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روایتی کامال متفاوت از حادثه پالسکو
ساعت  ۱۱:۳۰شب بود که برایش پیام فرستادم که آیا تمایل دارد درباره آتشسوزی
پالسکو که از آن جان سالم به در برد ،صحبت کند یا نه؟ ...
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امدادرسانی به یک هزار مسافر گرفتار برف در کردستان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر کردستان گفت :امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر
استان به بیش از یک هزار مسافر گرفتار در ...

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همدان:

ضارب معلم آمر به معروف در نهاوند دستگیر شد
ایرنــا -رئیــس ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح اســتان
همــدان گفــت :ضــارب معلــم آمــر بــه معــروف پــس از 24
ســاعت تــاش مقــام هــای قضایــی و ضابطــان ،شناســایی
و دســتگیر شــد.
جعفــر شــهبازی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار
کــرد :اواخــر هفتــه گذشــته  2مــرد جــوان در یکــی از
خیابــان هــای شــهر نهاونــد بــرای  2خانــم مزاحمــت ایجــاد
مــی کننــد کــه یــک معلــم بــا دیــدن ایــن صحنــه ،اقــدام بــه
امــر بــه معــروف مــی کنــد.
وی بیــان کــرد :آمــر بــه معــروف پــس از انجــام ایــن وظیفــه
شــرعی بــه ســمت خانــه مــادر بــزرگ خــود کــه در همــان
حوالــی بــود رهســپار مــی شــود ،امــا  2فــرد یــاد شــده اقــدام
بــه تعقیــب وی کــرده و یکــی از آنهــا در یــک مکانــی
خلــوت بــا ضربــات پــی در پــی چاقــو ،ایــن معلــم را مجــروح
و مصــدوم مــی کنــد.
معــاون ســازمان هــای نظامــی و قضایــی ســتاد احیــای امــر
بــه معــروف اســتان همــدان اظهــار کــرد :ایــن ســازمان از
دو منظــر قضایــی و وضعیــت درمانــی معلــم نهاونــدی ،ایــن
پرونــده را پیگیــری مــی کنــد.
شــهبازی بــا بیــان اینکــه فــرد مصــدوم بــه بیمارســتان

تهــران منتقــل مــی شــود ،گفــت :ایــن آمــر بــه معــروف
در یکــی از بیمارســتان هــای تهــران جراحــی شــد و طبــق
آخریــن خبــر دریافتــی وضعیــت جســمی اش رو بــه بهبــود
اســت.
وی بیــان کــرد :بــا همــکاری ضابطــان و مجموعــه قضایــی،
بــا وجــود نبــود ســرنخ هــای اولیــه ،ضــارب اصلــی شناســایی
و دســتگیر شــد و در بازجویــی هــا بــه جــرم خــود اعتــراف

کــرد.
رئیــس ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح اســتان همــدان
افــزود 2 :خانــم حاضــر در صحنــه نیــز شناســایی و احضــار
شــدند و آنهــا نیــز بــه بیــان جزئیــات ایــن موضــوع پرداختنــد.
شــهبازی گفــت :آمــر بــه معــروف کــه در جریــان ایــن
حادثــه مجــروح شــده اســت ،بســیجی ،متدیــن و نــوه شــهید
طالبیــان اســت کــه بــه عنــوان معلــم در مجموعــه آمــوزش و
پــرورش فعالیــت مــی کنــد.
وی تاکیــد کــرد :بــه منظــور حمایــت از آمــران بــه معــروف
و ناهیــان از منکــر ،ایــن پرونــده بــه صــورت ویــژه در
دســتگاه قضایــی رســیدگی مــی شــود و مجموعــه قضایــی
مصمــم اســت برابــر بــا قانــون بــا افــراد خاطــی برخــورد
کند.
شــهبازی اظهارکــرد :طبــق قانــون ،مجــازات کســانی کــه
مبــادرت بــه اعمــال مجرمانــه نســبت بــه آمــر بــه معــروف
و ناهیــان از منکــر مــی کننــد ،قابــل تخفیــف یــا تعلیــق و
صــدور حکــم مجــازات قابــل تعویــق نیســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،اســتان همــدان بــا تقدیــم یــک شــهید و
شــش جانبــاز امــر بــه معــروف ،رتبــه نخســت کشــور را در
ایــن زمینــه دارد.

روایتی کامال متفاوت از حادثه پالسکو
ســاعت  ۱۱:۳۰شــب بــود کــه برایــش پیــام فرســتادم کــه آیــا
تمایــل دارد دربــاره آتشســوزی پالســکو کــه از آن جــان
ســالم بــه در بــرد ،صحبــت کنــد یــا نــه؟ برایــم نوشــت:
«یــه ســال میگــذره از زمانــی کــه منــم میتونســتم نباشــم
امــا هســتم .در معجــزه خــدا و حضــور فرشــته نجاتش شــکی
نیست.خوشــحال میشــم اگــر کمکــی از دســتم بربیــاد».
صبــح روز پنجشــنبه  ۳۰دی  ۱۳۹۵حــدود ســاعت ۷:۵۹
بــود کــه طبقــات هشــتم و نهــم ســاختمان پالســکو کــه
بیشــتر شــامل تولیدیهــای لبــاس بودنــد ،در آتــش ســوخت.
ناگهــان آتــش از بخــش شــرقی ســاختمان زبانــه کشــید و
دیــوار شــمالی ســاختمان پالســکو نیــز بــه طــور کامــل
فــرو ریخــت .ایــن در حالــی بــود کــه یــک عــکاس خبــری
خانــم پیــش از ریــزش کامــل ســاختمان بــرای عکاســی
وارد پالســکو شــده بــود و تــا چنــد ســاعت هیچکــس از
سرنوشــتش خبــری نداشــت.
مرضیــه ســلیمانی عــکاس خبرگــزاری ایرنــا کــه توســط
یکــی از آتشنشــانان فــداکار در لحظــات آخــر بــه بیــرون از
ســاختمان رانــده شــده بــود ،حــاال دقیقــا پــس از یــک ســال
از حادثــه از آن روز تلــخ و از آن مــرد آتشنشــان میگویــد
کــه هرچــه گشــت دیگــر هیچوقــت او را ندیــد.
مرضیــه حــاال بــرای مــا از صبــح آن روز میگویــد« :صبــح
روز پنجشــنبه بــود .شــب قبلــش تــا دیــر وقــت بــرای
پوشــش جشــنواره موســیقی فجــر رفتــه بــودم .کنســرت
حامــد همایــون بــود؛ آن هــم در یــک فضــای خیلــی شــاد.
بــرای همیــن اجــازه داشــتم کــه صبــح پنجشــنبه دیرتــر
ســر کار بیایــم .در راه بــودم و چیــزی نمانــده بــود کــه بــه
خبرگــزاری برســم کــه شــنیدم پالســکو آتــش گرفتــه اســت.
همــکارم خانــم موســوی کــه اتفاقــا او هــم شــب قبــل بــا
مــن در جشــنواره فجــر بــود ،صبــح زود بــرای عکاســی
راهــی پالســکو شــده بــود و بقیــه همــکاران اخبــار پالســکو
را از تلویزیــون پیگیــری میکردنــد .خانــم موســوی تمــاس
گرفــت و گفــت کــه موضــوع خیلــی جــدی نیســت و تــا چنــد
دقیقــه دیگــر بــه خبرگــزاری برمیگــردد.
بــه بچههــا گفتــم حــاال کــه موســوی دارد برمیگــردد،
مــن بــه پالســکو مـیروم و چندتــا عکــس درســت و حســابی
میگیــرم .بچههــا هــم گفتنــد« :الزم نیســت؛ تــو نــرو!»
مــن امــا زیــر بــار نرفتــم و راه افتــادم .ماشــین گرفتــم و
کمــی از مســیر را کــه رفتیــم ،راننــده گفــت کــه خیابانهــا
را بســتهاند و نهایــت تــا چهــارراه اســتامبول میتوانــد بــرود.
حــول و حــوش خیابــان فردوســی از ماشــین پیــاده شــدم.
ماشــینها اجــازه تــردد نداشــتند .موتورســوارها میگفتنــد
خیابانهــا بســته اســت و نمیتوانــم از ایــن جلوتــر بــروم.
داشــتم تلفنــی بــا یکــی از دوســتانم کــه در کوچــه برلــن
دفتــر بیمــه دارد ،صحبــت میکــردم تــا ببینــم از کــدام
مســیر بــروم بهتــر اســت؟ کــه یــک موتورســوار حرفهــای
تلفنــیام را شــنید و گفــت« :مــا اون طرفــا انبــار داریــم.
مســیرا رو بلــدم و از کوچههــای پشــتی میرســونمت
پالســکو».
از کوچــه پسکوچههــا و کارگاههــا رد شــدیم کــه مــن
یــک دفعــه از پالســکو ســر درآوردم .مــن واقعــا فکــر
میکــردم آتــش مهــار شــده و خطــری وجــود نــدارد.
شیش ـههای پالســکو داشــتند یک ـی یکــی خــورد میشــدند

و مــن هــم تندتنــد عکــس میگرفتــم .از راه پلههــای
ســاختمان ســهطبقهای کــه در مجــاورت پالســکو اســت،
بــاال رفتــم کــه بــه پشــت بــام برســم .میخواســتم از بــام
آنجــا عکسهــای خوبــی از پالســکو بگیــرم امــا گفتنــد
کــه اجــازه نــداری بــروی چــون همــه شیشــهها در حــال
خــرد شــدن هســتند .نگهبــان حاضــر نمیشــد در پشــت
بــام را برایــم بــاز کنــد امــا بــا اصــرار مــن ایــن کار را کــرد
تــا چنــد فریــم عکــس از نمــای پالســکو در حــال ســوختن

بگیــرم .کارم کــه تمــام شــد ،دیــدم از راهــروی ســمت راســت
چنــد آتشنشــان دارنــد بــه ســمت ســاختمان پالســکو
میرونــد .دنبالشــان دویــدم .آتشنشــانها جلویــم را
گرفتنــد و گفتنــد« :مســیر مــا تاریکــه .پــر از آبــه .اگــه بیــای
میخــوری زمیــن و آســیب میبینــی .مــا بــا چراغــای
کالهمــون میریــم .تــو نمیتونــی بــا مــا بیــای».
گفتــم« :مــن بــا چراغقــوه موبایلــم میــام» .تــا طبقــه پنجــم
پالســکو دنبالشــان رفتــم .دیــدم تعــداد زیــادی آتشنشــان
در طبقــه پنجــم نشســتهاند .شــروع کــردم از آنهــا عکــس
گرفتــن کــه یکنفرشــان گفــت« :از مــا عکــس نگیــر.
وقتــی اینطــوری نشســتیم یــه وقــت مــردم فکــر میکنــن
مــا بیکاریــم .نشســتیم چــون منتظریــم کــه برامــون کپســول
بیــاد .کپســوالمون خالــی شــده».
آنجــا فقــط آتشنشــان نبــود ،مغازهدارهــا هــم بودنــد.
مــن دیــدم کســانی را کــه آمــده بودنــد حجــم آب را از
مغازههایشــان خالــی کننــد تــا جنسهایشــان آســیب
نبینــد .آنهــا بــه ادامــه کار در پالســکو امیــد داشــتند .در
ایــن لحظــات دســت مــن فقــط روی شــاتر بــود و عکــس
میگرفتــم .رفتــم بــه ســمت طبقــه هفتــم ســاختمان کــه
یــک دفعــه صــدای انفجــار مهیبــی شــنیدم .یــک نفــر داد
مـیزد« :ســاختمونو تخلیــه کنیــد .ســاختمون داره میریــزه».
ایــن جملــه را کــه شــنیدم ،قفــل کــردم .نمیتوانســتم هیــچ
حرکتــی بکنــم .دســتم روی شــاتر مانــده بــود و دوربیــن
همینطــور عکــس میگرفــت .یــک نفــر داد مــیزد:
«خانــم! خــارج شــو .بــرو بیــرون ».مــن امــا شــوکه شــده

امدادرسانی به یک هزار مسافر
گرفتار برف در کردستان
ایرنـا  -مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر کردسـتان گفت:
امدادگـران و نجاتگـران جمعیـت هلال احمـر اسـتان
بـه بیـش از یـک هـزار مسـافر گرفتـار در بـرف و کوالک
امدادرسـانی کردنـد.
حسـن خدابنـده لـو روز شـنبه در گفـت وگـو بـا خبرنـگار
ایرنـا اظهـار کـرد :با توجـه به بارش شـدید بـرف در جاده
هـای مواصالتـی اسـتان  14تیـم عملیاتی متشـکل از امدادگـران و نجاتگران بـا تجربه در
قالـب  70نفـر عملیات امـداد و نجـات را انجـام دادند.
وی افـزود :عملیـات امـداد و نجـات در  6جـاده مواصالتی بانه  -سـقز ،سـنندج  -دهگالن،
سـنندج  -مریـوان ،سـنندج  -دیوانـدره ،سـنندج  -کامیـاران و دیوانـدره  -سـقز توسـط
جمعیـت هلال احمر انجام شـد.
مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر کردسـتان یـادآور شـد :در ایـن عملیـات امـداد و نجات
بیـش از  50نفـر از گرفتـار شـدگان در محـل های اسـکان اضطـراری جمعیت هلال احمر
اسـکان داده شدند.
خدابنـده لـو بـا اشـاره به توزیع بسـته هـای غذایـی در بین افـراد اسـکان یافتـه و در راه
مانـده اضافـه کـرد :در ایـن عملیـات بیـش از  250بسـته غذایی در بیـن این افـراد توزیع
شد .
جمعیـت هلال احمـر اسـتان کردسـتان دارای  10پایـگاه امـداد جـاده ای و چهـار هـزار
داوطلـب فعـال و بیـش از  40هـزار داوطلـب آمـوزش دیـده و آمـاده همـکاری در شـرایط

بــودم .صداهــا را میشــنیدم امــا نمیتوانســتم واکنــش
نشــان دهــم .قــدرت حرکــت نداشــتم .یــک نفــر داد زد:
«یکــی ایــن دختــره رو ببــره پاییــن ».یــک دفعــه یــک
آتشنشــان بلندقــد ،کتفــم را گرفــت و مــن را کشــید.
آن لحظــه قــدرت تکلــم نداشــتم .آتشنشــان پرســید:
«کســی میدونــه اینجایــی؟ کســی میدونــه پالســکویی؟»
همینطــوری میکشــید و یــک دفعــه مــن را انداخــت وســط
کوچــه« :بــرو .فقــط بــرو .تــا میتونــی بــدو و از اینجــا دور
شــو».
مــن هنــوز شــوکه بــودم .دو نفــر آقــا از کارگاههــای اطــراف
آمدنــد کــه مــن را ببرنــد .گفتــم بایــد عکــس بگیــرم .آنهــا
گفتنــد کــه کارگاه مــا بــه نمــای پالســکو دیــد دارد .بیــا از
آنجــا عکســت را بگیــر .رفتــم پشــت بــام کارگاه .داشــتم
عکــس میگرفتــم کــه یــک دفعــه دیــدم پالســکو بــا آن
عظمــت ریخــت پاییــن!
دیگــر هیچچیــزی ندیــدم .هرچــه بــود ،خاکســتر بــود .حالــم
بــد بــود .آمــدم بــه همکارانــم خبــر بدهــم کــه در پالســکو
هســتم امــا تلفنــم خامــوش شــده بــود .جیــغ زدم و گریــه
کــردم .رفتــم ســمت خیابــان منوچهــری .بــه زور ســوار
یــک ماشــین شــدم در حالــی کــه ســر تــا پایــم بــا خاکســتر
پوشــانده شــده بــود .وقتــی رســیدم ،ایرنــا همــه همکارانــم
داشــتند گریــه میکردنــد .از تلویزیــون دیــده بودنــد کــه
پالســکو ریختــه و نگرانــم شــده بودنــد.
مــن امــا میخواســتم دوبــاره برگــردم پالســکو .بــه دو دلیــل.
اول اینکــه میخواســتم ببینــم کــه چــه اتفاقــی افتــاده و دوم
اینکــه میخواســتم بــروم ســراغ آدمــی کــه مــن را نجــات
داده اســت .میخواســتم او را ببینــم .در آن روزهــا کــه
آتشنشــانها مشــغول مهــار آتــش پالســکو بودنــد ،مــن
هــر روز آنجــا میرفتــم بــه دنبــال آن مــرد آتشنشــان.
یــک روز یکــی از آتشنشــانها بــه مــن گفــت« :خانــم!
چــرا هــر روز میــای اینجــا؟ بدبختــی مــا دیــدن داره؟»
ماجــرا را برایــش تعریــف کــردم .گفتــم دنبــال یــک
نفــر میگــردم .گفــت« :تــو همــون عکاســی کــه همــه
راجــع بهــش حــرف مــیزدن؟ تــو گیــر کــرده بــودی تــو
ســاختمون؟»
هــر روز میرفتــم دنبــال آن آتشنشــان ولــی نبــود کــه
نبــود .دنبــال ایــن بــودم کــه ببینــم زنــده اســت یــا شــهید
شــده .مــن عکسهــای زیــادی دارم از آدمهایــی کــه
نیســتند ولــی عکسهــای ایــن آتشنشــانها برایــم فــرق
داشــت .از خــدا میخواســتم معجــزهای کــه بــرای مــن
رقم زده برای آن آتشنشان هم رقم زده باشد.
میدانیــد؟ آن چیــزی کــه شــما در اخبــار شــنیدید ،بــا آن
چیــزی کــه مــن دیــدم خیلــی فــرق داشــت .مــن فقــط در
یــک طبقــه حــدود  ۶۰آتشنشــان دیــدم.
مرضیه سلیمانی
هــر روز کــه میرفتــم پالســکو و دنبــال آن مــرد میگشــتم،
بــا خــودم فکــر میکــردم کــه او وظیفــه نداشــت مــن
را نجــات دهــد .او یــک کار انســانی کــرده بــود .اگــر
او نبــود مــن هــم میتوانســتم ،نباشــم .او را مــرا از
مهلکــه بیــرون بــرد و مــن دیگــر هیچوقــت نفهمیــدم او
کجاست».

سـخت و بحرانی اسـت.طبق اعالم هواشناسـی کردسـتان سـامانه بارشـی از دیـروز وارد
آسـمان اسـتان شـده و امروز شـنبه منطقـه را ترک مـی کند.با شـروع بارش بـرف و باران
این سـامانه بارشـی در کردسـتان بیشـترین بـارش در شهرسـتان بانه به میـزان  45میلی
متـر گزارش شـده است.امسـال میـزان بارندگی هـا در کردسـتان بـا  107میلیمیتر بارش
نسـبت به سـال زراعـی گذشـته  23درصـد کاهش یافتـه است.اسـتان کردسـتان در یک
منطقـه سـرد و کوهسـتانی قـرار دارد کـه میانگیـن بـارش سـالیانه آن  540میلـی متـر و
 2برابر میانگین کشوری است.

انفجار کپسول گاز در لرستان با
2کشته و  7مجروح
ایرنا  -بخشـدار کاکاوند شهرسـتان دلفان اسـتان لرستان
گفـت :براثـر انفجار کپسـول گاز در یک واحد مسـکونی در
روسـتای جوادآبـاد بخـش کاکاونـد ایـن شهرسـتان 2نفر
کشـته و هفـت نفر مجروح شـدند.
حمیـد امیـدی روز شـنبه در گفت وگو بـا ایرنا اظهـار کرد:
در ایـن حادثـه کـه جمعه شـب اتفـاق افتاد  ،یـک زن 60
سـاله و یـک مـرد  40سـاله جان خـود را از دسـت دادنـد و هفت عضـو دیگر ایـن خانواده
مجروح شـدند.
بـه گفتـه وی بـا وجـود بارش سـنگین بـرف نیروهای امـدادی با همـکاری راهـداری موفق
شـدند در منطقـه حضـور یافتـه و مجروحـان را به بیمارسـتان سـینا نورآباد انتقـال دهند.
بحـش کاکاونـد بـا  30هـزار نفـر جمعیـت در شـمال غربـی اسـتان لرسـتان واقع شـده
است .

انفجار کپسول گاز در لرستان با 2کشته و  7مجروح
بخشدار کاکاوند شهرستان دلفان استان لرستان گفت :براثر انفجار کپسول گاز در یک
واحد مسکونی در روستای جوادآباد بخش کاکاوند ...

فارس

كشف  151كيلو مواد مخدر در فارس
رئيـس پليـس مبارزه بـا مواد مخـدر اسـتان فارس از كشـف 151
كيلـو و  650گرم مـواد مخـدر خبر داد.
سـرهنگ " محمـد جعفـر تواليي" در گفـت و گو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :مأمـوران پليـس مبـارزه با مـواد مخدر
اسـتان مطلـع شـدند فـردي قصـد دارد با اسـتفاده از یک دسـتگاه
خـودرو پرایـد مقاديـري مواد مخدر را به شـهر شـیراز انتقـال دهد.
وي ادامـه داد :موضـوع به صورت ویـژه در دسـتور کار ماموران قرار
گرفتـه و بـا انجـام گشـت هـاي محسـوس و نامحسـوس ،خودرو
مورد نظر در ورودی شـیراز مشـاهده شـد.
رئيـس پليـس مبـارزه بـا مـواد مخدر اسـتان فـارس گفـت :راننده
خـودرو بـه محـض مشـاهده مأموران اقـدام به فـرار كـرد كه پس
از طـي مسـافتي تعقيـب و گريـز در نهايت خـودرو توقيـف و راننده
آن دسـتگير شـد؛ در بازرسـي از ايـن خـودرو  51كيلـو و  450گرم
ترياك كشـف شـد.
سـرهنگ تواليي ادامـه داد :مأموران انتظامي شهرسـتان الرسـتان
نيـز هنگام کنتـرل خودروهای عبـوری در محورهـاي مواصالتي اين
شهرسـتان ،بـه یک دسـتگاه تریلی مظنـون و آن را متوقـف كردند.
وي افـزود :در بارزرسـي از ايـن خـودرو  100كيلـو و  200گـرم
حشـيش كشـف و در ايـن راسـتا دو نفـر متهـم دسـتگير و تحويل
مقـام قضائي شـدند.

كشف  41هزار ليتر سوخت قاچاق
در شيراز
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان شـيراز از كشـف  41هـزار ليتر نفت
سـفيد قاچاق خبـر داد.
سـرهنگ "دالور القاصـي مهـر" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفـت :مأمـوران انتظامي شهرسـتان شـيراز از دپو
و نگهـداري مقاديـري سـوخت قاچاق در يكـي از محله هاي شـهر
شـيراز مطلـع و بالفاصلـه بـه محل اعزام شـدند.
وي ادامـه داد :در ايـن راسـتا مأمـوران موفق شـدند  41هـزار ليتر
نفت سـفيد قاچـاق كه در  2تانكر ثابت سـوخت در زمين جاسـازي
و دپـو شـده بود ،كشـف كنند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان شـيراز بـا بيـان اينكـه  2نفـر متهم
در ايـن زمینـه دسـتگير و بـه مقـام قضائي معرفـي شـدند ،افزود:
برخـورد بـا قاچاقچيـان يكـي از مهمتريـن وظايـف و رسـالت هاي
نيـروي انتظامـي اسـت و اين فرماندهـي همه تالش خـود را در اين
راسـتا انجام خواهـد داد.

دستگیری  419خرده فروش مواد
مخدر در مرودشت
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان مرودشـت از دسـتگیری  419خرده
فـروش مـواد مخدر طـی چهار مـاه گذشـته در آن شهرسـتان خبر
داد.
بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیس ،سـرهنگ " اسـماعیل
زراعتیـان " در نشسـت خبـری با اصحاب رسـانه گفـت :طی چهار
مـاه گذشـته بالغ بـر 23کیلوگـرم انواع مـواد مخدر در شهرسـتان
کشـف کـه در ایـن راسـتا  419نفـر خـرده فـروش مـواد مخـدر
دسـتگیر و  42دسـتگاه وسـیله نقلیـه نیـز توقیف شـده اسـت.
وی بـه اجـراي طـرح هـای ارتقـاء امنیـت اجتماعـی و پاکسـازی
نقـاط آلـوده و جـرم خیز اشـاره کـرد و گفـت :در چهار ماه گذشـته
دسـتگیری خرده فروشـان مـواد مخـدر 72 ،درصد افزایش داشـته
ا ست .
سـرهنگ زراعتیـان در بخش دیگری از سـخنان خـود تصریح کرد:
مامـوران انتظامـی شهرسـتان از ابتـدای سـال جاری تا کنـون بالغ
بـر  48میلیـارد ریال انـواع کاالی قاچـاق کشـف و در این خصوص
 76دسـتگاه خـودرو توقیـف و  97نفـر متهـم نيـز دسـتگیر شـده
ا ست .
بـه گفتـه ایـن مقـام انتظامـی ،کشـفیات کاالی قاچـاق نسـبت به
مـدت مشـابه سـال گذشـته 537 ،درصـد افزایش داشـته اسـت.
فرمانده انتظامی شهرسـتان مرودشت کشـف محموله اسباب بازی،
قطعـات یخچـال ،بیـل مکانیکی ،ظروف چینـی و مـواد خوراکی را از
مهمتریـن کشـفیات کاالی قاچـاق عنوان کرد و افـزود :مبارزه جدی
و بـی امـان با قاچـاق کاال در دسـتور کار ویژه این پلیس قـرار دارد.
سـرهنگ زراعتیـان در تشـریح اقدامـات پلیس آگاهـی در خصوص
دسـتگیری جاعلان و کالهبـرداران گفـت :کار آگاهـان ایـن پلیس
طـي چهـار ماه گذشـته  88نفـر جاعـل و کالهبـردار را شناسـایی،
دسـتگیر و تحویـل مراجـع قضائـی داده اند.
ایـن مقـام انتظامی با اشـاره بـه اینکه جعـل اوراق بانکـی ،مدارک
تحصیلـی ،بیمـه نامـه و کالهبـرداری از طریـق چـک مهـم تریـن
موضوعـات در ایـن خصـوص بودنـد ،تصریـح کـرد :بانـد  4نفـره
جعـل بیمـه نامه شـخص ثالـث بـا پیگیری مامـوران پلیـس آگاهی
شناسـایی و دسـتگیر و راهـی زندان شـدند.
وی ادامـه داد :ایـن بانـد  4نفـره جاعـل بـه ازای دریافـت مبلـغ
 3میلیـون ریـال اقـدام بـه جعـل بیمـه نامـه شـخص ثالـث مـی
نمودنـد کـه در اعترافـات خـود بـه بیـش از  50فقـره جعـل از این
طریـق اعتـراف کردنـد.
زراعتیـان در ادامـه تشـریح اقدامـات پلیـس آگاهی به دسـتگیری
 82سـارق اشـاره کـرد و افـزود :اقدامـات اطالعاتـی و تخصصـی
مامـوران پلیـس آگاهـی باعـث رشـد  8درصدی کشـف سـرقت ها
در  4مـاه اخیـر نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل شـده
است.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان مرودشـت با اشـاره بـه اقدامات مهم
انتظامـی در برخـورد بـا سـرقت افزود :دسـتگیری سـارق دوچرخه
بـا  10فقره سـرقت ،دسـتگیری سـارق دریچـه مخـزن فاضالب با

زلزله ای به بزرگی  5ریشتر سومار را
لرزاند
ایرنـا  -زمیـن لرزه ای به بزرگی  5ریشـتر سـاعت یـک و  47دقیقه
بامـداد شـنبه سـومار از توابع شهرسـتان قصر شـیرین در اسـتان
کرمانشـاه را لرزاند.
بـه گـزارش ایرنـا ،مرکز لرزه نـگاری کشـوری موسسـه ژئوفیزیک
دانشـگاه تهـران اعلام کـرد :ایـن زمیـن لـرزه کـه در عمـق 10
کیلومتـری از سـطح زمیـن بـه ثبـت رسـیده ،در طـول جغرافیایـی
 45.59و عـرض جغرافیایـی  33.72رخ داده اسـت.
سـتاد اطلاع رسـانی سـازمان اورژانـس کشـور در این بـاره اعالم
کـرد :تیـم هـای ارزیاب بـه منطقه اعـزام شـدند و پس از بررسـی
اعلام داشـتند ،خسـارت و یا مصدومی مشـاهده نشـده اسـت.
 21دی مـاه گذشـته نیـز زمینلـرزهای بـه بزرگـی  ۵.۶ریشـتر در
مقیـاس امواج درونـی زمین ،حوالی سـومار را لرزانـد .در همان روز،
زلزلـه دوم بـه شـدت  5.4ریشـتری این منطقـه را به لـرزه در آورد.
پس لرزه ها در استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد.

کشف قاچاق انسان در گمرک
بازرگان
ایرنـا -مدیـرکل گمـرک بـازرگان در آذربایجـان غربـی گفـت کـه
در دوازدهمیـن مـورد از کشـف قاچـاق انسـان در ایـن گمـرک طی
امسـال ،ماموران یـک زن و یک مـرد را که در داخل کشـنده چادری
مخفـی شـده بودنـد ،کشـف کردند.
علـی معصومـی روز شـنبه در گفـت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا افزود:
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 22فقـره سـرقت ،دسـتگیری سـارق باطـری خـودرو بـا  12فقره
سـرقت ،دسـتگیری سـارقان درون خـودرو بـا  14فقـره سـرقت و
دسـتگیری سـارقان خودروهـای وانـت نیسـان با  12فقره سـرقت
از دیگـر اقدامـات پلیـس آگاهی بوده اسـت.
وي در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه اقدامـات بسـیار مهم و
موثـر پلیـس فتا اشـاره کـرد و گفـت :طي چهـار ماه گذشـته تعداد
 29پرونـده بـا موضوعات کالهبـرداری پیامکی ،برداشـت غیر مجاز
از حسـاب بانکـی شـهروندان ،هتک حیثیت و نشـر اکاذیب و سـایر
جرائـم مرتبط بـا این پلیس تشـکیل که کارشناسـان فضـای تولید
و تبـادل اطالعـات 24 ،نفـر متهـم را در ایـن خصـوص دسـتگیر
كرده اند.
ایـن مقـام انتظامـی دسـتگیری بیـش از  60نفـر از محکومـان و
متهمـان متـواری را از جملـه سـایر اقدامـات انتظامـی شهرسـتان
برشـمرد و تصریـح کـرد :دسـتگیر شـدگان جرایمی مثـل درگیری
و آدم ربایـی ،حمـل مـواد مخـدر ،سـرقت ،ضـرب و جـرح ،جعـل و
کالهبـرداری مرتکـب و در مراجـع قضایـی محکـوم شـده بودنـد .
زراعتيـان با اشـاره به مصالحـه  83درصـدی پرونده هـای ارجاعی
بـه واحدهـای مشـاوره و مـددکاری مسـتقر در کالنتـری هـای
شهرسـتان مرودشـت ،گفـت :هـدف از راه انـدازی مراکز مشـاوره
و مـددکاری در کالنتـری هـا ،صلـح و سـازش و کاهـش پرونـده
هـای قضائـي بـوده اسـت که بـا بهـره گیـری از مشـاوران مجرب
متخصـص و کاربلـد ایـن مهـم محقق شـده اسـت.

خودکشی متهم پس از تير اندازي به
سمت مأموران نيروي انتظامي در اقليد
فرمانـده انتظامی شهرسـتان اقلید از خودکشـی فردی کـه اقدام به
تیرانـدازی به سـمت ماموران نیـروی انتظامی کرده بـود ،خبرداد.
سـرهنگ "خسـرو رزمجویـی" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه
خبـری پلیـس ،گفت :در پی کسـب خبري مبنـی بر اینکـه فردی به
هویـت " الـف – ر " اقـدام به فـروش موادمخدر و نگهداری سلاح
مـی كند ،عوامـل انتظامي شهرسـتان بـا هماهنگي مقـام قضائي به
محـل مـورد نظر اعزام شـدند.
وي ادامـه داد :متهـم بـه محـض مشـاهده مامـوران از پشـت
پنجـره اقـدام بـه تیرانـدازی بـه سـمت مامـوران كـرده و در ادامه
تلاش هـای صـورت گرفتـه جهت دعـوت بـه آرامش متهـم منجر
بـه نتیجـه نگردید.
ايـن مقـام انتظامـي گفـت :در نهايت پس از گذشـت مدتـي ،متهم
كـه عرصـه را بـر خود تنگ مـي ديد با اسـلحه در اختيار خـود اقدام
به خودكشـي كرد.
فرمانـده انتظامي شهرسـتان اقليـد افزود :در بازرسـی از منزل متهم
دو قبضـه اسـلحه بـه همراه خشـاب و فشـنگ هـاي مربوطـه ،یک
عـدد شـوکر برقـی ،یک تیغه قمـه ۱۰ ،کیلوگـرم مواد مخـدر از نوع
تریـاک و  19هـزار و  100عـدد قرص غير مجاز كشـف شـد.

دستگيري عامل هتك حيثيت در
فضاي مجازي
فرمانده انتظامی شهرسـتان فسـا از شناسـایی و دسـتگیری فردی
خبـر داد کـه بـا انتشـار تصاوير شـخصي دختـري جـوان در فضای
مجـازی ،موجـب هتـک حیثیت وی شـده بود.
سـرهنگ "فـرج رسـتمی" در گفـت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پلیـس ،گفـت :در پـي شـكايت يكـي از شـهروندان مبني بـر اينكه
فـردي ناشـناس با انتشـار تصاوير شـخصي اش در فضـاي مجازي
باعث هتك حيثيت وي شـده اسـت ،بررسـي موضوع در دسـتور كار
مامـوران پليـس فتا قـرار گرفت.
وي افـزود :كارشناسـان پليـس فتـا بـا انجـام اقدامـات فنـي و
تخصصـي متهـم طـي يـك عمليـات غافلگيرانـه دسـتگير و در
تحقيقـات انجـام گرفتـه بـه جـرم ارتكابـي اقـرار كـرد.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان فسـا افـزود :مطابـق مـاده  17قانون
جرائـم رايانـه اي هركـس بوسـيله سـامانه هـاي رايانـه اي يـا
مخابراتـي ،صـوت يـا تصويـر يـا فيلـم خصوصـي يـا خانوادگي يا
اسـرار ديگـري را بـدون رضايت او جـز در موارد قانوني منتشـر كند
يـا در دسـترس ديگـران قرار دهـد ،به نحوي كـه منجر بـه ضرر يا
موجـب هتـك حيثيـت او شـود ،به حبـس و جـزاي نقدي يـا هر دو
مجـازات محكـوم خواهد شـد.

تشديد طرح ارتقاء امنيت اجتماعي
در سروستان
فرمانـده انتظامي سروسـتان از اجـراي طرح پاکسـازي مناطق آلوده
و كشـف  15كيلوگـرم مواد مخدر در آن شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ "عبدالرسـول مجتهدي "در گفـت و گو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفت :در راسـتاي افزايش احسـاس امنيـت عمومي
و رفـاه حال شـهروندان ،طـرح ارتقاء امنيـت اجتماعي بـا محوريت
پاکسـازي نقـاط آلـوده با جديت اجرا شـد.
وي ادامـه داد :در ايـن راسـتا ،مامـوران ضمـن توقيف يك دسـتگاه
خـودرو پـژو  405در يكـي از محورهـاي مواصالتي شهرسـتان ،در
بازرسـي از آن 15كيلوگـرم مـواد مخـدر از نوع ترياك کشـف و يك
نفـر قاچاقچي را دسـتگيركردند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان سروسـتان با بيـان اينكـه در اجراي
ايـن طـرح 28 ،هـزار و  400نـخ سـيگار قاچـاق كشـف و هفـت
دسـتگاه خودرو متخلـف نيز توقيف شـد ،افزود :در هميـن رابطه 10
متهـم دسـتگير و بـراي سـير مراحـل قانونـي تحويل مقـام قضائي
شد ند .
سـرهنگ مجتهـدي بـا اشـاره به اينكـه اجراي طـرح ارتقـاء امنيت
اجتماعـي بـا شـدت و جديـت ادامـه خواهـد داشـت ،تاكيـد كـرد:
شـهروندان مـي توانند هـر گونه اخبـار و اطالعات خـود را از طريق
تلفـن  110بـه پليـس اطلاع دهند.
ایـن افـراد در داخـل بـار یـک
دسـتگاه تریلـر مخفـی شـده
بودنـد و قصـد ورود غیرقانونی
از ترکیـه بـه کشـورمان را
داشـتند ،امـا مامـوران امـور
بنـدری بـا رصـد اطالعـات
محمولـه هـا و اسـتفاده از
دسـتگاه هـای کنترلـی موفـق
بـه کشـف آنـان شـدند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن
زن و مـرد جـوان تبعـه ایـران
هسـتند ،گفـت :بـار ایـن تریلـر شـامل مبلمـان بـوده و بـه صورت
پالـت بارگیـری شـده بـود .وی ادامـه داد :ایـن زن و مرد نسـبتی با
یکدیگـر ندارنـد و قاچاقچیـان انسـان پـس از بریـدن سـیم پلمب
گمـرک ترکیـه ایـن  2نفـر را در داخـل بـار جاسـازی کـرده بودند.

وقوع زمینلرزه  ۵/۲ریشتری در هند
زمینلـرزهای بـه بزرگـی  ۵.۲ریشـتر شـمال شـرق هند را بـه لرزه
درآورد.
بـه گزارش ایسـنا ،بنابـر اعالم مقامـات داخلی هند ،صبح روز شـنبه
زمینلرزهای به بزرگی  ۵.۲ریشـتر ایالت «آسـام» در شـمال شـرق
این کشـور را به لـرزه درآورد.
دپارتمـان هواشناسـی هنـد اعلام کـرد :این زمیـن لرزه بـا بزرگی
 ۵/۲ریشـتر و سـاعت  ۶:۴۴صبـح بـه وقـت محلـی اتفـاق افتـاد.
همچنیـن کانـون ایـن زمینلـرزه در  ۲۶.۳درجـه شـمال عـرض
جغرافیایـی و  ۸۹.۶درجـه شـرق طـول جغرافیایـی بـوده و در عمق
 ۱۰کیلومتـری از سـطح زمیـن رخ داده اسـت.

