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سال بیست و چهارم شماره 6655

انهدام باند  18نفره زورگیرهای خشن در تهران
بانــد  ۱۸نفــره ســرقت و زورگیریهــای
مســلحانه از شــهروندان در شــمال تهــران
توســط مأمــوران پایــگاه یکــم پلیــس امنیــت
پایتخــت منهــدم شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مدتــی قبــل در پــی
وقــوع چندیــن شــکایت از وقــوع زورگیــری و
ســرقتهای خشــن از برخــی از شــهروندان
در مناطــق شــمالی و شــمال غــرب تهــران،
رســیدگی بــه پرونــده در دســتورکار مأمــوران
پلیــس پایتخــت قــرار گرفــت و در ادامــه بــا
توجــه بــه احتمــال بــاالی حضــور شــماری از
اراذل و اوبــاش در ایــن بانــد و نیــز اقدامــات
مســلحانه اعضــای بانــد تیمــی    از مأمــوران
پایــگاه یکــم پلیــس امنیــت پیگیــری
پرونــده را بــه طــور ویــژه در دســتورکار خــود
قراردادنــد.
تحقیقــات مأمــوران پلیــس امنیــت ادامــه
داشــت تــا اینکــه ســرنخهایی از پاتــوق
و محــل اختفــای اعضــای ایــن بانــد
بــه دســت آمــده و مأمــوران متوجــه شــدند
کــه گروهــی از ازاذل و اوبــاش و زورگیــران
کــه اغلــب ســابقه دار نیــز هســتند اقــدام بــه

تشــکیل یــک بانــد ســرقت ،خفــت گیــری و
ایجــاد رعــب و وحشــت کــرده انــد.
بــا تکمیــل تحقیقــات نتایــج در اختیــار مقــام
قضائــی گرفــت و مأمــوران بــا اخــذ مجــوز

نقــد ۱۵۰ ،دســتگاه تلفــن همــراه ســرقتی و
بیــش از  ۱۰۰کارت شناســایی و هویتــی کــه
همگــی مســروقه بودنــد شناســایی و کشــف
شــد.

قضائــی بــه مخفیــگاه ایــن افــراد در درکــه
رفتــه و در عملیاتــی  ۱۸نفــر از اعضــای
ایــن بانــد را شناســایی و دســتگیر کردنــد.
در بازرســی از مخفیــگاه ایــن افــراد نیــز
 ۱۲۰میلیــون تومــان وجــه زورگیــری شــده

همچنیــن دربازرســی  های بیشــتر دو لبــاس
متعلــق بــه یکــی از ارگانهــای نظامی    کشــور
نیــز از مخفیــگاه متهمــان کشــف شــد کــه
ایــن موضــوع احتمــال ارتــکاب ســرقت
یــا اخــاذی در پوشــش مأمــوران از ســوی

اعضــای ایــن بانــد را افزایــش داده اســت.
مقادیــر طــا و جواهــر ،چندیــن کیــف پــول
زنانــه و مردانــه بــه همــراه یــک قبضــه کلــت
کمــری ،ســه اســپری گاز اشــک آور ،چندیــن
عــدد شــاق و دههــا قبضــه ســاح ســرد
شــامل تبــر ،قمــه ،دیلــم ،چاقــوی ســاخی
و… نیــز از مخفیــگاه ایــن افــراد کشــف و
ضبــط شــد.
ســردار علــی ذولقــدری ،رئیــس پلیــس
امنیــت تهــران بــزرگ بــا تأییــد ایــن خبــر
بــه ایســنا گفــت :بــرای افــراد دســتگیر
شــده پرونــدهای تشــکیل شــده و در حــال
رســیدگی اســت .تعــدادی از مالباختــگان
نیــز شناســایی شــده و تحقیقــات بــا دســتور
قضائــی بــرای شناســایی دیگــر مالباختــگان
نیــز ادامــه دارد.
وی دربــاره جرایــم ارتکابــی از ســوی ایــن
افــراد نیــز گفــت :زورگیــری ،خفــت گیــری،
ســرقت داخــل خــودرو ،تخریــب شیش ـههای
خــودرو ،عربــده کشــی ،ایجــاد رعــب و
وحشــت بــرای شــهروندان از جملــه جرایــم
ایــن افــراد اســت.

دستگیری قاتل رئیس شورای "حصار" دیلم هنگام
خروج از کشور

آتش سوزی در ساختمان مسکونی چهار طبقه
در تهران

شـورای
رئیـس
قاتـل
اسالمی    روسـتای حصـار دیلـم در
هنگام خروج از کشـور دسـتگیر شد.
بـه گـزارش ایسـنا ،فرمانـده
انتظامی    اسـتان بوشـهر گفت :فردی
که در بخش امام حسـن شهرسـتان
دیلـم با شـلیک اسـلحه باعـث مرگ
شـهروندی بـه هویت "ج .خ" شـده
بـود شناسـایی و دسـتگیر شـد.
سـرتیپ دوم خلیـل واعظـی در
جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد :بامـداد  ۱۷خردادمـاه سـال جـاری فـردی بـه هویـت "ج.
خ" اهـل یکـی از روسـتاهای بخـش امـام حسـن شهرسـتان دیلم سـوار بر یک دسـتگاه
موتورسـیکلت هـدف شـلیک سرنشـینان یـک دسـتگاه خـودرو پـژو قـرار گرفتـه و فـوت
میکند.
وی اضافـه کـرد :ضاربـان کـه سـر و صـورت خـود را پوشـانده و از خـودرو بـدون پلاک
اسـتفاده کـرده بودنـد پـس از ایـن اقـدام متـواری و مخفـی شـدند.
سـردار واعظـی بیـان کرد :بـا حضـور کارآگاهان پلیـس آگاهی شهرسـتان دیلـم تحقیقات
تخصصـی ،میدانـی و اطالعاتـی بر اسـاس فرضیههـای متعدد آغاز شـد.
وی بیـان کـرد :در مـدت  ۱۴روز تحقیقات شـبانه روزی ،تعـدادی به عنـوان مظنون و مطلع
بـه پلیس آگاهـی احضار و مـورد بازجویی قـرار گرفتند.
بـه گفتـه سـردار واعظی ،بـا تکمیل مدارک و مسـتندات سـه نفـر مظنون اصلی شناسـایی
و عملیـات دسـتگیری آنهـا در دسـتور کار قـرار گرفت که دو نفـر از آنان در شـهرهای دیلم
و گناوه دسـتگیر شدند.
وی عنـوان کـرد :در ادامـه عملیـات پلیـس ،نفـر سـوم و مظنون اصلـی که قصد خـروج از
کشـور را داشـت در حین سـفر ،شناسـایی و بـا اعـزام کارآگاهـان پلیس متهم دسـتگیر و
به دیلـم منتقل شـد.

سـخنگوی سـازمان آتش نشانی و
خدمـات ایمنـی شـهرداری تهران
از وقـوع آتـش سـوزی در یـک
سـاختمان مسـکونی چهـار طبقـه
در محلـه خزانـه بخارایـی تهـران
خبـر داد.
سـیدجالل ملکـی در گفتوگـو
بـا ایسـنا در بـاره جزئیـات ایـن
حادثـه اظهـار کـرد :سـاعت  ١٨و
 ٢٢دقیقـه امـروز یک مـورد حادثه
آتـش سـوزی در یـک سـاختمان
مسـکونی در محلـه خزانـه بخارایـی بـه سـامانه  ١٢۵آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی
شـهرداری تهـران اعلام شـد کـه پـس از اعلام ایـن حادثـه بالفاصله سـه ایسـتگاه به
همـراه امکانـات کامـل بـه محـل اعـزام شـدند.
وی بـا بیـان اینکـه محل آتش سـوزی یـک سـاختمان چهار طبقه بـود که در هـر طبقه یک
واحـد حـدودا ً  ٨٠متـری وجود داشـت گفت :آتش سـوزی در طبقـه اول این سـاختمان رخ
داده بـود و زمانـی کـه آتش نشـانان بـه محل رسـیدید منزل کام ً
ال شـعله ور بـود و آتش از
پنجرههـا به بیـرون سـرایت میکـرد و در حال گسـترش بود.
سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری تهـران به اطالعـات اولیه که
حاکـی از حضـور افـراد در طبقـات باالیـی این سـاختمان بود اشـاره کـرد و گفت :بـا توجه
بـه اطالعـات اولیـه آتش نشـانان همزمـان با خامـوش کردن آتش بـه همراه دسـتگاههای
تنفسـی بـه طبقـات باالیـی رفتنـد و در مجمـوع هفـت نفـر را از فضـای پـر از دود ایـن
سـاختمان خـارج کردند.
ملکـی در ادامـه نیز درباره شـرایط جسـمانی افراد خارج شـده از سـاختمان گفـت :پنج نفر
از ایـن افـراد دچار سـوختگی سـطحی شـده بودنـد که بـرای ادامه رونـد درمان بـه عوامل
اورژانس تحویل داده شـدند.
وی در پایـان بـا بیـان اینکـه آتش در نهایـت خاموش و از سـرایت آن به اطـراف جلوگیری
شـد گفـت :آتـش نشـانان پـس از انجـام ایمـن سـازی  های الزم محـل را بـه مقصـد
ایسـتگاههای خـود تـرک کـرده و سـاختمان را به عوامـل انتظامـی    و مالکان تحویـل دادند.

درگیری خونین در قطار شهری مشهد
شـب هنگام مسـافران متروی
مشـهد شـاهد درگیری خونین
بین دو جـوان  ۲۰تا  ۲۵سـال
بودند.
بـه گـزارش ایسـنا ،میثـم
زارع ،سـخنگوی شـرکت
بهرهبـرداری قطـار شـهری
مشـهد ،در خصـوص ایـن
حادثـه ،اظهـار کـرد :نـزاع
شـبانه داخـل قطـار شـهری
ادامـه درگیـریای بـود کـه
در پـارک ملـت بیـن  ۳جـوان

مشـهدی و  ۳جـوان اهـوازی رخ داد.
وی ادامـه داد :بـا ایـن حـال درگیـری بیـن ایـن جوانـان ادامـه مییابـد و آنان که مسـافر
متـرو نبودنـد ،از بـاالی نردههـای قطـار شـهری بـه داخـل ایسـتگاه هجـوم میآوردند .در
کمتـر از یـک دقیقـه از ورود ایـن افـراد بـه داخل متـرو ،هم زمـان نیز قطـار وارد ایسـتگاه
میشـود و یکـی از جوانـان برای فرار از دسـت ضـارب به داخل واگـن بانوان مـیرود .فرد
ضـارب نیـز پشـت سـر وی وارد واگـن بانـوان میشـود و پـس از وارد کـردن چنـد ضربه
چاقـو بـه جـوان ،از صحنـه میگریزد.
سـخنگوی شـرکت بهرهبـرداری قطار شـهری مشـهد بیـان کرد :نگهبـان ایسـتگاه که در
سـکوی مقابـل مشـغول انجـام وظیفه بـوده با مشـاهده موضوع دکمـه توقف اضطـراری را
بـه منظـور حفـظ جـان مسـافران و رفع خطر میفشـارد و سـریعاً به سـکوی مقابـل اعزام
میشـود امـا بـا توجه بـه اینکـه ایـن حادثـه در کمتـر از یک دقیقـه بـه وقـوع میپیوندد،
جـوان ضـارب و همراهانـش در ازدحام جمعیـت از صحنـه میگریزند.
وی خاطرنشـان کـرد :اورژانـس بالفاصله بـه محل اعزام میشـود و مصدوم به بیمارسـتان
فارابـی منتقل و بسـتری میگردد.
زارع گفـت :در عیـن حـال واحـد حقوقـی و قضائـی شـرکت بهرهبـرداری قطار شـهری به
همـراه نیـروی انتظامی    پیگیـر موضـوع هسـتند و ایـن مـورد را بررسـی میکنند.

میخ پنج سانتیمتری از قلب جوانی در سبزوار
خارج شد
رئیـس بیمارسـتان تخصصـی و
فـوق تخصصـی حشـمتیه سـبزوار
گفـت :تیـم جراحـی قلـب ایـن
بیمارسـتان در یـک عمـل موفقیـت
آمیـز یک میـخ پنج سـانتی متری را
از قلـب جوانـی  ۲۱سـاله از اهالـی
شهرسـتان داورزن خـارج کـرد.
دکتـر مرتضـی راسـتی روز
چهارشـنبه در جمـع خبرنـگاران
افـزود :این جـوان در پی فـرو رفتن
میـخ بـه ناحیه قفسـه سـینه اش از
شهرسـتان داورزن بـه بیمارسـتان
حشـمتیه سـبزوار منتقل شـده بود.
وی ادامـه داد :جـوان یـاد شـده بـا
کاهـش هوشـیاری و افـت شـدید عالیـم حیاتی بـه بیمارسـتان انتقـال یافت و به سـرعت
بـه اتـاق عمـل فرسـتاده شـد وپـس از بررسـی وضعیـت ،مشـخص شـد یـک میـخ پنج
سـانتیمتری از سـمت چـپ اسـتخوان جنـاق بیمـار وارد بـدن او شـده و بـه بطـن راسـت
قلبش آسـیب وارد کرده اسـت .رئیس بیمارسـتان حشـمتیه سـبزوار ادامه داد :تیم جراحی
قلـب ایـن بیمارسـتان بالفاصلـه با باز کردن قفسـه سـینه همراه با انجام ماسـاژ بـاز قلب،
در یـک عمـل جراحـی یک و نیم سـاعته موفق بـه خارج کردن میـخ از قلب این بیمار شـد.
دکتـر راسـتی افزود :بیمار یاد شـده پـس از دریافت خدمات مـورد نیاز و پس از هوشـیاری
کامل هـم اینـک در وضعیـت عمومی    مطلوبی به سـر میبرد.
بیمارسـتان  ۲۴۵تختخوابـی تخصصـی و فـوق تخصصـی حشـمتیه سـبزوار بـا
بخشهـای فـوق تخصصـی اطفـال و نـوزادان ،قلـب ،بخـش جراحـی ،مراقبتهـای ویژه
سـی سـی یو ،آی سـی یـو ،جراحـی قلـب ،اتـاق عمـل ،اورژانـس ،آزمایشـگاه ،داروخانه،
رادیولـوژی ،سـی تـی اسـکن ،سـونوگرافی ،ماموگرافـی ،آنژیوگرافـی و آنژیوپالسـتی و
درمانگاههـای تخصصـی ،ارائـه خدمـات درمانـی تخصصـی و فـوق تخصصـی را در ایـن
شهرسـتان بـر عهـده دارد.
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تصادف در محور بوکان  -مهاباد
باعث مرگ زن متکدی شد
مسـئول روابـط عمومی    سـازمان آتـش
نشـانی و خدمـات ایمنـی بـوکان گفـت:
حادثـه رانندگـی در جاده بوکان بـه مهاباد
باعـث مرگ یـک زن متکـدی و مصدومیت
شـدید یـک نفـر دیگر شـد.
ظاهـر فیضه روز پنـج شـنبه در گفت و گو
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود :ایـن سـانحه
رانندگـی در کیلومتـر پنـچ جـاده بـوکان
مهابـاد بیـن یـک دسـتگاه وانت سـایپا و
یـک دسـتگاه خـودرو سـمند اتفـاق افتاد.
وی اظهـار داشـت :در ایـن حادثـه یـک زن کـه در وسـط جـاده مشـغول تکدی گـری بود
بـر اثـر برخـورد خودروهـا در دم جـان خـود را از دسـت داد و یک نفـر از سرنشـینان این
خودروهـا نیـز مجروح شـد کـه شـرایط جسـمانی وی وخیم اعالم شـده اسـت.
فیضـه گفـت :تنهـا مصـدوم ایـن حادثـه بالفاصلـه توسـط عوامـل اورژانـس  ۱۱۵بـه
بیمارسـتان شـهید قلـی پـور بـوکان انتقـال داده شـد؛ علـت وقـوع ایـن حادثـه توسـط
کارشناسـان پلیـس راه در دسـت بررسـی اسـت.
وی اظهـار داشـت :از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون حـدود  ۱۳نفـر در تصادفـات جادهای
محورهـای مواصالتـی بـوکان جـان خـود را از دسـت دادهاند.
جـاده بـوکان به مهابـاد به طـول  ۶۵کیلومتـر به دلیـل آنکه در مسـیر ارتباطی اسـتان  های
کردسـتان و آذربایجـان غربـی واقع شـده ،از پرترددتریـن محورهای جنوبی اسـتان بوده و
بـه علـت کم عـرض بـودن آن به یکـی از محورهـای حادثه خیز تبدیل شـده اسـت.

دو تصادف در محورهای اصفهان  ۱۲مصدوم
برجا گذاشت
برخـورد دو دسـتگاه خودروی سـمند
و آزرا در محـور داران بـه بوییـن
میاندشـت و واژگونـی خـودروی پژو
پـارس در جـاده خـور به طبـس روز
پنجشـنبه موجب مصدومیـت  ۱۲نفر
شد .
مدیر حـوادث و فوریت  های پزشـکی
اسـتان اصفهـان روز جمعـه در
گفـت و گو بـا خبرنـگار ایرنـا افزود:
سـاعت  ۱۷و  ۵۲دقیقه روز پنجشنبه
یک دسـتگاه پـژو پـارس در کیلومتر
 ۶۰جـاده خـور بـه طبـس رخ داد کـه پـس از اعلام بـه اورژانـس پیـش بیمارسـتانی دو
دسـتگاه آمبوالنـس ایـن مرکز بـه محل اعزام شـد.
غفـور راسـتین افـزود :در ایـن سـانحه رانندگـی  ۶مصدوم شـامل یـک مرد  ۴۴سـاله ،دو
خانـم ۶۵و  ۴۴سـاله و نیـز سـه کـودک  ۱۳ ،۳و  ۱۶سـاله دچـار مصدومیت  هـای متعدد و
پـس از دریافـت خدمـات اولیـه درمانـی به بیمارسـتان شـادن خور منتقل شـد.
خـور و بیابانـک بـا جمعیتـی حـدود  ۲۰هـزار نفـر در  ۴۲۰کیلومتری شـرق اصفهـان قرار
دارد.
بـه گفتـه کارشناسـان یکی از عوامـل تصادفـات در راه  های خـور و بیابانـک دو طرفه بودن
جاده  هـا ،خسـتگی و خـواب آلودگی راننـدگان و عدم توجه بـه قوانین راهنمایـی و رانندگی
بویـژه توجه به جلو اسـت.
واژگونـی خـودرو یکی از چالشـهای اساسـی و دنبالـه دار محورهـای کویری ایران سـاالنه
میلیـارد ریـال بـه اقتصاد ملـی و جامعـه خسـارت وارد می    کند.
وی همچنیـن دربـاره حادثـه برخـورد دو خـودروی آزرا و سـمند در محـور داران -بوییـن و
میاندشـت تصریـح کـرد :ایـن تصـادف سـاعت  ۲۱و  ۳۰دقیقـه روز گذشـته بـه اورژانس
اطلاع داده شـد و نیروهای مدیریت حـوادث و فوریت  های پزشـکی به محل اعزام شـدند.
وی ادامـه داد :ایـن حادثـه  ۶مصـدوم داشـت کـه دو مـرد ،یـک پسـر  ۱۰سـاله و
دو خانـم بـرای تکمیـل مراحـل درمانـی بـه بیمارسـتان شـهید رجایـی داران منتقـل
شـدند و یـک مـرد  ۳۴از مصدومـان حادثـه نیـز بـرای اعـزام بـه بیمارسـتان رضایـت
نداد.

فارس

پژو حامل پارچه قاچاق
به مقصد نرسيد

فرمانـده انتظامي "الرسـتان" از توقيف يك سـواري  405و كشـف
 514ثـوب پارچه قاچـاق در آن شهرسـتان خبر داد.

سـرهنگ "سـيد داود امجـدي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفـت :مامـوران انتظامـي پاسـگاه "چهاربركـه"
ايـن شهرسـتان در اجـراي طـرح مقابلـه با قاچـاق و كنتـرل محور
مواصالتـي بـه يـك پـژو  405مظنـون و آن را متوقـف كردنـد.
سـرهنگ "امجـدي" بـا بيـان اينكـه در بازرسـي از ايـن خـودرو
تعـداد  514ثـوب پارچـه قاچاق كشـف شـد ،تصريح كـرد :در اين
خصـوص يـك نفـر دسـتگير و بـراي سـير مراحـل قانونـي تحويل
مراجـع قضائي شـد.
ايـن مقـام انتظامي بـا بيـان اينكـه برابر نظـر كارشناسـان ارزش
امـوال مكشـوفه 500 ،ميليـون ريـال بـرآورد شـده اسـت ،عنـوان
داشـت :بـي شـک احسـاس مسـئوليت شـهروندان در مبـارزه بـا
قاچـاق و ارائـه اطالعات و اخبـار پيرامـون اين معضـل اجتماعي به
مرکـز فوريت  هـاي پليسـي  ،110مي توانـد گام موثـري در برخورد
بـا مخلان اقتصادي باشـد.

انهدام باند سارقان خودرو
در"شيراز"
رئيـس پليـس آگاهـي اسـتان از شناسـايي بانـد  3نفره سـرقت و
كشـف  7خـودرو مسـروقه از آن  هـا در "شـيراز" خبـر داد.

سـرهنگ "فـرج شـجاعي" در گفت و گو بـا خيرنگار پايـگاه خبري
پلبـس ،بيـان كـرد :در پـي وقـوع چنـد فقـره سـرقت خـودرو در
شهرسـتان "شـيراز" ،رسـيدگي بـه اين موضـوع به صـورت ويژه
در دسـتور كار مامـوران پليـس آگاهـي قرارگرفت.
وي افـزود :مامـوران بـا انجام گشـت زني  هـاي هدفمنـد و اقدامات
فنـي و اطالعاتـي موفـق شـدند بانـد  3نفـره سـارقان حرفـه اي
خـودرو را در يـك اقـدام ضربتـي دسـتگير كنند.
ايـن مقـام انتظامـي اظهـار كرد :پـس از انتقـال متهمان بـه پليس
آگاهـي در بازجويـي فنـي و تخصصـي و مواجـه با ادله و مسـتندات
پليـس به سـرقت  7دسـتگاه خـودرو در شـيراز اعتـراف كردند.
سـرهنگ "شـجاعي" بـا اشـاره بـه اينكـه در بازرسـي از مخفيگاه
سـارقان 7 ،خـودرو مسـروقه از نـوع سـواري و واتـت مزدا كشـف

پرسه خرس قطبی گرسنه
در منطقه مسکونی سیبری
یـک خـرس قطبـی گرسـنه ،صدهـا کیلومتـر دورتـر از زیسـتگاه
طبیعـی خود در قطب شـمال ،خسـته و آواره در شـهر اصلی صنعتی
روسـیه" ،نوریلسـک" واقع در شـمال سیبری مشـاهده شده است.

شـد ،خاطر نشـان كـرد :متهمـان پـس از تشـكيل پرونـده تحويل
مراجـع قضائـي و از ان طريـق روانـه زندان شـدند.

کشف دام قاچاق ميلياردي
در"ممسنی"
فرمانـده انتظامی    شهرسـتان "ممسـنی" از توقیـف  2دسـتگاه
كاميـون و کشـف  12راس گاو و  57راس گوسـفند قاچـاق در
ایـن شهرسـتان خبـر داد .سـرهنگ "محمد  هاشـم قسـام" در

گفـت و گـو با خبرنـگار پايـگاه خبـري پليس ،بيـان كـرد :ماموران
انتظامی    پاسـگاه "فهلیـان" ايـن شهرسـتان در راسـتای طـرح
مبـارزه بـا قاچـاق ،در حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری در يـك
عمليـات ضربتـي بـه 2دسـتگاه كاميون مشـکوک و آن  هـا را متوقف
کردنـد .وی بـا بيـان اينكـه در بازرسـي از آن خودروهـا تعـداد 12
راس گاو و  57راس گوسـفند قاچـاق كشـف شـد ،اظهـار داشـت:
در ايـن خصـوص  2نفر راننده دسـتگير و احشـام مكشـوفه تحویل
دامپزشـکی شهرستان گردید.سـرهنگ "قسـام" خاطر نشان کرد:
ارزش ریالـی احشـام مشـکوفه طبق نظـر کارشناسـان 5 ،میلیارد و
 500میلیـون ریـال بـرآورده شـده اسـت .

انبار  42ميلياردي احتكار لوازم
يدكي و ادوات كشاورزي لو رفت
فرمانـده انتظامـي اسـتان از شناسـايي  5انبـار لوازم يدكـي خودرو
و ادوات كشـاورزي احتـكار شـده بـه ارزش  42ميليـارد ريـال در
"شـيراز" خبـر داد.سـردار "رهـام بخـش حبيبـي" در گفـت و گـو
بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري پليـس ،بيـان كـرد :در راسـتاي
طـرح مبـارزه بـا احتـكار و اخلال گـران اقتصـادي ،مامـوران
پليـس نظـارت بـر اماكـن عمومـي اسـتان از وجـود  5انبـار لـوازم

يدكـي خـودرو و ادوات كشـاورزي مطلـع و موضـوع را بـه صـورت
ويـژه در دسـتور كار خـود قـرار دادند.وي افـزود :پـس از هماهنگي
قضائـي ،مامـوران به همـراه نمایندگان سـازمان تعزیـرات حکومتی
و صنعـت ،معـدن و تجـارت به محل مـورد نظر اعزام و در بازرسـي
از آن انبارهـا ،موفـق بـه كشـف  56هـزار و  932قطعه انـواع لوازم
يدكـي خودرو و ادوات كشـاورزي كه احتكار شـده بود شدند.سـردار
"حبيبـي" بـا بيـان اينكـه ارزش ريالي كاالهـاي احتكار شـده برابر
نظـر كارشناسـان 42 ،ميليـارد ريـال بـرآورد شـده اسـت ،عنـوان
داشـت :در ايـن خصـوص پرونده تشـكيل و بـه همراه مالـكان كاال
بـراي سـر مراحـل قانونـي بـه مرجـع قضائي ارسـال شـد.فرمانده
انتظامـي اسـتان تصريـح كـرد :به هميـن منظـور و با هـدف تنظيم
بـازار و برخـورد بـا محتكـران ،انبار  هاي مذكـور پلمـپ گرديد.

بین الملل

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از روزنامـه گاردیـن ،هـر سـاله بهطور
میانگیـن  ۱۵۰هـزار نفـر در هنـد بـر اثـر سـوانح جـادهای کشـته
میشـوند.

حریق مرگبار در کارخانه
کبریتسازی در اندونزی
پلیس اندونزی از احتمال کشـته شـدن دسـت کم  ۲۴تـن در حادثه
آتشسـوزی در کارخانه کبریتسـازی در این کشـور خبر داد.

بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن خـرس قطبی مـاده بـا ظاهـری ضعیف و
بیمـار روز سهشـنبه در حالی در حومه شـهر "نوریلسـک" سـیبری
دیـده شـد که بـا حالتـی محـزون و پاهایی گِلـی دراز کشـیده و هر
از چنـد گاهـی در جسـتوجوی غـذا اطراف را بو میکشـیده اسـت.
طبـق گفتههـای مقامات زیسـت محیطـی محلی "نوریلسـک" ،این
نخسـتین خـرس قطبـی اسـت کـه در بیـش از  ۴۰سـال اخیـر در
شـهر دیده اسـت.
ایـن خـرس همچنـان تحـت نظـر مقامـات پلیـس و نیروهـای
اضطـراری برای حصـول اطمینـان از امنیت آن و سـاکنان منطقه در
اطـراف یـک کارخانـه پرسـه میزنـد.

سقوط اتوبوس در هند
 ۴۴کشته برجای گذاشت
در حادثـه سـقوط یـک دسـتگاه اتوبوس مسـافربری بـه درهای در
هنـد بیـش از  ۴۴تـن جـان خـود را از دسـت دادند.

به گزارش ایسـنا ،بنا بر اعالم پلیس اسـتان سـوماترای شـمالی در
ایـن حادثـه که یـک کارخانه کوچـک تولیـد کبریـت رخ داد احتمال
مـیرود دسـتکم  ۲۴نفر جان خود را از دسـت داده باشـند.
گزارشهـا حاکـی از آن اسـت کـه در زمان وقـوع حادثه حـدود ۳۰
نفـر در ایـن کارخانه مشـغول بـه کار بودهاند.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز ،بنابـر گفتـه
سـخنگوی پلیـس اسـتان سـوماترای شـمالی اطالعاتـی در مـورد
تلفـات ایـن حادثه به دسـت آمده امـا تعـداد دقیق آن تایید نشـده
ا ست .

 ۶کشته در آتشسوزی خانهای
در مغولستان
طبـق اعلام پلیـس مغولسـتان اوایـل صبـح روز چهارشـنبه در پی
وقـوع آتشسـوزی در خانـهای در اسـتان شـمالی "دارخن-یـول"
ایـن کشـور ،شـش نفـر از جمله چهـار کودک کشـته شـدند.
پلیـس اسـتان "دارخن-یول"
به گـزارش ایسـنا ،به گفتـه مقامات
ِ

بـه گـزارش ایسـنا ،مقامـات هنـدی اعلام کردنـد :در سـانحه
رانندگـی کـه روز پنجشـنبه در ایالـت «هیماچـال پـرادش» اتفـاق
افتـاد یک دسـتگاه اتوبـوس داخل درهای سـقوط کرد که به کشـته
شـدن دسـت کـم  ۴۴تـن منجر شـد.
همچنیـن در جریـان ایـن حادثـه  ۲۶نفـر دیگـر دچـار مصدومیـت
شـدهاند کـه وضعیت جسمی    بسـیاری از آنـان وخیم گزارش شـده
اسـت .بسـیاری از قربانیـان این حادثـه زنان و کودکانی هسـتند که
در مسـیر بازگشـت از محـل کار و مدرسـه بودند.
گزارشهـا حاکـی از آن اسـت ایـن اتوبـوس بیـش از  ۶۰مسـافر
داشـته اسـت کـه تعـداد قابـل توجهـی از آنـان سـوار بـر سـقف
اتوبـوس بودهانـد .اتوبـوس از مسـیر اصلـی منحرف شـده و داخل
درهای بـه عمـق  ۱۵۰متـر سـقوط کـرد ه اسـت.

تمامی    قربانیـان ایـن حادثـه ،اعضای یـک خانـواده بودهاند.
آتشسـوزی در ایـن خانـه منجـر بـه کشـته شـدن یـک زوج
سـالمند حـدود  ۶۰سـاله و چهـار نـوه آنهـا که بین سـه تا شـش
سـاله بودهانـد ،شـده اسـت.بنا بـر گـزارش خبرگـزاری شـینهوا،
تحقیقـات الزم بـرای تعییـن علـت ایـن حادثـه در حـال انجـام
است.

