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سال بیست و چهارم شماره 6589

استقرار تیمهای واکنش سریع هالل احمر
در  ۳۱استان طی نوروز
رییــس جمعیــت هــال احمــر ،تمهیــدات در
نظــر گرفتــه شــده در طــرح نــوروزی  ۹۸را
تشــریح کــرد.
بــه گــزارشایســنا ،دکتــر علــی اصغــر
پیونــدی در رزمایــش بــزرگ ترافیکــی و
خدمــات ســفر که صبــح دیــروز (چهارشــنبه)
در ضلــع جنوبــی حــرم مطهــر امــام خمینــی
(ره) برگــزار شــد ،بــا بیــان ایــن کــه جمعیــت
هــال احمــر بــر اســاس وظیفــه ذاتــی
خــود بــرای ترویــج ایمنــی و کمــک بــه
شــهروندان در طــرح نــوروزی امســال نیــز
حضــور دارد ،خاطــر نشــان کــرد :جمعیــت
هــال احمــر در تمامی    صحنههــا در کنــار
مــردم خواهــد بــود و خدماتــی را بــه مــردم
ارائــه میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه هــال احمــر

 ۲۲روز در طــرح نــوروزی در خدمــت مــردم
خواهــد بــود ،اظهــار کــرد :پنــج هــزار و ۵۰۰
امدادگــر و نجــات گــر در بیــش از ۱۴۲۱

پایــگاه نــوروزی در خدمــت مــردم خواهنــد
بــود کــه ایــن مــدت ســه هــزا رو ۵۰۰
خــودروی امــدادی در  ۱۴۲۱پایــگاه ثابــت

نیــز اســتقرار خواهنــد داشــت.
پیونــدی از اســتقرار تیمهــای واکنــش
ســریع در  ۳۱اســتان تحــت عنــوان
"تیمهــای توانــا " نیــز خبــر داد و در ایــن
بــاره گفـت :همچنیــن  ۲۴امــداد هوایــی نیــز
در ایــن مــدت در آمادهبــاش خواهنــد بــود.
رییــس جمعیــت هــال احمــر بــا بیــان ایــن
کــه ســازمان جوانــان نیــز بــرای ایــام نــوروز
برنامهریــزی ویــژهای دارد ،خاطــر نشــان
کــرد ۱۲۶۱ :پســت و میــز خدمــات فرهنگــی
ــــ اجتماعــی و غرفــه "دوســتار کــودک"،
"خیمــه گاه نمــاز" و  ...در ایــن مــدت دایــر
خواهــد بــود .همچنیــن امیدواریــم کــه بــا
ارائــه بحــث آموزشــی و فرهنگــی و مــردم
یــاری شــرایط خوبــی را بــرای مســافران و
شــهروندان در ایــام نــوروز فراهــم کنیــم.

امسال  670تن مواد مخدر در کشور کشف شد
رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــروی
انتظامی    جمهــوری اســامی    ایران گفــت :از
ابتــدای امســال تاکنــون  670تــن انــواع مــواد
مخــدر در کشــور کشــف شــده کــه بیشــترین
نــوع آن تریــاک بــوده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســردار محمدمســعود
زاهدیــان روز چهارشــنبه در جمــع خبرنــگاران
بیرجنــدی افــزود :همچنیــن از ابتــدای امســال
تعــداد افــرادی کــه در زمینــه کشــف مــواد
مخــدر دســتگیر شــده انــد ،در هــم ســنجی
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته  2درصــد
رشــد داشــته اســت.
وی بیــان کــرد :جمــع آوری معتــادان متجاهــر
در کشــور امســال نیــز در مقایســه بــا زمــان
مشــابه ســال گذشــته  10درصــد افزایــش
داشــت.
رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر
گفــت :معتــادان متجاهــر تــا درمــان کامــل
و زمانــی کــه قابلیــت بازگشــت بــه جامعــه
داشــته باشــند در مراکــز درمــان نگهــداری
می    شــوند.
وی اضافــه کــرد :امســال تعــداد معتــادان
متجاهــر در شــهرها کمتــر شــده اســت و
مــردم مــا در ایــن زمینــه احســاس امنیــت
بیشــتری دارنــد.
ســردار زاهدیــان گفــت :متاســفانه در کشــور
افغانســتان تولیــد شیشــه و مــواد ســنتی
نســبت بــه گذشــته افزایــش یافتــه کــه ایــن
موضــوع زنــگ خطــری بــرای همــه دنیــا بــه

خصــوص کشــور مــا اســت.
وی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه ناامنی  هــای
افغانســتان ،ایــن کشــور در آینــده بــه تولیــد
کننــده نخســت شیشــه در جهــان تبدیــل

امــروزی دانســت و بیــان کــرد :بیــش از 700
نــوع مــواد مخــدر صنعتــی در دنیــا شناســایی
شــده ولــی در داخــل کشــور مــا نمونه  هــای
متعــدد زیــادی از آن دیــده نشــده اســت.

خواهــد شــد کــه نیــاز اســت جامعــه جهانــی
بــه ایــن موضــوع توجــه بیشــتری داشــته
باشــد.
وی گفــت :مــا در مرزهــای کشــور تشــدید
اقدام  هــای کنترلــی و نظارتــی را انجــام داده
ایــم و نیروهــای مرزبانــی و انتظامـی    در ایــن
مناطــق بــا قاچاقچیــان مــواد مخــدر برخــورد
جــدی می    کننــد.
رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــروی
انتظامــی ،مــواد مخــدر صنعتــی را کــه شیشــه
نمــاد آن اســت ،از تهدیدهــای اصلــی جامعــه

وی گفــت :مــواد مخــدر صنعتــی بــه عنــوان
تهدیــد جــدی جوامــع بیــن المللــی مطــرح
اســت و درمــان آن بســیار ســخت و گاهــی
غیرقابــل درمــان اســت.
زاهدیــان ادامــه داد :معضل  هــای اجتماعــی
مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی ویــژه
و خطرنــاک اســت و جرایــم خشــن از
عــوارض مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی
است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در زمینــه
مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی خودکنترلــی

را در جامعــه ایجــاد کنیــم تاکیــد کــرد :بایــد
ســطح آگاهــی خانواده  هــا را بــاال ببریــم و
بــا اطــاع رســانی ،عــوارض اعتیــاد بــه مــواد
مخــدر را معرفــی کنیــم و تــوان نــه گفتــن را
در افــراد جامعــه بــاال ببریــم.
او بیــان کــرد :خانــواده بزرگتریــن نقــش را در
پیشــگیری از مــواد مخــدر دارد و والدیــن بــا
اقدام  هــای کنترلــی نگذارنــد فرزندانشــان بــه
ســمت مــواد مخــدر برونــد.
رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر
همچنیــن گفــت :بــرای تجهیــز ایســتگاه  های
بازرســی بــه تجهیــزات روز برنامــه ریزی  های
مناســبی صــورت گرفتــه اســت و در چارچــوب
نیازهــای ایــن ایســتگاه  ها نســبت بــه تامیــن
نیازمندی  هــا اقــدام خواهــد شــد.
وی اظهــار داشــت :در زمینــه انســداد مرزهــا،
بــر اســاس منابعــی کــه بــرای ایــن منظــور
تخصیــص پیــدا می    کنــد ،برنامه  هایــی در
دســت اجــرا اســت و در آینــده خالءهــای
مــرزی تکمیــل خواهــد شــد.
ســردار زاهدیــان گفــت :اقداماتــی بــرای
انســداد و کنتــرل در مرزهــا بــه وســیله
تجهیــزات الکترونیکــی پیــش بینــی شــده و
اجــرا خواهــد شــد.
وی بیــان کــرد :همچنیــن طــرح جامــع بــرای
کنتــرل مرزهــای کویــری تهیــه شــده اســت
کــه بــا تجهیــزات و امکاناتــی کــه تخصیــص
داده شــده ،کنتــرل کویــر از جملــه کویــر
نهبنــدان افزایــش خواهــد یافــت.

اولین حادثه چهارشنبه آخر سال
در شیراز رقم خورد

درگیری مسلحانه سارقان احشام و پلیس
با یک کشته و  2مجروح

انفجـار یـک نارنجـک دسـت
سـاز ،نوجـوان  14سـاله ای
را در شـیراز روانـه بیمارسـتان
کـرد تـا اولیـن حادثـه
چهارشـنبه آخر سـال در شیراز
رقـم بخـورد.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـامگاه
سـه شـنبه  21اسـفند بـر
اثـر انفجـار یـک نارنجـک
دسـت سـاز ،نوجـوان چهـارده
سـاله ای در شـیراز مصـدوم و
بـه بیمارسـتان منتقل شـد.
مدیـر روابـط عمومی    اورژانس
اسـتان فـارس ضمـن تاییـد
ایـن خبـر اعلام کـرد کـه انفجـار ایـن نارنجک دسـت سـاز باعـث مصدومیت یک پسـر
چهـارده سـاله از ناحیـه تناسـلی و ران هـر دو پـا شـده اسـت.
همتـی خاطرنشـان کـرد کـه این حادثه حوالی سـاعت  20و  45دقیقه شـامگاه سـه شـنبه
 21اسـفند بـه اورژانـس اعالم و بالفاصلـه ماموران امدادی بـه خیابان اتحـاد ،محل حادثه،
اعزام شـده و فـرد مصدوم را به بیمارسـتان منتقـل کردند.
بـه گـزارش ایسـنا ،وقوع ایـن حادثه در حالی اسـت که مسـئوالن بارها نسـبت به خطرات
مواد محترقه دسـت سـاز ،بـه خانواده  ها هشـدار داده اند.

فرمانـده انتظامی    نهاونـد ،گفـت:
درگیری مسـلحانه سـارقین احشـام
بـا پلیـس نهاونـد موجـب کشـته
شـدن یـک سـارق و مجروح شـدن
دو سـارق دیگـر شـد.
به گـزارش ایسـنا ،شـااحمد سـاکی
گفـت :بـا توجـه بـه خبر  هـای
مردمی    مخصوصـاً اهالـی روسـتای
بخش مرکـزی و بخش گیـان نهاوند
مبنـی بـر اینکـه چنـد روزی اسـت
تعـدادی افـراد مسـلح بـا خـودرو پـژو در اطـراف روسـتا به قصد سـرقت احشـام پرسـه
میزننـد ،دسـتگیری و شناسـایی ایـن افـراد در دسـتور کار فرماندهی انتظامی    شهرسـتان
قـرار گرفـت.
سـاکی گفـت :در سـاعت  ۶:۳۰صبح سـه شـنبه  ۲۱اسـفند ،پلیـس نهاوند مطلع شـد که
خـودرو مذکـور بـه همـراه چهـار نفـر ،از روسـتای دهنو سـفلی در حـال سـرقت و متواری
شـدن هسـتند لـذا سـریعاً بـا اجرای طـرح مهـار و مسـدود نمودن کلیـه راه  هـای خروجی
علیرغـم ایسـت  های مکـرر ماموریـن مراقـب و اخطار با تیـر هوایی خـودرو پـژو مذکور به
سـمت روسـتای فارسـبان نهاوند متـواری و متقابال به سـمت مامورین تیرانـدازی می    کند.
وی افـزود :در نهایـت ایـن درگیـری منجر بـه توقیف خودرو مذکور و کشـته شـدن یک نفر
از سـارقین و مجروحیـت دو نفـر دیگـر گردید و نفـر چهارم که به سـمت کوه  هـای اطراف
متـواری شـده بود بـا تلاش مامورین دسـتگیر و به یـگان انتظامی    انتقـال مییابد.

مشروب الکلی جان  7نفر را
در آذربایجان غربی گرفت

دستگیری باند دو نفره آدم ربایان در بندرعباس

رییـس مرکـز مدیریـت حـوادث و
فوریت  هـای پزشـکی دانشـگاه علوم
پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی
آذربایجـان غربـی گفـت :مصـرف
مشـروب الکلـی دسـت سـاز تاکنون
جـان هفـت نفـر را در ایـن اسـتان
گرفتـه اسـت.
باقـر بهرامـی    روز چهارشـنبه در گفت
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود38 :
نفـر در اسـتان بـر اثـر اسـتفاده از
مشـروبات الکلی دسـت سـاز مسموم
شـده بودنـد کـه  31نفـر آنـان در بیمارسـتان بسـتری بـوده و هفـت نفـر جـان باختنـد.
وی اظهـار کـرد :بیشـترین تعـداد مسـمومان بـا مشـروبات الکلی دسـت سـاز مربـوط به
شهرسـتان بـوکان بـا  22نفر اسـت.
وی ادامـه داد :در شهرسـتان  های ارومیـه و پیرانشـهر نیـز بـه ترتیـب  14و  2نفـر در اثـر
مصـرف ایـن مشـروبات مسـموم و راهی بیمارسـتان شـده بودند.
رییـس مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریت  های پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات
بهداشـتی درمانـی آذربایجـان غربـی اضافـه کـرد :از  31نفـر افـراد بسـتری شـده در
بیمارسـتان 23 ،نفـر ترخیـص شـده اند.
بهرامی    گفـت :کبـد ،کلیـه و چشـم ایـن افـراد بیشـترین آسـیب را بـا مصـرف مشـروبات
تقلبـی و دسـت سـاز دیده اسـت.
وی ادامـه داد :علـت مسـمومیت این افـراد با انجـام آزمایش  های الزم در دسـت بررسـی
ا ست .
بـه گـزارش ایرنا ،سـه نفـر از عاملان اصلی تولید و توزیع مشـروبات الکلی دسـت سـاز و
تقلبی در بوکان از سـوی پلیس شناسـایی و دسـتگیر شـده اند.
مصـرف مشـروبات الکلـی در همـه جـای دنیا هر سـال افـراد زیـادی را با مشـکالت جدی
سلامت حتـی مـرگ روبـه رو می    کند.
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فرمانـده انتظامی    بندرعبـاس از دسـتگیری
بانـد دو نفـره آدم ربایـان در این شهرسـتان
خبـر داد.بـه گـزارش ایسـنا،سـرهنگ محمد
اسـماعیل مشـایخ بـا اعلام این خبـر گفت:
بانـد دو نفـره آدم ربایـان در این شهرسـتان
دسـتگیر شـدند.وی افزود :سـاعت یک و ۳۰
بامـداد بانـد دو نفـره آدم ربایـان کـه قصـد
ربایش فردی در سـاحل بندرعباس را داشـتند
بـا حضـور بـه موقـع و تدبیـر پلیس دسـتگیر
شـدند.فرمانده انتظامی    شهرسـتان بندرعبـاس بـا بیـان اینکـه آدم ربایان بـا حضور پلیس
اقـدام به شـلیک  ۷گلوله سلاح کمـری کردند ،خاطرنشـان کـرد :آدم ربایـان چندین فقره
سـرقت مسـلحانه و شـرارت را در پرونـده سـوابق خـود دارند.
سـرهنگ مشـایخ اضافـه کـرد :در ایـن عملیـات یک دسـتگاه خودرو سـواری سـمند ،یک
قبضـه کلـت کمـری با دوخشـاب نیـز از ایـن باند توقیف شـد.

دستگیری محتکر میلیاردی آجیل شب عید در ساری
فرمانـده انتظامی    مازنـدران از کشـف یـک تـن و  350کیلوگـرم آجیـل و تنقلات احتـکار
شـده در سـاری خبـر داد.بـه گـزارش گـروه دریافـت خبـر ایسـنا ،سـردار سـیدمحمود
میرفیضـی اظهـار کـرد :در راسـتای مقابلـه بـا عرضـه کاالی قاچـاق و جلوگیـری از احتکار
کاال و نیازمندی  هـای مـردم در آسـتانه آغـاز سـال نو ،طـرح عملیاتـی مبارزه بـا قاچاق کاال
و ارز در دسـتور کار پلیـس آگاهـی ایـن فرماندهی قرار گرفـت.وی تصریح کـرد :در اجرای
ایـن طـرح کارآگاهـان اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز پلیـس آگاهی بـا انجـام اقدامات
اطالعاتـی موفـق به شناسـایی یک محتکر آجیل و تنقالت شـب عید در شهرسـتان سـاری
شـدند.فرمانده انتظامی    اسـتان مازندران خاطرنشـان کـرد :پس از هماهنگی  هـای قضائی،
مامـوران پلیـس آگاهـی با همـکاری نماینـده سـازمان صنعت ،معـدن و تجارت اسـتان در
بازرسـی از محـل دپـوی کاال توسـط متهم یـک تـن و  350کیلو انـواع تنقلات و آجیل که
متهـم قصـد عرضـه آن در روزهـای پایانی سـال را داشـت ،کشـف کردند.

فارس

کشف  500كيلو حشيش در فارس

فرمانـده انتظامي اسـتان از كشـف  500كيلوگرم حشـيش طي يك
عمليات منسـجم پليسـي خبر داد.

شـده در بازجويي  هـاي فنـي پليـس ،بـه  51فقـره سـرقت قطعات
و محتویـات داخـل خودروهـا اعتـراف كـرد.
ایـن مقـام انتظامی    با اشـاره بـه دسـتگيري  2مالخر در ایـن زمینه،
بیـان داشـت :مأمـوران بـا هماهنگـي مقـام قضائـي در بازرسـي از
مخفيـگاه اين سـارق حرفـه اي ،موفق شـدند مقادير زيـادي اموال
مسـروقه از نـوع باطري ،ضبط و باند ،فلش ،السـتيك و  ...را كشـف
كنند .
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "شـیراز" بـا بیـان اينكـه متهمـان
پـس از انجـام تحقيقـات تكميلي تحويـل مراجع قضائي شـدند ،از
شـهروندان خواسـت با رعايـت تدابير پيشـگيرانه از سـرقت مانند
نصب سيسـتم دزدگير و اسـتفاده از قفل و تجهيزات ضدسـرقت در
خـودرو خـود ،سـارقان را در انجام سـرقت نـاكام بگذارند.

کشف  150راس دام قاچاق
در"مرودشت"
سـردار "احمـد علـي گـودرزي" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفـت :مأموران پليـس مبارزه بـا مواد مخدر اسـتان
بـا انجـام کارهـاي اطالعاتـی و پليسـي ،یک شـبکه تهيـه و توزيع
مـواد مخـدر را شناسـايي و موضـوع را بـه صـورت ويژه در دسـتور
كار خـود قـرار دادند.
وي ادامـه داد :مأمـوران بـا كنتـرل محسـوس و نامحسـوس
خودروهـاي عبـوري در يكـي از ورودي  هـاي شـهر شـيراز ،يـك
دسـتگاه خـودرو وانـت مـزدا تـك كابيـن حامـل مـواد مخـدر را
شناسـايي و دسـتور ايسـت دادنـد.
سـردار گـودرزي بـا بيـان اينكـه راننـده خـودرو بـدون توجـه بـه
دسـتور مأمـوران اقدام بـه فرار كـرد ،افـزود :پس از طي مسـافتي
تعقيـب و گريـز ،خـودرو مـورد نظـر توقيـف و يـك قاچاقچـي مواد
مخدر دسـتگير شـد.
وي بـا اشـاره بـه اينكـه در بازرسـي از ايـن خـودرو  500كيلوگرم
حشـيش كشـف شـد ،تصريـح كـرد :در اين خصـوص دو دسـتگاه
خـودرو سـمند و پرايـد نيـز كـه به عنـوان اسـكورت ايـن محموله
مـواد مخـدر عمـل مي كردنـد ،توقيـف و در اين خصوص سـه متهم
دسـتگير شدند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان فـارس گفـت :همـواره برخـورد بـا
سـوداگران مـرگ و قاچاقچيـان مـواد مخـدر بـه عنـوان يكـي از
اولويت  هـاي ايـن فرماندهـي در دسـتور كار قـرار دارد.

پلمپ 6واحد صنفي متخلف
در"ارسنجان"
فرمانـده انتظامی    "ارسـنجان" از پلمـپ  6واحـد صنفـی متخلف در
ایـن شهرسـتان خبر داد.

سـرهنگ "احمـد فـداکار" در گفـت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بـا اعلام اين خبـر گفت :بـه منظـور سـاماندهي واحدهاي
صنفـي و برخـورد بـا تخلفات صنـوف ،مامـوران پليـس اطالعات و
امنيـت عمومـي این شهرسـتان از  60واحـد صنفي بازديـد کردند.
وي افـزود :در هميـن راسـتا  6واحـد بـه دليـل تخلفـات صنفـی از
قبیل گرانفروشـی ،عـدم رعايت بهداشـت و عدم رعایـت قوانين و
مقـررات پلمـپ گردید.
فرمانـده انتظامي شهرسـتان "ارسـنجان" در پايان ضمـن تاكيد بر
ادامـه طرح  هـاي نظـارت بر اماکـن و صنـوف متخلـف و قدرداني از
همـكاري خـوب شـهروندان با پليـس ،از مردم خواسـت در صورت
مشـاهده و يـا برخورد بـا تخلفـات صنفـي ،موضـوع را بالفاصله به
مركـز فوريت  هاي پليسـي  110اطلاع دهند.

پرونده سارق درون خودرو با
 51فقره سرقت بسته شد
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "شـیراز" از دسـتگيري يك سـارق
حرفـه اي محتویـات داخـل خـودرو بـا  51فقره سـرقت خبـر داد.
سـرهنگ "دالور القاصـی مهـر" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،در تشـریح این خبـر گفـت :در پي وقوع چنـد فقره
سـرقت داخـل خودرو در شـيراز ،ماموران تجسـس دايـره مبارزه با
سـرقت کالنتـری "21کوی زهرا" ،شناسـايي و دسـتگيري سـارق
یـا سـارقان احتمالـی را در دسـتور كار خود قـرار دادند.
وي افـزود :مامـوران کالنتـری بـا بررسـي  های میدانـی و افزايـش
گشـت زني  هـای هدفمنـد در محـدوده سـرقت  هاي انجـام شـده،
موفـق شـدند يـك نفـر متهـم در حيـن سـرقت از يـك دسـتگاه
سـواري پرايـد را دسـتگير و بـه مقـر انتظامی    انتقـال دهنـد.
سـرهنگ "القاصـی مهـر" بـا اشـاره بـه اینکـه متهـم از سـارقان
حرفـه اي و سـابقه دار مـي باشـد ،تصریـح کـرد :فـرد دسـتگیر

یک کاردینال به جرم کودکآزاری
در استرالیا محکوم به حبس شد
کاردینـال "جـورج پـل" کـه اخیـرا در پرونـده سوءاسـتفاده از دو
پسـر در اسـترالیا مجـرم شـناخته شـده بود به شـش سـال زندان
مجازات شـده اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا ،خزانهدار سـابق واتیـکان بلندپایـه ترین چهره
کلیسـای کاتولیک اسـت کـه در زمینه جرایم جنسـی علیـه کودکان
گناهکار شـناخته میشـود.
هیـات منصفـه سـال پیـش نتیجـه گیـری کـرد کـه جـورج پـل در
سـال  ۱۹۹۶در یـک کلیسـای جامـع ملبورن از دو پسـر  ۱۳سـاله
سوءاسـتفاده کـرده اسـت .ایـن کاردینال کـه اکنون  ۷۷سـال دارد
بـر بیگناهـی خـود تاکیـد و درخواسـت تجدیـد نظـر کرده اسـت.
قاضـی دادگاهـی روز چهارشـنبه مجـازات پـل را تعیین کـرد .یکی
از قربانیـان در دادگاه شـهادت داده و قربانـی دیگر در سـال ۲۰۱۴
در اثـر مسـمومیت با مـواد مخدر جان خود را از دسـت داده اسـت.
بـه گـزارش بیبیسـی ،وجهـه کلیسـای کاتولیـک در سـالهای
اخیـر بـه دلیـل یـک رشـته ادعاهـای آزار جنسـی و تلاش بـرای
سـرپوش گذاشـتن بر آنها آسـیب دیده اسـت و پاپ فرانسـیس در
تالشـی بـرای پاسـخگویی به این رسـوایی اخیـرا اجالسـی برگزار
کر د .

فرمانـده انتظامی    شهرسـتان "مرودشـت" از توقیـف یک دسـتگاه
کامیـون و کشـف  150راس دام قاچـاق خبـر داد.

سـرهنگ "اسـماعیل زراعتیـان" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پایگاه
خبـری پلیـس ،اظهار داشـت :در اجرای طـرح مبارزه بـا قاچاق کاال
و ارز ،مامـوران انتظامـي ايـن شهرسـتان هنگام گشـت زنی به يك
دسـتگاه كاميون حامل احشـام مشـکوک و آن را متوقـف کردند.
سـرهنگ "زراعتيـان" بـا اشـاره بـه اینکـه در بازرسـي از ایـن
خـودرو 150 ،راس احشـام قاچـاق كشـف شـد ،تصريـح كـرد:
در ايـن خصـوص يـك نفـر دسـتگير و بـراي سـير مراحـل قانوني
تحويـل مراجـع قضائـي شـد.فرمانده انتظامـي شهرسـتان
"مرودشـت" بـا اشـاره بـه اينكـه برابـر نظـر كارشناسـان ارزش
احشـام قاچـاق مكشـوفه 2 ،ميليارد ريال برآورد شـده اسـت ،خاطر
نشـان كـرد :مبـارزه بـا پديـده قاچـاق از ماموريت  هاي هميشـگي
پليـس ايـن شهرسـتان اسـت.

كشف 41راس دام قاچاق
در"فيروزآباد"
فرمانـده انتظامي"فیروزآبـاد" گفـت :بـا تلاش مأمـوران انتظامـي
اين شهرسـتان 41 ،راس احشـام قاچاق و فاقد مجوز كشـف شـد.
سـرهنگ "مهـدی جوكار" در گفـت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بيـان كـرد :در ادامـه طـرح تشـديد مبـارزه با قاچـاق كاال
و ارز ،مامـوران انتظامـي ايـن شهرسـتان هنـگام كنتـرل محورهاي
مواصالتـي ،در یـک عملیـات ضربتـی2 ،دسـتگاه پرایـد و ایسـوزو
حامـل احشـام قاچـاق را شناسـايي و توقيـف كردند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "فیروزآبـاد" بـا اشـاره بـه اينكه در
بازرسـي از ايـن خودروهـا 41 ،راس احشـام كشـف شـد ،تصريح
كـرد :برابـر نظر كارشناسـان ارزش احشـام قاچاق مكشـوفه550 ،
ميليـون ريـال بـرآورد شـده اسـت.اين مقـام انتظامـي با اشـاره به
دسـتگيري  2نفـر و معرفـي آن  هـا به مراجـع قضائي ،خاطر نشـان
كـرد :بـا توجـه بـه اينكـه بسـياري از بيماري  هـاي خطرنـاك بيـن
انسـان و دام مشـترك اسـت ،جابه جايـي و نقل و انتقـال اين گونه
احشـام بـدون مجـوز بهداشـتي به دليـل اينكـه مي تواند سلامت
شـهروندان را بـه مخاطـره بينـدازد ،ممنوع مي باشـد.

كشف  30هزار مواد محترقه
در يك منزل
معـاون اجتماعـي فرماندهـي انتظامـي اسـتان از كشـف و ضبـط
 30هـزار عدد انـواع مواد محترقه در بازسـي از يك منزل مسـكوني
در"شـيراز" خبـر داد.سـرهنگ "كاووس محمدي" در گفـت و گو با
خبرنـگار پايـگاه خبـري پليس ،بيان كـرد :ماموران پليـس اطالعات
و امنيـت عمومـي اسـتان در اجـراي طـرح مقابلـه بـا كاالي قاچاق،
از دپـو مقـدار زيـادي مـواد محترقـه در يك منـزل مسـكوني مطلع
شـدند.وي افـزود :ماموران پـس از هماهنگي قضائي در بازرسـي از
آن منـزل ،موفـق به كشـف 30هزار عدد انـواع مـواد محترقه قاچاق
شـدند .سـرهنگ "محمـدي" بـا بيـان اينكـه متهـم قبـل از حضور
مامـوران از محـل متواري شـده بـود و تلاش براي دسـتگيري وي
كمـاكان ادامـه دارد ،از شـهروندان خواسـت؛ در صـورت مشـاهده
هرگونـه فعاليـت غيـر قانونـي افـراد سـودجو و مـوارد مشـكوك
مراتـب را سـريعا به پليـس  110اعلام كنند.

بین الملل

زنی در اسلوونی برای گرفتن
خسارت از بیمه دستش را قطع کرد

پلیـس اسـلوونی یک زن  ۲۱سـاله را کـه برای دریافت خسـارت از
شـرکت بیمه دسـت خـود را بـا اره برقی قطـع کرده بود بازداشـت
کر د .
بـه گزارش ایسـنا ،این در حالی اسـت که پزشـکان در بیمارسـتان
لیوبلیانـا ،پایتخـت اسـلوونی موفق شـدند دسـت او را پیوند بزنند.
ایـن زن امیـدوار بـود کـه بتوانـد پـس از قطـع کـردن دسـت خود
حـدود  ۳۸۰هـزار یـورو از شـرکت بیمـه خسـارت دریافـت کنـد.
پلیـس اسـلوونی بـر ایـن باور اسـت کـه او مـدت اندکـی پیش از
حادثـه خـود را نـزد ایـن شـرکت ،بیمـه کـرده بود.
والتار زرینسـکی ،سـخنگوی پلیس در نشسـتی خبـری در این مورد
اظهـار داشـت :او بـا یکی از همدسـتان خـود به طور عمدی دسـت
خـود را بـا اره برقی از مچ قطـع کرد .او امیـدوار بوده بتوانـد وانمود
کند کـه این یـک حادثه بوده اسـت.
ایـن زن به همراه همدسـت  ۲۹سـاله اش بازداشـت شـده اسـت.
آنهـا در صورتـی کـه در دادگاه مجرم شـناخته شـوند ممکن اسـت
به هشـت سـال زنـدان محکوم شـوند.
بـه گزارش یورونیوز ،همدسـت این زن یکی از اعضـای خانواده اش
بوده است.

