انهدام باند سارقان خودرو با  ۵۰فقره سرقت در پايتخت
دو سارق خودر هنگام سرقت و طي يک عمليات تعقيب و گريز توسط ماموران کالنتري  ۱۵۸دستگير و به  ۵۰فقره سرقت اعتراف کردند.به گزارش ميزان ،سرهنگ رضا موسوي ،گفت :با وقوع
چند فقره سرقت خودرو و لوازم داخلي آن در محدوده کالنتري  ۱۵۸کيانشهر ،ماموران به بررسي موضوع پرداختند.وي افزود :ماموران با انجام اقدامات اطالعاتي و تحقيقاتي موفق شدند محدوده
فعاليت متهمان را شناسايي و آن را به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دهند؛ که در اين گشت زنيها  ۲تن از سارقان سابقه دار هنگام جابه جايي اموال مسروقه به محض مشاهده پليس ،خودرو
و اموال مسروقه را رها و سعي کردند از محل متواري شوند که طي عمليات تعقيب دستگير شدند.سرهنگ موسوي افزود :در بازرسي از خودرو متهمان ۸ ،عدد باند خودرو ،يک دستگاه ضبط ،يک
عدد باطري ۱۳ ،عدد فلش ،يک عدد باکس ،يک عدد خازن و تعدادي اسناد و مدارک شخصي مسروقه کشف شد.

نشت و انفجار گاز در يک منزل مسکوني

دستگيري عامل تيراندازي در چهارراه گلوبندک

سخنگوي اورژانس  ۱۱۵آذربايجانشرقي از نشت و انفجار گاز در يک منزل مسکوني در
کرکج خبر داد و گفت  :دو نفر بر اثر اين حادثه مصدوم و به مركز درماني انتقال يافتند.به
گزارش ايسنا« ،وحيد شادينيا» در جمع خبرنگاران با اعالم اين خبر گفت :ساعت ۲۲:۳۰
يکشنبه بر اثر نشت و انفجار گاز در يک منزل مسکوني در کرکج دو نفر مصدوم شدند و
توسط اورژانس  ۱۱۵استان به بيمارستان انتقال يافتند.
وي در پايان يادآور شــد :علت اين حادثه در دست بررسي بوده و تاکنون عللي مشخص
نشده است.

حوادث دور دنيا
خريد آنالين عامل تسهيل
قاچاق اسلحه در انگليس

آژانس ملــي جرايم انگليس هشــدار داد:
خريدهاي آنالين شــرايط را براي قاچاق
اسلحه به اين کشور فراهم ميکند.به گزارش
ايسنا ،اين آژانس تاکيد کرده که موارد وقوع
جرام با اسلحه با خريدهاي آنالين افزايش
پيدا کرده زيرا گروههاي تبهکار محمولههاي
سالح را در ميان کاالهاي قانوني پنهان کرده
و آنها را جابهجا ميکنند.در ميان هشدارها
نسبت به افزايش خشــونت در خيابانها،
ارزيابي ســاالنه جرائم ســازمان يافته در
انگليس نشان ميدهد جرائميکه با اسلحه
انجام ميشود تقريبا يک سوم افزايش يافته
است.در گزارش آژانس ملي جرايم انگليس
آمده اســت :در کنار قاچاق مــواد مخدر از
طريق پســت ،اين روش همچنين شــيوه
مهميدر واردات سالح است .واردات سالح
به انگليس به روش پســت سريع بوده و تا
حدودي به دليل خريدهاي اينترنتي تسهيل
شده است.به گزارش روزنامه تلگراف ،اين
گزارش پس از آن منتشــر شد که دو مرد
حدود  ۲۰و  ۳۰ساله به دليل اصابت گلوله در
شهر بيرمنگام مجروح شدند.
طوفان گرد و غبار
در هند  ۶۱کشته برجا گذاشت

طوفــان گرد و غبار در چهــار ايالت هند
دســتکم  ۶۱کشــته برجا گذاشــت.به
گزارش ايســنا ،از عصر روز يکشــنبه
وقوع طوفان گرد و غبــار در چهار ايالت
هند دستکم  ۶۱کشــته برجا گذاشته و
مقامات اين کشــور نسبت به بدتر شدن
ش بادهاي
اوضاع جوي هشــدار دادند.وز 
ســهمگين و رعد و برق به بســياري از
روســتاها خســارت وارد کرده ،منجر به
تخريب خانهها شــده و چندين زخميو
مصدوم نيز برجاي گذاشت ه است.باالترين
آمار تلفات در ايالت اوتار پرادش گزارش
شــده که  ۳۸تن بود ه اســت .همچنين
اوائل مــاه جاري ميالدي نيز طوفان گرد
و غبار در اين ايالت به کشــته شدن بيش
از  ۷۰تن منجر شد ه بود.به گفته مقامات
محلي احتمــال افزايش تلفات اين حادثه
وجــود دارد .همچينن در چهار ايالت اوتار
پرادش ،آنــدرا پرادش ،بنــگال غربي و
دهلينو وضعيت آمادهباش برقرار است.به
گزارش شبکه خبري بيبيسي ،دپارتمان
هواشناسي هند پيش از وقوع طوفان گرد
و غبار اطالعيهاي منتشر کرده و به افراد
هشــدار داده بود از خانههاي خود خارج
نشــوند .ســرعت حرکت باد حدود ۱۰۹
کيلومتر در ســاعت و با رعد و برق همراه
بود ه است.

خبر
آتش سوزي در پتروشيميآبادان
 ۲مصدوم داشت

رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريتهاي
پزشکي دانشــکده علوم پزشکي آبادان
گفــت :آتش ســوزي حادث شــده در
بخشي از پتروشــيميآبادان دو مصدوم
بر جاي داشت.شــهرام مقام در گفتگو با
مهر ،افــزود :پيش از ظهر امروز ،پس از
اعالم بروز آتش ســوزي در واحد ۷۰۰
پتروشــيميآبادان گروههاي امدادي به
محل اعزام شدند.وي اظهار کرد :در اين
ميان دو نفر از کارکنان که به محل وقوع
حادثه نزديکتر بودنــد دچار مصدوميت
شــدند که يک نفرشــان بــه درمانگاه
پتروشــيمياعزام و ديگري که وضعيت
بدتري (سوختگي ناشي از حريق) داشت
به بيمارســتان طالقاني اعزام شــد.وي
تصريح کرد :تعدادي از کارکنان و کساني
که بــراي مهار آتش ســوزي در محل
بودند به دليل استنشــاق دود ناشــي از
آتش سوزي دچار تنگي نفس شدند که
در همان محل توسط دستگاه اکسيژن
حالشان بهبود يافت.به گزارش خبرنگار
مهر ،پيش از ظهر دوشــنبه بر اثر نشتي
يکي از پمپهاي گاز حادثه آتش سوزي
در واحد  ۷۰۰پتروشيميآبادان رخ داد.

خبر ويژه

تصادفخونينمينيبوسدانشآموزانبروجردي

3کشــته در تصادف مرگبار محور
«زنجان – بيجار»

رييس پليــس راه زنجــان نيز گفت:
تصــادف در محور زنجــان  -بيجار
 3کشــته و  2مصدوم برجا گذاشــت.
سرهنگ شــير محمدي رييس پليس
راه زنجان گفت:در اين حادثه که عصر
روزيكشنبه در محور «زنجان – بيجار»
رخ داد يک دستگاه وانت پيکان با يک
دستگاه ســواري پرايد برخورد ميکند.
وي افزود :متاســفانه در پي وقوع اين
تصادف سرنشين وانت پيکان و راننده و
يکي از سرنشينان خودروي پرايد فوت
و دو کودک نيز مصدوم و به بيمارستان

روستايي»چغوش  -استيلي» شهرستان
سراب رخ داد که در اين سانحه 2 ،نفر از
سرنشينان به علت شدت جراحات وارده در
دم جان باختند و راننده نيسان نيز مصدوم
و به مراکز درماني سراب منتقل شد.رئيس
پليس راه اســتان آذربايجان شــرقي در
پايان خاطرنشــان کرد :کارشناس پليس
راه ،علت اين حادثه را عدم توانايي راننده
در کنترل خودرو و تخطي از سرعت مجاز
عنوان کرده است.
باران تصادفات رانندگي در پايتخت
را افزايش داد

منتقل ميشود.رئيس پليس راه استان
زنجان به علت وقوع اين حادثه اشاره
و اظهار کرد:کارشناسان پليس با حضور
در صحنــه حادثه ،علت اين تصادف را
تجاوز به چپ وانت پيکان اعالم کردند.
وي همچنيــن گفــت :در حال حاضر
محورهاي مواصالتي استان زنجان از
جوي آرام و ترافيکــي روان برخوردار
است.ســرهنگ شــير محمــدي به
رانندگان توصيه کرد :با توجه به ادامه
بارشهاي بهــاري در روزهاي اخير با
رعايت سرعت مطمئنه و پرهيز از عجله
و شتاب درمحورهاي استان تردد کنند.
 2کشــته و يک مصدوم در حادثه
رانندگي شهرستان بابل

معاوناجتماعيفرماندهيانتظامياستان
مازندران هم از وقوع سانحه رانندگي در
محور «بندپي غربي» بابل و فوت  2تن
و مصدوميت يکي از سرنشينان خودروها
خبر داد.به گزارش پايگاه خبري پليس،

ســرهنگ عليرضا باقري با اعالم اين
خبر ،اظهار داشت :درپي کسب خبري از
مرکز فوريتهاي پليسي  110مبني بر
وقوع سانحه رانندگي در محور «بندپي
غربي»شهرستان بابل ،ماموران پاسگاه
انتظامي«الله آباد» سريع ًا به محل حادثه
اعزام شدند.وي تصريح کرد :ماموران با
حضور در محل حادثه در بررســيهاي
اوليه دريافتند ،تصادف بين 2دســتگاه
خودرو سواري پرايد رخ داده که در اين
حادثه ،راننده و سرنشين يکي از خودروها
به علت شــدت جراحــات وارده در دم
جان باختند.معاون اجتماعي فرماندهي
انتظامياستان مازندران ،عنوان داشت:
راننده خودرو مقابل نيز به شدت مصدوم
و با حضور عوامل اورژانس ،ســريع ًا به
مرکز درماني منتقل شد.سرهنگ باقري
گفت :در بررســيهاي اوليه ،علت تامه
حادثه ،انحراف به چپ يکي از خودروها
اعالم شد.

 5کشته و  5مصدوم در تصادفات

باند مواد مخدر متالشی شد

 90درصد پروندههاي کالهبرداري در حوزه جعل است

را به همراه  25کيلوگرم حشيش دستگير کنند.رئيس
پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشــان
کرد :اعضاي دستگير شده اين باند به همراه تعدادي
از همدستانشــان در شهرستانهاي ديگر که همگي
داراي ســوابق قبلي در توزيع و فــروش مواد مخدر
بودند ،با سوءاســتفاده از اين فضــا مبادرت به توزيع
مواد مخدر کرده و در اين پيامرسان ،قرارهاي مالقات
خود را تنظيم ميکردند.به گفته وي اعضاي دستگير
شده اين باند به همراه موادمخدر کشف شده از آنها
در اختيار مقام قضائي قرار گرفتهاند .همچنين رئيس
پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت :در ۴۵
روز ابتداي سال  ۱۲۰نفر قاچاقچي که در پوشش ۱۲
باند به قاچاق مواد مخدر مبادرت ميورزيدند شناسايي
و دستگير شدند.سرهنگ محمد بخشنده اظهار داشت:
مأموران پليس مبارزه با مــواد مخدر پايتخت در 45
روز ابتدايي ســال جاري توانستند با رصد اطالعاتي و
چندين مرحله عمليات پليسي 3.5 ،تن مواد مخدر را
کشف و ضبط کنند.

معاون مبارزه با جعــل و کالهبرداري پليس
آگاهي ناجا از ســير نزولي روند وقوعات جعل
اســناد رسميطي  ۱۰ســال اخير خبر داد.به
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ
محمدرضــا اکبــري اظهار کرد :بــه منظور
يکپارچــه ســازي اقدامات و تعامل بيشــتر
ســازمانهاي عضو ستاد پيشــگيري مبارزه
با جعل اســناد رســميو همچنين اشرافيت
بر کنتــرل وقوع جرايم در حــوزه جعل اين
نمايشگاه برگزار شده است.وي با بيان اينکه
ســازمانها ،نهادها و شــرکتهاي مختلف
دســتاوردها و اقدامات مهميکــه در بحث
پيشگيري و مقابله با جعل دارند را به نمايش
عموم و مسئوالن سازمانهاي دولتي گذاشته
اند ،افزود :اکثر غرفه داران ،سازمانهايي مانند
ثبت احوال ،استاندارد ،وزارت راه و شهرسازي
و غيره هســتند کــه در توليد چاپ اســناد
رسمينقش بسزايي دارند.معاون مبارزه با جعل
و کالهبرداري پليس آگاهي ناجا از خبر داد و
گفت :از نظر تعــدد و فراواني ،وقوعات جعل
اسناد رسميکم است و درصد کميکه وجود
دارد مربوط به جعل اوراق و اسناد بهادار بانکي
و هويتي پايه اســت که بــا توجه به اقدامات
خوبي که سازمان ثبت احوال در بحث هوشمند
کردن شناســنامه و کارت ملي داشته ميزان
جعل اينگونه اسناد بسيار کمتر شده و تاکنون
گزارشي به اين پليس ارسال نشده است.اين

گودبرداري غيراصولي باز هم حادثه آفريد

ريزش مرگبارآواردر تبريز و مشهد

گــروه حوادث :بر اثر گودبرداري يک ســاختمان و
ريزش آوار در خيابان اهراب در تبريز ،دو نفر کشته
و يک نفر مصدوم شد.به گزارش ايسنا ،مدير عامل
ســازمان آتش نشــاني و خدمات ايمني شهرداري
تبريز با اعالم اين خبر گفت :حوالي ســاعت 3:25
دقيقه دوشنبه با اعالم ريزش آوار در يک ساختمان
در حال احداث واقع در خيابان اهراب ،اکيپي از آتش
نشانان ايستگاههاي شماره  1و  10جهت بررسي و

امداد عازم محل حادثه شــدند.آتش پاد داوود طالب
نژاد افزود :با اعالم وقوع اين حادثه ،آتشنشــانان
به همراه تجهيزات امــداد و نجات به محل حادثه
شتافته و مشاهده کردند زماني که سه کارگر مشغول
کار در ساختمان نيمه کاره بودند ،ديوار ريزش کرده
و موجب مدفون شــدن هر ســه کارگر در زير آوار
شده اســت که بالفاصله آتش نشــانان با رعايت
اصول امداد و نجات در آوار ،عمليات امداد رســاني
را آغاز کردند.وي با اشــاره به واکنش ســريع آتش
نشــانان در عمليات آوار برداري اين حادثه ،افزود:
آتش نشــانان ،هر ســه کارگر را از زير آوار خارج و
جهت بررســي در اختيار عوامل اورژانس قرار دادند
که پس از بررسيهاي الزم مشخص شد ،دو کارگر

در ايــن راســتامعاون اجتماعي پليس
راهنمايــي و رانندگي تهــران بزرگ از
افزايش بيــش از  50درصدي تصادفات
خسارتي در پايتخت به دليل بارش باران
در روز یکشنبه خبر داد .سرهنگ مسعود
جبــارزاده در گفتوگو با ايســنا ،با بيان
اينکه اين آمار در مقايسه با روز مشابه در
سال گذشته اعالم ميشود ،تصريح کرد:
بررســي تعداد تصادفات خسارتي نشان
ميدهد که روز یکشنبه تصادفات رانندگي
منجر به خســارت در سطح پايتخت 58
درصد افزايش داشــته است .از همين رو
الزم است رانندگان در مواقع بارش باران
فاصله طولي مناســب را با وسيله نقليه
مقابل رعايت کنند ،با ســرعت مطمئنه
رانندگي کــرده و حتما حتــي در طول
روز نيز چراغ خود را روشــن بگذارند تا از
وقوع تصادفات رانندگي جلوگيري شود.
جبارزاده همچنين از افزايش اعمال قانون
خودروها و موتورسيکلتهاي متخلف در
روز يکشنبه خبر داد و گفت :اعمال قانون
تخلف خودروها و موتورسيکلتها در روز
گذشته نسبت به تاريخ مشابه در سال قبل
نيز افزايش  50درصدي داشته است.

سير نزولي جعل اسناد رسميطي  ۱۰سال گذشته

توزیع افیون در پوشش پیامرسان «واتسآپ»

رئيس پليــس مبارزه با مواد مخــدر تهران بزرگ از
دســتگيري اعضاي بانــدي خبر داد که در شــبکه
اجتماعي واتسآپ اقدام بــه توزيع موادمخدر و قرار
مالقات با خريداران خود ميکردند.ســرهنگ محمد
بخشــنده در گفتوگو با تسنيم ،با اشــاره به برنامه
جدي پليس مبــارزه با مواد مخدر بــراي برخورد با
هرگونه قاچاق و خريد و فروش مواد در بستر فضاي
مجازي اظهار کرد :به دنبال دستور سال گذشته سردار
رحيميمبني بر رصد ويژه فضــاي مجازي در حوزه
مبــارزه با مواد مخدر ،اين فضا تحت اشــراف پليس
مبارزه با مواد مخدر پايتخت قــرار گرفت و هرگونه
فعاليت قاچاقچيان و توزيع کنندگان در اين بستر مورد
رصد قرار ميگيرد .رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر
تهران بزرگ افزود :همچنين با توجه به اهميت ويژه
اين بخش ،دايره «فتا» در پليس مبارزه با مواد مخدر
تهران بزرگ نيز تشــکيل شد و تعدادي از مجرماني
کــه در اين فضا اقــدام به آمــوزش ،توزيع و قاچاق
مواد مخدر ميکردند دســتگير شــدند.وي با اعالم
خبر انهدام يک باند توزيع مواد مخدر که در شــبکه
اجتماعي «واتسآپ» فعاليت داشتند گفت :به دنبال
گزارشهاي به دست آمده و رصدهاي انجام گرفته،
همکاران ما موفق شــدند يک باند توزيع مواد مخدر
را که در شبکه اجتماعي «واتسآپ» فعاليت داشتند
را شناسايي کنند .بخشــنده ادامه داد :ماموران پليس
پس از شناســايي اين باند و اشراف کامل بر فعاليت
تمام اعضاي آن ،موفق شدند در يک قرار صوري در
پارک چيتگر در غرب تهران ،دو نفر از اعضاي اين باند

جادهاي آذربايجان شرقي

جان باختــه و يک کارگر ديگر نيز دچار مصدوميت
اعضاي مختلف بدن شده است .مدير عامل سازمان
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تبريز،خاطر
نشان کرد :آتش نشــانان در پايان عمليات با ايمن
ســازي محل حادثه و ارايه توصيههاي ايمني الزم
به ايستگاه مربوطه بازگشتند.

گودبرداري غيراصولي ساختماني را در مشهد
فروريخت

همچنين در راستاي اخبار اين حوزه  ،معاون عمليات
سازمان آتش نشاني مشهد گفت :بر اثر گودبرداري
غيراصولي زمين ،يک ساختمان سه طبق ه مسکوني
در منطقه بلوار امامت اين شــهر فروريخت.آتشپاد
دوم مهــدي رضايي روز دوشــنبه در گفت و گو با
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 34مصدوم به دنبال تيراندازي
در مراسم عروسي

علت حادثه در دست بررسي است

در عين حــال بر اثر برخــورد خودروي
پيکان با کاميون و واژگوني يک دستگاه
خودروي نيسان در محورهاي مواصالتي
استان 5 ،نفر جان خود را از دست داده و
 5نفر ديگر مصدوم و راهي بيمارســتان
شدند .سرهنگ جواد ناموران رئيس پليس
راه اســتان آذربايجان شرقي  ،در تشريح
اين خبرگفت :در اولين ســانحه رانندگي
كه بــر اثر برخورد يک دســتگاه خودرو
ســواري پيکان با کاميون ولوو در محور
«مراغه  -هشترود» به وقوع پيوست3 ،
سرنشين خودروي پيکان به علت شدت
جراحات وارده جان خود را از دست داده
و  4نفر ديگر از سرنشينان آن نيز مجروح
و به بيمارســتان منتقل شدند.وي افزود:
کارشناس پليس راه ،علت اين حادثه عدم
توجه انحراف به چــپ خودروي پيکان
اعالم کرده است.اين مقام انتظاميادامه
داد :دومين حادثه رانندگي بر اثر واژگوني
يک دستگاه خودروي نيســان در جاده
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حوادث
حوادث در ايران

معاون مبارزه با جرايم پليس آگاهي تهران بزرگ  ،از دستگيري عامل تيراندازي منجر به جنايت
در منطقه چهارراه گلوبندک خبر داد .به گزارش ايلنا ،ســرهنگ حميــد مکرم  ،معاون مبارزه با
جرايم پليس آگاهي تهران بزرگ ،از دستگيري عامل تيراندازي منجر به جنايت در منطقه چهارراه
گلوبندک خبر داد.قاتل در ســاعت  ۱۵مورخه  ۹۶/۱۲/۲۸با شليک دو گلوله اقدام به قتل يکي از
بستگان نزديک خود کرده و بالفاصله با موتورسيکلت از محل متواري شده بود  .متهم در ساعت
 ) ۱۳۹۷/۰۲/۲۴( ۱۵در منطقه ولنجک دستگير و صراحتا به ارتکاب جنايت با انگيزه اختالف مالي
 ۴۲۰ميليون توماني اعتراف كرده است.

گروه حــوادث :صبح دوشــنبه يک
مينيبــوس حامــل دانــش آموزان
بروجــردي با خــودروي ســواري در
روستاي تجره خرمآباد برخورد و  10نفر
مصدوم بر جاي گذاشت.
حسينعلي رفاهي رئيس مرکز اورژانس
لرستان اظهار کرد :ساعت  9.50دقيقه
صبح دوشنبه تماسي با مرکز اورژانس
 115خرمآبــاد مبني بــر برخورد يک
دســتگاه مينيبوس با ســواري سايپا
برقرار شــد.وي خاطرنشان کرد :چهار
دستگاه آمبوالنس بالفاصله به محل
حادثــه واقع در روســتاي تجره اعزام
شــدند.رئيس مرکز اورژانس لرستان
مجموع مصدومين حادثــه را  10نفر
عنوان کرد و افــزود :اکثر مصدومين
سانحه تصادف دانشآموزان بروجردي
هستند که براي اجراي برنامه موسيقي
عازم خرمآباد شــده بودند.رفاهي بيان
داشت :مصدومين به بيمارستان عشاير
منتقل شــدند و در حــال حاضر حال
عموميمصدوميــن مســاعد نبوده و
عمليات درماني همچنان ادامه دارد.
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مقــام انتظاميبا بيان اينکه به داليل مختلف
از جمله اقتصادي ،فرهنگي ،اعتياد ،بيکاري و
غيره روزانه شاهد وقوع جرايم در سطح جامعه
هســتيم ،اظهار کرد :حدود  ۱۰تا  ۱۴درصد
جرايميکه در ســطح کشور اتفاق ميافتد به
حــوزه جعل و کالهبرداري مربوط ميشــود
کــه پس از وقوع آن ابتدا به نيروي انتظاميو
ســپس به اين معاونت جهت رسيدگي ارجاع
داده ميشود.ســرهنگ اکبري با بيان اينکه
طبق آسيب شناســيهاي انجام شده در اين
حــوزه؛  ۹۰درصد از پروندههاي کالهبرداري
در ســطح کشور همراه با جعل سند يا هويت
بوده اســت ،گفت :اگر يک مثلث جرم را در
نظر بگيريم ،متاسفانه شــخص مالباخته در
 ۹۵درصــد وقوع جرم جعــل و کالهبرداري
مقصر اســت و طبق آمار ارائه شده  ۹۰درصد
از پروندههاي کالهبرداري در سطح کشور به
جعل مربوط ميشود.

ايرنا افزود :صبح اين حادثه به ستاد فرماندهي اعالم
و آتش نشــانان به محل اعزام شدند.وي گفت :در
اين حادثه به دليــل رعايت نکردن اصول ايمني در
گودبرداري زميني به وســعت تقريبي  200مترمربع
نيمياز ساختمان مسکوني مجاور محل گودبرداري
بطور کامل تخريب شد.معاون عمليات سازمان آتش
نشاني مشهد افزود :با استقرار آتش نشانان در محل و
پس از قطع جريان برق و گاز ساختمان با استفاده از
نوار هشدار دهنده رفت و آمد در اين محدوده ممنوع
شد.وي به نبود ساکنان داخل ساختمان هنگام وقوع
حادثه اشــاره و بيان کرد :فزود :اين حادثه خسارت
جاني نداشت اما خسارت مالي قابل توجهي بر جاي
گذاشت .ماموران آتشنشاني پس از تحويل محل به
پليس ساختمان و نيروي انتظاميعمليات خود را در
اين محل پايان دادند.هزار و  300آتش نشان در قالب
 48ايستگاه در سطح کالنشهر سه و نيم ميليون نفري
مشهد خدمت ميکنند.

رسم غلط تيراندازي شبانه در مراسم عروسي
در شهرستان جهرم موجب مصدوميت ۳۴
نفر شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
سرهنگ کاووس محمدي بيان کرد :در پي
اعالم مرکز فوريتهاي پليس  ۱۱۰مبني
بر يک فقره تيرانــداري منجر به جرح در
مراسم عروســي در روستاي «محمدآباد»
از توابع شهرستان جهرم ،بالفاصله ماموران
انتظاميشهرســتان به محل حادثه اعزام
شــدند.وي افزود :پس از بررسي مشخص
گرديد فردي  ۴۰ساله با يک قبضه اسلحه
شکاري ساچمه زني در حال شادي کردن
بوده که بر اثر تيرانــدازي غلط ۳۴ ،نفر از
کساني که در مراسم جشن شرکت داشتهاند
را مجروح و راهي بيمارستان کرده است.وي
افزود :ماموران پليس آگاهي پس از تحقيقات
فني و تخصصي ،در کمترين زمان ممکن
ضارب را دستگير و به پليس آگاهي منتقل
کردند.سرهنگ محمدي خاطر نشان کرد:
متاسفانه تيراندازي در مراسم شادي ،گاها
منجر به وقوع حوادث تاثر باري ميشود که
شايسته است با فرهنگ سازي همه جانبه از
تداوم اين رسم نادرست که تاکنون بسياري
از خانوادهها را داغدار کرده است جلوگيري
کرد.
 45هزار ليتر سوخت قاچاق
به مقصد نرسید

فرمانده انتظاميشهرستان سيب و سوران از
کشف  45هزار ليتر سوخت قاچاق خبر داد.
ســرهنگ «حيدر حق جويان» در گفت و
گو با پايگاه خبري پليس ،گفت :در راستاي
مبارزه با قاچاق سوخت و هدر رفت سرمايه
ملي ،ماموران انتظاميشهرســتان سيب و
سوران حين کنترل خودروهاي عبوري به
 2دستگاه کاميون حامل سوخت مشکوک
و آنهــا را متوقــف کردند.وي افــزود :در
بازرسي از خودروها 45 ،هزار ليترگازوئيل
قاچاق کشــف و  2متهم نيز در اين رابطه
دستگيرشدند.
كشف کاالي قاچاق ميلياردي
در «آق قال»

جانشــين فرماندهي انتظاميشهرســتان
«آق قال» از کشــف بيش از يک ميليارد
و 100ميليون ريال کاالي قاچاق طي يک
عمليات پليسي در راســتاي اجراي طرح
امنيتاجتماعيخبرداد.سرهنگ«عباسعلي
پهلواني نسب» در گفت و گو با پايگاه خبري
پليس ،در تشريح اين خبر گفت :ماموران
يگان امداد شهرســتان «آق قال» هنگام
گشــت زني و کنترل خودروهاي عبوري،
موفق به کشف  70راس دام و بيش از 2تن
و200کيلوگرم ماهي قاچاق شــدند.وي با
اشاره به اينكه در اين راستا  9متهم دستگير
و با تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني
به مراجع قضائي معرفي شدند ،اضافه كرد:
ارزش اين مقدار کاالي کشف شده بيش از
يک ميليارد و 100ميليون ريال برآورد شده
است.
دست قاچاقچي عتيقه
براي پليس رو شد

فرمانده انتظاميمرودشت گفت :پنج قطعه
ظروف عتيقه و تاريخــي متعلق به دوره
هخامنشيان در منزلي در يکي از روستاهاي
اين شهرســتان کشف شــد.به گزارش
ايرنا ،سرهنگ اســماعيل زراعتيان عصر
يکشنبه در جمع خبرنگاران افزود :ماموران
انتظاميپليس آگاهي شهرستان مرودشت
پس از مطلع شــدن از اينکه شخصي به
هويت «ح -م» در يکي از روستاهاي اين
شهرستان در منزل خود اقدام به نگهداري
و خريد و فروش اشياي عتيقه ميکند ،اين
موضوع را به صورت ويژه در دستور کار قرار
دادند.وي افزود :ماموران با حضور در محل
و بازرســي از منزل مورد نظر ،پنج قطعه
ظروف عتيقه و تاريخي را کشف کردند و
در ارتباط با آن يک نفر دستگير و به همراه
اشياي مکشوفه به پليس آگاهي انتقال داده
شد.زراعتيان گفت :اين اشياي عتيقه داراي
ارزش تاريخي و فرهنگي بســياري است
و طبق نظر کارشناســان سازمان ميراث
فرهنگي به دوره هخامنشــيان تعلق دارد.
به گفته وي ،اين اشياي تاريخي مکشوفه
تحويل اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري فارس شد.

