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فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرح ویژه مقابله با 
سرقت در تهران خبر داد.

به گزارش ایســنا، سردار حسین رحیمی پس از حضور در 
سامانه ۱۹۸ و ارتباط با شهروندان اظهارکرد: امروز شماری 
از مردم تهران به شکل حضوری و به شکل تلفنی به مرکز 
۱۹۷ مراجعه کرده و مشــکالت خود را به طور مســتقیم 
با فرماندهــان یگان هــای مختلف پلیــس در حوزه های 
مربــوط به پلیس راهور، پلیس اماکن ، پلیس پیشــگیری 
و ... مطــرح کرد.رحیمی اضافه کرد: خوشــبختانه در این 
مالقات ها تصمیمات خوبی اتخاذ شــده و تمام تالش ما بر 
این بود که باری از دوش مشــکالت مردم برداشــته شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین درباره توصیه اخیر 
مقام معظم رهبری پیرامون حل علمی مشکل ترافیک در 
کالن شــهرها و بخصوص تهران اظهارکــرد: ما تمام توان 
خــود را می گذاریم تا راهی برای روان ســازی ترافیک و 
عمل به مواردی که از سوی رهبر معظم انقالب تاکید شد 
برداریم. البته در مــورد ترافیک همان طور که بارها گفته 
دستگاههای مختلفی دارای مسئولیت هستند.وی با بیان 
ایــن که در روزهای اخیر حدود ۴۰۰ نفر ازمأموران پلیس 
پیشــگیری و دیگر پلیس های تخصصی به حوزه مدیریت 
ترافیکی ورود کرده و از ساعت ۱۵ تا ۲۱ به ماموران راهور 
کمک می کند گفت: طی این روزها با اقدامات انجام گرفته 
حــدود ۱۰ درصد از بار ترافیکی صبحگاهی و حدود ۱۰ تا 

۱۵ درصد از بار ترافیکی عصر گاهی کاســته شده استکه 
البته امیدواریم مردم نیز همکاری بیشــتری با ما داشــته 
باشند و دیگر دســتگاهها نیز به وظایف خود عمل کنند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ پرسشــی درباره ساماندهی 

معتادان متجاهر در تهران نیز اشــاره کــرد و گفت: بین 
۷ تا ۱۰ هزار معتاد متجاهر در ســطح پایتخت داریم که 
باید ظرفیت برای پذیــرش و نگهداری از آنها و همچنین 
بازپروریشــان فراهــم شــود.وی ادامــه داد: پلیس حتی 

مسئولیتی قانونی برای جمع آوری معتادان متجاهر ندارد؛ 
اما مــا این افراد را جمع می کنیم و همــان طور که بارها  
گفته شده طی مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت می توانیم این افراد 
را جمع آوری کنیم اما یکی از مسائل مهم محل نگهداری 
آنان است و الزم است که دیگر دستگاه ها در این زمینه به 
وظایــف خود عمل کرده و اقداماتی را انجام دهند.فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
افزایــش کالنتری ها در تهران نیز گفــت: موضوع افزایش 
کالنتری ها مصوبه شــورای عالی امنیت کشور است و بنا 
بود که از ۱۱ ســال پیش حداقل ۴۰ کالنتری در تهران به 

بهره برداری برسد. 
اما متاسفانه اقدام قابل ذکری دراین خصوص انجام نشده 
است.رحیمی از شهرداری تهران ، استانداری تهران، وزارت 
راه و مســکن و شهر ســازی و دیگر دستگاهها خواست تا 
به کمــک نیروی انتظامی آمده و اقدامات اثر گذاری را در 
این خصوص انجام دهد.رحیمی درباره مقابله با سرقت در 
تهران نیز گفت: بیش از دو هفته اســت که طرح ویژه ای 
برای مقابله با ســرقت در تهران آغاز شــده و ۱۴۰ اکیپ 
ویژه از ســوی پلیس پیشگیری برای همین امر اختصاص 
یافته و فعال اســت.وی ادامه داد: در نتیجه اقدامات انجام 
شده در این طرح، سرقت منزل در هفته گذشته نسبت به 
هفته قبل تر آن فاحشی ۳۳ درصدی داشته که این نشان 

می دهد طرح نتیجه بخش بوده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد

اجـرای طـرح ویـژه مقـابله بـا سـرقـت
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترافیک تهران

کشف محموله اسپری خوشبو کننده قاچاق
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشــف بیــش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال انواع اسپری خوشــبو کننده قاچاق، خبرداد.به گزارش میزان، سرهنگ 
علی ولیپور گودرزی با اشاره به تشدید مبارزه با قاچاق کاال توسط خودرو های 
شــوتی، گفت: روز دوشــنبه ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حین 
گشــت زنی در خیابان مولوی، متوجه یک دســتگاه سواری پژو پارس که در 
حال تخلیه مقدار متنابهی کاالی خارجی بود، شدند.وی افزود: پس از بررسی 
خودرو، راننده اعالم کرد این اسپری های خوشبو کننده را با خودرویی دیگر از 
بندر گناوه به خرم آباد آورده و برای توزیع به تهران منتقل کردم و هیچ اسناد 
و مدارک مثبته گمرکی در اختبار ندارم.گودرزی اظهار داشــت: کاالی کشف 
شده شامل دو هزار و ۵۱۴ عدد اسپری خوشبو کننده برند rexona محصول 
کشور روسیه است که کارشناسان ارزش تقریبی کاال ها را یک میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون ریال برآورد کرده اند.

دستگیری خرده فروش مواد مخدر در حسن آباد
فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دســتگیری خرده فــروش مواد مخدر با 
خودروی مســروقه در محدوده حسن آباد، خبر داد.به گزارش میزان، سرهنگ 
دوستعلی جلیلیان گفت: عوامل تیم عملیات کالنتری ۱۷۶ حسن آباد با رصد 
میدانی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناســایی خرده فروش مواد مخدر در 
محدوده حســن آباد شدند. وی افزود: تیم عملیات کالنتری ۱۷۶ حسن آباد با 
پوشش محل تردد سوژه مورد نظر، طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم 
را در حالی که با یک دستگاه خودرو پراید مسروقه قصد فروش مواد مخدر را 
داشــت، دستگیر و در بازرسی از وی حدود ۳۰ بسته مواد مخدر آماده فروش 
از نوع شیشه و هروئین کشف کردند.سرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه متهم 
دارای ســوابق متعدد ســرقت و فروش مواد مخدر بود گفت: وی پس از پایان 

تحقیقات و تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

مسمومیت شش عضو یک خانواده 
با گاز مونوکسید کربن

سرپرست سازمان اورژانس تهران از مسمومست شش عضو یک خانواده با گاز 
مونوکسید کربن خبر داد.دکتر یحیی صالح طبری درگفت و گو با ایسنا درباره 
جزییات این حادثه اظهار کرد: ســاعت ۸:۳۶ دقیقه دیروز، حادثه مسمومیت 
با گاز مونوکسید کربن به ســامانه ۱۱۵ مرکز اورژانس تهران اطالع داده شد. 
وی ادامه داد: در پی اعالم این حادثه بالفاصله دو دســتگاه آمبوالنس به محل 
حادثه واقع در میدان بهاران اعزام شدند. سرپرست  مرکز اورژانس تهران گفت: 
تکنسین های اورژانس با حضور در محل مشاهده کردند که اعصای یک خانواده، 
از جمله چهار خانم ۱۶، ۲۳، ۵۰ و ۸۴ ســاله و دو آقای ۵۱ و ۸۷ ســاله دچار 
مسمومیت شدند. طبری گفت: به سرعت اقدامات اولیه برای این افراد صورت 
گرفت و برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهدای یافت آباد منتقل شدند.

دستگیری یک مسئول گیالنی به اتهام اختالس
دادســتان عمومی الهیجان گیالن از بازداشــت دهیار یکی از روستا های این 
شهرســتان به جرم اختالس خبر داد.به گــزارش رکنا، ابراهیم انصاری گفت: 
یکی از دهیاران با واریز عوارض ۱۰۷میلیون تومانی به حساب شخصی به جای 
واریز به حساب دولتی، پرونده اختالس تشکیل و متهم با قرار تامین کیفری به 
بازداشت از سوی بازپرس به زندان معرفی شد.وی افزود: تمام درآمد های مربوط 
به خدمات امور اداری و درآمد های ناشی از خدمات توسط موسسات و نهاد های 
موضوع قوانین اداری باید در حساب های تعیین شده دولتی و حساب هایی که 
به موجب قانون مجاز می باشــند واریز شود که در غیر اینصورت فرد متخلف 
تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد.دادســتان عمومی و انقالب الهیجان با بیان 
اینکه نهاد های اداری و یا غیر اداری باید به وظایف خود طبق قوانین و مقررات 
به نحوی که پیش بینی شده اقدام کنند خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده و 
کشف هر گونه اقدام اعم از فعل یا ترک فعل که منجر به تضییع حقوق مردم 

شود برخورد قاطع قضایی خواهد شد.

پاشیدن بنزین برای دزدیدن موبایل
سارق میانسال با پاشیدن بنزین از فروشنده موبایل سرقت کرد.به گزارش رکنا، 
ساعت ۲۱ روز ۲۹ آبان ماه، سارق میانسال با مراجعه به یک موبایل فروشی در 
خیابان دماوند با پاشیدن بنزین روی صورت فروشنده فروشگاه، گوشی موبایل 
سامسونگ A۱۲ را سرقت کرد و از صحنه جرم متواری شد.پس از این سرقت 
با شــکایت مالباخته پرونده در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.متصدی 
فروشگاه موبایل ماجرای سرقت تلفن همراه را اینطور به خبرنگار رکنا، توضیح 
داد: چند روز قبل از حادثه  سارق برای قیمت گرفتن با ادعا اینکه تلفن همراه 
دخترش دزدیده شــده است به فروشگاه مراجعه کرد.مالباخته در ادامه گفت: 
چند روز گذشت تا اینکه ساعت ۹ شب ۲۹ آبان ماه، سارق با یک لیوان بنزین 
دوباره به فروشــگاه آمد و ادعا کرد بنزین را برای کار خود تهیه کرده است. او 
تلفن همراه سامسونگ A۱۲  را به قیمت ۴ میلیون تومان سفارش داد بدون 
اینکه تلفن همراه را چک کند. به همین دلیل او مشکوک شدم.فروشنده موبایل 
ادامه داد: ســارق کارتش را به من تحویل داد اما در پرداخت از سوی دستگاه 
کارتخوان با مشــکل مواجه شــد. لحظه ای بعد سارق  با پاشیدن بنزین روی 
صورت من تلفن همراه را سرقت کرد و متواری شد. در لحظه سرقت به دلیل 
اینکه چشمانم به شدت می سوخت نتوانستم از فرار سارق میانسال جلوگیری 
کنم.مالباخته در پایان گفت: پس از سرقت تلفن همراهم با مراجعه به کالنتری 

۱۲۸ تهران نو شکایتی را تنظیم کردم تا سارق توسط پلیس دستگیر شود.

خودکشی سه عضو خانواده 
در یکی از روستا های مهاباد

دادستان عمومی و انقالب اسالمی مهاباد گفت: اختالفات مالی سبب خودکشی 
ســه نفر از اعضای یک خانواده در روســتای اگریقاش این شهرستان شد.به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، مهراب پوراکبر دادستان عمومی و 
انقالب اسالمی مهاباد اظهار کرد: اختالفات مالی در میان اعضای یک خانواده 
روســتایی این شهرستان منجر به خودکشی سه نفر از اعضای این خانواده در 
روستای اگریقاش شد که در نهایت سبب مرگ ۲ نفر از آنها شد.پور اکبر افزود: 
۲ نفر که شامل یک پدر ۴۵ ساله و فرزند پسر ۱۹ ساله این خانواده بودند در 
این حادثه جان خود را از دست دادند و مادر خانواده هم در بیمارستان بستری 
شده اســت.وی ادامه داد: پدر و پسر خانواده در این اتفاق با یکدیگر درگیری 
لفظی پیدا کردند که ابتدا پدر خانواده به وســیله طناب در باغ شخصی خود 
در مهاباد اقدام به خودکشــی کرد.دادســتان عمومی و انقالب اسالمی مهاباد 
اذعان کرد: پســر این خانواده نیز پس از اطالع از خودکشی پدر در همان باغ 
خانوادگی با طناب اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داد.پوراکبر 
بــا بیان اینکه تحقیقات در رابطه با علــت اصلی اختالف مالی این خانواده در 
دست بررسی است، اضافه کرد: مادر این خانواده نیز بعد از خودکشی همسر و 
فرزندش و اطالع یافتن از مرگ آنها با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد که 

هم اکنون در بیمارستان تحت درمان است.

باران سیل آسا در جنوب هند ۳۵ قربانی گرفت
در پی بارش باران شــدید در جنوب هند دستکم ۳۵ تنر جان باختند.به گزارش 
ایسنا، مقامات هند روز دوشنبه  در گزارشی اعالم کردند: تاکنون دستکم ۳۵ تن 
در پی بارندگی های شدید و سیل آسای اخیر در مناطقی از جنوب کشور جان خود 
را از دست داده و حدود ۳۰ نفر نیز مفقود شده اند.همچنین به گفته مقامات محلی، 
بارش باران موجب تخریب خانه ها و وقوع ســیالب در جاده ها شده است.مقامات 
محلی با بیان اینکه امدادرسانی در مناطق سیل زده همچنان ادامه دارد و تیم های 
امداد و نجات در تالش برای تخلیه ســاکنان این مناطق هستند، اظهار داشتند: 
نزدیک به ۵۸ هزار نفر خانه های خود را تخلیه کرده و در کمپ  اسکان داده شده اند.

اخبار کوتاه

در هفت ماهه ســال جاری ۵۵۲ نفر بر اثر برق 
گرفتگی در کشور جان خود را از دست دادند، 
این رقم در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
که آمار تلفات ۵۰۲ نفر بود، ۱۰ درصد بیشتر 
شده اســت.به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی 
قانونی کشور، در هفت ماهه سال جاری از کل 
تلفــات برق گرفتگی ۴۹۷ نفــر مرد و ۵۵ نفر 
زن بودند. همچنین در این مدت بیشترین آمار 
تلفات برق گرفتگی در تیــر ماه با ۱۰۵ فوتی 
و کمترین آمار بــا ۴۶ فوتی در فروردین ثبت 
شده است.بر اساس این گزارش در هفت ماهه 
امسال اســتان های تهران با ۸۳، خوزستان با 
۴۷، خراسان رضوی و فارس با ۳۷ و استان های 
کهگیلویه و بویراحمد با دو، ایالم با سه، زنجان 
و خراسان جنوبی با ۵ فوتی کمترین آمار تلفات 
را داشــته اند.این آمار در استان چهارمحال و 

بختیاری نیز صفر گزارش شده است.
آمارهای ســازمان پزشکی قانونی کشور نشان 
می دهد که آمــار تلفات بــرق گرفتگی در ۵ 
ســال اخیر روندی افزایشی داشــته و از ۵۹۵ 
نفر در ســال ۱۳۹۵، به ۷۳۹ فوتی در ســال 

گذشته)۱۳۹۹( رســیده است.به طور کلی در 
دهه گذشــته )۱۳۹۰تا ۱۳۹۹(، شش هزار و 
۸۰۰ نفر به علت برق گرفتگی در کشــور جان 
خود را از دســت دادند که سال ۱۳۹۲ با ۷۵۰ 
نفر دارای بیشترین آمار و سال ۱۳۹۵ با ۵۹۵ 
نفر دارای کمترین میزان مرگ های ناشــی از 

برق گرفتگی بودند.
بررســی های انجام شده در ســازمان پزشکی 
قانونی نشــان می دهد که اغلب این حوادث به 
دلیل عدم آشــنایی با اصول پیشگیری از وقوع 
بــرق گرفتگی و نیز بــی توجهی به اصل کلی 
برق گرفتگی) یعنی عبــور جریان برق از بدن 
بــه زمین( رخ می دهد.فیوزهــا، چه اتوماتیک 
چه غیر اتوماتیــک از برق گرفتگی جلوگیری 
نمی کند و جریان برق بســیار اندکی ـ در حد 
۱۰۰ میلی آمپــر ـ در صورت عبور از بدن ما، 
بــا از کار انداختن قلب، موجب مرگ انســان 
می شــود، در حالی که فیوزها با جریان ده ها و 
حتی صدها برابر این میزان هم از کار نمی افتند. 
به خاطر داشته باشــیم فیوزها با قطع جریان 
بــرق از وقوع خرابی در ســیم کشــی و آتش 
سوزی پیشگیری می کنند و نمی توانند از برق 

گرفتگی و مرگ ناشی از آن جلوگیری کنند. از 
سویی سیم اتصال به زمین در پیشگیری از برق 
گرفتگی نقش موثری دارد. وجود سیم سوم در 
سیم کشی منازل )سیم اتصال به زمین( بسیار 
مهم بوده و به جلوگیری از برق گرفتگی کمک 
می کند.برق گرفتگــی در محیط های مرطوب 
بســیار محتمل تر از محیط های خشک است. 
مقاومت دست خشک انســان در مقابل برق، 
هزاران برابر بیشــتر از پوست خیس و مرطوب 
است. از خشک بودن دست خود هنگام استفاده 
از وسایل برقی اطمینان داشته باشیم لذا اجتناب 
از هر گونه تماس با وســایل هادی جریان برق 
به پیشگیری از بروز این حوادث کمک خواهد 
کرد.همچنین به یاد داشــته باشیم در صورتی 
که با برق ســر و کار داریم از کفش های عایق 
خشک استفاده کرده و مطمئن باشیم که زیر 
پا و محدوده اطرافمان مرطوب نیست.عالوه بر 
این مراقب باشیم هیچ قســمتی از بدن ما به 
طور مستقیم با زمین تماس پیدا نکند. هنگام 
تعویض المپ، کلید، پریز یا تعمیر هر وســیله 
یا هر دستگاه برقی دیگر سعی شود که برق از 
طریق کنتور )فیوز( قطع شده باشد. -  استفاده 

از لوازم برقی معمولی در محیط هایی با رطوبت 
بــاال همچون حمام توصیه نمی شــود و حتی 
االمکان بهتر اســت هیچ انشعاب برقی در این 
نوع محیط ها وجود نداشته باشد و روشنایی از 
خارج تامین شود. تحت هیچ شرایطی از بخاری 
یا اجاق هــای برقی معمولی در محیط های یاد 
شده استفاده نشود. -  هنگام روشن بودن المپ 
یا هر دستگاه برقی دیگر از تعویض و تعمیر آن 
خوداری کنید. - هیچگاه سیم برق دار را از زیر 
فرش یا موکت عبور ندهید زیرا ممکن اســت 
در اثر عبور و مرور مداوم افراد از روی آن سیم 
صدمه ببیند و حالت عایقی خود را از دســت 

بدهد. - هنگام تمیزکردن دیوار ها و لوازم برقی 
مواظب باشــید کلید ها و پریز ها خیس نشوند 
زیرا آب هادی بسیار خوبی است و در صورتیکه 
وارد کلید ها و پریز ها شــود خطر جانی و مالی 
به همراه خواهد داشت. - هنگام سوراخ کاری 
دیوارها به منظور نصب ساعت دیواری، تابلوها 
یا هر مورد دیگر دقت شود به مسیر سیم کشی 
برق صدمه وارد نشــود. - اگر پریز های برق در 
ارتفاع پایینــی از دیوار ها قــرار دارد )کمتراز 
۱۱۰۰ تا ۱۲۰ ســانتیمتر( الزم اســت آنها به 
وسیله درپوش های ایمنی که به همین منظور 

ساخته شده است مسدود شوند.

پلیس پایتخت به حواشی اکران یک فیلم در پردیس سینمایی 
کوروش واکنش نشان داد و اعالم کرد که در این ماجرا مورد 
مصدومیتی وجود نداشته است.به گزارش ایسنا، مرکز اطالع 
رسانی پلیس پایتخت در واکنش به حواشی ایجادشده در پی 
اکران یک فیلم ســینمایی در پردیس سینمایی کوروش که 

با حضور شــماری از عوامل این فیلم برگزار شد، اعالم کرد: 
علت ازدحام در پردیس ســینمایی کوروش مربوط به اکران 
یک فیلم سینمایی بوده و کنسرتی در این محل اجراء نشده 
اســت.  متاسفانه در مراسم اکران این فیلم سینمایی ازدحام 
طرفداران دو خواننده  جوان پاپ که از عوامل این فیلم بودند، 

سبب خارج شدن کنترل مراسم از دست برگزارکنندگان شده 
و تعدادی از این افراد که عمدتا از نوجوانان و جوانان بودند، در 
زیر دست و پا ماندند اما در این ماجرا فردی مصدوم یا مجروح 
نشده است. پلیس پایتخت همچنین اعالم کرده که الزم بود 
تهیه کنندگان و عوامل اجــرای این برنامه هماهنگی الزم را 

برای مدیریت بهتر اکران این فیلم انجام داده و تمهیدات الزم 
را اتخاذ کرده بودند. خبرنگار ایسنا، همچنین خبر مصدومیت 
تعدادی از افراد حاضر در این پردیس سینمایی را از اورژانس 
نیز پیگیری کرده که مشخص شد اورژانس طی دو روز اخیر 

ماموریتی در این خصوص نداشته است.  

رشد ۱۰ درصدی تلفات برق گرفتگی در کشور

واکنش پلیس به حواشی اکران یک فیلم در پردیس کوروش

مردی که به خانواده اش اسیدپاشــی کرده بود عصر 
روزدوشنبه خودش را تســلیم پلیس کرد.به گزارش 
رکنــا، اسیدپاشــی هولناکی در محله مســودیه به 
کارآگاهــان پلیس آگاهی و محمــد زارعی، بازپرس 
ویژه قتل شعبه ۱ دادسرای امورجنایی تهران گزارش 
شد.با اعالم این خبر نخستین تیم پلیس ظرف چند 
دقیقــه در محل حادثه حاضر شــد. کارآگاهان وارد 
خانه ای شــدند که در آن اسیدپاسی صورت گرفته 
بود. ماموران به محض ورود با قربانیان اســید پاشی 
مواجه شــدند. قربانیان مادر ۴۵ ســاله و فرزند ۱۲ 
ســاله بودند.بررســی های اولیه حکایت از آن داشت 
پدر خانواده پــس از مراجعه به خانه برادرزنش روی 
دست،پا و صورت قربانیان اسید ریخته و متواری شده 
اســت.بدین ترتیب کارآگاهان مادر جوان که همراه 
با فرزندش قربانی اسیدپاشی شده بود هدف تحقیق 
قرار گرفت و گفت: دخترم تازه نامزد کرده و پســرم 

۱۲ ساله  دارد. شب قبل از حادثه دخترم با نامزدش 
بیرون رفته بود اما دیر به خانه برگشت وقتی پدرش 
که خیاط اســت متوجه این اتفاق شد به من اعتراض 
کرد و با هم درگیر شــدیم. به همین دلیل قهر کردم 
و از ورامیــن به تهران آمده و بــه خانه برادرم رفتم. 
شــوهرم وقتی متوجه این موضوع شــد با یک ظرف 
اســید به آنجا آمد و در پذیرایی نقشــه شوم خود را 
اجرا کرد. کارآگاهان در ادامه متوجه شــدند مرد ۵۰ 
ساله پس از ارتکاب جنایت با خودرویش متواری شده 
اســت. اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گسترده ادامه 
داشت تا اینکه متهم ساعت ۱۶ روزگذشته با مراجعه 
به پلیس آگاهی تهران خودش را تسلیم ماموران کرد. 
بنابراین گزارش، حال عمومی قربانیان اسیدپاشی به 
دلیل سطحی بودن ســوختگی مساعد گزارش شده 
است و پرونده متهم برای سیرمراحل قانونی به مرجع 

قضایی معرفی شد.

فرمانده مرزبانی ناجا از ناکامی قاچاقچیان و کشف یک 
تن و ۳۵۰ کیلوگرم موادمخدر توســط مرزبانان استان 
سیستان و بلوچســتان خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار 
احمــد علی گودرزی در این بــاره گفت:  مرزبانان هنگ 
مرزی ســراوان با انجام اقدامات اطالعاتی از فعالیت باند 
حرفه ای قاچاق در منطقه مرزی اسفندک مطلع شدند و 
با برنامه ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات کنترلی را 
در دستور کار قرار دادند.وی افزود: با پشتیبانی اطالعاتی 
و هدایــت عملیاتــی مرزبانی اســتان، محــل اختفای 
قاچاقچیان مشخص و در راســتای مقابله با سوداگران 
مرگ، مرزبانان هنگ مرزی سراوان با اعزام تیم عملیاتی، 
منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار داده و با رعایت 
کامل مالحظات امنیتی موفق شدند محموله موادمخدر 
را کشف کنند.سردار گودرزی تصریح کرد: قاچاقچیان که 
قصد داشتند موادمخدر را به وسیله یک دستگاه خودرو 
و یک موتورسیکلت وارد کشور کنند به محض مشاهده 

مرزبانان، اقــدام به تیراندازی به ســمت آنان کرده که 
مرزبانان نیز بالفاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی 
مناسب مقابله به مثل کرده که به علت حجم زیاد آتش 
مرزداران، قاچاقچیان تاب مقابله نداشته، عرصه را بر خود 
تنگ دیده و با رها کردن خودرو و موتورسیکلت و برجا 
گذاشتن محموله موادمخدر از محل متواری شدند.وی 
بیان داشــت: مرزبانان دالور هنگ مرزی سراوان در این 
عملیات موفق شــدند ضمن توقیف یک دستگاه خودرو 
و یک دستگاه موتورســیکلت، یک تن و ۳۵۰ کیلوگرم 
تریاک را کشف کنند. براســاس گزارش سایت پلیس، 
فرمانده مرزبانی ناجا در پایان ضمن قدردانی از زحمات 
و تالش مرزبانان استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان 
کــرد: مرزهای ایران اســالمی برای ســوداگران مرگ، 
قاچاقچیان و متجاوزان از هر زمان دیگری ناامن تر است 
و با اقدامات غیرقانونی در مناطق مرزی به شدت مقابله 

و برخورد می شود.

کشف بیش از یک تن موادمخدر در سیستان و بلوچستانپایان فرار مرد اسیدپاش در تهران 

اعالم مفقودی   

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو پراید مدل ۸۶ به 
شماره موتور ۱۹۲۸۵۶۵ شماره شاسی ۸۶۲۰۳۹۱۴ 
شماره پالک ایران ۸۶ ۲۸۱ب ۴۶ به نام محمد علی 

صفایی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

نیروی انتظامی طی اطالعیه ای از شناســایی و انهدام یک شــبکه سازمان 
یافته اخالل در نظام اقتصادی کشــور از طریق فروش رمز ارزهای دیجیتال 
خبر داد.به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، در اطالعیه نیروی 

انتظامی آمده است:
»پلیس با رصد و پایش اطالعاتی فضای مجازی یک شــبکه ســازمان یافته 
که با فروش رمز ارز غیرقانونــی »دریک« اقدام به اخالل در نظام اقتصادی 
و ارزی کشــور کرده بودند را شناسایی و اعضای اصلی آن را دستگیر و این 
شــبکه را متالشی کردند.کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی ناجا با انجام این 
مأموریت مهم که با هماهنگی دادســرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 
صورت گرفت ضمن دســتگیری اعضای اصلی شــبکه، بیش از یک هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال وجوه دریافتی از مردم را در حســاب های متهمان کشف 
و برای جلوگیری از خروج وجوه مذکور به خارج از کشــور حساب های آنها 
را مسدود کردند.گفتنی است وجوه توقیف شده مربوط به تعداد یک هزار و 
۷۱۵ نفــر بوده که اقدام به خرید رمز ارز مذکورنموده بودند.نیروی انتظامی 
از مردم خواست: با توجه به غیر قانونی بودن خرید و فروش رمز ارز ها جهت 
جلوگیری از تاراج سرمایه های خود به این معامالت ورود نکرده و در صورت 

مشاهده مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.«

انهدام شبکه  سازمان یافته اخاللگران ارزی 
رئیس کالنتری ۱۷۹ خلیج فارس از دســتگیری یک سوداگر مرگ در غرب 
تهران خبر داد.به گزارش میزان، سرهنگ  محمود مالمیر  گفت: روز دوشنبه، 
ماموران کالنتری ۱۷۹ خلیج فارس با رصد اطالعاتی مخفیگاه یک فروشنده 
مواد مخدر را در غرب تهران شناســایی کردند که در بررســی های ماموران 
مشخص شــد این متهم در غرب تهران و به خصوص محله خلیج فارس در 
پارک ها اقدام به توزیع موادمخدر در بین جوانان کرده و از ســارقان مالخری 
نیز می کند.ایــن مقام انتظامی تصریح کرد: مامــوران کالنتری ۱۷۹ خلیج 
فارس پس از دریافت این اطالعات با هماهنگی قضائی به محل مذکور اعزام 

شدند و در یک عملیات منسجم فروشنده مواد مخدر را بازداشت کردند.
رئیس کالنتــری ۱۷۹ خلیج فارس گفت: ماموران کالنتری در بازرســی از 
مخفیگاه متهم ۳۲ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف کردند و در بررسی ها 
مشــخص شــد پدر وی چند ماه قبل به جرم خرید و فــروش مواد مخدر 
بازداشت شده و در زندان به ســرمی برد. رئیس کالنتری ۱۷۹ خلیج فارس 
افزود: متهم ســابقه دار پــس از انتقال به کالنتــری ۱۷۹ خلیج فارس در 
بازجویی هــا به جرم خود مبنی بر مالخــری و خرید و فروش موادمخدر در 
غرب تهران اعتراف کرد.سرهنگ مالمیر خاطرنشان کرد: پرونده متهم برای 

سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

سوداگر مرگ در غرب تهران دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری سارق دینام کولر های بازار حرم 
حضرت عبدالعظیم الحســنی )ع(، درشــهر ری، خبر داد.بــه گزارش میزان، 
سرهنگ دوســتعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری  گفت: به دنبال 
وقوع چندین فقره سرقت دینام کولر از مغازه های بازار حرم حضرت عبدالعظیم 
الحســنی )ع( تیم عملیات کالنتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیــم )ع(، اقدام به 
پوشش نقاط آلوده و جرم خیز بازار کردند.وی افزود: در نهایت عوامل عملیات 
کالنتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم الحسنی )ع( متوجه شخصی روبه روی پشت 
بام یکی از مغازه های بازار شدند که سریعا نسبت به دستگیری وی اقدام کردند 
و طی یک عملیات ضربتی متهم که با مشاهده ماموران از محل متواری شد را 
دســتگیر کردند. جلیلیان تصریح کرد: در بررسی های انجام شده مشخص شد 
متهم هم زمان دینام ۱۰ دستگاه کولر را باز کرده و در حال خارج کردن از محل 
بود که تمامی دینام های باز شده به مالکان تحویل و متهم برای بررسی بیشتر 
به کالنتری ۱۷۲ حرم حضرت عبدالعظیم )ع( منتقل شــد.این مقام انتظامی 
اظهار داشت: متهم که دارای سوابق متعدد نیز بود، در تحقیقات انجام شده به 
۲۵ فقره سرقت دینام کولر اعتراف و در این رابطه تمامی شاکیان نیز شناسایی 
شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: متهم دستگیر شده پس از پایان 

تحقیقات و تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

دستگیری سارق ۲۵ دینام کولر در شهرری 

معــاون آمــوزش و فرهنگ ترافیک پلیــس راهور تهران 
بزرگ، از تصادف مرگبار خودرو ســراتو در پاسداران خبر 
داد و سرعت غیر مجاز را عامل این حاثه خواند. به گزارش 
مرکز اطالع رســانی پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ 
علــی همه خانی به نقل از رئیــس اداره تصادفات پلیس 
راهور تهران بزرگ گفت: در ساعت ۲۳:۰۳ دوشنبه شب 
در محدوده خیابان پاسداران کوهستان یکم نبش خیابان 
همایی، سواری ســراتو با مانع برخورد کرده که متاسفانه 
راننده در دم جان باخت.وی از حضور کارشناسان منطقه 

ســه پلیس راهور تهران بــزرگ در محل حادثه خبر داد 
و افزود: کارشناســان ضمن بررســی علت حادثه را عدم 
توانایی در کنترل وســیله نقلیه ناشی از سرعت غیر مجاز 
دانستند. ســرهنگ همه خانی با بیان اینکه هشدارهای 
پلیسی به سبب حفظ جان شهروندان داده می شود، گفت: 
از رانندگان درخواست داریم از عجله و شتاب در رانندگی 
پرهیــز و به قوانین و مقررات جهــت امنیت تردد خود و 
دیگر شــهروندان احترام بگذارند تا شاهد اینگونه حوادث 

تلخ در سطح معابر نباشیم.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر از دستگیری یک سوداگر 
مرگ در یکــی از محالت جنوب پایتخت خبر داد و گفت: 
از این زن مواد فروش ۸کیلو و ۵۰۰گرم تریاک کشف شد. 
ســرهنگ »عبدالوهاب حســنوند« گفت: به دنبال ارجاع 
چندین فقره شــکایت و گزارش مردمــی مبنی بر فعالیت 
مجرمانه یکی از فروشــندگان مواد مخدر در جنوب تهران 
پرونده ای در این رابطه تشــکیل و تیمی از ماموران پایگاه 
هفتم این پلیس بــا رصد دقیق فعالیــت مجرمانه متهم، 
مخفیگاه وی را که در یکی از محله های حومه شــهر تهران 

بود، شناســایی کردند. به گزارش رکنا، این مقام انتظامی 
افزود: پــس از هماهنگی با مرجع قضائــی و رعایت کلیه 
موازین شــرعی و قانونی ماموران در اقدامی غافلگیرانه وارد 
مخفیگاه متهم شده و ضمن دستگیری وی موفق به کشف 
۸کیلو و ۵۰۰تریاک شدند.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
تهران بزرگ خاطرنشــان کرد: این زن مــواد فروش که از 
توزیع کنندگان ســابقه دار در جنوب پایتخت است پس از 
دستگیری به پلیس منتقل و ضمن انجام تحقیقات تکمیلی 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

بازداشت زن موادفروش تهرانجان باختن راننده سراتو در پاسداران


