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بخشی از تأسیسات نفتی هورالعظیم زیر آب
آنچــه بیــش از ســیل خوزســتان و
پیامدهــای ناشــی از آن همچــون آبگرفتگــی
خانههــای روســتاهای و شــهرهای حاشــیه
کرخــه ،دز و کارون و نیــز مصائــب
بــی خانمــان شــدن و نیــاز بــه تأمیــن
مایحتــاج ضــروری ســیل زدگان توجــه
جهانیــان و بخصــوص مــردم ایــران را بــه
خــوب جلــب کــرد ،تشــکیل ســیل بنــد
انســانی توســط جوانــان از خودگذشــته
دهالویــه بــرای جلوگیــری از ورود ســیالب
بــه روستایشــان در  ۲۳فروردیــن بــود.
ســیل بنــد انســانی کــه یکبــار دیگــر جنــگ
زدههــای خوزســتان بــا دســت خالــی بــرای
دفــاع از خانــه و خــاک اجدادیشــان تشــکیل
دادنــد .حــاال خــط مقــدم نبــرد بــا ســیل بــه
اطــراف اهــواز رســیده و در تــاش هســتند
بــا ایجــاد ســیل بنــد  ۲۶کیلومتــری جلــوی
ورود ســیالب کرخــه را بــه اهــواز بگیرنــد.
مدیریــت بحــران و تمــام دســتگاههای
ذیربــط در تــاش هســتند ضمــن مهــار
روان آبهــا بــرای جلوگیــری از ورود بیشــتر
بــه تأسیســات تولیــدی و برقــی اطــراف
اهــواز ،آن را بــه ســوی مقصــد اصلــی
خــود یعنــی هورالعظیــم هدایــت کننــد
و شــرکت نفــت نیــز اجــازه داده کــه آب
وارد تأسیســات نفتــی شــود تــا جــان و مــال
مــردم حفــظ شــود.
امــا آنچــه بیــش از ســایر مســائل ســیل
زدههــا و مرکــز بهداشــت خوزســتان را
نگــران کــرده ،پــس زدگــی فاضــاب در
برخــی مناطــق اهــواز اســت کــه شــرایط
هشــدار را بــرای بــروز بیماریهــای رودهای
همزمــان بــا فصــل بهــار اســت و عــاوه بــر
آن زمینهــای اشــباع شــده از آبــی اســت
کــه بــا وجــود فروکــش کــردن انــگار
قصــد خــروج از زمینهــای کشــاورزی
و خانههــا را نــدارد و معلــوم نیســت
ســیل زدگان خوزســتان تــا چــه زمانــی
بایــد در اردوگاههــا و پشــت بــام خانههــا
روزگار بگذراننــد.
سـاخت  ۲۶کیلومتـر سـیلبند برای
کنترل سـیالب کرخـه و دز
مدیرعامــل ســازمان آب و بــرق خوزســتان
بــا تاکیــد بــر مدیریــت ســیالب دش ـتها،

گفــت :ســیل بنــد سراســری شــمال غــرب
اهــواز بــه طــول  ۲۶کیلومتــر بــرای
جلوگیــری از ســیالب کرخــه و دز در حــال
ســاخت اســت.
بــه گــزارش ایســنا" ،فرهــاد ایزدجــو" بــا
اشــاره بــه ســاخت ســیل بنــد حفاظتــی
در غــرب اهــواز اظهــار کــرد :ســاخت ایــن
ســیل بنــد بــا طراحــی ســازمان آب و بــرق
خوزســتان و بــا دســتور و پیگیریهــای
اســتاندار خوزســتان و همــکاری چنــد
دســتگاه اجرایــی و قــرارگاه ســازندگی
خاتــم االنبیــا از ســه روز پیــش آغــاز شــده
و رو بــه اتمــام اســت کــه هــر کــدام از

وی توضیــح داد :معمــو ًال در ایــن فصــل،
هنــگام وقــوع ســیالب ،دبــی رودخانههــا
پــس از تخلیــه ســیالبهای تســکین
یافتــه ،بــه انــدازه دبــی پایــه اســت ،امــا
در رویدادهــای اخیــر بــه دلیــل بــارش
بــرف زیــاد در باالدســت و رطوبــت زیــاد
حوضههــای آبریــز ســدها دبــی رودخانــه
کــم نشــده و بــه همیــن دلیــل حجــم
ســیالب دشـتها بیشــتر شــده و بــه ســمت
اهــواز حرکــت کــرده اســت.
ایزدجــو بــا اشــاره بــه برآوردهایــی کــه از
ســیالب دش ـتها شــده اســت ،خاطرنشــان
کــرد :بــه نظــر میرســد ایــن ســیلبند

دســتگاهها بخشــی از آن را برعهــده
گرفتــه و ســازمان آب و بــرق نیــز حــدود
 ۴.۵کیلومتــر از آن را اجــرا کــرده اســت.
ایزدجــو افــزود :ایــن ســیلبند بــه طــول
 ۲۶کیلومتــر و ارتفــاع ســه متــر از شــمال
غــرب اهــواز از رودخانــه کارون در مقطــع
ابتــدای دغاغلــه تــا پلیــس راه اندیمشــک و
شــمال عیــن  ۲کشــیده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه جریــان ســیالب دشـتها
بــه ســمت اهــواز ،اضافــه کــرد :ســیالب
دشــتهای رودخانههــای دز و کرخــه بــه
دلیــل طوالنــی مدتتــر بــودن رهاســازی
از ســدها نســبت بــه ســالهای نرمــال ،بــا
دبــی بیشــتر از ســالهای نرمــال جــاری
شــده اســت.

حفاظتــی بــرای ســیالبی کــه بــه ســمت
اهــواز جــاری شــده کافــی اســت ،امــا بــا
پایــش شــرایط در صــورت نیــاز میتــوان
ارتفــاع و اســتحکام ســیلبند را متناســب
بــا شــرایط ،بیشــتر کــرد تــا مانــع ورود
ســیالب از شــمال غــرب بــه اهــواز شــود.
مدیرعامــل ســازمان آب و بــرق خوزســتان
در ادامــه گفــت :بــا توجــه بــه افزایــش
رهاســازی آب از ســمت کشــور عــراق،
پیــش بینــی میشــود ارتفــاع آب در
هورالعظیــم بیشــتر شــود و برخــی مناطــق
نزدیــک هــور کــه شــیب کمتــری دارنــد بــا
آبگرفتگــی مواجــه شــوند.
وی افــزود :در حــال حاضــر بــا تمهیداتــی
کــه ایجاد شــده ،وضعیــت در دشــت آزادگان

و رفیــع بهتــر از پیــش بینیهــا اســت،
خروجــی آب از رفیــع زیــاد اســت و ارتفــاع
آب در انتهــای شــاخه نیســان فروکــش
کــرده اســت ،تعــداد زیــادی از مــردم کــه
حاضــر بــه تخلیــه شــهر نشــدهاند اکنــون
در اینجــا زندگــی میکننــد.
ایزدجــو ،بــا تاکیــد بــر ایمــن بــودن کامــل
ســدهای اســتان گفــت :ســدهای خوزســتان
در وضعیــت ایمنــی و پایــداری خوبــی
هســتند و اطمینــان میدهیــم کــه هیــچ
خطــری متوجــه پاییــن دســت نیســت.
وی افــزود :بــه رغــم اینکــه حجــم
خالــی مخــازن ســدها کمتــر از شــرایط
معمــول اســت کــه ایــن مســاله ریســک
رهــا ســازی در زمانهــای پــر بــارش را
بیشــتر میکنــد ،امــا بــه دلیــل مشــکالت
و آبگرفتگیهایــی کــه در پاییــن دســت
داریــم ،بــرای مدیریــت بهتــر ایــن مناطــق،
خروجیهــا کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی بارندگــی
در  ۲۸و  ۲۹فروردیــن مــاه اظهــار کــرد:
بــر اســاس پیــش بینیهــا بارندگیهــا
کمتــر از متوســط اســت کــه ایــن مســاله
بــه ایجــاد آمادگــی در مخــازن ســدها بــرای
بارشهــای اردیبهشــت کمــک میکنــد،
بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش
رهاســازی آب مشــکالتی برای پایین دســت
بوجــود مـیآورد ،در تعییــن خروجــی ســدها
حداقلهــای مجــاز را اعمــال میکنیــم.
ایزدجــو تصریــح کــرد :بارشهــای بهــاره
تــا اردیبهشــت مــاه میتوانــد غیرمنتظــره و
همــراه بــا تغییــرات شــدید باشــد ،از ســوی
دیگــر هواشناســی امــکان پیــش بینــی
دقیــق ایــن بارشهــا را ٣تــا  ٥روز قبــل
از وقــوع نــدارد ،بــه همیــن دلیــل حجــم
خالــی مخــازن بایــد بــرای پذیــرش ایــن
بارشهــا افزایــش یابــد.
بــه گفتــه وی میــزان رهاســازی آب از
ســدها بــه ســیالب ورودی و حجمی    کــه
در مخــزن ســد ذخیــره شــده ،بســتگی
دارد ،بــه ایــن معنــی کــه هــر چقــدر حجــم
بیشــتری از آب در ســدها داشــته باشــیم
امــکان مهــار ســیالب کمتــری را خواهیــم
داشت.

سرقت خودرو بعد از ماساژ درمانی
رئیــس پایــگاه ســوم پلیــس آگاهــی تهــران
بــزرگ از دســتگیری جاعــل حرفــهای
کــه در پوشــش ماســاژدرمانی و پزشــک
فیزیوتــراپ اقــدام بــه ســرقت خــودرو کــرده
بــود ،خبــرداد.
بــه گــزارش ایســنا ،چنــدی پیــش در پــی
وصــول دو فقــره شــکایت مبنــی بــر ســرقت
خــودرو از داخــل پارکینــگ مجتمعهــای
مســکونی ،پرونــدهای در ایــن خصــوص
تشــکیل و بــرای رســیدگی در اختیــار
پایــگاه ســوم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ
قــرار گرفــت.
مالباختــگان پــس از حضــور در پایــگاه ســوم
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ در اظهاراتــی
مشــابه گفتنــد کــه بــه شــخصی تحــت
عنــوان ماســاژور و فیزیوتــراپ کــه بــه منزل
آنهــا تــردد داشــته مشــکوک شــدهاند .یکــی
از مالباختــگان در اظهاراتــش بــه کارآگاهــان
گفــت :از طریــق یــک برگــه آگهــی پخــش
شــده در داخــل مجتمــع بــا شــماره تمــاس
درج شــده در داخــل آگهــی تمــاس گرفتــم؛
پــس از تمــاس جوانــی حــدودا  ۳۰ســاله
کــه خــودش را پزشــک فیزیوتــراپ معرفــی
کــرده بــود ســه نوبــت بــه منــزل مــا آمــد
و اقــدام بــه ماســاژدرمانی کــرد؛ پــس از
گذشــت مــدت کوتاهــی از ایــن ماجــرا
یــک روز صبــح کــه بــرای رفتــن بــه محــل
کار  ،بــه پارکینــگ خانــه رفتــه بــودم تــا
ســوار ماشــین شــوم ،در کمــال تعجــب
متوجــه شــدم کــه خــودرو داخــل پارکینــگ
نیســت و ایــن در حالــی بــود کــه در
پارکینــگ تنهــا بــا ریمــوت بــاز میشــود.
یکــی دیگــر از مالباختــگان نیــز در اظهاراتی
مشــابه گفــت کــه یــک دکتــر فیزیوتــراپ،
دو جلســه بــرای ماســاژ درمانــی بــه منــزل
وی تــردد داشــته و ســرقت خــودرو  ۲۰۷وی
نیــز پــس از حضــور ایــن شــخص انجــام
شــده اســت.
کارآگاهــان پایــگاه ســوم در همــان
تحقیقــات اولیــه و بــا بررســی آگهــی

تبلیغاتــی ارائــه شــده از ســوی
شــکات اطمینــان پیــدا کردنــد کــه در
تمامی    ســرقتهای انجــام شــده ،فــردی
مشــخص بــه منــزل مالباختــگان تــردد
داشــته و بــه احتمــال بســیار زیــاد ،بــا
ســوء اســتفاده از ایــن موضــوع اقــدام بــه
ســرقت ســوئیچ خــودرو و ریمــوت پارکینگ
منــزل مالباختــگان کــرده و در ادامه ســرقت
خودروهــا را انجــام داده اســت؛ همچنیــن در
مراجعــه بــه آدرس  هــای اعــام شــده در
کارتهــای تبلغاتــی در خیابــان شــریعتی

شــد کــه مــدارک شناســایی مفقــود شــده در
واقــع توســط مرتضــی ســرقت شــده اســت.
در تحقیقــات ،مرتضــی بــه ناچــار لــب بــه
اعتــراف گشــود و ضمــن اعتــراف صریــح
بــه ســرقت مــدارک شناســایی عنــوان
داشــت کــه ایــن مــدارک را در ازای
دریافــت مبلــغ ناچیــزی پــول در اختیــار
یکــی از دوســتانش بــه نــام "مســعود  .ک"
 ۳۲ســاله قــرار داده اســت.
بــا شناســایی مخفیــگاه مســعود در محــدوده
ســیدخندان ،کارآگاهــان پایــگاه ســوم

و ســه راه طالقانــی ،اساســا چنیــن مطــب
پزشــکی وجــود نــدارد.
کارآگاهــان پایــگاه ســوم پلیــس آگاهــی
تهــران بــزرگ بــا انجــام اقدامــات پلیســی
اطــاع پیــدا کردنــد کــه هویــت اســتفاده
شــده در آگهــی تبلیغاتــی ،متعلــق بــه یکــی
از شــهروندان در غــرب تهــران اســت کــه
چنــدی پیــش اســناد و مدارکــش مفقــود
شــده و موضــوع را بــه پلیــس اطــاع داده
اســت؛ در ادامــه یکــی از بســتگان نزدیــک
ایــن شــخص بــه نــام "مرتضــی  .ن" ۲۶
ســاله بــه عنــوان یکــی از مجرمــان ســابقه
دار مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا
انجــام اقدامــت ویــژه پلیســی مشــخص

پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ در تاریــخ
 ۲۲فروردیــن مــاه ضمــن هماهنگــی بــا
مقــام قضایــی وارد مخفیــگاه مســعود شــده
و در بازرســی از مخفیــگاه وی  ،عــاوه
بــر کشــف کارت تبلغاتــی بــا موضــوع
ماســاژدرمانی در پوشــش دکتــر فیزیوتــراپ
 ،مقادیــر قابــل توجهــی از اســناد و مــدارک
مجعــول مرتبــط بــا وزارت بهداســت،
بیمارســتانهای ســطح شــهر تهــران ،
مهرهــای جعــل شــده ارگانهــای مختلــف
نظامــی ،انتظامــی ،دولتــی و دادســراهای
مختلــف ،بــه همــراه یــک دســتگاه خــودرو
 ۲۰۷ســرقت شــده از شــکات پرونــده
کشــف شــد.
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در بررســی اســناد و مــدارک مجعــول
مشــخص شــد کــه متهــم عــاوه بــر
طراحــی کارتهــای تبلغاتــی تحــت عنــوان
دکتــر فیزیوتــراپ  ،چندیــن مــدارک
کارشناســی و کارشناســی ارشــد بــا هویــت
مجعــول امیــر  .ب کــه هویــت واقعــی
صاحــب مــدارک بــود ،جعــل کــرده در
حالــی کــه در ادامــه تحقیقــات مشــخص
شــد کــه متهــم دارای مــدرک دیپلــم اســت.
مســعود  .ک کــه چــاره ای جــز اعتــراف
نداشــت ،صراحتــا بــه جعــل عنــوان پزشــک
فیزیوتــواپ و ســرقت خــودرو متعلــق
بــه مالباختــگان اعتــراف کــرد ؛ وی در
اعترافاتــش بــه کارآگاهــان گفــت :بــا
یکــی از خودروهــای ســرقت شــده تصــادف
شــدیدی در منطقــه نظــام آبــاد انجــام دادم
کــه در همــان محــل ســرقت خــودرو را رهــا
کــردم .متهــم در خصــوص نحــوه انجــام
ســرقت  ها نیــز بــه کارآگاهــان گفــت :بــه
بهانــه انجــام ماســاژدرمانی چندیــن نوبــت
بــه خانــه شــکات راه پیــدا می    کــردم و
از همیــن فرصــت بــرای ســرقت ســوئیچ
خــودرو و  ...اســتفاده می    کــردم ؛ پــس از
آن  ،نیمــه شــبها بــه پارکینــگ خانههــا
رفتــه و بــدون هیچگونــه مشــکل خاصــی
ماشــین  ها را ســرقت میکــردم.
بــر اســاس اعــام مرکــز اطــاع رســانی
پلیــس آگاهــی ناجــا ،ســرهنگ کارآگاه
کامیــار چهــری ،رئیــس پایــگاه ســوم
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ  ،بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت  :تحقیقــات از متهــم در
مراحــل ابتدایــی و مقدماتــی قــرار دارد
لــذا از کلیــه شــکات و مالباختگانــی کــه
بدیــن شــیوه و شــگرد مــورد ســرقت
منــزل ،ســرقت خــودرو و یــا کالهبــرداری
قــرار گرفتنــد دعــوت می    شــود تــا بــرای
طــرح و پیگیــری شــکایات خــود بــه نشــانی
پایــگاه ســوم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ
در خیابــان خرمشــهر ،میــدان نیلوفــر
مراجعــه کننــد.

فارس

ارسال كمك  هاي پليس فارس
به مناطق سيل زده

فرمانـده انتظامي اسـتان از ارسـال يك محمولـه  20تني كمك  هاي
غيـر نقدي بـه مناطق سـيل زده خبر داد.

واژگونی يك دستگاه
پژو  405در"الرستان"
رئیـس پلیـس راه جنـوب اسـتان از واژگونی یک دسـتگاه پژو 405
در محـور الرسـتان با  2کشـته و  2مصـدوم خبر داد.

سـردار"احمدعلي گـودرزي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :بـا توجـه بـه وقـوع سـيل در اسـتان
همجـوار ،پليـس اسـتان فـارس يـك محمولـه  20تنـي كمك  هاي
غيـر نقـدي را بـه مناطـق سـيل زده خوزسـتان ارسـال كـرد.
سـردار "گـودرزي" بـا بيـان اينكه بـا همـكاري كاركنـان انتظامي
در سـطح اسـتان ،كمك  هـاي غيـر نقـدي شـامل برنـج ،پوشـاك،
پتـو ،آب ،مواد غذايي كنسـرو شـده ،نان ،تخـم مرغ ،نوشـابه ،قند،
چـاي و  ...بـا يـك دسـتگاه كاميـون براي رفـع جزيي از مشـكالت
هموطنـان ارسـال شـد ،خاطـر نشـان كـرد :ارزش ايـن محمولـه
 20تني 800 ،ميليون ريال برآورد شده است.

كشف 351كيلوگرم ترياك
در"ني ريز"
فرمانـده انتظامـي اسـتان از توقيـف يـك دسـتگاه پـژو پـارس و
كشـف  351كيلوگـرم تريـاك در شهرسـتان نـي ريـز خبـر داد.
سـردار "احمدعلـي گـودرزي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :مأمـوران پليـس مبـارزه با مـواد مخدر
شهرسـتان نـي ريـز مطلـع شـدند شـخصي قصـد انتقـال يـك
محمولـه تريـاك از سـيرجان بـه نـي ريـز را دارد كـه موضـوع
به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.

وي افـزود :مامـوران پـس از ايسـت و بازرسـي و گشـت زني  هاي
محسـوس و نامحسـوس موفق شـدند با شـگردهاي خاص پليسي
يك دسـتگاه پـژو پارس را شناسـايي و پـس از مسـافتي تعقيب و
گريـز آن را متوقـف كنند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان با بيـان اينكه راننـده با توجه بـه تاريكي
هـوا و كوهسـتاني بـودن منطقـه متـواري شـد ،خاطـر نشـان كرد:
مامـوران موفق شـدند در بازرسـي دقيـق از آن خـودرو ،ميزان 351
كيلوگـرم ترياك كشـف كردند.
سـردار گـودرزي تصريـح كـرد :اشـرار و قاچاقچيان بداننـد نيروي
انتظامـي اسـتان فارس با اشـراف اطالعاتي و رصد مـداوم باندهاي
توزيـع کننده مـواد مخدر اجـازه نخواهنـد داد اين افراد سـودجو به
اهـداف پليد و شـوم خود دسـت پيـدا کنند.

مرگ تلخ دختر  5ساله
به علت بي احتياطي پدر
رئيـس پليـس راه جنـوب اسـتان گفـت :بـر اثـر واژگونـي يـك
دسـتگاه پـژو  206در محـور "اوز" به سـمت "خنج" 2 ،نفر كشـته
و مجـروح شـدند.

سـرهنگ "حمـداهلل هوشـمندي" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پایگاه
خبـری پلیس ،در تشـریح ایـن خبر ،بيـان كرد :در پـی دريافت خبر
از مرکـز فوریت  هـای پلیسـی  110مبنـی بر وقـوع حادثـه رانندگی
در روبـروی نیـروی هوایـی شهرسـتان "الرسـتان" ،بالفاصلـه
مامـوران بـه محل حادثـه اعزام شـدند .
رئیـس پلیـس راه جنـوب اسـتان تصريـح كـرد :در ایـن حادثه که
بـر اثـر واژگونـی یـک دسـتگاه پـژو  405با  4سرنشـین بـه وقوع
پیوسـت ،راننـده و يكـي از سرنشـينان خـودرو در دم جـان باخت و
 2نفر دیگر مجروح شدند.
سـرهنگ "هوشـمندي" بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـا حضـور عوامل
امـدادی مصدومـان این حادثه بـه بیمارسـتان منتقل شـدند ،اظهار
داشـت :علـت اين حادثـه عدم كنترل وسـيبه نقليه ناشـي از تخطي
از سـرعت مطمئنـه راننـده اعالم كـرده اند.

ناكامي قاچاقچيان در انتقال بيش از
 22كيلوگرم ترياك
فرمانـده انتظامـي "خرمبيـد" از توقيـف يك دسـتگاه پـژو پارس و
کشـف  22كيلـو و  900گـرم تريـاك و دسـتگيري  2قاچاقچي خبر
داد.

سـرهنگ "حميـد جـوكار" در گفـت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،در تشـريح ايـن خبـر گفـت :در راسـتاي تشـديد اقدامات
انتظامـي و برخـورد جدي بـا قاچاقچيان مـواد مخدر و در پـي اخبار
واصلـه مبنـي بر اينکـه سـوداگران مـرگ قصـد جابجايـي و انتقال
مقاديـري تريـاك بـا يک دسـتگاه پـژو پارس بـه خرمبيـد را دارند،
كـه بالفاصلـه موضـوع در دسـتور کار ماموران قـرار گرفت.
وي افـزود :پـس از هماهنگـي قضائـي و برنامـه ريزي دقيـق ،محل
مـورد نظر بـه طـور نامحسـوس تحـت کنتـرل و مراقبـت ماموران
قـرار گرفـت کـه بـا شـگردهاي خاص پليسـي خـودرو پـژو پارس
توقيـف و در بازرسـي از آن 21 ،كيلـو و  900گرم تريـاك كه به طرز
ماهرانـه اي در پشـت صندلي جاسـاز بود كشـف شـد.
ايـن مقـام انتظامي بـا بيـان اينكه در ايـن خصوص  2نفر دسـتگير
و تحويـل مراجع قضائي شـد ،از شـهروندان خواسـت هرگونه اخبار
و اطالعـات در زمينـه تهيـه و توزيـع مواد مخـدر را از طريـق مركز
فوريتهـاي پليسـي  110گـزارش كنند.

 13راس احشام قاچاق در"الرستان"
كشف شد
فرمانـده انتظامـي "الرسـتان" گفـت :در يـك عمليـات ضربتـي
مامـوران موفـق بـه توقيـف يك دسـتگاه پـژو حامـل  13راس دام
قاچاق شـدند.

سـرهنگ "حمـداهلل هوشـمندي" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيان كـرد :در پـي اعالم مركـز فوريت  هاي پليسـي
 110مبنـي بـر وقـوع يـك فقـره حادثـه رانندگـي در محـور "اوز"
بـه سـمت "خنـج" ،بالفاصلـه مأمـوران بـه همـراه ديگـر نيروهاي
امـدادي بـه محل حادثـه اعزام شـدند.
رئيـس پليس راه جنوب اسـتان ادامـه داد :مأموران در بررسـي  هاي
اوليـه مشـاهده کردنـد يك دسـتگاه پـژو  206بـا  2سرنشـین در
محـور مذكـور در حركـت بـوده کـه واژگون و بـر اثر آن سرنشـين
كـه يـك كـودك  5سـاله بـوده در دم فـوت و راننـده مجـروح و به
بيمارسـتان منتقل شـد.
سـرهنگ "هوشـمندي" تصريح كرد :کارشناسـان پليـس راه علت
ايـن حادثـه را تخطـي از سـرعت مطمئنـه از جانـب راننـده اعالم
کـرده اند.

 49فقره سرقت در پرونده باند
سارقان
فرمانـده انتظامی    "شـیراز" از شناسـایی و دسـتگیری بانـد  3نفره
سـارقان حرفـه ای با  49فقـره سـرقت درون خـودرو خبر داد.

سـرهنگ "داود امجـدي" در گفـت و گـو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بـا اعلام ايـن خبـر گفـت :مامـوران انتظامـي پاسـگاه
"چهاربركه"ايـن شهرسـتان هنـگام گشـت زنـی در محورهـاي
مواصالتـي در يـك عمليات ضربتي به يك دسـتگاه پـژو  405حامل
احشـام مشـكوك شـدند .و آن را متوقـف كردنـد.
سـرهنگ "امجـدي" بـا بيـان اينكـه پـس از طـي مسـافتي
تعقيـب و گريـز مامـوران موفـق بـه توقيـف آن خـودرو شـدند،
تصريـح كـرد :در بررسـي  هاي انجـام گرفتـه مشـخص شـد ايـن
سـواري حامـل  13راس احشـام فاقـد مجـوز بهداشـتي و قانونـي
مي باشد.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "الرسـتان" بـا بيـان اينكـه ارزش
ايـن دام  هـاي قاچـاق و فاقـد مجوز بر اسـاس نظـر كارشناسـان،
500ميليـون ريـال بـرآورد شـده اسـت ،افـزود :در اين راسـتا يك
نفـر متهـم دسـتگير و بـراي سـير مراحـل قانونـي تحويـل مراجع
قضائي شـد.

كشف 19كيلو و 700گرم ترياك
از پرايد در"آباده"

کشف دهها گور مخفی در یک دارالتادیب در آمریکا
کارگرانی که در حوالی یک دارالتادیب در فلوریدای آمریکا کار میکنند میگویند که گورهای مخفی در نزدیکی این مرکز پیدا کردهاند.
بـه گـزارش ایسـنا ،مقامهـای محلـی گفتهانـد کارگرانی کـه برای تمیز کـردن یک محوطـه در نزدیکـی دارالتادیـب " آرتور دوزیر" اسـتخدام شـده بودند متوجه شـدند زمینهـای اطراف
ایـن مرکـز ناهمـوار اسـت.این دارالتادیـب کـه  ۱۱۱سـال قدمت دارد بـه خاطر مـوارد آزار و اذیـت و حتی قتل شـهرت دارد .ایـن مرکز یکـی از بزرگترین مراکـز نگهـداری از بزهکاران
نوجـوان بود و در سـال  ۲۰۱۱تعطیل شـد.
در صورتـی کـه کشـف  ۲۷گـور تائیـد شـود ،شـمار افرادی کـه در این محوطـه دفن شـدهاند به  ۸۲نفـر خواهد رسـید .البته شـماری از محققـان بر ایـن باورند کـه تعداد افـرادی که در
ایـن دارالتادیـب درگذشـتهاند از  ۱۰۰نفر فراتـر میرود.
کارگرانی که در حال تمیز کردن محوطه بودند با استفاده از سیستمهای پیشرفته راداری متوجه محلی شدند که به نظر جای دفن بوده است.
در گزارش شرکت پیمانکار گفته شده که نحوه دفن این افراد نشان میدهد خاکسپاری آنها ممکن است به صورت غیررسمی    و به طور پنهانی صورت گرفته باشد.
فرماندار فلوریدا خواهان تحقیق در این باره شده است.
شماری از افرادی که در این دارالتادیب حضور داشتند نزدیک به  ۲۰سال پیش ادعاهای مربوط به آزار و اذیت در این مرکز را مطرح کردند.
بنابر گزارش بیبیسی ،یکی از این افراد گفته است که اگر تمامی    محوطه مورد کاوش قرار بگیرد ،اجساد بین  ۲۰۰تا  ۳۰۰نفر پیدا خواهد شد.

سـرهنگ "القاصـي مهـر" با بيـان اينكه متهمان دسـتگیر شـده در
تحقیقـات فنـی پلیـس بـه  49فقـره سـرقت درون خـودرو اعتراف
كردنـد ،عنـوان داشـت :ايـن سـارقان حرفـه اي پـس از تشـکیل
پرونـده بـه مراجـع قضائـی معرفـی و از آن طريـق روانـه زنـدان
شد ند .

سـرهنگ "دالور القاصـي مهـر" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
پایـگاه خبـری پلیـس ،بـا بیـان ایـن خبـر گفـت :در پـی افزایش
سـرقت  های درون خـودرو در مناطـق مختلـف شـهر شـیراز ،تیـم
ویـژه ای از مامـوران پلیـس تشـکیل و موضـوع به صـورت ویژه در
دسـتور کار خـود قـرار دادنـد.
فرمانـده انتظامی    شهرسـتان شـیراز افـزود :مامـوران پلیـس بـا
انجـام اقدامـات فنـی و تخصصـی و گشـت زنـی نامحسـوس
و هدفمنـد اعضـای بانـد  3نفـره سـارقان را شناسـایی و پـس از
هماهنگـی بـا مراجـع قضائـی در يـك عملیـات ضربتی آن  هـا را در
مخفیگاهشـان دسـتگیر کردنـد.

فرمانـده انتظامي شهرسـتان "آباده" از كشـف 19كيلـو و 700گرم
تريـاک از يـك دسـتگاه پرايد و دسـتگيري يك قاچاقچـي خبر داد.
سرهنگ"طهماسـب سـمايي"در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،اظهار داشـت :روز گذشـته مامـوران پليـس مبارزه
بـا مـواد مخدر ايـن شهرسـتان در حين ايسـت و بازرسـي و كنترل
خودروهـاي عبـوري در محور "آبـاده" به اصفهان" به يک دسـتگاه
پرايـد مشـكوك و آن را متوقـف كردند.
وي ادامـه داد :مأمـوران در بازرسـي از ايـن خـودرو ،مقـدار 19كيلو
و700گـرم تريـاك كـه بـه طـرز ماهرانـه اي زيـر صندلـي عقـب
خـودرو جاسـازی شـده بـود كشـف كردند.
ايـن مقـام انتظامـي بيـان داشـت :در ايـن خصـوص يك سـوداگر
مـرگ دسـتگير و پس از تشـكيل پرونده براي سـير مراحـل قانوني
بـه مراجـع قضائـي تحويـل و از آن طريـق روانه زندان شـد.
فرمانـده انتظامي شهرسـتان "آباده" بـا تقدير از همـکاري و تعامل
خـوب مـردم بـا نيـروي انتظامـي در زمينـه شناسـايي سـوداگران
مـرگ ،از شـهروندان خواسـت:در صـورت مشـاهده هرگونـه موارد
مشـکوک مراتـب را از طريـق تلفـن  110بـه پليـس اطلاع دهند.

