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رئیس سازمان امداد و نجات اعالم کرد

امدادرسانی به  ۲۹هزار نفر در تابستان
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت
هــال احمــر آمــار مربــوط بــه عملیــات
امــداد و نجــات از آغــاز تابســتان تــا
کنــون و همچنیــن مــوارد مربــوط بــه 96
ســاعت اخیــر را اعــام کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،مرتضــی
ســلیمی    رئیس ســازمان امــداد و نجــات
جمعیــت هــال احمــر در گزارشــی از
ماموریت  هــای امــداد و نجــات در طــرح
ملــی تابســتان  ١٣٩٨اعــام کــرد :از ٣١
خــرداد تــا  ٢٥مــرداد مجموعــا ٨٨٦٥
ماموریــت داشــتیم کــه مــوارد ترافیکــی
٤٩درصــد ،ســاحلی ٥درصــد ،و کوهســتان
 ٥.٥درصــد از ایــن ماموریتهــا را بــه
خــود اختصــاص دادنــد.
ســلیمی    افزود :در ایــن ماموریتهــا
بــه  ۲۸هــزار و  ۹۴۷نفــر امدادرســانی

شــد و  ۷هــزار و  ۹۲نفــر نجــات یافتنــد
کــه از ایــن تعــداد  ۶۰درصــد بــه مــوارد
ترافیکــی ۱۴ ،درصــد بــه مــوارد ســاحلی
و  ۸درصــد بــه کوهســتان مربــوط

میشــد .
بــه گفتــه وی در مجمــوع ایــن مــوارد
 ۴هــزار و  ۸۷۴نفــر بــه مراکــز درمانــی
منتقــل شــدند ۹ ،هــزار و  ۴۱نفــر خدمات

ســرپایی دریافــت کردنــد و  ۵هــزار و ۴۴۵
نفــر اســکان داده شــدند.
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات اعــام
کــرد ۷۱۸ :مــورد عملیــات نجــات فنــی
داشــتیم کــه شــامل رهاســازی  ۹۷۸نفــر
مصــدوم در ســوانح ترافیکــی میشــد.
ســلیمی    همچنین بــا ارائــه آمــاری از
عملیــات امدادونجــات طــی  96ســاعت
گذشــته گفــت :در کل  ۵۳۱ماموریــت
طــی ایــن بــازه زمانی داشــتیم کــه در آن
بــه یــک هــزار و  ۱۴۵نفــر امدادرســانی
شــد و  ۴۲۱نفــر نجــات یافتنــد ۲۹۰ .نفــر
بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــدند و ۶۱۴
نفــر خدمــات ســرپایی دریافــت کردنــد.
 ۵۲مــورد نیــز عملیات رهاســازی داشــتیم
کــه رهاســازی  ۵۲مصــدوم در ســوانح
ترافیکــی را در پــی داشــت.

ورود پلیس به ماجرای سگ کشی
برخورد با هر گونه حیوان آزاری

انهدام باند سرقت از صرافیها
اعضـای بانـدی کـه در پوشـش مامور اقـدام به سـرقت بیش
از  15هـزار یـورو و دالر از صرافیهـا کـرده بودنـد دسـتگیر
شد ند .

رئیــس پلیــس پایتخــت از برخــورد پلیــس بــا هــر گونــه
حیــوان آزاری و ایجــاد مزاحمــت بــرای حیوانــات خبــر
داد و در عیــن حــال خبــر داد :فــردی کــه اقــدام بــه
انتشــار تصاویــر سگکشــی و جریحــه دار کــردن افــکار
عمومی    کــرده بــود بــه زودی دســتگیر میشــود.
ســردار حســین رحیمــی    در گفتوگــو بــا ایســنا ،در ایــن
بــاره اظهــار کــرد :از همــان زمــان انتشــار تصاویــر مربــوط
بــه ایــن اقــدام پلیــس بررسـیهای خــود را آغــاز کــرده و
مشــخص شــد کــه ایــن تصاویــر جدیــد نبــوده و مربــوط
بــه ســالهای قبــل اســت.
وی ادامــه داد :در همیــن راســتا فــردی کــه اقــدام

بــه انتشــار ایــن تصاویــر و جریحــه دار کــردن افــکار
عمومی    کــرده بــود بــه زودی از ســوی پلیــس دســتگیر
خواهــد شــد.
فرمانــده انتظامی    تهــران بــزرگ در بــاره اینکــه آیــا پلیــس
بــا مــوارد آزار و اذیــت حیوانــات برخــورد میکنــد یــا خیــر؟
بــه ایســنا گفــت :حفاظــت و مراقبــت از حیوانــات جــزو
مــواردی اســت کــه در دســتور کار نیــروی انتظامی    قــرار
دارد و اگــر بنــا باشــد کســی آزاری بــه حیوانــات برســاند
حتمــا بــا ایــن مــوارد برخــورد خواهیــم کــرد.
وی از شــهروندان خواســت کــه هــر گونــه اطــاع از مــوارد
حیــوان آزاری را نیــز بــه پلیــس اطــاع دهنــد.

سـمنانی صادر شـده اسـت.
وی افـزود :دسـتور جسـتوجو و تحقیـق در بـاره اصـل ماجرا
و بررسـیهای بیشـتر صـادر شـده کـه بـه زودی نتایـج آن
مشـخص می    شـود.
ایـن حادثـه روز گذشـته در حالـی رخ داد کـه آمـر بـه معروف
سـمنانی در حـال تذکـر لسـانی به تعـدادی جـوان بود.

کارآگاهـان در بررسـی صـورت گرفته بیـن افرادی کـه فقدان
آنهـا اعالم شـده بـود با یک مـوردی شـکایت برخـورد کردند
کـه در آن مـردی  ۵۰سـاله اعلام کـرده بود همسـرش صبح
بـرای انجـام کار بانکـی از منـزل خـارج شـده و تـا کنـون به
منـزل بازنگشـته ،که بالفاصلـه وی به اداره دهـم پلیس آگاهی
دعـوت شـده و از روی تصاویـر موجـود ،جسـد را شناسـایی
کر د .
وی اظهـار داشـت :بـا بـه دسـت آمـدن این سـرنخ بـه بانک
مذکـور اعزام شـدند و در بررسـی فیلم دوربین  های مداربسـته
بانک ،مشـخص شـد مقتـول پـس از انجـام کار بانکی سـوار
بـر یک خـودروی سـواری شـده و محـل را ترک کرده اسـت.
ایـن کارآگاه پلیـس آگاهی ،افـزود :با بهره گیـری از روشهای
علمی    کشـف جـرم ،مالـک خـودروی مذکور شناسـایی شـد و
پـس از هماهنگـی با بازپرس شـعبه چهـارم دادسـرای ناحیه
 ۲۷تهـران ،ایـن مظنـون در تاریـخ  ۱۶مردادمـاه در محلـه
بهارشـیراز دسـتگیر و بـه اداره دهـم پلیـس آگاهـی پایتخـت
منتقل شـد.
وی افـزود :در تحقیقـات صـورت گرفتـه از مظنـون بـه قتـل،
وی منکـر هرگونـه قتـل شـد ،اما بـا انجـام تحقیقات پلیسـی
و ارائـه دالیـل و مـدارک موجـود و تصاویـر دوربین مداربسـته
نهایتـاً لـب بـه اعتراف گشـوده ضمـن اعتـراف به جنایـت ،به
کارآگاهـان گفـت کـه روز حادثـه در خیابـان مولـوی در حـال
تـردد بـوده که مقتـول را به صورت دربسـتی به مقصد سـبالن
سـوار خـودرواش می    کنـد ،در طول مسـیر کـه مقتول بـا تلفن
همراهـش مکالمـه می    کـرده متوجـه طلا و جواهـرات همـراه
وی شـدم کـه همیـن مسـاله او را وسوسـه کـرده کـه اقـدام
بـه سـرقت کند.
سـرهنگ فـرد ،تصریـح کـرد :متهـم پـس از تغییر مسـیر به
سـمت بزرگراه شـهید صیاد شـیرازی ،با مقتول درگیر شـده و
در نهایـت پـس از کشـاندن وی به فضای سـبز کنـار بزرگراه
بـا وارد آوردن چنـد ضربـه بـه وسـیله سـنگی بـزرگ ،او را به
قتـل رسـانده و متـواری شـده است.جانشـین پلیـس آگاهـی
پایتخـت ،بیـان داشـت :کارآگاهان پـس از شـنیدن اظهارات
قاتـل به مخفیـگاه متهم واقع در شـهرری رفته که در بررسـی
صـورت گرفته ،طالجـات ،موبایل و شناسـنامه مقتـول از داخل
انبـاری محل کشـف شـد کـه ارزش تقریبـی این امـوال ۸۰۰
میلیـون ریال برآورد شـده است.سـرهنگ کارآگاه داود فرد ،در
پایـان خاطرنشـان کـرد :با توجـه به اعتـراف صریـح متهم به
قتـل بـا صـدور قـرار قانونی از سـوی بازپـرس شـعبه چهارم
دادسـرای ناحیـه  ۲۷تهـران ،متهـم بـرای انجـام تحقیقـات
تکمیلـی و کشـف احتمالـی زوایـای پنهانـی پرونـده در اختیار
کارآگاهـان اداره دهـم پلیـس آگاهـی پایتخت قـرار گرفت.

پهپادها به آتشنشانی تهران
رسیدند
مدیـر عامل سـازمان آتشنشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری
تهـران از ورود پهپادهـا به این سـازمان خبر داد.
مهـدی داوری در گفـت و گـو بـا ایسـنا در ایـن بـاره اظهـار
کـرد :بـا توجه بـه نیاز سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنی

بـه گـزارش ایسـنا ،مامـوران پلیـس آگاهـی پایتخـت مدتـی
پیـش بـا دسـتور مقـام قضایی رسـیدگی بـه پرونـدهای را در
دسـتور کار خـود قـرار داده بودنـد کـه بـر اسـاس آن افرادی
تحـت پوشـش مامـور اقـدام بـه سـرقت دالر و یـورو از
صرافیهـا کـرده بودنـد.
در تحقیقـات انجـام شـده از سـوی مالباختـگان مشـخص
شـد کـه ابتـدا دو نفـر بـا معرفـی خود بـه عنـوان خریـدار به
صرافیهـای واقـع در محـدوده میـدان فردوسـی رفتـه بـا
طـرح ایـن ادعا کـه قصـد دارنـد مقادیـر زیـادی ارز را خرید
یـا تبدیـل کننـد از فروشـنده میخواسـتند کـه با مقـداری ارز
بـا آنـان همراه شـود.
در ادامـه تعـدادی دیگـر از همدسـتان ایـن افـراد در خیابـان
بـه فروشـنده مراجعـه کـرده و بـا معرفـی خـود بـه عنـوان
مامـور اقـدام بـه سـرقت دالر و ارز به همـراه فروشـنده کرده
و متـواری میشـدند .ایـن افـراد چنـد روز پیـش در عملیـات
پلیـس آگاهـی شناسـایی و دسـتگیر شـدند.
سـردار حسـین رحیمی    رئیـس پلیـس پایتخـت با تاییـد این
خبـر به ایسـنا گفـت :بررسـیهای انجام شـده نشـان داد که
متهمـان در مجموع سـرقتهای خـود  13هزار یـورو و 3000
دالر وجـه نقـد را به شـکل مسـلحانه سـرقت کردهاند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن افـراد در قالـب بانـدی شـش نفـره
فعالیـت داشـتند ،اظهـار کـرد :تمامی    اعضـای ایـن بانـد
دسـتگیر و پروندهای برایشـان تشـکیل شـده اسـت که برای
ادامـه رونـد رسـیدگی بـه جـرم روانـه دادسـرا شـدند.

آمر به معروف در سمنان
مورد ضرب و شتم قرار گرفت
سـمنان  -بـرادر شـهید مدافع حرم عبـاس دانشـگر که قصد
امـر بـه معـروف عـدهای را در سـمنان داشـت ،مـورد ضرب و
شـتم قرار گرفت و دادسـتان سـمنان دستور رسـیدگی به این
پرونده را صـادر کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر ،بـرادر شـهید عباس دانشـگر روز

گذشـته در شـهر سـمنان در حیـن امـر بـه معـروف و نهی از
منکـر مـورد ضـرب و شـتم شـدید عـده ای قـرار گرفـت که
در نخسـتین واکنـش دادسـتان مرکز اسـتان سـمنان دسـتور
رسـیدگی فـوری بـه ایـن پرونـده و جلـب مظنونـان احتمالی
ایـن پرونـده را صـادر کرد.
محمـد شـریف ابراهیمی    دادسـتان سـمنان ظهـر چهارشـنبه
در جمـع خبرنـگاران از برخـورد دسـتگاه قضـا بـا ضـارب
بـرادر شـهید دانشـگر ایـن آمر بـه معروف سـمنانی خبـر داد
و گفت :دسـتور بررسـی موضوع ضرب و شـتم آمـر به معروف

شـهرداری تهـران در نظـر گرفتیـم که تـا از فناوریهـای روز
در سـازمان اسـتفاده کنیـم ،یکـی از فناوریهایـی کـه قصـد
داریـم بـه سـازمان اضافه کنیـم اسـتفاده از پهپادهاسـت.
وی در بـاره تعـداد پهپادهایـی کـه قـرار اسـت بـه تجهیزات
سـازمان اضافـه شـود ،گفت :بـا توجه بـه نیازمندی سـازمان
و میـزان اسـتفادهای کـه ممکـن اسـت ایـن دسـتگاه داشـته
باشـد تصمیـم گرفتـه شـد تـا دو دسـتگاه از ایـن فنـاوری را
بـه تجهیـزات خـود اضافه کنیم کـه به احتمـال بسـیار زیاد تا
پایـان سـال جـاری محقـق خواهد شـد.
مدیرعامـل سـازمان آتشنشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری
تهـران در بـاره کارایـی ایـن دسـتگاه در سـازمان گفـت :از
آنجایـی کـه پهپـاد صرفـا در بعضـی از عملیاتهـا مـورد
اسـتفاده قـرار میگیرد و شـاید در تمـام عملیاتهـا کاربردی
نداشـته باشـد تصمیـم بـر ایـن شـد کـه دو دسـتگاه از آن
خریـداری شـود و اگـر در مراحـل بعـدی توانسـتیم اسـتفاده
بیشـتری از ایـن دسـتگاه داشـته باشـیم تعـداد بیشـتری را
خریـداری خواهیـم کـرد.
بـه گفتـه داوری ،این دسـتگاه میتواند در مراحل شناسـایی و
تشـخیص بـه ویژه در حریقهای گسـترده اسـتفاده و از همین
طریـق موجب کاهش زمـان اظفای حریق شـود.

دستگیری عامل جنایت در بزرگراه
شهید صیاد شیرازی
جانشـین پلیس آگاهـی تهران بـزرگ ،از دسـتگیری یک قاتل
متـواری خبـر داد و گفت :این متهم ،تحت پوشـش مسـافربر،
یـک خانـم را سـوار بـر خـودروی کـرده و پـس از سـرقت
طالهایـش به قتـل رسـاند بود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،سـرهنگ کارآگاه داود فـرد،
بـه تشـریح ایـن خبـر پرداخـت و گفت :صبـح چهارمیـن روز
مردادمـاه امسـال بـا تماس تلفنـی شـهروندان اپراتـور مرکز
فوریت  هـای پلیسـی  ۱۱۰در جریـان وقوع کشـف جسـد یک
زن در مسـیر شـمال بـه جنوب بزرگراه شـهید صیاد شـیرازی
قـرار گرفت.ایـن مقـام انتظامی    عنـوان داشـت :بالفاصلـه بـا
هماهنگی  هـای انجـام شـده تیمی    از مامـوران کالنتـری ۱۰۲
پاسـداران بـه محـل اعزام شـدند که ضمـن تأیید خبـر اولیه،
پرونـده در اختیـار کارآگاهـان اداره دهم(ویـژه قتـل) پلیـس
آگاهـی تهـران بـزرگ قـرار گرفت.
وی افـزود :در بررسـی اولیـه ،مشـخص شـد جسـد متعلـق
بـه یـک زن حـدودا ً  ۴۸سـاله اسـت کـه بـا برخـورد جسـم
سـنگین به سـرش دچـار خونریـزی شـده و همین مسـئله به
مـرگ وی منجـر شـده است.جانشـین پلیس آگاهـی پایتخت،
اظهـار داشـت :در بررسـی صـورت گرفتـه هیچ گونـه مدارک
شناسـایی هویتی از جسـد به دسـت نیامد برای همین ،جسـد
بـرای تعییـن دقیـق علت مـرگ به دسـتور بازپرس ویـژه قتل
بـه پزشـکی قانونی منتقل شـد.
سـرهنگ فـرد تصریـح کـرد :بـا شـروع تحقیقـات جنایـی،
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بخشدار ایوانکی:

سقوط هواپیمای آموزشی
در گرمسار
بخشـدار ایوانکـی از سـقوط یـک فرونـد هواپیمای سسـنای
آموزشـی در ایـن بخش خبـر داد و گفت :دو نفـر در این حادثه
جـان باختند.
یوسـف کلیـچ در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر ،ضمن بیـان اینکه
یـک فرونـد هواپیمـای آموزشـی در فـرودگاه ایوانکی سـقوط
کـرد و در ایـن حادثـه متاسـفانه دو نفـر جـان باختنـد ،تاکید
کـرد :یـک فرونـد هواپیمـای آموزشـی در حاشـیه  ۲۰۰متری
فـرودگاه ایوانکـی سـقوط کرد.
وی افـزود :سرنشـینان ایـن هواپیمـا یـک اسـتاد مـرد و یک
دانشـجوی دختـر  ۱۸سـاله بودنـد کـه در دم جـان خـود را از
دسـت دادند.

بخشـدار ایوانکـی بـا بیـان اینکـه علت ایـن حادثه در دسـت
بررسـی اسـت ،اضافـه کـرد :نیروهای آتـش نشـانی در محل
حضـور یافتنـد و کارشناسـان نیـز در حـال بررسـی صحنـه
حادثه هسـتند.

فارس

كشف آدامس و سيگار قاچاق
ميلياردي در الرستان

فرمانـده انتظامي الرسـتان گفـت :ماموران انتظامي اين شهرسـتان
در يـك عمليـات ضربتي موفق بـه توقيف  2دسـتگاه اتوبوس حامل
 215هـزار و  600نـخ سـيگار و 10هـزار و  620بسـته آدامـس
خارجـي قاچاق شـدند.

سـرهنگ "محمدهاشـم قسـام" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيان كـرد :مأمـوران انتظامـي اين شهرسـتان،حين
كنتـرل خودروهاي عبـوري به يك کامیون حامل گوسـفند مشـکوک
و آن را توقيـف كردند.
سـرهنگ "قسـام" خاطر نشـان كـرد :پـس از بررسـي  هاي انجام
شـده مشـخص شـد اين خودرو حامـل  42رأس گوسـفند قاچاق و
فاقد مجوز دامپزشـكي اسـت.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان "ممسـنی" بـا بيـان اينكـه در ايـن
خصـوص يك نفر متهم دسـتگير شـد ،افـزود :ارزش ريالي احشـام
قاچـاق مكشـوفه برابر نظر كارشناسـان ،يك میلیـارد و  700ميليون
ريال برآورد شـده اسـت.

واژگونی پرايد با  2كشته
در "عباس آباد"
رئيـس پليـس راه شـمالي اسـتان گفـت :بـر اثـر واژگونـي يـك
سـواري پرايـد در محور روسـتايي "عباس آباد" شهرسـتان جهرم،
 2نفر كشـته شـدند.

سـرهنگ "داود امجـدي" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه خبـري
پليـس ،بيـان كـرد :در اجـراي طـرح مبـارزه بـا كاالي قاچـاق،
مامـوران انتظامـي ايـن شهرسـتان در يـك عمليات ضربتـي موفق
بـه توقيـف  2دسـتگاه اتوبـوس حامـل كاالي قاچـاق در محورهاي
مواصالتـي منتهـي به الرسـتان شـدند.
ايـن مقـام انتظامـي بـا بيـان اينكـه در بازرسـي از ايـن خودروها،
 215هـزار و  600نـخ سـيگار و  10هـزار و  620بسـته آدامـس
خارجـي قاچـاق و فاقد مجوز گمركي کشـف شـد ،تصريـح كرد :در
ايـن خصـوص  2نفر دسـتگير شـدند.
سـرهنگ "امجـدي" بـا اشـاره بـه اينكـه برابر نظـر كارشناسـان
ارزش كاالي قاچـاق مكشـوفه 2 ،ميليـارد و  400ميليـون ريـال
بـرآورد شـده اسـت ،عنـوان داشـت :متهميـن بـراي سـير مراحل
قانونـي تحويـل مراجـع قضائـي شـدند.

پلمپ  10واحد صنفي متخلف
در كازرون
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان كازرون از اجـراي طـرح تشـديد،
کنتـرل و نظـارت بـر اصنـاف و پلمپ  10واحـد صنفـي متخلف خبر
داد.

سـرهنگ "عبدالهاشـم دهقانـي" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،گفـت :روز سه شـنبه خبـري مبنـي بـر وقـوع يـك
فقـره حادثه رانندگـي در محور روسـتايي "عباس آباد" شهرسـتان
جهـرم به مأمـوران اعالم شـد.وي ادامـه داد :بالفاصلـه مأموران به
محـل مـورد نظـر اعـزام و مشـاهده کردند يك سـواري پرايـد با 2
سرنشـین در محـور مذكـور در حركـت بـوده اسـت کـه واژگـون و
بـر اثـر آن هـر  2سرنشـين در دم فوت شـده اند.رئيـس پليس راه
شـمالي اسـتان بيـان كـرد :کارشناسـان نداشـتن توجه بـه جلو از
جانـب راننـده را علـت وقـوع اين حادثـه رانندگـي اعلام کردهاند.

كشف بيش از  20كيلو ترياك از
چمدان مسافر
فرمانـده انتظامـي نـي ريـز گفـت :در بازرسـي از يـك مسـافر
اتوبـوس ،ميـزان  20كيلـو و  500گـرم تريـاك كشـف شـد.
سـرهنگ "سـيدخالد يوسـفي" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،بيان كـرد :در راسـتاي مبـارزه بـا قاچاقچيـان مواد

سـرهنگ "محمـد عبـادي نـژاد" در گفتوگـو بـا خبرنـگار پايـگاه
خبـري پليـس ،افـزود :مأمـوران اداره نظـارت بـر اماکـن عمومـي
ايـن شهرسـتان با هـدف ارتقـای امنيـت در جامعه صنفـي و مقابله
بـا ناهنجاري  هـاي اجتماعـي و همچنيـن ارزيابـي ميـزان پايبنـدي
اصنـاف بـه قوانيـن و مقـررات ،طرح تشـديد ،کنتـرل و نظـارت را
اجـرا کردند.
سـرهنگ "عبادي نـژاد" افـزود :در اين طرح مأمـوران اداره نظارت
بـر اماکن عمومی    بـه صورت محسـوس و نامحسـوس از واحد  های
صنفـی بازدیـد و  10واحـد را بـه علـت عـدم رعايـت قوانيـن و
مقـررات پلمـپ کردند.

كشف  42راس گوسفند قاچاق
در ممسني
فرمانـده انتظامي ممسـنی از توقيـف يك کامیون و كشـف  42راس
گوسـفند قاچـاق بـه ارزش يـك ميليـارد و  700ميليـون ريـال خبر
داد.

گروگانگیر برزیلی را
تک تیرانداز،
ِ
از پا درآورد
مقامـات برزیل از کشـته شـدن مرد مسـلحی کـه دهها مسـاف ِر یک
اتوبـوس را گـروگان گرفتـه بـود بـه دسـت یـک تکتیرانـداز خبر
دادند.

بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن مرد کـه گفته میشـود خـود را بـه عنوان
پلیـس معرفـی کـرده بـود ،حـدود سـاعت  ۵.۲۶دقیقـه صبـح روز
گذشـته (سهشـنبه)  ۳۷نفـر را در یـک اتوبـوس گـروگان گرفـت.
ایـن اتوبـوس در حال عبـور از یک پل شـلوغ بوده که حومه "سـائو
گونسـالو" را بـه مرکز "ریو" متصـل میکند.
چندیـن نفـر از گروگانهـا در جریـان مذاکـرات پلیـس بـا ایـن
فـرد مسـلح آزاد شـده بودنـد .گروگانهـا اعلام کردهانـد کـه مرد
گروگانگیـر بـا ریختن بنزیـن روی اتوبـوس ،تهدید کـرده بوده که
آن را بـه آتـش خواهد کشـید.
پـس از چهـار سـاعت مذاکـره پلیـس بـا ایـن فـرد و در حالـی
کـه او هیـچ خواسـته مشـخصی را بـا پلیـس مطـرح نکـرده ،یـک
تکتیرانـداز پلیـس برزیـل او را بـه ضـرب گلولـه از پـا در آورده و
تمامی    گروگانهـا بـدون هیـچ گونـه آسـیبی آزاد شـدند.
پلیس برزیل کشـته شـدن فـرد گروگانگیـر را تایید کـرده و اعالم
کـرده اگـر چه ترجیـح میداده کـه فرد مسـلح را زنده دسـتگیر کند
امـا نجـات جـان گروگانها در اولویت قرار داشـته اسـت.
در حالـی کـه برخـی از گروگانهـا فـرد گروگانگیر را بسـیار آرام و
خونسـرد توصیـف کردهانـد ،سـخنگوی پلیـس برزیل اعلام کرده

مخـدر ،مامـوران انتظامـي ايسـت و بازرسـي "قطرويـه" ايـن
شهرسـتان ،به يكي از مسـافران يك دسـتگاه اتوبوس مسـافربري
مظنون شـدند.
سـرهنگ "يوسـفي" بـا بيـان اينكـه در بازرسـي از چمـدان آن
مسـافر ،ميـزان  20كيلـو و  500گـرم ترياك كشـف شـد ،تصريح
كـرد :متهـم براي سـير مراحـل قانوني تحويـل مراجع قضائـي و از
آن طريـق روانـه زندان شـد.

برگزاری جلسه تأمین نظم و امنیت
ایام محرم در شیراز
جلسـه تعامـل و هماهنگـی برقـراری نظـم و امنیـت مراسـم ایـام
محـرم بـا حضـور مسـئوالن هیأت  هـای مذهبـی در شـیراز برگزار
شد .
بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیس ،بـا حضـور پليس  هاي
تخصصـي ،سـازمان تبليغـات اسلامي ،شـوراي هيئـات مذهبـي و
معاونـت سـپاه فجـر اسـتان جلسـه ای به منظـور بررسـي راه  هاي
تاميـن نظـم و امنيـت مراسـم عـزاداري سـرور و سـاالر شـهيدان
حضـرت ابـا عبـداهلل الحسـين (ع) در مـاه محـرم ،در پليـس
پيشـگيري اسـتان فـارس برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه ،پيرامـون نحـوه عـزاداري هيئـات مذهبـي در ايـام
دهـه محـرم و نکاتـي که بایـد توسـط مسـئوالن هيئت  هـا رعايت
گـردد؛ مطالبـي مطـرح و در خصـوص چگونگـي هماهنگـي و برنامه
ريـزي هيأت  هـاي مذهبي و تمهيـدات امنيتـي ،انتظامـي و ترافيکي
بحـث و تبـادل نظر شـد.

بین الملل

کـه بـه نظـر میرسـد ایـن فـرد از مشـکالت روانـی رنـج میبرده
اسـت.بنا بر گزارش اسـکای نیوز ،صدها وسـیله نقلیه در مسـیر پل
در ترافیـک شـدید ایجـاد شـده در جریان ایـن حادثه گرفتار شـده
بودنـد و جـاده از هـر دو طرف مسـدود شـده بود.

سقوط مرگبار بالگرد امدادی در هند
مامـوران پلیـس مـرزی هند و تبت در حیـن انجام عملیـات امدادی،
شـاهد سـقوط یک بالگرد در منطقه "اترکاشـی" هنـد بودهاند.
بـه گزارش ایسـنا ،این بالگرد با سـه سرنشـین در حـال حمل مواد
امـدادی بـه مناطـق سـیلزده ایالـت "اوتاراکنـد" هند بـوده که به
دلیـل برخـورد با یـک کابل بـرق سـقوط میکند.
هر سه سرنشین این بالگرد در این حادثه کشته شدهاند.
در پـی بارندگیهـای سیلآسـا و وقوع طوفان و سـیالبهای شـدید
در ایالتهـای شـمالی هنـد طـی دو روز گذشـته تاکنـون دسـتکم
 ۵۸نفر کشـته شـدهاند.
بـر اسـاس اطالعـات رسمی    منتشـر شـده ،ایالـت "اوتاراکنـد"
بدتریـن وضعیـت را از نظـر سـیلزدگی داشـته و  ۳۲نفـر تنهـا در
ایـن ایالـت کشـته شـدهاند.
بارندگیهـای شـدید در ایـن مناطق منجـر به رانش زمیـن در نقاط
مختلف و طغیان رودخانههای بسـیار شـده اسـت.
بنـا بـر گـزارش اسـپوتنیک ،سـیالبها دسترسـی تعـدادی از
روسـتاها را بـه طـور کامـل بـه دیگـر نقـاط غیرممکن کرده اسـت.

