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رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت 
اقتصادی فراجا از کشف بیش از یک هزار میلیارد ریال 
کاالی اساسی احتکاری و معیشت محور در کشور خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری مهر، ســرهنگ ستاد جالل 
امینی اظهار داشت: در راستای برنامه سالیانه عملیاتی 
پلیس امنیت اقتصادی، دومین طرح سراسری مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز )مبــارزه با قاچاق کاال در حوزه اقالم 
اساسی، معیشت محور و کاالهای استراتژیک( در هفته 
آخر خرداد ماه امسال در سراســر کشور با استفاده از 
تمامی امکانــات و ظرفیت رده های انتظامی و مرزبانی 
به مرحله اجرا درآمد.وی افزود: در اجرای طرح مذکور 
دام زنده )ســبک و سنگین(، آرد، گندم، برنج، روغن و 
شکر، نهاده های خوراک دام، نهاده های کشاورزی )کود 
شیمیایی و سموم(، چوب آالت جنگلی، دخانی، ماینر، 

لوازم خانگی، الکترونیکی، لوازم و قطعات جانبی گوشی 
تلفن همراه، تجهیزات پزشــکی، دارو، لوازم آرایشی و 
بهداشتی، فرآورده های سوختی و … کشف شد.رئیس 
پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی 
فراجا تصریح کرد: کارشناسان ارزش کشفیات مذکور 
را بالغ بر یک هــزار و ۳۸۴ میلیارد ریال برآورد کردند 
و همچنین در این راســتا ۵۳۳ متهم دستگیر و ۳۹۲ 
دستگاه خودرو سبک و سنگین نیز توقیف شد.سرهنگ 
جالل امینی یادآور شــد: کاالهای مکشوفه به سازمان 
امــوال تملیکی تحویل و متهمان دســتگیر شــده به 
همراه پرونده های متشکله تحویل مراجع قضائی شدند.

وی گفــت: هموطنــان در صورت اطــالع از هر گونه 
فعالیت های غیرقانونی در این زمینه، مراتب را از طریق 

فوریت های پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

جانشین فرمانده انتظامی اســتان گفت: در اجرای 
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ۸۵ نفرســارق و ۱۴7 نفر 
خرده فروش مواد مخدر در قم دستگیر شدند.به گزارش 
رکنا، سردار بهادر اســماعیلی اظهارداشت: در راستای 
پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز، رده های تخصصی 
و اجرایــی این فرماندهی، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی 
را در ســطح شهرســتان قم طی 7۲ ساعت به مرحله 
اجرا درآوردند.وی ادامه داد: با اجرای این طرح در نقاط 
جرم خیز، ۸۵ نفرســارق و ۱۴7 نفر خرده فروش مواد 
مخدر دستگیر شدند.جانشین فرمانده انتظامی استان 
قــم تصریح کــرد: در این رابطه ۱۰ دســتگاه خودرو، 
۳۳ دستگاه موتورســیکلت و ۸۵ مورد سایر سرقت ها 
کشف شده اســت همچنین ۳۴ دستگاه خودرو و ۲۱ 
دستگاه موتورســیکلت توقیف و بیش از ۱۹ کیلوگرم 

انواع مواد مخدر و ۱۸ هزار و ۳۵7 قلم انواع لوازم قاچاق 
کشف شده است.سردار اسماعیلی، رویکرد پلیس قم را 
مبتنی بر اصل پیشــگیری و عدم وقوع جرایم دانست 
و خاطرنشان کرد: پیشــگیری، فرصت ارتکاب جرم را 
از بین می برد و مردم شــریف استان قم، باید با رعایت 
موارد حفاظتی و ایمنی در حفظ و نگهداری اموال خود 
با همکاری پلیس، دست سارقان را در رسیدن به اهداف 
شومشان کوتاه کنند.جانشین فرمانده انتظامی استان 
قم از همکاری صمیمانه مردم متدین شهر قم قدردانی 
و تصریــح کرد: اجــرای چنین طرح هایــی به صورت 
مســتمر ادامه خواهد داشت و شهروندان می توانند در 
صورت اطالع از هرگونه فعالیت های مشکوک، به ویژه 
در زمینه ســرقت،توزیع انواع موادمخدر ،قاچاق کاال و 
احتکار با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.

بازداشت 85 سارق و ۱47 نفر خرده فروش مواد مخدر در قمکشف ۱۰۰۰ میلیارد ریال کاالی احتکاری

زمیــن لرزه ۶.۱ ریشــتری که بامداد دیروز در اســتان 
هرمــزگان رخ داد، تا ظهر ۱۱ تیرمــاه منجر به مرگ پنج 
تن و مصدومیت ۸۴ تن شــد. الزم به ذکر است که فاصله 
مســتقیم رومرکز این زلزله ها از جزیره کیش حدود ۱۳۵ 
کیلومتــر بوده و لذا این زلزله ها مســتقل از زلزله های بندر 
چارک و جزیره کیش محسوب می شوند. هرچند که از نظر 
تکتونیکی )مشخصات زمین شناختی( تحت تنش واحدی 
اند.زلزله بامداد دیروز هرمزگان به فاصله ۳۳ کیلومتری بندر 
خمیر، ۴۱ کیلومتری بندر کنگ و ۴7 کیلومتری بندرلنگه 
و همچنین در فاصله مستقیم ۱۰۵۸ کیلومتری تهران رخ 
داده است.محمدحسن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران 
کشــور، در گفت وگو با ایســنا، دراین باره گفت: برابر اعالم 
موسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران زلزله ای به بزرگی۶.۱ 
ریشتر در ســاعت ۲:۰۲ بامداد دیروز حوالی بندرخمیر در 
مــرز خلیج فارس و هرمزگان را لرزانــد. این زمین لرزه در 
عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین رخ داد. وی با بیان اینکه 
کانــون این زلزله در۳۴ کیلومتری بندر خمیر بوده اســت، 
گفت: همچنین کانون زلزله۴۱ کیلومتر تا شهرستان کنگ 
و۴۸ کیلومتر تا بنــدر لنگه فاصله دارد و در نقاط مختلفی 
از احساس شــده است. همچین این محل ۱۰7 کیلومتر با 
بندرعباس فاصله دارد.مهدی ولیپور، رییس ســازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر با اشــاره به اطالعات جمعیتی 
در شــعاع ۱۵ کیلومتری کانون وقــوع زلزله گفت: در این 
محدوده ۲۰۵۱ خانوار و در مجموع 7۸۶۶نفر ساکن هستند. 
همچنین تعداد آبادی های واقع در محدوده ۱۵ کیلومتری از 
کانون زلزله نیز در حدود ۹ روستاست که ارزیابی از آنها در 
حال انجام است.مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس 
کشــور در گفت وگو با ایســنا درباره وضعیت امدادرسانی 
اورژانس به مصدومان زلزله در هرمزگان گفت: برابر آخرین 
آمارها تا ظهر دیروز مجموعه ۸۹ نفر مصدوم و فوتی در این 
زلزله داشــتیم که پنج فوتی شامل دو زن و سه مرد بودند.
خالدی با بیان اینکه وضعیت بهداشت در مناطق زلزله زده 
تحت کنترل است گفت:نگرانی هایی با توجه به گرمای هوا 
در ایــن مناطق بابت گرمازدگی زلزله زدگان وجود دارد که 

تمهیدات الزم در این خصوص نیز اتخاذ شده است.
پیرحســین کولیونــد رئیس جمعیت هــالل احمر در 

خصوص چادرهای گروهی »راب هــال« گفت:  »راب هال« 
چادر گروهی بزرگی اســت که هر چادر حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
نفر ظرفیت دارد. این چادرها امکانات تهویه ای، سرمایش و 

گرمایش بهتری دارند. 
اما به دلیل ظرفیت باالیشــان باید به صورت گروهی از 
آن استفاده شود اما در هر حال یکی از راهکار هایی است که 
می توان از آن استفاده کرد.وی ادامه داد: دو چادر »راب هال« 
ارسال کردیم. بالگردها نیز آن جا هستند و با توجه به حضور 
دبیر کل،تیم های حاضر در محل و ارزیابی های انجام شده از 
منطقه هر آنچه که نیاز باشد را ارسال خواهیم کرد و اجازه 
نمی دهیم که مردم مشکلی را حس کنند.کولیوند اظهار کرد: 
کل روستای سایه خوش ۲۵۰ خانوار دارد که ۵۰ درصد آن 
اسیب دیده است؛ اما با توجه به اینکه هموطنان از وقوع پس 
لرزه ها نگرانی دارند چادرهای هر خانواری را به آن ها تحویل 
می دهیم. در حال حاضر ۶۰۰ چادر را ارســال کردیم که به 
بالغ بر ۸۰ درصد آن ها تحویل داده شده است. چادرها برپا 
شده و امدادرسانی تغذیه ای نیز برای هموطنان آسیب دیده 

انجام شده اســت.فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره 
به حضور پلیس در ســاعت های اولیه وقوع زلزله در مناطق 
آسیب دیده از برقراری امنیت کامل در این مناطق خبر داد.
سردار غالمرضا جعفری از شهروندان خواست برای سهولت 
و سرعت در امدادرسانی به مناطق زلزله زده، از رفت و آمد 
غیرضروری پرهیز کنند.فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان 
گفت: پلیس تا آخرین لحظه و عادی شدن وضعیت با تمام 

توان در مناطق زلزله زده حضور خواهد داشت.
رئیس مرکز زلزله نگاری مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی گفت: به دلیل عمق کــم آب و وقوع زلزله در 
خشکی، احتمال وقوع سونامی منتفی است.علی بیت اللهی 
گفت: زلزله ۶.۱ ریشتری در بندر کنگ در استان هرمزگان 
به دلیل نامناسب بودن وضعیت واحد های مسکونی در این 
اســتان باعث وارد شدن خسارت بسیار زیادی به واحد های 
مسکونی در شهر های مختلف شده است، اما به نظر می رسد 
که با توجه به آنکه چندین پس لرزه رخ داده بعید است که 

زلزله با قدرت بیشتری رخ دهد.

برآورد جمعیت در معرض زلزله بندر خمیر
تعداد کل جمعیت ســاکن در منطقه وقــوع زلزله اعم 
از شــهری و روستایی در محدوده شــدت 7 ریشتری برابر 
۲۰۸۳ نفر، در محدوده شــدت ۶ ریشتری برابر ۴۰ هزار و 
۳۲۳ نفر و در محدوده شــدت ۵ ریشتری برابر ۱۲۱ هزار 
و ۳۸۴ نفر برآورد شــده است.تعداد کل واحدهای مسکونی 
روستایی خسارت دیده احتمالی بیش از ۲7۰ واحد برآورد 
شده و تعداد آبادی های خسارت دیده احتمالی در زلزله ۶.۱ 
بندر خمیر اســتان هرمزگان بیش از ۴۵ آبادی برآورد شده 
است.تعداد کل واحدهای مسکونی روستایی خسارت دیده 
احتمالی بیش از ۱۰۰ واحد برآورد شده و تعداد آبادی های 
خســارت دیده احتمالی در زلزله ۵.۹ بندر کنگ اســتان 
هرمزگا ن بیش از ۳۵ آبادی برآورد شده است.تعداد جمعیت 
ساکن در واحدهای روستایی خسارت دیده احتمالی با توجه 
به نسبت جمعیت به واحد مسکونی روستایی بیش از ۳۹۲ 
نفر برآورد شــده اســت.تعداد جمعیت ساکن در واحدهای 
روستایی خسارت دیده احتمالی با توجه به نسبت جمعیت 
به واحد مسکونی روستایی ۹۹7 نفر برآورد شده است.تعداد 
کل جمعیت مراکز جمعیتی شهری واقع در شعاع نیم درجه 
حــدود ۵۵ کیلومتری ۶77۱۳ نفر، تعــداد کل واحدهای 
مسکونی ۱۶۶7۵ واحد، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد 

اسکلت ۱۰7۲۸ واحد برآورد شده است.
هماهنگی های الزم برای انتقال کانکس به مناطق 

زلزله زده هرمزگان انجام شده است
احمد وحیدی گفــت: اولویت در مناطق زلزله زده غرب 
هرمزگان با وصل کردن آب و برق و تامین کولر برای چادر ها 
است.وزیر کشور که به مناطق زلزله زده غرب هرمزگان سفر 
کرده اســت، گفت: اغلب خانه ها در روســتای سایه خوش 

آسیب دیده اند.
وحیدی گفت: مسئوالن از همان لحظات اولیه پای کار 
آمدند وآوار برداری آغاز شده است.او گفت: روستا ها پراکنده 
هستند، اما خسارت اصلی به روستای سایه خوش وارد شده 
است.وزیر کشور گفت: هماهنگی الزم برای انتقال کانکس 
به مناطق زلزله زده هرمزگان انجام شده است.وحیدی گفت: 
۲۵۰۰ پرس غذای گرم آماده و بین مردم مناطق زلزله زده 

توزیع شد.

مردان ناشــناس که با ربودن پسر یک تاجر ۳۰ میلیارد 
تومان پول طلب کرده بودند وقتی در رسیدن به هدف شان 
ناکام ماندند پــس از رهایی گروگان این بار با تهدید از وی 
۱۵ میلیارد تومان خواستند.به گزارش رکنا، چندی قبل پسر 
جوانی به نام آرش ســوار بر خودروی ۲۰۶ از محل کارش 
خارج و راهی خانه اش شــد. در نزدیکی خانه، ناگهان یک 
خودروی پراید راه را بر وی ســد کرد و وقتی پســر جوان 
مجبور به توقف شد ناگهان سرنشینان پراید که همگی نقاب 
به چهره داشتند پیاده شــده و به زور او را از خودرو بیرون 
کشیده و در حالی که سوار پراید می کردند از محل متواری 
شدند. مردان ناشناس با تهدید سر آرش را زیر صندلی عقب 
برده و به ســمت خارج از شهر حرکت کردند.ساعاتی از این 
ماجرا گذشته بود که مرد میانسالی سراسیمه با پلیس تماس 
گرفت و از ربوده شــدن پسر ۲۱ساله اش خبر داد. او گفت: 
ساعتی قبل از تلفن همراه پسرم یک تماس اینترنتی با من 

گرفته شــد فکر کردم پسرم است اما به جای آرش، صدای 
مرد جوانی را شنیدم. مرد ناشناس گفت پسرم نزد آنهاست 
و اگر از این موضوع به پلیس حرفی بزنم او را خواهند کشت. 
آنها برای آزادی پسرم ۳۰ میلیارد تومان درخواست کردند.

به دنبال شکایت مرد میانسال تحقیقات به دستور بازپرس 
عظیم سهرابی آغاز و در بررسی های اولیه مشخص شد که 
وی تاجر و در کار صادرات روده گوســفند به کشــورهای 
اروپایی اســت. در حالی که تهدیدهای گروگانگیران ادامه 
داشــت، کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت به 
سراغ دوربین های مداربسته مسیر تردد پسر جوان رفتند.در 
بازبینی دوربین ها، مشخصات مالک خودروی پراید به دست 
آمد. این در حالی بود که تحقیقات نشان می داد که تعدادی 

از کارگــران کارخانه پدر آرش با وی اختالف پیدا کرده و از 
او کینه به دل گرفته اند بنابراین احتمال گروگانگیری پسر 
جوان از سوی آنان قوت گرفت.در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران موفق شدند محدوده محل 
نگهداری آرش را که منطقه قوچ حصار ورامین بود شناسایی 
کنند. آدم ربایان که متوجه شــده بودنــد پلیس رد آنها را 
زده اســت و در چند قدمی شــان قرار دارد، بعد از سه روز 

گروگانگیری تصمیم گرفتند، آرش را رها کنند.
آنها پســر مرد تاجر را داخل پتویی پیچانده و دست و پا 
بســته در بیابان های اطراف ورامیــن رها کردند. آرش پس 
از رها شــدن خود را به سختی به خیابان رساند و با کمک 
راننده ای عبوری به اداره پلیس رفت. بدین ترتیب پسر ۲۱ 

ســاله در حالی که مخفیگاه گروگانگیران از ســوی پلیس 
شناسایی شــده بود، رها شد.در حالی که تحقیقات پلیسی 
برای دستگیری گروگانگیران ادامه داشت، مرد تاجر بار دیگر 
با پلیس تماس گرفت و از تهدیدهای سریالی مردان خشن 
خبر داد.او گفت: افراد ناشناســی شبانه به مقابل کارخانه ام 
رفته و پس از ایجاد رعب و وحشــت و ســر و صدا و تهدید 
فرار کرده اند. مرد میانسال ادامه داد آدم ربایان در این مدت 
مدام با من تماس های اینترنتی داشــته و مرا تهدید کردند 
که اگر می خواهم جان سالم بدر ببرم و آنها دست از اذیت و 
آزارهایشان بردارند باید ۱۵ میلیارد تومان به آنها بدهم.این 
در حالی است که کارآگاهان پلیس ۳ مظنون به گروگانگیری 
را در این باره دســتگیر کرده وعوامل اصلی این آدم ربایی و 
تهدیدها نیز شناسایی شده اند. به دستور بازپرس شعبه نهم 
دادسرای امور جنایی تهران بررسی ها برای دستگیری مردان 

خشن ادامه دارد.

ســاعت ۱۰ صبح چهارشنبه گذشــته، افرادی که برای 
تفریــح به دریاچه چیتگر رفته بودند با جســد مردی روی 
آب مواجه شدند.به گزارش رکنا، با مشاهده جسد بالفاصله، 
مأمــوران اورژانس و پلیس راهی محل شــده و موضوع به 
بازپرس ساســان غالمی اعالم شــد. نخســتین بررسی ها 
نشان می داد جســد متعلق به مردی ۲7 ساله است.از آنجا 
که مدارک هویتی و علت مرگ مرد جوان مشــخص نبود، 
جسد به دســتور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی 

پایتخت به پزشــکی قانونی منتقل شد. همچنین بازپرس 
جنایی دســتور بازبینــی دوربین های مداربســته دریاچه 
چیتگر و تحقیقات میدانی را صادر کرد.یک ســاعت بعد از 
این خبر، دومین گزارش به بازپرس کشیک ویژه قتل اعالم 
شد. در بررســی های صورت گرفته مشخص شد، مردی به 
نام جمشــید در بیمارستان جان باخته است.خانواده وی به 

پلیس گفتند که ۲۰ روز قبل جمشید به میهمانی شبانه ای 
در سعادت آباد رفته بود. لحظاتی از میهمانی گذشته بود که 
جمشید به خیابان رفت تا به خودرواش سر بزند، اما ناگهان 
متوجه شد چند مرد جوان قصد سرقت خودرواش را دارند.
جمشــید با دیدن این صحنه شروع به داد و فریاد کرد و از 
مردم درخواســت کمک کرد. به دنبال ســر و صداهای مرد 

میهمان، سارقان ســوار بر خودرو دیگری شده و قصد فرار 
داشتند، اما جمشید به طرف خودرو رفت و سعی داشت که 
جلوی خودرو را بگیرد.ســارقان که جمشید را مزاحم خود 
می دیدند، او را زیر گرفته و از محل متواری شدند. جمشید 
بعد از این تصادف به بیمارستان منتقل شد اما ۲۰ روز بعد 
به علت شدت جراحات وارده جان باخت. به دستور بازپرس 
ساســان غالمی، تحقیقات برای دستگیری سارقان متواری 

ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز از دستگیری مرد ۳۹ 
ساله که به دلیل توهم ناشی از اعتیاد اقدام به اسیدپاشی 
به ســمت برادرش کــرده بود، خبر داد.بــه گزارش رکنا، 
ســرهنگ محمد نادربیگی با اعالم این خبر بیان داشــت: 
در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع 
یک فقره اسیدپاشی در منطقه کیانمهر شهر کرج، بررسی 

موضوع در دســتور کار کارآگاهــان اداره مبارزه با جرائم 
جنایی قرار گرفت.

وی افزود: با حضور کارآگاهان در محل حادثه و بررسی 
محل وقوع جرم مشخص شد که شخصی ۳۹ ساله به دلیل 

اعتیاد و توهم ناشی از مصرف مواد مخدر اقدام به پاشیدن 
اســید به سمت برادرش کرده اســت.رئیس پلیس آگاهی 
استان البرز با اشاره به آســیب جزئی فرد مجروح در این 
حادثه، گفت: بالفاصله با انجام اقدامات اطالعاتی مخفیگاه 

متهم در منطقه حصارک باال کرج شناســایی و نامبرده در 
کوتاه ترین زمان ممکن دستگیر شد.سرهنگ نادربیگی در 
پایان با اشاره به تکمیل پرونده و ارسال آن به همراه متهم 
به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: یکی از خطرات مصرف 
مواد مخدر صنعتی ایجاد توهــم و انجام جرائم و جنایات 

این چنین است.

مرد میانســال کــه در درگیری با همســایه مادرش، 
مصدوم شده بود 7 ماه بعد به خاطر عفونت و عارضه قلبی 
جان خود را از دســت داد.به گزارش رکنا، چند روز پیش 
مرد جوانی با مراجعه به دادســرای امور جنایی تهران، از 
فردی به نام شــاهین به اتهام قتل پدر خود شکایت کرد.
او در تحقیقات به مأموران گفت: از آنجایی که مادربزرگم 
به خاطــر بیماری و کهولت نمی توانــد کارهایش را انجام 
دهد، پدرم هر روز به خانه اش می رفت و کارهایش را انجام 

می داد. حدود 7 ماه قبــل که پدرم به خانه مادرش رفته 
بود هنگام خروج با شــاهین همسایه مادربزرگم به خاطر 
آن کــه در رابطه با کارهای ســاختمان همکاری نمی کند 
درگیر شد شاهین هم پدرم را مورد ضرب و شتم قرار داد 
که این درگیری منجر به شکستن کتف و لگن پدرم شد. 
همان موقع از شــاهین شکایت کردیم که مشخص شد او 

پس از درگیری متواری شــده اســت. وی در ادامه افزود: 
پس از آن پدرم مورد عمل جراحی قرار گرفت. پالتین در 
اعضای شکسته بدنش کار گذاشته شد. ولی در این 7 ماه 
پدرم اصاًل حال و روز خوبی نداشــت تا اینکه چند هفته 
قبل حال پدرم بد شــد و او را به بیمارســتان رساندیم و 

ساعاتی بعد هم فوت کرد. 

پزشکان علت فوت را عفونت ناشی از پالتین کارگذاری 
شده و آسیب به قلب عنوان کردند. 

حــاال هم ما از شــاهین بــه اتهام قتــل عمدی پدرم 
شــکایت داریم.به دنبال این شکایت، تحقیقات به دستور 
بازپرس محمدجواد شــفیعی از شــعبه پنجم دادســرای 
امــور جنایی تهران آغاز شــد و همچنین بازپرس جنایی 
 دســتور داد تــا پزشــکی قانونی علت اصلــی مرگ مرد 

۶۲ ساله را اعالم کند.

زلزله 6 ریشتری؛ این بار در هرمزگان 

گروگانگیری 3۰ میلیاردی پسر یک تاجر 

مرگ عجیب 2 مرد در تهران 

اسیدپاشی هولناک روی برادر در کرج 

درگیری مرگبار با همسایه 

کشف محموله های قاچاق 
در انبار توشه راه آهن شیراز

فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری انتظامی کشور از کشف ۲7 میلیارد 
ریالی کاالی قاچاق در قالب محموله پســتی توسط پلیس راه آهن فارس خبر 
داد.به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، ســردار حشمت اله ملکی  در 
خصوص جزئیات مربوط به کشــف کاالهای قاچاق اظهار داشــت: در راستای 
اجــرای منویات مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیــز »مدظله العالی« و به 
منظــور مبارزه با انواع قاچاق کاال و ارز و ناامن ســازی بســتر ریلی برای افراد 
ســودجو که اقدام به قاچاق کاالهای خارجی در پوشــش محموله های پستی 
می کننــد ماموران دایره آگاهی در انبار توشــه راه آهن فارس، به یک محموله 
پستی مشــکوک می شــوند.وی افزود: اغلب قاچاقچیان در قالب بسته پستی 
از طریق صنعــت ریلی اقدام به قاچاق کاال می کنند تا به ســهولت بتوانند به 
مقاصد شــوم خود دســت پیدا کنند که همکارانم با توجه به عدم ارائه مدارک 
مثبته گمرکی از ســوی صاحبان بار، اجازه هیچ گونــه فعالیتی را به صاحبان 
بار یا محوله های پســتی نمی دهند.فرمانده پلیس راه آهن کشور تصریح کرد: 
در اجرای دســتورات مقام قضائی با حضور نمایندگان اداره پســت، بار توقیف 
شده به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کاالهای مکشوفه شامل 
لوازم الکترونیکی، خانگی، پوشاک و البسه، لوازم آرایشی بهداشتی، فرآورده های 
خوراکی و لوازم ورزشــی قاچاق برابر دستور مقام قضائی تحویل پلیس امنیت 
اقتصادی استان فارس شد.وی ارزش کاالهای مکشوفه را از نظر کارشناسان ۲7 
میلیارد ریال اعالم و بیان کرد: در راســتای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و کمک 
به تولید و اشتغال آفرینی، اقدامات فنی پلیسی اعم از پایش و بررسی کاالهای 
وارده و صادره در ایســتگاه ها و انبار توشه، رصد مجرمان و قاچاقچیان که قصد 
قاچاق کاال و ارز از طریق خطوط ریلی را دارند به صورت ویژه در دســتور کار 

این پلیس قرار دارد.

حمله خونین به 3 پرستار در بیمارستان قائم مشهد 
در پی حمله چند فرد به اعضای کادر درمان بیمارستان قائم)عج( سه پرستار 
مجروح شدند.به گزارش رکنا، چند روز گذشته خبری در فضای مجازی منتشر 
شــد که از حمله افراد مسلح به سالح ســرد به چند پرستار در نیمه های شب 
پنجشنبه گذشته حکایت داشت. براساس اطالعات اولیه، این افراد از کارکنان 
بیمارستان قائم)عج( مشهد بودند و یکی از پرستاران باتوجه به شدت جراحات 
در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفته است.از همین رو برای بررسی 
ماجرا با دکتر پهلوان، مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد تماس 
گرفتیــم که وی در واکنش به این پیگیری ضمن تأیید ماجرای حمله به کادر 
درمان بیمارســتان مذکور، بیان کرد: در زمان وقوع این حادثه )ساعت ۴صبح( 
چند فرد که سالح ســرد به همراه داشتند در محدوده اورژانس بیمارستان به 
ســه نفر از پرســتاران که در حال انجام وظیفه بودند حمله ور شده و آن ها را 
مــورد ضرب و جرح قرار داده اند.دکتر پهلوان ادامه داد: پس از آن به ســرعت 
پرستاران تحت درمان قرار می گیرند که دو نفر به صورت سرپایی مداوا شدند، 
اما متأســفانه یک نفر که از ناحیه پشت مورد اصابت ضربه چاقو قرارگرفته بود 
باتوجه به شــدت جراحات وارده در بیمارستان بستری و مداوا روی این پرستار 
صورت گرفت. خوشــبختانه حال عمومی پرستار مذکور خوب و پایدار توصیف 

شده است. 

65۰ زن و مرد اینستاگرامی
به دنبال هکر حرفه ای بودند 

هکری که با دسترســی غیرمجاز به حساب کاربری اینستاگرامی شهروندان 
اقدام به کالهبرداری ۲ میلیارد تومانی از آنها کرده بود بازداشت شد.به گزارش 
رکنا، ســامع خورشــاد، رئیس پلیس فتای اســتان مازندران گفت: افرادی با 
حضور در پلیس فتا شــکایت کردند که اکانت صفحه اینستاگرام آنها هک و از 
دنبال کننده های آنها تحت عنوان نیاز مالی کالهبرداری شــده است.در جریان 
تحقیقات معلوم شد که متهم با سوءاستفاده از ضعف امنیتی موجود در اکانت 
به آنها دسترســی پیدا کرده و با ارســال پیام های جعلی از دنبال کنندگان این 
افراد کالهبرداری کرده است.متهم ساکن یکی از شهرهای استان تهران بود که 
با هماهنگی قضایی، شناسایی و بازداشت شد. تاکنون بیش از ۶۵۰ مالباخته در 

این پرونده شناسایی شده و تعداد شکات در حال افزایش است.

انفجار خانه ویالیی در باغستان 
رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری کرج گفت: انفجار 
گاز شــهری در بلوار باغستان دو مصدوم برجای گذاشت.به گزارش رکنا، آقای 
جمشــیدی گفت: ســاعت ۱۰ و ۴۵  دقیقه در پی تماس شهروندان با سامانه 
۱۲۵ از انفجار گاز شهری در بلوار باغستان انتهای بوستان ۱۳ مطلع شدیم که 
با حضور به موقع آتش نشــانان افراد مصــدوم خارج، و تحویل عوامل اورژانس 
شــدند و نسبت به ایمن ســازی محل اقدامات الزم انجام شد.او می گوید: این 
انفجــار که در زیر زمین ملک ویالیی )حــدودا ۶۰ متری( رخ داده و منجر به 
حریق و تخریب ســقف ودیواره های ملک مذکور شده بود با تالش آتش نشان 
مهار و اطفاء شد.رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج 
گفت : این انفجار دو مصدوم )مونث حدودا ۶۰ و ۱۵ ساله( برجای گذاشت.آقای 
جمشیدی گفت:برای امداد رسانی به این حادثه ۹ نفر نیروی عملیاتی به همراه 
۳ دستگاه خودرو امدادی از ایستگاه های ۱۳۰،۱۲۲،۱۰۹ به محل اعزام شدند.

بازداشت مرد مسلح در خرمدشت 
یکی از فروشندگان مواد مخدر منطقه خرمدشت که با حمل سالح اقدام به 
ایجاد رعب و وحشــت در بین اهالی محل کرده بود، در عملیات ضربتی پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی دســتگیر شد.به گزارش رکنا، سرهنگ »علی قاسم 
پور« فرمانده انتظامی شهرســتان کرج با اعالم این خبر بیان داشــت: ماموران 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرســتان کرج بــا انجام اقدامات اطالعاتی 
از فروش مواد مخدر و حمل ســالح برای ایجاد رعب و وحشــت توســط یکی 
از خالفکاران منطقه خرمدشــت مطلع و دســتگیری این فرد را در دستور کار 
خود قرار دادند.وی افزود: پس از چند شــبانه روز تحت نظر قرار دادن متهم ، 
مأموران با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شده و با همکاری عوامل کالنتری 
۴۱ خرمدشت در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر و به پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی منتقل کردند.فرمانده انتظامی شهرستان کرج با اشاره به کشف 
یک قبضه ســالح جنگی، چندین سالح سرد و مقداری مواد مخدر از مخفیگاه 
متهم، گفت: در این زمینه پرونده تشــکیل و برای انجام تحقیقات تکمیلی به 

پلیس امنیت عمومی استان ارسال شد.

دام پلیس برای سارقان و موادفروشان توس
مأموران انتظامی کالنتری معراج در اجرای طرحی 7۲ ساعته که با محوریت 
مقابله با عامالن تهیه و توزیع موادمخدر و ســارقان خیابانی به اجرا درآمد در 
چند عملیات ضربتی با هماهنگی مقام قضائی مناطق آلوده در حوزه استحفاظی 
خود در بولوار توس را پاک ســازی کردند. به گــزارش رکنا، فرمانده انتظامی 
مشهد در توضیح جزئیات این پرونده گفت: در این عملیات مجریان قانون ضمن 
دســتگیری ۹ عامل توزیع موادافیونی در بازرسی از مخفیگاه آن ها یک کیلو و 
۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و ســنتی به صورت بســته بندی شده را به 
همراه ابزار و ادوات توزین و استعمال مواد افیونی کشف کردند.سرهنگ حسین 
دهقانپور افزود: در بخش دیگری از این عملیات نیز ۹ متهم به سرقت دستگیر 
شدند. این افراد به سه فقره سرقت وسایل خانه، ۹ فقره سرقت خودرو و قطعات 
و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند. همچنین دو دســتگاه خودرو مسروقه 

در این مأموریت کشف و توقیف شد.

کشف ۱۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال
مأموران پاســگاه انتظامی سرهنگ با اشــراف اطالعاتی و اقدامات گسترده 
خود از فعالیت غیرقانونی فردی مبنی بر استخراج ارز دیجیتال در سطح حوزه 
استحفاظی شهرســتان تربت حیدریه مطلع شــدند.به گزارش رکنا، مأموران 
انتظامــی پس از اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی با مقام قضائی به محل 
اعزام شــدند که در بازرســی از این مکان یازده دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
قاچاق و متعلقات آن ها را کشــف کردند. کارشناسان ارزش ریالی دستگاه های 
کشف شده را ۴میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند. در این زمینه یک 
متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی شد.

اخبار کوتاه

ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتی با اشــاره به 
اقدامات شــعب ملی این سازمان از تشــکیل پرونده های 
قاچاق کاالهــای وارداتی در بنادر کشــور خبر داد.محمد 
علی اســفنانی، سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی در 
گفت  وگو با خبرنگار ایلنا درباره پرونده هایی که در شــعب 
ملی رسیدگی می شود، گفت: شعب ملی به صورت موردی 
به پرونده های تعزیراتی ورود می کنند. با توجه به موقعیت 
بوجــود آمده در مورد برخــی از کاالها که احیانا کمبودی 
صورت بگیرد یا گران فروشــی اتفاق بیفتد، شعب ملی به 
ایــن پرونده ها ورود می کند.وی ادامــه داد: در حال حاضر 
یکی از شعب ملی در بخش لبنیات، دیگری در بخش مواد 
شــوینده و یکی از شــعب دیگر در بخش مواد سلولوزی و 
بهداشتی فعالیت می کنند. همچنین در بخش روغن موتور 
و موارد مرتبط با آن یک شــعبه فعالیت می کند. باتوجه به 
موضوعی که مطرح می شــود، یکی از شعب در این زمینه 
فعالیت می کند.ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی با 
اشاره به جریمه برخی از کارخانجات توسط این شعب ملی 

گفت: تاکنون سه شــرکت لبنی و یک شرکت تولید مواد 
شــوینده و همچنین یک شرکت تولید پوشک بچه جریمه 
شده اند.اسفنانی درباره پرونده های قاچاق نیز گفت: ما یک 
کشــور متنوع از حیث جغرافیایی هستیم و در اقصی نقاط 
کشــور شــرایط خاص وجود دارد به طور مثال در مناطق 
دریایــی و بندری قاچاق کاالهــای وارداتی را داریم که در 
تمام بندرها تقریبا این مشــکل وجود دارد و در بیشترین 
پرونده ها مربوط به پرونده های قاچاقی اســت که از طریق 
دریا به کشــور وارد می شــود.وی ادامــه داد: همچنین در 
مناطق کوهستانی مرزی با قاچاق کاالهایی مواجه هستیم 
که معموال از طریق کوله بری وارد کشور می شوند و طبیعتا 
در برخی از مناطق ماننــد مناطق جنگی زاگرس مرکزی 
مــا با قاچاق چوب بلوط مواجه هســتیم که میزان آن نیز 

متاسفانه قابل توجه بوده است در شمال کشور نیز با قاچاق 
چوب های جنگل های شــمال نیز روبرو هستیم.سخنگوی 
ســازمان تعزیرات در بخش دیگــری از صحبت های خود 
دربــاره پرونده های تعزیراتی در حوزه تجهیزات پزشــکی 
خاطرنشــان کرد: در دنیا ما حدود 7۵۰ هزار قطعه یا نوع 
تجهیزات پزشکی داریم که در کشور ما این رقم نزدیک به 
۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ قلم کاال است و طبیعی است که نظارت 
بر این مقدار کاال چه در وزارت بهداشــت و درمان، چه در 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و چــه در مراجع انتظامی کار 
سختی است.اســفنانی تصریح کرد: در خصوص تجهیزات 
پزشــکی مهمترین موضوع بحث قاچاق بودن آن ها است. 
گاهی در بین کاالهای مســافری هم می بینیم که این رقم 
قابل توجه اســت به طور مثــال ایمپلنت ها از لحاظ حجم 

مقدار قابل توجهی را اشــغال نمی کنند لذا در یک ســاک 
معمولی مسافری می شود یک رقم بسیار باالیی ایمپلنت را 
به طور مثال وارد بازار مربوطه کرد. برخی کاالها نیز بزرگ 
اســت که البته قاچاق آن ها سخت تر اســت.وی ادامه داد: 
موضوع دیگری که بســیار اهمیت دارد بحث تقلبی بودن 
تجهیزات پزشکی اســت چه در داخل و چه کاالهایی که 
وارد می شود ما شکایت های فراوانی در این زمینه داریم به 
طور مثال در مورد همین ایمپلنت، به بیمار گفته می شود 
از ایمپلنت اصلی فالن کشور استفاده می شود اما در حالی 
که از ایمپلنت با یک برند جعلی اســتفاده شده است یا در 
مورد پالتین ها و پالک هایی که در بخش ارتوپدی استفاده 
می شود، این ها از مواردی است که گاهی مبحث تقلبی بودن 
آن ها مطرح می شود.سخنگوی سازمان تعزیرات خاطرنشان 
کرد: موضوع دیگر در این زمینه بحث گرانفروشی است که 
پرونده هایی در این خصوص نیز تشــکیل می شود و گاهی 
رقم بسیار باالیی این پرونده ها دارد واین موارد نیز بخشی از 

پرونده هایی است که در تعزیرات رسیدگی می شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هشدار داد

تقلبی بودن برخی تجهیزات پزشکی وارداتی


