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واژگونی خودروی نیروی انتظامی
اصفهان- ایرنا: مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گفت: واژگون شــدن یک دستگاه خودروی »ون«  نیروی انتظامی در 
جاده اردستان به  نایین موجب جان باختن یک مامور نیروی انتظامی 

و مصدومیت 9 نفر دیگر از سرنشینان خودرو شد.
غفور راستین افزود: در این حادثه 10 نفر مصدوم شدند که پس 
از انجام اقدامات درمانی  اولیه توسط تکنیسین های اورژانس، هشت 
نفر از آنها به وسیله آمبوالنس به بیمارستان شهید بهشتی اردستان 
و دو نفر دیگر به وســیله بالگرد اورژانس به بیمارســتان الزهرا)س( 

اصفهان انتقال یافتند.
وی گفت: یکی از مصدومان منتقل شــده به بیمارســتان شهید 
بهشــتی اردستان، بر اثر شــدت جراحات وارد شده، جان خود را از 

دست داد.
دلیل وقوع این حادثه توســط کارشناســان پلیس راه در دست 

بررسی است.
جاسازی سوخت در شناور

بندرعباس- ایرنا: فرمانده دریابانی هرمزگان از کشف 70 هزار لیتر 
ســوخت قاچاق در جنگل های حرای میناب و دستگیری قاچاقچیان 

سوخت خبر داد.
ســرهنگ علی اصغر خرم روی گفت: قاچاقچیان، این محموله را 
در یک فروند شــناور که در جنگل های دریایی حرا پنهان شده بود، 

جاسازی کرده بودند.
وی ادامه داد: ماموران دریابانی با کار اطالعاتی دقیق موفق شدند، 

پیش از خروج شناور از مخفیگاه، محل آن را شناسایی کنند. 
فرمانده دریابانی هرمزگان اضافه کرد: این شناور و سوخت قاچاق 
آن در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان توقیف شد و هفت نفر در این 

عملیات دستگیر شدند.
خودرو آتش گرفت

تبریز- خبرنگار کیهان: تصادف سمند با گاردریل در جاده باسمنج 
به تبریز موجب آتش گرفتن خودرو شد.

به گزارش ســازمان آتش نشــانی تبریز در ایــن حادثه 2 تن از 
سرنشــینان خودروی ســمند مصدوم شــدند. حریق خودرو توسط 
مامورین آتش نشــانی ایســتگاه 8 تبریز خاموش شد و سرنشین 43 
ســاله آن که از ناحیه صورت صدمه دیده بود به همراه راننده زخمی 

تحویل اورژانس شدند.
بازداشت کارمند زمین خوار

مشهد- ایرنا: بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب قوچان 
از دستگیری کارمند یکی از ادارات دولتی در این شهرستان به اتهام 

زمین خواری و فروش مال غیر خبر داد.
امیرحسین پورآریا گفت: این فرد از طریق جعل و  استفاده از سند 
مجعول به شیوه متقلبانه اقدام به انتقال 57 قطعه پالک ثبتی دولتی 

به اشخاص غیر کرده است.
وی بیان کرد: متهم با قرار بازداشت موقت به اتهام کالهبرداری، 

جعل و تحصیل مال نامشروع به زندان معرفی شده است.
بازپرس شــعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب قوچان ادامه داد: 
با توجه به اینکه 57 قطعه پالک اصلی از زمین های دولتی و قسمتی 
با کاربری فضای سبز و قسمتی جزو مسکن مهر است، به اداره ثبت 
اســناد و امالک اعالم شده همه نقل و انتقاالت زمین های دولتی در 

قوچان تا اطالع ثانوی متوقف شود.
انهدام باند سارقان خودرو

فرمانده انتظامی شهرســتان »نوشهر« از شناسایی و دستگیری 
اعضای باند سارقان خودرو و مغازه با 43 فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ شعبان مهری تصریح کرد: در این راستا با انجام اقدامات 
اطالعاتی و تحقیقات پلیســی اعضای باند ســارقان شناســایی و با 

هماهنگی قضائی در عملیات ضربتی، سرکرده باند دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشــهر، اظهار داشت: با دستگیری 
سرکرده این باند وی به سرقت مغازه و خودرو با همکاری همدستانش 

اقرار کرد.
سرهنگ مهری اظهار داشت: با دریافت مشخصات پنج متهم دیکر 
از اعضای این باند، ماموران پلیس آگاهی در عملیاتی غافلگیرانه همه 

این افراد را دستگیر کردند.
وی گفت: متهمان در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به هشت 

فقره سرقت خودرو و 35 فقره سرقت مغازه اعتراف کردند.
مرگ 4 نفر در تصادف

اهواز- فارس: تصادف خونیــن در محور باغملک- هفتکل باعث 
کشته و زخمی شدن 8 نفر شد.

در پی تصادفی که در محور باغملک- هفتکل بین یک دســتگاه 
خودروی سواری پژو پارس و یک دستگاه نیسان وانت در پیچ روستای 
هوره به وقوع پیوست 4 نفر از جمله 3 جوان و یک بچه 5 ساله جان 
خود را از دســت دادند و 4 نفر نیز به شــدت مجروح شده و توسط 
نیروهای اورژانس به باغملک منتقل شــدند.حال این دو مصدوم نیز 

وخیم گزارش شد.
سقوط سنگ بر روی خودرو

رشت- خبرنگارکیهان: فرمانده انتظامی رودسر گفت: براثر سقوط 
یک تخته ســنگ برروی خودروی پیکاپ، راننده خودرو در دم جان 

باخت.
ســرهنگ پورقاسم افزود: این حادثه در جاده روستای میالش به 
روستای دیورود در منطقه کوهستانی اشکورات رودسر بوقوع پیوسته 
است.وی اضافه کرد: جان باخته مردی 37 ساله اهل و ساکن روستای 

میالش می باشد.
سرقت احشام

همدان- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان از 
دستگیری سارقان احشام در این استان خبر داد.

سرهنگ رضا زارعی گفت: با توجه به وقوع چند فقره سرقت احشام 
در استان همدان با همکاری پلیس آگاهی استان های همجوار سه سارق 

شناسایی و در نهایت در شهر کرمانشاه دستگیر شدند.
وی اضافه کرد: ســارقان پس از دســتگیری به 28 فقره سرقت 
احشام شامل 720 رأس دام به ارزش 5 میلیارد و 800 میلیون ریال 

اعتراف کردند.
سقوط از طبقه چهارم

اصفهان- مهر: رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: جوانی 
30 ساله که به دلیل پرونده کیفری در دادگستری کهندژ حضور یافت، 

خود را از طبقه چهارم این مرکز به پایین پرتاب کرد.
احمد خسروی وفا، با اشاره به اینکه پرونده وی در مرحله تحقیقات 

مقدماتی قرار دارد، افزود: علت این حادثه در دست بررسی است.
وی اضافه کرد: با حضور به موقع اورژانس متهم مجروح به مرکز 

درمانی انتقال داده شد.
پایان 4 سال فرار

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان از شناسایی و 
دستگیری عامل تیراندازی به سمت مأموران پلیس بعد از چهار سال 
خبر داد.سرتیپ »احمد قنبری« گفت: درپی وقوع یک فقره تیراندازی 
به سمت مأموران در سال 92 و متواری شدن عامل تیراندازی از صحنه 
وقوع جرم، تحقیقات پلیســی برای شناسایی و دستگیری عامل این 
حادثه آغاز شد.وی با اشاره به اینکه در این درگیری متأسفانه دو مأمور 
پلیس مجروح شدند، افزود: متهم که جوانی 22 ساله است شناسایی 
و با هماهنگی مقــام قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در 

مخفیگاهش دستگیر و به فرار چهار ساله وی پایان داده شد.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیسی 
به بزه انتسابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

در پی وقوع درگیری میان زندانیان زندانی 
در شمال مکزیک ۱۳ تن کشته شدند.

بنا بر اعالم مقامات محلی ایالت »نوئوو لئون« در 
مکزیک اعتراض زندانیان از کنترل خارج شــد که در 
نتیجه آن چندین زندانی کشته و تعدادی از نگهبانان 

زندان گروگان گرفته شدند.نیروهای پلیس به سرعت برای آرام کردن شورش 
زندانیان وارد عمل شدند، اما شدت نزاع باال گرفت و 250 زندانی درگیر شدند.

همچنین در جریان این درگیری هشت نفر به شدت مجروح شدند.
بــه گزارش رویترز، اغلب اعضای باندهــای تبهکاری که به اتهام قاچاق 
مواد مخدر، قاچاق انســان، سرقت سوخت و آدم ربایی در زندان های مکزیک 

محکومیت خود را می گذرانند، درگیری های خونین راه می اندازند.

تنها در یــک روز ۱6 کودک در بخش های 
ایالت  بیمارســتان »بابــاراگاوداس«  مختلف 

اوتارپرادش جان خود را از دست دادند. 
به گفته مقامات بیمارستان »باباراگاو داس« 10 
نفر از این کودکان که طی 24 ساعت گذشته در بخش 

مراقبت های ویژه و 6 کودک دیگر در بخش ای سی یو کودکان بستری بودند، 
جان خود را از دست دادند.مقامات بیمارستان می گویند بسیاری از خانواده ها، 

کودکان را در شرایط بسیار بحرانی به بیمارستان منتقل می کنند.
به گزارش العالم، هم اکنون 41 بیمار مبتال به انسفالیت یا ورم مغزی در 
این بیمارســتان تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند که 20 نفر از آنان در 

24 ساعت گذشته به این بیمارستان منتقل شده اند.
در ادامه این گزارش اضافه شــده است از ژانویه سال جاری تاکنون یک 
هزار و 470 بیمار مبتال به انسفالیت در بیمارستان »بابا راگاو داس« بستری 

شدند که تاکنون 310 تن از آنان جان خود را از دست داده اند.
به گفته مقامات بیمارســتان »بابا راگاو داس« در یک ماه گذشته 290 
کودک در این بیمارستان فوت کرده اند که 77 نفر به دلیل ابتال به ورم مغزی 
بوده است.بیمارســتان »بابا راگاو داس« در ماه آگوست زمانی که 63 کودک 
به دلیل قطع اکسیژن در یک هفته جان باختند، به طور گسترده مورد انتقاد 
قرار گرفت.پس از این حادثه پلیس 9 نفر از جمله رئیس شرکت تامین کننده 

اکسیژن و رئیس این بیمارستان را دستگیر کرد.
شــهر گوراکپور و مناطق اطراف آن بیش از یک دهه است که به شدت 

تحت تاثیر بیماری عفونی انسفالیت قرار دارد.
براســاس آمار ســازمان ملل از هر 21 کودک هنــدی یکی قبل از پنج 
سالگی جان خود را از دست می دهد در حالی که تعداد مرگ ومیر کودکان 

در کشورهای پیشرفته یک کودک در147 نفر است.
هند رکورد دار مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در جهان است.

پلیس آمریکا اعالم کــرد: بیش از ۱۵۰ نفر 
در آتش ســوزی های جنگلی اخیر در کالیفرنیا 

مفقود شده اند.
پلیس محلی کالیفرنیا با بیــان اینکه در جریان 
آتش ســوزی های جنگلی اخیر در شمال این ایالت از 

عمل جراحی پالستیک مانع از سوارشدن 
زنان چینی به هواپیما شد.

به گزارش میل  آنالین، ســه زن چینی که برای 
عمل جراحی پالســتیک به کره جنوبی سفر کرده 

بودند، پس از عمل نتوانستند به چین برگردند.

دلیل جلوگیری از پرواز آنها این بود که چهره این 3 زن بعد از عمل کاماًل 
متفاوت بود با تصویری که برای پاسپورتشان ارائه کرده بودند.

ورم صورت و باندی که دور سر این 3 زن بود باعث شد مقامات فرودگاه 
اجازه پرواز به آنان ندهند.

به این ســه زن گفته شــد که تصویر پاســپورت آنان هیچ شباهتی با 
خودشان ندارد و اجازه پرواز ندارند.هنوز معلوم نیست سرنوشت این مسافران 
بخت برگشته چه خواهد بود و آیا توانستند به چین برگردند یا همچنان باید 

به دنبال راهی برای سفر به کشورشان هستند!

بیش از 150 نفر اطالعی در دست نیست، اعالم کرد: دست کم 15 تن کشته 
و بیش از 1500 خانه تخریب شده است.برخی رسانه های داخلی آمریکا شمار 

تلفات این حادثه را تاکنون 17 تن اعالم کرده اند.
پلیــس کالیفرنیا همچنین اعالم کرد: یکی از مناطق شــمالی از شــهر 
سانفرانسیســکو بیشترین میزان خســارت را از این آتش سوزی دیده و کل 
منطقه در آتش سوخته است.گزارش می شود یک آتش سوزی تازه در نزدیکی 
ناحیه اوکمونت شهر سانتا رزا، شهری که بیشترین خسارات را در این حوادث 

دیده بود، شروع شده است.
صدها خانه در ســانتا رزا در آتشی سوخته که گفته می شود حرارت آن 
شیشه ماشین ها را ذوب می کند.طبق اعالم مقامات محلی ایالت کالیفرنیا، 155 
نفر در جریان این آتش سوزی ناپدید شده اند هرچند این امکان وجود دارد به 
دلیل همهمه و شلوغی در زمان تخلیه مناطق حادثه دیده اطالعات آنان ثبت 
نشده باشد.به گزارش شبکه خبری بی بی سی، این آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا 
در نوع خود مرگبارترین بوده و دود ناشی از آن حتی در سانفرانسیسکو و در 

فاصله حدود 100 کیلومتری محل حادثه هم مشاهده شده است.
علت این آتش سوزی ها که یکشنبه شب شروع شد هنوز معلوم نیست، 
اما دلیل اصلی گسترش سریع آن بادهایی به سرعت 80 کیلومتر در ساعت 

در هوای داغ و شدیدا خشک است.

رزمایش اقتدار نیروی انتظامی
 در حضوردیپلمات های خارجی در تهران

نمایندگان سازمان های  و  کارداران  ســفرا، 
بین المللی مستقر در تهران با حضور در محل یگان 
ویژه ناجا از نزدیک به تماشای رزمایش نیروهای 

این یگان نشستند.
بــه گزارش پایگاه خبری پلیــس، فرمانده ناجا در 
هشتمین نشســت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
با سفرا، کارداران و نمایندگان سازمان های بین المللی 
مستقر در تهران، گفت: نیروی انتظامی تالش می کند با 
افزایش کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای مردم، امنیت 
را ارتقــاء دهد و با تکیه بر رویکرد اطالعات، تجهیزات 
محوری و توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی، 
عالوه بر امنیت داخل به ارتقاء امنیت جهانی کمک کند.

سردار حسین اشتری افزود: به لطف خداوند و تالش 
همکارانم در جای جای کشور و با مشارکت و همراهی 
مردم، امروز جمهوری اسالمی ایران از امنیت فراگیر و 

پایداری برخوردار است.
اشــتری ادامه داد: امروز نیروی انتظامی در اقصی 
نقاط کشــور اعم از مرزهای آبی و خاکی حضور فعالی 
دارد و به حول و قوه الهی و با همکاری سایر نیروهای 
مســلح توانســته حافظ خوبی برای مرزهای کشــور 

اسالمی باشد.
وی با  اشاره به اینکه پلیس مقتدر جمهوری اسالمی 
ایــران با هرگونه تحرکی در مرزها با قاطعیت و فوریت 

برخورد می کند، گفت: این نیرو با اتکا به نیروی انسانی 
متعهــد و تجهیزات مدرن و نوین در طول ســال های 

گذشته اقدامات بارزی داشته است.
فرمانده ناجا با تشــریح عملکرد پلیس جمهوری 
اسالمی ایران در مبارزه با قاچاق عنوان کرد: پلیس در 
فرایند مبارزه با قاچاق و مواد مخدر عملکرد مناسب و 

خوبی داشته است.
اشتری خاطرنشان کرد: از اقدامات پلیس ایران، همه 
کشورها منتفع می شوند و تالش ما در مقابله با ترانزیت 
مــواد مخدر مانع از ورود حجم زیــادی از مواد مخدر 

به سایر کشــورها می شود.وی با  اشاره به اینکه پلیس 
جمهوری اسالمی ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر، 
چهار هزار شــهید تقدیم کرده است، افزود: از کشورها 
و سازمان های بین المللی انتظار می رود ضمن همراهی 
پلیس ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر، نسبت به 
فرافکنی و تبلیغات دروغین علیه جمهوری اسالمی ایران 

موضع گیری درستی داشته باشند.
عالی ترین مقام انتظامی کشــور مبارزه با  اشــرار، 
قاچاقچیان، ایجاد نظــم و امنیت اجتماعی را از دیگر 
کارکردهای پلیس ایران معرفی و بیان کرد: نسبت به 

حجم تهدیدات پیرامونی کشور، امنیت مطلوبی در کشور 
وجود دارد که این امنیت را مرهون لطف خداوند، تدابیر 
مقام معظم رهبری، هوشیاری نیروهای مسلح و انسجام 

و پشتیبانی مردم هستیم.
وی افزود: امروز پلیس جمهوری اسالمی ایران به 
دلیل پیشرفت ها، آمادگی مشارکت در همه طرح ها و 

برنامه های پلیسی با سایر کشورها را دارد.
گفتنی اســت، بازدید از توانمندی های یگان ویژه 
ناجا و تماشای اجرای مانور این یگان بخش دیگر برنامه 

نشست دیروز بود.

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری فردی 
که با ارسال پیامک های جعلی بانکی ۱4۰ میلیون ریال 

کالهبرداری در این استان کرده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ عباسعلی محمدیان، 
گفت: در بررسی پرونده مشخص شد که فرد ناشناسی طی 
تماس با شاکی که صاحب یک فروشگاه مواد غذایی است، 
بــا این ادعا که خواهان خرید مقــدار زیادی برنج و روغن 
برای مراســم ترحیم یکی از بستگانش است، شماره تلفن 
همراه و کارت بانکی مالباخته را به منظور واریز مبلغ اجناس 
خریداری شده دریافت کرده که پس از چند دقیقه پیامک 
بانکی مبنی بر واریز مبلغ هشــت میلیون ریال به حساب 
فرد شــاکی ارسال می شــود و بر این اساس فرد فروشنده 

اجناس درخواســتی را از طریــق پیک به آدرس موردنظر 
ارسال می کند.

وی تأکید کرد: ازآنجایی که مالباخته پس از گذشــت 
چند روز از زمان معامله و بررسی حسابش متوجه می شود 
که وجهی به حســاب وی واریز نشده با مراجعه به بانک و 
استعالم های صورت گرفته مشــخص می شود که پیامک 

دریافتی جعلی بوده و از سوی بانک ارسال نشده است.
محمدیــان خاطرنشــان کرد: در بررســی مأموران از 
حساب های بانکی و دریافت مشخصات مالکان خطوط همراه 
و پنل پیامکی، محرز شــد که متهم با اجاره پنل پیامکی 
متن تراکنش های واریز وجوه را تاکنون به تعداد زیادی از 

افراد ارسال کرده است.

وی گفت: مأموران با بررسی تراکنش های بانکی درنهایت 
متهم را شناســایی و دستگیر کردند که وی در مواجهه با 
شکات به جرم خود مبنی بر 140 میلیون ریال کالهبرداری 

اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان این که تاکنون 11 
نفر از شکات شناسایی شده اند، گفت: نامبرده از طریق ثبت 
و اجاره پنل پیامکی با استفاده از مدارک سرقتی، استفاده 
از کافی نت ها برای شارژ سیم کارت و پنل در ارسال پیامک 
و اســتفاده از راننده آژانس برای حمــل اجناس اقدام به 
کالهبرداری از فروشــندگان مواد غذایی کرده و سپس با 
معرفی خود به عنوان واردکننده کاال از خارج از کشور، آنها 

را به مغازه داران می فروخت.

کالهبرداری ۱۴۰ میلیونی  با ارسال پیامک های جعلی بانکی

مدیرکل پلیــس افتخاری نیــروی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران گفت: بیش از ۳4 هزار 
پلیس افتخاری در کنــار نیروی انتظامی فعالیت 
می کنند که ۱۱ هزار نفر آنان را بانوان تشــکیل 

می دهند.
نصرت اهلل امیری در همایش پلیس افتخاری همیاران 
اربعین اظهار داشت:خروجی بسیار خوبی در استفاده از 
ظرفیت هــای پلیس افتخاری داریم و همین امر موجب 

شده است محدودیت های جذب را برداریم.

وی تصریــح کرد: با وصــف فعالیت 34 هزار پلیس 
افتخاری در کشــور ، ما شاهد کمترین تخلفات و جرائم 
در بین این عزیزان هســتیم که نشأت گرفته از آموزش 

ارائه شده است.
امیری خاطرنشان کرد: نواقص هایی در روند کار وجود 
دارد که به دنبال آن هســتیم این نواقصات را رفع کنیم 
تا بتوانیم بهره برداری بهتری از ظرفیت پلیس افتخاری 

داشته باشیم.
وی به صدور کارت شناسایی پلیس های افتخاری اشاره 

کرد و گفت: زیرساخت های الزم سخت افزاری و نرم افزاری 
صدور کارت اندیشــه شــده اســت و این کارت بعد از 

هماهنگی های الزم صادر خواهد شد.
وی افزود: با تأمین اعتبار 3 میلیارد تومانی مشــکل 
خرید لباس زمستانه و تابستانه پلیس افتخاری مرتفع شده 

که منتظریم بعد از تصویب آن را در اختیار قرار دهیم.
مدیرکل پلیس افتخاری نیروی انتظامی گفت: مشکل 
بیمه40 هزار پلیس افتخاری را حل و دنبال این هستیم تا 

تمام دغدغه های پلیس افتخاری را رفع کنیم.

مدیرکل پلیس افتخاری نیروی انتظامی خبر داد

فعالیت بیش از ۳۴ هزار پلیس افتخاری در کشور

 فرمانــدار تربت حیدریه گفت: عوامل دخیل در 
حادثه تیراندازی سه شنبه شب در این شهر شناسایی 

و دستگیر شده اند.
احمدعلی موهبتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
شب چهارشنبه چند نفر در مقابل یک بنگاه معامالت خودرو 
در تربت حیدریه دچار اختالف شده که با باال گرفتن مشاجره 

و درگیری اقدام به تیراندازی کردند.
وی ادامــه داد: ایــن تیراندازی از ســوی یکی از دو 
طرف دعوا با هدف ترســاندن فرد دیگر و با سالح شکاری 
انجام شــد. شلیک با این ســالح شکاری از نوع ساچمه ای 
کمرشــکن صدای زیــادی ایجاد کرد کــه موجب رعب و 
وحشت شهروندان شــد.فرماندار تربت حیدریه با امتناع از 
اعالم تعداد دستگیرشدگان گفت: با وجود آنکه این ماجرا 
موضوع امنیتی نیست اما بطور جد در دست پیگیری است 
و همه عوامل دخیل در حادثه شناســایی و دستگیر شدند 
تا از آنان بازجویی شود و شاهدان هم برای مشخص شدن 
ابعاد درگیری به کالنتری فراخوانده شده اند. علت اصلی این 

موضوع باید مشخص شود.

اردوگاه پناهجویان  به  رئیس جمعیت هالل احمر 
میانماری در حوالی شهر کاکس بازار بنگالدش رفت.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر، 
علــی اصغر پیوندی کــه به منظور ســاماندهی اردوگاه و 
اســتمرار کمک رسانی به پناهجویان و مذاکره با مسئوالن 
فدراســیون بین المللی صلیب سرخ حاضر در بنگالدش و 
نیز مدیران ارشد بهداشت و درمان این کشور، به بنگالدش 
سفر کرده است؛ درخصوص این سفرگفت : امروز از نزدیک 
از اردوگاه های آوارگان مسلمانان میانماری بازدید خواهیم 
کرد تا بتوانیم برای برپایی بیمارستان صحرایی و همچنین 
اردوگاه های جدید اقــدام کنیم.پیوندی درخصوص توزیع 
کمک های هالل احمر ایران خاطرنشان کرد: سومین محموله 
بشردوستانه جمعیت به وزن 30 تن که به بنگالدش ارسال 
شده میان آوارگان میانماری توزیع شد.وی افزود: در مجموع 
بالغ بر 100 تن اقالم زیســتی بهداشتی و غذایی جمعیت 
هالل احمر برای مردم مسلمان میانمار به بنگالدش ارسال 
شــده است.رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به مذاکره با 
مسئوالن بنگالدشــی به منظور تداوم ارسال محموله های 
بشردوستانه ایران، گفت: در صورت توافق با مسئوالن محلی 
این محموله آخر نیست و جمعیت هالل احمر برای ارسال 

محموله های بعدی آمادگی دارد.

رئیس پلیس پایتخت از اجرای مرحله دیگری 
از طرح برخورد با قاچاقچیان و خرده فروشان 

موادمخدر در منطقه شوش و مولوی خبر داد.
به گزارش تســنیم، سردار حســین رحیمی در 
حاشــیه طرح دستگیری خرده فروشان و قاچاقچیان 
موادمخدر و ســاماندهی معتادان در منطقه شوش 
و مولوی گفــت: در این مرحله از طــرح برخورد با 
قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر که از شامگاه 
سه شنبه در محدوده شوش، مولوی و منطقه 12 شهر 
تهران به اجرا درآمــد، همکاران ما در پلیس مبارزه 
با موادمخدر موفق شــدند ســه باند بزرگ و مطرح 

موادمخدر را مورد ضربه خود قرار دهند.

رحیمــی با بیان اینکــه در این عملیات 8 نفر از 
اعضای این باندها دســتگیر شــدند، افزود: ماموران 
پلیس موفق شدند ضمن انهدام این باند، بیش از 870 
کیلوگرم انواع موادمخدر را که متاسفانه بیشترین آن 
از نوع ماده مخدر »هروئین« بود کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: همچنین در راســتای اجرای این 
مرحله از طرح برخورد با خرده فروشــان موادمخدر، 
255 خرده فــروش که حلقه رابــط بین قاچاقچیان 
موادمخدر و معتادان بودند شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیــس پایتخت با اشــاره بــه جمع آوری 
820 معتــاد خیابانی و متجاهر در این طرح با هدف 
ساماندهی، در پاسخ به انتقادات خبرنگاران درخصوص 

چرایی عدم پای کارآمدن دستگاه های مسئول دیگر و 
رها شدن این معتادان پس از تحویل به مراکز نگهداری 
گفت: وظیفــه پلیس و نیروی انتظامی جمع آوری و 
تحویل معتادان به مراکز بازپروری است و امیدواریم 
عزیزان بهزیستی و وزارت بهداشت به صورت جدی تر 

به این مسائل رسیدگی کنند.
وی بــا بیان اینکــه کمپ های تهــران ظرفیت 
نگهــداری بیــش از 10 هــزار نفر را دارا هســتند، 
خاطرنشــان کرد: همکاران ما پس از جمع آوری این 
معتادان از ســطح شهر، آنها را به ماموران بدرقه این 
مراکز تحویل می دهند و ما به صورت مستمر وظایف 

خودمان را در این بخش انجام خواهیم داد.

مدیر امــور اجرایی معاینه فنی خودروهای 
کشور گفت: طرح معاینه فنی خودروهای دوگانه 
سوز با توجه به کمبود زیرساخت های الزم برای 
این خودروها به مدت  اجرای طرح آزمون های 

سه ماه به تعویق افتاد.
به گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، سعید 
قیصر افزود: هم اکنون در تهران حدود یک میلیون و در 
کشور حدود 6 میلیون خودرودوگانه سوز وجود دارد 
که فقط 18 استان تست های تکمیلی الزم را برای این 

خودروها انجام می دهند.
قیصر خاطر نشــان کرد: براساس مصوبه هیئت 
وزیران مقرر شــد برای خودروهای دوگانه سوز با عمر 
مخزن بیش از 6 ســال عالوه بر معاینه فنی بنزینی، 

 CNG تست هیدروستاتیک که مخصوص مخزن گاز
این خودروهاســت، نیز انجام گیرد با توجه به اینکه 
زیرســاخت های الزم برای اجرای این مصوبه در حال 
حاضــر وجود ندارد، پس از این دارندگان خودروهای 
دوگانه ســوز می توانند در مرحله معاینه فنی عادی 
پذیرش شــوند و تا سه ماه فرصت دارند با مراجعه به 
مراکز تست هیدروستاتیک، معاینه فنی مورد نظر را 

اخذ کنند.
وی با بیان اینکه هزینه تست هیدروستاتیک 62 
هزار تومان اســت، تصریح کرد: صاحبان خودروهای 
دوگانه ســوز در صورت مواجهه بــا هرگونه تخلفی 
می توانند به صورت 24 ســاعته با شماره 62982 با 

مرکز مدیریت معاینه فنی کشور در تماس باشند.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشــور 
افزود: این افراد همچنین برای مشــاهده نشانی این 
مراکز نیز باید به سایت سیمفا )سامانه یکپارچه معاینه 

فنی کشور(مراجعه کنند.
قیصر اظهارداشت: درحال حاضر 35 مرکز در کل 
کشــور و دو مرکز در استان تهران این تست را انجام 
می دهند اما در تالش هستیم تا پایان سال جاری این 

مراکز را در استان تهران تا 40 مرکز افزایش دهیم.
وی در مورد خودروهای گازســوزی که به صورت 
کارگاهی و یا از طرق مختلف دوگانه ســوز شده اند، 
گفــت: از آبان ماه دارندگان ایــن خودروها موظفند، 
هرچه ســریع تر نسبت به اصالح کارت خودرو و سند 

مالکیت خود اقدام کنند.

پاکسازی »شوش« و »مولوی« از معتادان و خرده فروشان

معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز ۳ ماه به تعویق افتاد

دادستان تهران گفت: از برخی دستگاه ها از جمله 
شهرداری ها، بانک ها و اصناف مهم مانند طالفروشی ها 
درخواست می کنیم که با نصب دوربین با کیفیت از 

وقوع سرقت پیشگیری کنند.
 به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، عباس جعفری 
دولت آبادی در نشست امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت، 
با اشــاره به اینکه در جامعه باید  مال و آبروی افراد حفظ 
شود، گفت: در بحث حفظ مال افراد نباید میزان سرقت به 
گونه ای باشد که احساس امنیت و حفظ امنیت در جامعه 

مخدوش شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه برخی دستگاه ها در 
بحث سرقت وظایف پیشگیرانه دارند، افزود: ما سال هاست 
از خودروسازان درخواست می کنیم قفل ماشین ها را اصالح 
کنند نه اینکه یک سارق کمتر از چند ثانیه بتواند در پراید 

را باز کند.
 وی ادامه داد: شهرداری ها هم باید در نصب دوربین های 
شهری بیشتر از اینها هزینه کنند و حتما باید این دوربین ها 

کیفیت باالیی هم داشته باشد .
دادستان تهران گفت: در بحث مقابله با سرقت فشار کار 
بســیار زیادی روی دادستانی و پلیس است و ما هم اکنون 

دادستان تهران:

برخی دستگاه ها در بحث سرقت، وظایف پیشگیرانه دارند

دادسرای ویژه سرقت را احداث کرده ایم و در همه دادسراهای 
تهران شعب ویژه سرقت وجود دارد، در برخی دادسراها که 

سرقتش باال بود احکام ویژه ای صادر شده است.
جعفــری دولت آبادی با تاکید بــر لزوم کاهش قدرت 
مالخرها، اظهار داشت: قطعا شبکه های خرید اموال مسروقه 

با خرید این اموال، ســارقان را به ادامه جرایم خود کمک 
می کننــد و حتما باید در بحث مبارزه با جرایم ســرقت، 
مالخرها را در نقطه کانونی توجه قرار داد و صنوف مرتبط 

با مالخرها باید جمع آوری شود.
وی از همکاران قضایی خود خواست در زمان مرخصی 

و یا آزادی سارقان از زندان حتما مراتب را به پلیس اطالع 
دهنــد چرا که پلیس در این خصوص از دســتگاه قضایی 

گالیه دارد. 
دادســتان تهران با اشاره  به سرقت های متعدد برخی 
سارقان گفت: پرونده هایی داریم که متهم 400 فقره سرقت 
کرده اســت، در پرونده ای سارقی دستگیر شد که از 298 
منزل مســکونی ســرقت کرده بود و در همین ارتباط 21 
میلیارد تومان سرقت و 50 میلیارد تومان پولشویی شده بود.

7۳ درصد سرقت های خرد را معتادان 
مرتکب شده اند

رئیس پلیس آگاهی ناجا نیز در این نشست با اشاره به 
اینکه تحرکات اراذل و اوباش منجر به وقوع جرایم مهم شده 
است، گفت: با افزایش جرایم خرد ناشی از اعتیاد مواجهیم 
به این ترتیب که 73 درصد ســرقت های خرد را معتادان 
مرتکب شــده اند و در همین خصــوص عدم جمع آوری و 
نگهداری معتادان و رهاسازی فوری آن ها مشکل زا شده است.

ســردار مقیمی افزود: از مسئوالن قضایی انتظار داریم 
با خریداران اموال مسروقه )مال خران( برخورد جدی کنند 
و همچنین بر ساماندهی وضع زندان ها از نظر طبقه بندی، 
بازپروری و اصالح زندانیان در راســتای جلوگیری از ورود 

مجدد آن ها به چرخه سرقت تاکید داریم.
روزانه 62۰ سرقت در تهران

رئیس پلیس تهران نیز در این نشست گفت: در 6 ماه 
ابتدایی امسال 116 هزار و 662 فقره سرقت در تهران رخ 
داده است که به طور میانگین روزانه در داخل تهران 620 
فقره سرقت داشته ایم.سردار سرتیپ حسین رحیمی افزود: 
76 هزار و 538 فقره ســرقت کشف شده است که نشان از 
کشف 66 درصدی این جرایم را دارد.به گفته وی، 38 درصد 
سرقت ها در تهران در این مدت خرد و 62 درصد سرقت های 
مهم از قبیل ســرقت از منازل، خودرو، موتورســیکلت و 

کیف قاپی بوده است.

همزمان با توزیع سومین محموله 
بشردوستانه ایران

رئیس جمعیت هالل احمر 
از کمپ آوارگان 

میانماری بازدید کرد

عوامل تیراندازی در تربت حیدریه 
دستگیر شدند


