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این  3مرد مخوف با تهدید قطع اعضای بدن
دزدی می کردند
رکنــا :ســه پســر جــوان کــه در پوشــش مســافربر نقشــه
هــای خشــن خفتگیــری را اجــرا مــی کردنــد  ،دیــروز در
حالــی محاکمــه شــدند کــه توانســتند رضایــت شــاکی هــای
خصوصــی را جلــب کننــد.
بــه گــزارش گــروه جنایــی رکنــا ،در جلســه رســیدگی بــه
ایــن پرونــده کــه دیــروز در شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری
یــک اســتان تهــران برگــزار شــد ابتــدا نماینــده دادســتان

وی در تشــریح جزئیــات ماجــرا گفــت :مــن افغــان هســتم
و همــراه پــدرم چندیــن ســال اســت کــه در ایــران کار مــی
کنم.مــن در جــاده دماونــد بــه عنــوان مســافر ســوار پرایــد
ســه متهــم شــدم .یکــی از آنهــا راننــده بــود و دیگــری
کنــارش نشســته بــود .متهــم دیگــر روی صندلــی عقــب،
کنــار مــن خــودش را بــه خــواب زده بود.مــن هرگــز فکــر
نمی کــردم آنهــا خفــت گیــر باشــند .وقتــی بــه حوالــی

کیفرخواســت را خوانــد .وی گفــت :احمــد ،امیــر و محمــد
کــه همگــی  ۲۳تــا  ۲۵ســال هســتند متهــم انــد در پوشــش
مســافربر ســه مــرد افغــان در دام انداختنــد و از آنهــا خفــت
گیــری کردنــد .اکنــون بــا توجــه بــه رضایــت شــاکی هــای
خصوصــی از جنبــه عمومــی جــرم بــرای آنهــا تقاضــای
مجــازات دارد .
ســپس تنهــا شــاکی حاضــر در دادگاه روبــه روی قضــات
ایســتاد و گفــت :دو شــاکی دیگــر اعــام گذشــت کــرده
انــدو بــه همیــن خاطــر در دادگاه حاضــر نشــدند .مــن هــم
چــون پــول و گوشــی موبایلــم را کــه بــه ســرقت رفتــه
بــود پــس گرفتــه م از شــکایتم صــرف نظــر مــی کنــم امــا
چــون متهمــان مــرا ربودنــد و شــکنجه دادنــد و ایــن ماجــرا
تاثیــر بــدی در روحیــه ام گذاشــته اســت برایشــان تقاضــای
مجــازات دارم.

آبســرد رســیدیم تلفنــم زنــگ زد و مــن بــه پــدرم گفتــم
دقایقــی دیگــر خــودم را بــه او مــی رســانم .همــان موقــع
متهمــی کــه کنــارم نشســته بــود بــه رویــم قمــه کشــید و
مــرا تهدیــد کــرد .او از مــن خواســت تــا هرچــه دارم بــه آنهــا
بدهــم .ولــی چــون مقاومــت کــردم راننــده گفــت مــرا بــه
یــک گاوداری مــی برنــد تــا  ۳۰میلیــون تومــان از بســتگانم
دریافــت کنــم و بــه آنهــا بپــردازم .هــر چــه بــه آنهــا گفتــم
پولــی در بســاط نــدارم و همــه پولــم را بــرای خانــواده ام
بــه افغانســتان فرســتاده ام قبــول نکردنــد .آنهــا گفتنــد در
گاوداری اعضــای بدنــم را قطــع مــی کننــد و هــر بــار قطعــه
ای را بــرای خانــواده ام مــی فرســتند تــا  30میلیــون تومــان
را بگیرنــد.
ایــن مــرد ادامــه داد :هــر چــه التمــاس کــردم هیــچ کــدام
توجهــی نکردنــد .مــن کارت عابــر بانکــم را بــه آنهــا دادم

و گفتــم ایــن تنهــا دارایــی مــن اســت .آنهــا بــا کارت
عابــر بانکــم مبلــغ  2میلیــون و  ۴۰۰هــزار تومــان از چنــد
مغــازه خریــد کردند.هــر بــار دو متهــم بــرای خریــد از کارت
عابربانــک از ماشــین پیــاده مــی شــدند و مــن را بــه همــراه
احمــد داخــل ماشــین زندانــی مــی کردنــد .چنــد بــار تصمیــم
بــه فــرار گرفتــم ولــی احمــد مــرا بــا قمــه بــه کــف ماشــین
هــل میــداد تــا آرام بگیــرم.
ایــن مــرد گفــت :متهمــان پــس از خالــی کــردن کارت عابــر
بانکــم مــرا در حالــی کــه کفــش و لبــاس هایــم را هــم از
تنــم بیــرون آوده بودنــد از ماشــین بیــرون انداختنــد ولــی
مــن توانســتم چهــار رقــم آخــر پــاک را بــه خاطــر بســپارم
و آن را بــه پلیــس ارائــه دهــم  .همچنیــن ایــن متهمــان از
طریــق کارت عابــر بانــک مــن از چنــد نفــر در اصفهــان نیــز
کالهبــرداری کــرده انــد .آنهــا بــه شــاکی هــا گفتــه بودنــد در
مســابقه برنــده شــده انــد و بــرای دریافــت هدیــه شــان بایــد
پولــی را بــه ایــن کارت واریــز کننــد حتــی یکــی از شــاکی
هــا پزشــکی در اصفهــان اســت کــه شــکایتش را علیــه مــن
مطــرح کــرده اســت .ماجــرای تلــخ آدم ربایــی تاثیــر بــدی
در روحیــه ام گذاشــته اســت و حتــی از ســایه خــودم هــم
مــی ترســم.
ســپس احمــد رو بــه روی قضــات ایســتاد و گفــت :وقتــی
دو همدســتم از طریــق شــماره پــاک خــودرو بازداشــت
شــدند مــن بــه همــراه خانــواده ام ســراغ شــاکی هــا رفتــم
و رضایــت آنهــا را  .بعــد از جلــب رضایــت کــه خــودم را بــه
پلیــس معرفــی  .مــن و دوســتانم فقــط قصــد ســرقت داشــتیم
و نمیخواســتیم هیــچ یــک از طعمــه هایمــان را اذیــت کنیــم
.امــا بــه گمانــم آنهــا از ایــن ماجــرا بســیار ترســیدند.
ســپس امیــر بــه دفــاع پرداخــت و گفــت :اتهــام خفــت
گیــری هــا را قبــول دارم امــا مــن و دوســتانم پــول زیــادی
از ایــن طریــق بــه دســت نیاوردیــم .مــا عــاوه بــر مبلــغ 2
میلیــون و 400هــزار تومــان فقــط توانســتیم ۹۰هــزار تومــان
نقــد و یــک انگشــتر و گردنبنــد بــه دســت بیاوریــم ،کــه
آنهــا را بــه شــاکی هــا بازگرداندیــم و رضایتشــان را جلــب
کردیم.
ســومین متهــم نیــز گفــت  :مــا بــه خاطــر نیــاز مالــی نقشــه
خفــت گیــری از افغــان هــا را کشــیدیم و ان را اجــرا کردیــم
و بــه هیــچ یــک ازشــاکی هــا آســیبی نرســاندیم .

دختر  15ساله فقط می خواست دستمال بفروشد
رکنــا :وقتــی شــرایط بــد اقتصــادی خانــواده ام را دیــدم دیگــر
نتوانســتم بــه چشــمان بــرادرزاده  3ســاله ام نــگاه کنــم ،بــه
همیــن خاطــر تصمیــم گرفتــم کاری بــرای خانــواده ام
انجــام بدهــم .کارم ایــن بــود کــه در یکــی از جایــگاه هــای
ســوخت و گاهــی هــم در ســر چهــارراه هــا دســتمال کاغــذی
بفروشــم تــا بتوانــم کمــک خرجــی بــرای خانــواده ام باشــم
امــا بــاز هــم از شــدت شــرم و خجالــت و مزاحمــت هایــی
کــه برخــی افــراد برایــم ایجــاد مــی کردنــد مجبــور شــدم
ایــن کار را رهــا کنــم امــا نمــی دانــم بــا ایــن وجــود چگونــه
تحمــل نــگاه هــای یــک کــودک  3ســاله را داشــته باشــم و...
بــه گــزارش رکنــا ؛ دختــر  15ســاله در حالــی کــه
لبــاس هــای مندرســی بــه تــن داشــت و دســت کوچــک
پســربچه  3ســاله ای را در دســت مــی فشــرد مقابــل مشــاور
و مــددکار اجتماعــی کالنتــری پنجتــن مشــهد نشســت
و هنــوز ســخنی بــر لــب جــاری نکــرده بــود کــه قطــرات
اشــک چــون مرواریدهــای درخشــان بــر چهــره اش غلتیــد.
دختــر نوجــوان لحظاتــی بعــد و در حالــی کــه بــه کــودک
همراهــش اشــاره مــی کــرد بــا قلبــی ماالمــال از درد گفــت:
بــرادرزاده ام گرســنه اســت مــن نتوانســتم غذایــی برایــش

فراهــم کنــم بــرادرم کــه بــه مــواد مخــدر اعتیــاد دارد همــه
پــس انــداز مــادرم را ســرقت کــرده اســت تــا بــرای خــودش
مــواد مخــدر تهیــه کنــد و حــاال کاری از دســت مــن ســاخته
نیســت.
دختــر نوجــوان ســپس سرگذشــت تلــخ خانــواده اش را بــه
 7ســال قبــل گــره زد و ادامــه داد ،پــدرم نیــز ماننــد بــرادرم
گرفتــار مــواد افیونــی بــود .آن زمــان مــن  8ســال بیشــتر
نداشــتم کــه پــدرم بــر اثــر ســوء مصــرف مــواد مخــدر دچــار
مســمومیت شــد و جــان ســپرد.
خــوب بــه خاطــر دارم وقتــی پــدرم را در گــور مــی گذاشــتند
مــادرم جیــغ مــی کشــید و خــاک بــر ســر و رویــش
مــی پاشــید مــن هــم از تــرس گوشــه چــادرش را محکــم
گرفتــه بــودم تــا مــادرم مــرا تنهــا نگــذارد از آن روز بــه بعــد
مــادرم سرپرســتی مــن و چهــار خواهــر و بــرادرم را بــه عهــده
گرفــت تــا بعــد از مــرگ پــدر جــای او را در زندگــی پــر کنــد.
ایــن گونــه بــود که مــادرم بــرای تامیــن هزینــه هــای زندگی
بــه کار کــردن در خانــه هــای مــردم پرداخــت و گاهــی نیــز
امــور خدماتــی و نظافتــی هتــل هــا را انجــام مــی داد چنــد
ســال بعــد خواهــرم ازدواج کــرد و پــا بــه خانــه بخــت

یک کیلوگرم طال ،زندگی مسافربر
و خانوادهاش را دگرگون کرد
جانشـین کالنتـری  ۱۹۰مجیدیـه از دسـتگیری راننـده
مسـافربری کـه اقدام به سـرقت بیـش از یک کیلوگـرم طالی
جـا مانـده در خـودرویاش کـرده بـود ،خبـر داد.
به گزارش ایسـنا ،سـرهنگ حسـین همتی در تشـریح جزئیات
ایـن خبـر گفـت :اوایـل تیرمـاه امسـال مـردی هراسـان بـه
کالنتـری  ۱۹۰مجیدیـه مراجعـه و اعلام کرد کـه در کارگاه طالفروشـی کار میکند و امروز
درحالـی کـه بـرای خریـد یک کیلـو و ۱۵۰گـرم طال بـه بـازار رفته بـود ،طلای خریداری
شـده را درون ظرفـی کوچک گذاشـته و سـوار بر یـک خـودروی پراید به صورت دربسـتی
شـده امـا پـس از پیـاده شـدن از خـودرو در مجیدیـه این ظـرف را در خـودرو جا گذاشـته
ا ست .
همتـی بـا بیـان اینکه ایـن مرد با طـرح شـکایت از ماموران تجسـس کالنتری درخواسـت
پیـدا کـردن پراید و کشـف طالهایش را داشـت ،گفت :مامـوران کالنتری در تجسـسهای
اولیـه خـود پرایـد مذکـور را شناسـایی کـرده و در ادامـه بـا توقیف خودرو مشـخص شـد،
خـودرو در ایـن چنـد روزه فروخته شـده اسـت کـه به همیـن دلیل مامـوران اقدامـات خود
بـرای یافتـن آدرس منـزل متهم را آغـاز کردند.
جانشـین کالنتـری  ۱۹۰مجیدیـه ادامـه داد :در مرحلـه بعـدی تحقیقـات مشـخص شـد
متهـم منزلـش را نیـز فروختـه و از آنجـا اسبابکشـی و نقـل مـکان کرده اسـت ،که پس
از آن تحقیقـات مامـوران وارد فـاز دیگـری شـد و آنـان سـرانجام موفق شـدند بـا انجام
تحقیقـات و عملیـات فنـی پیچیـده به متهـم که مـردی  ۳۷سـاله ،متاهل دارای یـک فرزند
بود رسـیدند.
وی بـا بیـان اینکـه این فرد دسـتگیر و بـا هماهنگی مقـام قضایی بـه کالنتری منتقل شـد،
گفـت :در بررسـی هـای انجام شـده در کالنتری مشـخص شـد ،متهـم تمامی طالهـا را به
دامادشـان داده و بـا اسـتفاده از پولـی کـه از دامادشـان دریافت کرده ماشـین پرشـیای نو
خریـده اسـت ،کـه در ادامـه دامـاد خانـواده متهـم که مـردی ۴۵سـاله بـود نیز بـه عنوان
متهـم بعـدی پرونده بازداشـت و بـه کالنتری منتقل شـد.

یک جت جنگی آموزشی در چابهار سقوط کرد
مدیـر مرکـز حـوادث و فوریتهای پزشـکی دانشـکده علوم پزشـکی ایرانشـهر گفت :یک
جـت جنگی آموزشـی نیـروی هوایـی در منطقه عمومـی چابهار دچار حادثه شـد.
بـه گـزارش خبرگزاری مهـر به نقـل از روابط عمومی دانشـکده علوم پزشـکی ایرانشـهر،
محمـود رضـا ناصـح بـا اعلام ایـن خبـر اظهـار داشـت :سـاعتی پیـش یک جـت جنگی
آموزشـی نیـروی هوایـی پایـگاه کنـارک در منطقـه عمومـی چابهار سـقوط کرد.
وی افـزود :ایـن حادثـه در سـاعت  ۱۰و  ۱۵دقیقـه به مرکـز فوریت های پزشـکی اعالم و
 ۵دسـتگاه آمبوالنـس به محـل حادثه اعزام شـدند .
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دراین حادثـه  ۲نفر مجروح شـدند ،ادامـه داد :نیروهـای اورژانس
بـرای امدادرسـانی بـه مجروحان بـه محل حادثـه اعزام شـده اند.
مدیـر مرکز حـوادث و فوریتهای پزشـکی ایرانشـهر ادامـه داد :مجروحین توسـط بالگرد
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گذاشــت امــا هنــوز مــدت زیــادی از ازدواجــش نگذشــته بــود
کــه همــه شــیرینی هــای جشــن عروســی بــه تلــخ کامــی
تبدیــل شــد و خواهــرم بــه خاطــر خیانــت هــای همســرش
از او طــاق گرفــت و هماننــد مــادرم در یکــی از هتــل هــای
مشــهد مشــغول کار شــد.
از ســوی دیگــر بــرادرم کــه  18ســال بیشــتر نداشــت دل
بــه دختــر همســایه بســت و درحالــی کــه ازدواج آن هــا بــه
طــور رســمی و قانونــی ثبــت نشــده بــود صاحــب فرزنــدی
شــدند کــه االن همــراه مــن اســت ایــن درحالــی بــود کــه
بــرادرم نیــز بــه مصــرف مــواد مخــدر روی آورده و بــرای
تامیــن هزینــه هــای اعتیــادش مــن و مــادرم را بــه شــدت
کتــک مــی زنــد و بــه اجبــار مــرا بــرای تهیــه مــواد یــا
ســیگار بیــرون از منــزل مــی فرســتد عربــده کشــی هــای
او آن قــدر باعــث آبروریــزی شــد کــه بــه خاطــر تمســخر
همکالســی هایــم تــرک تحصیــل کــردم اکنــون نیــز مدتــی
اســت مدیــر هتــل مــادرم را از کار اخــراج کــرده و مــن هــم
نمــی توانــم حتــی غــذای ایــن کــودک بــی گنــاه را تهیــه
کنــم او گریــه مــی کنــد و مــن هــم فقــط همراهــش اشــک
می ریزم ...

هوانیـروز بـه بیمارسـتان امام علـی (ع) چابهار منتقل شـدند.

سرباز هنگ مرزی بانه در تیراندازی افراد مسلح
به شهادت رسید
ایرنـا  -فرمانـده هنـگ مـرزی بانـه گفـت :یکـی از سـربازان ایـن هنـگ بـه نـام 'آرمین
فخـری' حیـن انجـام وظیفـه توسـط افـراد مسـلح ناشـناس به شـهادت رسـید.
سـرهنگ علیرضـا کردلـو روز چهارشـنبه در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت :روز
گذشـته سـرباز وظیفه 'آرمیـن فخری' حین انجام وظیفه توسـط افراد مسـلح ناشـناس در
پاسـگاه هنـگ مرزی 'چومـان' و برجک 'تنگ مقدسـه' با اسـحله گرم به شـهادت رسـید.
وی گفـت :شـهید 'فخـری' اصالتـا اهل کرمانشـاه بـوده و در هنگ مـرزی بانـه خدمت می
کـرد کـه روز گذشـته توسـط افـراد ناشـناس مسـلح در پاسـگاه هنـگ مـرزی چومـان به
درجـه رفیع شـهادت نائل شـد.
سـرهنگ کردلـو افـزود :افرادی ناشـناس بـه این سـرباز هنگ مـرزی تیرانـدازی کردند و
بررسـی هـا بـرای شناسـایی عامالن ایـن حادثـه در حال انجام اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار ایرنا مراسـم تشـییع پیکر این شـهید امـروز در بانه برگزار شـد و در
زادگاهش در اسـتان کرمانشـاه به خاک سـپرده می شـود.

ماجرای قتل زوج فرهنگی در بندرعباس چیست؟
شهرسـتان
انتظامـی
فرمانـده
بندرعبـاس در خصـوص قتـل یـک
زوج فرهنگـی در منـزل مسـکونی در
بندرعبـاس ،گفـت :هفـت تیـم مجرب
بـر روی ایـن پرونـده در حـال فعالیت
هسـتند امـا هنـوز بـه نتیجهای دسـت
نیا فتها یـم .
سـرهنگ اسـماعیل مشـایخ ،در
گفتوگـو بـا ایسـنا ،افـزود :از روز
گذشـته کـه ایـن اتفـاق بـه وقـوع
پیوسـت ،هفـت تیـم مجـرب پلیـس
شهرسـتان بندرعبـاس بـر روی ایـن پرونـده در حـال کار و فعالیـت هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه علت این حادثه هنوز مشـخص نشـده اسـت ،اظهار کرد :باید سـرنخی
از ایـن حادثه به دسـت آیـد تا بتوانیـم در مـورد آن اظهارنظر کنیم.
مشـایخ بـا اشـاره بـه اینکـه شـهروندان نیـز در ایـن خصـوص هیـچ نگرانـیای نداشـته
باشـند ،خاطرنشـان کـرد :نیروهای خـدوم پلیس در طول شـبانهروز و  24سـاعت در جهت
رفـاه و آسـایش شـهروندان از هیچ تالشـی دریـغ نمیکنند ،بدون شـک تمـام تالش خود
را بـرای بـه نتیجه رسـیدن ایـن پرونده بـه کار خواهیم بسـت.
بـر اسـاس گزارشـات واصلـه روز گذشـته آقـای "ا -ذ" و خانـم "ن" از فرهنگیـان
بازنشسـته بندرعبـاس در منـزل خـود بـه قتـل رسـیدند کـه علت ایـن حادثـه همچنان در
دسـت بررسـی است.

فارس

دستگيري شرور مسلح طي عمليات
ضربتي پليس

فرمانـده انتظامـي اسـتان گفـت:
بـا تلاش مأمـوران انتظامـي
شهرسـتان جهـرم ،شـرور
مسـلح فـراري طـي يـك عمليات
غافلگيرانـه و ضربتي ،شناسـايي و
دسـتگير شـد.
سـردار "احمـد علي گـودرزي" در
گفتگـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبري
پليـس ،در ايـن خصـوص بيـان
كـرد :در پـي شـرارت هـاي مكرر
و ناامنـي هاي ايجاد شـده توسـط
فـردي بـه هويـت " ع -ف" در
يكـي از بخـش هـاي شهرسـتان
جهـرم ،موضـوع شناسـايي و
دسـتگيري وي در دسـتور كار
مأمـوران انتظامـي قـرار گرفـت.
وي ادامـه داد :بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـي و پليسـي و انجـام
مراقبـت هـاي شـبانه روزي ،محل تـردد و مخفيگاه اين فرد شـرور
در يكـي از روسـتاهاي شهرسـتان جهرم شناسـايي شـد.
فرمانـده انتظامـي اسـتان فـارس بـا بيـان اينكـه مأمـوران پـس
از هماهنگـي بـا مقـام قضائـي جهـت دسـتگيري متهـم وارد عمل
شـدند ،افـزود :طـي يـك عمليـات غافلگيرانـه و ضربتي ،ايـن فرد
شـرور توسـط مأموران دسـتگير و در بازرسـي از مخفيـگاه وي يك
قبضـه اسـلحه كالش ،سـه تيغـه خشـاب و  83فشـنگ مربوطـه
كشـف شد.
سـردار گـودرزي تصريـح كـرد :ايـن فـرد شـرور داراي سـوابقي
همچـون ايجـاد شـرارت و ناامني براي مـردم ،نـزاع و درگيري ،تير
انـدازي بـه سـمت ترانس هـاي برق و سـه فقره قتل عمد در سـال
هـاي اخيـر مي باشـد كـه بـا تشـكيل پرونده ،جهـت سـير مراحل
قانونـي بـه مرجع قضائـي تحويل داده شـد.
ايـن مقـام ارشـد انتظامـي هشـدار داد :مامـوران انتظامـي اسـتان
فـارس در مقابلـه بـا مخلان نظم و امنيـت عمومي از هيـچ تالش و
كوششـي دريـغ نكـرده و بـا اينگونه افـراد برابـر با قانـون برخورد
مـي كنند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان فـارس در پايـان گفـت :شـهروندان مي
تواننـد از طريـق تلفـن  110كليه اخبار و اطالعـات خود در خصوص
فعاليـت افـراد مخـل نظم و امنيـت را در اختيـار پليس قـرار دهند و
مـا را در حفـظ نظم و برقـراري امنيت مطلوب در جامعـه ياري كنند.

باز هم غرق شدگي بر اثر
بي احتياطي در مرودشت
فرمانـده انتظامـی مرودشـت گفـت :شـخصي بـه هويت معلـوم بر
اثـر بـی احتیاطـی در سـد "درودزن" بـه علـت غرق شـدگی جان
با خت .
سـرهنگ "اسـماعيل زراعتيـان" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پایگاه
خبـری پلیـس ،بيـان كرد :در پـی اعلام فوریت های پلیسـی 110
مبنـی بر وقـوع غرق شـدگی در سـد "درودزن" ،مامـوران انتظامی
شهرسـتان سـریعاً به محـل حادثه اعزام شـدند.
وی افـزود :مامـوران با حضـور در محل حادثه در بررسـی های اولیه
مشـاهده کردنـد ،يـك نفر به هويـت "م-ب" بـه علـت نامعلوم در
سـد درود زن غـرق و فوت كرده اسـت.
سـرهنگ زراعتيـان خاطـر نشـان كـرد :بـه آب زدن بـدون آگاهي
از عمـق آن و نداشـتن مهـارت كافـي در فنـون شـنا از مهمتريـن
داليل غرق شـدگي اسـت كـه مي طلبد شـهروندان بـه توصيه ها و
هشـدارها توجـه كافـي كنند تا شـاهد حادثه تلـخ بـراي خانواده ها
نبا شيم .

پژو حامل ترياك در داراب زمین گیر شد
فرمانـده انتظامـي داراب از توقيـف يـك دسـتگاه پـژو پـارس و
دسـتگيري يـك قاچاقچـي و كشـف  39كيلوگـرم تريـاك در آن
شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ "عبدالرضـا ضربـت" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليس ،بيان كرد :در راسـتای مبـارزه بي امان بـا قاچاقچيان
مـواد مخدر ،مامـوران پليس مبـارزه با مـواد مخدر اين شهرسـتان
بـا انجـام يك سـري كارهـاي اطالعاتي و پليسـي از حمـل و جا به
جايـي مقـداري مواد مخدر توسـط شـخصي به هويت معلـوم مطلع
و موضـوع را در دسـتور كار خود قـرار دادند.
وي افـزود :در هميـن رابطـه مأموران بـه محور بندرعبـاس -داراب
اعـزام و ضمن برپايي ايسـت و بازرسـي ،يك دسـتگاه پـژو پارس
حامـل مـواد مخـدر را شناسـايي و پـس از طـي مسـافتي تعقيب و
گريز خـودرو را متوقـف كردند.
فرمانـده انتظامي داراب خاطرنشـان كرد :در بازرسـي از آن خودرو،
 39كيلوگـرم تريـاك كشـف و يـك نفـر قاچاقچـي مـواد مخـدر
دسـتگير شد.
سـرهگ ضربت با اشـاره به اينكه متهم دسـتگير شـده براي سـير
مراحـل قانونـي بـه همـراه مـواد مكشـوفه تحويـل مراجـع قضائي
شـد ،تأكيـد كـرد :مبـارزه بیامـان بـا قاچاقچيـان به صـورت ويژه
در دسـتور كار مأمـوران قـرار دارد و نيروي انتظامي اجـازه جوالن و
سركشـي بـه سـوداگران مـرگ و قاچاقچيان مـواد افيونـي نخواهد
داد و بـا آنـان برابـر قانون برخـورد قاطـع میکند.

كشف كاالي قاچاق در الرستان
فرمانـده انتظامـي الرسـتان از توقيف دو دسـتگاه اتوبوس و كشـف
و ضبـط انـواع كاالي قاچـاق بـه ارزش يـك ميليـارد و  200ميليون
ريـال در ايـن شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ "حسـين ديندارلـو" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،گفـت :مأمـوران انتظامـي شهرسـتان الرسـتان در
حيـن گشـت زنـي در محـور بندرعبـاس -الرسـتان به دو دسـتگاه
اتوبـوس مشـكوك شـده و خودروها را براي بررسـي بيشـتر متوقف

یک کشته و  ۲۸زخمی در طوفان
شدیدِ آمریکا
مقامـات آمریـکا اعلام کردنـد:
طوفانـی کـه شـبانه یک شـهر
نفتـی در داکوتـای شـمالی را
در نوردیـده باعـث جـان باختن
یـک نـوزاد و زخمـی شـدن ۲۸
نفـر دیگـر و همچنیـن تخریـب
وسـایل نقلیـه و دهها سـاختمان
شـده است.
به گزارش ایسـنا ،کارشناسـان
هواشناسـی سـرعت بـاد ایـن
طوفـان را بیـن  ۱۷۹تـا  ۲۱۸کیلومتـر بـر سـاعت اعلام کردهاند.
همچنیـن یـک نوزاد پسـر تازه متولـد شـده در اثر جراحات ناشـی
از ایـن طوفـان جان خود را از دسـت داده اسـت.
از بعـد از ظهر روز سـه شـنبه به سـاکنان منطقه اجازه بازگشـت به
منطقـه و جمعآوری اموالشـان داده شـده اسـت .عملیات پاکسـازی
نیز از صبح چهارشـنبه آغاز شـده اسـت.
حـدود  ۱۵۰نفـر در منطقه مسـکونی شـهر واتفورد سـکونت دارند
و صلیـب سـرخ در حـال حاضـر یـک پناهـگاه موقت برای اسـکان
موقـت ایـن افـراد ایجاد کرده اسـت.
بـه گـزارش آسوشـیتدپرس ،مقامـات همچنیـن از وقـوع طوفانـی
دیگـر بـا سـرعت بیـش از  ۱۹۰کیلومتـر بـر سـاعت در شـمال
شـرقی مونتانـا خبر دادنـد که باعث ویرانی دسـت کـم  ۹هواپیمای

كر د ند .
وي افـزود :در بازرسـي از ايـن دو خـودرو ،يـك هـزار و  396ثـوپ
پوشـاك 9 ،طاقـه پارچه 5 ،دسـتگاه اسـكوتر و  15كيلوگرم سـس
مايونـز خارجـي قاچاق كشـف و ضبط شـد.
ايـن مقـام انتظامـي ارزش كاالهـاي کشفشـده را يـك ميليـارد و
 200ميليـون ريـال عنـوان كـرد و گفـت :در ايـن خصـوص دو نفر
قاچاقچـي دسـتگير و بـراي سـير مراحـل قانونـي تحويـل مراجـع
قضائـي شـدند.فرمانده انتظامي شهرسـتان الرسـتان تصريح كرد:
پليـس با تمام تـوان و جديـت همواره آماده اسـت بـا قاچاقچيان و
اخلال گـران نظـم و امنيت اقتصـادي مقابلـه كند.

زلزله 3.8ريشتري روستاي درز را
لرزاند
زلزلـه اي به بزرگي  3.8دهم ريشـتر سـاعت  33دقيقـه و  48ثانيه
بامـداد امـروز در عمـق  10كيلومتـري زميـن ،روسـتاي "درز" در
اسـتان فـارس را لرزاند.به گـزارش خبرنـگار پايگاه خبـري پليس،
براسـاس مركـز لرزه نگاري موسسـه ژئـو فيزيك دانشـگاه تهران،
ايـن زلزله بـه بزرگـي  3.8ريشـتر در عمـق  10كيلومتـري زمين و
موقعيـت طـول جغرافیایی  55.07و عـرض جغرافیایـی  27.98رخ
داده اسـت .گفتني اسـت روسـتاي درز از توابع شهرستان الرستان
در  330كيلومتـري جنـوب اسـتان فـارس قـرار دارد و ايـن زميـن
لـرزه هيچ گونـه خسـارت جاني و مالي نداشـته اسـت.

واژگونی پژو  206با  2كشته
و يك مجروح در آباده
رئيـس پليـس راه شـمالي اسـتان گفـت :بـر اثـر واژگونـي يـك
دسـتگاه پـژو  206در محـور ايزدخواسـت-آباده 2 ،نفـر كشـته و
يـك نفـر مجروح شـدند .سـرهنگ "احمد احمـدي" در گفـت و گو
بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،گفت :روز گذشـته خبـري مبني
بـر وقـوع يك فقـره حادثـه رانندگـي در محـور ايزدخواسـت-آباده
بـه مأمـوران اعالم شـد.وي ادامـه داد :بالفاصلـه مأمـوران به محل
مـورد نظـر اعزام شـده و مشـاهده کردند يك دسـتگاه پـژو  206با
 4سرنشـین در محـور مذكور در حركـت بوده که واژگون شـده و بر
اثـر آن دو نفـر از سرنشـينان در دم فوت و يكي ديگر از سرنشـينان
خـودرو مجـروح و به بيمارسـتان منتقل شـد.
رئيـس پليـس راه شـمالي اسـتان بيـان كـرد :کارشناسـان عـدم
توانايـي راننده در كنترل وسـيله نقليه را ناشـي از خسـتگي و خواب
آلودگـي علـت وقـوع ايـن حادثـه رانندگـي اعالم کـرده اند.
احمـدي بـه راننـدگان عزیـز توصیـه کـرد :مسـافرینی کـه قصـد
سـفرهای طوالنـی دارنـد بـه چشـمهای خسـته اعتمـاد نکننـد و
سرنشـینان خـودرو نیـز بـه وضعیـت جسـمی و هوشـیاری راننـده
توجـه داشـته باشـند تـا بتوانیـم از وقـوع چنیـن حـوادث مرگبـار
جلوگیـری کنیـم.

باغهای شیرازخاکستر می شوند
 150اصلـه از درختـان زیتـون در آتش سـوزی گسـترده بـاغ های
زیتـون و سـایت دفـن ضایعـات در میانرود نابود شـدند.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی
شـهرداری شـیراز در روز گذشـته سـه مورد آتش سـوزی باغ  ،پنج
مـورد منزل مسـکونی و سـه مورد حریـق زمین های محصـور و غیر
محصـور ،آتش نشـانان شـیراز از چندین ایسـتگاه آتش نشـانی را
درگیـر کرد.
در ایـن عملیـات هـا حریـق یـک بـاغ در بلـوار شـاهد و حریـق
ضایعـات در خیابـان دانـش آمـوز  3سـاعت بـه طـول انجامیـد که
توسـط آتـش نشـانان ایسـتگاه  ، 20اطفـا شـد.
از مهمتریـن عملیـات هـای اطفایی روز گذشـته ،مربوط بـه عملیات
حریـق بـاغ هـای زیتون و سـایت دفن ضایعـات و زباله در فاز سـه
میانـرود بـود کـه در سـاعت  12:24دقیقـه بـه سـامانه  125آتش
نشـانی شـیراز اعالم شـد و آتـش نشـانان از چهار ایسـتگاه آتش
نشـانی روانـه محل حادثـه کرد.
محمـود محمـدی فـرد  ،فرمانـده عملیـات آتش نشـانی شـیراز در
شـرح ایـن عملیـات گفـت  :در این آتش سـوزی بزرگ کـه چندین
بـاغ و سـطح گسـتر ده ای از سـایت دفـن زبالـه در مجـاورت بـاغ
هـای زیتـون را در بـر گرفتـه بود ،بـا توجه به شـدت و گسـتردگی
حریـق  ،اطفاگران از ایسـتگاه های هفده  ،شـش  ،چهـارده و هجده
بـه محـل حادثـه اعـزام شـده و با توجـه به وجـود باغ هـای زیتون
و همچنیـن حجـم بـاالی زبالـه و احتمـال گسـترش حریـق و غیـر
قابـل کنتـرل شـدن آن ،سـعی شـد در کمتریـن زمـان ممکـن و با
سـرعت عملیات مهـار حریق انجام شـود که خوشـبختانه با درایت
 ،مدیریـت و عملکـرد به موقع آتش نشـانان حریق بـه موقع کنترل
شـده و از سـرایت بـه دیگـر باغ هـا جلوگیـری به عمـل آمد.
محمـدی فـرد بـه نحـوه اطفـای ایـن حریـق اشـاره کـرد و افزود:
ابتـدا محـل هـای پـر خطـر و سـرایت پذیـر از جملـه شـعله های
حریـق نزدیـک به بـاغ هـای اطـراف را اطفا کـرده و بعـد از اطفای
کامـل ،پاکسـازی محـل را انجـام دادیم.
گفتنـی اسـت در ایـن آتش سـوزی که مهـار آن  2سـاعت به طول
انجامیـد 150 ،اصلـه از درختـان زیتـون و حجـم وسـیعی از زباله و
ضایعـات در آتـش سـوخت .علت حریق توسـط کارشناسـان آتش
نشـانی در دست بررسـی است.
از دیگـر عملیـات های قابل ذکـر مربوط به حریق  5منزل مسـکونی
در خیابـان هـای مسـلم ،فرزانـگان ،گـرد خـون ،دروازه شـادی اهلل
و چهـار راه مشـیر بـود کـه توسـط آتـش نشـانان ایسـتگاه های
،18چهـارده  19 ،10،و  11اطفـا شـدند.

بین الملل

کوچـک در فـرودگاه پلنتـی وود ،سـقوط درختـان ،ویرانی بسـیاری
از سـاختمانها و خرابـی خطـوط بـرق شـده اسـت .تـا کنـون هیچ
تلفاتـی ناشـی از ایـن طوفـان گزارش نشـده اسـت.

طوفان موجب قطعی برق
در جمهوری دومینیکن شد
وقـوع طوفـان در جمهـوری
دومینیکـن بـه  ۱۳۹هـزار مورد
قطعـی بـرق در تاسیسـات
منجـر شـد.به گـزارش ایسـنا،
بنابـر اعلام رسـانههای محلی
جمهـوری دومینیکـن ،طوفـان
اسـتوایی «بریـل» بـه بیـش از
 ۵۰واحـد مسـکونی خسـارت
وارد کـرده و بـه  ۱۳۹هزار مورد
قطعـی بـرق در تاسیسـات ایـن کشـور منجـر شـده اسـت.
گزارشهـا همچنیـن حاکـی از آن اسـت بـر اثـر وقوع ایـن طوفان
تعـدادی از پروازهـای بیـن المللـی بـه این کشـور بـا تاخیـر روبرو
شـدهاند.
اسـپوتنیک گـزارش داد ،مقامـات جمهـوری دومینیکـن همچنین از
شـهروندان درخواسـت کردهانـد کـه بـه دلیـل احتمـال وزش بـاد
شـدید و بـارش بـاران نـکات ایمنـی را رعایـت کنند.

