بینالملل
گرفتارشدن  ۵نفر
در زیر آوار

نسلفردا :مقامات هند اعــام کردند در پی
فروریختن ساختمان یک هتل در ایالت غربی
راجستان هند پنج تن در زیر آوار گرفتار شدند.
قســمتی از بنای این هتل که در شهر «کوتا»
واقع شده ،فروریخت و تلفات احتمالی ناشی
از این حادثه هنوز گزارش نشــده است؛ اما به
گزارش مقامات پلیس کوتا ،تاکنون سه نفر از
زیر آوار نجات داده شده و پنج نفر دیگر همچنان
در میان آوار گرفتار هستند .در پی این حادثه
مقامات هند نیروهای آتشنشــانی ،نیروهای
خدمات حوادث غیرمترقبه و پلیس را به سرعت
به محل حادثه فرا خوانده و ماشینآالت سنگین
برای انجام عملیات امداد و نجات مشــغول به
کار هســتند .علت فروریختن این ساختمان
در حال بررسی است .حوادث مرگبار ناشی از
فروریختن ساختمانهای قدیمی و جدید در
هند معمول است و کارشناسان ساختوساز،
اهمال حکومتی و فســاد موجود در هند برای
تخطی از قوانین ساختوساز ،استفاده از مواد با
کیفیت پایین ،نظارت نامناسب و استانداردهای
ضعیف ایمنی برای کارگــران را از عوامل این
دست حوادث میدانند.

ثبت رکورد ارتکاب قتل
در مکزیک

مصرف مشروبات دستساز
 45نفر را به کام مرگ برد

نسلفردا :دستکم  ۴۵نفر در اندونزی طی
چند هفته اخیر در اثر مصرف مشروبات خانگی
و دستساز جان خود را از دست دادهاند و دهها
نفر دیگر نیز روانه بیمارستانها شدهاند .پلیس
محلی اعالم کرده کــه احتماالً تعداد قربانیان
مسمومیت با مشــروبات خانگی در روزهای
آینده افزایش خواهد یافــت .بنابر گزارشها،
مشروباتی که بهتازگی و بهطور غیرقانونی در
جاکارتا و چند منطقه دیگر به فروش رسیدهاند،
حــاوی متانول بودنــد که برای بدن انســان
خطرناک است .گفته میشود دستکم ۱۰۰
نفر بر اثر مصرف این مشــروبات خانگی دچار
مسمومیت شدید شدهاند؛ همچنین تاکنون
 ۹نفر به ظــن تولید و فــروش غیرقانونی این
مشروبات بازداشت شدهاند .مسمومیت با الکل
دستساز در اندونزی موضوع جدیدی نیست؛
ولی رسانههای محلی در اندونزی این حادثه را
گستردهترین حادثه از این نوع عنوان کردهاند.
به گزارش بیبیسی ،در سال  ۲۰۱۶میالدی
 ۲۴نفر بر اثر مصرف مشروب خانگی تولیدشده
با استفاده از ترکیب اتانل ،آب و میوه جانشان
را از دست دادند .در ســال  ۲۰۱۴نیز هنگام
جشــنهای ســال نو دهها نفر قربانی مصرف
مشروبات خریداریشده از بازار سیاه شدند.

شرکت در مسابقه جان مرد
آمریکایی را به خطر انداخت

نســلفردا :در آخرین چالش آزمودن حد
طاقت در برابر غذاهای تند ،یک مرد ۳۴ساله
در آمریکا پس از شــرکت در مسابقه خوردن
تندترین فلفلهای جهــان با خوردن فلفلی با
نام «فلفل دمعقربی» بهدلیل شــدت سردرد
روانه اورژانس شــد .به گفته پزشــک داخلی
بیمارســتان «هنری فورد» در دیترویت این
فرد دو ثانیه پس از خــوردن فلفل دمعقربی
دچار سردرد طاقتفرسایی شد که بهسرعت
به پشت و گردنش سرایت کرد .پس از انتقال
وی به بیمارستان پزشکان نمیتوانستند علت
این سردرد را متوجه شوند؛ زیرا هیچگونه عالئم
آسیب عصبی مانند مشــکل در حرفزدن یا
ضعف عضالنی و بینایی که میتواند به سکته
مغزی منجر شود در وی مشــاهده نمیشد.
عالوه بر این در سیتیاســکن نیز عالئمی از
گرفتگی رگهای خونی مشاهده نمیشد؛ اما
نهایتاً متخصصان این بیمارستان در آزمایش
آنژیوگرافی چیزی غیرعادی یافتند :تعدادی
از شریانهای مغزی تنگ شــده بودند .دکتر
جورجی کامینگ ،عصبشــناس تیم معالج
این مرد ،تشخیص داد که وی مبتال به سندروم
انقباض برگشتپذیر عروق مغزی شده است.

واژگونی مرگبار اتوبوس مسافربری
نسلفردا :رئیساداره حوادث و مدیریتبحران دانشگاه علومپزشکی مشهد گفت :حادثه واژگونی اتوبوس
در ورودی مشهد یک کشته و هشت مصدوم برجای گذاشت.شهرام طاهرزاده در این رابطه به خبرنگار
ما گفت :یک دستگاه اتوبوس که از نکا به مشهد میآمد در منطقه منزل آباد دچار سانحه شد که به دنبال
آن حادثه ای تلخ رقم خورد .وی ادامه داد :با وقوع این حادثه به سرعت نیروها در جریان قرار گرفتند؛ از
همین رو پنج دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس به صحنه حادثه اعزام شدند .رئیس
اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در این حادثه 9مصدوم داشتیم
خاطرنشان کرد :متأسفانه یک نفر از مصدومین فوت کرده و حال سایر مصدومین بد نیست.

حـوادث

Accidents

نسلفردا  :رئیس جمعیت هالل احمر خاش سیستان و بلوچستان گفت :کوهنورد  64ساله شیرازی
که در ارتفاعات قله آتشفشانی نیمه فعال تفتان دچار ارتفاع زدگی شده بود ،نجات پیدا کرد.محمدامین
حسینزهی اظهار داشت :تیم عملیات امداد و نجات کوهستان جمعیت هالل احمر خاش در عملیات
جستوجو و امدادی چهارساعته توانستند این فرد را نجات دهند .وی بیان کرد :یک تیم کوهنوردی از
استانفارسبهقصدصعودبهقلهتفتاندرمنطقهحضورداشتهاندکهاینفردهمراهآنانبودهاست.رئیس
جمعیتهاللاحمرخاشادامهداد:انتظارداریمکوهنوردانبرایصعودیایمنوموفقباهماهنگیهیئت
کوهنوردی ،تیم امدادی کوهستان و نیز داشتن راهنما برای صعود به قله برنامهریزی کنند.
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قاتل فراری را
شناساییکنید

شــهروندانی که هرگونه
اطالعاتی در خصوص محل
تردد یا مخفیگاه این قاتل
فراری دارنــد ،مراتب را به
نزدیکترین مرجع انتظامی گزارش کنند /.میزان قاتل

اسیدپاشی در تبریز ،مداوا در پایتخت

معصومهمعصومبود

یلدا توکلی   /گروه حادثه

ایران
 اعتراف باند سارقان منزل

ساعی در توضیح آخرین وضعیت بررسی
طرح تشــدید مجازات اسیدپاشی گفت:
این طرح توسط بنده و سایر همکارانم در
فراکسیون زنان بنا به ضرورتهای پیش
آمده تهیه شده و به امضای جمع کثیری
از نمایندگان رسیده است و به کمیسیون
قضایی مجلس شورای اسالمی ارسال شده
کهباتوجهبهحادثهاخیربایددرارجاعآنبه
صحنتسریعشود.

tavakoli.yalda11@gmail.com

او من را به بزرگراه برد ،یک دور هم
زد و هی میگفت :تو هرچی بخوای
من همان میشوم و تو را به خدا من
را ول نکن .من گفتم :نه .دست از
سرم بردار .بعد کنار بزرگراه ماشین
را نگه داشــت و یک قمه درآورد،
موهایم را گرفت و گفت ســرت را
میبرم .من تقال کردم که قمه را به
من نزند و در آخر قمه را زد به دستم
و دو انگشــتم را برید .من التماس
میکردم که کاری با من نداشــته
باش و بعد...

فروش اسید و مواد شیمیایی
باید بــر اســاس ضوابط و
مقرراتباشد
به گفته وی ،فروش اسید و مواد شیمیایی
نیز به مردم باید بر اساس ضوابط و مقررات
خاص و بــا نظارتهــای الزم از ســوی
دستگاههایمسئولصورتگیرد.اینعضو
کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با
تأکید بر لزوم افزایش فعالیت سازمانهای
مردمنهاد درزمینه حمایــت از قربانیان
اسیدپاشی و تالش برای ریشهکن شدن آن
از جامعه افزود :هزینههای درمان قربانیان
اسیدپاشیبسیارسنگیناستوبهتراست
عالوه بر توجه و حمایت ویژه دولت ،اقشار
مختلف مردم نیز در قالب ســازمانهای
مردمنهاد در این زمینه فعال باشند.

باید در جهت کاهش و رفع
کارهای غیرانسانی همچون
اسیدپاشیتالشکرد
باپیگیریهاییکهدرروزهایاخیرداشتیم،
پــس از هماهنگی با خانــواده معصومه
جلیلپور ،قربانی اسیدپاشی ،ادامه مداوای
ویدریکیازبیمارستانهایپایتختانجام
خواهد شد .زهرا ساعی ،عضو فراکسیون
زنان ضمن عیادت از دختر تبریزی قربانی
اسیدپاشیدریکیازبیمارستانهایتهران
تأکید کرد که تمامی نهادهای مســئول،
سازمانهایمردمنهادومردمبایددرجهت
کاهش و رفع کارهای غیرانسانی همچون
اسیدپاشــی تالش کنند.وی با اشاره به
عیادتش از معصومه جلیلپــور ،قربانی
اسیدپاشیدرتبریزگفت:پسازهماهنگی
با خانواده ایشان ،ادامه مداوای وی در یکی از
بیمارستانهایپایتختانجامخواهدشد.

ریختناسیدبهرویمعصومه  
درشبسالنو  
معصومه جلیلپور ،دختر 24ساله توسط
خواســتگارش ســاعتی پیش از تحویل
سال  1397در اتوبان پاسداران تبریز مورد
اسیدپاشی قرار گرفت و اگرچه اسیدپاش
متواری شــد ،اما در کمتر از دو ســاعت
دستگیر و با تشکیل پرونده قضائی تحویل
مقام قضائی شد .معصومه که خواستگارش

بررسیطرحتشدیدمجازات
اسیدپاشی

به  80فقره سرقت

عکس  :شهر خبر

نسلفردا :کانکون از مشهورترین شهرهای
توریســتی مکزیک بهدنبال ثبت رکورد تازه
ارتکاب قتل ظرف تنها یک روز بهعلت تحریک
باندهای قاچاق در پی شیوع مصرف موادمخدر
در آمریکا در بهت و حیرت فرو رفته است .تنها
در روز چهارم آوریل  ۹نفر در این شهر به قتل
رسیدند که تقریباً دو برابر رکورد قبلی در این
بازه زمانی است.
همچنین در روز یــازده آوریل جســد مورد
ضرب و شــتم قرار گرفته یک زن ۴۰ساله به
همراه یادداشتی که معموالً توسط گروههای
کارتل مورد اســتفاده قرار میگیرد ،پیدا شد.
به نظر میرســد این قتلها ترور سازمانهای
جنایتکار را هدف گرفته اســت .رســانههای
ایاالتمتحده دلیل این افزایش را خشــونت
کارتلهایی که برای تصرف زمینهای کشت
خشــخاش بهمنظور تولید هروئین به مبارزه
با یکدیگــر میپردازند ،اعالم کرده اســت .به
گزارش نیوزویک ،نرخ ارتکاب قتل در این شهر
توریستی افزایش دوبرابری داشته و همچنین
مکزیک در سال  ۲۰۱۷میالدی  ۲۹هزار و ۱۵۸
فقره قتل را به ثبت رسانده است.

نجات کوهنورد شیرازی از مرگ در ارتفاعات قله تفتان

معصومه جلیلپور ،دختر
24ساله توسط خواستگارش
ساعتی پیش از تحویل سال
 1397در اتوبان پاسداران
تبریز مورد اسیدپاشی قرار
گرفت
بهرویشاسیدپاشیدوباقمهدوانگشتشرا
قطعکردپردهازسرنوشتتلخوتهدیدهای
عجیب مرد اسیدپاش برداشت و در رابطه
با روز وقوع حادثه گفــت :آن روز قرار بود
با مادرم به بازار برویم .به مادرم گفتم من

میرومپایین،بعدشمابیا.وقتیرفتمپایین
دیدم دم در ایستاده است .گفت :یک لحظه
بیاکارت دارم.منهم گفتم :چهکارم داری؟
مگرمننگفتمکهدوروبرمنیاوولمکن.ولی
خواهش کرد که بروم و جوابش را بدهم .من
رفتم نزدیکتر ،ولی سوار ماشین نشدم.
او در ماشــین را باز کرد و از موهایم من را
کشیدداخل.
تو هرچی بخوای من همان
میشوم
خانه ما نزدیک بزرگراه پاسداران است.
او من را به بزرگراه بــرد .یک دور هم زد
و هــی میگفت :تو هرچــی بخوای من
همان میشــوم و تو را به خدا من را ول
نکن .من گفتم :نه .دســت از سرم بردار.
بعد کنار بزرگراه ماشــین را نگه داشت
و یک قمه درآورد ،موهایــم را گرفت و

گفت که سرت را میبرم .من تقال کردم
که قمه را به من نزند و در آخر قمه را زد
به دستم و دو انگشتم را برید .من التماس
میکردم که کاری با من نداشته باش و
بعد قمه را انداخــت و از زیر صندلی من
یک بطری یک لیتری برداشت ،صندلیام
را خواباند و روی سینهام نشست .من اول
فکر کردم آب است ،فکر نمیکردم اسید
باشد .او همه اسید را روی صورت و بدنم
ریخت و با پایش من را بیرون ماشــین
پرت و فرار کرد .حدود بیست دقیقه کنار
اتوبان افتاده بودم و میســوختم .همه
جایم میســوخت؛ تا اینکه مردم کمکم
جمع شدند و آب رویم ریختند .بعد هم به
اورژانس زنگ زدند و من را به بیمارستان
بردند .چشمهایم خیلی تار میدید و بدنم
میســوخت .االن هم قیافــهام را کال از
دست دادهام.

حوادث ویژه

آتشسوزی هتلی در نوشهر
با  8کشته و مصدوم

نسلفردا :آتشسوزی هتل بانک مرکزی در منطقه
دزدک شهرستان نوشهر با یک کشته و هفت مصدوم
با تالش آتشنشــانان مهار شــد .آتشسوزی هتل
بانک مرکزی در منطقه دزدک شهرســتان نوشهر  
به مرکز پیام اورژانس غرب اســتان مازندران اعالم
شد و بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس به محل حادثه
واقع در نوشــهر ،مجتمع اقامتی بانک مرکزی اعزام
شــدند .دراین حادثه که بر اثر آتشسوزی در یکی
از طبقات این مجتمع اتفاق افتاد ،هفت نفر مصدوم
شــدند و یک مرد جان باخت .مصدومین که شش
مرد و یک زن بودند پس از انجــام اقدامات درمانی
اولیه به بیمارســتان منتقل شــدند.رئیس سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهرداری نوشهر نیز
گفت :این حادثه کــه در مجتمع آموزشــی بانک
مرکزی نوشــهر رخ داد با تالش تیمهــای امدادی
حریق اطفا شد.کارشناسان آتشنشــانی و نیروی
انتظامــی در حال بررســی علت وقــوع این حادثه
هستند.

عربدهکش جنوب پایتخت
دستگیر شد

نســلفردا :رئیس پایــگاه دوم پلیــس امنیت
پایتخت گفت :فــردی که با عربدهکشــی موجب
برهمخوردن نظم رستوران ســنتی شده بود به دام
پلیس افتاد .سرهنگ دوم علی شاملو اظهار کرد:در
پی گزارش واصله مبنی بر عربدهکشی یکی از اراذل
و اوباش جنوب تهران و تهدید شــهروندان با چاقو
در رســتوران ســنتی در محله کن و متواریشدن
از محل ،با بررســیهای الزم مشخص شد متهم به
همراه یکی از دوستانش به رستوران سنتی مراجعه
کرده بود که با یکی از مشــتریان رستوران  در تخت
کناری به گمان اینکه به او چپ نــگاه کرده درگیر
میشــود و پس از نشــاندادن چاقو و عربدهکشی
قصد حمله به وی را داشــته که کارگران رستوران
مانــع میشــوند.متهم زمانی که متوجه میشــود
صاحب رستوران با  ۱۱۰تماس گرفته سریعا از محل
متواری میشــود؛ اما پس از هماهنگیهای قضایی
مأموران بــه مخفیگاهش مراجعه و او را دســتگیر
می کنند.

آموزش همگانی پلیس گامی برای
امنیت بیشتر مردم
حسن دهانی   /گروه حادثه

H.dehani@gmail.com

آموزشهای همگانی پلیس ،بســتری براي
نهادينه کردن جلب همكاري و مشاركت اقشار
مختلف مردم بهمنظور پیشــگیری از جرائم
و آسيبهاي اجتماعي به شــمار میآید که
میتواند گامی در جهت امنیت بیشتر مردم
نیزتلقیشود.
   تفکیکهنجارهاازناهنجاریها
سرهنگ جهانگیر کریمی  ،معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با تأکید بر
اینکه  قوانین و قراردادهای اجتماعی ،اساس و
بنیان شکلگیری تمدنها و عامل ثباتآفرین

زندگی جمعی بشری هســتند ،گفت :وجود
قوانین باعث شــده هنجارها از ناهنجاریها
تفکیک شوند و از بروز آسیبهای اجتماعی،
هرجومرجو مهمترازهمهبرهمخوردنامنیت
افراد جامعه جلوگیری شود؛ از این رو ،شناخت،
پذیرش و رعایت قوانین از سوی تکتک افراد
جامعه بهعنوان یک اصل اساسی و حیاتی برای
ادامه حیات جوامع مطرح بوده و انحراف از این
اصل ،همانگونه که در تاریخ بشر نیز مصادیق
بسیاریازآنموجوداست،منجربهپایانحیات
و ازبینرفتن امنیت یک جامعه میشود.بر این
باوریم که «آموزش همگانی» گام اول در مسیر
حاکمیت قانون اســت؛ چرا که اگر آموزش و

برخورد پرايد با تريلي  2كشته و
 2مجروح بر جای گذاشت

نســلفردا :برخورد پرايد با تريلی در اردبیل
حادثهای مرگبار را رقــم زد ،حادثهای که منجر
به كشته و مجروحشدن چهار نفر شد .سرپرست
فرماندهي انتظامي شهرستان گرمي اردبیل در
این رابطه گفت :برخورد سواري پرايد با تريلي،
دو كشته و دو مجروح بر جاي گذاشت.سرهنگ
رضا قاســمي در این رابطه اظهار داشت :مركز
فوريتهاي پليســي  ،110گزارش وقوع حادثه
رانندگي در شهرســتان گرمی را اعالم كرد و با
هماهنگيهاي صورتگرفته ،مأموران انتظامي
و پليسراه با همراهي نيروهاي امدادي به محل
حادثه اعزام شدند و مشاهده كردند اين حادثه به
علت برخورد شديد سواري پرايد با كاميون تريلي
رخ داده كه بر اثر آن دو نفر جان خود را از دست
دادند و دو نفر ديگر مجروح شدند.سرپرســت
فرماندهی انتظامی شهرستان گرمی تصريح كرد:
عدم توجه به جلو از سوي راننده پرايد علت اين
حادثه اعالم شده است.

آگاهسازی در تمام زمینهها ازجمله تهدیدها و
آسیبها و جرایم به ویژه جرایم فضای مجازی
در جامعه گســترش یابد باعث خواهد شــد
فرصتهای ارتکاب جرم و آسیب توسط خود
مردم  و همگان از امنیت و آرامش قابل قبولی
بهرهمندشوند؛لذاآموزشهمگانیصحیحافراد
جامعه،باتأکیدبرقشرکودکونوجوانبهعنوان
یک رویکرد در دســتور کار نیروی انتظامی
جمهوری اســامی قرار گرفته و ناجا ،با اتخاذ
رويكرد جامعهمحوري برآن است تا با بسط و
گسترشفرهنگخودكنترلياجتماعيوترويج
فرهنگجامعهپذيريوقانونگرايي،بسترسازي
مناسب براي نهادينهکردن و جلب همكاري و
مشاركتآحادواقشارمختلفمردم،فراهمکند
و  زمينههايبروزجرایموآسيبهاياجتماعي
را كاهشدهدوبااينرويكردپيشگيرانهواتكابه
سرمايههايغنياجتماعيموجودنظام،جرائم
و ناهنجاري هاي اجتماعي را كنترل کند.بر این
اساس گسترش هرچه بيشتر آموزش همگاني

سارق14سالهاینترنتی
دستگیر شد

نسلفردا  :پسر چهاردهسالهاي كه خود قرباني سارق
ديگري شده و از حساب يكي از شهروندان مبلغ چهار
ميليونريالبهصورتاينترنتيبرداشتکردهبودتوسط
مأمورانپليس فتای استان اصفهان شناسايي و دستگیر
شد.سرهنگسيدمصطفيمرتضوي  ،رئيسپليسفتای
استان اصفهان گفت :در پي شكايت يكي از شهروندان
مبنيبراينكهمبلغچهارميليونريالبهصورتاينترنتي
از حساب وي برداشت شده ،با انجام اقدامات تخصصي
در فضاي مجازي متهم که پسری چهاردهساله و خارج
از استان اصفهان سکونت داشت ،شناسایی و دستگیر
شــد.اين مقام انتظامي تصريح کرد :متهم كه چارهاي
جز بيان حقيقت نداشت در اعترافهای خود گفت :در
فضاي مجازي مشغول گشــتوگذار بودم كه با جواني
كه خود را سهيل معرفي ميكرد آشنا شدم.سرهنگ
مرتضوی ادامه داد :تا اينكه يك روز ســهیل اطالعات
كارت بانكي فردی را به نوجوان چهاردهســاله میدهد
و از او میخواهد حساب او را تخلیه و با یکدیگر تقسیم
کنند.

در سطوح مختلف و با روشهاي نوين به عنوان
يك اولويت در دستور كار قرارداده شده است.
   ایجاد کتابخانهای کوچک در داخل
کالنتریها
یکی دیگر از اقداماتی که در راستای آموزش
همگانی پلیس به مردم شــکل گرفته ،ایجاد
کتابخانه ای کوچک در داخل کالنتری هاست؛
بدین شکل که مراجعان به کالنتری ها در زمان
انتظار برای انجام امور خــود میتوانند چند
دقیقهایرابهمطالعهاختصاصدهندوازهمین
روست که کتابچههای آموزشی و بروشورهای
محتواییدرسالنانتظارکالنتریهایاستاندر
موضوعات مرتبط با نظم ،امنیت و آسیبهای
اجتماعیدراینکتابخانهکوچکقراردادهشده  
است.عالوه بر این ،معاونت اجتماعی فرماندهی
انتظامی استان ،از ســایر روشهای آموزشی
همچونبرگزاریجلسات،تربیتمربیانخبره
واعزام آنانبه  مدارس،ایجادارتباطبا حلقههای
مذهبی و هیئات در مســاجد و به کارگیری

نسلفردا  :فرمانده انتظامی استان بوشهرگفت:
با تالش مأموران پلیس ،اعضای یک باند سارقان
منزل دستگیر و به 80فقره سرقت اعتراف کردند.
سردارخلیلواعظیدربیانجزئیاتاینخبراظهار
داشت :در پی افزایش سرقت منازل مسکونی در
شهرستانهای دشتستان و بوشهر ،دستگیری
سارقان در دستور کارپلیس قرارگرفتکه مأموران
در یک عملیات ،چهار نفر از اعضای یک باند سرقت
را دســتگیر کردند.وی با بیان اینکه این افراد با
خودروهایمتعددوپالکهایمسروقهچندینبار
اقدام به سرقت منازل و طالجات در استان بوشهر
و استانهای همجوار کرده بودند ،افزود :اعضای
این باند پس از دستگیری به 80فقره سرقت منزل
اعترافکردند،سهدستگاهخودروازاینباندتوقیف
و تعداد ده مالخر شناسایی و دستگیر شدند.

عدمتوجه به جلو حادثه آفرید

نسلفردا  :رئیس پلیس راه اســتان اصفهان از
واژگونشدن یک دستگاه سواری سمند در آزاد راه
شهیدکاظمی و فوت راننده آن خبر داد .سرهنگ
حســین پورقیصری گفت :مأمــوران پلیسراه
اصفهان-نجف آباد از واژگونی یک دستگاه سواری
سمند در آزادراه شــهید کاظمی مطلع و جهت
بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
این مقام انتظامی بیان داشــت :متأسفانه بر اثر
این حادثه رانندگی ،راننده خودرو به علت شدت
جراحات وارده جان خود را از دست داد.
سرهنگ پورقیصری اظهار داشت :علت وقوع این
حادثهرانندگیتوسطکارشناسانعدمتوجهبهجلو
اعالم شده است.رئیس مرکز اطالعرسانی پلیس
اصفهان در پایان به رانندگان توصیه کرد :با سرعت
مجاز و مطمئنه و توجه کامل بــه جلو و اطراف
رانندگی کنید تا شاهد وقوع حوادث جبرانناپذیر
رانندگینباشیم.

کشف بیش از  215کیلوگرم
موادمخدر در اندیمشک

نسلفردا :فرمانــده انتظامی استان خوزستان
از کشف بیش از  215کیلوگرم موادمخدر از نوع
تریاک در عملیات مشــترک با اســتان لرستان
در شهرستان اندیمشــک خبر داد .سردارحیدر
عباسزاده در بیان جزئیات ایــن خبر گفت :در
ادامه روند مبارزه جــدی وبیامان با قاچاقچیان
و ســوداگران مرگ مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر با همکاری سربازان گمنام امامزمان(عج) و
انجام اقدامات گسترده اطالعاتی از ورود محموله
موادمخدر به شهرستان اندیمشک مطلع شدند
و بالفاصله موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار
خود قرار دادند.وی افزود :مأموران پليس مبارزه با
موادمخدر با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر
استان لرستان مسیر تردد قاچاقچیان مواد مخدر
را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی یک
عملیات منسجم یک دســتگاه خودرو ایسوزو
حامل مواد مخدر را شناســایی و متوقف کردند.
سردار عباسزاده تصریح کرد :در بازرسی از خودرو
توقیفشدهمقدار 215کیلوو 190گرمموادمخدر
از نوع تریاک که بهطرز ماهرانهای جاسازی شده
بود ،کشف شد.فرمانده انتظامی استان خوزستان
در پایان خاطرنشــان کرد :در این رابطه دو متهم
دستگیر و به همراه مواد مکشوفه برای رسیدگی به
پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

راز سرقتهای سریالی
در دل  3سارق خراسانی

ظرفیت اصناف ،تشــکلها و ســازمانهای
مردمنهاد غافل نمانده و میکوشــد با انتقال
هشدارها و پیامهای پلیسی به افکار عمومی،
امنیت و سالمت جامعه را از تهدیدهای بالقوه
موجود،مصونبدارد.امیداستباانجاماینگونه
اقدامات آگاهی مردم در موضوعات گوناگون
افزایش یافته و این آگاهیها بتواند ســپری
مطمئندربرابرتهدیدهاباشد.

نسلفردا  :جانشــین انتظامی استان خراسان
شمالی از انهدام باند سهنفره سارقان حرفه ای با
 21فقره سرقت در شهرســتان بجنورد خبر داد.
سرهنگ حسین بدری با اعالم جزئیات این خبر
اظهار داشت :در پی وقوع چندین فقره سرقت در
سطح شهرستان بجنورد ،موضوع به صورت ویژه
در دستور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس
آگاهی اســتان قرار گرفت.این مقام انتظامی در
استانبابیاناینکهکارآگاهانپلیسآگاهیباانجام
اقدامات فنی و پلیسی و تحقیقات میدانی موفق به
شناسایی اعضای باند و محل اختفای آنان شدند،
افزود :مأموران در عملیاتــی غافلگیرانه ،اعضای
انتظامی

این باند حرفه ای را دســتگیر و به مقر
منتقلکردند.

