
حوادث ـ اخبارکشور

 
    حوادث کوتاه از کشور

حمله به قطار 
مسافربری 
آمستردام- 

پاریس

 صفحه 11
 یک شنبه  اول شهریور 1۳۹۴ 

۸ ذیقعده1۴۳6 - شماره ۲11۳۸

حالت 
فوق العاده 
در واشنگتن

زمین
 در چین 

رانش کرد

 ۲کشته در 
تیراندازی 
نیویورک

باراک اوباما رئیس جمهــوری آمریکا برای 
آتش سوزی های گســترده در ایالت واشنگتن 

حالت فوق العاده اعالم کرد.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه از لس آنجلس، 
آتش سوزی های گسترده در ایالت واشنگتن که به مرگ 

یک مرد مســلح به یکی از ساختمان های 
فدرال در شهر نیویورک حمله کرد و بعد از کشتن 

نگهبان این ساختمان خود را کشت!
شبکه »ای بی سی نیوز« گزارش کرد که عامل مسلح 

یک مرد 68 ساله از ایالت »نیوجرسی« بوده است.

پلیــس می گوید که فرد مظنون این حادثه از میان دســتگاه فلزیاب رد 
می شــود وبه سمت آسانسور حرکت می  کند و در آنجا به سمت نگهبان این 

ساختمان تیراندازی می کند و بعد از آن با گلوله خودکشی می کند.
گزارش ها حاکی از آن است که عامل مسلح در صحنه حادثه جان خود 

را از دست داد اما نگهبان امنیتی در بیمارستان فوت کرد.
ساختمان مذکور محل دیوان مهاجرت و دفاتر چندین سازمان فدرال از 

جمله وزارت عدالت و کار بوده است.

بر اثر بارش باران  های سیل آسا و رانش زمین 
در جنوب غرب چین عالوه بر وارد آمدن خسارات 
سنگین به منطقه، دستکم 11 نفر جان خود را از 

دست دادند.
به گزارش ایرنا، تصاویر منتشــر  شده از تلویزیون 

چین حاکی است که این اتفاقات همچنین باعث ناپدید شدن 13 نفر دیگر 
در اســتان »سیچوان« شده اســت.رانش زمین باعث قطع ارتباط با  بخش 
»شویونگ« در این استان شده و همین موضوع کار کمک رسانی را با مشکل 
مواجه کرده است.نیروهای امدادی می گویند که بر اثر بارش باران سنگین و 
جاری شدن سیل و نیز ریختن خروارها خاک بر روی جاده ها، هنوز نتوانسته اند  
تجهیزات کمک رســانی را با خودرو حمل کنند.شاهدان می گویند که برخی 
خیابان  های این بخش به طور کامل زیر گل و الی فرو رفته و قابل تردد نیست.

از سوی دیگر در برخی خیابان ها به دلیل جاری شدن آب باران و آبگرفتگی 
شدید معابر، امدادگران از طریق شناورهای کوچک در تالشند تا کودکان و 
ســالمندان را به مناطق امن تر منتقل کنند.از آنجا که بسیاری از منازل در 
خاک و گل والی فرو رفته، مسئوالن نگرانند که در ساعات آینده شمار تلفات 
افزایش یابد.جاری شدن سیل در چین در سال جاری میالدی تاکنون جان 

بیش از 230 نفر را گرفته و باالتر از 50 ناپدید داشته است.
این بارش ها در 29 شــهر و منطقه و استان در سرتاسر چین زندگی 
60 میلیون نفر را مختل کرده و میزان خســارات اقتصادی آن بالغ بر 

18 میلیارد دالر بوده است.

سه آتش نشان منجر شده است همچنان ادامه دارد. آتش سوزی در حال حاضر، 
ایالت آمریکا را فرا گرفته و حدود 526 هزار  هکتار طعمه حریق شده است.
بسیاری از ساکنان ایالت واشنگتن و برخی ایالت های غربی آمریکا ناگزیر 

به تخلیه خانه هایشان شده اند و عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد.
آتش سوزی در ایالت واشنگتن بیش از پنج هزار و 100 واحد مسکونی را 

تهدید می  کند و شمار زیادی ساختمان تقریبا ویران شده است.
استرالیا، نیوزیلند و کانادا برای کمک به مهار آتش به آمریکا آتش نشان 
فرســتاده اند.ایالت واشــنگتن نیز در دو هفته اخیر شــاهد آتش سوزی های 
گســترده بوده که این آتش سوزی باعث نابودی مراتع و بخش  گسترده ای از 

جنگل ها شده است.

یک مرد مســلح روز جمعه با تیراندازی در 
قطار آمســتردام- پاریس دست کم سه نفر را 

زخمی کرد. 
در پی این تیراندازی، قطار مجبور به توقف اضطراری 
شد. به گزارش گاردین، عملیات این فرد با دخالت دو 

سرباز آمریکایی که از مسافران قطار بودند، خنثی شد.
پلیس ضد تروریســم فرانســه بازجویی از این فــرد را که پس از توقف 
اضطراری قطار در شهر آراس فرانسه، در نزدیکی مرز فرانسه و بلژیک، دستگیر 
شــد،  آغاز کرده است.این تیراندازی پیش از ساعت 6 عصر در آخرین واگن 
قطاری که 554 مسافر را به مقصد می رساند اتفاق افتاد. مرد مسلح در چمدان 
همراهش چندین نوع سالح گرم و سرد از جمله چاقو، تیغ، کالشینکوف و کلت 
اتوماتیک داشت.به نظر می رسد او در بلژیک سوار قطار شده بود و تیراندازی 

هنگامی اتفاق افتاد که قطار هنوز در داخل مرزهای بلژیک بوده است.
هنوز انگیزه این فرد مشــخص نیســت. با این همه براساس اطالعات به 
دســت آمده مرد مهاجم  مراکشی یا مراکشی تبار و 26 ساله است.دو سرباز 
آمریکایی که با لباس شخصی در حال سفر بوده اند با شنیدن صدای بارگذاری 
تفنگ از داخل توالت قطار با این مرد درگیر شدند. زیرا آنان متوجه می شوند 
یک کالشینکف آماده شلیک می شود.وقتی آنان می بینند مرد مسلح به سمت 
واگن پیش می رود به سمتش می روند و تالش می کنند او را مهار کنند. اما 
اسلحه شــلیک می کند و یکی از آن دو مرد زخمی می شود. رفتار شجاعانه 
این دو نفر مانع از بروز فاجعه در قطار شــد. یک زخمی دیگر این حادثه نیز 
ژان هیوآنگالد، هنرپیشه و فیلم نامه نویس فرانسوی است. او ظاهرا در تالش 
برای فعال کردن آژیر خطر قطار زخمی شده است.گفتنی است فرانسه پس 
از حمالت ماه ژانویه به دفتر نشریه شارلی ابدو و یک سوپر مارکت یهودیان 
که به کشته شدن 17 نفر انجامید به شدت نگران حمالت تروریستی است.

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در چهار ماهه 
اول امسال 240 تن مواد مخدر در استان های 

مختلف کشور کشف شده است.
اســداهلل هادی نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این میزان، تقریباً به اندازه کشــفیات پارسال 

بوده و تنها اندکی افزایش داشته است.
وی اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران سردمدار 
مبــارزه با قاچاق مواد مخــدر در دنیا بوده و میزان 
کشفیات ساالنه نشان دهنده این تالش مستمر است.

وی گفت: حدود 60 درصد زندانیان، 55 درصد 
طالق ها و 45 درصد سرقت های خرد در کشور مرتبط 

با موضوع مواد مخدر هستند.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشور با بیان اینکه افغانستان تولیدکننده 
عمده و اروپا مصرف کننده عمده مواد مخدر در جهان 
است، اضافه کرد: به همین دلیل ایران بهترین مسیر 
برای ترانزیت این مواد به شمار می رود که البته برای 
جلوگیــری از این امر فعالیت های مختلفی از جمله 

انسداد مرزهای شرقی انجام گرفته است.

هادی نــژاد ادامه داد: با تالش های صورت گرفته 
در زمــان حاضر تنها 35 درصد قاچاق مواد مخدر از 
مســیر ایران صورت می گیرد که امیدواریم با انسداد 
مرز ایران با پاکســتان تا پایان امسال این رقم به 15 

درصد برسد.
وی افزود: 90 درصد مواد مخدر ســنتی دنیا در 
افغانستان تولید می شود به طوری که در زمان ورود 
آمریکایی ها به افغانستان در سال 2001 حدود 180 
تن مواد مخدر در این کشور تولید می شد و این رقم در 
زمان خروج این نیروها به شش هزار و 400 تن رسید.

هادی نژاد اولویت ســتاد مبارزه با مواد مخدر در 
کشور را مبارزه با خرده فروشی ها عنوان کرد و ادامه 
داد: خــرده فروش ها به دلیل فعالیت در منظر و دید 
مردم از اهمیت زیادی برای ما برخوردار هستند و تمام 
توان خود را برای مقابله با این افراد به کار گرفته ایم.

وی به موضوع شیشــه نیز اشاره کرد و گفت: در 
گذشته از مرزهای شمال غرب کشور، پیش سازهای 
مواد مخدر صنعتی واردمی شــد ولی جلوی این امر 
گرفته شــد و در زمان حاضر با توفیقات ایجاد شده، 
قیمت این ماده مخدر تا چهار برابر افزایش یافته است.

در 4 ماه امسال

240 تن مواد مخدر در کشور کشف شد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به 
افزایش شمار پرونده های شکایت از پزشکان، گفت: 
48 درصد پرونده ها به نفع شاکیان مختومه می شود.
احمد شجاعی در دیدار مدیران و اعضای هیئت علمی 
دانشــگاه های علوم پزشــکی تهران با رئیس قوه قضاییه، 
گفت: قوه قضاییه که پزشــکی قانونی بخشــی از آن است 
نهایت تالش خود را برای تعامل با وزارت بهداشت و جامعه 

پزشکی انجام داده است.
رئیس ســازمان پزشکی قانونی کشــور افزود: علیرغم 
اینکه یکی از اختیارات قاضی آن اســت که بتواند با جرم 
براســاس صالحدید خود برخورد کنــد ولی قوه قضاییه با 
تدبیــر رئیس این قوه تالش کرده اســت تا شــأن جامعه 

پزشکی را رعایت کند.
وی تصریح کرد: البته ما خواســتار بی قانونی نیستیم 
ولی در حوزه قضاییه به علت شأن پزشکان و البته کم بودن 
مقصران این عرصه این لطف و نگاه ویژه به جامعه پزشکی 
وجود داشته است.شجاعی با اشاره به برخی جوسازی ها که 

ممکن بود در روند فعالیت ها مشــکل ایجاد کند، گفت: ما 
نباید از لطف و نگاه مثبت دســتگاه قضا به جامعه پزشکی 
سوءاستفاده کنیم هر چند که مواردی از این سوءاستفاده 
روی داده است.وی گفت: متاسفانه برخی اوقات توسط برخی 
افراد، جوسازی هایی صورت می گیرد که ممکن است به کل 
فعالیت پزشکی لطمه وارد کند. برخی مواقع از تعامل بین 
دستگاه قضایی و جامعه پزشکی، سوءاستفاده  شده و نسبت 

به قوه قضاییه جوسازی می شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: 
باید سازمان نظام پزشکی و خود جامعه پزشکی به تخلفات 
در این حوزه رســیدگی کند هر چند که شمار پرونده های 

شکایت از پزشکان در حال افزایش است.
وی تأکید کرد: در آمار سال قبل 48 درصد پرونده های 

شکایت از پزشکان به نفع شاکی رأی صادر شده است.
شجاعی گفت: حرمت جامعه پزشکی را باید خودمان 
حفــظ کنیم تا این حرمت در جامعه و ارگان های دیگر نیز 

حفظ شود.

رئیس ســتاد محیط زیســت و توسعه پایدار 
شــهرداری تهران، گفت: حدود ۳0 هزار هکتار از 
اراضی کشــاورزی جنوب تهران با آب های آلوده 

آبیاری می شود. 
به گزارش مهر، علی محمد شاعری با بیان اینکه حجم 
خروجی آب های ســطحی از شــهر تهران ساالنه معادل 
420 میلیــون متر مکعب اســت افــزود: در حال حاضر 
ســاالنه به طور متوسط بیش از 300 میلیون متر مکعب 
از روان آب های خروجی از شهر تهران به مصارف مستقیم 

کشاورزی می رسد.
شاعری گفت: اگرچه با تالش شهرداری منطقه 20 و 
همکاری کشاورزان، بخشی از زمین های کشاورزی با آب 
سالم آبیاری می شــوند اما هنوز بخش عمده ای از اراضی 
محدوده جنوب تهران آلوده به پســاب های فاضالب است 
کــه امیدواریم در آینده ای نزدیک این اراضی نیز عاری از 

مواد آالینده زیست محیطی شود.
وی افزود: در شهر تهران روزانه بالغ بر 2 میلیون متر 

مکعب فاضالب تولید می شود که حدود 40 درصد فاضالب 
تولید شده به تصفیه خانه های فاضالب انتقال داده می شود 
و 60 درصد دیگر آن در چاه های جذبی و آب های سطحی 

دفع می شود.
به گفته شاعری، از نظر وظایف سازمانی جلوگیری از 
آلودگی محصوالت کشاورزی در اثر آبیاری با روان آب های 
آلوده در حیطه وظایف شهرداری تهران نیست با این حال به 
دلیل حساسیت موضوع و احساس وظیفه در قبال سالمت 
شهروندان تهرانی، شهرداری در بخش های مختلف به انجام 
فعالیت هایی برای کاهش آلودگی محصوالت و خاک های 

جنوب شهر تهران اقدام کرده است.
رئیس ســتاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
تهران اظهار امیدواری کرد با تخصیص اعتبار و تسهیالت 
کافی از سوی دولت به وزارت نیرو برای تکمیل و کمک به 
مردم به منظور خرید انشعاب هر چه سریعتر شاهد بهبود 
وضعیت فاضالب شهر تهران و بازچرخانی و استفاده مجدد 

آن توسط شهروندان باشیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

شمار پرونده های شکایت از پزشکان در حال افزایش است
رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران خبر داد

آبیاری ۳۰ هزار هکتار زمین زراعی در جنوب تهران با آب های آلوده

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفت: 
طرح برخورد بــا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
مانتوهای شیشه ای و بدن نما در سراسر کشور اجرا 

می شود.
ســردار خلیل هاللی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن 
عمومــی ناجا از اجــرای طرح برخورد بــا تولید و عرضه 
کنندگان مانتوهای بدن نما معروف به مانتوهای شیشه ای 

در سراسر کشــور خبرداد و گفت: این طرح از امروز اجرا 
خواهد شد.

گفتنی اســت پیش از این سخنگوی ناجا در پاسخ به 
سوال خبرنگار فارس درخصوص فروش چنین مانتوهایی 
در مانتوفروشــی ها گفته بود »صنف فروشــندگان لباس 
حق فروش چنین مانتوهای بدن نما و اصطالحاً شــفاف و 

شیشه ای را ندارند«. 

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا خبرداد

با تولید و عرضه کنندگان مانتوهای شیشه ای 
برخورد می شود

رئیس اتحادیه صنف مشــاوران امالک کشور 
از مردم خواست برای اقامت سایر کشورها فریب 
تبلیغات خرید ملک را نخورند زیرا شــکایت های 

زیادی از این نوع کالهبرداری ها شده است. 
حسام عقبایی به خبرگزاری صدا وسیما گفت:آگهی های 
وسوسه کننده ای که در شبکه های ماهواره ای، روزنامه ها  و 
ســایت ها به منظور خرید ملک در خارج از کشــور دیده 
می شــود، کالهبرداری اســت زیرا خرید و اقامت در هر 
کشــوری قانون خاصی دارد و برخی از افراد تمام سرمایه 

خود را به حســاب خانه هایی که وجــود فیزیکی ندارد، 
واریز کرده اند.

عقبایی افزود: مردم به ایــن گونه آگهی ها اطمینان 
نکنند ودر صورت خرید ملک در سایر کشورها با وکالی 
قانونی، بنگاه های مسکن و افراد متخصص مشورت کنند و 
از صحت خرید ملک اگاهی یابند.وی تصریح کرد: بسیاری 
از سایت های فروش ملک جعلی است و با ارائه نقشه صوری 
زمیــن و کد رهگیری  به خریداران، پول های هنگفتی از 

مردم دریافت می کنند.

هشدار رئیس اتحادیه مشاوران امالک

فریب تبلیغات خرید ملک در دیگر کشورها را نخورید

از مجسمه ابوعلی سینا در ارتفاع 2۷1 متری 
برج میالد رونمایی شد.

به گزارش تســنیم، این مجسمه در مراسمی به 

مناسبت روز پزشک با حضور وزیر بهداشت، رئیس 
شــورای شــهر تهران و علی اکبر والیتی در سالن 

مشاهیر برج میالد رونمایی شد.

رونمایی از مجسمه ابوعلی سینا در برج میالد

براســاس اعالم فرمانده گروه پدافند هوایی 
کرمانشــاه پهپادی که به منظور شناسایی وارد 

مرزهای کشور شده بود منهدم شد.
سرهنگ دوم فرزاد فریدونی در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا اعالم کرد: چندی پیش پهپادی ناشناس وارد منطقه 

و با استفاده از سامانه های بومی شناسایی شد.
فرمانده گروه پدافند هوایی کرمانشــاه افزود: پس از 
شناســایی این پهپاد سامانه های موشکی پدافند هوایی 

درگیر شدند و پهپاد را ساقط  کردند.
سرهنگ فریدونی توضیح داد:  پهپادها دو نوع هستند، 
پهپادهایی که برای شناسایی مورد استفاده قرار می گیرند 
و پهپادهایی که عالوه بر شناســایی توانایی درگیری نیز 
دارند، پهپادی که در منطقه ســاقط شــد از نوع پهپاد 

شناسایی بود
وی اطالعاتــی در خصوص مبدا این پهپاد و مناطق 

مورد نظر آن ارائه نکرد.
فرمانده گروه پدافند هوایی کرمانشــاه اعالم کرد: از 
ابتدای سال تاکنون در غرب کشور 12 اخطار رادیویی به 
پروازهای ناشناس داده شده که خوشبختانه آنها تبعیت 

کردند و در نهایت منجر به قطع مرز نشده است.
فرمانده گروه پدافند هوایی کرمانشــاه توضیح داد: 
اگر هویت پروازهایی که توســط سیستم پدافند هوایی 
شناسایی می شود مشخص شــود می توانند وارد فضای 
کشور شــوند در غیر این صورت اجازه ورود به کشور را 

نخواهند داشت.
سرهنگ فریدونی ادامه داد: اگر هواپیمای ناشناسی در 
فضای کشور و فضای پیرامونی شناسایی شود در مرحله 
نخست به آن هشــدار رادیویی خواهیم داد و سپس به 
ترتیب هواپیماهای نیروی هوایی، ســامانه های موشکی 
و گروه های توپخانه برای درگیری با پرواز متخاصم وارد 

عمل می شوند.
وی افزود: پدافند هوایی با توجه به ابزاری که در اختیار 
دارد به پروازهایی که راهبری خود را از دســت داده اند 
نیز کمک می کند.فرمانده گروه پدافند هوایی کرمانشاه 
اعالم کرد: برد و دقت سامانه های راداری و موشکی پدافند 

هوایی که به ما واگذار شده ارتقاع پیدا کرده است.
وی با اشــاره به امنیت آسمان ایران گفت: روزانه 
400 پرواز بین المللی از آسمان غرب کشور عبور می کنند.

فرمانده گروه پدافند هوایی کرمانشاه 
خبر داد

انهدام پهپاد ناشناس 
در غرب کشور

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش گفت: در سال تحصیلی جدیدحدود ۵۳00 
سرباز معلم در مدارس کشور تدریس خواهند کرد. 

ســید محمد بطحایی به فارس گفــت: وزارت دفاع و 
پشتیانی نیروهای مسلح سهمیه ای در خصوص سرباز معلم 
اختصاص داده بود که کم بود و با رایزنی هایی انجام شــده، 
حدود 1300 تا 1400 ســرباز معلم بیشتر از سهمیه سال 

جاری، هماهنگ شد.

فعالیت ۵۳۰۰ سرباز معلم 
در سال تحصیلی جدید

دادستان عمومی و انقالب شهرستان منوجان 
از هالکت یکی از اشرار مسلح و زخمی شدن سه 
نفر دیگر در درگیری مسلحانه با سربازان گمنام 

امام زمان)عج( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری اســتان 
کرمــان، محمد ضیاءالدینی اظهــار کرد: طی انجام 
اقدامــات اطالعاتی یک ماهه توســط مأموران اداره 
اطالعات پنج شهرستان جنوبی استان کرمان و پس 
از درگیری مسلحانه سربازان گمنام امام زمان)عج( با 
اشــرار مسلح مقدار 700 کیلوگرم مواد مخدر از نوع 
تریاک و سه دستگاه خودرو و دو قبضه اسلحه کلت 

کمری از قاچاقچیان کشف شد.
وی افزود: در این درگیری یکی از اشرار مسلح به 
هالکت رسید و سه نفر دیگر زخمی شدند که یکی از 
افراد زخمی شده دستگیر و دو تن دیگر متواری شدند.
دادســتان منوجان گفت: با توجــه به اطالعات 
بدست آمده این باند در ماه گذشته قریب به 30 تن 
مواد مخدر به صورت مســلحانه از حوزه های قضایی 

شهرستان های جنوب کرمان حمل کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به شناسایی تمامی اعضای 
باند و افراد متواری، در اسرع وقت نسبت به دستگیری 

آنها و مجازات قانونی اقدام خواهد شد.
ضیاءالدینــی گفت: بــا توجه به نبود ایســت و 
بازرسی در محورهای خروجی شهرستان های کهنوج 
و قلعه گنج به منوجان و مسیر منوجان به هشتبندی 
از حوزه قضایی شهرستان میناب از استان هرمزگان 
و تردد اشــرار مســلح از این مسیر لذا ضروری است 
مراجع مربوط نســبت به ایجاد ایســت و بازرسی در 

این مسیرها اقدام کنند.

در درگیری با سربازان گمنام
 امام زمان)عج( صورت گرفت

هالکت یکی از اشرار مسلح 
در منوجان

ماموران پلیس آگاهی پایتخت موفق شدند مرد 
کالهبرداری را که به بهانه وامهای کم بهره، اقدام به 

کالهبرداری از زنان می کرد، دستگیر کنند. 
بیست و هشتم خرداد ماه خانمی با مراجعه به کالنتری 
127 نارمک به مأموران اعالم کرد: شــخصی با وعده وام 
کم بهــره 20 میلیون تومانی و به بهانه اینکه برای تهیه 
وام نیاز است تا یک حساب بانکی داشته باشم، به شیوه ای 
کالهبردارانه اقدام به سرقت مبلغ 5 میلیون تومان از من 

کرده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کالهبرداری و به 
دستور شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران، 
پرونده جهت رســیدگی در اختیار پایگاه چهارم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
تهران بــزرگ، به کارآگاهان گفت: چند روز پیش جهت 
انجام امور بانکی سوار یک دستگاه خودرو پراید قهوه ای 
رنگ که قباًل نیز چند بار از آن به عنوان آژانس استفاده 
کرده بودیم، شدم؛ در بین راه و در حین صحبت با گوشی 
تلفن همراه، راننده پراید متوجه شــد که قصد دارم تا با 
مراجعه به بانک اقدام به دریافت تســهیالت مالی کنم و 
در ادامه مدعی شد که خودش کارمند یکی از مؤسسات 
قرض الحسنه است و می تواند وام کم بهره برای من دریافت 
کرده و حتی خودش ضامن شود، مشروط به اینکه پیش 
از آن مبلغی را به عنوان پیش پرداخت در یک حســاب 

مالی واریز کنم.
وی در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت: بعد از 
چند روز، این شخص با من تماس گرفت و برای رفتن به 
مؤسسه قرض الحسنه با من قرار گذاشت؛ پس از برداشت 
مبلغ 5 میلیون تومان از حســاب بانکی در شعبه خیابان 
اشــرفی اصفهانی، با ماشــین او به سمت میدان سبالن 
حرکت کردیم. در مقابل یک مؤسســه مالی در محدوده 
میدان سبالن، راننده از من درخواست کرد تا با مراجعه به 

کالهبردار زنان به دام افتاد

مؤسسه از باز بودن آن اطمینان پیدا کنم؛ در حالیکه مبلغ 
5 میلیون تومان در داخل داشــبورد ماشین قرار داشت، 
از ماشــین پیاده شدم که ناگهان راننده پایش را بر روی 
گاز گذاشت و از محل دور شد.با آغاز رسیدگی به پرونده 
و بررسی شکایتهای مشابه، کارآگاهان موفق به شناسایی 
تعداد دیگری از شکات و مالباختگان از میان زنانی شدند 
که همگی آنها به این شیوه و شگرد و با وعده وامهای کم 
بهره و مدت دار مورد کالهبرداری و سرقت پولهای خود 
قرار گرفته بودند.با توجه به شیوه و شگرد کالهبرداری، 
کارآگاهان با بررســی سوابق مجرمان سابقه دار موفق به 
شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی به نام الف )50 ســاله( شدند که چند سال پیش 
نیز به همین شــیوه اقدام به کالهبرداری از زنان کرده و 
توسط کارآگاهان دستگیر و روانه زندان شده بود اما پس 
از گذشــت مدتی کوتاه با اخذ مرخصی از زندان، آزاد و 
متواری شده است؛ بالفاصله تصاویر این شخص از بانک 
اطالعات مجرمان سابقه دار استخراج شد و کلیه مالبختگان 

وی را مورد شناسایی قرار دادند.
ســرانجام کارآگاهان موفق به شناسایی محل تردد 
متهم در خیابان شــریعتی شــده و در حالیکه وی قصد 

داشت به همین شــیوه و شگرد اقدام به کالهبرداری از 
یک خانم کند، در بیســت و پنجم مرداد ماه دستگیر و 

به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
الف پس از دستگیری و انتقال به پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی تهــران بزرگ، صراحتاً به ده ها فقره کالهبرداری 
اعتراف و عنوان داشت: بیش از یک سال )پس از آزادی از 
زندان( است که به این شیوه و شگرد اقدام به کالهبرداری 
و سرقت از زنان می کنم؛ عمدتاً خود را به عنوان کارمند 
مؤسســات قرض الحســنه معرفی کــرده و زمانی که  
مالباختگان پول همراه داشتند آنها را به بهانه های مختلف 
از قبیل تهیه تصویر از مدارک شناسایی و ... از ماشین پیاده 

کرده و به همراه پولها از محل فرار می کردم.
سرهنگ کارآگاه سعداهلل گزافی، رئیس پایگاه چهارم 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ، با اعــالم این خبر گفت: با 
شناســایی تعدادی از شــکات و همچنین اعترافات به 
دســت آمده از متهم، تعــدادی از محل های تردد متهم 
در مناطق غرب تهران و همچنین در مناطق تهرانپارس، 
نارمک، پیروزی و خیابان جمهوری مورد شناسایی قرار 
گرفته اســت.رئیس پایگاه چهــارم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ با اعالم دســتور مقام قضایی مبنی بر انتشار بدون 
پوشش تصویر متهم، عنوان داشت: با توجه به شناسایی 
تعدادی از شکات پرونده، اعتراف صریح متهم به ده ها فقره 
کالهبرداری و سوابق قبلی متهم در ارتکاب کالهبرداری 
به شــیوه و شگرد فوق و به جهت شناسایی دیگر جرایم 
ارتکابی متهم و به ویژه سایر شکات و مالباختگان، دستور 
انتشار بدون پوشــش تصویر متهم از سوی مقام قضایی 
صادر شده اســت؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که 
موفق به شناســایی تصویر متهم شــدند دعوت می شود 
تا جهت پیگیری شــکایات خود به نشانی پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ در سیدخندان، خیابان ابوذر 
غفاری، باالتر از بیمارستان رسالت، جنب کالنتری 120 

سیدخندان مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب اســتان تهران 
از کشــف دو محموله قاچاق کفش، تی شرت، 
کاپشن، شلوار زنانه و قاب گوشی تلفن همراه 

پیش از ورود به تهران خبر داد.
ســردار محسن خانچرلی با اشــاره به توقیف دو 
خاور حامل کاالی قاچاق در غرب استان تهران اظهار 
کرد: ماموران کالنتری 11 شهرســتان مالرد هنگام 
کنتــرل خودروهای عبوری در جاده مالرد به تهران، 
به دو دســتگاه کامیون خاور مشکوک شده و آنها را 

متوقف کردند.
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: در 
بازرسی از کامیون های توقیفی مشخص شد خودروها 
حامل بار قاچاق بودند و در ادامه پس از دستگیری 5 
نفر، تعداد 18 دستگاه اسپیکر، یک هزار و 150 عدد 
قاب گوشی، 4دستگاه ماکت گوشی، 20 عدد دوشاخه، 
20عدد کابل رابط فلش، 8 عدد فلش حافظه و هزار 
و 204 جفت کفش ورزشــی اسپرت، 10 هزار و 80 
ثوب کاپشن، تی شرت، شــلوار زنانه و لباس ورزشی 
تولید کشور چین به ارزش 3 میلیارد ریال کشف شد.

خانچرلی ادامه داد: در تحقیقات پلیس مشخص 
شد صاحب اصلی بار توسط یک دستگاه تریلی کاالی 
قاچاق را از بندری در جنوب کشور به شهرستان مالرد 
انتقال داده و از آنجا توسط دو دستگاه خاور قصد انتقال 
اجناس به بازار تهران را داشته که توسط پلیس مالرد 

شناسایی و دستگیر شد.
وی در پایان به تسنیم گفت: در این راستا 5 متهم 
دســتگیر  و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل 

مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان 
تهران خبر داد

کشف ۲ محموله 
کاالی قاچاق چینی

تصادف در جاده کیاسر با 4 کشته
ساری - خبرنگار کیهان: تصادف دو دستگاه خودرو سبک و سنگین در 
جاده کیاسر به سمنان موجب مرگ تمامی سرنشینان خودرو سواری زانتیا شد.
به گزارش مرکز فوریت های پزشــکی مازندران این حادثه که ساعت 22 
و 37 دقیقه جمعه در منطقه مازا جاده کیاســر به ســمنان بین دو دستگاه 
خودرو ســواری زانتیا و کامیون رخ داد  هر 4 سرنشین خودرو زانتیا که یک 
نوجوان 12 ســاله و دو زن 26 و 35 ســاله و یک مرد 50 ساله بودند، در اثر 

شدت تصادف در دم جان باختند.
ســرهنگ محمدنژاد رئیس پلیس راه مازندران علت وقوع این حادثه را 

انحراف به چپ زانتیا اعالم کرد.
سانحه رانندگی 2 قربانی گرفت

مهاباد - ایرنا: حادثه رانندگی در مســیر اشــنویه به پیرانشهر در جنوب 
آذربایجان غربی 2 کشته و یک مجروح برجای گذاشت.

فرمانده پلیس راه نقده روز شنبه گفت: این حادثه دیشب در کیلومتر 5 
مسیر اشنویه - پیرانشهر بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس 

و سمند به وقوع پیوست.
سرگرد علیرضا اسماعیل نژاد افزود: در این حادثه هر دو سرنشین خودرو 
پژو پارس که مادر و فرزند بودند، جان خود را از دست دادند و راننده سمند 
نیز زخمی و بالفاصله با حضور نیروهای امدادی به بیمارستان اشنویه منتقل 

شد. وی انحراف به چپ خودرو پژو پارس را علت این حادثه اعالم کرد.
قاچاق سوخت ۳ نفر را به کام مرگ کشاند

زاهــدان - ایرنا: بر اثر برخورد یک دســتگاه کامیون خاور با وانت تویوتا 
حامل مواد سوختی قاچاق در محور خاش به زاهدان حوالی منطقه دهپابید 

از حوزه بخش نوک آباد 3 نفر در آتش سوختند و یک نفر نیز مجروح شد.
محمدامین حسین زهی رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان خاش گفت: 
دو تیم امدادی این نهاد به همراه تیم هایی از پلیس و فوریت های پزشــکی 
در محل حاضر شدند و در جمع آوری اجساد و اعزام مجروح به مرکز درمانی 

مشارکت داشتند.
هنوز علت این حادثه که بامداد جمعه اتفاق افتاد از ســوی کارشناسان 

پلیس راه اعالم نشده است.
مرگ 2 موتورسوار

آغاجاری - فارس: در اثر برخورد 2 دستگاه وانت پیکان و موتورسیکلت 
در 12 کیلومتری جاده آغاجاری 2 نفر در کنار رودخانه مارون فوت کردند.

این دو جوان حدود 20 تا 22 ساله به نام های »سعید یونگانی« و »امین 
امیدی« بعد از آب تنی هنگامی که با وسیله نقلیه موتورسیکلت خود از کنار 
رودخانه مارون وارد جاده اصلی می شدند با یک دستگاه وانت پیکان تصادف 
کرده و به علت شدت تصادف و جراحات وارده از ناحیه سر در دم فوت کردند.

برخورد پراید با شتر
سمنان - خبرنگار کیهان: برخورد یک دستگاه خودرو سواری پراید با یک 
نفر شتر در محور فرعی شاهرود - طرود یک کشته و 4 مصدوم برجای گذاشت.

این حادثه ساعت 21 و 33 دقیقه شامگاه جمعه رخ داد و مصدومان به 
بیمارستان شاهرود منتقل شدند.

بی توجهی راننده پراید به جلو، علت این تصادف اعالم شد.
عروسی عزا شد

قم - ایرنا: جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قم گفت: حرکات 
نمایشی راننده پژو پارس و بی احتیاطی یکی از سرنشینان آن، باعث سقوط 

این سرنشین به پایین پل و فوت وی شد.
سرگرد حمید عرب افزود: در این حادثه خودروهای همراه کارناوال عروسی 
بدون توجه به تذکرهای مکرر پلیس، اقدام به حرکات نمایشــی و خطرناک 
کردنــد و با توجه به اینکه راننده پژو پارس در حالت طبیعی نبود، منجر به 

حادثه تلخ سقوط یکی از سرنشینان شد.
وی افزود: یکی از سرنشینان روی لبه پنجره خودروی یاد شده نشسته و 
با توجه به سرعت باال، این خودرو با میله های سمت راست پل نیروگاه برخورد 

کرد و منجر به سقوط این فرد به پایین پل و مرگ وی شد.
مرگ نوجوان در سد خاکی

خمین - ایرنا: نوجوان 16 ساله اهل یکی از روستاهای شهرستان شازند 
استان مرکزی در سد خاکی روستای دره گر از توابع خمین غرق شد.بخشدار 
کمره خمین گفت: این فرد روز جمعه به قصد تفریح به روستای دره گر خمین 
سفر کرده و بدون آشنایی با فن شنا برای آب تنی وارد این سد خاکی شده بود 

که در نهایت به دلیل خفه شدن در آب جان خود را از دست داد.
احمد اسدی افزود: به دلیل نداشتن امکانات غواصی در این شهرستان از 
نیروهای امداد و نجات هالل احمر استان مرکزی برای بیرون کشیدن جسد 

این نوجوان استفاده شد.
رودخانه زاب دختر بچه را برد

مهاباد - ایرنا: رودخانه زاب در جنوب آذربایجان غربی باز هم قربانی گرفت 
و این بار یک دختر 7 ساله را به کام مرگ کشاند.

مســئول اداره آتش نشانی سردشت روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این 
حادثه در حاشــیه روستای کانی گویز از توابع این شهرستان زمانی روی داد 
که کودک 7 ســاله در حاشیه رودخانه زاب در داخل آب مشغول بازی بود.
رحمان امینی افزود: پدر این دختر خردســال که در کنار رودخانه در حال 
چرای دام ها بود، ناگهان متوجه غیبت فرزندش در حاشیه رودخانه می شود.

وی اضافه کرد: نیروهای امدادی جنازه این دختر را بعد از یک ســاعت 
تالش از رودخانه خارج کردند.

کشف محموله هروئین در رشت
رشــت- خبرنگار کیهان: فرمانده مرزبانی گیــالن دیروز گفت: ماموران 
مرزبانی این فرماندهی در پی کسب گزارشی مبنی بر اینکه فردی قصد وارد 
کردن مواد مخدر به این اســتان دارد، رســیدگی به موضوع را در دستورکار 
قرار دادند.سرهنگ سیدیوسف مرتضوی افزود: ماموران با شناسایی متهم، در 
عملیاتی ضربتی وی را دستگیر و از خودرو نامبرده مقدار 500 گرم هروئین 

کشف کردند.
توقیف 410 کیلو تریاک

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی خراســان جنوبی گفت: ماموران 
انتظامی شهرستان نهبندان هنگام گشت زنی در جاده »نهبندان- سربیشه« 
به یک دستگاه خودروی پژو 405 مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور 
ایســت دادند.ســرتیپ دوم واعظی افزود: راننده با مشاهده ماموران متواری 
شد که با عالئم هشداردهنده به وی دستور توقف خودرو صادر و پس از 10 

کیلومتر تعقیب و گریز توسط پلیس در نهایت متوقف شد.
وی ادامه داد: با توقف خودرو و بازرســی از آن 367 کیلوگرم تریاک از 

داخل صندوق و کابین خودرو کشف شد.
واعظی تصریح کرد: در عملیاتی دیگر ماموران ایســت و بازرسی شهید 
حسینی ســهل آباد نهبندان هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه 
کامیون ایســوزو حامل بار موز را متوقف کردند که در بازرسی از خودرو 43 

کیلوگرم تریاک کشف شد.
این مقام انتظامی تاکید کرد: در این عملیات 2 دستگاه خودرو توقیف و 

2 نفر دستگیر شدند که با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام شدند.
انهدام باند سارقان مسلح

زاهدان- خبرنگار کیهان: جانشین انتظامی شهرستان »سراوان« سیستان 
و بلوچستان »از انهدام باند سارقان مسلح و کشف 11 فقره سرقت خبر داد.«

 سرهنگ دوم »اســماعیل منصوری« گفت: در پی افزایش سرقت های 
مســلحانه و به عنف در شهرستان ســراوان، تیم ویژه ای از کارآگاهان خبره 

پلیس آگاهی جهت شناسایی و دستگیری سارقان تشکیل شد.
جانشین انتظامی سراوان افزود: این تیم ویژه با به کارگیری منابع و انجام 
کار اطالعاتی شبانه روزی یکی از سارقان را شناسایی و در یک عملیات موفق 
دســتگیر کردند.منصوری ضمن اشــاره به اینکه متهم دستگیر شده دارای 
ســوابق کیفری است.، تصریح کرد: این سارق در تحقیقات تخصصی پلیس، 
به 7 فقره ســرقت مسلحانه موتورسیکلت و 4 فقره سرقت به عنف به همراه 
چهار نفر از همدستانش اعتراف کرد.این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران 
در ادامه عملیات با شناسایی محل اختفای سایر اعضای این باند، آنان را نیز 
در یک عملیات هماهنگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی 

معرفی کردند.


