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کالهبرداری  60میلیونی با ترفند
"برنده شدن در رادیو"

رئیــس پلیــس فتــا پایتخــت از دســتگیری
فــردی کــه بــا ترفنــد برنــده شــدن
در برنامه  هــای رادیویــی اقــدام بــه
کالهبــرداری  60میلیــون تومانــی کــرده بــود
خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســرهنگ تــورج
کاظم ـی    در ایــن بــاره گفــت :چنــدی پیــش
مــردی  34ســاله ســاکن غــرب تهــران ،بــا
مراجعــه بــه ایــن پلیــس ،اظهــار داشــت
فــردی ناشــناس طــی تمــاس تلفنــی ،خــود
را مجــری رادیــو معرفــی و اظهــار کــرده
کــه مــن از برنــدگان خــوش شــانس در
یــک برنامــه زنــده رادیویــی هســتم و اظهــار
داشــت کــه در صــورت تمایــل بــه مصاحبــه
تــا چنــد ثانیــه دیگــر روی آنتــن م ـی    روم و
یکــی از مســئوالن رادیــو بــا مــن مصاحبــه
می    کنــد در غیــر ایــن صــورت بــه نزدیــک
تریــن دســتگاه خودپــرداز مراجعــه و از آن
طریــق جایــزه خــود را دریافــت کنــم.
وی ادامــه داد :شــاکی در ادامــه گفــت ،بــا
بیــان زیبــا و چــرب زبانی فــرد تمــاس گیرنده
اغفــال شــدم و پــای دســتگاه خــود پــرداز
رفتــم و غافــل از اینکــه آن ســوی خــط تلفن
مجرمی    وجــود داشــت کــه دامی    بــرای
ســرقت از حســاب مــن طراحــی کــرده
و اشــتباه دوم مــن ایــن بــود از کارتــی

اســتفاده کــرد کــه دارای  600میلیــون ریــال
موجــودی بــود و خوشــحال از اینکــه فــردی
خــوش شــانس هســتم و اتفاقــی برنــده مبلــغ
چشــمگیری شــده ام ،لــذا بــه محــض اینکــه
پــای دســتگاه خودپــرداز رســیدم همــان فــرد

جایــزه از میــزان موجــودی حســاب مــن
مطلــع شــد و بعــدأ فهمیــدم کــه وی بــا
زیرکــی می    دانســته کــه بــا دســتگاه فقــط
می    توانــد مبلــغ  30میلیــون ریــال انتقــال
وجــه کــرد ،لــذا گفــت سیســتم بانکــی

مجــددأ تمــاس گرفــت تــا جایــزه را برایــم
واریــز کنــد و پــس از وارد کــردن کارت عابــر
بانــک بــه دســتگاه ،وی هدایــت عملیــات
بانکــی را بــه دســت گرفــت و هــر آنچــه کــه
می    گفــت مــن روی دکمه  هــای دســتگاه
وارد می    کــردم امــا غافــل از اینکــه ایــن
فــرد بــا ایــن ترفنــد قصــد بــه دســت آوردن
رمــز دوم مــرا داشــت چــون قبــل از واریــز

حســابم دچــار اشــکال شــده و از مــن رمــز
دوم اینترنتــی کارتــم را خواســت تــا جایــزه
را یکجــا برایــم بــه صــورت اینترنتــی واریــز
کنــد ولــی بــه محــض دادن رمــز دوم
حســاب ،ناگهــان تمــام موجــودی آن خــارج
شــد و بــه ســرقت رفــت بــا خالــی شــدن
حســاب بانکــی ام ،متهــم تمــاس را قطــع و
تلفنــش را خامــوش کــرد.

کاظمی    ادامــه داد :بــا توضیحــات ارائــه شــده
از ســوی مالباختــه ،تیم ـی    از افســران پلیــس
فتــا ،تجســس  های خــود را در ایــن زمینــه
آغــاز کردنــد و بــا بررس ـی  های انجــام شــده
محــل اختفــای متهــم در محلــه شــهر ری
شناســایی و بــا هماهنگــی دادســرای مبــارزه
بــا جرایــم رایانــه ای ،وی در یــک عملیــات
ضربتــی دســتگیر شــد.
وی افــزود :پــس از مواجــه حضــوری بــا
شــاکی و مســتندات پلیــس ،وی راهــی جــز
اعتــراف نداشــت و گفــت بــا ایــن ترفنــد
توانســتم رمــز دوم اینترنتــی شــاکی را بــه
دســت آورم ،وقتــی فهمیــدم موجــودی
حســاب شــاکی مبلــغ بیشــتری از ســقف
تراکنــش انتقــال کارت بــه کارت دارد بــا
گرفتــن رمــز دوم آن ،اقــدام بــه ســرقت کل
حســابش کــردم.
بــر اســاس گــزارش ســایت پلیــس ،رئیــس
پلیــس فتــا پایتخــت ،در پایــان به شــهروندان
هشــدار داد :در صــورت دریافــت پیامک  هــای
مشــکوک و تماس  هــای تلفنــی ،بــا
مراجعــه بــه ســایت یــا تمــاس تلفنــی بــا
ســایر شــماره  های رســمی    صدا و ســیما
از صحــت برنامــه مطلــع شــده و فریــب
پیام  هــا و تماس  هــای ایــن چنینــی را
نخورند.

افزایش پروندههای هتک حیثیت
در محاکم قضائی و توصیههای پلیس فتا

رئیــس اداره پیشــگیری از جرایــم مرکــز
تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم ســایبری
پلیــس فتــا ناجــا بــا اســتناد بــه افزایــش
پروندههــای هتــک حیثیــت در محاکــم
قضائــی گفــت :بیشــتر پرونده  هــا در پــی
غفلــت کاربــر و عــدم توجــه بــه توصیههــای
پیشــگیرانه بــه وجــود آمــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســرهنگ مهــدی
شــکیب بــا بیــان اینکــه متاســفانه خیلــی از
تکنولوژیهــا و ابزارهایــی کــه ایــن روزهــا از
ســوی مــردم مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
در کنــار تمــام مزیتهــا ،تهدیداتــی نیــز
در پــی داشــته کــه برخــی بــه آنهــا دقــت
نمی    کننــد ،افــزود :یکــی از تکنولوژیهــای
مــورد اســتفاده ایــن روزهــا ،فضــای ســایبر
خصوصــا شــبکه  های اجتماعــی اســت کــه
کاربــران بســیاری دارنــد ،در حــال حاضــر
اکثــر شــهروندان در شــبکههای اجتماعــی
مختلــف عضــو هســتند کــه بــا تشــکیل
کانــال ،گــروه و اکانت  هــای مختلــف بــه
انتشــار و تبــادل اطالعــات بــا ســایر کاربــران
می    پردازنــد.
رئیــس اداره پیشــگیری از جرایــم مرکــز
تشــخیص و پیشــگیری از جرایــم ســایبری
همچنیــن ادامــه داد :در ایــن کانال  هــا و
گروه  هــا اطالعــات شــخصی ،حســاس و
محرمانــه تبــادل می    شــود کــه اگــر در

اختیــار فــرد غریب ـهای قــرار بگیــرد قطعــا از
آنهــا سوءاســتفاده می    کنــد و بــرای افــراد
مشــکالت بســیاری رقــم می    زنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک کاربــر نبایــد

غریبــه بــه ایــن حریــم همــان تبعــات ورود
بــه حریــم خصوصــی در فضــای حقیقــی را
دارد؟!
وی تصریــح کــرد :رویکــرد پلیــس فتــا در

عکسهــای خصوصــی و خانوادگــی خــود
را در فضــای مجــازی بــرای نمایــش بــه
اشــتراک بگــذارد ،تصریــح کــرد :ســوالی
کــه ذهــن کارشناســان اجتماعــی فضــای
ســایبر را مشــغول کــرده ایــن اســت کــه چــرا
کاربــران اجــازه میدهنــد افــراد غریبــه بــه
حریــم خصوصــی آن  هــا و خانــواده آن  هــا
وارد شــوند .آیــا بــاور ندارنــد کــه ورود افــراد

ماموریت  هــای محولــه قبــل از شناســایی
مجرمــان ،موضــوع پیشــگیری اســت کــه
تــاش می    کنــد زمینه  هــای وقــوع جــرم در
فضــای ســایبر را بــه حداقــل رســانده و یــا بــا
از بیــن بــردن یکــی از اضــاع مثلــث جــرم
مانــع فعالیــت مجرمــان شــود.
ســرهنگ شــکیب تاکیــد کــرد :قطعــا
همــکاری تمامی    ارگان  هــای مســئول در

سخنگوی تعزیرات :

 15توقفگاه قاچاق مواد سوختی در سیستان و
بلوچستان کشف شد
سـخنگوی سـازمان تعزیرات حکومتی
از کشـف  15توقفـگاه (گاراژ) قاچـاق
مـواد سـوختی بـا گـزارش مردمـی    در
اسـتان سیستان و بلوچسـتان خبر داد.
سـید یاسـر رایگانی روز چهارشـنبه در
گفت وگـو با خبرنـگار حقوقـی قضایی
ایرنـا افـزود :بـا اعلام گزارش  هـای
مردمـی    در مـورد جاسـازی و انتقـال
مـواد سـوختی از طریـق دفـن تانکـر
در زیـر زمیـن و شـلنگ کشـی،
گشـت مشـترک تعزیـرات حکومتـی
بـا همراهـی نماینـدگان کمیسـیون قاچاق ،دادسـتانی ،سـربازان گمنـام امام زمـان (عج)،
شـرکت نفـت و نیـروی انتظامی    انجـام شـد.
وی ادامـه داد :در ایـن گشـت 15 ،توقفـگاه (گاراژ) شناسـایی شـده مـورد بررسـی قـرار
گرفتنـد و ادوات دپـوی سـوخت در زیـر زمین کشـف و مشـخص شـد که در ایـن مکان  ها
بـا شـگرد خـاص نسـبت بـه ذخیـره سـازی و جابجایی سـوخت اقدام شـده اسـت که در
نهایـت بـا دسـتور قضایـی ایـن گاراژها پلمپ شـد.
وی گفـت :همچنیـن از اتوبوس  هـای داخـل توقفگاه  هـا ،باک  هـای اضافـی مخصوص حمل
سـوخت کشـف و ضبط شـد .پرونـده ای از حیث بهای مال تلف شـده نیز تشـکیل شـد که
در اسـرع وقت رسـیدگی می    شود.

عامالن تیراندازی به شهردار دارخوین
در خوزستان شناسایی شدند
فرمانـده انتظامی    شهرسـتان شـادگان در اسـتان
خوزسـتان گفـت :بـا سـرنخ  های به دسـت آمده
از سـوی پلیـس 2 ،عامـل تیرانـدازی و شـخص
محـرک تیرانـدازی به سـمت شـهردار دارخوین
شناسـایی شـده و دسـتگیری آنهـا در حـال
پیگیری اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا از پایـگاه خبـری پلیـس،
سـرهنگ علیرضـا میررضایـی چهارشـنبه اظهـار
داشـت :در پـی تیرانـدازی بـه خودروی شـهردار
دارخویـن توسـط افـراد ناشـناس درمحـور اهواز
بـه شـادگان دسـتور الزم بـرای شناسـایی عامـل یـا عاملان ایـن حادثـه بـه مامـوران
انتظامی    شهرسـتان شـادگان ابلاغ شـد.وی گفت :در بررسـی  های صورت گرفته از سـوی
پلیـس مشـخص شـد تیرانـدازی بـا سلاح کالشـینکف انجـام شـده و در ایـن حادثه به
شـهردار و کسـی دیگـری صدمـه وارد نشـده اسـت.

حــوزه پیشــگیری از وقــوع جرایــم ســایبری
می    توانــد زمینــه انجــام هــر چــه بهتــر
برنامه  هــای پیشــگیرانه پلیــس فتــا را
فراهــم کنــد البتــه در ایــن میــان همــکاری
رســانه  ها و خــود کاربــران از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار اســت.
وی ادامــه داد :ایــن کــه بــاور کنیــم
توصیه  هایــی کــه از ســوی پلیــس فتــا
در رســانه  ها منتشــر می    شــود جــدی
اســت و آن  هــا را بــه کار گیریــم قطعــا در
دام مجرمــان ســایبری نخواهیــم افتــاد .امــا
هنگامی    کــه بســیار بــی تفــاوت از کنــار ایــن
توصیه  هــا می    گذریــم قطعــا قربانــی یکــی
از ترفندهــای مجرمــان ســایبری می    شــویم.
رئیــس اداره پیشــگیری از جرایــم مرکــز
تشــخیص جرایــم ســایبری پلیــس فتــا ناجــا
بــا توصیــه بــه کاربــران فضــای مجــازی
گفــت :هنــگام اســتفاده از تکنولوژی  هــای
روز از حریــم شــخصی خــود نیــز مراقبــت
کنیــم تــا بــا مشــکالت جبــران ناپذیــر
روبــه رو نشــویم .بــر اســاس گــزارش
ســایت پلیــس ،ســرهنگ شــکیب از کاربــران
خواســت :در صــورت مواجهــه بــا مــوارد
مشــکوک آن را از طریــق ســایت پلیــس
فتــا بــه آدرس www.cyberpolice.
 irمرکــز فوریت  هــای ســایبری بــا همــکاران
مــا در پلیــس فتــا مطــرح کننــد.

فرمانـده انتظامی    شهرسـتان شـادگان گفـت :پلیـس با تمـام توان با کسـانی کـه بخواهند
آرامـش و امنیـت مـردم را برهم بزننـد ،برابر قانـون برخـورد خواهد کرد.
بـه گـزارش ایرنا خـودروی حامل شـهردار دارخوین روز سـه شـنبه هدف تیرانـدازی افراد
ناشـناس قـرار گرفت اما شـهردار آسـیبی ندید.
مکـی شـمخانی شـهردار دارخویـن در ایـن رابطـه به خبرنـگار ایرنـا گفت:افراد ناشـناس
سـوار بر یکدسـتگاه پراید روز گذشـته وی را در مسـیر شـادگان تعقیب کرده و با اسـلحه
جنگـی خـودروی وی را بـه رگبار بسـته و سـپس متواری شـدند.
وی افزود 12 :گلوله به خودروی وی اصابت کرده است.

مصدومیت  ۴۲نفر بر اثر واژگونی اتوبوس
سـخنگوی سـازمان اورژانـس کشـور از مصدومیـت  ۴۲نفـر بر اثـر واژگونـی اتوبوس خبر
داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مجتبـی خالدی در بـاره جزئیـات مصدومیـت  ۴۲نفـر بر اثـر واژگونی
اتوبـوس گفـت :ایـن حادثه حـدود سـاعت  ۲:۰۲دقیقـه صبح دیـروز چهارشـنبه در محور
سـمنان بـه گرمسـار و در ۲کیلومتری گرمسـار رخ داد.
وی افـزود :بـا اعلام حادثـه بـه اورژانـس  ١١۵بالفاصلـه  ۷دسـتگاه آمبوالنـس بـه محل
اعزام شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومی    سـازمان اورژانـس کشـور خالـدی گفـت :متاسـفانه در ایـن
حادثـه  ۴۲نفـر مصدوم شـدند کـه بعد از اقدامـات اولیه توسـط تکنسـینهای اورژانس به
نزدیکتریـن مرکـز درمانـی انتقـال یافتند.

فارس

تريلر حامل لوازم يدكي قاچاق
به مقصد نرسيد

فرمانـده انتظامـي اسـتان از توقيـف يـك دسـتگاه تريلـر و كشـف
انـواع لـوازم يدكـي قاچـاق بـه ارزش  25ميليـارد و  500ميليـون
ريـال در شهرسـتان "كازرون" خبـر داد.

سـرهنگ "عليرضـا نوشـاد" در گفت و گـو با خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،گفـت :مامـوران انتظامـي ايـن شهرسـتان هنـگام كنتـرل
خودروهـاي عبـوري بـه يـك دسـتگاه پـژو  206مظنـون و آن را
متوقـف كردند.
سـرهنگ "نوشـاد" با بيان اينكه ماموران موفق شـدند در بازرسـي
از ايـن خـودرو تعـداد  76دسـتگاه گوشـي موبايـل قاچـاق كشـف
كننـد ،تصريـح كـرد :در اين راسـتا يـك نفـر قاچاقچي دسـتگير و
بـه مرجـع قضائـي تحويل داده شـد.
فرمانـده انتظامـي "المـرد" خاطـر نشـان كـرد :ارزش ريالـي اين
محمولـه قاچـاق برابـر نظـز كارشناسـان 5 ،ميليـارد ريـال بـرآورد
شـده است.

کشف  30تن گندم قاچاق
در"کازرون"

سـردار "احمـد علـي گـودرزي" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليس ،گفـت :ماموران پليـس آگاهي شهرسـتان "كازرون"
هنـگام كنتـرل خودروهاي عبـوري به يك دسـتگاه تريلر مشـکوک
و آن را بـراي بررسـي بيشـتر متوقـف کردنـد.وي افـزود :مامـوران
موفـق شـدند در بازرسـي از ايـن خـودرو 689 ،كارتن انـواع لوازم
يدكـي قاچـاق و فاقد مـدارك قانوني كشـف كنند.فرمانـده انتظامي
اسـتان بـا بيـان ايـن كـه ارزش ريالي ايـن محمولـه قاچـاق برابر
نظـر كارشناسـان 25 ،ميليـارد و  500ميليـون ريـال بـرآورد شـده
اسـت  ،اظهـار كـرد :پـس از تشـكيل پرونـده متهـم بـراي انجام
مراحـل قانونـي تحويـل مراجـع قضائـي شد.سـردار "گـودرزي"
خاطـر نشـان كـرد :بـراي مقابله بـا پديـده قاچـاق ،شـهروندان و
مسـئوالن بايـد بـا تمـام وجـود در صحنـه حاضـر شـده و فضـاي
موجـود را بـراي قاچاقچيـان و سـودجويان ناامـن كنند.

ريزش ديوار آب انبار
با  2كشته و  3مصدوم
فرمانـده انتظامي "اسـتهبان" از ريـزش ديوار آب انبار با  2كشـته
و  3مصـدوم در اين شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ "حسـين اكبرپـور" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيان كـرد :در پـي اعالم مركـز فوريت  هاي پليسـي
 110مبنـي بـر وقـوع يك فقـره ريزش ديـوار آب انبار در روسـتاي
"گـرده" اين شهرسـتان ،بالفاصلـه تيمي از كالنتـري  12وكيل آباد
بـه همـراه ديگـر نيروهـاي امدادي بـه محـل حادثه اعزام شـدند.
وي افـزود :مامـوران در بررسـي  هاي اوليـه مشـاهده كردنـد كـه
تعـدادي كارگـر در يك باغ شـخصي در حال سـاخت يـك آب انبار
بـوده انـد كه بـه دليـل نامعلـوم ديـوار ريزش مـي كنـد و كارگران
زيـر بلوك  ها حبـس مي شـوند.اين مقـام انتظامي با بيـان اينكه در
ايـن حادثه  2نفـر از كارگـران در دم فوت كرده اند ،عنوان داشـت:
بـا اقـدام به موقع نيروهـاي امـدادي؛  3نفر از كارگـران كه مصدوم
شـده بودند بـه مراكـز درماني منتقل شـدند.

جاسازی  49كيلو ترياك
در پشت صندلي خودرو لو رفت
فرمانـده انتظامي "الرسـتان" از توقيف يك دسـتگاه وانـت پرايد و
كشـف  49كيلو تريـاك در اين شهرسـتان خبر داد.

فرمانـده انتظامـی    "کازرون" از کشـف  30تـن گنـدم قاچـاق بـه
ارزش  600میلیـون ریـال در ايـن شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ "محمـد عبـادی نـژاد" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،اظهـار داشـت :مامـوران پاسـگاه انتظامی    "پـل
آبگینـه" ايـن شهرسـتان ،در حیـن گشـت زنـی در محورهـای
مواصالتـی بـه یک دسـتگاه کامیون مشـکوک و آن را براي بررسـي
بيشـتر متوقـف كردند.
وی بـا بيـان اينكـه مامـوران در بازرسـی از این کامیـون ،ميزان 30
تـن گنـدم قاچـاق و فاقد مجـوز کشـف كردنـد ،عنوان داشـت :در
ايـن خصـوص یک نفـر متهم دسـتگیر و براي سـیر مراحـل قانونی
تحويـل مراجع قضائی شـد.
سـرهنگ "عبـادی نـژاد" بـا بيـان اينكـه برابـر نظـر كارشناسـان
ارزش امـوال مكشـوفه 600 ،ميليـون ريـال بـراورد شـده اسـت،
افـزود :پلیـس بـه منظـور حمایـت از تولید داخلـی ،شـبانه روز پای
کار اسـت و بـا پدیـده شـوم قاچـاق برابـر قانـون برخـورد خواهد
کر د .

كشف لوازم خانگي قاچاق در"شيراز"
رئيـس پليـس آگاهـي اسـتان از كشـف  19دسـتگاه لـوازم خانگي
قاچـاق بـه ارزش يـك ميليـارد و  800ميليـون ريـال در "شـيراز"
خبر داد.

سـرهنگ "فـرج شـجاعي" در گفت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،گفـت :در پـي كسـب خبري مبنـي بـر دپـوي كاالي قاچاق
توسـط قاچاقچيـان در يك انبار واقع در شـيراز ،موضـوع به صورت
ويـژه در دسـتور كار مأمـوران پليس آگاهي قـرار گرفت.
وي ادامـه داد :بـا انجـام اقدامـات فنـي ،محـل دقيق دپـوي كاالي
قاچـاق شناسـايي و مأمـوران بـا هماهنگـي مقـام قضائي بـه محل
مـورد نظـر اعزام شـدند.
رئيـس پليـس آگاهي اسـتان بيان كـرد :ماموران در بازرسـي از اين
انبـار موفق شـدند 19دسـتگاه لوازم خانگـي قاچاق و فاقـد مدارك
قانونـي از نـوع ماشـين ظـرف شـوئي و لبـاس شـوئي و يخچـال
كشـف كنند.
سـرهنگ "شـجاعي" با بيـان اينكـه کارشناسـان ارزش ريالي اين
محمولـه قاچـاق را يـك ميليـارد و  800ميليـون ريـال بـرآورد کرده
نـد ،افـزود :در ايـن خصوص يـك نفر دسـتگير و براي سـير مراحل
قانونـي تحويـل مراجع قضائي شـد.

كشف  290رأس گوسفند قاچاق
در"خرمبيد"
سـرهنگ "داود امجـدي" در گفـت و گـو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بيـان كـرد :مأمـوران پليـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر ايـن
شهرسـتان حيـن كنتـرل خودروهاي عبـوري به يك دسـتگاه وانت
پرايـد مشـكوك و آن را متوقـف كردند.
وي افـزود :در بازرسـي دقيق از ايـن خودرو ،ميـزان  49كيلو ترياك
كـه بـه طـرز ماهرانـه اي در پشـت صندلـي جاسـازي شـده بـود
كشـف و  2نفـر متهـم نيز دسـتگير شـدند.
سـرهنگ "امجدي" با اشـاره بـه اينكـه متهمان براي سـير مراحل
قانونـي تحويـل مراجـع قضائـي شـدند ،تصريـح كـرد :اقدامـات
قاچاقچيـان در ايـن شهرسـتان بـه هيچ وجـه از چشـمان تيز بين
پليـس دور نخواهـد ماند.

كشف موبايل قاچاق در پژو 206
فرمانـده انتظامـي "المـرد" از توقيـف يـك دسـتگاه پـژو  206و
كشـف  76دسـتگاه موبايـل قاچـاق بـه ارزش  5ميليارد ريـال خبر
داد.

باران شدید موجب جاری شدن سیل
در بوسنی و کرواسی شد
بـاران شـدید در چند روز گذشـته و بـه دنبال آن طغیـان رودخانه  ها
در بوسـنی و هرزگوین و کرواسـی موجب جاری شـدن سـیل در این
دو کشور شـده است.

فرمانـده انتظامـي "خرمبيـد" گفـت :بـا تلاش مأمـوران كالنتري
مركـزي ايـن شهرسـتان ،در يـك عمليـات ضربتـي  2دسـتگاه
كاميـون متوقـف و در بازرسـي از آن؛  290رأس گوسـفند قاچـاق
كشـف شد.
سـرهنگ "حميـد جـوكار" در گفـت و گو بـا خبرنگار پايـگاه خبري
پليـس ،بيـان كـرد :مأمـوران كالنتـري مركـزي ايـن شهرسـتان
هنـگام كنتـرل خودروهـاي عبوري در بلـوار وحدت ،در يـك عمليات
ضربتـي بـه  2دسـتگاه كاميـون کشـنده مظنـون و آن  هـا را بـراي
بررسـی بيشـتر متوقـف كردند.
وي افـزود :مامـوران در بازرسـي از ايـن خودرو  هـا 290 ،رأس
دام قاچـاق كـه فاقـد مـدارك قانونـي و بهداشـتي بـود را كشـف و
در اين خصوص  2نفر متهم را دستگير كردند.
ايـن مقـام انتظامـي بـا اشـاره بـه اينكـه متهمـان پس از تشـكيل
پرونـده تحويـل مراجـع قضائـي شـدند ،خاطر نشـان كـرد :ارزش
احشـام قاچاق مكشـوفه برابـر نظر كارشناسـان 15 ،ميليـارد ريال
برآورد شـده اسـت.
سـرهنگ "جـوكار" تصريـح كـرد :بـا افـرادي كـه اقـدام بـه حمل
غيـر مجـاز دام مـي كننـد برخـورد قانونـي و دام  هاي آن  هـا توقيف
مي شـود.

بین الملل

مرکـز حفاظـت در مواقع اضطراری در بوسـنی و هرزگویـن با صدور
اطالعیـه ای مـردم را بـه هوشـیاری بیشـتر فراخوانـده و خواسـته
شـده کـه نهادهای امـداد در آمـاده باش باشـند.
صربسـتان نیـز بـا بـاران شـدید و دمـای پائیـن هـوا رو بـه
رو اسـت و نهادهـای امـداد در ایـن کشـور نیـز بـرای کمـک
رسـانی در صـورت جـاری شـدن سـیل بـه حالـت آمـاده بـاش
در آمده اند.

ژاپن  ۵/۵ریشتر لرزید
آژانس هواشناسـی ژاپـن دیروز (چهارشـنبه) از وقـوع زمینلرزهای
 ۵.۵ریشـتری در سـاحل شـمال شـرقی جزیـره جنوبـی
"آمامی    اوشـیما"ی ایـن کشـور خبـر داد.

سقوط مرگبار کودک یکساله به کانال آبی
در جنوب تهران
دختربچـه یـک سـالهای درپـی سـقوط در
یکـی از کانالهـای آب جنـوب پایتخـت
جـان خـود را از دسـت داد.
به گـزارش ایسـنا ،حوالی سـاعت ۱۵:۳۰
امـروز مأمـوران کالنتـری  ۱۷۳امیـن آبـاد
از طریـق مرکـز فوریتهـای پلیسـی ۱۱۰
از کشـف جسـد دختربچـه یـک سـالهای
توسـط یـک کشـاورز در حوالـی مزرعهای
در ابتـدای جـاده ورامیـن بـا خبـر شـده
و بـرای رسـیدگی بـه موضـوع وارد عمـل
شد ند .
بـا حضـور مأمـوران در محـل و انجـام تحقیقـات اولیـه خانـواده کـودک فوت شـده که در
روسـتاهای همـان حوالـی زندگـی میکردنـد نیـز مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه و در محل
حاضرشـدند که مشـخص شـد ایـن دختربچه یک سـاله بـه کانـال آب یکی از روسـتاهای
حوالـی جـاده ورامیـن -افتـاده و با جریان آب حـدود یک کیلومتـر تا زمین کشـاورزی آورده
شـده اسـت.مرکز اطلاع رسـانی پلیـس پایتخـت بـا تأیید ایـن خبر به ایسـنا اعلام کرد
کـه در ایـن خصـوص پرونـدهای تشـکیل شـده و برای رسـیدگی بیشـتر در اختیـار مراجع
قضائـی قـرار گرفت.
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بـه گـزارش روز چهارشـنبه ایرنـا ،بـارش شـدید بـاران در چنـد
روز گذشـته برخـی مناطـق بالـکان غربی را بـا مشـکالت گوناگون
از جملـه قطـع جریـان بـرق و ناهمـوار بـودن خیابان  هـا و راههای
مواصالتـی مواجـه کرده اسـت.
نهادهـای مسـئول در بوسـنی و هرزگویـن و کرواسـی هنـوز میزان
خسـارات و ویرانـی ناشـی از ایـن سـیل را اعلام نکـرده اند.
برخـی مناطق دربوسـنی وهرزگویـن و همچنین جمهوری صربسـکا
بخاطـر بـارش بـاران و جـاری شـدن سـیل مـدارس تعطیـل
وبرخـی از راه  هـای مواصالتـی بـرای تـردد وسـایل نقلیـه بسـته
شده اند.
خانه  هـای مسـکونی در مناطقـی از بوسـنی و هرزگویـن از جملـه
بیهـاچ زیـر آب رفتـه اند.
گروه  هـای امـداد رسـانی در بوسـنی در حالـت آمـاده بـاش کامـل
هسـتند و بـرای کمک رسـانی به سـیل زدگان در نقـاط مختلف این
کشـور در حال خدمـت به مصدومیـن و انتقال سـیل زدگان به مکان
امن هسـتند.

بـه گـزارش ایسـنا ،تاکنـون هیـچ هشـداری مبنـی بـر وقـوع
سـونامی    در پـی ایـن زمینلرزه نزدیک سـاحل صادر نشـده اسـت.
طبـق اعلام آژانـس هواشناسـی ژاپـن ( )JMAایـن
زمینلـرزه دیـروز (چهارشـنبه) سـاعت  ۲:۳۴بامـداد بـه
وقـت محلـی در عمـق  ۳۰کیلومتـری زمیـن بـه وقـوع پیوسـته
است.
لرزههـای ایـن زمینلـرزه در اسـتان "کاگوشـیما" احسـاس شـده
ا ست .

