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مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان سیســتان 
و بلوچســتان، یکی از قاچاقچیان بزرگ مــواد مخدر و از 
سرشــبکه های اصلی انتقال مواد افیونی را دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا، ســردار احمد طاهــری، فرمانده انتظامی 
اســتان سیســتان و بلوچســتان با اعالم این خبر اظهار 
داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف 
اطالعاتی خود از ورود چندســاعته یــک قاچاقچی بزرگ 
و تحت تعقیب به شــهر زاهدان مطلع و دســتگیری او را 
در دســتور کار قرار دادند. وی افزود: این قاچاقچی بزرگ 

طی چند ســال اخیر با اجیر کردن افراد شرور و مسلح به 
صورت کاروانی، از طریق مناطق صعب العبور دشت سمسور 
و کویر لوت، اقدام به قاچــاق و انتقال محموله های بزرگ 
مواد مخدر به اســتان های خراسان جنوبی، سمنان و دیگر 
استان های شمالی کشــور می کرد. فرمانده انتظامی استان 
سیستان و بلوچســتان تصریح کرد: باندهای تحت هدایت 
این قاچاقچی تاکنون چندین مورد درگیری مســلحانه با 

مأموران انتظامی در منطقه شــرق و جنوب شــرق کشور 
داشــته اند که این درگیری ها منجر به کشــف چندین تن 
مواد مخدر شده است. به گزارش پایگاه خبری پلیس، این 
مقام ارشد انتظامی در استان سیستان و بلوچستان در ادامه 
گفت: تالش پلیــس برای به دام انداختــن این قاچاقچی 
حرفه ای ادامه داشت تا اینکه امروز صبح تیم های عملیات 
ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از چندین شبانه 

روز تــالش و رصد اطالعاتی موفق به رد زنی این قاچاقچی 
۴۰ساله در یکی از محالت شــهر زاهدان شدند و او را که 
تنها برای چند ساعت، برای انجام یک کار شخصی، در مرکز 
استان آفتابی شــده بود، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه 
دســتگیر کردند. سردار طاهری در پایان با اشاره به معرفی 
متهم به مراجع قضائی گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر به 
عنوان بالیی خانمان سوز در اولویت کار پلیس استان است 
و جان برکفان انتظامی در برخورد با سوداگران مرگ از هیچ 

کوششی دریغ نخواهد کرد.

دستگیری قاچاقچی بزرگ تحت تعقیب

 رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و ســازمان یافته 
پلیس فتا انتظامی کشــور با اشــاره به انهدام یک باند 
کالهبرداری در فضای مجازی گفت: متهمان با ترفند 
»دعانویســی و رمالی« در مدت حدود ۲ سال بالغ بر 
۵۰ میلیــارد ریــال از طعمه های خــود کالهبرداری 
کرده اند. به گزارش ایســنا، سرهنگ مصطفی نوروزی 
در تشــریح این خبر اظهارکرد: در پی وصول پرونده ها 
و گزارشــات متعــدد به یکی از واحدهــای پلیس فتا 
پیرامون کالهبــرداری در قالب دعا نویســی، رمالی، 
سحر و جادو در شــبکه اجتماعی اینستاگرام، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار تیمی از کارشناسان خبره 
پلیس فتا قرار گرفت.این مقام مســئول افزود: متهمان 

پرونده با شگرد بارگذاری پست ها و مطالبی با مضمون 
فالگیری، دعانویســی، فروش مهره مــار و ... اقدام به 
فریب شــهروندان و کالهبــرداری از آن ها می کردند و 
به منظور جلب اعتماد کاربران اقدام به تبلیغ صفحات 
مجرمانه خود در صفحات اینستاگرامی افراد پرمخاطب 
و سلبریتی های ســاکن خارج از کشور می کردند. وی 
ادامه داد: با بررسی های تخصصی و اقدامات فنی صورت 
گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت ۲ نفر از 
عوامل و متهمان اصلی پرونده با هویت معلوم شناسایی 
و دستگیر شدند و در تحقیقات صورت گرفته مشخص 
شد متهمان در مدت حدود ۲ سال بالغ بر ۵۰ میلیارد 
ریال با شــیوه مذکور از کاربران کالهبرداری کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، وی با اشاره به استفاده 
مجرمان از ظرفیت شــبکه های اجتماعی خارجی در 
راستای جلب اعتماد شهروندان و کالهبرداری از آن ها 
به عموم مــردم توصیه کرد: به هیچ عنوان به تبلیغات 
فریبنده با مضمون دعا نویســی، رمالی، سحر و جادو 
توجه نکنند چرا کــه تمامی این فعالیت های مجرمانه 
صرفاً با انگیزه کســب مال نامشــروع و کالهبرداری از 

هموطنان صورت می پذیرد.

مرد میانســال که برای ســفر پســرش به ترکیه 
مقــداری دالر به او داده بود چنــد روز بعد با تماس 
پسرش از این کشور، تازه متوجه شد که دالرها تقلبی 

بوده است.
به گزارش رکنا، چند روز قبل مرد میانســالی به 
اداره پلیــس رفت و گفت: من تاجر هســتم و چون 
به کشورهای خارجی زیاد سفر می کنم همیشه دالر 
خریده و در خانه نگهداری می کنم. مدتی قبل پسرم 
قصد داشــت برای تفریح به ترکیه سفر کند من هم 
۵۰۰ دالر از همان دالرهایی که در خانه داشتم به او 
دادم که همراهش باشد و خرج کند،اما چند روز بعد 
از سفر، پسرم تماس گرفت و گفت دالرهایی که به او 
داده بودم تقلبی بوده و وقتی او برای تبدیل دالرها به 
صرافی رفته متوجه این موضوع شده است.از حرف او 
خیلی تعجب کردم، من دالرها را از صرافی های معتبر 
خریــداری کرده بودم و امکان تقلبی بودن آنها وجود 
نداشــت. بالفاصله به ســراغ باقی دالرهایم رفتم، اما 
درنهایت تعجب متوجه شدم همه دالرها تقلبی است.
 از آنجایی که مطمئن هستم دالرهایی که خریده 
بودم، تقلبی نبوده فکر می کنم کسی این دالرها را با 

پول تقلبی عوض کرده اســت. مرد میانسال در ادامه 
گفت: من به ۲ سرایدار قبلی و فعلی خانه ام مشکوک 
هســتم و احتمال می دهم که یکی از آنها این سرقت 

را انجام داده است.
من کلید خانه ام را در اختیار آنها قرار داده بودم و 
زمانی که مســافرت بودم آنها به خانه ام سر می زدند. 
مــن دالرها را در کمد اتاقم نگه می داشــتم که قفل 
و رمز نداشــت به همین خاطــر احتمال می دهم جا 
بــه جا کردن دالرهــای تقلبی با اصلــی کار یکی از 
آنها بوده اســت.با شکایت مرد میانســال، به دستور 
 بازپــرس ویژه ســرقت، تحقیقات برای رازگشــایی

از سارق دالرها آغاز شد.

پسر مرد تاجر با دالرهای تقلبی به ترکیه رفت کالهبرداری ۵۰ میلیاردی در فضای مجازی 

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی با اشــاره به احتمال 
وقــوع پدیده های نظیــر زمین لغــزش در جاده هایی مانند 
چالوس و هراز بر ضــرورت جلوگیری از آن تاکید کرد. علی 
بیت الهی، دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی، در گفت وگو 
با ایســنا، درباره تاثیر محورهای برون شهری از فرونشست و 
فروریزش زمین گفت:  در جاده ها بسته به موقعیت و محل آنها 
ممکن است شاهد پدیده هایی مانند فرونشست، فروریزش و 
زمین لغزش باشیم. به عنوان مثال در مسیر جاده های منتهی 
به شــمال کشور مانند جاده های تهران به سمت استان های، 
گلســتان، گیالن و مازنــدران، فرونشســت و فروریزش رخ 
نمی دهد یا احتمال آن خیلی خیلی کم اســت، اما احتمال 
وقوع زمین لغزش  در این جاده هــا وجود دارد.وی ادامه داد:  
در واقع پدیده زمین لغزش، حرکت دامنه های خاکی پرشیب 
به سمت پایین اســت که گاه در تالقی با جاده ها در مناطق 
کوهستانی و پر پیچ و خم رخ می دهد و این نه تنها در ایران 
که در تمام کشورهای دنیا و در چنین جاده هایی رخ می دهد. 
تاکنون زمین لغزش های گســترده ای را در جاده های چین، 
هند، کشــورهای آسیای شــرقی، اروپایی و آمریکایی شاهد 
بودیم. این پدیده بعد از بارش برف یا باران سنگین که خاک 
کامال اشباع می شــود، بیشتر رخ می دهد و ما شاهد حرکت 
توده های خاکی هستیم که در برخی مواقع به دلیل تالقی با 
جاده موجب انسداد مسیر یا تخریب آن نیز می شود. بیت الهی 
با بیان اینکه در مناطق کوهســتانی خطــر وقوع حوادث به 
دلیل زمین لغزش بیشــتر است، گفت: البته با شناسایی این 
دامنه های پر شیب و انجام تمهیدات ویژه برای این دامنه ها 
می توان خطر را رفع کرد. اما این اقدام ســنگین و گســترده 
ایســت و نیازمند دقت باال و هزینه زیادی هم اســت. اما به 
هرحــال توجه به این موضوع و جلوگیــری از آن به ویژه در 
شریان های جاده ای پر تردد مثل جاده هراز یا چالوس اهمیت 

زیادی دارد و الزم اســت که این نقاط شناسایی شوند.دبیر 
کارگروه ملی مخاطرات طبیعی درباره اینکه برای جلوگیری 
از این حوادث چه اقداماتی باید در این مناطق انجام شــود، 
گفت: در این مناطق باید عالئم خطر به کار گرفته شــود تا 
از وقوع حوادث جلوگیری شــود. از نظر مهندســی و اجرای 
پروژه ها نمی توان هزینه سنگینی را برای آن اختصاص داد و 
تمامی دامنه ها را دیوارکشی کرد ولی در برخی از مناطق که 
خطر باال است می توان اقدامات مهندسی ویژه ای را پیش بینی 
کرد. وی درباره اینکه احتمال وقوع فرونشســت یا فروریزش 
در جاده های کشور چقدر است، به ایسنا گفت: باید بگویم که 

چنین احتمالی در حال حاضر نادر اســت و عمدتا به جز در 
برخی از موارد که در واقع به ناگهان فروریزش یا فرونشست 
رخ می دهد، اثر نشست روی جاده ها چندان بزرگ نیست اما 
در مورد پل ها حتما باید تمهیداتی وجود داشــته باشد تا از 
آسیب دیدگی آن ها جلوگیری شود.بیت الهی با اشاره به اینکه 
پیش تر مطرح شده بود که در برخی از جاده ها مثل چالوس 
فرونشست زمین رخ داده است گفت: اخیرا در جاده چالوس 
یا هراز فرونشســت رخ نداده و هرآنچه که بوده زمین لغزش 
بوده است. آنچه که تصاویر آن هم منتشر شد مربوط به زمین 

لغزش بود که اخیرا در جاده هراز رخ داد.

وی در ادامــه دربــاره اینکه در فصل گرمــا فروریزش و 
فرونشســت زمین افزایــش پیدا می کند یا خیــر گفت: در 
فصل گرما با توجه به کم شــدن بارندگی ها و نیاز به آب زیاد 
اســتحصال آب های زیرزمینی بیشتر می شود. یعنی آب های 
زیرزمینی بیشتر پمپاز می شود و سطح آب افت می کند. افت 
سطح آب باعث می شــود که زمین دچار فرونشست شود و 
این فرونشســت ها به صورت تدریجی در دشت های بزرگ و 
پهناور کشــور رخ می دهد. در مواقع کم آبی به دلیل کمبود 
آب های زیرزمینی این روند تشدید می شود و در دشت ها که 
چاه هــای آب فراوانی هم دارند و برخی از آن ها نیز غیرمجاز 
هستند این تشدید می شود و انتظار می رود که سرعت پدیده 

فرونشست بیشتر شود.
این سرعت به دلیل افزایش برداشت آب های زیرزمینی و 
افت ســطح آب زیرزمینی است.دبیر کارگروه ملی مخاطرات 
طبیعی ادامه داد:  البتــه فروریزش ها در برخی از مناطق به 
دالیل متعددی رخ می دهند که آن ارتباطی با گرم شــدن و 
تابســتان ندارد. باید توجه داشته باشیم که پدیده هایی مثل 
فرونشست، فروریزش، زمین لغزش و ... در تمامی کشورهای 
دنیا نیز رخ داده است، اما با یک مجموعه ای از اقدامات مستمر 
می توان از وقوع این پدیده جلوگیری کرد. برای جلوگیری از 
فرونشست زمین راهکار وجود دارد. اگر درباره زلزله صحبت 
کنیم می گوییم که درباره وقوع آن اقدامی نمی توان انجام داد 
و از رخــداد آن جلوگیری کرد اما برعکس، پدیده هایی مانند 
زمین لغزش، فرونشســت و فروریزش کامال قابل جلوگیری 
اســت و با یک برنامه ملی می توان از آن جلوگیری کرد. این 
تجربه موفق در برخی از کشورها وجود دارد. بسیار مهم است 
که از وقوع این موارد جلوگیری کنیم و با اقداماتی در زمینه 
نوع کشــت، نوع اســتفاده از آب های زیرزمینی از وقوع این 

پدیده پیشگیری شود.

متهمی که با تهدید سالح شکاری اقدام به سرقت کیف 
و موبایل ۲ جوان 18 ساله در حوزه استحفاظی شهرستان 
چهارباغ کرده بود، توسط ماموران پلیس آگاهی شناسایی 
و دستگیر شــد.به گزارش رکنا، سرهنگ محمد نادربیگی 
رئیس پلیــس آگاهی اســتان البرز گفــت: در پی وقوع 
یک فقره سرقت مسلحانه توســط سرنشین یک دستگاه 
خودروی پژو از ۲ جوان 18 ســاله در حوزه اســتحفاظی 
شهرستان چهارباغ، بررســی موضوع در دستورکار پلیس 

آگاهی این شهرستان و اداره مبارزه با جرائم جنایی استان 
قرار گرفت.

وی افزود: بررسی های اولیه حاکی از این بود که راننده 
یک دستگاه خودرو پژو با ســوار کردن ۲ جوان 18 ساله 
با تهدید سالح شــکاری اقدام به سرقت مقداری وجه نقد 

و لوازم شــخصی آن ها کرده و متواری شــده است.رئیس 
پلیس آگاهی اســتان البرز تصریح کــرد: در ادامه با انجام 
اقدامــات اطالعاتی-پلیســی هویت متهم شناســایی و با 
یافتن مخفیگاه او در شهر کرج، در یک عملیات غافلگیرانه 
نامبرده دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.سرهنگ 

نادربیگی با اشاره به اقرار متهم به سرقت مسلحانه در شهر 
چهارباغ، گفت: در بازرســی از مخفیگاه نامبرده یک قبضه 
سالح شکاری غیرمجاز نیز کشف شد.این مقام انتظامی در 
پایان ضمن اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی گفت: 
به شــهروندان توصیه می کنیم برای تــردد در محورهای 
برون شهری حتما از تاکسی های زرد رنگ و یا آژانس های 
معتبر خودرو کرایه کنند و از ســوار شدن به خودروهای 

شخصی ناشناس خودداری کنند.

پسری که در پی اعتیاد شدید، پدرش را به قتل رسانده در 
حالی پای میز محاکمه می رود که از سوی خواهرانش برای او 
درخواست قصاص شده است.به گزارش رکنا، این متهم دی 
سال گذشــته پدرش را با وارد آوردن ضربات چاقو کشته و 
متواری شده بود؛ اما ماموران با انجام تحقیقات او را بازداشت 
کردند.خبر این قتل با تماس تلفنی از بیمارستانی در تهران 
به پلیس داده شد. ماموران متوجه شدند جسم خونین مردی 
به بیمارستان منتقل و این فرد دقایقی بعد فوت شده است.

دختر مقتول به ماموران گفت: برادرم نیما اعتیاد شدیدی به 
گل دارد. او سال هاست مواد مصرف می کند و از زمانی که گل 
می کشد وضعیت خیلی بدی پیدا کرده است. او مدام وسایل 

خانه را می شکند و ما را اذیت می کند. روز حادثه برادرم پول 
می خواســت که مواد بخرد. من و مادرم پول نداشــتیم به او 
بدهیم، به همین خاطر وســایل خانه را شکست و به سمت 
من و مادرم حمله کرد و ما را کتک زد. پدرم خیاط است. او 
سر کار بود. من به پدرم زنگ زدم و درخواست کمک کردم. 
پــدرم کار را تعطیل کرد و به خانه آمد. وقتی برادرم پدرم را 
دید از او پول خواست، اما پدرم به او پول نداد. نیما به سمت 

پــدرم حمله کرد و او را با چاقو زد. بعد هم از خانه فرار کرد. 
بعد از گفته های این دختر ماموران نیما را تحت تعقیب قرار 
دادند و چند روز بعد بازداشت کردند. نیما بعد از دستگیری 
به قتل پدر ش اعتراف کرد و گفت: من اعتیاد داشتم و همین 
باعث شده بود خانواده ام من را طرد کنند. این موضوع باعث 
درگیری بین ما می شــد. روز حادثه مــن قصد زدن پدرم را 
نداشتم. من فقط می خواستم پول بگیرم و مواد بخرم. آن قدر 

خمار بودم که اصاًل کارهایم دست خودم نبود.متهم ادامه داد: 
پدرم به ســمتم حمله کرد و به خاطر اینکه خواهرم را کتک 
زدم بــا من تندی کرد و بعد از من خواســت از خانه بیرون 
بروم. خیلی ناراحت شدم و درگیری همین جا شروع شد. اصاًل 
متوجه نشــدم چطور به پدرم چاقو زدم. حاال به شدت عذاب 
وجدان دارم و درخواست دارم من را قصاص کنید.گفته های 
این مرد جوان در حالی اســت که دو خواهر او درخواســت 
قصاص برادرشان را دارند و اعالم کردند به هیچ وجه حاضر به 
گذشت نیستند. با صدور کیفر خواست پرونده برای رسیدگی 
به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهم به زودی 

محاکمه می شود.

8 قبضه انواع سالح غیرمجاز در محله ونک تهران کشف 
و متهم دســتگیر شــد.به گزارش رکنا، سرهنگ کیومرث 
حســنوند گفت: در پی تماس با فوریت های پلیســی 11۰ 
مبنی بر تهدید خانمی با سالح گرم در محله ونک عملیات 
کالنتری 1۴۵ ونک ســریعا برای بررسی موضوع وارد عمل 
شده و به محل اعزام شدند.وی با بیان اینکه ماموران سریعا 

در محل حاظر شــده و متهم را با یک قبضه سالح شکاری 
در حال درگیری با خانمی مشاهده کردند افزود: در بررسی 
بــه عمل آمده طرفین درگیری به علت مشــکالت مالی با 
هم درگیر شــده بودند که متهم اقدام به تهدید با ســالح 

شکاری کرده است که ســریعا متهم دستگیر شد و با اخذ 
مجوز قضائی در بررسی از مخفیگاه متهم تعداد 8 قبضه انواع 

سالح شکاری و جنگی و ۲۵۴ فشنگ مربوطه کشف شد.
سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد : متهم 

۴۵ ساله در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و نگهداری سالح 
شکاری و جنگی معترف شد .سرهنگ حسنوند با اشاره به 
اینکه تحقیقات بیشــتر برای کشف جرائم احتمالی متهم و 
بررسی سالح های مکشوفه به جهت استفاده یا عدم استفاده 
ادامه دارد در پایان خاطر نشــان کرد: پرونده و متهم برای 

سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

خطر زمین لغزش در چالوس و هراز
ضرورت مراقبت از پل های جاده ای در برابر فرونشست

سرقت مسلحانه از 2 پسر 18 ساله در کرج 

درخواست جدی 2 دختر بعد از قتل پدرشان از دادگاه 

 برادرمان را اعدام کنید

تهدید مرگبار یک زن در ونک تهران 

کشف ۶۰ تن برنج احتکار شده در »شهریار«
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران، از کشف ۶۰ تن برنج احتکار شده در 
شهرســتان شهریار خبر داد.به گزارش ایلنا، سردار کیوان ظهیری اظهار داشت: 
در پی کسب خبری مبنی بر احتکار برنج در یک سوله در شهرستان »شهریار«، 
رسیدگی به موضوع در دســتور کار ماموران کالنتری ۲۲ صباشهر قرار گرفت. 
این مقام ارشد انتظامی افزود: با انجام اقدامات اطالعاتی و نامحسوس انبار مورد 
نظر شناســایی و پس از کســب مجوز قضائی مورد بازرسی قرار گرفت. سردار 
ظهیری در ادامه با بیان اینکه در بازرســی از این سوله ۶۰ تن برنج کشف شد، 
تصریح کرد: برابر اعالم کارشناســان ارزش کاالهای مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال 
برآورد شده اســت. فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران در پایان خاطرنشان 
کرد: در این رابطه یک نفر دســتگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل 

مقامات قضائی شد.

سیل در کالت جان ۴ نفر را گرفت
فرماندار کالت از جان باختن اعضای یک خانواده در پی بارش بارش باران و 
تگرگ و جاری شدن سیل در این شهرستان خبر داد.علی صالحی در گفت وگو 
با ایسنا عنوان کرد: بارش شدید باران و تگرگ روز ۲۹ اردیبهشت ماه، منجر به 
جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها در بخش هایی از شهرستان کالت شد.وی 
اظهار کرد: در مســیر یکی از رودخانه ها واقع در بخش زاوین و منطقه سررود 
و ارتکند یک خودروی پراید دچار حادثه شــده و متاسفانه چهار نفر از اعضای 
خانواده طعمه ســیل شدند.وی افزود: تاکنون جنازه سه نفر از ایشان پیدا شده 
و یک نفر دیگر مفقود اســت و تیم امداد و نجات هالل احمر در حال جستجو 
برای یافتن نفر چهارم هســتند.صالحی خاطرنشــان کرد: تا این لحظه تلفات 
جانی دیگری گزارش نشــده اســت و امیدواریم که آمار قربانیان سیل افزایش 
نداشته باشد.فرماندار کالت همچنین با اشاره به خسارت سیل به سایر حوزه ها 
بیان کرد: با توجه به اینکه بارش ها بیشتر به صورت تگرگ بوده، به محصوالت 
باغی و زراعی شهرســتان نیز خسارات کلی وارد شــده و کارشناسان در حال 
برآورد بررســی میزان ریالی خسارت ها هســتند.وی افزود: جاری شدن سیل 
همچنین به خط انتقال آب در بعضی مناطق خســاراتی وارد کرده و آب ســه 
روستا شامل روستاهای چرم کهنه، قلعه نو و سررود قطع و در بعضی مناطق نیز 
آب، گل آلود اســت.فرماندار کالت گفت: تیم مدیریت بحران شهرستان، آبفای 
روســتایی، راهداری، نیروهای امداد و نجات هالل احمر، اورژانس و... از همان 

ساعات اولیه در منطقه حاضر شده و مشغول به کار هستند.

دستگیری ۶ نفر از عامالن درگیری 
در بیمارستان حاج معرفی »ماهشهر«

فرمانده انتظامی شهرســتان ماهشهر از دستگیری ۶ نفر از عامالن درگیری 
در بیمارستان حاج معرفی ماهشــهر کمتر 8 ساعت خبرداد.به گزارش ایلنا به 
نقل از پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ فرشاد کاظمی در بیان جزئیات این خبر 
گفت: در پی وقوع یک فقره تصادف جرحی و انتقال مصدومین به بیمارســتان 
حاجیه نرگس معرفی شهرســتان ماهشــهر خانواده مصدومین در بیمارستان 
حاضر و در قسمت اورژانس بیمارستان باهمدیگر درگیر و باعث اخالل در نظم 
بیمارستان شدند.او افزود: با توجه به لزوم برخورد با مخالن نظم و امنیت عمومی 
شــهروندان، بالفاصله موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان قرار 
گرفت.سرهنگ کاظمی اظهار داشت:پس از شناسایی افراد و محل اختفاء آنان 
با هماهنگی مقام قضایی در اقدامی غافلگیرانه، ۶ نفر از عاملین اصلی درگیری 
دستگیر شدند.فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: متهمان پس از 

تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

مسمومیت ۶ کودک ساوجی با گاز کلر استخر 
مســمومیت گاز کلر، ۶ کودک ســاوجی را راهی بیمارستان کرد.به گزارش 
رکنا، صیدی رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشــکی شهرســتان ســاوه 
جزئیات مســمومیت کودکان ساوجی در استخر را به صورت زیر تشریح کرد.۶ 
کودک در استخر شهید چمران ساوه دچار عالئم مسمومیت با گاز کلر شدند.۴ 
مصدوم با خودرو های شــخصی به بیمارستان شهید مدرس منتقل شده بودند 
و ۲ تــن هم در محل حادثه توســط تیم عملیاتی اورژانس با درمان ســرپایی 

مرخص شدند.

مرگ هولناک ۴ تن در جاده ابهر
در تصادف یک دستگاه سواری با یک کامیون، ۴ نفر کشته شدند.به گزارش 
رکنا، ســرهنگ مهدی میناخانی گفت: تصادف رخ به رخ یک دســتگاه سواری 
با یک دســتگاه کامیون در محور ابهر به قیدار چهار فوتی بر جای گذاشت.وی 
افــزود: علت اصلــی وقوع این تصادف انحراف به چپ خودرو ســواری به دلیل 

ترکیدگی الستیک بوده است.

 مرگ مادر و سه کودک در تصادف شاخ به شاخ
پژو 2۰۶ با کامیون

در تصادف جاده پردیســان، ۴ نفر کشته و سه نفر مصدوم شدند.به گزارش 
رکنا، جلیل گودرزی فر گفت : در جاده پردیســان به ورجان متاسفانه برخورد 
رخ به رخ یک دســتگاه ســواری پژو ۲۰۶ با کامیون ولوو ۴ کشته و ۳ مصدوم 
بدحال برجا گذاشت.او گفت : متاسفانه در این سانحه رانندگی خانم ۳۰ ساله، 
دختربچه ۲ ســاله و دو پسر بچه 1۰ و ۷ ساله در دم جان باختند. معاون فنی 
و عملیات اورژانس قم گفت : همچنین در این حادثه دو خانم 1۵ و ۲۵ ســاله 
به شــدت دچار سانحه شــده بودند که با احیا قلبی و ریوی توسط کارشناسان 
فوریت های پزشکی به مرکز درمانی منتقل شدند و یک خانم ۳8 ساله نیز پس 
از دریافت اقدامات درمانی مناسب منتقل شد. پلیس راه استان قم علت حادثه 

را بی احتیاطی راننده سواری در انحراف به چپ اعالم کرد.

مرگ راننده 2۴ ساله زانتیا 
واژگونی زانتیا در محور جوادیه فالح، منجر به مرگ راننده شــد.به گزارش 
رکنا، محمدرضا حسینی زینلی گفت: ساعت ۲۲ و ۵۵ دقیقه روز ۲۹ اردیبهشت 
ماه در پی واژگونی زانتیا در محور جوادیه فالح به ســمت بافق، یک دســتگاه 
آمبوالنس از پایگاه اورژانس جوادیه به محل حادثه رانندگی اعزام شــد.به گفته 
او متاســفانه در این حادثه، راننده خودرو که مردی ۲۴ ســاله بود جان خود را 

از دست داد.

سرقت مسلحانه خودرو در باغملک
دستگیری سارقان در ایذه

یک دســتگاه خودروی تیبا در ایذه ســرقت، و سارقان مســلح خودرو در 
کمتر از یک ســاعت دستگیر شــدند.فرمانده انتظامی خوزستان از سرقت یک 
دســتگاه خودروی تیبا در باغملک و دستگیری ســارقان مسلح خودرو کمتر 
ازیک ساعت در ایذه خبر داد.سردار سید محمد صالحی گفت: بدنبال یک فقره 
ســرقت مسلحانه یک دستگاه خودرو تیبا از شــهروندی درشهرستان باغملک 
بالفاصلــه اجرای طرح های انتظامی در دســتور کار ماموران پلیس قرارگرفت.

فرمانده انتظامی خوزســتان می گوید: بالفاصله ماموران پلیس شهرستان ایذه 
وباغملک نسبت به اجرای طرح های انتظامی وعملیاتی اقدام کردند.به گفته او با 
سرعت عمل پلیس سارقان کمتر از یک ساعت درتور عملیاتی ماموران انتظامی 
شهرســتان ایذه گرفتار وهر ســه نفر سارق را دســتگیر کردند.ماموران پلیس 
خودروی ســرقتی را متوقف و در بازرسی از متهمان یک قبضه سالح شورشی، 
یک قبضه تفنگ بادی و چندین تیغه قمه و چاقو کشف کردند. متهمان پس از 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری ۳۳ سارق در دزفول
۳۳ سارق با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان دستگیر 
شــدند.به گزارش رکنا، ســرهنگ روح اله گراوندی افزود: طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی به منظور برخورد قاطع با ســارقان و مخــالن نظم و امنیت عمومی 
در ســطح شهرســتان دزفول پس از هماهنگی با مرجع قضایی در ۷۲ ساعت 
گذشــته توســط ماموران انتظامی این فرماندهی اجرا شــد.وی با بیان اینکه 
ماموران انتظامی در اجرای این طرح در عملیات هایی جداگانه تعداد ۳۳ سارق 
را شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر کردند ادامه داد: ماموران پلیس در این 
طرح ضمن کشــف ۴8 فقره انواع سرقت و اموال مسروقه، حدود یک کیلوگرم 
انواع مواد مخدر، تعداد هشــت قبضه ســالح جنگی و شکاری را کشف و تعداد 

۲۵ دستگاه موتورسیکلت و هشت دستگاه خودرو متخلف را توقیف کردند.

اخبار کوتاه

یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر کشــور و سرشبکه 
اصلی انتقال مواد افیونی در زاهدان، دستگیر شد.به گزارش 
رکنا، ســردار احمد طاهری با تشــریح این عملیات اظهار 
داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف 
اطالعاتی خود از ورود چند ســاعته یک قاچاقچی بزرگ و 
تحت تعقیب به شهر زاهدان مطلع شده و دستگیری او را در 

دستور کار قرار دادند.
وی افزود : این قاچاقچی بزرگ طی چند ســال اخیر با 

اجیر کردن افراد شرور و مسلح به صورت کاروانی، از طریق 
مناطق صعب العبور دشــت سمســور و کویر لوت اقدام به 
قاچاق و انتقال محموله های بزرگ مواد مخدر به استان های 
خراسان جنوبی، ســمنان و استان های شمالی کشور کرده 
است.فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: باندهای 
تحــت هدایت این قاچاقچی تاکنون چندین مورد درگیری 

مسلحانه با ماموران انتظامی در منطقه شرق و جنوب شرق 
کشور داشته اند که این درگیری ها منجر به کشف چندین 

تن مواد مخدر شده است.
وی بیــان کرد: تالش پلیس برای بــه دام انداختن این 
قاچاقچی حرفه ای ادامه داشــت تا اینکه صبح روز گذشته 
تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و 

بلوچستان پس از تالش شبانه روزی و رصد اطالعاتی موفق 
به ردزنی این قاچاقچی ۴۰ســاله در یکی از محالت شــهر 
زاهدان شده و او را در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر 
کردند.ســردار طاهری با اشــاره به معرفی متهم به مراجع 
قضایی گفت: مبارزه با قاچاق مــواد مخدر به عنوان بالیی 
خانمان سوز در اولویت کار پلیس استان است و جان برکفان 
انتظامی در برخورد با سوداگران مرگ از هیچ کوششی دریغ 

نمی کنند.

بازداشت قاچاقچی بزرگ کویر لوت 

سوداگر محله فرجام که خانمی ۳۰ ساله بود دستگیر و 
8 کیلو تریاک کشف شد.به گزارش رکنا، سرهنگ اردشیر 
نادری گفت: در پی اخبار دریافتی مبنی بر توزیع مواد مخدر 
در محله فرجام و نارضایتی اهالی محل رسیدگی به موضوع 
و دستگیری سوداگر مرگ در دستور کار عملیات کالنتری 
1۳۶ فرجــام قرار گرفت و تحقیقات اولیــه را آغاز کردند.
وی بــا بیان اینکه ماموران در تحقیقــات و پی جویی های 
انتظامی هویت و مخفیگاه متهم را شناســایی کردند افزود: 
در تحقیقات صورت گرفته صحت و سقم موضوع و فروش 

مواد مخدر توســطی خانمی در محله فرجام تایید و پس از 
اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه متهم مراجعه ودر یک عملیات 
منســجم و غافلگیرانه متهم در حال توزیع مواد دستگیر و 
در بررســی از محل 8 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک کشف 
شد.ســرکالنتر چهارم پلیس پیشــگیری تهران با اشاره به 
اینکه متهم خانمی ۳۰ ســاله بوده و در تحقیقات اولیه به 
جرم خود و توزیع مواد مخدر در محله فرجام معترف شــد 
در پایان خاطر نشان کرد : پرونده و متهم برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کارگاهی در جنوب تهــران که ادکلن های تقلبی تولید 
کرده و با برندهای معروف می  فروخت، پلمب شد.به گزارش 
رکنا، ســرهنگ نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس امنیت تهران بزرگ در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
داشت: پس از انجام تحقیقات میدانی و رصد های اطالعاتی، 
با هماهنگی های قضایی، تیمی از مأموران پلیس به همراه 
کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی تهران به کارگاه تولیدی 
اعزام و در بازرســی از این محل ۲ هزار و ۵۳۴ عدد شیشه 
ادکلن با لیبل و پلمب های تقلبی کشف شد.در بازجویی های 

اولیه، متصدی این واحد صنفــی به جرم خود با همکاری 
همدســتش اعتراف و اظهار کرد: بــا تهیه و خرید چندین 
دستگاه لیبل زن و دســتگاه پلمب، شیشه های خالی را با 
مواد اولیه و اســانس تقلبی پر و در قالب برندهای معروف 
روانه بازار می  کرده است.سرهنگ مرادی با بیان اینکه در این 
خصوص ۲ متهم دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، بیان داشت: کارشناسان 
ارزش ریالی کاالهای تقلبی کشف شده را حدود ۵۰ میلیارد 

ریال برآورد کرده اند.

تولید عطرهای معروف با آب و اسانس تقلبیساقی فرجام تهران با 8 کیلو تریاک دستگیر شد


