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خسارت  ۳۱۰میلیارد تومانی سیل به لرستان
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری لرســتان از خســارت
 ۳۱۰میلیــارد تومانــی ســیل بــه اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،غالمرضــا آقــا میرزایــی در نشســت
مشــترک شــورای مدیریــت بحــران و شــورای مســکن
روســتایی لرســتان اظهــار کــرد :از ابتــدای مهرمــاه تاکنــون
پیــش بینــی وقــوع بحرانهــای احتمالــی در اســتان بررســی
شــد بــه طــوری کــه  ۱۵مهــر مدیریــت بحــران تشــکیل بــر

اینکــه در ســفر قبلــی مقــرر شــد تــا  ۴میلیــارد تومــان بــه
صــورت تنخــواه بــه مدیریــت بحــران اســتان واریــز شــود،
ادامــه داد :ایــن رقــم تاکنــون واریــز نشــده اســت کمــا اینکــه
خســارتهای ناشــی از ســیل اخیــر بــاال و نیازمنــد اعتبــارات
بیشــتر اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران نیــز گفــت :تســهیالت
بالعــوض بازســازی اماکــن مســکونی پرداخــت میشــود.

آمادگــی دســتگاههای عضــو مدیریــت بحــران تاکیــد شــد.
وی بــه خســارات ناشــی از ســیل اخیــر در لرســتان اشــاره
کــرد و افــزود :ســیل اخیــر  ۳۱۰میلیــارد تومــان بــه
زیرســاختهای اســتان خســارت وارد کــرد  ۷۰میلیــارد تومــان
آن مربــوط بــه خرمآبــاد بــود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری لرســتان بــا اشــاره
بــه اینکــه طبــق گــزارش هواشناســی مقــدار بــارش ۵۰۹
میلیمتــر بــوده کــه نســبت بــه ســال گذشــته  ۳۰۰درصــد
افزایــش داشــته اســت ،اضافــه کــرد :امســال بــا همــکاری
مدیریــت بحــران هیچگونــه تلفــات جانــی نداشــتیم.
آقــا میرزایــی افــزود :از تمــام خســارتهای وارد شــده بــه
اســتان در ســیالب اخیــر  ۲۰۰میلیــارد زیرســاخت و ۱۰۱
میلیــارد خســارت بــه اراضــی کشــاورزی ،وام و طیــور بــوده
اســت.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری لرســتان بــا اشــاره بــه

بــه گــزارش ایســنا ،اســماعیل نجــار ،در نشســت مشــترک
شــورای مدیریــت بحــران و شــورای مســکن روســتایی
لرســتان اظهارکــرد :اطالعیههــای پیشــگیرانه قبــل از وقــوع
ســیل لرســتان در کاهــش تلفــات جانــی نقــش اساســی
داشــت.
وی در خصــوص کمکهــای بالعــوض و تســهیالت
مدیریــت بحــران در حــوزه مســکن گفــت :کمکهــای
بالعــوض بازســازی اماکــن مســکونی شــهری  ۱۱میلیــون
تومــان و تســهیالت آن  ۵۰میلیــون تومــان اســت.
نجــار افــزود :بــرای اماکــن مســکونی روســتایی  ۱۰میلیــون
تومــان بالعــوض و  ۳۵میلیــون تســهیالت پرداخــت
میشــود.
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای
تعمیــر منــازل شــهری و روســتایی  ۲میلیــون بالعــوض و
 ۱۲میلیــون تســهیالت پرداخــت میشــود ،یــادآور شــد:

بــرای کمــک بــه معیشــت و تهیــه لــوازم خانگــی  ۲میلیــون
بالعــوض و  ۱۰میلیــون تســهیالت پرداخــت میشــود.
نجــار افــزود :بــرای تلفــات دام ســبک  ۶۰۰هــزار تومــان و
دام ســنگین  ۳میلیــون تومــان بالعــوض پرداخــت میشــود
ایــن در حالــی اســت کــه کارمــزد تمــام تســهیالت شــهری
مدیریــت بحــران  ۵درصــد و بــرای روســتایی  ۴درصــد
اســت .اگــر افــرادی خانــه خــود را از دســت دادنــد مدیریــت
بحــران هزینــه اجــاره مســکن را تــا زمــان بازســازی پرداخــت
میکنــد.
پیــش از ایــن اســتاندار لرســتان گفتــه بــود ۴۰۳۰ :واحــد
شــهری و روســتایی خرمآبــاد در ســیل اخیــر دچــار مشــکل
شــدند.
بــه گــزارش ایســنا ،سیدموســی خادمـی    در نشســت مشــترک
شــورای مدیریــت بحــران و شــورای مســکن روســتایی
لرســتان اظهارکــرد :فراینــد تأمیــن اعتبــار در مدیریــت
بحــران فراینــد طوالنــی اســت.
وی بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه مــردم خرمآبــاد در ســیل اخیــر
دچــار مشــکالت شــدند ،ادامــه داد :هــدف کاهــش تمایــل
مــادی مــردم اســت.
اســتاندار لرســتان تصریــح کــرد :در شــهر خرمآبــاد ۷۲
میلیمتــر نــزوالت جــوی داشــتیم و در زمــان کمی    ســیالب
بــاالی  ۵۷۰مترمکعــب بــر ثانیــه شــکل گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن حجــم بــاالی آب و کمبــود
ظرفیــت حــوزه آبریــز بــا برخــی عوامــل مصنوعــی از جملــه
دو پــل در حــال احــداث موجــب ایجــاد تشــدید ســیل شــد،
ادامــه داد :هــزار متــر از لولــه آبرســانی شــهر پلدختــر در
جریــان ســیل از بیــن رفــت و بیــش از  ۴۰ســاعت آبرســانی
شهرســتان بــه صــورت تانکــر ســیار انجــام میشــد.
خادمی    بــا اشــاره بــه اینکــه حجــم خســارات ســیل در
خرمآبــاد بــه حــدی بــود کــه بــه بخشــی از مناطــق
مســکونی و تجــاری خســارت جــدی وارد کــرد ،افــزود:
 ۱۱۳۰واحــد شــهری و  ۲۹۰۰واحــد روســتایی در ســیل اخیــر
دچــار مشــکل شــدند ایــن در حالــی اســت کــه از واحدهــای
روســتایی  ۱۱۰۰واحــد نیازمنــد بازســازی و مابقــی نیازمنــد
تعمیــرات اســت.
اســتاندار لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه  ۱۶۵واحــد تجــاری
در ســیل خرمآبــاد خســارت دیــد ،یــادآور شــد :خســارت بــه
واحدهــای تجــاری هــم بــه ســاختمان و بخشــی از خســارت
بــه امــوال مــردم وارد شــده کــه نیازمنــد توجــه جــدی دولــت
اســت.

آخرین وضعیت سه مصدوم تصادف مینی بوس
دانش آموزان امیدیه
رئیــس بیمارســتان گلســتان اهــواز بــا اشــاره بــه انتقــال
ســه مصــدوم از مصدومــان حادثــه تصــادف مینــی
بــوس دانــش آمــوزان بــه ایــن بیمارســتان گفــت :حــال
عمومی    ایــن مصدومــان خــوب گــزارش شــده اســت.
دکتــر میثــم معــزی در گفــت و گــو بــا ایســنا در خصــوص
وضعیــت ســه دانــش آمــوز مصــدوم تصــادف امــروز مســیر

کــه جــواب ســی تــی اســکن آنهــا خــوب گــزارش شــده و
اکنــون در اورژانــس جراحــی تحــت نظــر هســتند.
وی افــزود :همچنیــن یونــس عثمانــی دانــش آمــوز ۱۳
ســاله دیگــر مصدومی    کــه بــه بیمارســتان گلســتان انتقــال
یافتــه ،دچــار ترومــا بــه دســت راســت و شکســتگی در ســه
نقطــه اســت کــه اکنــون بــا بیهوشــی موضعــی در اورژانــس

امیدیــه  -ماهشــهر ،اظهــار کــرد :اقدامــات درمانــی الزم برای
مصدومانــی کــه بــه ایــن بیمارســتان اعــزام شــده انــد ،انجــام
شــده اســت .اســم ًا غبیشــاوی دانــش آمــوز  ۱۵ســاله و فاطمه
غبیشــاوی دانــش آمــوز  ۱۳ســاله ،بــا مصدومیــت ترومــا بــه
ســر بــه بیمارســتان گلســتان اهــواز منتقــل شــده انــد

مراقبتهــای حــاد تحــت نظــر اســت و درمــان ایــن بیمــار
ادامــه دارد.
معــزی بــا بیــان اینکــه حــال عمومی    مصدومــان خــوب
اســت ،گفــت :بــا دســتور اکیــد رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز ،وضعیــت دانشآمــوزان

تصادف زنجیرهای در محور الر-جهرم،
 ٢کشته داشت
مسـئول روابـط عمومی    اورژانـس
جهـرم گفـت :تصـادف زنجیـرهای
در جـاده الر بـه جهـرم در دوراهـی
زریـندشـت،بعد از تونـل منصورآباد
بـه سـمت جهـرم دو کشـته و ١١
مصـدوم بـر جـای گذاشـت.
بـه گـزارش دریافتـی شـنبه ایرنـا ،
محمـد رحمانیـان افـزود :بـه دلیـل
برخورد سـه سـواری ال 90و یک پژو
 ،206جمعـه  ١٩بهمنمـاه متاسـفانه
دو مصـدوم قبـل از رسـیدن اورژانس
 115بـه دلیـل شـدت جراحـات وارده فـوت کردنـد و  11نفـر مصـدوم شـدند.
وی اظهـار کـرد :بـه دلیـل وخامـت حـال یکـی از مصدومیـن کـه دچـار کاهـش سـطح
هوشـیاری شـده بـود ،با درخواسـت تکنسـینهای حاضـر در صحنـه ،بالگـرد اورژانس به
صحنـه حادثـه اعـزام شـد و مصـدوم را بـه بیمارسـتان الر انتقـال داد و  5مصـدوم نیز با
آمبوالنـس بـه بیمارسـتان الر منتقل شـدند.
بـه گفتـه وی مصدومیـن دیگـر ایـن حادثـه توسـط آمبوالنسهـای جهـرم و داراب بـه
بیمارسـتان جهـرم انتقـال یافتنـد.

دستگیری سه سارق مسلح در اهواز
فرمانده انتظامی    خوزستان از دستگیری سه سارق مسلح در اهواز خبر داد.
بـه گزارش ایسـنا ،سـردار حیـدر عبـاس زاده اظهار کـرد :در پـی وقوع چند فقره سـرقت

مصــدوم ایــن ســانحه ترافیکــی از بــدو ورود بــه طــور
جــدی در حــال پیگیــری اســت .همچنیــن مســئولین اداره
کل آمــوزش و پــرورش اســتان خوزســتان چندیــن بــار
بــرای پیگیــری وضعیــت ایــن دانشآمــوزان در بیمارســتان
گلســتان حضــور یافتهانــد.
روز گذشــته رئیــس مرکــز اورژانــس و فوریتهــای پزشــکی
خوزســتان از کشــته شــدن  ۲نفــر و مصدومیــت  ۹تــن دیگــر
بــر اثــر برخــورد مینیبــوس و تریلــر در مســیر امیدیــه –
ماهشــهر خبــر داده بــود.
دکتــر شــهیار میرخشــتی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :بــر اثــر برخــورد یــک دســتگاه مینیبــوس و یــک
دســتگاه تریلــر کــه ســاعت  ۱۲:۵۰روز ( ۱۷بهمنمــاه) در
مســیر امیدیــه – ماهشــهر رخ داد ،دو نفــر کشــته شــدند.
وی افــزود :همچنیــن در ایــن حادثــه  ۹نفــر دیگــر مصــدوم
شــدند کــه توســط تکنســینهای اورژانــس  ۱۱۵بــه
بیمارســتان نفــت و امــام رضــا (ع) امیدیــه انتقــال یافتنــد.
همچنیــن رضــا دولتشــاهی ،رئیــس پلیــس راه خوزســتان بــه
ایســنا گفــت :ظهــر روز گذشــته در مســیر امیدیــه – ماهشــهر
یــک دســتگاه مینیبــوس بــه یــک تریلــر کــه در کنــار
جــاده متوقــف بــود ،برخــورد کــرد .در ایــن مینیبــوس۱۱ ،
دانشآمــوز حضــور داشــتند کــه  ۲نفــر از ایــن دانشآمــوزان
کشــته شــدند.
وی افــزود :همچنیــن در ایــن حادثــه  ۹دانشآمــوز دیگــر
دچــار مصدومیــت شــدند کــه حــال دو نفــر از آنهــا خــوب
نیســت و بقیــه نیــز پــس از انجــام بررسـیها در بیمارســتان،
مرخــص میشــوند.
رئیــس پلیــس راه خوزســتان گفــت :در حــال حاضــر راننــده
مینیبــوس در صحنــه تصــادف نیســت و مأمــوران در
جســت وجــوی وی هســتند .امــا ایــن راننــده بــه صــورت
کامــل شناســایی شــده اســت.

مسـلحانه در برخـی مناطـق
اهـواز ،موضـوع بـه صـورت
ویژه در دسـتور کار فرماندهی
انتظامی    اهـواز قـرار گرفـت.
وی تصریـح کـرد :بـا انجـام
تحقیقـات در ایـن خصـوص
و پـس از شناسـایی متهمـان
به هویـت "ا-ت" و "ح-س"
در منطقـهای از شهرسـتان
اهـواز ،عملیـات دسـتگیری
آنهـا انجـام شـد که سـارقان
بـه محـض مشـاهده مأموران
انتظامی    بـا یـک خـودروی
سـرقتی قصـد فـرار داشـتند و بـه سـمت پلیـس تیرانـدازی کردنـد کـه پلیس بـا رعایت
قانـون بـه کارگیری سلاح اقـدام به آتـش متقابل کـرد و با سـرعت عمل پلیـس دو متهم
که سـابقه چندین فقره سـرقت مسـلحانه و تیراندازی را در پرونده خود داشـتند ،دسـتگیر
و خـودروی سـرقتی نیـز توقیـف شـد.
عبـاس زاده بیـان کـرد :در ایـن درگیـری متهمـان از ناحیـه کمـر و پـا زخمـی    و توسـط
اورژانـس  ۱۱۵جهـت مـداوا بـه یکـی از مراکـز درمانـی منتقـل شـدند.
وی افـزود :در بازرسـی از خـودروی سـرقتی متهمـان یـک قبضـه اسـلحه کالش ،دو تیغه
خشـاب ۴۵ ،عـدد فشـنگ ،یک جفت پلاک خودرو سـرقتی ،دو عدد اهـرم دیلم مخصوص
بـاز کـردن درب منـازل ،یک عـدد کلنگ جهـت تخریب درب منـزل ،دو عدد نقاب مشـکی
و دو دسـتگاه گوشـی تلفن همراه کشـف شد.
فرمانـده انتظامی    خوزسـتان بـا بیان اینکـه در ادامه تحقیقـات پلیس ،مخفیـگاه یکی دیگر
از همدسـتان متهمان شناسـایی و وی نیز دسـتگیر شـد ،گفت :در بازرسـی از محل اختفای
سـارق مذکور یک دسـتگاه خودرو با پالک سـرقتی کشـف شـد.
وی در پایـان خاطر نشـان کـرد :این سـارقان در اسـتانهای دیگر نیز مرتکـب جرایمی    از
این دسـت شـده بودند.
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 4مجروح حاصل برخورد پرايد با
پژو 405

رئيـس پليـس راه شـمالي اسـتان گفـت :بـر اثـر برخـورد يـك
دسـتگاه پـژو  405با یک دسـتگاه پرايـد در محور "مرودشـت" به
سـمت "شـيراز" 4 ،نفـر مجروح شـدند.

سـرهنگ "مصطفـي عباسـي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :مأمـوران پليـس راهـور شهرسـتان
"جهـرم" از وقوع يـك فقره تصـادف رانندگي در "چهارراه سـپاه"
مطلـع و بالفاصلـه در محـل حاضـر شـدند.
رئيـس پليـس راهـور اسـتان ادامـه داد :مأمـوران مشـاهده كردند
يـك دسـتگاه آمبوالنـس بـا  4سرنشـين بـا يـك دسـتگاه وانـت
نيسـان برخـورد كه منجر بـه فوت يكـي از سرنشـينان آمبوالنس و
مجروحيـت  4سرنشـين ديگـر خودرو  هـا شـده اسـت.
سـرهنگ "عباسـي" بـا بيـان اينكـه كارشـناس پليس راهـور علت
ايـن تصـادف را عبـور از چـراغ قرمـز از جانـب راننـده آمبوالنـس
اعلام كرد ،عنـوان داشـت :پليس بـا رفتار  هاي پر خطـر و تخلفات
رانندگـي كـه باعث بـه خطر افتـادن جان سـاير رانندگان مي شـود
برخـورد شـديد و قانوني مـي كند.

كشف  50كيسه مواد شيمايي قاچاق
در"ارسنجان"
سـرهنگ "عبدالهاشـم دهقانـي" در گفـت و گـو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :در پي اعلام يك فقـره تصـادف فوتي
در محـور "مرودشـت" بـه سـمت "شـيراز" ،بالفاصله مأمـوران به
محـل مـورد نظـر اعـزام و مشـاهده کردند يك دسـتگاه پـژو 405
با  2سرنشـين بـا يك دسـتگاه پرايد با  2سرنشـين برخـورد کرده
ا ست .
رئيـس پليس راه شـمالي اسـتان بـا بيان اينكـه در ایـن حادثه هر
 4سرنشـين خـودرو مجـروح و راهـي بيمارسـتان شـدند ،عنـوان
داشـت :كارشناسـان پليـس راه در صحنـه حاضر و علـت وقوع اين
حادثـه را عـدم توجه بـه جلـو از جانب راننـده پرايد اعلام كردند.

برخورد كاميون با  2موتورسيكلت
حادثه آفريد
رئيس پليس راه شـمالي اسـتان گفـت :بر اثر برخورد يك دسـتگاه
كاميـون با  2دسـتگاه موتور سـيكلت در محور روستايي"پاسـخن"
شهرسـتان داراب ،يك نفر كشـته و  2نفر مجروح شـدند.

سـرهنگ "عبدالهاشـم دهقانـي" در گفـت و گـو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :در پي اعلام يك فقـره تصـادف فوتي
در محـور روستايي"پاسـخن" شهرسـتان داراب ،بالفاصله مأموران
بـه محل مـورد نظر اعـزام و مشـاهده کردنـد يك دسـتگاه كاميون
بـا  2دسـتگاه موتورسـيكلت با  3سرنشـين برخـورد که بـر اثر آن
راكـب يك دسـتگاه موتورسـيكلت بر اثر شـدت جراحـات وارده در
دم فـوت و  2راكـب و ترك نشـين ديگر مجروح و راهي بيمارسـتان
شد ند .
رئيـس پليس راه شـمالي اسـتان تصريح كـرد :كارشناسـان پليس
راه در صحنـه حاضـر و علـت وقـوع اين حادثـه را تجاوز بـه چپ از
جانـب راننـده كاميون اعلام كردند.

يك كشته و  4مجروح حاصل برخورد
آمبوالنس با نيسان
رئيـس پليـس راهـور اسـتان گفـت :بر اثـر برخـورد يك دسـتگاه
آمبوالنـس بـا يـك دسـتگاه وانـت نيسـان در "چهـار راه سـپاه"
شهرسـتان جهـرم ،يـك نفـر كشـته و  4نفـر مجـروح شـدند.

فرمانـده انتظامـي "ارسـنجان" از توقيـف يـك دسـتگاه كاميـون و
کشـف  50كيسـه مواد شـيميايي از نوع رزين به ارزش یـک میلیارد
و  800میلیـون ریـال در ايـن شهرسـتان خبر داد.

سـرهنگ "احمـد فـداکار" در گفـت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،گفـت :مامـوران انتظامی    شهرسـتان "ارسـنجان" هنـگام
ايسـت و بازرسـي و كنتـرل محورهـاي مواصالتـي ،به يک دسـتگاه
كاميـون مشـکوک و آن را متوقـف كردند.
فرمانـده انتظامي شهرشـتان "ارسـنجان" ادامه داد :در بازرسـي از
ايـن خـودرو ،تعداد  50کیسـه مواد شـیمیایی از نوع رزیـن قاچاق و
فاقـد هرگونه مجوز گمرکی كشـف شـد.
ایـن مقـام انتظامی    بـا بیـان اينكـه برابـر نظـر كارشناسـان ارزش
ريالـي امـوال مكشـوفه ،يـك ميليـارد و  800ميليـون ريال بـرآورد
شـده اسـت ،عنوان داشـت :در این رابطـه یک نفر دسـتگیر و پس
از تشـکیل پرونـده بـرای سـیر مراحـل قانونی روانه دادسـرا شـد.
سـرهنگ "فـداكار" در خاتمـه از شـهروندان خواسـت در صـورت
مشـاهده هرگونـه فعاليـت غيـر مجـاز توسـط افـراد فرصـت طلب
و سـود جـو ،موضـوع را از طريـق تلفـن فوريت  هـاي پليسـي 110
اطلاع دهند .

کشف زمین خواری  600میلیوني
در"ارسنجان"
فرمانـده انتظامي"ارسـنجان" از رفـع تصـرف  35هـزار متـر از
اراضـي بـه ارزش 600ميليـون ريـال در ايـن شهرسـتان خبـر داد.

سـرهنگ "احمـد فـداکار" در گفـت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بيـان كـرد :در پي كسـب خبر مبني بـر تصـرف اراضي ملي
در يكـي از مناطـق ايـن شـهر ،موضـوع به صـورت ويژه در دسـتور
كار مامـوران قـرار گرفت.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "ارسـنجان" عنـوان كـرد :ماموران
پليـس آگاهـي موفـق شـدند بـا انجـام تحقيقات پليسـي يـك نفر
متهـم كـه 35هزار متـر مربع از اراضي كـه متعلق به يكـي از ادارات
دولتـي بوده اسـت را شناسـايي و دسـتگير كنند.
وي بـا بيـان اينكـه برابـر نظـر كارشناسـان ارزش زمين  هـاي رفع
تصـرف شـده 600 ،ميليـون ريال برآورد شـده اسـت ،عنـوان كرد:
متهـم بـراي سـير مراحـل قانوني بـه مراجـع قضايي معرفي شـد.
سـرهنگ فـداکار در پايـان بـا اشـاره بـه اينكه برخـورد بـا پديده
زميـن خـواري به طور ويـژه در دسـتور كار كارآگاهـان پليس آگاهي
قـرار دارد ،از مـردم خواسـت :هرگونـه اطالعـات و اخبـار در ايـن
خصـوص از طريـق تمـاس بـا تلفـن  110به پليـس اطلاع دهيد.

خسارت دو میلیارد و ۵۰۰میلیون
تومانی بارندگی در بشاگرد هرمزگان

دستگیری عامل تیراندازی
به یک مغازه در ایذه

بارندگـی دو روزه در
شهرسـتان بشـاگرد دو
میلیـارد و ۵۰۰میلیـون
تومـان به راههـای اصلی
و روسـتایی خسارت وارد
کر د .
بـه گـزارش ایسـنا،
فرمانـدار شهرسـتان
بشـاگرد گفـت :بارندگی
دو روز گذشـته در شهرسـتان بشـاگرد دو میلیـارد و ۵۰۰میلیـون
تومـان بـه راههـای اصلـی و روسـتایی خسـارت وارد کـرد.
احمـد محمـودی افـزود :در بارندگـی شـدید ایـن هفتـه نزدیـک به
 ۳۰۰کیلومتـر از راههـای روسـتایی و اصلـی دچار آب گرفتگی شـد.
فرمانـدار شهرسـتان بشـاگرد خاطرنشـان کـرد :تـا پایـان بهمن،
راههـای روسـتایی در سـه بخش گوهـران ،مرکـزی و گافروپارامون
بازگشـایی میشـود.
محمـودی بـا بیان اینکـه اکنـون راههای اصلـی این شهرسـتان باز
اسـت و رفـت و آمـد برقرار اسـت ،اظهار کرد :شهرسـتان بشـاگرد
یکهـزار و  ۶۴۱کیلومتـر راه روسـتای و  ۱۵۰کیلومتر راه اصلی دارد.

جانشـین فرمانده انتظامی    خوزسـتان از دسـتگیری عامـل تیراندازی
شـب گذشـته به یک مغازه کبابـی در ایـذه خبر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـرهنگ محمـد صالحـی اظهـار کـرد :در
پـی وقـوع یـک فقـره تیرانـدازی بـه سـمت یـک مغـازه کبابـی
در شهرسـتان ایـذه بالفاصلـه عوامـل انتظامـی    در محـل حاضـر
و پـس از بررسـی و تحقیقـات الزم موفـق بـه شناسـایی ضـارب
شدند.
وی ادامـه داد :مأمـوران پلیـس بـا تحقیقـات اطالعاتـی ،محـل
اختفـای عامل تیرانـدازی را شناسـایی و پس از هماهنگـی با مرجع
قضائـی ،وی را طـی یک عملیـات ضربتـی در مخفیگاهش دسـتگیر
کردند.
صالحـی گفـت :متهـم در تحقیقـات بـه عمل آمـده ضمـن اعتراف،
انگیـزه خـود را اختالفـات قبلـی عنـوان کـرد و پـس از تحویـل به
مرجـع قضائـی روانـه زندان شـد.

"باران" کوچولو به آغوش خانواده
بازگشت
رئیـس پلیـس پایتخـت از
بازگشـت دختربچه  ۳سـاله
به آغـوش خانـواده خبرداد.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه
نقـل از پایـگاه خبـری
پلیـس ،سـردار " حسـین
کـرد:
رحیمی    اعلام
کارآگاهـان پلیـس آگاهـی
پایتخـت موفـق شـدند
باران کـودک  ۳سـاله را که
ششـم بهمـن ماه توسـط زنی خیرنمـا ربوده شـده بود ،پیـدا کنند و
تحویـل خانـوادهاش دهنـد.
فرمانـده انتظامی    تهـران بـزرگ گفـت :براسـاس شـواهد و
بررسـیهای اولیـه کارآگاهـان پلیـس" ،بـاران" توسـط زنـی که با
شـوهر خـود متارکه کـرده و در منطقه سـعادت آباد زندگـی میکرد،
ربـوده شـده بود.

فروش مواد مخدر در قالب قرصهای
ترک اعتیاد!
کارشـناس درمان شـورای هماهنگی مبـارزه با مواد مخدر خراسـان
شـمالی گفـت :قرصهایـی کـه بـا عنـوان قرصهـای تـرک اعتیاد
در شـبکههای ماهـوارهای تبلیـغ میشـود فقط برای حفـظ وضعیت
مصـرف مواد مخدر اسـت.
فروغیـان در گفـت و گـو بـا خبرنگار ایسـنا با اشـاره بـه اینکه این
قرصهـای تولیـدی ،سـاخت مافیای مواد مخدر اسـت ،اظهـار کرد:
ایـن افـراد از حـوزه سلامت وارد میشـوند امـا هـدف اصلـی آنها
فروش مـواد مخدر اسـت.
وی تاکیـد کـرد :قرصهـای تـرک اعتیـادی کـه در شـبکههای
ماهـوارهای تبلیـغ میشـود پایه مواد مخـدر دارند و از مـاده مخدر و
داروهـای غیرمجـاز تولیـد شـدهاند.
فروغیـان با تاکیـد بر اینکه اسـتفاده از این داروها عـوارض بدتری
را بـه همـراه خواهد داشـت ،توضیح داد :اسـتفاده از قرصهای ترک
اعتیـاد فقـط افـراد معتـاد را بـه مواد مخـدر وابسـتهتر میکنـد و از
سـوی دیگـر عـوارض روحـی و جسـمی    بدتری را به همـراه خواهد
داشت.
دکتر یاسـمن مجبـوری ،رئیـس اداره نظارت و ارزیابـی فرآوردههای
طبیعـی ،سـنتی و مکمل دانشـگاه علوم پزشـکی خراسـان شـمالی
نیـز در ادامـه گفـت :داروهـای تـرک اعتیـاد معمـوالً تولیـد ایـران
نیسـتند و متأسـفانه شـناختی از قرصهـای ترک اعتیـاد خارجی در
دسـت نداریم.

