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 3پرده از تراژدی سیل "شاهیوند"
آخریــن روزهــای تعطیــات نــوروزی کــه از ابتــدا بــا
بــارش پــی در پــی بــاران آغــاز شــده بــود ،بــرای بســیاری
از ســاکنان لرســتان خــوش نبــود؛ چــرا کــه ســیل زندگــی
بســیاری از آنــان را تحــت تاثیــر قــرار داد .در ایــن میــان
ســه نفــر از ســاکنان بخــش شــاهیوند شهرســتان "دوره"
اســتان لرســتان روایتــی از آنچــه کــه ســیل بــر سرشــان
آورده بیــان کردنــد...
بــه گــزارش ایســنا ،بخــش شــاهیوند در شهرســتان دوره
فاصلــه چنــدان زیــادی بــا مرکــز اســتان لرســتان نــدارد؛
ایــن بخــش از چندیــن روســتا تشــکیل شــده کــه کلههــو،
خانــه ســرخ ،خاطــره فــرج ،چــم خوشــه ،چمپــل ،چمدانــه
و درمــره از جملــه آنهاســت و بیــش از  ۱۰روز اســت کــه

پس چرخهای خیاطی کجاست؟دلــت خــوش اســت عمــو جــان ،کــدام چــرخ .آب همــه را
بــا خــودش بــرده و نمیدانــم کجــا گذاشــته .چــرخ ،پارچــه
و کلــی وســیله.
خسارت را چقدر برآورد کردهاند؟هنــوز کســی نیامــده کــه بگویــد چقــدر اســت ،امــا فکــر
کنــم  50میلیــون بیشــتر خســارت دیدهایــم.
چند نفر در کارگاهتان بودند؟چهارتــا چــرخ داشــتم و چهــار نفــر هــم اینجــا بودنــد،
همــه از اهالــی روســتا بودنــد و لبــاس اهالــی ایــن روســتا
و روســتاهای اطــراف را میدوختیــم.
-کارگاه را چطور راه انداختید؟

ســیل سرنوشــت بســیاری از ســاکنان ایــن منطقــه را بــه
نقطــهای مشــترک رســانده اســت.
"آزیتــا" ،خانــه و منبــع درآمــدش را از دســت داد" ،شــاه
دولــت" بــاغ چنــد هکتــاریاش بــه زیــر آب رفتــه اســت و
"انوشــه" تصادفــی ســنگین را پشــت ســر گذاشــته اســت و
روایــت زندگــی هــر کــدام در ادامــه آمــده اســت.
روایت اول؛ "آزیتا مستی"
بــاران بــا شــدت زیــادی در حــال بــارش اســت؛ روان آبهــا
در ســطح روســتا جــاری شــدهاند و بــا عبــور از ویرانههــای
مجــاور رودخانــه بــه کشــکانی میریزنــد کــه هنــوز آرام
نگرفتــه اســت.
حــدود نیمــی از روســتای «درمــره» بــه زیــرآب رفتــه و
تخریــب شــده اســت؛ آزیتــا ،چنــد زن دیگــر و تعــدادی
دختــر نوجــوان زیــر ســایهبان ایرانتــی مقابــل در ورودی
مغــازهای تعطیــل شــده ایســتاده و زل زدهانــد بــه چنــد چــادر
ســفید رنــگ هــال احمــر تــا ببیننــد آیــا بــاران بــه داخلــش
نفــوذ میکنــد ،یــا نــه.
توجهشــان جلــب حضــور یــک غریبــه میشــود و بــا نــگاه
تعقیبــم میکننــد؛ چنــد نفــر از زنهــا باالخــره صحبــت
میکننــد و از مشکالتشــان بعــد از ســیل میگوینــد.
اکثرشــان بــا زبــان لکــی صحبــت میکننــد و دختــر
نوجوانــی کــه چشــمهای مشــکی رنــگ درشــتی دارد بــا
بیحوصلگــی چنــد کلمــه از دههــا جملــه را طــوری بــه
فارســی برمیگردانــد کــه منظورشــان را برســاند.
هرکــدام خانهشــان را نشــان میدهنــد و از شــبی کــه ســیل
آمــد میگوینــد ،زنــی کــه کمــی خجالتــی تــر از بقیــه اســت،
باالخــره جلــو میآیــد و شــروع بــه صحبــت میکنــد .بــه
فارســی میگویــد :مــن کــه کســی را نــدارم بایــد چیــکار
کنــم؟ نــه پــدر دارم و نــه مــادر و نــه شــوهر .خــودم بــودم
و خانــهام و کارگاه خیاطــی کــه آب بــا خــود بــرده اســت.
ســپس در زیــر بــاران بــه طــرف خانـهاش مـیرود و دختــران
جــوان هــم همراهــیاش میکننــد؛ شــما بــاور میکنیــد
کــه اینجــا خانــه بــوده؟ مــن اینجــا زندگــی میکــردم و آن
اتــاق هــم کارگاه مــن بــود.
چه کارگاهی؟بــرای اهالــی خیاطــی میکــردم و تشــک درســت
میکــر د م .

بهزیســتی کمــک کــرد و منبــع درآمــدم بــود .حــاال
نمیدانــم بــاز هــم کمــک میکننــد یــا نــه .چــون مــن
سرپرســت خانــوار هــم هســتم.
از البــهالی گلهــا چیــزی روی زمیــن توجهــش را جلــب
میکنــد و بــه ســراغش مــیرود ،شــبیه قطعــهای از چــرخ
خیاطــی اســت .اســمش را میپرســم ،میگویــد :ازیتــا
مســتی.
بــارش بــاران همچنــان ادامــه دارد ،اهالــی درمــره میگوینــد
کمکهــای امــدادی و اقــام بهداشــتی هــم بــه انــدازه
کافــی بــه روستایشــان رســیده ،امــا بــا گذشــت  10روز از
وقــوع ســیل هنــوز آب لولهکشــی ندارنــد و تلفنهمــراه
هــم بــه ســختی آنتــن میدهــد.
ویدیویــی کــه ســقوط یــک خانــه بــه رودخانــه کشــگان را
نشــان میدهــد در ایــن محــدوده ضبــط شــده ،امــا بــه گفتــه
اهالــی ،بــا هشــدار بــه موقــع امدادگــران ،روســتا تخلیه شــده
و در زمــان وقــوع ســیل آســیبی بــه کســی وارد نشــده اســت.
روایت دوم؛ شاهدولت پیری
"شــاه دولــت" را بســیاری از اهالــی میشناســند ،همســرش
ســالها پیــش فــوت شــده و حتــی اهالــی روســتاهای پاییــن
دســت نیــز آدرســش را میداننــد و میگوینــد خانــهاش در
«درهحســینی» قرارگرفتــه .نزدیــک غــروب آفتــاب اســت،
امــا خورشــید هنــوز آنقــدر جــان دارد کــه چشــمان پیــرزن
را بــرای دیــدن بــاغ پــر از قلــوه ســنگش یــاری کنــد .ایــن
احتمــاال کاری اســت کــه "شــاهدولت" در  10روز اخیــر
بارهــا و بارهــا انجامــش داده و بــه قلــوه ســنگهایی زل
زده کــه هیــچ اثــری از بــاغ سرســبزش در آنهــا پیــدا نیســت.
"شــاهدولت" شــش فرزنــد دارد کــه دو نفرشــان ،یعنــی یــک
پســر و یــک دختــر دارای معلولیــت هســتند .او دربــاره آنچــه
ســیل برایــش باقــی گذاشــته میگویــد :ایــن خانــه کال زیــر
آب بــود ،ارتفــاع آب تــا ســه متــر بــاال آمــد و مــا شــانس
آوردیــم کــه توانســتیم نجــات پیــدا کنیــم .دو فرزنــد معلــول
دارم و روزی کــه ســیل آمــد بــه زور از خانــه خــارج شــدیم.
شــاهدولت ادامــه میدهــد :وقتــی بــه خانــه برگشــتم ،فکــر
کــردم خانــه را اشــتباه آمــدهام ،هیــچ اثــری از بــاغ مــن نبــود
و جایــش را کلــی قلــوه ســنگ گرفتــه بــود .خان ـ ه هــم پــر
از گِل شــده بــود .گاوداری و طویلــه را لجــن گرفــت و همــه
علوفــه هــم کــه انبــار کــرده بــودم گندیــد.

مرگ یک پاکبان براثر تصادف در شیراز
جیـغ بلنـد ترمز ،سـکوت شـب را شکسـت
و آنچـه برجـا مانـد ،ردی از خون بـر خیابان
خیـس بـود و پاکبانـی کـه در گوشـهای،
بـی حرکـت روی آسـفالت بـاران خـورده
درازکشـیده و برای ابـد به خـواب رفته بود!.
به گـزارش ایسـنا ،شـامگاه شـنبه ،زمانیکه
عقربههـای سـاعت روی دقایـق پایانـی
بیسـت و چهارمیـن روز فروردیـن مـوزون،
پیـش میرفـت ،جـان پـاک یـک پاکبـان،
در بلـوار فرهنـگ شـهر شـیراز ،قربانـی
شـهروندی بـی فرهنـگ شـد کـه خلوتـی
انتهـای شـب ،او را بـه وهـم حرکـت در کـورس سـرعت اتومبیلرانـی دچـار کـرده بـود.
پاکبانـان یکـی از قربانیـان ثابـت بـی مباالتـی مجنونان سـرعتی اسـت کـه خیابـان را با
پیسـت اتومبیلرانـی و موتورسـواری اشـتباه گرفتهاند و شـبها ،نبود حافظان نظـم و قانون
را غنیمـت شـمرده و پـا را تـا نهایـت بـه خطـر انداختـن امنیـت دیگـران ،روی پـدال گاز
فشـار میدهند.شـامگاه شـنبه بیسـت و چهـارم فروردیـن هـم آخریـن روز بـرای یکی از
پاکبانـان شـهرداری شـیراز بود تـا آخرین نـوازش جارویش را بر تـن آسـفالت خیابانی از
خیابانهـای شـیراز بکشـد و در مسـیر پاکـی شـهر ،جان ببـازد؛ خـون او و دیگـر پاکبانان
و شـهروندانی کـه قربانـی آدمهـای خودخواهـی کـه اتومبیلهـای گـران قیمـت و کیسـه
پر ثروتشان ،آنان را به جنون سرعت مبتال کرده و هر روز حادثهای میآفرینند.
شـامگاه شـنبه ،خانـواده یک پاکبـان ،یک شـهروند ،نـان آور زحمتکشـی را از دسـت داد،
زنـی بیـوه و بچههایـی بـی پـدر شـدند تـا برخـی از راننـدگان ،عاقبـت لحظـهای غفلـت
را ببیننـد و عبـرت بگیرند.بـه گـزارش ایسـنا ،سـاالنه شـماری از پاکبانـان شـهرداری در
سـاعات پایانـی شـب یـا ابتـدای روز ،براثر تصادف جـان خود را از دسـت دادهانـد؛ مردان
زحمتکشـی کـه قصدشـان بهره بـردن از زمـان خلوتـی خیابان بـرای نظافت شـهر بوده و
در ایـن مسـیر قربانـی بـی توجهـی و غلفـت رانندگان شـدهاند.

پیدا شدن  2گمشده در ارتفاعات طالقان
معـاون امـداد ونجـات جمعیـت هلال احمـر البـرز از نجـات دو نفـر کـه در ارتفاعـات
شهرسـتان طالقـان گـم شـده بودنـد خبـر داد.
محمدحسـین وطنـی در گفـت و گو بـا خبرنگار ایسـنا افزود :روز گذشـته گزارشـی مبنی بر
مفقـود شـدن دو نفـر در ارتفاعات روسـتای لهـران منطقـه دراکـوه شهرسـتان طالقان به
هالل احمر ارسـال شـد.
وی ادامـه داد :بعـد از ایـن خبـر بالفاصلـه نیروهای هلال احمر بـرای یافتـن مفقودیها به
محل اعزام شـدند .پس از جسـت و جوی شـش سـاعته ،امدادگران کوهسـتان گمشـدهها
را پیـدا کردنـد و از آنجایی که دچار ضعف جسـمانی شـده بودنـد ،تحت درمان قـرار دادند.
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پیمــان ،پســر شــاهدولت دربــاره جزئیــات بیشــتر از خســارات
وارد شــده بــه "بــاغ" بــه ایســنا میگویــد :اینجــا پــر
از درختــان زردآلــو ،گوجــه ســبز ،زیتــون و انگــور بــود.
آن طرفتــر یونجــه کاشــته بودیــم ،امــا حــاال نصــف
زمینهــای مــا زیــر آب اســت و مابقــی هــم پــر از قلــوه
ســنگ شــده؛ انــگار کــه از اول هیــچ زمینــی اینجــا نداشــتیم.
پیمــان دربــاره آنچــه کــه در بــاغ رخ داده میگویــد:
راهانــدازی ایــن بــاغ ایــن طــور نبــود کــه ســر خــود اقــدام
بــه کاشــت درخــت کــرده باشــیم و وارد حریــم رود شــویم؛
شــاید هــم شــدیم امــا خــب مــا کــه نمیدانیــم .آنهــا
کــه مجــوز میدهنــد بایــد بگوینــد کــه فالنجــا درخــت
نکاریــد .وزارت جهــاد کشــاورزی مجوزهــای الزم را بــه مــا
داده و حتــی چنــد ســال پیــش سیســتم آبیــاری قطــرهای
نیــز در ایــن بــاغ بــرای مــا ایجــاد کردنــد .اگــر ایــن بــاغ در
مســیر رودخانــه بــوده ،آنهــا بایــد زودتــر بــه مــا میگفتنــد
یــا مجــوز نمیدادنــد ،اینجــا حــدود ســه هکتــار اســت و
مــا  ۱۵ســال عمرمــان را پایــش گذاشــتیم ،امــا حــاال چــه
مانــده از بــاغ!؟
او میگویــد :دیگــر اینجــا قابــل اســتفاده نیســت ،درختهــا
هــم کــه همــه از بیــن رفتهانــد.
پیمــان دربــاره مبلــغ خســاراتی کــه بــه بــاغ وارد شــده هــم
میگویــد :کســی بــرای ارزیابــی خســارت نیامــده ،امــا چنــد
مــاه قبــل از ســیالب تمــام ایــن ســه هکتــار بــاغ و خانــه
را حــدود چهــار پنــج میلیــارد تومــان از مــن میخواســتند.
حــاال حســاب کنیــد آیــا کســی حاضــر اســت بــرای
ســنگهایی کــه ســیل آورده ،پــول بدهــد!؟ بــه دامهایمــان
هــم خســارت وارد شــده ،چهــار گوســفند مــا تلــف شــد ،امــا
توانســتیم مابقــی را نجــات دهیــم .امکانــات دامــداری مــا
کامــ ً
ا در ســیل از بیــن رفــت و جبــران کردنــش عــاوه
بــر ایــن کــه میلیونهــا تومــان هزینــه میخواهــد ،وقــت
زیــادی را نیــز الزم دارد.
صــدای لودرهــای راهــدار حرفهــای پیمــان را ناتمــام
میگــذارد ،بــه ســمت جــاده مــیدود و تــا قبــل از عبــور
لــودر جلویــش میایســتد .اجــازه عبــور بــه لــودر نمیدهــد
و از او میخواهــد تــا گلهــای داخــل حیــاط را کنــار بزنــد
تــا بــا بــارش دوبــاره بــاران امــکان خــروج آب وجــود داشــته
باشــد.
روایت سوم؛ انوشه علیزاده
ســومین روایــت ،مربــوط بــه دختــری  ۱۲ســاله اســت؛ بــا
چشــمانی درشــت کــه رد خونمردگــی و کبــودی روی چشــم
چپــش خودنمایــی میکنــد ،فکــش کمــی بــاد کــرده و
نمیتوانــد صحبــت کنــد .بــا پنــج انگشــت دســت پاســخ
ســوال کالس چندمــی را میدهــد و پــدرش بــه کمکــش
میآیــد.
عنایــت علیــزاده کــه ســاکن روســتای چمپلــک در شــاهیوند
اســت ،میگویــد :یکــی دو روز بعــد از ســیل بــود وخانــه
مــادرم زیــر آب رفتــه بــود ،خانــه خودمــان بــا رودخانــه
فاصلــه داشــت و خســارتی ندیــد ،امــا بــرای کمــک بــه
او بــه خان ـهاش رفتــه بــودم کــه انوشــه بــا یــک خــودروی
ســواری کــه بــا ســرعت زیــادی در جــاده روســتایی در حــال
حرکــت بــود ،تصــادف کــرد .دختــرم بیهــوش شــد و خــون
تمــام دهــان و صورتــش را پــر کــرد .راه اصلــی هــم بســته
بــود و بــاران هــم میباریــد .بــا هــزار بدبختــی او را بــه
بیمارســتان رســاندیم.
عنایــت میگویــد :در بیمارســتان عکســبرداری کردنــد و
مشــخص شــد کــه در پــی ایــن تصــادف اســتخوان فــک و
تعــدادی از دندانهــای انوشــه شکســته اســت .بــه همیــن
دلیــل دختــرم نمیتوانــد صحبــت کنــد و بــه دســتور
پزشــک بــه هیــچ عنــوان نبایــد فکــش حرکــت کنــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود  ۱۵میلیــون تومــان بایــد بــرای
فــک انوشــه هزینــه کنــد ،میگویــد :متاســفانه بــا توجــه بــه
اینکــه ســیل جــاده را بســته بــود ،پــس از تصــادف پلیــس
نتوانســت بــرای کشــیدن کروکــی بــه اینجــا بیایــد ،مــن بــا
 ۱۱۰هــم تمــاس گرفتــم ،امــا نیامدنــد .چنــد روز بعــد بــرای
جبــران بیمــه ماشــین از مــا کروکــی را خواســت و چــون
کروکــی نبــود ،بیمــه اعــام کــرد کــه نمیتوانــم ایــن
خســارت را از بیمــه دریافــت کنــم.
او ادامــه مــی دهــد :واقعــا نمیدانــم چطــور بایــد ایــن پــول
را بــرای درمــان دختــرم تهیــه کنــم.

وطنـی توضیـح داد :کسـانی کـه قصـد کوهنـوردی بـه مناطـق کوهسـتانی را دارنـد بایـد
ضمـن همـراه داشـتن تجهیزات ایمنـی کوهنـوردی ،از افرادی که بـه منطقه آشـنایی دارند
اسـتفاده کنند.

انفجار در لوله اصلی گاز شهر مشکیندشت البرز
شـهردار مشکیندشـت از وقـوع انفجـار در لولـه اصلـی گاز ایـن شـهر خبـر داد و گفـت:
خوشـبختانه ایـن انفجـار خسـارت جانی نداشـت.
سـیدجعفر موسـوی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا افـزود :سـاعت  ۱۰:۳۰دقیقـه روز
یکشـنبه  ۲۵فروردیـن مـاه بـر اثر برخـورد بیل لـودر در هنـگام گودبـرداری با لولـه اصلی
گاز کـه از ملـک شـخصی عبـور کـرده بود یـک انفجـار رخ داد.
موسـوی افـزود :خوشـبختانه پرسـنل آتشنشـانی در اسـرع وقت حریـق را کنتـرل و اطفا
کردنـد و خسـارت جانـی و همچنیـن خسـارت مالـی شـدیدی از ایـن حادثه بر جـا نماند.
وی خاطرنشـان کـرد :فقـط بـه دلیل صـدای ایجاد شـده ناشـی از انفجار ،رعب و وحشـت
ایجـاد شـده بود که بـا حضـور عوامل انتظامـی و شـهرداری موضوع رفع شـد.

فارس

توقيف بيل مكانيكي قاچاق در"مهر"
فرمانـده انتظامـي "مهـر" از توقيف یـک كاميون کشـنده حامل یک
دسـتگاه بيـل مكانيكي قاچاق بـه ارزش  15میلیارد ريـال خبر داد.

کشف  44رأس احشام مسروقه
در"فیروزآباد"
فرمانـده انتظامی "فیروزآباد" از کشـف  44رأس احشـام مسـروقه
در آن شهرسـتان خبر داد.

سـرهنگ "غالمرضـا فرمانـي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه
خبـری پلیـس ،اظهار داشـت :مامـوران انتظامـي اين شهرسـتان،
حيـن كنتـرل محورهـاي مواصالتي به یک دسـتگاه كاميون کشـنده
حامـل یک دسـتگاه بيـل مكانيكي مشـکوک و آن را متوقـف کردند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "مهـر" تصريـح كرد :پـس از توقف
تریلـر و بررسـی مـدارک مشـخص شـد بيـل مكانيكـي از مبـادی
غیرقانونی وارد کشـور شـده اسـت.
سـرهنگ "فرمانـي" بـا بیـان اينكـه ارزش محموله مکشـوفه برابر
نظـر کارشناسـان 15 ،میلیـارد ريـال بـرآورد شـده اسـت ،عنـوان
داشـت :در ایـن خصـوص یـک نفر دسـتگیر و بـه همراه خـودرو و
محمولـه برای سـیر مراحـل قانونی در اختیـار اداره مبـارزه با قاچاق
پلیـس آگاهی قـرار گرفت.

كشف  35كیلو ترياك در صندوق
پرايد
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "نـي ريـز" از توقيـف يك دسـتگاه
پرايـد و كشـف  35كيلوگـرم تريـاك در بازرسـي از آن خبـر داد.

مطـب زیبایی و پوسـت مراجعه کـرده بود.
وی ادامـه داد :مسـئول ایـن کلینیـک زیبایـی آقایـی  ۵۰سـاله بـود که سـریعا با رسـیدن
مامـوران بـه مطـب ،به آنهـا گفت که امـروز خانمی  ۴۳سـاله بـرای تخلیـه چربیهای خود
بـه ایـن کلینیـک مراجعـه کرده بـود و اولین بار سـاعت یازده صبـح بود که ایـن عمل روی
ایشـان انجـام شـد و بـار دوم قـرار بود سـاعت پنـج بعدازظهـر نیز عمـل انجام شـود که
قبـل از عمـل اول بـه بیمـار دو آمپـول تزریق شـد ،قبـل از عمـل دوم قصد تزریـق آمپول را
داشـتیم کـه ناگهـان عالئم حیاتـی این خانم قطع و مشـخص شـد خانم جوان فـوت کرده
اسـت .مـا احتمـال مـی دهیـم ایـن خانم بـه دلیـل تزریـق دو آمپـول مذکـور تزریق شـده
عالئـم حیاتـیاش را از دسـت داده و فوت کرده باشـد.
موقوفـهای تصریـح کرد :در ادامه با دسـتور بازپرس کشـیک قتل پایتخت ،دسـتورات الزم
در محـل توسـط عوامـل انتظامـی اجرا شـد و پزشـک معالج این خانـم نیز شـب هنگام در
کالنتـری بازداشـت بود کـه تحقیقات بیشـتر در حال انجام اسـت.

سـرهنگ "مهـدی جوکار" در گفـت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بيـان كـرد :ماموران پلیـس آگاهی از وقوع سـرقت احشـام
در بخـش "عالمرودشـت" شهرسـتان المـرد و فـرار سـارقان بـه
سـمت شهرسـتان فيروزآباد مطلع و شناسايي و دسـتگيري متهمان
را بـه صـورت ويـژه در دسـتور كار خود قـرار دادند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان "فیروزآبـاد" افـزود :بـا کنتـرل
محورهـای مواصالتـی ،سـارقان کـه عرصـه را برخـود تنـگ
مـی دیدند با رها سـازی احشـام در دامنـه کوههای يكـي از مناطق
اين شهرسـتان متواري شـده اند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "فیروزآبـاد" بـا بيـان اينكـه تالش
بـرای دسـتگیری سـارقان متـواري ادامـه دارد ،خاطـر نشـان كرد:
در پاكسـازي از آن محـل تعـداد  44رأس احشـام مسـروقه کشـف
و تحویـل مالباخته شـد.

دستگيري سارق حين سرقت
در"شيراز"
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "شـيراز" از دسـتگيري سـارق
سابقه دار لوازم داخل خودرو و كشف اموال مسروقه خبر داد.

سـرهنگ "سـيد خالـد يوسـفي" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفـت :مامـوران انتظامـي ايـن شهرسـتان هنـگام
كنتـرل محـور مواصالتـی ،به یک دسـتگاه پرايـد كه در جـاده هاي
خاكـي در حـال تـردد بـود مظنـون و آن را متوقـف كردند.
وي ادامـه داد :در بازرسـی از اين خودرو  35كيلوگرم ترياك كشـف
و يك نفر متهم دسـتگير شـد.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "نـي ريـز" بـا بيـان اينكـه ايـن
قاچاقچـي پـس از تشـكيل پرونـده تحويـل مراجـع قضائـي شـد،
عنـوان داشـت :مبارزه بـي امان بـا مواد مخـدر به صـورت ويژه در
دسـتور كار ايـن فرماندهـي قـرار دارد.

يك كشته حاصل برخورد پرايد با
موتورسيكلت
رئيـس پليـس راه شـمالي اسـتان گفـت :بـر اثـر برخورد سـواري
پرايـد بـا يك دسـتگاه موتورسـيكلت در محور "شـيراز" به سـمت
"دارنگـون ،يك نفر كشـته شـد.

سـرهنگ "عبدالهاشـم دهقانـي" در گفـت و گـو با خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :در پي اعلام يك فقـره تصـادف فوتي
در محـور "شـيراز" بـه سـمت "دارنگـون ،بالفاصلـه مأمـوران بـه
محـل مـورد نظـر اعـزام و مشـاهده کردنـد يـك سـواري پرايد با
يـك دسـتگاه موتورسـيكلت برخورد کـرده و بر اثر آن راكـب بر اثر
شـدت جراحـات وارده در دم فـوت كرده اسـت.
ايـن مقـام انتظامـي بـا بيـان اينكـه كارشناسـان علت وقـوع اين
حادثـه را عـدم رعايـت حـق تقـدم از جانـب راننـده پرايـد اعالم
كردنـد ،عنـوان داشـت :اسـتفاده از كاله ايمني نقشـي گسـترده در
پيشـگيري از تلفـات جانـي در هنـگام تصـادف دارد و مي بايسـت
همـواره راكبان انواع وسـايل نقليه موتوري از كاله ايمني اسـتاندارد
در هنـگام رانندگـي اسـتفاده كنند.

سـرهنگ "دالور القاصـي مهـر" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :در پـي وقـوع چند فقـره سـرقت لوازم
داخـل خـودرو ،موضـوع بـه صـورت ويـژه در دسـتور كار مامـوران
انتظامـي قـرار گرفت.
سـرهنگ "القاصـي مهـر" ادامـه داد :مامـوران كالنتـري "30ركن
آبـاد" شهرسـتان شـيراز بـا افزايـش گشـت هـاي محسـوس و
نامحسـوس يك سـارق حرفـه اي سـابقه دار را شناسـايي و وي را
در حيـن سـرقت از يـك دسـتگاه پيـكان دسـتگير كردند.
وي بـا بيـان اينكـه سـارق در بازجويي فنـي و تخصصي به سـرقت
محتويـات درون خـودرو يـك دسـتگاه پرايـد اقـرار كـرد ،عنـوان
داشـت :در بازرسـي از خودرو پرايد متهم ،اقالمي مسـروقه از جمله
 7عـدد بانـد ،ضبـط و آنتن پایونـر 3 ،فقره چـک و کارت عابر بانک،
 3عـدد پیچ گوشـتی و سـیم چیـن 6 ،عدد ممـوری کارت و شـارژر
فندکی و  ...كشـف شـد.
ايـن مقـام انتظامـي بـا بيـان اينكـه متهـم بـراي سـير مراحـل
قانونـي تحويـل مراجـع قضائـي و از آن طريـق روانه زندان شـد ،از
شـهروندان خواسـت بـه هشـدار و توصيه هـاي پليس توجـه كنند
و هرگونـه مـوارد مشـكوك را از طريـق مركـز فوريت هاي پليسـي
 110گـزارش كننـد.

دستگيري  2سارق و كشف  8فقره
سرقت در"جهرم
فرمانـده انتظامي شهرسـتان "جهرم" از دسـتگيري  2نفر سـارق و
كشـف  8فقره سـرقت خبر داد.
سـرهنگ "افشـين حيـدري" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيـان كرد :در پـي وقوع چنـد فقره سـرقت از اماكن
خصـوص در ايـن شهرسـتان ،شناسـايي و دسـتگيري سـارقان
به صورت ويژه در دستور كار ماموران قرار گرفت.

قاچاقچيان با  67كيلو حشيش
در"داراب" زمين گير شدند
فرمانـده انتظامـي "داراب" از توقيـف يـك دسـتگاه پـژو  405و
كشـف 67كيلـو و  800گرم حشـيش در اين شهرسـتان خبـر داد.

لیپوساکشن جان زنی را در شمال تهران گرفت
جانشـین رییـس پلیـس پیشـگیری تهـران
بـزرگ از مـرگ زن جوانـی کـه بـرای انجـام
عمـل لیپوساکشـن بـه مطـب پوسـت و زیبایی
در شـمال تهـران رفتـه بـود ،خبـر داد.
به گـزارش ایسـنا ،سـرهنگ جلیـل موقوفه ای
دراینبـاره گفت :سـاعت ۲۳:۳۴شـب ماموران
کالنتـری  ۱۰۱تجریـش طی تماس با سـامانه
 ۱۱۰از مـرگ زن جوانـی باخبر شـدند که برای
انجـام تخلیـه چربیهـای اضافـه خـود به یک

خودروهـاي عبـوري ،بـه يـك دسـتگاه پـژو  405مظنـون و آن را
متوقـف كردند.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "داراب" بـا بيـان اينكه در بازرسـي
از ايـن خـودرو ،ميـزان  67كيلو و  800گرم حشـيش كشـف شـد،
افـزود :در ايـن خصـوص  3نفـر قاچاقچـي دسـتگير و بـراي سـير
مراحـل قانونـي تحويـل مراجـع قضائي شـدند.
سـرهنگ "ضربت" هشـدار داد :مأمـوران جان بر كـف انتظامي اين
شهرسـتان بـا همه تـوان خود نسـبت بـه شناسـايي و دسـتگيري
سـوداگران مـرگ اقدام مـي كنند.

سـرهنگ "عبدالرضـا ضربـت" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليس ،بيـان كرد :مامـوران انتظامي پاسـگاه "فـورگ" اين
شهرسـتان در اجـراي طـرح مقابلـه بـا ورود مـواد مخـدر و كنترل

طوفان مرگبار در شرق ایالت تگزاس
ایالتـی آمریـکا از وقـوع طوفانـی شـدید در شـرق تگزاس
مقامـات
ِ
و کشـته شـدن دو کـودک در پـی سـقوط درختـی روی یـک خودرو
خبـر دادند.
بـه گـزارش ایسـنا ،به گفته پلیـس آمریکا روز شـنبه در پـی طوفان
مخربـی کـه تگـزاس را درنوردیـد ،سـقوط درخت روی یـک خودرو
منجر به کشـته شـدن در د َِم دو کودک سـه و هشـت سـاله شـد که

وي افـزود :مامـوران انتظامـي ايـن شهرسـتان ظـرف  24سـاعت
موفـق به دسـتگيري  2نفر سـارق اماكن خصوصي و كشـف  8فقره
سـرقت ار آنان شـدند.
سـرهنگ "حيدري" ادامـه داد :ماموران اين فرماندهـي در فروردين
مـاه سـال جاري تـا كنـون موفـق بـه دسـتگيري  55نفر سـارق و
كشـف  75فقـره انواع سـرقت شـده اند.
ايـن مقـام انتظامي بـا بيان اينكـه تمام متهمـان براي سـير مراحل
قانونـي تحويـل مراجـع قضائـي و از آن طريـق روانـه زندان شـده
انـد ،از شـهروندان خواسـت تـا بـا رعايـت نـكات ايمنـي و توجـه
بـه هشـدارها و توصيـه هـاي پليـس ،فرصـت ارتـكاب جـرم را از
مجرمـان اخـذ و در صورت مشـاهده افـراد و موارد مشـكوك مراتب
را از طريـق مركـز فوريـت هـاي پليسـي  110گـزارش كنند .
بـه همـراه والدین خـود داخل خـودرو بودند.
بررسـیهای اولیـه خسـارات حاکـی از آن اسـت کـه گردبـادی بـا
سـرعت بیش از  ۲۲۵کیلومتر بر سـاعت شهرسـتان "رابرتسـون"
تگـزاس را درنوردیده اسـت.
گزارشهـا حاکـی از آسـیب دیـدن چندیـن نفـر در ایـن طوفـان
بـوده و خسـارات زیادی از جمله سـقوط بسـیاری از درختان ،سـقف
خانههـا و تخریب سـاختمانها متوجه این شهرسـتان شـده اسـت.
همچنیـن دو شـهر "برمونـد" و "فرانکلین" تگزاس نیـز در پی این
طوفـان بـا قطعی کامل برق در شـهر مواجه شـدند.

