تصادف مرگبار اتوبوس با نيسان در در اتوبان قم  -تهران
سخنگوي اورژانس کشور از تصادف اتوبوس با نيسان در اتوبان قم به تهران خبر داد و گفت :بر اثر اين حادثه يک مسافر جان خود را از دست داد و  4نفر مصدوم شدند.مجتبي خالدي در گفتوگو
با فارس ،در ارتباط با جزئيات برخورد اتوبوس با نيسان در اتوبان قم  -تهران اظهار داشت :اين حادثه در کيلومتر  52اين اتوبان در ساعت  5:010دقيقه يكشنبه به وقوع پيوسته است.وي افزود7 :
دقيقه پس از اين حادثه اولين آمبوالنس به محل اعزام شد تا اقدامات الزم جهت کمک به حادثهديدگان صورت گيرد.سخنگوي اورژانس تهران خاطرنشان کرد :بر اثر اين حادثه يک مسافر جان
خود را از دست داد و  4نفر مصدوم شدند که مصدومان توسط نيروهاي اورژانس به نزديکترين مرکز درماني انتقال يافتند .همچنين در راستاي اخبار اين حوزه  ،رئيس پليس راه استان از فوت 2
نفر بر اثر واژگوني کاميون در محور «سردشت  -پيرانشهر» خبر داد.

عامل شهادت يک سرباز وظيفه در دلگان به هالکت رسيد

قتل جوان «کاللهاي» به دست پدر و پسر

سربازان گمنام امام زمان (عج) بامداد يكشنبه در عملياتي موفقيت آميز ،شرور مسلح و قاتل
چندين نفر از جمله سرباز وظيفه شهيد «رضا چهره» را به هالکت رساندند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان  ،بامداد يکشنبه در عملياتي موفقيت آميز ،شرور مسلح و قاتل چندين نفر از
جمله سرباز وظيفه شهيد «رضا چهره» را به هالکت رساندند.طبق اين گزارش گروگانگيري
و راه بندي مسلحانه ،قتل چندين نفر از اهالي منطقه ،شهادت سرباز وظيفه رضا چهره در سال
 ،۹۲فعاليت گسترده در قاچاق و انتقال موادمخدر به استانهاي عمقي کشور و ايجاد ناامني و
رعب و وحشت از جمله سوابق شرور مسلح معدوم «ساربان شه دوستي» است.

حوادث دور دنيا
حمله مسلحانه در جنوب غرب آلمان
قربانی گرفت

در حادثه تيراندازي در جنوب غرب آلمان
دو نفر کشته شــدند.به گزارش ايسنا ،در
شــهر «زاربروکن» واقع در جنوب غربي
آلمان مردي اقدام به تيراندازي به ســوي
مردم کرد و در پي اين حمله دو نفر کشته
و تعــدادي ديگر مجروح شدند.براســاس
گزارشات رسيده ،پليس آلمان فرد مهاجم را
بازداشت کرده است.به گزارش اسپوتنيک،
تا کنون جزئيات بيشتري درباره اين حادثه
منتشر نشده است.
انفجار تاسيسات شيميايي تگزاس
آمريکا  20زخميبرجاي گذاشت

انفجار در تاسيسات شيميايي ايالت تگزاس
آمريکا منجر به زخميشدن  ۲۰نفر شد.به
گزارش ميزان ،به دنبال انفجار در تاسيسات
شيميايي ايالت تگزاس آمريکا در نزديکي
شــهر هوســتون  20نفر زخميو يک نفر
مفقود شــده است.اين انفجار در ساعت ۱۱
به وقت محلي به وقوع پيوســته اســت و
بنا بر گزارشهــا دقايقي پس از اين اتفاق،
آتشنشــاني و امداد گران به محل حادثه
اعزام شــده و دو نفر از زخميها را به خاطر
شدت جراحات به بيمارستان منتقل کردند.
اين انفجار که با يک آتش ســوزي عظيم
همراه بود در تاسيسات کارخانه شيميايي در
پاسادنا رخ دادهاست.
تعداد کشتههاي سقوط هواپيما
در کوبا افزايش يافت

شمار کشتههاي ســقوط هواپيما در اين
کشــور بــه  110نفر افزايــش يافت.به
گزارش ميزان ،يک مقام رســميدر کوبا
از افزايش  110نفري شــمار کشتههاي
سقوط هواپيما در اين کشور خبر داد.
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سخنگوي سازمان آتشنشاني و خدمات
ايمني شــهر تهــران از آتشســوزي در
پارکينگ يک ســاختمان پنج طبقه خبر
داد که در پي آن ســه دســتگاه خودرو و
موتورســيکلت دچار حريق شده و ۴۰نفر
از ســاکنان کــه در ســاختمان محبوس
شــده بودند نيز نجات داده شــدند .سيد
جالل ملکي درگفتوگو با ايسنا ،در مورد
جزييات اين حادثه گفت :در ساعت ۲:۵۱
بامداد يكشــنبه يک مورد آتش سوزي در
ســاختمان مســکوني درخيابان کاشاني،
خيابان گلهاي دوم به سامانه  ۱۲۵سازمان
آتش نشــاني اطالعداده شد که بالفاصله
سه ايستگاه به محل اعزام شدند.سخنگوي
سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهر
تهران با اشــاره به اينکه آتش سوزي در
پارکينگ ســاختمان پنج طبقــه رخ داده
بود گفت :چندين دســتگاه خودرو و موتور
ســيکلت در پارکينگ اين ساختمان وجود
داشت؛ دو دستگاه خودرو پورشه و  ۲۰۶و
همچنين يک دستگاه موتور سيکلت کامال
شــعله ور بودند .آتش در حال گســترش
و ســرايت به اطــراف بــود و دود زيادي
پارکينگ و طبقات بااليي را فرا گرفته بود.
وي با اشــاره به محبوس شدن تعدادي از
ساکنان ساختمان افزود :در آن ساعات افراد
زيــادي در وضعيت ناايمن محبوس بودن
و آتش نشانان براي خاموش کردن آتش
سريعا به پارکينگ رفتند و گروههاي ديگر
براي نجات محبوس شــدگان به طبقات
بااليي رفتند .تعدادي زيادي از اين افراد به
پشت بام منتقل شدند و از طريق پشت بام
ملک مجاور از ساختمان خارج شدند .چند
نفر ديگر نيز تحت کنترل آتش نشانان در
آنجا حضور داشتند که بعد از کنترل آتش
ســوزي با احتياط از راه پله خارج شــدند.
ملکي با اشاره به اينکه  ۴۰نفر از ساکنان از
ساختمان خارج شدند گفت :خوشبختانه اين
حادثه مصدوميت و تلفات جاني نداشت و
تنها يک آتش نشان دچار مصدوميت جزئي
شد که به عوامل اورژانس تحويل شد.

خبر ويژه

پدر و پسر کاللهاي جواني از همشهريان خود را به قتل رساندند.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان  ،قتل پس از درگيري اين پدر و پسر با مقتول رخ داد و در اين جريان جوان ۲۲ساله
به دســت مرد  ۵۰ساله و فرزند  ۲۱سالهاش به وسيله اسلحه سرد به قتل رسيد.سرهنگ
مهرباني فرمانده انتظاميکالله با اعالم اين خبر گفت :متهمان به قتل با هماهنگي مرجع
قضايي دســتگير و تحت بازجويي قرار گرفتند.سرهنگ مهرباني گفت:متهمان در حالي با
صدور قرار قانوني روانه بازداشتگاه شدند كه تالش پليس براي افشاي زواياي پنهان پرونده
ادامه دارد.

پلیس فتا با تعدادی از متخلفان برخورد کرده است

کالهبرداری مجازی بهسبکسلبریتیها

سلبريتيها اين روزها به بهانههاي مختلف
به جمعآوري کمکهاي مردميميپردازند،
اما کسي از سرنوشت و مقدار پول جمعآوري
شده خبري ندارد.
با گسترش فضاي مجازي ارتباطات بين
افراد توسعه زيادي پيدا کرده است.فضاي
مجازي با وجود معايب زياد ،کارکردهاي
مثبتي نيز به همراه دارد و در بســياري از
مواقع گره از کار خيلــي از افراد باز کرده
اســت ،به طور مثال در بسياري از حوادث
ماننــد وقوع زلزله کودکان بســياري گم
شــدند که عکس آنها در ميان کاربران
فضاي مجازي دســت به دست چرخيد و
در نهايت اين کودکان شناسايي و توسط
پليس رديابي و پيدا شدند.در موارد ديگر با
انتشار نياز افراد بيمار به گروه خوني خاص
و يا هزينه درمان در فضاي مجازي ،افراد
خير از اين طريق براي کمک به اين افراد نيازمند اصلي آن ،به حســاب آنها واريز
اقدام کردند.پس از وقوع زلزله در اســتان ميکنند.حال چند وقتي است که تعدادي
کرمانشاه تعدادي از چهرههاي معروف از از اين چهرههاي معروف با سوء استفاده
هنرمندان و ورزشکاران و غيره در فضاي از اعتماد مردم در صفحههاي شــخصي
مجازي بــراي جمــع آوري کمکهاي خود در فضاي مجــازي عنوان ميکنند
مردميبه زلزله زدگان اعالم آمادگي کردند که فردي نياز به کمک دارد و با گذاشتن
و همچنيــن خيراني که امکان ســفر به شماره حساب شخصي خود در زير صفحه
مناطق زلزله زده را نداشتند نيز توسط اين اقدام به جمــع آوري کمکهاي مردمي
چهرهها کمکهاي نقدي و غيرنقدي خود ميکنند که در نهايت معلوم نميشــود
را براي نيازمندان اين مناطق ارسال کردند .که چه مقــدار از اين کمکهاي مردمي
اين در حالي اســت که متأسفانه تعدادي به دســت فرد نيازمند ميرسد.اين شيوه
از اين چهرههاي معروف و ســلبريتيها جمعآوري کمک به اسم نيازمندان در بين
کمکهاي جمع آوري شــده را هنوز به برخي سلبريتيها در فضاي مجازي باب
شده است و حاال تعدادي از آنها اقدام به
دست زلزله زدگان نرساندهاند.
علي اصغر پيوندي رئيس جمعيت هالل افشاگري عليه يکديگر کردهاند.
احمــر در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران
ســلبريتيها براي جمــع آوري
جوان؛ در پاســخ به اين ســوال که بعد
از زلزله کرمانشاه بســياري از اشخاص کمکهای مردميبايد مجوز داشــته
معروف و مرجع به جمع آوري کمکهاي باشند
مردميپرداختنــد ،آيا اطالعــي از نحوه ســرهنگ کاظميرئيــس پليس فتاي
هزينه کرد اين کمکهــا داريد؟ ،گفت :تهران بزرگ در رابطه با اينکه چه نهاد و
در همه دنيا زماني که اتفاقي رخ ميدهد ،سازماني به موضوع جمع آوري کمکهاي
سلبريتيها وارد عمل ميشــوند ،اما در مردميبراي نيازمندان توسط چهرههاي
قاعده کلــي در جهت رفع نيــاز مردم ،معروفرسيدگيميکند،گفت:اگرشکايتي
بايد کمکها به هالل احمر واريز شــود از اين افراد به دست پليس فتا برسد ،حتما
و با نظارت خودشــان هزينــه کنيم .ما به آن رسيدگي ميشود.وي افزود :تعدادي
اين را اعالم کرديم که گزارشــي از کار از چهرههاي معروفي کــه اقدام به جمع
خود بدهند ،اما اســتقبال زيادي نشد .اما آوري کمکهــاي مردميميکنند تمام
دادستاني و قوه قضاييه در حال پيگيري پول جمع آوري شده را به دست نيازمندان
هستند تا اين موضوع براي مردم روشن و ميرسانند و تعدادي هم اين کار را انجام
شفاف شود.خيرين و اقشار مختلف جامعه نميدهند و ما نميتوانيم تشخيص دهيم
با اعتماد به ســلبريتيها کمکهاي خود که کــدام يک از اين افــراد داراي مجوز
را با نيت رســيدن اين کمکها به دست هستند.رئيس پليس فتاي تهران با تاکيد

بر اينکه ســلبريتيهايي که کمکهاي
مردميرا جمــع آوري ميکنند بايد داراي
مجوز باشــند ،گفت :برخي از چهرههاي
معروف عنوان ميکنند که از کميته امداد،
بهزيســتي ،هالل احمر يا مراکز ذي ربط
داراي مجوز هستند و اين سازمانهاي ذي
نفع هستند که بايد به پليس اعالم کنند
که کدام چهرهها که اقدام به جمع آوري
کمکهاي مردميکردهانــد ،فاقد مجوز
هســتند تا پليس بتواند به اين پروندهها
رســيدگي کند ،اما تاکنون از هيچ نهادي
گزارشي به دست ما نرسيده است.
براي بررســي حســاب شخصي
سلبريتيها نياز به شاکي است

ســرهنگ کاظميادامه داد :متاســفانه
متولي کار کمک بــه نيازمند يک نهاد
نيســت و کار بين چند سازمان پراکنده
شــده است و ممکن اســت چهرههاي
معروف با يک نهــاد حمايتي در ارتباط
باشــند که ديگر نهادها از آن اطالعي
ندارند و اکنون اگر بخواهيم با هر فردي
برخورد داشته باشيم ،نيازمند استعالم از
نهادهاي حمايتي هســتيم که تا امرزو
اين کار انجام نشــده است.وي گفت :از
ســوي ديگر تا امروز هيچ شخصي هم
از اين سلبريتيها شکايتي نکرده است تا
بتوانيم احضار و از آنها سوال کنيم که
کمکهاي مردميجمع آوري شده را کجا
هزينه کرده اند.رئيس پليس فتاي تهران
تاکيد کــرد :با تمام اين احوال پليس فتا
با تعــدادي از چهرههــاي معروف که
کمکهاي مردميرا جمعآوري ميکردند

متهم در بازجوييهاي اوليه منكر جنايت شد

دستگيري مظنون اصلي تيراندازي مرگبار در بازار ميوه و تره بار

گروه حوادث :مظنون اصلــي تيراندازي منجر
به جنايت در بازار ميوه و تره بار شــهرک قدس
با تالش پليس دســتگير شــد اما در بازجوييها
مدعي شد كه دست به جنايت نزده است .
به گزارش مهر ،ســرهنگ حميــد مکرم معاون
مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ،
در توضيح اين خبر عنوان داشت :ساعت ۱۲:۰۰
مورخه  ۳ارديبهشت و از طريق مرکز فوريتهاي
پليســي  ۱۱۰وقوع يک فقره تيراندازي منجر به
جنايت به کالنتري  ۱۳۴شهرک قدس اعالم شد
.با حضور مأمورين در محل جنايت واقع در ميدان
ميوه و تره بار شــهرک  ،مأمورين با جسد مردي
 ۶۵ساله مواجه شدند که از ناحيه صورت و گردن
مــورد اصابت گلوله قرار گرفتــه بود ؛ بالفاصله
موضــوع به اورژانس ،تيم بررســي صحنه اداره
دهم و عوامل تشــخيص هويــت پليس آگاهي
تهران بزرگ و قاضي کشــيک ويژه قتل اعالم
ميشود .با تأييد خبر مرگ از سوي تيم اورژانس
و تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع قتل عمـد،
کارآگاهان اداره دهم و عوامل تشــخيص هويت
در بررســي صحنه جنايت اطمينــان پيدا کردند
که شليک ميبايست با اســتفاده از يک اسلحه
ســاچمه زني از نوع شــکاري انجام شده باشد ؛
همچنين در تحقيقات ميداني از شاهدان صحنه
جنايــت که متوجه شــليک گلوله شــده بودند،
کارآگاهــان اداره دهــم اطالع پيــدا کردند که
همزمان با شــنيده شــدن صداي شليک گلوله،
يک دســتگاه خودرو  ۲۰۶با يک نفر سرنشين،
به ســرعت از محل متواري شده است .سرهنگ
حميد مکرم  ،در توضيح روند دستگيري مظنون
اصلــي پرونده گفت :با شناســايي هويت دقيق
مقتول ،کارآگاهان با مراجعه به محل ســکونت
مقتول در نزديکــي محل جنايت و در تحقيقات
از اعضــاي خانواده وي اطالع پيــدا کردند که

مقتول چندي پيش با مســتأجر واحد مسکوني
اش دچار اختالف و نهايتا درگيري شده و زماني
که مستأجر از تحويل دادن منزل مسکوني مورد
اجاره به مقتول ســرباز ميزند ،مقتول نيز برابر
روال قانوني نسبت به تحويل گرفتن منزل خود
اقدام کرده اســت.با شناسايي «رستم  .ن» ( ۴۵
ساله ) به عنوان مظنون اصلي پرونده ،کارآگاهان
اداره دهم پس از شناسايي محل سکونت وي در
منطقه سعادت آباد و با مراجعه به اين محل قصد
انجام تحقيقات در خصوص اختالف او با مقتول
را داشتند که اطالع پيدا کردند که رستم همزمان
با زمان جنايت ،ديگر ترددي به محل سکونتش
نداشــته و به احتمال فراوان متواري شده است
.با توجه به شــواهد ،داليل و قرائن بدست آمده
و قوت گرفتن احتمال ارتکاب جنايت از ســوي
«رســتم  .ن»  ،کارآگاهــان اداره دهم با انجام
اقدامات ويژه پليسي اقدام به شناسايي مخفيگاه
وي در يکي از شهرســتانهاي اســتان کرمان
کرده  ،ضمن هماهنگي بــا مقام قضايي و اخذ
نيابت قضايي به اين شهرســتان اعزام شــده و
ســرانجام در  ۲۹ارديبهشت موفق به دستگيري
مظنون اصلي پرونده جنايت شهرک قدس شدند
 .به گزارش مهر،ســرهنگ حميد مکرم  ،معاون
مبــارزه با جرايــم جنايي پليــس آگاهي تهران
بزرگ ،در پايان ايــن خبر گفت  :مظنون اصلي
پرونــده در تحقيقات اوليه منکر هرگونه ارتکاب
جنايت و حتي اطالع از مرگ مقتول شــده اما با
توجه به شــواهد  ،داليل و مدارم بدست آمدهو
قوت گرفتن احتمال ارتکاب جنايت از سوي اين
شــخص  ،قرار بازداشت موقت از سوي بازپرس
شــعبه دوم دادســراي ناحيه  ۲۷تهران صادر و
متهــم جهت انجام تحقيقات تکميلي و کشــف
واقعيت در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران
بزرگ قرار گرفته است.

برخورد و حســاب آنها را مسدود کرده
اســت ،اما با برخورد با يــک يا دو نفر
نميتوان به اين کار پايان داد.
مسدودسازي حساب  4سلبريتي

ســرهنگ کاظميگفت :در يک مورد
يک بازيکــن فوتبال اقــدام به جمع
آوري کمکهــاي مردميکــرد ،اما
شماره حسابي هم که اعالم کرده بود
متعلق به خودش نبود و پليس فتا اين
فرد را احضار و حسابش را مسدود کرد.
وي ادامــه داد :اينکه پليس فتا بيايد و
اسم تمام بازيگران و وزرشکاراني که
کمکهــاي مردميرا جمع ميکنند را
جستجو کند و بعد از نهادهاي حمايتي
هم استعالم بگيرد که آيا اين کمکها
به نيازمندان پرداخت شده است يا خير،
کار زمان بري اســت کــه در نهايت
اين کار هيچ شــاکي هم ندارد و اين
نهادهاي حمايتي هستند که بايد اعالم
کننــد که کدام چهره معــروف داراي
مجوز است.يکي از نهادهاي حمايتي
که مجوز تاســيس خيريهها را صادر
ميکند کميتــه امداد امام خميني (ره)
است.
هيچکــس از کميته امــداد مجوز
نگرفته است

محســن وليئي مديرکل کميته امداد
اســتان تهران بــا تاکيد بــر اينکه تا
به حــال هيــچ خبرنــگار ،بازيگر و
ورزشــکاري با کميته امداد براي جمع
آوري کمکهــاي مردميهماهنــگ

نشــده اســت ،گفت :اين افراد هيچ
نمايندگي از ما ندارند.وي افزود :براي
هر مســئوليتي نهادي معرفي شده و
بهتر اســت هر نهــاد وظايف خودش
را انجــام دهد.وليئي با بيان اينکه اين
افراد مشــهور ميتوانند در ستادهاي
نيکوکاري کميته امداد فعاليت قانوني
داشته باشند ،گفت :در صورتي که اين
افراد در ســتادهاي نيکوکاري فعاليت
کننــد ،اقدامات آنها رصد ميشــود.
مديــرکل کميته امداد اســتان تهران
اقدامات بعضــي از هنرمندان را باعث
سلب اعتماد مردم نســبت به جامعه
هنرمندان دانست و گفت :اگر فعاليت
اين افراد در چهارچوب اصولي و قانوني
طي شــود ،اعتماد مردم نيز نسبت به
اين قشر لطمه نميبيند.
ما اين موضوع را از رئيس پليس تهران
نيز پيگيري کرديم که ســردار رحيمي
رئيس پليس تهران بــزرگ گفت :به
مردم اعالم ميکنــم که مراکز خيريه
و مجاز مشخص اســت و تماميآنها
تحت کنترل نهادها و مسئوالن ذيربط
اداره و فعاليتشان کنترل ميشود و اين
مراکز اگر از مردم پول و وجوهي دريافت
کنند هم نحوه درآمد و هم نحوه خرج
کردنشان مورد کنترل قرار ميگيرد و در
کنار اين مراکز اگر کساني بخواهند در
جامعه دســت به اين قبيل کارها بزنند
حتما بايد مجوزهــاي الزم را از مراکز
ذيربط اخذ کنند.وي افزود :مردم توجه
داشته باشند که فقط به افراد و مراکزي
که مجوز دارند پولهاي خود را تحويل
دهند تا دچار مشــکل نشوند.ســردار
رحيميگفت :پيگيريها توسط مراجع
دستگاه قضايي در حال انجام است و تا
آنجايي که بنده اطالع دارم حسابهاي
برخي از اين افراد بسته شده است.
به هرحال بهترين راه که در کشورهاي
ديگر دنيا رواج دارد ،ارائه شماره حساب
ســازمان يا نهادهايي مانند بهزيستي،
هالل احمر کميته امداد يا ساير خيريهها
از سوي ســلبريتيها به مردم است تا
پولهاي واريزي با حســاب و کتاب و
مشخص شــدن دخل و خرج محاسبه
شوند.اظهارات يکي از همين سلبريتيها
اين روزها سبب شده تا مردم اعتماد خود
را نيز به چهرههاي شــاخص از دست
دهند و رهبران افــکار عموميهر روز
ضعيف و ضعيفتر شوند.

رئيس پليس پايتخت  :ميزان مجازات قاچاقچيان عمده با جرمشان تناسب ندارد

كشف نيم تن مورفين از  15قاچاقچي حرفهاي

گروه حوادث :رئيس پليس پايتخت از انهدام سه
باند بزرگ مواد مخدر در عمليات گســترده پليس
خبر داد .ســردار حسين رحيميدر طرح برخورد با
قاچاقچيان و ســوداگران مرگ که صبح در مقر
فرماندهي انتظاميتهران بزرگ برگزار شد با حضور
در جمع خبرنگاران گفت :همکاران من در روزهاي
پنجشنبه  ،جمعه و شنبه عمليات گستردهاي را در
ســطح تهران انجام داده و به موجب آن موفق به
شناسايي و انهدام ســه باند بزرگ مواد مخدر در
تهران شــدند.وي با بيان اينکه از اين سه باند در
مجموع بيش از يک تن انواع مواد مخدر کشف و
ضبط شد ،گفت :اين مواد از نوع ترياک ،مورفين،
حشيش ،شيشه ،هروئين و  ...بودند.رحيميبا اشاره
به دستگيري باند حامالن مورفين اظهار کرد :در
جريان انهدام اين باند  ۱۵نفر دستگير شدند .اعضاي
اين باند نيم تن مورفين را از شهر زاهدان بارگيري
کرده و با عبور از استانهاي سيستان و بلوچستان،
خراسان جنوبي ،خراسان رضوي ،خراسان شمالي،
گلستان و مازندران قصد وارد کردن آن به تهران
را داشتند اما با توجه به اشراف اطالعاتي پليس در
ورودي شهر تهران دستگير شدند.رحيميبا بيان
اينکه خردهفروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر
جزو اولويتهاي پليس قرار دارند،گفت :برخورد با
اين دو گروه نيز همزمان با برخورد با دانه درشتها
در حال انجام است به طوري که ما موفق شديم
تا مناطق هرندي ،شــوش و مولــوي را از وجود
معتادان متجاهر و خردهفروشان پاکسازي کنيم.او
افزود :در منطقه  ۱۲شهر تهران  ۷۶باب منزل که
به پاتوق موادفروشان و محلي براي استعمال مواد
مخدر تبديل شــده بود پلمپ شد و اين مراکز از
خردهفروشان و معتادان پاکسازي شد.رئيس پليس
پايتخــت با بيان اينکه از ابتداي امســال تاکنون
بيش از چهار تن انواع مواد مخدر در تهران کشف
شــده اســت ،گفت :اين آمار در مقايسه با مدت

مشابه ســال قبل  ۶۰درصد افزايش داشته است.
ميزان دســتگيري نيز طي اين مدت  ۷۷درصد،
انهدام باند  ۲۰درصد ،برخورد با دانهدرشتها ۳۷
درصد و جمعآوري معتــادان متجاهر  ۲۵درصد
افزايش داشته اســت .به گزاش ايسنا،رحيميدر
بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه ميزان
مجازات قاچاقچيان عمده با جرمشان تناسب ندارد،
خاطر نشان کرد :ما به عنوان پليس پيشنهاد داديم
که چرخه بازپروري معتادان نيز از سه ماه به شش
ماه افزايش يابد و پس از آن برنامهريزيهاي الزم
براي اشتغال معتادان انجام شود.همچنين جانشين
فرمانده انتظاميسيســتان و بلوچستان از کشف
 ۲تن و  ۷۵۷کيلوگــرم موادمخدر در  ۲عمليات
ضربتي و غافلگيرانهاي توسط يگانهاي عملياتي
اســتان خبرداد .فرمانده انتظامياســتان خراسان
جنوبي نيز از کشــف  720کيلوگرم ترياک و 65
کيلوگرم حشيش طي روزهاي پنجشنبه و جمعه
خبر داد .
ســردار «مجيد شجاع» اظهار داشــت :مأموران
پليــس مبارزه با مــواد مخدر اســتان با دريافت
اطالعاتي مبنــي بر فعاليت افــرادي به صورت
باندي در زمينه قاچــاق مواد مخدر موضوع را به
صورت ويژه پيگيري کردند.وي گفت :مأموران با
رصد يــک ماهه اعضاي اين باند محل فعاليت و
اختفاي آنان را شناســايي کردند که با هماهنگي
مقام قضائي مخيفگاه آنان را کنترل و بازرســي
کردند .وي افزود :در بازرسي از مخفيگاه اعضاي
اين باند  204کيلوگرم ترياک که در صندوق عقب
يک دستگاه سواري پژو جاساز شده بود کشف شد
و پنج متهم مرد و يک متهــم زن در اين رابطه
دستگير شــدند .فرمانده انتظامياستان خراسان
جنوبي ادامه داد :مأموران انتظامياستان در هشت
عمليات جداگانه نيز موفق به کشف  516کيلوگرم
ترياک و  65کيلوگرم حشيش شدند.
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حوادث در ايران
کشف پيکر جوان  38ساله
در رودخانه بازفت

مديرعامل جمعيت هالل احمر چهارمحال
و بختياري گفت :روز شنبه پيکر جوان 38
ساله در رودخانه بازفت حوالي پل چمنگلي
پيدا شد.سيد احمد مرتضوي در گفت و گو
با ايسنا ،با اعالم اين خبر ،اظهار کرد :اين
حادثه  4روز گذشته در رودخانه بازفت رخ
داد که دو گروه از غواصان جمعيت هالل
احمر در قالب شــش نفر نيرو براي کشف
جسد به آن منطقه اعزام شدند.وي با اشاره
به اينکه جوان غرق شده اهل منطقه بازفت
بوده است ،خاطرنشان کرد :روز گذشته با
تالشهاي انجام شــده توســط غواصان
جسد جوان  38ســاله در رودخانه بازفت
کشف شد.
اهدای اعضاي مرد قزوینی
به چند بیمار زندگی دوباره بخشید

واحد پيوند اعضا معاونت درمان دانشــگاه
علوم پزشکي قزوين ،سومين اهداي عضو
ســال  1397در استان قزوين را مربوط به
پيکر مرد  56سالهاي اعالم کرد .محمدرضا
مدبر ،رئيس اداره نظارت بر درمان دانشگاه
علوم پزشکي قزوين اظهار کرد :متوفي ،روز
 26ارديبهشت  1397در اثر سقوط از ارتفاع،
دچار ضربهمغزي و در مرکز آموزشــي -
درماني شهيدرجايي بستري شد.وي افزود:
به دليل شــدت آسيب و خونريزي مغزي،
باوجــود اقدامات درماني و تالشهايي که
براي نجات جان اين مرد انجام گرفت؛ يک
روز بعد ،يعني روز  27ارديبهشــت ،مرگ
مغزي وي ،توســط پزشکان اعضاي تيم
پيوند معاونت درمان تائيد شد.به گفته مدبر،
با تائيد مرگ مغزي ،خانواده متوفي براي
اهداي اعضا اعالم رضايت کردند و پيکر
اين مرد  ،روز  28ارديبهشــت براي انجام
اقدامات اهــداي عضو به بيماران نيازمند،
به بيمارستان امام خميني (ره) تهران اعزام
شد.به گزارش ايسنا ،کليهها ،کبد و نسوج
اين بيمــار به بيماران نيازمند اهداي عضو
اهدا شد.
زمين لرزه  ۴ريشتري
کيانشهر را لرزاند

زميــن لرزهاي به بزرگي  ۴ريشــتر صبح
يكشنبه کيانشهر در استان کرمان را لرزاند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  ،بنا به
اعالم موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران:
زمين لرزهاي به بزرگي  4ريشتر ساعت 10
و  18دقيقه امروز يکشنبه  30ارديبهشت
کيانشــهر را لرزاند.اين زمين لرزه در عمق
 8کيلومتري زمين به وقوع پيوسته است.
تا زمان درج اين خبر گزارشــي از خسارات
احتمالي دريافت نشده است.
سارقان زورگير
در گلستان دستگير شدند

فرمانــده انتظامياســتان گلســتان از
دســتگيري دو ســارق زورگير و اعتراف
آنان بــه  ۴۳فقره ســرقت در اســتان
خبرداد.به گــزارش پايگاه خبري پليس،
علي اکبر جاويدان اظهار کرد :دو ســارق
زور گير با  ۴۳فقره ســرقت در اســتان
گلســتان دســتگير و روانه زندان شدند.
وي افــزود :در پي شــکايت تعدادي از
شــهروندان مبني بر ســرقت تلفنهاي
همراه توســط راکب و ترکنشين يک
دســتگاه موتورســيکلت در شهرستان
گرگان ،شناسايي و دستگيري سارقان به
صورت ويژه در دستور کار ماموران اداره
مبارزه با سرقت پليس آگاهي قرار گرفت.
جاويدان ادامه داد :با بررســي فيلمهاي
موجود و مراقبت محسوس و نامحسوس
سارقان ســابقه دار ،ماموران اواخر هفته
گذشــته از وقوع يک فقره سرقت خودرو
در شهرســتان کردکوي با خبر شــدند.
فرمانده انتظامياســتان گلستان تصريح
کرد :تحقيقات مقدماتي پليس با اظهارات
مالباخته ،نشان ميداد سارق خودرو همان
سارقان زورگير در گرگان هستند که پس
از چند روز کار اطالعاتي و پليسي ،خودرو
مسروقه در اين شهرستان کشف و راننده
و سرنشين خودرو در يک تعقيب و گريز
پليسي دستگير شــدند.جاويدان با اشاره
به تحقيقــات تخصصي صورت گرفته از
متهمان ،تصريح کرد :در تحقيقات انجام
شــده ،متهمان به  ۴۳فقــره زورگيري،
کيفقاپي و ســرقت تلفن همــراه اقرار
و اعتراف کردند اموال مســروقه را به ۲
مالخر به فروش ميرساندند.به گفته وي،
در بازرسي از مخفيگاه متهمان ،تعدادي
اموال مسروقه کشف و متهمان با تشکيل
پرونده براي انجام مراحل قانوني ،تحويل
مراجع قضائي شدند.

