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پذیرش بیش از  ۱۲هزار مصدوم زلزله غرب کشور
سخنگوی وزارت بهداشت گفت:تاکنون  ١٢هزار و  ٣٨٦مصدوم مورد پذیرش قرار
گرفتهاند که  ٨٣٧٠نفر به صورت سرپایی مداوا شدهاند ...
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کشف  550کیلوگرم تریاک در بندرلنگه
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از کشف  550کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک توسط
مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه خبر داد ...

دستگیری سارقان اموال و کمکهای مردمی در کرمانشاه
جانشــین پلیــس آگاهــی ناجــا از دســتگیری تعــداد قابــل
توجهــی ســارق امــوال و کمــک هــای مردمــی زلزلــه اســتان
کرمانشــاه و نیــز نظــارت پلیــس بــر خاکبــرداری از آوار
زلزله زدگان اشاره کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار مســعود منفــرد در حاشــیه حضــور
و بازدیــد از مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه ضمــن
تســلیت بــه هموطنــان ایــن اســتان ،اظهــار کــرد :پلیــس
آگاهــی ناجــا در کنــار ســایر پلیسهــای تخصصــی دیگــر
عــاوه بــر انجــام وظایــف و ماموریتهــای ذاتــی خــود و

جلوگیــری از وقــوع ســرقت بــود کــه در دســتور کار قــرار
گرفــت بنابرایــن گشــت زنــی در نقــاط آســیبدیده و ســایر
مناطقــی کــه احتمــال بــروز ســرقت بــود ،خوشــبختانه
موجــب شــد هیــچ گونــه مــورد حــادی را در ایــن زمینــه
نداشــته باشــیم.
تکذیــب ســرقت محمولههــا و کمکهــای
مردمــی گردنــه داالهــو
ســردار منفــرد بــا رد انتشــار خبــری در فضــای مجــازی در
خصــوص ســرقت محمولههــا و کمکهــای مردمــی در

بــه منظــور ایجــاد امنیــت عمومــی ،پیشــگیری و مقابلــه
بــا هــر گونــه ســوء اســتفاده مجرمــان و نیــز کمــک بــه
آســیبدیدگان زلزلــه بــا اتخــاذ تمهیــدات الزم در مناطــق
مزبــور حضــور پیــدا کــرد.
نظارت و کنترل پلیس آگاهی در خاکبرداری از آوار
وی بــا بیــان اینکــه نظــارت و کنتــرل پلیــس آگاهــی
در خاکبــرداری از آوار زلزلهدیــدگان بــا جدیــت دنبــال
میشــود ،تصریــح کــرد :از بــدو وقــوع زلزلــه تیمهــای
پلیــس آگاهــی بالــغ بــر  60تیــم عملیاتــی در قالــب
گشــتزنی ،چهرهزنــی و تیمهــای دی وی آی( بررســی
اجســاد قربانیــان حــوادث) ،تحقیــق و بازجویــی و نیــز بدرقــه
متهمــان در شهرســتانهای ســرپل ذهــاب و دیگــر مناطــق
زلزلــهزده مســتقر شــدند.
جانشــین پلیــس آگاهــی ناجــا بــا بیــان اینکــه از همــان
ابتــدا ضمــن انجــام کمکهــای مردمــی و کمــک بــه
مــردم زلزلــهزده ،همــکاری بــا ســایر گروههــای امــدادی
انجــام شــد ،تصریــح کــرد :اولویــت اصلــی پلیــس آگاهــی،

گردنــه داالهــو ،گفــت :بخشــی از مــردم روســتاهای مســیر
زلزلــهزده ،ادعــا داشــتند محمولههــا و کمکهــای کمتــری
بــه دستشــان رســیده لــذا در کمتــر از دو مــورد ،خــارج از
طــرح توزیــع هــال احمــر بــا تجمــع بــر روی جــاده ،اقــدام
بــه بــردن وســایل کمکــی کردنــد ،در حقیقــت هیــچ ســرقتی
رخ نــداده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر حــوزه پیشــگیری
از ســرقت ،امدادرســانی و ترافیــک در مناطــق زلزلــه زده
از وضعیــت مناســبی برخــوردار اســت ،اضافــه کــرد :تمــام
یگانهــای انتظامــی در حــوزه ماموریتــی خــود مشــغول
انجــام وظیفــه هســتند ،پلیــس آگاهــی نیــز در کنــار آنهــا
همچنــان ورود و خــروج امــوال و کاالهــا از مناطــق زلزلــه
دیــده را پیگیــری میکنــد.
نظــارت پلیــس آگاهــی بــر جابهجایــی امــوال
آســیب دیــدگان
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر گونــه
جابهجایــی و خــروج امــوال و اثاثیــه صرفــا بــا داشــتن

مجسمه بز با روکش طالی قاچاق به تهران نرسید
ایرنـا -پلیـس در اعلام مهـم تریـن حـوادث  24سـاعت گذشـته از دسـتگیری عاملان
قاچـاق اشـیای عتیقـه خبـر داد که قصـد داشـتند این عتیقـه هـا را در پایتخت بـه فروش
برسـانند کـه در هـدف خـود ناکام شـدند.
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا از پایـگاه خبـری پلیـس ،سـرهنگ سـید مجتبـی اشـرفی
فرمانده انتظامی شـاهرود ( اسـتان سـمنان ) بـا اعالم این خبـر گفت :با دریافت گزارشـی
مبنـی بـر خریـد دو قطعه شـی عتیقـه و حمـل آن به مقصـد پایتخـت ،پیگیـری موضوع در
دسـتور کار ماموران ایسـتگاه بازرسـی شـهید نـوری قرارگرفت.
وی افـزود :در ادامـه تحقیقـات مشـخص شـد دو نفـر بـا حضـور در یکـی از روسـتاهای
شـاهرود ،یـک مجسـمه بـز بـا روکـش طلا و یـک قطعـه سـکه قدیمـی را به مبلـغ یک
میلیـارد و  200میلیـون ریـال خریـداری و بـه دنبـال فـروش آن در اطـراف پایتخـت
هستند.
ایـن مسـئول انتظامـی ادامـه داد :بـا اجـرای طـرح مهـار ،خـودرو ایـن دو نفـر در مقابـل
ایسـتگاه بازرسـی شـهید نـوری در محـور میامـی  -شـاهرود متوقـف شـد.
اشـرفی بـا اشـاره به هماهنگـی الزم با مراجـع قضائی خاطرنشـان کرد :در بازرسـی انجام
شـده از خـودرو ،دو قطعه شـیء عتیقه مورد نظر کشـف شـد.
وی افـزود :مجسـمه بـز بـا روکـش طلا و یـک قطعـه سـکه پـس از کشـف بـرای تعیین
جنـس و قدمـت آن بـه اداره میـراث فرهنگـی و گردشـگری تحویـل شـد.
فرمانـده انتظامـی شـاهرود از پرداخت یک میلیـارد و 200میلیون ریالی متهمـان برای خرید
ایـن دو قطعـه خبرداد و گفت :با دسـتور مقـام قضائی هـر دو متهم روانه زندان شـدند.

کشف  5میلیارد ریال طالی مسروقه در چایپاره
فرمانـده انتظامـی اسـتان آذربایجـان غربـی از دسـتگیری سـارقان طالجـات و کشـف
سه کیلو و  700گرم طالی مسروقه به ارزش پنج میلیارد ریال خبر داد.
سـردار ناصـر اصالنـی گفت :بـه دنبال وقـوع یک فقره سـرقت طالجـات در «چایپـاره» ،به
دلیـل حساسـیت موضـوع شناسـایی و دسـتگیری سـارقان در دسـتور کار مامـوران پلیس
آگاهـی قـرار گرفت.
وی بـا بیـان اینکـه کارآگاهـان با انجـام اقدامـات اطالعاتـی ،موفق شـدند سـارقان را در
یکـی از شهرسـتان های اسـتان تهران شناسـایی کنند ،افـزود :ماموران پس از شناسـایی
مخفیـگاه آنـان بـا هماهنگی مقـام قضائـی ،چهار سـارق را دسـتگیر کردند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان آذربایجان غربی خاطرنشـان کرد:متهمان پس از تشـکیل پرونده
مقدماتـی برای سـیر مراحل قانونـی ،تحویل مقامات قضائی شـدند.
وی بـه طالفروشـان توصیـه کرد :طالفروشـان چنانچـه ناگزیر بـه جا به جایـی طالجات به
شـهر یـا اسـتان دیگری هسـتند ،ضمـن عزیمت بـا وسـایط نقلیه قابـل اعتمـاد و همراهی
فـرد مـورد وثـوق ،در خصـوص برنامـه مسـافرت خـود در نـزد فـرد یا افـراد دیگـر چیزی
مطـرح نکنند.

کشف کاالی قاچاق  2میلیارد ریالی در غرب استان تهران
فرمانـده انتظامـی غرب اسـتان تهران از کشـف قطعات خـودرو قاچاق بـه ارزش دو میلیارد
و  300میلیـون ریال خبر داد.
سـردار محسـن خانچرلـی گفـت :با تـداوم برنامه ریـزی پلیـس در برخورد با قاچـاق کاال،
مامـوران یـگان امـداد اسـتان هنـگام گشـت زنـی در عوارضـی 'تهـران – سـاوه' به یک
دسـتگاه خـودرو ولوو مشـکوک شـدند و آن را متوقـف کردند.
وی افـزود :مامـوران در بازرسـی از خـودرو توقیفـی  ،تعداد زیـادی قطعات خـودرو خارجی
قاچـاق کشـف و یک نفـر را در ایـن رابطه دسـتگیر کردند.
فرمانـده انتظامـی غـرب اسـتان تهران تصریـح کـرد :کارشناسـان ارزش ایـن محموله را
دو میلیارد و  300میلیون ریال برآورد کردند.

کشف میلیاردی احشام قاچاق در سراوان
فرمانده انتظامی شهرسـتان سـراوان اسـتان سیستان و بلوچسـتان از کشف  100رأس گاو
قاچـاق بـه ارزش پنج میلیارد ریال و دسـتگیری هشـت نفـر متهم در این رابطـه خبر داد.
سـرهنگ رضـا زینلـی گفـت :در پی اخبـار بدسـت آمده مبنـی بر فعالیـت افرادی سـودجو
در زمینـه قاچـاق احشـام از کشـورهای همسـایه و نگهـداری آنهـا بـه منظـور انتقـال بـه
اسـتانهای مرکـزی کشـور ،پیگیـری موضـوع بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار مامـوران
پلیـس امنیـت عمومـی ایـن فرماندهـی قـرار گرفت.
وی افـزود  :مامـوران پـس از شناسـایی محل دپـوی احشـام و اطمینان از صحـت موضوع
پـس از هماهنگـی بـا مقـام قضائی به محـل نگهـداری احشـام در یـک گاوداری مراجعه و
پـس از بازرسـی از ایـن مـکان  100رأس گاو فاقـد مجوز دامپزشـکی را کشـف کردند که
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مجــوز از کالنتــری و پاســگاهها مقــدور اســت ،گفــت:
همــکاران مــا در ورودی و خروجــی مناطــق زلزلـهزده از هــر
گونــه جابهجایــی امــوال و حتــی کمکهــای مردمــی کــه
بخواهنــد از مســیر ایــن مناطــق بــه خــارج آن انتقــال داده
شــوند ،ممانعــت میکننــد.
جانشــین پلیــس آگاهــی ناجــا تصریــح کــرد :پلیــس
همچنــان از حضــور افــراد غیــر بومــی در محلهــای
حادثه دیده ممانعت میکند.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی اظهــار کــرد :محــل مناســبی
بــرای نگهــداری موقــت امــوال بالصاحــب ،پیشبینــی شــده
تــا امــکان شناســایی بعــدی صاحبــان امــوال و اســترداد آنهــا
میســر باشــد.
ســردار منفــرد بــر توجــه ویــژه ،کنتــرل و نظــارت پلیــس
بــر اماکــن مهــم و تجــاری نظیــر بانکهــا ،طالفروشــی و
صرافیهــا و  ....از دیگــر اقدامــات در حادثــه زلزلــه اســتان
کرمانشــاه اســت.
دســتگیری تعــداد قابــل توجهــی ســارق امــوال و
کمــک هــای مردمــی
وی بــه اجــرای طــرح مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــی
بــا همــکاری پلیــس پیشــگیری طــی چنــد روز اخیــر
اشــاره و گفــت :تعــداد قابــل توجهــی از ســارقان امــوال
مــردم زلزلــهزده و نیــز افــرادی کــه قصــد خــارج کــردن
کمکهــای مردمــی بــه خــارج از مناطــق مزبــور را
داشــتند ،توســط پلیــس دســتگیر شــدند کــه حجــم زیــادی
از امــوال مکشــوفه بــه مــال باختههــا عــودت و بخشــی
از کمکهــای مردمــی کشــف شــده بــه ســتادهای هــال
احمــر تحویــل داده شــد؛ کلیــه متهمــان دســتگیر شــده نیــز
بــه مراجــع قضائــی معرفــی و پــس از ســیر مراحــل قضائــی
بــرای تشــکیل پرونــده تحویــل زنــدان شــدند.
ســردار منفــرد از شــهروندان و افــراد خیــری کــه قصــد
کمــک بــه مــردم زلزلــهزده را دارنــد ،خواســت کمکهــای
اهدایــی خــود را بــه ســتادهای هــال احمــر تحویــل بدهنــد،
تــا مانــع ســوء اســتفاده افــراد فرصــت طلــب از ایــن موقعیــت
شــوند.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی دربــاره فقــدان و ربایــش افــرادی
کــه معمــوال در اینگونــه حــوادث و بالیــای طبیعــی احتمــال
وقــوع آن اســت ،افــزود :خوشــبختانه بــه حــول قــوه الهــی و
تــاش همــکاران هیــچ مــوردی در ایــن خصــوص نداشــتیم
و خــدا را شــکر کــه در حــال حاضــر امنیــت کامــل در ایــن
مناطــق برقــرار اســت.
بــر اســاس گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس ،جانشــین پلیــس
آگاهــی ناجــا در پایــان گفــت :پلیــس بــرای امنیــت و آســایش
مــردم همیشــه و همــه وقــت در کنــار آنهاســت و از هیــچ
تالشــی فــرو گــذار نیســت.

ایـن احشـام بـه صـورت غیرقانونـی و از طریق نوار مـرزی وارد شـده بود.
ایـن مقـام انتظامـی با اشـاره به دسـتگیری هشـت قاچاقچی در ایـن رابطـه ،تصریح کرد:
کارشناسـان ارزش ریالی احشـام قاچـاق را پنج میلیـارد ریال بـرآورد کردند.

 ۴۹کشته و زخمی در سانحه رانندگی کلمبیا
سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به داخل درهای در کلمبیا جان  ۱۴تن را گرفت
و همچنین  ۳۵زخمی و مصدوم برجا گذاشت ...

فارس

كشف  7تن مواد مخدر در فارس

صفد ر د وام  /عصر مرد م
فرمانـده انتظامي فـارس گفت :در چند روز گذشـته تعـداد  111نفر
مجـرم فـراري و تحت تعقيب در اسـتان فارس دسـتگير شـده اند.
سـردار احمدعلـي گـودرزي ديروز در جمـع خبرنگاران رسـانه هاي
گروهـي در شـيراز ،اظهار داشـت  :تـا پايان مهر ماه امسـال مقدار
 7تـن مـواد مخـدر و  22ميليـارد تومـان کاالي قاچـاق در اسـتان
فـارس کشـف شـده اسـت.وي بـا بيـان اينكـه در بحث كشـفيات
مـواد مخـدر نسـبت به مدت مشـابه در سـال گذشـته با رشـد 96
درصـدي مواجـه هسـتيم ياد آور شـد :در اين راسـتا تعـداد  2هزار
و  568خـودروي حامـل کاالي قاچـاق توقيـف و همچنيـن  3هزار و
 600نفـر دسـتگير شـدند.وي ارزش ريالـي کاالهاي کشـف شـده
 165ميليـارد تومان برشـمرد و گفـت  :يک هـزار و  138قاچاقچي،
حملکننـده مـواد ،توزيعکننـده ،خردهفـروش و معتـاد طـي يک ماه
گذشـته دسـتگير و  7تـن مواد مخدر نيز کشـف شـده اسـت.
وي بـا اشـاره به دسـتگيري ارازل و اوبـاش نيز گفت :طـي يک ماه
گذشـته  31نفر از اراذل واوباش دسـتگير شـدند و در کل طي سـال
جاري 221نفر دسـتگير شـدهاند.
كشف  23ميليارد تومان كاالي قاچاق در فارس
فرمانـده انتظامـي اسـتان فـارس در بخـش ديگـري از سـخنان
خـود افـزود :مأمـوران انتظامـي اسـتان فـارس طـي هشـت ماهه
سـال جاري دو هزار و  562دسـتگاه خـودرو حامـل كاالي قاچاق را
توقيـف و سـه هـزار و  666متهـم را دسـتگير كردنـد.
وي بـا بيـان اينكـه در اين هشـت مـاه مقاديـر زيادي انـواع كاالي
قاچـاق با ارزشـي بالـغ بر  165ميليارد تومان كشـف شـده اسـت،
افـزود :اين مقدار كشـفيات نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته
 29درصد افزايش داشـته اسـت.
سـردار گـودرزي گفـت :همچنيـن مأمـوران طـي يـك ماه گذشـته
مقدار زيادي كاالي قاچاق شـامل السـتيك ،پوشـاك ،سـيگار ،لوازم
خانگي ،وسـايل آرايشـي و بهداشـتي ،گـردو و بادام قاچـاق و فاقد
مـدارك قانونـي با ارزشـي بالغ بـر  23ميليارد تومان كشـف كردند.
انهدام باند وارد كننده خودروهاي خارجي و قاچاق
سـردار گـودرزي ادامـه داد :همچنيـن مأمـوران اداره مبـارزه بـا
قاچـاق كاال و ارز پليس آگاهي اسـتان موفق شـدند بانـد وارد كننده
خودروهـاي خارجـي و قاچـاق را طي  48سـاعت گذشـته متالشـي
كننـد.وي افـزود :اعضـاي ايـن بانـد بـه صورت سـند نمـره كردن
خودروهـا را وارد مـي كردند كه در اين راسـتا چهار دسـتگاه خودرو
خارجـي و قاچـاق بـه ارزش  10ميليـارد ريـال از آنها كشـف و يك
نفـر از اعضـاي اصلي باند دسـتگير شـد.
ايـن مقـام انتظامـي گفـت :مأمـوران پليـس آگاهـي برابـر اخبار و
اطالعـات واصلـه و از طريـق پخش تراكت در سـطح شـهر شـيراز
مطلع شـدند شـركتي تحت عنوان "خدمات گسـتران" بـا مديريت
دكتـر "ر -ح" اقـدام بـه فـروش آپارتمان بـدون پيـش پرداخت با
اقسـاط بلنـد مدت مـي نمايد.
سـردار گـودرزي گفـت :طي بررسـي هاي بـه عمل آمده مشـخص
شـد شـركت مد نظـر فاقد هـر گونـه تابلـو و عالمت مشـخصه اي
مـي باشـد كـه بـا اقدامـات پليسـي و اطالعاتـي فـرد مـورد نظـر
شناسـايي و طـي يـك عمليـات غافلگيرانه دسـتگير شـد.

 ۴۹کشته و زخمی
در سانحه رانندگی کلمبیا

فرمانـده انتظامـی اسـتان لرسـتان از توقیـف یک دسـتگاه کامیون و کشـف مقادیـری مواد
خوراکـی  ،کفـش و لـوازم خانگی قاچاق بـه ارزش یک میلیـارد و  200میلیون ریـال در آزاد
راه خـرم زال خبر داد .
سـردار حاجـی محمد مهدیان نسـب گفـت :ماموران اداره مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز پلیس
آگاهـی لرسـتان در اجـرای طرح های مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز و تشـدید اقدامات کنترلی
 ،مبـارزه بـا ورود و خـروج کاالی قاچـاق در محـور آزاد راه خـرم زال (اندیمشـک بـه طرف
خـرم آبـاد) به یک دسـتگاه خـودرو کامیون هیوندا مشـکوک شـدند و آن را متوقـف کردند.
وی گفـت :مامـوران در بازرسـی از خـودرو مذکور  ،مقادیـری موادخوراکـی و تعدادی کفش
 ،سـه دسـتگاه تلویزیـون و کولـر گازی خارجـی فاقد اسـناد مثبتـه گمرکی را کشـف و یک
نفـر را نیز دسـتگیر کردند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان بـا اشـاره به ایـن کـه محموله قاچـاق مکشـوفه از اسـتان های
جنوبـی بـه مقصـد پایتخـت بارگیری شـده بـود بیـان کـرد :کارشناسـان ارزش محموله را
یـک میلیـارد و  200میلیـون ریـال اعلام کردند .
سردار مهدیان نسب گفت  :فرد خاطی با تشکیل پرونده راهی مراجع ذیصالح شد .

سـقوط یـک دسـتگاه
اتوبـوس مسـافربری بـه
داخـل درهای در کلمبیـا
جـان  ۱۴تـن را گرفـت
و همچنیـن  ۳۵زخمـی و
مصـدوم برجـا گذاشـت.
بـه گـزارش ایسـنا،
کلمبیایـی
مقامـات
میگوینـد :راننـده اتوبـوس حیـن عبـور از جـاده ناگهـان بـا
موتورسـیکلتی مواجـه میشـود کـه بـرای جلوگیـری از برخـورد با
آن بـه ناچـار از جـاده منحـرف شـده و در نهایت اتوبـوس به داخل
دره سـقوط میکنـد.
بـه دلیـل بـاال بـودن آمـار مجروحـان و زخمیهـا ،تعـدادی از آنان
بـه بیمارسـتانهای شـهرهای نزدیـک محـل حادثـه منتقل شـدند.
حادثـه در منطقه" سـاباناالرگا" حـدود  ۵۰۰کیلومتری شـمال غرب
بوگوتـا ،پایتخت این کشـور رخ داده اسـت.
به گـزارش پایـگاه اینترنتـی «مانـی کنترل» ،شـهردار سـاباناالرگا
به خبرنگاران گفت :سـرما و بارندگی شـدید امدادرسـانی را دشـوار
کـرده و در حـال حاضـر از تعـداد دقیـق مسـافران اتوبـوس اطالع
نداریم.

توقیف محموله  24هزار لیتری گازوئیل در رباط کریم

سخنگوی وزارت بهداشت خبرداد

توقیف محموله میلیاردی قاچاق در لرستان

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ربـاط کریم غرب اسـتان تهـران از توقیف محمولـه  24هزار
لیتـری گازوئیل قاچـاق خبر داد.
سـرهنگ عبداله زاده پاشـاکی گفـت  :مأموران گشـت کالنتری11مرکزی حین گشـت زنی
در محورهـای اصلـی بـه یک دسـتگاه خودرو سـنگین با یک سرنشـین مشـکوک شـدند و
آن را متوقـف کردند.
وی افـزود :مأمـوران در بازرسـی از تانکـر خـودرو موفـق بـه کشـف24هزار لیتـر فـرآورده
نفتـی قاچاق شـدند  ،متهم را دسـتگیر کردنـد و جهت بررسـی و بازجویی بـه پلیس آگاهی
انتقـال دادند.
پاشـاکی ادامـه داد:متهـم در بازجویـی هـای پلیسـی بـه جرم خـود اعتـراف و اذعـان کرد
سـوخت قاچاق کشـف شـده را بـه صـورت غیرقانونـی بارگیری کـرده  ،قصد انتقـال آن به
جایـگاه هـای سـوخت را داشـته که بـا هوشـیاری مأموران موفق نشـده اسـت.

توقیف  5دستگاه 'لیفتراک' قاچاق
سرپرسـت پلیـس آگاهی اسـتان یزد از کشـف پنج دسـتگاه 'لیفتراک' قاچاق بـه ارزش 11
میلیارد ریال توسـط مامـوران پلیس آگاهـی خبر داد.
سـرهنگ محمدرضا حناسـاب گفت :در راسـتای مقابله با ورود کاالی قاچـاق ،ماموران اداره
مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز پلیـس آگاهی کنترل محورهـای مواصالتی را مدنظـر قرار دادند.
وی اظهـار کـرد :ماموران دو دسـتگاه تریلـی «بنز» که قصـد انتقال پنج دسـتگاه لیفتراک از
جنوب کشـور به تهران را داشـتند برای بررسـی اسـناد و مـدارک متوقف کردند.
سـرهنگ حناسـاب افزود :با بررسـی های ماموران پلیس ،مشخص شـد که این لیفتراک ها
فاقد اسناد و مدارک گمرکی است که به همین منظور خودروها توقیف شد.

انحراف به چپ سواری سمند ،یک کشته
و  4مجروح برجای گذاشت
برخـورد سـواری سـمند با خـودرو پیـکان در محـور «تـکاب – بیجـار» یک کشـته و چهار
مجـروح برجای گذاشـت.
سـرهنگ عبـاس فرمانـی رئیـس پلیـس راه فرماندهـی انتظامـی آذربایجـان غربـی
اظهارداشـت :مامـوران پلیـس راه از طریـق مرکـز فوریت هـای پلیسـی  110از وقوع یک
فقـره تصـادف جرحـی در محـور 'تـکاب  -بیجار' مطلـع و بالفاصلـه به محل اعزام شـدند.
وی ادامـه داد :در بررسـی هـای اولیـه مشـخص شـد کـه ایـن تصـادف بیـن دو دسـتگاه
سـواری سـمند و پیـکان رخ داده اسـت.
ایـن مقـام انتظامـی ادامـه داد :در ایـن حادثـه ،یکی از سرنشـینان سـواری پیـکان در دم
فـوت کـرد و راننـده و دیگـر سرنشـین خـودرو مجـروح شـد .راننده و سرنشـین سـواری
سـمند نیـز کـه بـه شـدت مجـروح شـده بودند بـه کمـک عوامل امـدادی بـه بیمارسـتان
منتقل شـدند.
وی افـزود :کارشناسـان پلیـس راه ،علـت ایـن حادثـه را انحـراف بـه چپ از سـوی راننده
سـمند اعلام کرد.

پذیرش بیش از  ۱۲هزار مصدوم
زلزله غرب کشور
سـخنگوی وزارت بهداشـت
گفت:تاکنـون  ١٢هـزار و ٣٨٦
مصـدوم مـورد پذیـرش قـرار
گرفتهانـد کـه  ٨٣٧٠نفـر بـه
صـورت سـرپایی مداوا شـدهاند.
به گزارش ایسـنا ایـرج حریرچی
در نشسـت خبـری هفتگـی
تشـریح عملکرد وزارت بهداشت
افـزود :از مصدومـان بسـتری
شـده داخـل اسـتان کرمانشـاه
 ٢١٨٨نفـر ترخیـص شـدند و  ٣٧٢نفـر هنـوز بسـتری هسـتند.
 ۳۹۱مصـدوم نیـز بـه خـارج از این اسـتان اعـزام شـدند و ١٣٧٢
مـورد عمـل جراحـی در داخل اسـتان کرمانشـاه و در مجموع ١٥٥٠
جراحـی انجـام شـد کـه نتایـج خوبـی داشـت.وی در ادامـه گفت:
تعـداد فوتیهـا در صحنه حادثه بیـش از  ٤٠٠ن َ َفر گـزارش و تعداد
فوتیهـا در بیمارسـتانها و حیـن اعـزام دونفر اعالم شـده اسـت.
تعـداد قطـع نخـاع و قطـع عضـو اندک و انگشـت شـمار اسـت و
جراحیهـای پیونـد اعضـا بـا موفقیـت همراه بـوده اسـت.حریرچی
بـا بیـان اینکـه خبررسـانی دربـاره بالیـا و حـوادث بایـد بـه طـور
صحیـح مدیریـت شـود،اظهارکرد :اخبـار اغـراق شـده و غیرواقعی
موجب تشـویش اذهـان عمومیـی و تحریک احساسـات و متشـنج
شـدن جامعه میشـود ،لذا رسـانه ها باید همگرایی داشـته باشـند.
فضـای مجـازی میتواند فرصـت خوبی برای انتشـار اخبـار صحیح
و امیدبخـش باشـد امـا چنانچـه مدیریـت نشـود ،تبدیل بـه تهدید
میشـود.
وی افـزود :در کشـورهای دیگـر ،رسـانهها اجـازه انتشـار عکـس
مصدومـان و فـوت شـدگان حادثـه را ندارنـد بنابرایـن زمانیکـه
حادثـهای رخ مـی دهـد ،نیـازی بـه پمپـاژ اخبـار منفـی نیسـت.

بازارچه خیریه درایتالیا برای کمک
به زلزله زدگان
ایرنـا  -بازارچـه ای خیریـه در شـهر میلان در شـمال ایتالیـا برای
جمـع آوری کمـک هـای مردمـی بـه زلزلـه زدگان کرمانشـاه در
ایـران برگـزار شـد.به گـزارش روز دوشـنبه خبرنـگار ایرنـا از رم،
ایـن بازارچـه ایرانـی در مرکـز فرهنگـی امـام علـی (ع) در شـهر
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فرمانـده انتظامي اسـتان فـارس گفـت :همچنين اين متهـم خود را
مامـور اداره اماكـن نيـروي انتظامـي معرفـي و با مراجعه بـه موبايل
فروشـي هـا اقـدام بـه خريـد كـرده و بهـاي آنـرا پرداخـت نمـي
كـرده اسـت؛ متهـم تاکنون مبلغ حـدود  50میلیـون تومـان از افراد
فریـب خـورده کالهبرداری كرده اسـت كه در اين خصـوص  60نفر
مالباخته شناسـايي شده اند.
شناسايي و دستگيري سركرده باند سارقان  16گاوصندوق
سـردار گـودرزي افزود :پرونـده اي با موضوع سـرقت از گاوصندوق
هـاي منـازل  11شـاكي در شـهر شـيراز بـا توجـه بـه فعاليـت
آنهـا از طريـق فضـاي مجـازي و نـوع ارتبـاط آنهـا در شـبكه هاي
اجتماعـي بـه جهـت تخصصي بـودن موضوع  ،بـه پليس فتـا ارجاع
گرديـد.وي افـزود :در اين راسـتا اقدامات فني و اطالعاتي گسـترده
اي بـر روي ارتباطـات ايـن افـراد انجـام شـد كـه ابتـدا  5نفـر از
متهميـن توسـط پليس آگاهي دسـتگير ولي سـركرده باند شـخصي
بـه هويـت "م.ع" متـواري گرديـده بود.فرمانـده انتظامـي اسـتان
فـارس افـزود :اقدامـات همـه جانبـه اي بـروي ارتباطـات فضـاي
مجـازي متهـم انجـام كـه پـس از بررسـي فنـي و انجـام اقدامات
اطالعاتـي بـر روي پروفايـل هاي مـورد اسـتفاده متهـم و مرتبطين
وي  ،در نهايـت متهـم شناسـايي و وي در يـک عمليـات غافلگيرانه
دسـتگير شد.سـردار گـودرزي گفـت :دربازجويـي هاي اوليـه متهم
بـه جـرم ارتكابـي اعتـراف و بـا توجـه بـه بررسـي انجام شـده تا
كنـون  16فقـره سـرقت منـزل از وي كشـف گرديد.
فرمانـده انتظامي اسـتان فـارس در پايـان گفت :طي يك مـاه اخير
 31نفـر اراذل و اوبـاش توسـط پليـس امنيـت عمومـي و طـي 72
سـاعت گذشـته  111نفـر متهـم و مجـرم تحـت تعقيـب مراجـع
قضائي توسـط فرماندهي انتظامي شهرسـتان شـيراز دسـتگير شده
اند.دسـتگيري  31نفـر اراذل و اوبـاش طي يك ماه گذشـته،انهدام
بانـد سـارقان منـزل بـا  50فقـره سـرقت ،انهـدام باند سـرقت به
عنـف بـا  6فقره سـرقت ،دسـتگيري اعضاي بانـد سـارقان منزل با
 45فقـره سـرقت و دسـتگيري  111متهـم و مجـرم تحـت تعقيب
مراجـع قضائي از ديگـر موضوعات مهمـي بود كه فرمانـده انتظامي
اسـتان فـارس بـه آنها اشـاره كرد.

 15مجروح حاصل برخورد نيسان
با تراكتور
رئيـس پليـس راه شـمالي اسـتان گفـت :بـر اثـر برخـورد يـك
دسـتگاه نيسـان با تراكتور در كيلومتر  5محور فراشـبند به بوشـهر،
 15نفـر نفـر مجروح شدند.سـرهنگ "احمد احمـدي" در گفت و گو
بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،گفـت :در پـي اعالم يـك فقره
تصـادف جرحـي در كيلومتـر  5محور فراشـبند به بوشـهر ،بالفاصله
مأمـوران بـه محـل مورد نظر اعـزام و مشـاهده کردند يك دسـتگاه
نيسـان بـا يـك دسـتگاه تراكنـور برخـورد و بـر اثـر آن  15نفـر از
سرنشـينان نيسـان مجـروح و به بيمارسـتان انتقال شـدند.
رئيـس پليـس راه شـمال اسـتان بيـان كـرد :كارشناسـان پليـس
راه در صحنـه حاضـر و علـت وقـوع ايـن حادثـه را بـه ميـزان 50
درصـد خـودرو نيسـان بـه علـت عـدم توجـه بـه جلـو و  50درصد
تراكتـور به لحـاظ به حركـت در آوردن ادوات كشـاورزي در سـطح
آسـفالت بدون رعايـت نكات ايمني اعلام كردند.احمـدي در پايان
بـه راننـدگان عزيـز توصيـه كـرد :از عجلـه و شـتاب بـی مـورد در
حیـن رانندگـی خـودداری و بـرای حفظ سلامتی خود و همسـفران
بـه قوانیـن رانندگـی احتـرام بگذارند.

بین الملل

قطار مسافربری در "کیپ تاون"
طعمه حریق شد

رسـانههای داخلی
آفریقـای جنوبی از
گرفتن سـه
آتـش
ِ
واگـن یـک قطـار
ِ
در
مسـافربری
شـهر کیپ تـاون،
شـهر
دومیـن
پرجمعیـت ایـن
کشـور خبـر دادند.
بـه گـزارش ایسـنا ،آتشنشـان و مامـوران امـداد و نجـات اعلام
کردنـد که هنـوز گزارشـی از مصدومـان و زخمیهـای احتمالی این
حادثه منتشـر نشـده است.
همچنیـن علـت ایـن آتـش سـوزی کـه عصـر دیـروز (دوشـنبه)
رخ داده هنـوز مشـخص نیسـت .براسـاس گزارشهـای اولیـه
شـعلههای آتـش بـه فضـای اطـراف محـل آتش سـوزی سـرایت
کرده اسـت.
بنابـر گـزارش تایمزالیـو ،آتشنشـانان کیپ تـاون در حـال حاضر
در تلاش بـرای اطفا حریق هسـتند.
میلان ایتالیـا به همـت سرکنسـولگری جمهـوری اسلامی ایران و
مشـارکت فعـال ایرانیـان در ایـن شـهر برگزار شـد.
در ایـن بازارچـه کـه در آن انـواع غذاها و صنایع دسـتی ایـران نیز
عرضه شـده اسـت ،شـمار بسـیاری از ایرانیان مقیم شـهر میالن و
ایتالیایـی هـای عالقـه مند کمک هـای خود را بـه نفع زلزلـه زدگان
در ایـران اهـدا کردنـد .سرکنسـولگری جمهوری اسلامی ایران در
میلان اعلام کـرد کـه مبالـغ جمـع آوری شـده در ایـن بازارچه از
طریـق وزارت امـور خارجـه در اختیار هلال احمر ایران قـرار خواهد
گرفـت .وزارت امـور خارجه ایتالیـا نیز در روزهای اخیر از ارسـال دو
هواپیمـای حامـل کمـک های بشردوسـتانه بـرای مناطـق زلزله زده
در عـراق و ایـران خبر داد.

کشف  550کیلوگرم تریاک در
بندرلنگه

ایرنـا  -فرمانـده مرزبانی اسـتان هرمـزگان از کشـف  550کیلوگرم
مـواد مخـدر از نـوع تریـاک توسـط مرزبانـان پایـگاه دریابانـی
بندرلنگـه خبـر داد.
سـرهنگ علـی اصغـر خـرم روی روز دوشـنبه در گفت وگو بـا ایرنا
اظهـار داشـت :مرزبانـان پایـگاه دریابانـی بندرلنگه با گشـت های
مسـتمر و کمیـن های هدفمنـد ،بـا کار اطالعاتی از جابـه جایی یک
محمولـه مـواد مخدر در یکـی از خورهای حـوزه اسـتحفاظی با خبر
شـدند.وی افـزود :مرزبانـان در عملیات مشـترک با نیـروی انتظامی
شهرسـتان بندرلنگـه جهـت بررسـی دقیـق بـه محل اعزام شـدند
و پـس از دقایقـی کمیـن در خـور مـورد نظر ،یـک فروند شـناور در
حـال تخلیـه بسـته هـای مشـکوک به داخـل یـک دسـتگاه خودرو
را مشـاهده کردند.سـرهنگ خـرم روی ادامـه داد :مامـوران پس از
چنـد سـاعت درگیـری بـا قاچاقچیان موفق بـه توقیف یک دسـتگاه
خودرو سـواری پژو پارس و کشـف  550کیلوگـرم موادمخدر از نوع
تریاک شـدند.فرمانده مرزبانی اسـتان هرمزگان در پایـان افزود :در
ایـن رابطـه  3نفـر از قاچاقچیان کـه تبعه کشـور افغانسـتان بودند
دسـتگیر شدند.

