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مجموع جانباختگان کرونا به  ۲۰۳۷۶تن رسید
ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد
ابتال و فوتی ناشی از کرونا در کشور طی دو روز
گذشته را اعالم کرد و گفت :متاسفانه در دو روز
گذشته ۱۱۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۲۰هزار و  ۳۷۶نفر رسید.
به گزارش ایســنا ،دکتر ســیما سادات الری
افزود :از روز پنجشنبه تا دیروز (  ۳۱مرداد ۱۳۹۹
) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۲۲۰۶ ،
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی
شد که  ۱۰۷۱نفر از آنها بستری شدند .در نتیجه
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۳۵۴هزار و
 ۷۶۴نفر رسید.
الری ادامــه داد :خوشــبختانه تاکنون ۳۰۵

 ۱۱استان در وضعیت هشدار

هــزار و  ۸۶۶نفر از بیمــاران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستان ها ترخیص شده اند اما متاسفانه ۳۷۹۴
نفــر از بیماران مبتال به کوویــد ۱۹در وضعیت

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی با اشــاره به اینکه تاکنــون دو میلیون و
 ۹۸۷هزار و  ۱۱۷آزمایش تشــخیص کووید۱۹
در کشــور انجام شده اســت ،گفت :استان های
مازندران ،تهران ،قم ،گلســتان ،خراسان شمالی،
اردبیل ،اصفهان ،البرز ،خراسان رضوی ،کرمان،
سمنان ،آذربایجان شرقی ،مرکزی ،یزد و گیالن
در وضعیت قرمز قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت ،تاکیــد کرد:
همچنین اســتانهای فارس ،ایالم ،لرســتان،
هرمزگان ،زنجــان ،قزویــن ،آذربایجان غربی،
بوشــهر ،همــدان ،چهارمحــال و بختیــاری و
کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشــدار
قرار دارند.

 ۲کودک گمشده ورامینی بعد از  ۴۱روز به آغوش خانواده بازگشتند
ایســنا :رئیس پلیس آگاهی شــرق اســتان
تهران گفت :با پیگیری و تالش بی وقفه پلیس
 ۲کودک بعــد از  ۴۱روز بی خبــری به کانون
خانواده بازگشتند.
به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت اجتماعی
نیروی انتظامی   شــرق اســتان تهران ،سرهنگ
مجیــد محمدی در خصوص خبر فوق بیان کرد:
 ۱۳تیر ماه ســال جاری در پی اعالم گزارشــی
به مرکز فوریت   های پلیسی  ۱۱۰مبنی بر اینکه
دو دختر  ۱۰و  ۵ســاله و دارای نســبت فامیلی
در شهرستان ورامین پس از گذشت چند ساعت
بازی کردن در کوچه دیگر به منزل بازنگشــته و
گمشده اند با توجه به حساسیت موضوع پیگیری
پرونــده مفقودیت در دســتور کار پلیس آگاهی
استان قرار گرفت.
وی افــزود :مامــوران با بررســی تخصصی
موقعیت مفقــودی این دو کــودک و تحقیقات
محلی و پایش دوربین   های مدار بسته پی بردند
که آنها مسافت  ۳کیلومتری را طی کرده و سوار
یک دستگاه ســواری پراید با پالک نامشخص

شــده اند که راننده این خودرو جهت کمک ،آنها
را به منطقه دولت آباد تهران برده و تحویل مرکز
بهزیستی داده است.
ســرهنگ محمــدی ادامــه داد :بــا تالش
پلیــس این دوکودک بعد از گذشــت  ۴۱روز در
شــیرخوارگاهی که تحت پوشش اداره بهزیستی
تهران بود ،پیدا شدند.
وی تصریــح کرد :والدین ایــن کودکان که

از پیدا شــدن فرزندانشــان بســیار خوشحال و
خرسند شده بودند از تالش   های پلیس تشکر و
قدردانی کردند.
رئیس پلیس آگاهی شــرق اســتان تهران به
والدین توصیــه کرد :هنگامی   که کودکان آنها از
منزل خارج می   شــوند هرگز از آنها غفلت نکرده
و همچنین به کودکان خود آموزش دهند در این
گونه مواقع حتما از پلیس کمک بخواهند.

دلیل صدای شلیک تیر در جنوب تهران
ســرکالنتر هفتم پلیس پیشــگیری تهران
بزرگ از دستگیری مواد فروشی که سعی داشت
به شــیوه فیلمهای   هالیوودی از دست ماموران
فرار کند ،با شلیک پلیس خبر داد.
به گزارش ایســنا ،سرهنگ دوستعلی جلیلیان
درباره دلیل شــلیک چند تیر هوایی در محدوده
جنوبی تهران گفت :ماموران کالنتری  ۱۶۰خزانه
هنگام گشــت زنی   هــای انتظامی   متوجه رفتار
مشــکوک مردی حدودا  ۳۵ســاله کــه در کنار
یک دستگاه خودروی ســواری نیسان ماکسیما
شده و برای بررســی موضوع به خودرو نزدیک
شدند اما این مرد به محض مشاهده ماموران سوار
بر خودروی ماکسیما شــده و از محل فرار کرد.

وی بــا بیان اینکه با فرار متهم عملیات تعقیب
گریز میان او و ماموران آغاز شد ،افزود :این فرد در
هنگام فرار با انجام حرکات زیگزاکی و خطرناک
رانندگی سعی در فرار از دست ماموران داشت به
طــوری که در جریان این تعقیب و گزیز با هفت
دســتگاه خودروی سواری که در خیابان در حال
تردد بوده یا در حاشــیه مسیر توقف کرده بودند،
برخورد کرده و خســاراتی را نیز به آنها وارد کرد.
جلیلیان با بیان اینکه تعقیب و گریز میان پلیس
و متهــم ادامه یافت ،گفت :دقایقی بعد متهم که
در ترافیک متوقف شــده بود ،از خودرویش پیاده
شد و با پای پیاده سعی در فرار از دست ماموران
داشت که در این هنگام ماموران با رعایت قانون

بهکارگیری سالح و صدور فرمان ایست اقدام به
شــلیک چند تیرهوایی کردند ،اما متهم همچنان
در حــال فرار بود و در نگام فرار نیز بســتههای
کوچک موادمخدر را در جوی آب رها میکرد.
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ
با بیان اینکه سرانجام ماموران با هدف قرار دادن
پای متهم او را متوقف و دســتگیر کردند ،گفت:
با حضــور عوامل امدادی متهم بــه نزدیکترین
مرکــز درمانی منتقل شــد و تحقیقات پلیســی
پس از انتقال متهم به کالنتری خزانه ادامه پیدا
خواهد کرد اما آنچه که تاکنون مسجل شده او از
موادفروشهــای محله بوده و به همین دلیل نیز
پا به فرار گذاشته بود.

شیوه عجیب مادر و پسر برای سرقت از زن ثروتمند در نیاوران
زنی که با همراهی پســرش اقدام به ســرقت
شــش میلیــارد ریالی از یــک خانه کــرده بود،
دستگیر شد.
به گــزارش ایســنا ،چهاردهم تیرماه امســال
بــود که پرونــده ای با موضوع ســرقت به عنف
منزل با شــکایت یک زن از کالنتری نیاوران به
پلیس آگاهی ارجاع شــد .پس از آن در نخستین
گام از شــاکی برای حضــور در مقر پلیس دعوت
به عمل آمد و این زن با حضور در مقر انتظامی   به
ماموران گفت :در تاریخ دوازدهم تیرماه پدر و مادر
پیرم در خانه من حضور داشــتند که کارگر سابق
خانهام که به دلیل سرقت مقادیری پول و دو قاب
ســاعت طال به ارزش حدود چهــار میلیارد ریال
متواری شــده بود زنگ خانه را به صدا درآورد .او
گفت که اقالم سرقتی را پس آورده و از کرده خود
پشیمان اســت .من هم در را باز کردم تا اموال را
پس دهد اما به محض ورود به خانه مردی مسلح
نیز همراه با او وارد شد.

شــاکی ادامه داد :آن دو نفر بــه محض ورود
بــا چاقو اقدام به تهدید ما کــرده و پس از تهدید
پدر و مــادرم مقادیــری طال ،دالر ،ســکه بهار
آزادی و کارت   هــای اعتباری به ارزش تقریبی دو
میلیــارد ریال را نیز ســرقت کردند .آنها همچنین
هنگام خروج از خانه با تهدید از والدینم رســیدی
دریافــت کردند که آنها پنج میلیــارد ریال به آن
خانم و همدســتش بدهکار هســتند که صبح روز
بعد با پدر و مــادرم تماس گرفته و آن مبلغ را نیز

درخواست کردند.
در گام اول تحقیقات کارآگاهان با اســتعالم از
شرکت خدماتی که متهم فوق را به شاکی معرفی
کرده بود هویت سارق به نام "سمیرا" به دست آمد.
در ادامــه نیزبــا همکاری مامــوران کالنتری
نیــاوران این فرد دســتگیر و به پلیــس آگاهی
منتقل شد.
ایــن زن تحــت بازجویی قــرار گرفت که در
جریان آن اعتراف کرد که ســرقت از شاکی را با
همدستی پسرش به نام "وحید" انجام داده است.
با کســب این اطالعات پســر این زن نیز در
عملیاتی پلیســی دستگیر و به مقر انتظامی   منتقل
شــد که او نیز در بازجویی   های انجام شده به جرم
خود اعتراف کرد.
مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت با تایید این
خبر اعالم کرد که بــرای هر دو متهم پرونده ای
تشکیل شــده و آنان با دســتور بازپرس و با قرار
مجرمیت روانه زندان شدند.

بین الملل

مسمومیت  ۱۴نفر در پی نشت گاز کارخانهای
در هند

 ۱۴نفر در اســتان جنوبی آندرا پرادش هند در پی نشت گاز از یک واحد
محصوالت لبنی دچار مسمومیت و در بیمارستان بستری شدند.
به گزارش ایســنا ،دیروز (جمعه) نشــت گاز در یک کارخانه لبنیات در
جنوب هند منجر به مسومیت برخی از کارکنان این کارخانه شده است.
بنــا بر گزارش رویترز ،ایــن حادثه در حالی رخ داده که ســه ماه پیش
حادثه مرگبار نشــت گاز در نزدیکی شهر بندری ویساکاپاتنام در کارخانهای
که توســط یک واحد از  LG Chem Ltdکره جنوبی اداره میشــود
به وقوع پیوســته و منجر به کشته شدن  ۱۲نفر و بستری شدن صدها نفر
در بیمارستان شد.

انفجار مرگبار در یک معدن زغال سنگ
در چین

انفجار در یک معدن زغال ســنگ در شــرق چین دست کم  7کشته و
 ۹زخمی   برجای گذاشت.
به گزارش ایسنا ،مقامات محلی اعالم کردند که این انفجار در یک معدن
زغال سنگ در استان شاندونگ رخ داده است.
در پی این حادثه دســت کم هفت نفر کشته و نه نفر دیگر زخمی   شدند
که حال یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.
بــه گــزارش شــبکه تلویزیونــی  CGTNچین ،تمــام زخمیها به
یک بیمارســتان محلی انتقــال یافته و تحقیقات دربــاره این انفجار آغاز
شده است.
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 135هكتار از اراضي ملي فسا رفع تصرف شد

جانشــين فرمانده انتظامي اســتان از کشــف زمين خــواري به ارزش
 67میلیــارد و  500ميليون ريال و دســتگيري  3نفر در شهرســتان فســا
خبر داد.
ســردار يوســف ملكزاده در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،در
تشــريح جزئيات اين خبر ،گفت :در پي شــکايت نماينده اداره منابع طبیعی
مبني بر يک فقره زمين خواري به ميزان  135هكتار در يكي از روســتاهاي
شهرستان فسا ،موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.
جانشين فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكه پس از هماهنگي قضایي
ماموران به همراه نماينده اداره منابع طبيعي به محل مورد نظر اعزام شــدند،
گفــت :در اين خصوص  3نفر دســتگير و  135هكتــار از اراضي ملي رفع
تصرف و به بيتالمال بازگردانده شد.
سردار ملكزاده با اشاره به اينكه ارزش اراضي ملي رفع تصرف شده برابر
نظر كارشناســان 67 ،میلیارد و  500ميليون ريال برآورد شده است ،از عموم
شهروندان خواســت با اطالع از هرگونه تصرف اراضي توسط افراد سودجو،
مراتب را به مركز فوريتهاي 110گزارش كنند.

حادثه منجر به فوت دركارگاه بلوك زني

فرمانــده انتظامي شهرســتان آباده از فوت فردي  35ســاله حين كار با
دستگاه بلوك زني خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،ســرهنگ خســرو رزمجويي در
تشــريح اين خبر گفت :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليســي  110مبني
بــر وقوع يك فقــره حادثه در كارگاه بلوك زنــي در يكي از محلههاي اين
شهرستان ،بالفاصله ماموران انتظامي به محل مورد نظر اعزام شدند.
وي افزود :ماموران در بررســيهاي اوليه مطلع شدند كه فردي  35ساله
هنگام ســرويس كردن دســتگاه بلوك زني ،بنا به عللي نامعلوم به شدت از
ناحيه ســر با دســتگاه برخورد و به دليل شــدت جراحات وارده در دم فوت
كرده است.
فرمانده انتظامي شهرستان آباده با بيان اينكه جسد متوفي تحويل پزشك
قانوني شــد ،گفت :شهرونداني كه در اين صنف مشغول فعاليت هستند الزم
است نكات ايمني را رعايت كنند تا شاهد اينگونه حوادث دلخراش نباشيم.

کشف  28کیلو تریاک در الستیکهاي موتورسیکلت

فرمانده انتظامی   الرســتان گفت :در بازرسي از دو دستگاه موتورسيكلت،
 28كيلو تریاک كه به صورت بســيار حرفهاي در الستيكها جاسازي شده
بود كشف شد.
ســرهنگ داود امجدی در گفتوگو بــا خبرنگار پايــگاه خبري پليس،
گفت :ماموران پليس این شهرســتان با اقدامات فني و تخصصي ،از فعاليت
قاچاقچيان با دو دســتگاه موتورســيكلت در محور مواصالتی بندرعباس-
الرســتان مطلع شــدند و موضوع را به صــورت ويژه در دســتور كار خود
قرار دادند.
ســرهنگ امجدی با بيان اينکه ماموران سريعا به محور مورد نظر اعزام و
موفق شــدند هر دو دستگاه موتورسيكلت را شناسايي و آنها را براي بررسي
بيشتر متوقف كنند ،گفت :در بازرسي از الستيكهاي وسايل نقليه 28 ،كيلو
ترياك كه به صورت بسيار حرفهاي جاسازي شده بود كشف شد.
فرمانده انتظامی   الرســتان با بيان اينكه متهمين پــس از انجام مراحل
قانوني روانه زندان شــدند ،گفت :شــگرد قاچاقچیان از چشم تیزبین پلیس
پنهان نمیشود و از شهروندان درخواست ميشود هرگونه اخبار و اطالعاتی
در خصوص تهیه و توزیع ،خرید و فروش مواد مخدر و یا ســایر جرایم را در
اسرع وقت از طریق تلفن  110در اختیار پليس قرار دهند.

كشف  97كيلو ترياك در منزل

فرمانده انتظامي كازرون گفت :در بازرسي از يك منزل مسكوني در اين
شهرستان 93 ،كيلو ترياك كشف و يك قاچاقچي حرفهاي دستگير شد.
ســرهنگ اســماعيل زراعتيان در گفتوگو با خبرنــگار پايگاه خبري
پليس ،افزود :مأموران پليس مبــارزه با مواد مخدر كازرون با اقدامات فني
و تخصصي مطلع شــدند فردي مقداري تريــاك در منزل خود در يكي از
محلههاي اين شهرســتان دپو كرده است كه موضوع را به صورت ويژه در
دستور كار خود قرار دادند.
ســرهنگ زراعتيان افزود :ماموران بــا هماهنگی مقام قضایی به محل
مورد نظر اعزام شــدند و در بازرســي از آن منزل 93 ،كيلو ترياك كشف و
يك نفر قاچاقچي را نیز دستگير كردند.
ايــن مقام انتظامي با بيان اينكه متهم پس از انجام مراحل قانوني روانه
زندان شد ،تصريح كرد :شــهروندان ميتوانند در صورت اطالع از فعاليت

سودا گران مرگ ،گزارش آن را به پليس  110اعالم كنند.

توقیف پرايد و كشف  70كيلو حشيش

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان از کشــف  70کیلو حشيش در
بازرسي از سواري پرايد در محور شيراز-سپيدان خبر داد.
ســرهنگ عبدا ...خسرواني در گفتوگو باخبرنگار پایگاه خبری پلیس ،در
تشــریح این خبر گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اقدامات
فني و تخصصي از جابهجايي يك محموله حشيش در محور شيراز-سپيدان
توسط يك دستگاه سواري پرايد مطلع شدند و موضوع را به صورت ويژه در
دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود :ماموران پس از هماهنگي قضایي به محور مورد نظر اعزام و
ضمن برپايي تور ايست و بازرسي ،موفق شدند يك سواري پرايد حامل مواد
مخدر را شناسايي و توقيف كنند.
سرهنگ خسرواني با بيان اينكه در بازرسي از آن خودرو 70 ،كيلو حشيش
كشــف و راننده و سرنشين دســتگير شدند ،گفت :يك ســواري  206با 2
سرنشين كه اسكورت محموله بود نيز توقيف شد.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان تصريح كرد :هر  4نفر متهم براي
انجام مراحل قانوني ،تحويل مراجع قضایي شدند.

واژگوني پژو با يك كشته و  2مجروح

رئيس پليس راه شمالي اســتان ،گفت :بر اثر واژگوني پژو  206در محور
روستايي كوشك شهرستان كازرون ،راننده فوت و  2سرنشين آن مجروح و
راهي بيمارستان شدند.
ســرهنگ عبدالهاشم دهقاني در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كرد :برابر اعالم مركز فوريتهاي پليســي  ،110خبري مبني بر وقوع
يك فقره حادثه رانندگي در محور روســتايي كوشــك شهرســتان كازرون
به مأموران اعالم شد.
وي ادامه داد :بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند و مشاهده
کردند يك ســواري  206با  2سرنشــین در مسير مذكور در حركت بوده که
واژگون و بر اثر آن راننده فوت و  2نفر نيز مجروح شدهاند.
سرهنگ دهقاني اظهار داشت :کارشناسان ناتواني راننده در كنترل وسيله
نقليه ناشي از تخطي از سرعت مطمئنه را علت این حادثه اعالم کردند.

عدم توجه به جلو ،حادثه آفريد

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان ،گفت :بر اثر برخورد پرايد با
يك كاميون در محور مواصالتي شهرستان جهرم ،يك نفر كشته و  2نفر نيز
مجروح و راهي بيمارستان شدند.
ســرهنگ كاووس محمدي در گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري پليس،
بيان كــرد :از طريق مركز فوريتهاي پليســي  ، 110مأموران پليس راه از
وقوع يك فقره تصادف رانندگي در محور مواصالتي شهرستان جهرم مطلع
و بالفاصله در محل حاضر شدند.
وي ادامــه داد :مأمــوران مشــاهده كردند يك كاميون با يــك پرايد با
 3سرنشــين برخورد كه منجر به فوت راننده و مجروحيت  2سرنشين ديگر
شده است.
معاون اجتماعي پليس فارس با بيان اينكه كارشــناس علت اين تصادف
را عــدم توجه به جلو از جانــب راننده پرايد اعالم كرد ،بــه رانندگان عزیز
توصیــه كرد كه پليــس با رفتارهاي پر خطر و تخلفــات رانندگي كه باعث
به خطر افتادن جان ساير رانندگان مي شود برخورد شديد و قانوني مي كند.

کشف میلیاردی کاالی قاچاق در فسا

فرمانده انتظامی   فســا از کشــف  2میلیارد و  970میلیون ریال انواع کاالی
قاچاق در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ فرج رســتمی   در تشریح
این خبر گفت :در راســتای اجرای طرح   های مبارزه بــا قاچاق کاال ،ماموران
انتظامی   این شهرســتان ضمن برقراری تور ایســت و بازرســی در محورهای
مواصالتی و گشــت   های محسوس و نامحســوس ،طی چند عملیات جداگانه
و با دســتور قضایی 3 ،دســتگاه خودرو 2 ،واحد صنفی و یــک منزل را مورد
بازرسی قرار دادند.
ســرهنگ رســتمي افزود :در بازرســی انجام شــده 300 ،هزار نخ سیگار،
يك هزار لیتر فرآوردههای سوختی 42 ،حلقه الستیک و  3دستگاه استخراج ارز
دیجیتال قاچاق کشف و ضبط شد.
این مقام انتظامی   با اشــاره بــه اينكه برابر نظر كارشناســان ارزش اموال
مكشــوفه 2 ،میلیارد و  970میلیون ریال برآورد شــده است ،خاطر نشان کرد:
در ايــن خصوص  6نفر دســتگير و براي انجام مراحــل قانوني تحویل مرجع
قضایی شدند.

شهادت یکی از کارکنان گروهان ضربت
سرکالنتری چهارم تهران

ایرنا :پلیس تهران بزرگ اعــام کرد :گروهبان یکم "حامد ضابط"
یکی از کارکنان گروهان ضربت ســرکالنتری چهارم تهران در عملیات
تعقیب و گریز پنجشنبه شب گذشته به شهادت رسید.
به گزارش ایرنا بر اســاس اعالم پلیس تهران بزرگ ،پنجشــنبه شب گذشته واحدهای گشت
موتوری ضربت سرکالنتری چهارم پلیس پیشگیری پایتخت به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک
شــدند و به آن دستور ایســت می دهند که راننده پراید بی توجه به دستور ماموران پلیس از محل
متواری می شود.
در ادامه تعقیب و گریز صورت گرفته راننده پراید که پشــت چراغ قرمز گیر کرده بود و راه فرار
نداشــت در اقدامی به صورت دنده عقب به سمت موتورســیکلت حرکت کرده و راکب و سرنشین
موتورسیکلت را زیر گرفت که در پی این حادثه راکب و سرنشین موتورسیکلت (گروهبان یکم حامد
ضابط و ستوان یکم محسن حسینی) مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند .در این حادثه گروهبان
یکم حامد ضابط به شهادت رسیده و ستوان یکم محسن حسینی در بیمارستان تحت درمان است.
الزم به  ذکر اســت راننده پراید که دارای ســوابق متعدد ارتکاب سرقت می باشد نیز توسط گروه
ضربت سرکالنتری چهارم دستگیر و تحقیقات ادامه دارد.

جان باختن  ١۴تن در پی وقوع تصادف زنجیره ای

مدیر حوادث دانشگاه و رئیس اورژانس  ۱۱۵سبزوار از جان باختن  ١۴تن در پی وقوع تصادف زنجیره
ای در محور سبزوار به جوین خبر داد .به گزارش ایسنا ،دکتر غالم عباس کافی اظهار داشت :صبح دیروز
به   دنبال تصادف زنجیره ای که در ابتدای محور سبزوار به جوین اتفاق افتاد بالفاصله پنج دستگاه آمبوالنس
اورژانس به عالوه یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و خودرو فرماندهی بحران به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد ۱۱ :مصدوم توسط تیم  های عملیاتی اورژانس نجات داده شده و جهت ادامه درمان به
بیمارستان امداد و سوانح سبزوار منتقل شدند .وی گفت :متاسفانه به   دلیل شدت حادثه تعداد  13نفر
در دم جان باختند و یک مورد نیز در بیمارستان به   دلیل شدت جراحات وارده فوت شد که تعداد فوتی
ها به  ۱۴نفر افزایش یافت.
کافی افزود :به   دلیل تعطیلیدیروز و تردد بیش از حد خودروها در این مسیر ازدحام و ترافیک زیادی
در محــل حادثه رخ داده بود که با تالش همکاران راهور ،کار امداد رســانی به مصدومان در کمترین
زمان انجام گرفت.

دستگیری عامالن
قدرت نمایی مسلحانه در شهرری

ماموران پلیــس امنیت عمومی   تهــران بزرگ هفت
شرور مسلح را که پس از ایجاد درگیری و رعب و حشت
در شهرری متواری شده بودند ،دستگیر کردند.
به گــزارش ایســنا ،پنجم مــرداد ماه امســال خبر
قدرت  نمایی و درگیری مســلحانه چند شــرور در یکی
از محالت شــهر ری به مرکز فوریت   های پلیسی ۱۱۰
اعالم شــد که با حضور ماموران کالنتــری در محل و
انجام بررســی   های اولیه و تشــکیل پرونده با دســتور
قضایی تیمــی   از ماموران پلیس امنیــت عمومی   تهران
بزرگ بررسی و رسیدگی به موضوع را برعهده گرفتند.
در ادامه بــا انجــام تحقیقات پلیســی و رصد   های
اطالعاتی ،پنج عامل این درگیری در شــهرهای مختلف
غرب کشور شناســایی و دستگیر شــدند که در جریان
بازجویی از آنان مشــخص شــد عامالن اصلی درگیری
دو بــرادر بودند که بــه دلیل اختالف حســاب مالی با
چند تن از مواد فروشــان منطقه شــهرری درگیر شــده
و برای نشان دادن قدرت خود از سالح گرم نیز استفاده کردهاند.
تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه ماموران روز پنجشنبه
گذشته مخفیگاه متهمان را در حوالی اسالمشهر شناسایی
کرده و در جریان یک عملیات ضربتی که با هماهنگی مقام
قضایی انجام شد هر دو برادر در مخفیگاهشان دستگیر و
به مقر انتظامی   منتقل شدند که این افراد نیز به جرم خود
اعتراف کردند.
مرکز اطالع رسانی پلیس امنیت تهران بزرگ با تایید
این خبر اعالم کرد که پس از تحقیقات تکمیلی و اعتراف
متهمان به جرم ارتکابی ،برای هر هفت متهم پروندهای
تشــکیل شده و آنان برای انجام مراحل قانونی به مراجع
قضایی معرفی شدند.

