حوادث
با کشف بیش از  800کیلوگرم موادمخدر صورت گرفت

انهدام سه باند بزرگ موادمخدر

رئیس پلیس تهران بزرگ از انهدام سه باند معروف
و ب��زرگ موادمخ��در در جنوب ته��ران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در حاشیه
طرح شناس��ایی و دس��تگیری توزیعکنندگان و
خردهفروشان مواد مخدر گفت :در این طرح برخورد
با قاچاقچیان ،موادفروشان و معتادان متجاهر که در
محدوده میدان شوش ،مولوی و حوزه استحفاظی
شهرداری منطقه 12انجام شده است ،توانستیم باند
بزرگ توزیع موادمخدر را شناسایی کنیم .وی با بیان
اینکه از این س��ه باند  870کیلوگرم موادمخدر که
عمده آنها هروئین بود را کشف و هشت نفر از اعضای
این سه باند دستگیر شدند ،افزود :در همین راستا و
در اجرای این طرح  255خرده فروش مواد مخدر
را که وظیفه توزیع موادمخدر را برعهده داشتند و
حلقه بعدی پس از عمدهفروشان محسوب میشوند
نیز دستگیر کردیم .رحیمی با اشاره به جمعآوری
 820معتاد متجاهر در این طرح ،گفت :ماموریت
پلی��س برخورد و جمعآوری معت��ادان متجاهری
است که چهره شهر را خراب کردهاند و این معتادان
تحویل بازپروری شده و امیدواریم وزارت بهداشت

و سازمان بهزیستی نیز جدیتر به این موضوعات
رسیدگی کنند چراکه خردهفروشان معضل اصلی
مردم این منطقه هس��تند .وی درخصوص فضا در
کمپها با بیان اینکه براساس آخرین اخبار دریافتی

زن  50ساله بابلی خود را حلق آویز کرد

س��خنگوی اورژانس بابل از خودکش��ی یک زن
 50س��اله خبر داد و گفت :متاسفانه وی قبل از
رس��یدن نیروهای امدادی جان خود را از دست
داده بود.مهدی غالمنیا روشن ،سخنگوی اورژانس
باب��ل در گفتگو با آنا اظهار کرد :س��اعت 13:22
بعد از ظهر سه شنبه طی تماس تلفنی مردمی
با مرکز پیام اورژانس  115بابل ،گزارش��ی مبنی
بر خودکش��ی زنی  50ساله در خیابان شریعتی

سودوکو

اعالم ش��د.وی افزود :پس از دریافت این گزارش
بالفاصله تکنسینهای پایگاه رضی کال به محل
حادثه اعزام شدند.سخنگوی اورژانس بابل یادآور
شد :در این حادثه زنی  50ساله با طناب خودش را
از میلههای پنجره حلق آویز کرده بود که متاسفانه
در زمان حضور ماموران اورژانس چند س��اعت از
مرگ وی گذشته بود و تالشهای امدادگران برای
احیا ثمری نداشت.

کمپ تهران حدود  10تا  15هزار نفر ظرفیت دارد،
گفت :این معتادان که جمعآوری ش��دهاند س��وار
بر اتوبوس ش��ده و تحویل مراکز بهزیس��تی داده
میشوند .رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه

شغالهار سه مرد را مجروح کرد

حمل��ه یک ق�لاده ش��غال در روس��تایی در
س��یریک س��ه مج��روح برج��ای گذاش��ت.
به گ��زارش می��زان ،براث��ر حمله ش��غال به
س��همرد  ۴۵تا  ۵۵س��اله در روستای شهید
مردان بخش بمانی شهرس��تان سیریک این
افراد مجروح شدند .مجروحان از ناحیه دست
و پا به ش��دت آس��یب دیده اند .بعد از نمونه
برداری و انجام آزمایشات ،نتایج بیماریهاری

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.

شماره2168 :

مردم این منطقه نسبت به وضعیت معتادان متجاهر
گالیه بس��یار دارن��د ،گفت :به م��ردم این منطقه
اع�لام میکنیم که تیمهای ضربتی پلیس کوچه
به کوچه و منطقه به منطقه این فضاها را پوشش
میدهند و اجرای این طرح را رها نمیکنند چراکه
برخورد با معتادان را که زمینهساز سرقتهای خرد
هستند ،مطالبه دارند .رحیمی درخصوص غیبت
دس��تگاههای متولی در اجرای این طرح گفت :ما
مسئول و مامور انجام وظایف خود هستیم و پلیس
با قدرت و به طور مس��تمر وظایف و ماموریتهای
خود را انجام میهد و امیدواریم س��ایر دستگاهها
ظرفیته��ای خ��ود را باالتر ببرند چ��را که مردم
خواه��ان برخورد با وضعیت موجود هس��تند .وی
همچنین در خصوص دستگیری عوامل حمله به
بانکها گفت :پلیس آنقدر اقتدار و توانمندی دارد
که در کمترین زمان نسبت به دستگیری این افراد
اق��دام کرد .رئیس پلیس تهران بزرگ با رد ارتباط
ای��ن افراد با گروههای شیطانپرس��تی گفت :این
افراد تحت تاثیر و اغوا و آموزشهای ماهوارهای قرار
گرفتند اما همهشان دستگیر شدند.

شماره2169 :

در هر س��ه مصدوم مثبت بوده است .رهدور
رئیس دامپزش��کی شهرس��تان س��یریک در
مورد گزش حیوانات در این شهرستان گفت:
از ابتدای سال تاکنون بیش از  ۹۲مورد گزش
حیوانات ثبت شده است که از این شمار بیش
از هش��ت مورد آن بعد از آزمایش مش��خص
ش��ده که حی��وان مبت�لا ب��ه بیماریهاری
بوده است.
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پنج مصدوم در تصادف اتوبان تهران-کرج

س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع
حادثه تصادف بامدادی در اتوبان تهران-
کرج خبر داد و گفت :در این حادثه پنج
نفر مصدوم شدند.جالل ملکی در گفتگو
با مهر ،درباره جزئیات این حادثه گفت:
س��اعت  ۶.۲۵دقیقه صبح دیروز وقوع
حادثه تصادف بین دو دستگاه سواری
پراید در مس��یر غرب به ش��رق اتوبان
تهران-کرج بع��د از خروجی حکیم به
سامانه  ۱۲۵اعالم شد و بالفاصله ماموران دو ایستگاه در محل حادثه حاضر شدند .ملکی با اعالم اینکه
در محل حادثه دو دستگاه سواری پراید به شدت با یکدیگر برخورد کرده و ترافیک سنگینی در این
مسیر اتفاق افتاده بود ،افزود :قبل از رسیدن ماموران آتش نشانی سه نفر از سرنشینان هر دو خودرو که
همگی مرد بودند موفق به خروج از داخل خودروها شده بودند ،نجاتگران ،رانندگان هر دو خودرو را که
دو مرد  ۶۲و ۳۲ساله بودند با استفاده از دستگاههای هیدرولیکی از داخل آهن پارههای خودروها بیرون
آورده و هر پنج مصدوم را تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه دادند.

اسیدپاشی پدر و پسر بر روی یکدیگر

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از یک مورد
اسیدپاشی پدرو پس��ر بر روی هم در شهرستان
بجنورد خبر داد .به گزارش ایس��نا ،علی پاکدل
اظهار داش��ت :در پی تماس با مرکز فوریتهای
پلیس��ی مبنی بر وق��وع یک فق��ره درگیری و
اسیدپاش��ی در یکی از محلههای شهر بجنورد،
بالفاصله مامورین در محل حاضر شدند .وی افزود:
با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله شخصا در
محل حاضر و در بررسیهای اولیه مشخص گردید
پسری به محل کار پدرش مراجعه کرده و به خاطر
اختالف با هم درگیر میشوند .فرمانده انتظامی

کشف بیش از  151هزار دالر ،ارز قاچاق

فرمان��ده انتظامي اس��تان آذربایجان
غربی از کش��ف ارز خارج��ی به ارزش
ش��ش میلیارد ریال در ماکو خبر داد.
به گزارش میزان ،سردار ناصر اصالنی
گفت :ماموران حین کنترل خودروهای
عب��وری در محور خوی  -ماکو به یک
دس��تگاه اتوب��وس مش��کوک و آن را
توقیف کردند .وی با اشاره به اینکه در
بازرسی از اتوبوس توقیفی ۱۵۱ ،هزار
و  ۸۰۰دالر آمریکا کش��ف شد ،افزود:
برابر اعالم کارشناسان ،ارزش ارزهای مکشوفه شش میلیارد ریال برآورد شده است .فرمانده انتظامی
اس��تان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد :در این راستا دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی
تحویل مقامات قضایی شدند.
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ابتدا پدر روی پس��ر  24سالهاش اسید میریزد و
پسر از ناحیه گردن دچار آسیب میشود و در ادامه
درگیری ،پسر نیز روی پدرش اسیدپاشی میکند
که پدر از ناحیه چشم آسیب دیده است .پاکدل
خاطرنشانکرد:بالفاصلهمصدومینتوسطعوامل
اورژانس به مرکز درمانی انتقال داده شده و تحت
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