بین الملل
نجات آخرین کوهنوردان
گرفتار اندونزی

ســیانان :دو روز پس از زلزله  ۶.۴ریشتری
اندونزی که باعث گرفتارشــدن بیــش از ۶۰۰
کوهنورد در کوهستان شده بود ،شش نفر آخری
که در کوه آتشفشــانی جزیره لومبوک گرفتار
شده بودند ،نجات یافتند .صدها کوهنورد خارجی
در میان بیش از  ۶۰۰کوهنورد نجات یافته از این
کوه ۳۷۲۶متری بودند که ،شش کوهنورد آخر در
پی یک عملیات امدادونجات گسترده متشکل از
 ۲۰۰نیروی پلیس ،نظامی و امدادگر اندونزیایی
نجاتدادهشدند.هنوزمشخصنیستکوهنوردان
نجاتیافته از کوهســتان نیازی به درمانها و
مراقبتهای پزشکی بیشتر دارند یا خیر .مقامات
هنوز در حال بررســی تلفات این زلزله در نقاط
مختلفگردشگریاینکشورهستندکهتاکنون
شانزده کشته داشته و منجر به بیخانمانشدن
صدها نفر دیگر شــده اســت .برآوردهای اولیه
نشان میدهد بیش از  ۱۰۰۰خانه در این زلزله
تخریب شده و رئیسجمهور اندونزی اعالم کرده
است که به هر ساختمان آسیبدیده ۳۴۶۸دالر
جهت بازسازی تعلق خواهد گرفت .این زلزله۶.۴
ریشتری منجر به مجروحشدن دستکم ۱۶۲
نفر شده که  ۹۴نفر از آنان دچار مجروحیتهای
شدید شدهاند .درحالحاضر حدود  ۱۰۰نیروی
داوطلب در حال امدادرسانی به ساکنان مناطق
زلزلهزده بوده و صدها پتو و کیت بهداشتی میان
زلزلهزدگان توزیع شده اســت .دولت نیز مبلغ
 ۷۰۰۰دالر بهعنوان بودجه اضطــراری به این
منظوراختصاصدادهاست.
   

استعفای اسقف استرالیایی
متهم به پنهانکاری

رویترز:واتیکاناعالمکردکه«فیلیپویلسون»،
اسقفاعظماسترالیاکهب هدلیلمخفینگ هداشتن
ماجرای رسوایی اخالقی در کلیسای کاتولیک
رم گناهکار شناخته شده ،از منصب خود استعفا
کرده است .این اسقف اعظم آدالید چندی پیش
به قصور در افشای رسوایی اخالقی پدر «جیمز
فلچر» به پلیس ،محکوم شد .دو قربانی جنسی
این پرونده ،در سال  1976پرده از این تخلف در
حضور ویلسون برداشتند؛ اما وی از علنیکردن
ماجرا خودداری کرد .پیشتر ،ویلســون به یک
سال زندان محکوم شد و براساس اعالم واتیکان،
«پاپ فرانســیس» ،رهبر کاتولیکهای جهان
استعفای او را پذیرفته است .فلچر درسال2004
بهخاطر ارتکاب  9فقره سوءاســتفاده جنسی از
کودکان ،گناهکار شناخته شد و در سال 2006
پسازابتالبهسکتهدرزندانجانباخت.ویلسون
در حالی استعفا داد که موج جدیدی از اتهامهای
اخالقی،عالیرتبهترینردههایکلیسایکاتولیک
در سراسر جهان را فرا گرفته است .پاپ فرانسیس
همچنین اســتعفای کاردینــال «تئودور مک
کاریک» ،یکی از برجستهترین شخصیتهای
کلیسای کاتولیک آمریکا را که در کانون رسوایی
جنســی قرار دارد ،پذیرفت .اتهامهای وارده به
این کاردینال که پرده از آن برداشــته شــد ،در
حالی مطرح اســت که پاپ فرانسیس با بحران
دیگری در شیلی بهدلیل رســوایی اخالقی در
کلیساهای این کشــور روبهروست .لغزش مک
کاریک ،کلیساهای آمریکا را در بهت و حیرت فرو
برد؛ زیرا وی طی دههها یکی از رهبران مذهبی
محترم و معتمد پاپها و روسایجمهوری این
کشــور بود .چندی پیش مقامهای کلیساهای
آمریکا اعالم کردند که اتهامهــای وارده به این
کاردینال درباره سوءاستفاده جنسی از یک پسر
شانزدهساله در حدود 50سال پیش ،معتبر بوده و
واقعیتداشتهاست.ازآنزمانبهبعد،یکنوجوان
دیگراتهامیعلیهمککاریکمبنیبرسوءاستفاده
از خود را مطرح کرده است؛ همچنین چند نفر
دیگر این کاردینال آمریکایی را به موارد مشابهی
متهم کردهاند .مک کاریک گفته است که حادثه
 50سال پیش را به یاد نمیآورد؛ اما درباره دیگر
اتهامهای وارده به خود اظهارنظری نکرده است.

تروریست ها بانک زدند!

گروهی از تروریســت ها که هنوز هویت آنها
مشخص نشــده اســت ،روز جمعه با حمله به
یک بانک در ایالت جامو و کشمیر به غارت آن
پرداختنــد .این حادثه تروریســتی درمنطقه
شــوپیان رخ داد که طی ماههای اخیر شاهد
عملیات تروریستی متعدد همچنین تظاهرات
زیادی بــوده اســت.به گفته منابــع ایالتی،
تروریستها 12تفنگ از نیروهای امنیتی دولتی
سرقت کرده و با اســتفاده از آنها به این بانک
حمله کردند .آنها مقدار زیادی پول نقد نیز به
سرقت بردند که هنوز میزان آن مشخص نشده
اســت.منابع پلیس در حال بررسی این حادثه
هستند و هنوز نظر خاصی درباره آن اعالم نکرده
اند.بر اســاس اعالم منابع امنیتی ایالتی600 ،
تروریســت در مرزهای این ایالت منتظر ورود
هستند تا عملیات خرابکارانه انجام دهند.وزارت
کشور ایاالت کشمیر نیز ادعا کرد که این تعداد
تروریست از سوی پاکستان حمایت می شوند.
پلیس ایالت کشمیر همچنین گزارش داد امروز
صبح دو تروریست دیگر را در روستای دیگری
در همین منطقه کشته است.بر اساس گزارشی
که به پارلمان هند ارائه شــده است ،طی  6ماه
گذشته  100تروریســت و  43نیروی امنیتی
هند در درگیری های ایالت جامو و کشــمیر
کشته شده اند.

قصاص مرد کرجی بهخاطر سوءظن

مرگ تلخ یک جوان در دالستان
نسلفردا:جوانیبیستسالهبههنگامشناکردندراستخرباغیواقعدرروستای«دالستان»شهرستانساوه
بهعلتعدمآشناييبافنونشنا،جانخودراازدستداد.سرهنگ«پرویزاسدی»،فرماندهانتظاميشهرستان
ساوه گفت :گزارشي مبني بر غرقشدن فردي در استخر یکی از باغهای روستای دالستان این شهرستان به
مركز فوریتهای پلیس 110اعالم شد .وي ادامه داد :با اعالم اين خبر بالفاصله تیمهای امدادي و مأموران
انتظاميدرمحلوقوعحادثهحاضرشدندکهشاهدانحادثهبیانداشتندجوانیبیستسالهدرداخلاستخر
در حال شناکردن بوده که بهعلت نداشتن مهارت الزم در فن شنا به عمق آب فرورفته و غرق شده است.
سرهنگاسدیبيانداشت:جسدمتوفیازآبخارجوبرايبررسيبيشتربهپزشكيقانونيمنتقلشد.

حـوادث

Accidents

نسلفردا:حکمقصاصمردجوانیکهبهخاطرسوءظنبههمسرشدرجنایتیهولناکپسرجوانیراباشلیک
اسلحه به قتل رسانده بود در زندان کرج اجراشد .این جنایت در سال 93اتفاق افتاده بود و قاتل بهنام کامران
در جریان یک نزاع خونین در کمالشهر کرج جوانی بهنام فرشاد را به رگبار بست و کشت .کارآگاهان دریافتند
کامران بهخاطر سوءظن به همسرش با فرشاد درگیرشده و او را کشته است .کامران دستگیر شد و گفت :چند
وقتی بود که به رابطه همسرم با فرشاد مشکوک شده بودم تا اینکه یک روز گوشی خودم را به عمد در خانه
جاگذاشتم .همسرم با گوشیام با آن مرد تماس گرفت و تمام مکالمههای آنان ضبط شد و من نیز این جنایت
را رقم زدم.
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نقشه شیطانی من پسرم را نابود کرد

دوستییادشمنی؟
یلدا توکلی  /گروه حادثه

tavakoli.yalda11@gmail.com

باالخره نقشه شیطانی من جواب داد
و کار پسر و عروسم به دعوا و دادگاه و
سرانجامهمبهجداییختمشد.بعداز
طالق پسرم از همسرش ،آرامآرام او
را متقاعد کردم که هیچکس به اندازه
فامیل به درد آدم نمیخورد و بعد به
خواستگاری دخترخواهرم رفته و
مقدمات عروسی او با پسرم را فراهم
کردم؛ ولی...
همه منتظر بودند تا این دختر
و پسر زودتر بزرگ شوند
کمر خمیدهای داشت و درحالیکه اشک
میریخت سفره دلش را گشود .زن مسن
بین  60تا  70ســال از سنش میگذشت
و خودش را عامل اصلی نابودی پســرش
میدانســت .کمی که آرام گرفت ،ادامه
داد :وقتی «جواد» دو سالش بود خواهرم،
«سیمین»رابهدنیاآوردوازهمانزمانمن
باخواهرمقرارگذاشتمکهوقتیبچههایما
بزرگ شدند باهم ازدواج کنند .کمکم این
موضوع در کل فامیل پیچید و همه منتظر
بودند تا این دختر و پسر زودتر بزرگ شوند
و عروسی آنان را ببینند؛ اما قضیه آنطور
که من میخواستم پیش نرفت؛ چون جواد
در دانشــگاه به یکی از همکالسیهایش
عالقهمند شد و یک روز آمد و گفت :من
همسر دلخواهم را پیدا کردم و میخواهم
با او ازدواج کنم.
من که از این حرف پسرم شوکه شده بودم،

گفتم :تو باید با دخترخالهات ازدواج کنی!
من و خالهات تمام حرفها و قرارومدارها را
گذاشتهایمواگرتواینکاررانکنی،آبرویما
بین فامیل میرود .جواد حرفم را قطع کرد
و گفت :من هیچ عالقهای به «سیمین»
ندارم و نمیتوانم با او زندگی کنم ،شــما
هم نباید از جانب خودتان برای ما تصمیم
میگرفتید .خالصه هرچــه اصرار کردم
فایدهای نداشت و بهرغم میل من جواد با
دختر موردعالقهاش ازدواج کرد.
تامیتوانستمبهاوبیاعتنایی
میکردم
من که از این موضوع خیلی ناراحت بودم و
نمیتوانستم یک غریبه را بهعنوان عروسم
قبول کنم ،تا میتوانستم به او بیاعتنایی
میکــردم و باکنایــه آزارش مــیدادم.

هنوز شش ماه
از عروسی پسرم نگذشته
بود که ناگهان نقشهای به
ذهنم افتاد تا بتوانم او را
به همسرش بدبین کنم؛
بههمینخاطر سراغ پسری
که در همسایگی منزل
عروسم بود ،رفتم
هرکاری که از دستم برمیآمد میکردم
تا او را از خودم برنجانــم و کاری کنم تا از

زندگی پســرم بیرون برود؛ اما هرچقدر
من به او بد میکردم عروسم بیشتر به من
محبت میکرد و ســعی میکرد دل مرا
بهدست آورد؛ ولی افسوس که کینه و نفرت
چشمانم را کور و گوشهایم را کر کرده بود.
هنوزششماهازعروسیپسرمنگذشتهبود
که ناگهان نقشهای به ذهنم افتاد تا بتوانم او
را به همسرش بدبین کنم؛ بههمینخاطر
سراغپسریکهدرهمسایگیمنزلعروسم
بود ،رفتم و با دادن مبلغی از او خواســتم
تا برای عروســم مزاحمت ایجاد کند و به
پســرم بگوید که قب ً
ال با همسرش ارتباط
داشته است.
نقشهشیطانیمنجوابداد
باالخره نقشه شیطانی من جواب
داد و کار پسر و عروســم به دعوا و دادگاه
و ســرانجام هم به جدایی ختم شد .بعد
از طالق پسرم از همســرش ،آرامآرام او را
متقاعد کردم که هیچکس بهاندازه فامیل

بطلبم؛ ولی هرچقدر گشــتم نتوانستم
آدرسی از او بهدســت بیاورم تا اینکه یک
روز هنگامی که میخواستم از خیابان عبور
کنم ،ناگهان با یک خودرو سواری تصادف
کردم و مرا به بیمارستان منتقل کردند .بعد
از چند روزی که در کما بودم به هوش آمدم
و با تعجب دیدم ،پرســتاری که کارهای
مرا انجام میدهــد« ،زهرا» همان زن اول
پسرم اســت .از اینکه او را پیدا کرده بودم
خیلی خوشحال شدم ،او هم با روی باز از
من مراقبت میکرد و مثل همان روزهای
اول زندگی با پسرم به من محبت میکرد.
با هم کلی صحبت کردیم .او گفت که بعد از
جدایی از پسرم ،دوباره ادامه تحصیل داده
و در رشته پرستاری قبول شده و بعد هم با
یکپزشکازدواجکردهودراینبیمارستان
مشغول به کار شده و االن هم صاحب یک
دختر هشتساله است .از کارم پشیمانم؛
اما این پشیمانی سودی ندارد؛ چراکه من
باعث نابودی زندگی پسرم هستم.

به درد آدم نمیخورد و بعد به خواستگاری
دخترخواهرم رفتم و مقدمات عروســی
او با پسرم را فراهم کردم .زن به این جای
حرفش که رسید آه بلندی کشید و گفت:
افسوسکهپسرماززندگیبادخترخالهاش
خیری ندید؛ چون آنان صاحب دو فرزند
معلول شدند و «سیمین» که تحمل این
شرایط را نداشــت از او جدا شد و بهدنبال
زندگی خودش رفت و پسرم هم از آن روز
به بعد دچار افســردگی و ناراحتی روحی
شدید شد.
منباعثنابودیزندگیپسرم
هستم
من که خودم را مقصر اصلــی این ماجرا
و عامل ازهمپاشیده شــدن زندگی تنها
پسرم میدانســتم و از این بابت احساس
گناه میکردم به این فکر افتادم تا «زهرا»،
همسر اول پسرم را پیدا کنم و از او بهخاطر
بدیهایی که در حقــش کردم حاللیت

حوادث ویژه

سارق طالی زنان کهنسال در
چنگال پلیس اصفهان

نسلفردا :سارقي که با ترفندی خاص ،طالهای
زنان کهنســال را ســرقت میکرد در عملیات
مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان
شناســایی و دســتگير شد .ســرهنگ «حسن
یاردوستی» ،فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان
اظهار داشت :در پي اعالم شکايت تعدادی از زنان
کهنسال مبني بر سرقت طالهای آنان توسط یک
مرد جوان ،مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی
و بهکارگیری اقدامات علمی خاص موفق شدند
هویت فرد سارق را به دســت آورده و فرد مذکور
را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند .اين مقام
خير به
مسئول ادامه داد :متهم تحت عنوان فرد ّ
زنان کهنسال مراجعه و با ترفندی خاص اقدام به
سرقت طالهای این زنان میکرد که الزم است در
این خصوص خانوادهها مراقبت بيشتری از مادران
کهنسال خود داشته باشند و به زنان کهنسال
نیز سفارش میکنیم هيچگاه فریب ظاهر افراد را
نخورند و به حرفهای آنان اعتماد نکنند.

جاعل کارت شناسایی مقامات
دستگیر شد

نســلفردا :فردی که اقدام بــه جعل مدرک
شناسایی پسر ارشــد آیتاله هاشمی کرده بود،
دستگیر شــد .چندی پیش مأموران کالنتری
 176حسنآباد از فعالیت مجرمانه فردی باخبر
شــده و پس از اطمینان از صحت اخبار واصله
برای دستگیری وی ،وارد عمل شدند .در ادامه
رســیدگی به این پرونده ،متهم دســتگیر و به
مقر انتظامی منتقل شــد؛ همچنین در بازرسی
از منزل وی ،تعدادی کارت شناسایی مربوط به
محسن هاشــمی ،مجید قناد و ...کشف و ضبط
شــد .این فرد پس از انتقال به کالنتری مدعی
شد که از مســئوالن برگزاری نمایشگاه بوده و
کارتهای مربوطه را از این طریق بهدست آورده
و هیچ استفاده ســویی از آن نکرده است؛ اما با
توجه به اظهارات ضدونقیض متهم تحقیقات از
وی همچنان ادامه دارد؛ بهویژه آنکه این فرد ،با
سوءاستفاده از این کارتها اقدام به کالهبرداری
از شهروندان کرده است.

اختالفهای خانوادگي در صدر پروندههای
واحد مشاوره کالنتریهای اصفهان

مریم یادگاری  /گروه حادثه

myadegari@gmail.com

اوج لذت مشــاوران لحظه سازش طرفين
پرونده و بهاتمامرسيدن درگيري بين آنان
است .کارشناســان مشــاوره کالنتریها

اکثرا ً داراي مدارک مرتبــط و تحصيالت
عاليه هستند و با تکنیکهای روانشناسي
آشــنایی کامل دارنــد .تالش همــراه با
ســرعتعمل و همچنين تيزبيني ،ذکاوت
و استفاده از فن بيان قوي...

 38فقره سرقت از بانوان توسط دو
خواهر قاپزن

نسلفردا :فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو
خواهر به جرم سرقت از بانوان خبر داد و گفت :این دو
خواهر که بومی منطقه نیز نیستند به  38فقره سرقت
از بانوان به شیوه کیفبازکنی اعتراف کردند .از چندی
قبل شکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر سرقت
لوازم داخل کیفهایشان از قبیل وجوه نقد ،طالجات،
مدارک شناسایی ،گوشــی تلفن همراه و ...به پلیس
شاهرود گزارش شده بود.
مأموران تحقیقات خود را برای دســتگیری عامل یا
عامالن این سرقتها آغاز و تمام سرنخهای موجود
و صحنههای ســرقت را به دقت بررسی کردند .این
مســئول انتظامی خاطرنشــان کرد :تالشها برای
کشف پرونده ادامه داشــت تا اینکه وقوع سرقتی به
همین شیوه در امامزادهمحمد(ع) بسطام به پلیس
گزارش شــد و در تعقیب و مراقبتهای نامحسوس
پلیس دو متهمی که خواهر بودند و قصد سرقت از یک
خانم را در همان محل داشتند ،شناسایی و دستگیر
شدند.

مصالحه 79درصدي پروند ههای
قضايي
فرمانــده انتظامي شهرســتان اصفهان از
مصالحه 79درصدي پروندههای قضايي در
واحدهای مشاوره و مددکاری کالنتریهای
این فرماندهی طی یک ماه گذشته خبر داد.
سرهنگ «حسن ياردوستي» در این رابطه
گفت :تیرماه امســال با تالش کارشناسان
واحدهای مشاوره و مددکاری کالنتریهای
مستقر در شهرستان اصفهان 79درصد از
پروندههای قضائی به مصالحه ختم شــد و
از ارجاع آنها به مراجع قضائی جلوگیری
بهعملآمد.
اختالفهــای خانوادگي در صدر
پروندههای متشــکله در واحدهای
مشاوره و مددکاری
وي افزود :بیشــترین پروندههای ارجاعی
بــه واحدهــای مشــاوره و مــددکاری
اختالفهای خانوادگي و پس از آن مسائل
حقوقي و ســپس نزاع و درگيــري بودند.
این مقام انتظامی با بیــان اینکه اوج لذت
مشاوران لحظه ســازش طرفين پرونده و
بهاتمامرســيدن درگيري بين آنان است،

نزاع دستهجمعی در تبریز

نسلفردا :فرمانده انتظامــی شهرستان تبریز
گفت :همه عوامل نزاع دستهجمعی آخر خیابان
عباسی تبریز که بر ســر دعوای دو کودک زیر
ده ســال رخ داده بود ،دستگیر شدند .سرهنگ
«فرهنگ نوروزی» در خصــوص جزئیات نزاع
دســتهجمعی در خیابان عباســی ،اظهار کرد:
در آخر خیابان عباســی تبریز ،دو خانواده که با
یکدیگر خویشاوند بودند ،بر سر دعوای دو کودک
درگیر شدند .وی ادامه داد :این دو کودک با سن
کمتر از ده سال ،با یکدیگر درگیر مشاجر ه لفظی
شــدند و بزرگان فامیل نیز به جای پادرمیانی و
جلوگیری از درگیری فیزیکی ،خود نیز درگیری
دســتهجمعی (بین دو فامیل) ایجاد میکنند.
وی با بیــان اینکه در رابطه بــا درگیری این دو
خانواده ،برای افراد پرونده تشــکیل شده است،
گفت :در این درگیری افراد دو خانواده از چوب
و سالح ســرد چاقو اســتفاده کرده و افرادی از
دو خانواده مجروح و عوامل این نزاع دســتگیر
شدند.

گفت :کارشناسان مشاوره کالنتریها اکثرا ً
داراي مدارک مرتبــط و تحصيالت عاليه
هستند و با تکنیکهای روانشناسي آشنایی
کامل دارند .ســرهنگ یاردوستی ،وجود
واحدهای مشــاوره در کالنتریها را امری
ضروري دانســت و افزود :تــاش همراه با
ســرعتعمل و همچنين تيزبيني ،ذکاوت
و استفاده از فن بيان قوي ازجمله مواردي
هستند که مشــاوران بهنحواحسن آنها
را بهکارگرفته و اين روند در کاهش ســير
پروندههای ارجاعي به دادسراها تأثیر بسیار
مستقيم داشته است.
برپایی  55جلسه آموزش همگانی
توسط کارشناسان انتظامی
فرمانــده انتظامــي شهرســتان اصفهان
همچنیــن از برپایی  55جلســه آموزش
همگانی توسط کارشناســان انتظامی این
فرماندهی در مســاجد خبــر داد و اضافه
کرد :حضور پليس در جمــع نمازگزاران و
بررسي مشــکالت محلهها از اولویتهای
اين فرماندهي است و اين راهکار در کاهش
جرائم نقش بســیار زیــادی دارد .فرمانده
انتظامي شهرســتان اصفهان با اشــاره به

برپایــی  9جلســه آمــوزش همگانی در
کانونهای فرهنگي ،سیزده جلسه آموزشی
برای کارکنان دولت و  9جلسه برای صنوف
در تیرماه امسال ادامه داد :پليس اصفهان
گام بلنــدي در تعامــل با صنوف و ســاير
ارگانهای دولتي برداشته است .سرهنگ
ياردوستي با بيان اينکه والدين در مديريت
آنالين فرزنــدان و همچنيــن جلوگيري
از بزهــکاري در خانواده نقــش مهمي ايفا
میکنند ،افزود :در همین راستا کالسهای
آموزشی برای والدین نیز در دستور کار جدی
این فرماندهی قرار گرفته که با اســتقبال
خوب خانوادهها نیز روبهرو بوده است.
برپايي نمایشــگاههای تصويري و
آموزش کارشناسان پلیس
اين مقــام مســئول در پايان با اشــاره به
برگزاري  24نمايشــگاه دائم و ســيار در
فرهنگسراها و مساجد توسط کارشناسان
مشاوره و مددکاری کالنتریها خاطرنشان
کرد :برپايــي نمایشــگاههای تصويري و
آموزش کارشناسان پلیس در اين رابطه با
استقبال شهروندان مواجه شده است و این
روند همچنان ادامه خواهد داشت.

نســلفردا :مأمــوران فرماندهــی انتظامی
شهرســتان نائین در عملیاتی ویژه ،بیش از 156
کیلوگرم تریاک را در بازرســی از داخل خورجین
سه دستگاه موتورسیکلت کشف کردند .سرهنگ
«صادق کاظمزاد» در تشریح این خبر گفت :درپي
كســب خبری مبني بر اينكه تعدادی قاچاقچي
موادمخدرقصددارندمحمولهموادافیونیرابهوسیله
موتورسيكلت و از مســيرهاي فرعي و جادههای
خاكي منتقل کنند ،بالفاصله عوامل پليس مبارزه
با موادمخدر ،يگان امداد و مأموران ايستوبازرسي
شهيد «شرافت» این فرماندهی جادههای خاكي
این منطقه را تحتکنترل و نظارت خود قرار دادند.
وي بيان داشت :مأموران سرانجام متوجه عبور سه
دستگاه موتورسيکلت که بهصورت چراغ خاموش
و تکسرنشــين در حال تردد از مسیرهای فرعي
بودند ،شده و قصد متوقفکردن آنان را داشتند که
قاچاقچیان با دیدن مأموران از صحنه فرار میکنند.
ســرهنگ کاظمزاد اظهار داشــت :با فرار راکبان
موتورسیکلتها ،مأموران به تعقیب آنان پرداختند
و درنهایت هر سه قاچاقچی دستگیر شدند و مقدار
 156کیلو و 540گرم در بازرسی از داخل خورجین
موتورسیکلتهاکشفشد.اینمقامانتظامیگفت:
دراینرابطههرسهمتهمدستگیرشدههمراهپرونده
بهمنظور اقدامات قانونــی تحویل مراجع قضائی
شدند.فرماندهانتظاميشهرستاننائينازاشرافیت
باالی مأموران این فرماندهی بر مسیرهای فرعی
و جادههای خاکی و کویری خبر داد و خاطرنشان
كرد :مأموران سختکوش نيروي انتظامي در هر
شرایطی با سوداگران مرگ و قاچاقچيان موادمخدر
قاطعانه برخورد میکنند و اجازه فعاليت به آنان را
نخواهندداد.

توقیف بار پارچههای قاچاق در
خرمآباد

نسلفردا:جانشينفرماندهانتظامياستانلرستان
از توقيف یك دستگاه كاميون كشنده كانتينردار و
كشف 515طاقهپارچهرومبليخارجيقاچاقخبر
داد .سرهنگ «مير احمدي» گفت :مأموران اداره
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي لرستان با
تشديد اقدامات كنترلي در محور آزادراه خرم زال
(انديمشك بهطرف خرمآباد) يك دستگاه خودرو
كاميون كشــنده كانتينردار را توقيف كردند .وي
در ادامه تصريح كرد :مأموران در بازرسي از خودرو
توقيفي 515طاقه پارچه رومبلي خارجي قاچاق را
كه از استانهای جنوبي به مقصد پايتخت بارگيري
شدهبود ،كشفو يك نفررادستگير كردند.جانشين
انتظامي استان افزود :كارشناسان ارزش محموله
مكشوفه را پنجميلياردوهشــتميليونو78هزار
ریالاعالم كردندوفردخاطيباتشكيلپروندهراهي
مراجع ذيصالح شد.

کشف 32هزار ليتر گازوئیل
قاچاق از یک دستگاه تریلی

نسلفردا :فرمانده انتظامي شهرستان «سراوان»
سيستانوبلوچستان از کشف32هزار ليتر سوخت
قاچاق در بازرســی از یک دستگاه تریلی خبر داد.
سرهنگ «احمد آذرکيش» گفت :یکی از تیمهای
انتظامیشهرستانسراوانهنگامکنترلخودروهای
عبوری در یکی از محورهای مواصالتی شهرستان
به یک دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شد .وی
اظهار داشت :مأموران این فرماندهی پس از بررسی
مدارک بار خودرو 32هــزار ليتر گازوئیل قاچاق و
فاقد هرگونه مجوز حمل کشــف کردند .فرمانده
انتظامي شهرستان سراوانبا اشاره به توقیف خودرو
خاطرنشان کرد :راننده متخلف با تشکیل پرونده
روانه دادسرا شد.

محور کرمانشاه  -روانسر
بازهم حادثهآفرین شد

نسلفردا :رئیس پلیــسراه استان کرمانشاه
گفــت :محور کرمانشــاه بــه روانســر بازهم
حادثهآفرین شد و طی یک ســانحه رانندگی
میان پراید و پژو ،سه نفر از سرنشینان خودروها
جان خود را از دست دادند و یک نفر هم زخمی
شد .سرهنگ «محمد حیدری» اظهار داشت:
این حادثه در کیلومتر شانزده محور روانسر به
کرمانشاه رخ داد .وی افزود :در جریان این حادثه،
راننده هردو خودرو و یکی از سرنشــینان پراید
جان خود را از دست داده و یکی از سرنشینان پژو
 405نیز مجروح شد .سرهنگ حیدری تصریح
کرد :علت وقوع این حادثه طبق نظر همکاران
پلیسراه ،تجاوز به چپ خودرو پژو  405اعالم
س پلیس راه استان ،خاطرنشان کرد :طی
شد .رئی 
سال گذشته  25نفر در محور کرمانشاه  -روانسر
و  23نفر نیز در محور روانسر به پاوه جان خود را
از دست دادهاند.

