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معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه گفت :زلزله بامداد دیروز ( 29آبان) تازهآباد خسارت جانی و مالی نداشته است.
جهانگیر پورحسن در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :به دنبال زلزله چهار ریشتری بامداد روز سهشنبه تازهآباد ،چهار تیم پنج نفره ارزیاب به این
منطقه اعزام شدند .وی افزود :در بررسیهایی که از مناطق شهری و روستایی انجام شد این زلزله هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است.

...

ازمیان خبرها

جنایت با چراغ خاموش!
سجادپور -فردی که در یک تصادف ساختگی ،جوان 25
ساله ای را به قتل رسانده بود ،با افشای ماجرا در شعبه
 208دادسرای عمومی وانقالب مشهد ،روانه زندان شد.
به گزارش خراسان ،حدود یک ماه قبل ،سانحه رانندگی
در بولوار دکتر حسابی منطقه قاسم آباد مشهد در حالی رخ
داد که شواهد موجود نشان می داد جوان  25ساله بر اثر
برخورد با یک دستگاه خودروی سواری جان باخته است !
درحالی که بررسی ها در این باره در شعبه دادیاری ادامه
داشت سرنخ هایی به دست آمد که نشان می داد راننده
خاطی و متوفی اختالفات قبلی با یکدیگر داشتهاند به
همین دلیل پرونده به شعبه ویژه قتل عمد ارجــاع شد.
ادامــه تحقیقات بیانگر آن بود که متهم ابتدا خــودروی
مقتول را پنجر کرده و هنگامی که جوان  25ساله مشغول
پنچرگیری بود او سوار بر خودرو چراغ خاموش به شدت
با وی برخورد کرده است .متهم با قرار بازداشت موقت
روانه زندان شد.

 3باند مسلح بین المللی قاچاق مواد
مخدر در شرق کشور متالشی شد

انفجار مین باقی مانده از جنگ
تحمیلی پای یک نوجوان را قطع کرد

سیدخلیل سجادپور -پلیس مشهد با صدور دستورات
ویژه ای از سوی قاضی شعبه  211دادســرای عمومی و
انقالبمشهد،شرورمسلحیراکهباشلیکهایهولناک،
منطقه ای از شهر را به هم ریخت در حالی دستگیر کرد
که وی مدعی بود قصد شاخ شکنی در طباخی را داشت!
به گزارش خراسان ،بامداد بیست و هفتم آبان ،تعدادی از
شهروندان مشهدی ،درون طباخی نشسته بودند ،برخی
مشغول صرف صبحانه و برخی هم منتظر آمــاده شدن
غذای سفارشی بودند در این میان ،جوان  32ساله ای که
به طرز مرموزی در گوشه طباخی نشسته بود ،زیرچشمی
چند جوان دیگر را که مشغول گفت وگو و خنده بودند
می پایید! در یک لحظه جــوان  32ساله که «ر-ق» نام
دارد با چهره ای برافروخته از طباخی بیرون آمد و سوار
بر خودروی پژو  405به سمت منزلش حرکت کرد .هنوز
دقایقی از این ماجرا نگذشته بود که دوباره پژو  405نقره
ای با سرعت زیادی که صدای ترمز آن سکوت صبحگاهی
را شکست ،در نزدیکی طباخی متوقف شد« .ر-ق» این بار
در حالی که گویی راکت تنیس را درون پوشش (کاور) آن
گذاشته ،از خودرو بیرون آمد و با خشم و عصبانیت به طرف
مشتریان طباخی رفت .او یکی از پنج جوانی را که کنار یک
میز نشسته بودند ،خطاب قرار داد و فریاد زد! آهای «کله
قرمز!»بیابیرون!چهارجوانبهسویدوستشانکهموهای
بور مایل به زرد داشت نگاهی انداختند و فهمیدند که مرد
 32ساله ،به آن ها اشاره می کند! به همین خاطر همگی از
پشتمیزبلندشدندوبهسمتدرخروجیطباخیحرکت
کردند! مشتریان دیگر که با اضطراب و نگرانی به این
صحنه می نگریستند ،فقط سکوت کرده بودند که ناگهان
«ر-ق» سالح وینچستر را از پوشش آن خارج کرد و لوله آن
رابهسمتپنجنفرگرفت.چندجوانمذکورکهباصحنهای
وحشتناک روبه رو شده و جان خود را در خطر می دیدند،
وحشت زده پا به فرار گذاشتند ،تعدادی به داخل خیابان
فرار کردند و دو نفر نیز از شدت ترس به پشت میزهای

طباخی گریختند! جوان مهاجم که فریادهایش ،نگرانی
را در وجود مشتریان و رهگذران افزایش می داد ناگهان با
شلیک گلوله در بیرون از طباخی ،موجی از رعب و وحشت
به راه انداخت و در حالی که احساس غرور می کرد دوباره
سوار بر پژو  405در حالی به نقطه نامعلومی گریخت که
شماره پالک خودرو را نیز با چسباندن دستمال کاغذی
پوشانده بود!
گــزارش خراسان حاکی اســت ،با فــرار مهاجم مسلح،
شهروندان نفس عمیقی کشیدند و از این که کسی در
این صحنه هولناک هدف اصابت گلوله قرار نگرفته بود،
خوشحال به نظر می رسیدند اما هنوز به خاطر ترس از
بازگشت مرد مسلح ،کسی حاضر نبود دقیقه ای دیگر در
آن جا حضور داشته باشد! دقایقی بعد با گزارش ماجرای
شلیک مهاجم مسلح به پلیس  ،110گــروه ویــژه ای از
نیروهای اطالعات کالنتری سناباد به فرماندهی سرگرد
جواد بیگی (رئیس کالنتری سناباد) عازم بولوار شهید
قرنی شدند و به تحقیق در این باره پرداختند .بررسی
های آنان نشان می داد که یکی از اوباش خطرناک ،اقدام
به شلیک مسلحانه کرده است! به همین دلیل و با توجه
به حساسیت و اهمیت ماجرا ،قاضی «کاظم میرزایی»
(قاضی ویژه قتل عمد) رسیدگی به این پرونده را به عهده
گرفت چرا که وی سوابق رسیدگی به پرونده اراذل و اوباش
خطرناک را در کارنامه قضایی خود دارد و می توانست از
کوله بار تجربیات خود برای شناسایی و دستگیری سریع
مهاجم مسلح بهره ببرد .بنابر گزارش خراسان ،این گونه
بود که با صــدور دستورات ویــژه قضایی و با هماهنگی
سرهنگ آقابیگی (فرمانده انتظامی مشهد) چند گروه
عملیاتی برای ردیابی مهاجم مسلح وارد عمل شدند و به
رصدهای اطالعاتی پرداختند .طی چند ساعت عملیات
که با راهنمایی های قاضی میرزایی همراه بود ،نیروهای
انتظامی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد« :ر-ق»
از اوباش سابقه دار است .با افشای این موضوع ،بالفاصله

قربانیان آتش سوزی کالیفرنیا از مرز  80نفر گذشت

آت ـشســوز یهــای جنگلی در ایالت کالیفرنیا
تاکنون دسـتکــم  ۸۲کشته بــه جــا گذاشته و
مقامات محلی راجع به افزایش تلفات این حادثه
مهیب ابراز نگرانی کردهاند.
به گزارش ایسنا ،مقامات محلی با بیان این که

صدها نفر همچنان ناپدید هستند ،اظهار کردند:
در مناطق شمال کالیفرنیا بارش باران پیشبینی
شده که احتماال تا چند روز آینده ادامــه خواهد
یافت .در آتشسوزیهای اخیر در ایالت کالیفرنیا
بیش از  ۶۱هزار هکتار جنگل ۱۱ ،هزار و ۷۱۳
خانه ۴۷۲،ساختمان تجاری و ۳۳۸۸ساختمان
دیگر در آتش سوخت ه است.
همچنین به گفته نیروهای آتشنشان حدود
 ۷۰درصــد از شعلههای آتش مهار شد ه است.
به گــزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،نیروهای
داوطــلــب بــا جست وجـــوی خــانـههــا بــه دنبال
جمعآوری بقایای اجسادی هستند که در میان
ساختمانهای سوخته به جا ماند ه است.

نیروهای کالنتری موفق شدند ،سوابق و مشخصات این
فرد شرور را به دست آورند!
گــزارش خــراســان حاکی اســت ،در حالی که ماموران
انتظامی،محلاختفایمهاجمرادرخیابانشهیدمطهری
شمالی مشهد شناسایی کرده بودند ،به دستور قاضی
میرزایی ،گروهی از نیروهای پلیس اطالعات و امنیت
عمومی نیز به نیروهای عملیاتی پیوستند تا با به کارگیری
همه عوامل و شگردهای اطالعاتی ،برای دستگیری متهم
فراری اقدام کنند.
حدود 10ساعتازماجرایشلیکدرطباخیسپریشده
بود که نیروهای انتظامی خودروی پژوی متهم را که درون
کوچه ای پارک شده بود ،زیر نظر گرفتند تا این که دقایقی
بعد مهاجم مسلح به همراه زن جوانی که همسر صیغه ای
اشبودازمخفیگاهبیرونآمدولیقبلازآنکهسوارخودرو
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شود در محاصره پلیس قرار گرفت و حلقه های قانون بر
دستان یخ زده اش گره خــورد! در همین هنگام بود که
قاضی میرزایی دستور بازرسی مخفیگاه وی را صادر کرد
تا دیگر افراد یا همدستان احتمالی وی برای جابه جایی
یا اختفای ادله جرم اقدام نکنند .در بازرسی صبحگاهی
از مخفیگاه مهاجم مسلح ،چهار عدد لپ تاپ ،یک قبضه
سالح کلت شبه جنگی ،یک قبضه وینچستر به همراه یک
قبضه خنجر کشف و ضبط شد.
این متهم که روز گذشته با صدور دستور بازداشت موقت
از سوی «قاضی میرزایی» روانه زندان شد در بازجویی ها
ادعاکرد:بامدادروزبیستوهفتمآبان،درطباخینشسته
بودم که دیدم چند جوان ،بیخودی می خندند و دیگران را
مسخره می کنند و به هر کدام از مشتریان طباخی به نوعی
متلک می پرانند! تا این که یکی از آن ها در حالی که به من
نگاه می کرد گفت :چطوری آقا خوشگله! مهاجم مسلح
در ادامه ادعاهایش افزود :آن ها مشروب خورده بودند و
من هم خواستم شاخ آن ها را بشکنم! تا دیگر از این کارها
نکنند! به همین دلیل به منزلم رفتم و با برداشتن اسلحه
وینچستر دوباره به طباخی بازگشتم! وقتی فریاد زدم که
«کله قرمز بیا بیرون!» آن ها شیشه نوشابه را شکستند و به
طرف من حمله ور شدند که من هم با اسلحه شلیک کردم و
آنچندجوانهرکدامبهسوییگریختند!گزارشخراسان
حاکی است ،در حالی که بررسی های مقدماتی نیروهای
کالنتریسنابادمشهدبیانگرسرقتیبودنلپتاپهاست
اما مهاجم مسلح ادعا می کند مدارک مستندی دارد که
نشان می دهد لپ تاپ ها مال خودش است! با وجود این
متهم مذکور به اتهام تهدید ،قدرت نمایی با سالح و اخالل
در نظم و آسایش عمومی ،روانــه زنــدان شد تا تحقیقات
بیشتری درباره جرایم احتمالی دیگر وی صورت گیرد .در
عین حال سوابق این مهاجم بیانگر آن است که وی دو فقره
سابقه سرقت خودرو و یک فقره سابقه مواد مخدر را نیز در
کارنامه سیاه خود دارد.

تیراندازی مرگبار در بیمارستانی در شیکاگو
در حــادثــه تــیــرانــدازی کــه در بیمارستانی در
شیکاگوی آمریکا اتفاق افتاد دستکم چهار تن
کشته شدند.
به گزارش ایسنا ،پلیس محلی شیکاگو با بیان این
که در این حادثه تیراندازی دو نفر از کادر پزشکی
بیمارستان ،افسر پلیس و فــرد ضــارب کشته
شدهاند ،اعالم کرد :فرد ضارب به دلیل اصابت
گلوله کشته شده اما مشخص نیست اقــدام به
خودکشی کرده باشد.
مقامات محلی اظهار کردند :ضــارب با یکی از
قربانیان آشنایی داشته اما انگیزه او از اقدام به
تیراندازی مشخص نیست.
بهگزارششبکهخبریبیبیسی،پلیسشیکاگو

اعالم کرد :این مرد ابتدا اقدام به تیراندازی به
سمت یک زن کرده که با او آشنایی داشته و سپس
وارد ساختمان بیمارستان شده است .به دنبال
ایــن حادثه نیروهای پلیس ،بیمارستان را به
سرعت تخلیه کردند.

در هر  100تصادف جاده ای 90 ،مورد خطای انسانی نقش دارد
حسین بردبار :عضو هیئت عامل سازمان راهــداری و
حمل و نقل جاده ای می گوید که از هر  100تصادفی
که در جهان اتفاق می افتد حدود  90تا  95مورد رد پایی
از خطای انسانی دیده می شود؛ مهران قربانی ،نماینده
تام االختیار این سازمان در امور ایمنی و حمل و نقل در
گفت وگو با خراسان در حاشیه یک برنامه رادیویی زنده
گفت وگوی اقتصادی تاکید می کند که موضوع ایمنی
چند وجهی است که جزئیات بیشتر را درپرسش و پاسخ
با وی می خوانید:

مــوضــوع ایمنی یــک مــوضــوع چند وجهی اســت و بامشارکت دستگاه های مختلف نتیجه می گیرد ،باید نگاه
سیستمی به موضوع داشته باشیم و موضوعی نیست که

ساده بگوییم یک دستگاه می تواند جور بقیه دستگاه ها را
بکشد ،یک سیستم است ،سازمان حمل و نقل جاده ای،
پلیس ،هالل احمر ،اورژانس و قوانین و مقررات بازدارنده
یعنی مجلس هریک نقش خودشان را دارند ،از هر 100
تصادفی که در جهان اتفاق می افتد حدود  90تا 95
مورد رد پایی از خطای انسانی دیده می شود ،عمده آن
ها نیز غیرعمدی است ،خیلی نمی شود برای هر بخشی
سهم تعیین کرد ،همه موثرند ،در یک تصادف ممکن
است نقش خودرو پررنگ باشد در حالی که راه و مقررات
ضعیف هم نقش داشته است.ولی سازمان راهــداری و
حمل و نقل جاده ای قائل به این است که سطح راه ها را
به سمتی ببریم که خودمعرف تر باشد یعنی راننده ها را
بیشتر راهنمایی کند ،به ویژه در تقاطع ها و قوس ها و
پیچ ها و ورودی شهرها و  ...رویکرد بخشنده سازی راه
ها را نیز داریم یعنی اگر راننده دچار اشتباه شد یا خواب

آلوده شد و از جاده بیرون رفت ،تا آن جایی که امکان دارد
حاشیه جاده ها را ایمن تر کنیم ،یک واقعیت این است که
شرایط کشور ما با کشورهایی که دشت یا دارای زمین
هموار و تخت هستند متفاوت است و کوهستانی می
شود بنابراین هزینه های ایمن سازی راه ها نیز متفاوت
می شود تا جایی که توانسته ایم ایجاد حاشیه راه ها به
صورت ایمن تر را داریم دنبال می کنیم به جز بحث های
هندسی راه ،بحث های مربوط به عملکرد بهتر رفتار مردم
به واسطه استفاده از سیستم های هوشمند مثل دوربین
های نظارتی و کنترل سرعت که قطعا امسال و سال آینده
در دستور کار ما قرار خواهد گرفت.

▪کشوری مثل آلمان یک پنجم مساحت و پنج برابر
تعداد خودروهای ما را دارد ولی آمار سوانح جاده ای
اش به مراتب کمتر از ماست ،با این حال چرا ما بیش از
 16هزار کشته جاده ای داریم؟

از آب نبات سازی تا کارتن خوابی!
آوارگی و سرگردانی های من از زمانی شدت گرفت که
پدر و مادرم را در یک سانحه رانندگی از دست دادم و با
این بهانه که تحمل این ضایعه برایم سخت است به سوی
مصرف مواد مخدر صنعتی کشیده شدم تا این که روزگارم
به کارتن خوابی و سرقت رسید...
جوان مجردی که به اتهام سرقت کابل های برق و در حال
سوزاندن روکش های پالستیکی آن ها ،توسط نیروهای
کالنتری الهیه مشهد دستگیر شده است در حالی که از
شدت خماری به زحمت می توانست پلک هایش را گاهی
باز کند در تشریح سرگذشت اسفبار خود به کارشناس
اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت 32 :سال قبل در
یکی از روستاهای معروف شهرستان شیروان به دنیا
آمدم .پدر و مادرم به خاطر آن که تک پسر بودم به من توجه
بیشتری نسبت به دو خواهر بزرگ ترم داشتند و من تقریبا
پسر آزادی بودم که هر کاری دوست داشتم انجام می
دادم از دوران نوجوانی به شاگردی در کارگاه آب نبات
سازی روی آوردم و در عین حال به تحصیالتم ادامه دادم
تا این که در دوران دبیرستان آرام آرام در کنار دوستانم
مصرف تفننی مواد مخدر را شروع کردم ولی از زمانی در
پرتگاه سقوط قرار گرفتم که پدر و مادرم در سانحه تصادف
سرویس کارخانه نساجی جان خود را از دست دادند آن
زمان  19سال بیشتر نداشتم و مقطع دبیرستان را پشت
سر گذاشته بودم این حادثه تلخ در روزهایی رقم خورد که
من با چند تن از دوستان خالفکارم ارتباط صمیمانه ای
برقرار کرده بودم .نمی خواهم ماجرای خالفکاری هایم
را به دوستان ناباب نسبت بدهم چرا که مطرح کردن این
موضوع فقط بهانه ای برای فرافکنی و انداختن تقصیر به
گردن دیگران است.
من هم مانند خیلی از معتادان دیگر اعتماد به نفس باالیی
را در خودم حس می کردم و بر اثر کنجکاوی و همچنین
لذت های آنی ،مرگ پدر و مادرم را بهانه قرار دادم و در
کنار دوستانم به مصرف شیشه روی آوردم .دیگر توان کار
کردن هم نداشتم به طوری که مجبور شدم کارگاه آب نبات
سازی را جمع کنم در این شرایط اطرافیانم نه تنها از من
حمایت نمی کردند بلکه اعتمادی هم به من نداشتند به
همین خاطر در حالی که توان تامین هزینه های اعتیادم
را نداشتم راهی مشهد شدم و کارم به کارتن خوابی کشید
چرا که نمی توانستم سرپناهی حتی مخروبه ،برای خودم
اجاره کنم هیچ کس با دیدن وضعیت به هم ریخته و آشفته
ام حاضر نمی شد مرا استخدام کند تا حداقل هزینه های
مصرف مواد مخدرم را به دست آورم این گونه بود که به
جمع آوری ضایعات و کارتن از خیابان ها و گاری های
زباله روی آوردم .ولی ماجرای تلخ زندگی من در همین
جا به پایان نرسید چرا که اولین بار به خاطر سرقت چند
کبوتر دستگیر شدم و زندان را تجربه کردم بعد از آن هم
سه بار به خاطر مواد مخدر دستگیر و در مراکز ترک اعتیاد
اجباری بستری شدم اما هر بار پس از آزادی ،دوباره سراغ
پاتوق های دوستانم می رفتم و روزگار سیاهم را بار دیگر از
سر می گرفتم یکی از این پاتوق ها چهار دیواری در اطراف
بزرگراه آسیایی بود که شب ها را نیز در آن جا می گذراندم
تا این که چند روز قبل یکی از دوستانم مقداری شیشه
برایم آورد و مرا از خواب بیدار کرد بعد از مصرف شیشه ها
سوار موتورسیکلت او شدیم و به خیابان میثاق  40رفتیم.
دوستم دو کیسه کابل را مقابلم گذاشت تا بعد از سوزاندن
آن ها ،باز هم مقداری شیشه به من بدهد اما در همین حال
ماموران انتظامی رسیدند و مرا در حالی دستگیر کردند که
دوستم سوار بر موتورسیکلت از محل گریخت و ...
شایان ذکر است به دستور قاضی شریعت یار (معاون
دادستان مشهد) تحقیقات دربــاره پرونده سرقت های
کابل از ســوی مــامــوران تجسس و بــا نــظــارت مستقیم
سرهنگ توفیق حاجی زاده (رئیس کالنتری الهیه) ادامه
دارد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

جوابیه

عضو هیئت عامل سازمان راهداری:

▪سهم سازمان راهــداری و حمل و نقل جاده ای در
کنترل و کاهش تلفات انسانی جاده های کشور چقدر
است؟

یک نوجوان  12ساله بر اثر انفجار مین باقی مانده از
دوران جنگ تحمیلی درغرب کرخه بخش فتح المبین یک
پای خود را از دست داد.
به گزارش ایرنا ظهر دیروز انفجار مین در غرب کرخه شوش
باعث قطع پای یک نوجوان شد.
ن ــوروز س ــواری رئیس شبکه بهداشت و درم ــان شوش
خوزستان از انفجار مین در غرب کرخه شوش خبر داد که
باعث قطع پای یک نوجوان شد و افزود :او از ناحیه سر،
صورت و شکم نیز آسیب جدی دیده است.
مین های به جا مانده از دوران دفاع مقدس همه ساله
موجب مرگ و مصدومیت تعدادی از هموطنان مناطق
مرزی در شهرستان شوش می شود.

با گذشت اولیای دم ،سه زندانی در زنــدان مرکزی
اراک در زمان اجرای حکم به زندگی بازگشتند.
به گــزارش رکنا ،ایــن زندانیان با مداخله مدیر و
مددکاران زندان مرکزی اراک و با گذشت اولیای دم
در پای چوبه دار به زندگی بازگشتند .
به گفته مدیر کل زندان های استان مرکزی این اتفاق
پس از پیگیری مدیر زنــدان مرکزی و گروه سفیران
نجات این زندان و رایزنی با خانواده اولیای دم رخ داد.
فالحتی مطلق در این خصوص گفت :طی پیگیری و

...

درامتدادتاریکی

رایزنی های به عمل آمده یک نفر از این زندانیان که به
جرم قتل عمد مدت چهار سال و دو نفر دیگر مدت 11
سال در زندان به سر می بردند ،در آستانه اجرای حکم
قصاص قرار داشتند ولی با رضایت خانواده اولیای دم
از مرگ نجات یافتند و به زندگی بازگشتند.
به گفته مدیرکل زندان های استان مرکزی از ابتدای
امسال تاکنون با پیگیری گروه سفیران نجات زندان
مرکزی اراک رضایت اولیای دم  12محکوم به قصاص
گرفته شده است .

ماجرایشاخشکنیشرورمسلحدرطباخی!

نزاع دسته جمعی در مشهد
با قتل پایان یافت
سجادپور -طی یک نزاع دسته جمعی که در اطراف پایانه
مسافربری مشهد در انتهای خیابان امام رضا (ع) رخ داد،
جوان  30ساله ای به ضرب چاقو کشته شد .به گزارش
خراسان ،این حادثه ساعت 1:30ظهر روز دوشنبه گذشته
به دلیل اختالفات شخصی رخ داد و جوان مجروح که به
مرکز درمانی انتقال یافته بود بر اثر شدت عوارض ناشی
از اصابت چاقو جان سپرد .گزارش خراسان حاکی است:
درحالی که تحقیقات از سوی قاضی احمدی نژاد (قاضی
ویژه قتل عمد) در این باره ادامه داشت ،طرف های مقابل
با تخریب شیشه های نمایشگاه خودرو در منطقه محمد
آباد و تیراندازی به اقدامات تالفی جویانه دست زدند که
با حضور شبانه مقام قضایی در محل ،به این گونه اقدامات
پایان داده شد .بررسی ها دربــاره این جنایت همچنان
ادامه دارد.

همکاری گروه مردم نهاد و طرفداران و دوستداران
حیوانات شناسایی و به مراجع قضایی کوچصفهان
معرفی شد .خودکار گفت :پس از سیر مراحل قانونی با
رای ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کوچصفهان وی
به  74ضربه شالق تعزیری درجه شش و نیز شش ماه
یادگیری شیوه ارتباط و برخورد با حیوانات خانگی و
تربیت شده و سه ماه همکاری با شهرداری کوچصفهان
با لباس ویژه خدمات شهری در خصوص جمع آوری
زباله های شهری محکوم شد.

حکم قصاص نفس  3زندانی در اراک اجرا نشد

عکس از خراسان

توکلی -دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از
متالشی شدن سه باندکالن و مسلح بین المللی قاچاق
مواد مخدر در شرق کشور خبر داد .
به گزارش خبرنگار ما قاضی ساالری روز گذشته در تشریح
این خبر اظهار کرد  :در  ۲۴ساعت گذشته توسط سربازان
گمنام امام زمان (عج) اداره کل اطالعات استان کرمان
سه باندکالن و بین المللی قاچاق مواد مخدر که محموله
ها را پس از وارد کردن به کشور  ،با استفاده از خودروهای
تیزرو از مرزهای شرقی کشور به استان های عمقی قاچاق
می کردند ،شناسایی شدند و قبل از ترانزیت مواد مخدر به
دیگر نقاط کشور مورد حمله قرار گرفتند.
وی افزود:شامگاه گذشته پس از انجام اقدامات پیچیده
و منسجم اطالعاتی از سوی افسران اطالعاتی استان
کرمان  ،در سه عملیات جداگانه در شهرکرمان سه نفر
از اعضای اصلی و سرباندهای کالن قاچاق مواد مخدر
دستگیر شدند .وی بیان کرد:در این زمینه مقادیری سالح
و مهمات جنگی از قبیل اسلحه کالشینکف و کلت کمری
و مقدار یک تن و ۳۰۰کیلوگرم تریاک کشف و سه دستگاه
خودرو نیز توقیف شد  .در همین زمینه فرمانده انتظامی
استان کرمان گفت :طی 24ساعت گذشته با پیگیری
جدی اقدامات اطالعاتی ،ماموران پلیس شهرستان
جیرفت ،پاسگاه گزک و پلیس مواد مخدر استان طی چند
عملیات یک تن و ۵۶۰کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و
مورفین کشف کردند.
س ــردار بنی اســدی فــر افـــزود :در ایــن عملیات هــا پنج
قاچاقچی دستگیر شــدنــد و پنج دســتــگــاه خ ــودروی
قاچاقچیان توقیف شد.

زلزله  4ریشتری تازهآباد
خسارت جانی و مالی نداشت

 74ضربه شالق برای عامل حلق آویز کردن یک سگ
رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت :حکم
محکومیت فردی که مبادرت به اعدام و حلق آویز کردن
یک قالده سگ در بخش کوچصفهان رشت کرده بود،
با رای شعبه سوم دادگاه عمومی کوچصفهان صادر
شد .به گزارش رکنا ،اصغر خودکار گفت :فردی که
مبادرت به اعدام و حلق آوریز کردن یک قالده سگ
در بخش کوچصفهان رشت کرده بود به  74ضربه
شالق تعزیری محکوم شد .وی افزود :فرد مذکور پس
از انتشار سگ آزاری در جراید و سایت های مجازی با
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علتش مباحث اقتصادی و اجتماعی اســت ،این کهاقتصاد یک کشور اجــازه دهد که شبکه راه های ایمن
تر یا خــودروهــای سالم و ایمن تر داشته باشیم  ،مثال
خودروسازی ولوو اعالم کرده است که از سال 2020
کسی دیگر در خودروهای ولوو کشته نخواهد شد ،یعنی
این قدر سطح ایمنی خودرو را باال برده است و این بازمی
گردد به این که آن کشور منابع و اعتباراتی دارد که اگر
مشکل ایمنی مانند رشد خودروها یک قدم جلو می آید
ولی آن کشورها پنج ،شش قدم برمی دارند.
ما بین آن چیزی که دوســت داریــم و آن چه که هستیم
فاصله داریم.هرچقدر راه های آزادراهی و دیگر امکانات
را توسعه دهیم می توانیم همان طوری که شاخص کشته
به ازای هر  100هزارنفر را از  43به عدد  20رساند هایم،
این رقم را به نرم بین المللی خــودش یعنی عدد 14
برسانیم.

سرقتی از خزانه بانک پاسارگاد
انجام نشده است
پیرو درج خبری به نقل از رئیس پلیس پایتخت روابط
عمومی بانک پاسارگاد اعالم کرد :ضمن سپاس و تشکر
از اقــتــدار و هوشیاری پلیس آگــاهــی نــیــروی انتظامی
جمهوریاسالمیایران که موجب دستگیری فرد خاطی
در کشور ارمنستان شدهاست ،به اطالع میرساند ،خبر
سرقت از خزانهداری بانکپاسارگاد که به نقل از رئیس
محترم پلیس پایتخت در رسانهها درج شدهاست ،صحت
ندارد .سرقت یاد شده از شرکتی صورت گرفتهاست که
خدمات پو لرسانی به دستگا ههای خودپرداز خارج از
شعبهها را انجام میدهد و هیچگونه ارتباطی با خزانه
بانکپاسارگاد نداشته و فرد دستگیرشده نیز کارمند
شرکت مذکور بودهاست.

ای مرگبار در مرکز چین
تصادف زنجیره ِ
پلیس چین اعالم کرد :در تصادف زنجیر های که در
مرکز این کشور اتفاق افتاد دستکم ۹تن کشته شدند.
به گزارش ایسنا ،در این حادثه که روز دوشنبه گذشته
در یکی از بزرگرا ههای استان "هنان" اتفاق افتاد
دستکم  ۹تن کشته و  ۹تن دیگر نیز مجروح شدند.
بررسیهای اولیه حاکی از آن است که مهگرفتگی و

شرایط نامساعد جوی علت برخورد زنجیرهای تعدادی
خودرو بود ه است .به گزارش خبرگزاری شینهوا ،پلیس
چین با بیان این که بررسی جزئیات بیشتر این حادثه
در دست انجام است ،اعالم کرد :مجروحان این حادثه
در بیمارستان بستری شده اند و وضعیت جسمی آنان
مساعد گزارش شد ه است.
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