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88498435سرويس  حوادث

اجراي آخرين مرحله از طرح 
تابستاني با 6 هزار تيم گشت پليس

رئي�س پلي�س راهنماي�ي و رانندگ�ي ناجا از 
افزايش 6 هزار تيم گش�تي و مأم�وران پليس 
راه�ور در ش�هريور م�اه و همزمان ب�ا اجراي 
آخرين مرحل�ه از طرح تابس�تاني خب�ر داد. 
 به گزارش خبرنگار ما، س��ردار اس��كندر مومني 
روز گذشته در حاشيه همايش فصلي فرماندهان 
پليس راهور با اش��اره به آخرين موج س��فرهاي 
تابس��تاني اظهار داش��ت:با توجه به زماني كه تا 
بازگش��ايي مدارس باق��ي مانده ش��اهد افزايش 
سفرها هستيم اما به توان پليس راهور در اين ايام 
يك سوم افزوده شده اس��ت و هزار تيم گشتي به 
همراه 5 هزار نيروي پليس از ساير رده ها به كمك 

پليس راهور آمده اند. 
رئيس پليس راه��ور ناجا افزود: آمارها نش��ان 
مي دهد س��بقت غيرمج��از، س��رعت غيرمجاز 
و واژگون��ي ناش��ي از خس��تگي مهم ترين علل 
تصادفات شهريورماه سال گذشته بود به همين 
دليل از رانندگان مي خواهيم از سرعت و سبقت 

غيرمجاز خودداري كنند. 
    درباره روزهاي اوج ترافيك

وي در ادامه با اش��اره به اوج ترافي��ك جاده اي در 
روزهاي پاياني شهريور گفت: ممكن است در برخي 
جاده ها محدوديت تردد به صورت يكطرفه اعمال 
شود. بر اين اس��اس پيش بيني مي كنيم تا پايان 
شهريور تلفات جاده اي نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 4 تا 5 درصد كاهش يابد. 
     امداد و نجات متولي ندارد

س��ردار مومني در پاس��خ به خبرن��گاري درباره 
آتش س��وزي خودروه��ا در جاده ه��ا و عملك��رد 
دستگاه هاي امدادي نيز گفت: موضوع آتش سوزي 
خودروها به چالش مهمي تبديل شده كه بايد به 
آن توجه جدي ش��ود اما متأسفانه متولي واحدي 
براي امداد و نجات در كشور وجود ندارد و سه حوزه 

اورژانس، آتش  نشاني و هالل احمر فعال هستند. 
     ضرورت احداث آتش نشاني جاده اي

وي با تأكيد بر ضرورت احداث آتش  نشاني جاده اي 
گفت: در حال حاضر س��ه ح��وزه اورژانس، هالل 
احمر و آتش نش��اني در اين زمين��ه فعاليت دارند 
اما اميدواريم وضعي��ت امداد و نجات در كش��ور 

ساماندهي و يكپارچه شود. 
     ترافيك اول مهر

رئيس پليس راه��ور ناجا در رابط��ه با تمهيدات 
بازگشايي مدارس نيز اظهار داشت: در هفته اول 
مهر گشت هاي پليس در اطراف مدارس مستقر 
مي شوند و رانندگان س��رويس مدارس نيز بايد 
عالوه بر داشتن معاينه فني خودرو، داراي كارت 
تأييديه س��المت باش��ند و صالحيت شان تأييد 

شده باشد. 

دستگيري شرور مسلح
ش�رور مس�لحي ك�ه در شهرس�تان هاي 
س�يريك، ميناب و جاس�ك اقدام به شرارت 
و ناامني مي كرد، س�رانجام دس�تگير ش�د. 
فرمانده درياباني شهرستان هاي سيريك و ميناب 
گفت: متهم روز گذشته از سوي مأموران گشت 
اطالعات و يگان ضربت پاي��گاه درياباني، حوالي 

روستاي جوشكي دستگير شد. 
 س��رهنگ »حميد چگني« ادامه داد: اين شرور 
مس��لح در شهرس��تان هاي س��يريك، ميناب و 
جاسك اقدام به شرارت و ناامني مي كرد. مأموران 
در بازرس��ي از مخفي��گاه مته��م دو قبضه كلت 
كمري، يك قبضه سالح كالشنيكف، يك قبضه 
سالح ساچمه زني پنج تيره به همراه چهار تيغه 
خشاب و تعداد 523 عدد فشنگ جنگي كشف 

كردند. 
شهرس��تان س��يريك در 175كيلومتري شرق 
بندرعباس مركز هرمزگان قرار دارد و داراي 120 

كيلومتر مرز آبي است.

نجات 2 كوهنورد از مرگ 
دو كوهنورد جوان كه در ارتفاعات منطقه زش�ك 
شهرس�تان طرقبه شانديز گرفتار ش�ده بودند، با 
كمك امدادگ�ران هالل احمر نجات پي�دا كردند. 
مسئول عمليات هالل احمر مشهد به ايرنا گفت: اين 
دو كوهنورد پس از سقوط به داخل آبشارهاي منطقه 
مصدوم ش��دند و به دليل موقعيت جغرافيايي، امكان 
اعزام بالگرد به منطقه نبود، بنابراين تيم امداد و نجات 

كوهستان عمليات امدادرساني را بر عهده گرفت. 
مجتبي طاهري ادامه داد: گروه دوم امداد كوهستان به 
منظور پشتيباني با امكانات و تجهيزات به منطقه اعزام 
شد و با انجام اقدامات اوليه و كمك به مصدومان، آنها را 
به بيمارستان منتقل كردند.  اين دو كوهنورد به علت 
آشنا نبودن با منطقه و نداش��تن تجهيزات الزم براي 

حركت در شب، دچار اين حادثه شده بودند. 

شناي مرگ در درياچه نئور اردبيل    
چهار ج�وان اردبيلي در درياچه گردش�گري نئور 

اردبيل غرق شدند. 
بخشدار هير اردبيل گفت: اين حادثه شامگاه شنبه رخ 
داد. در اين حادثه  سه نفر سوار قايق پارويي شدند و به 
وسط درياچه رفتند، اما به علت سوراخ بودن قايق به زير 

آب رفتند و جان باختند. 
عابد افزود: با مشاهده اين حادثه يكي ديگر از دوستان 
اين س��ه نفر كه در كنار درياچه بود براي كمك اقدام 
مي كند و با قايق پدالي به وسط درياچه مي رود كه وي 
نيز به دليل وزش باد و واژگوني قاي��ق، جان خود را از 

دست مي دهد. 
 

 توفان در»اللي« 
جان يك چوپان را گرفت 

توف�ان ش�ديد در شهرس�تان »الل�ي« اس�تان 
خوزس�تان يك چوپ�ان را ب�ه كام مرگ كش�اند. 
روز ش��نبه به دنبال وزش توفان شديد در شهرستان 
اللي استان خوزس��تان يك چوپان در روستاي »چم 
حاجيان« جان خود را از دس��ت داد. توفان همچنين 
موجب آتش سوزي در س��ه انبار علوفه كشاورزي در 

روستاي »جمال آباد« شد. 
  

21 نفر در 3 حادثه رانندگي كشته شدند
حادثه خونين براي مسافران امامزاده

واژگوني يك دس�تگاه ميني ب�وس در محور هزار 
جريب نكا سه كشته و 14 زخمي بر جاي گذاشت. 
سرنشينان ميني بوس بانوان بهشهري بودند كه در راه 
بازگشت از زيارت امامزاده ش��اه رضا )ع( دچار حادثه 
شدند.  رئيس پليس راه مازندران گفت: اين ميني بوس 
با تعدادي سرنشين زن شامگاه شنبه در سه راهي بندبن 
واژگون شد كه دو سرنشين آن در محل حادثه و يك 
نفر پس از انتقال به بيمارستان جان باختند. سرهنگ 
محمدنژاد افزود: 14 مجروح حادثه هم به بيمارستان 
امام حسين )ع( نكا منتقل ش��دند. وي علت حادثه را 
انحراف به چپ يك دس��تگاه خودروي پيكان در الين 

مقابل ميني بوس اعالم كرد. 
   مرگ 13 افغاني غيرمجاز در آتش

در جري��ان حادثه اي ديگر، 13 م��رد افغاني غيرمجاز 
س��وار بر س��واري پژو در تصادف با خودروي ايسوز در 
شهرستان داراب ميان شعله هاي آتش سوختند. راننده 
ايراني پژو هم در اين حادثه جان باخت.  فرماندار داراب 
به مهر گفت: ساعت 23 شنبه، يك دستگاه خودروي 
پژو 405 با 13 سرنش��ين افغاني غيرمج��از در محور 
بندرعباس به شيراز در حركت بوده كه در شهرستان 
داراب با خودروي ايسوز تصادف كرد. حميد قاسم پور 
ادامه داد:بعد از حادثه خودروي پژو آتش گرفت و 13 
افغاني و راننده ايراني خودرو در آتش سوختند. اين اتباع 

غيرمجاز به مقصد شيراز در حركت بودند. 
   مرگ 4 سرنشين پرايد در برخورد با تريلي

در حادثه اي ديگر بر اثر برخورد سواري پرايد با تريلي در 
كيلومتر 15 جاده سراب به بهرمان در آذربايجان شرقي 
چهار سرنشين پرايد كشته شدند. علت حادثه در دست 

بررسي است. 

سقوط مرگبار به حوضچه كارخانه
محص�والت  كارخان�ه  كارگ�ران  از  يك�ي 
از س�قوط  لبن�ي شهرس�تان كاش�مر پ�س 
باخ�ت.  ج�ان  كارخان�ه  آب  حوضچ�ه  ب�ه 
فرمانده انتظامي شهرستان كاشمر گفت: اين كارگر 53 
ساله در زمان انجام كار به دليل وجود نداشتن حفاظ 
الزم در اط��راف حوضچه فاض��الب كارخانه به داخل 
پسماندها سقوط كرد و جان باخت. سرهنگ »ابوالقاسم 
باقري« ادامه داد: پس از تأييد فوت اين كارگر، جسد به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 

3 كشته در دعوا بر سر
 ارثيه خانوادگي

دعوا خونين بر س�ر ارثي�ه خانوادگ�ي در يكي از 
روس�تاهاي تبريز، س�ه كش�ته بر جاي گذاشت. 
به گزارش فارس، مأموران پلي��س از حادثه تيراندازي در 
روستاي رضوانشهر با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نشان داد عامل جنايت بعد از قتل برادر و برادرزاده اش با 
شليك گلوله خودكشي كرده اس��ت. سرهنگ نوروزي، 
فرمانده انتظام��ي تبريز گفت: تحقيقات نش��ان داد كه 

درگيري خونين بر سر ارثيه خانوادگي اتفاق افتاده است.

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه افزايش قيمت سوخت مي توانست 
اهرمي براي كاهش سفر باش�د، گفت: در فاز دوم هدفمندي يارانه ها 
ش�اهد هس�تيم كه افزايش قيمت س�وخت مانع س�فر مردم نشد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار احمدي مقدم روز گذشته در همايش رؤساي 
پليس راهور با بيان اينكه جاده هاي كشور ديگر گنجايش اين تعداد سفر 
را ندارد، افزود: از دولت درخواس��ت فوري كرديم كه در گسترش راه هاي 
شمالي كشور تس��ريع كند اما تاكنون هيچ پاسخي نگرفته ايم. وي با بيان 
اينكه هميشه تمام نقدها متوجه پليس است تأكيد كرد: دستور داده ايم در 
راه هاي پرترافيك كوهستاني از موتورسيكلت استفاده شود تا توان پليس 

به حداكثر برسد. 
     جلسه با دولتمردان يكطرفه لغو شد

فرمانده ناجا با اعالم اينكه سهم هر مكانيسم در كاهش سفر و تلفات مشخص 
است، تأكيد كرد: سال قبل در ديداري كه با رئيس جمهور داشتيم، اعالم 
كرديم، تلفات از 28 هزار به 20 هزار كاهش يافته و راهكارها را براي كاهش 
تلفات ارائه كرديم. قرار شد جلساتي با دستگاه هاي متولي به رياست معاون 

اول برگزار شود اما دو بار اين جلسات لغو شد. 
      نمي شود به وعده داده شد عمل كرد

رئيس پليس كشور با انتقاد از اينكه نيمي از سال را پيموديم اما اتفاقي در 
حوزه كاهش تلفات از سوي دس��تگاه ها رخ نداد، افزود: زمان در حال طي 
شدن است و ديگر جبران اين زمان از دست رفته امكانپذير نيست. قول داده 

بوديم 20 درصد تلفات جاده اي كاهش يابد اما با توجه به روند طي شده به 
نظر مي رسد نمي توان به اين آمار دست يافت. 

     لزوم كنترل رانندگان پرخطر
سردار احمدي مقدم با بيان اينكه كنترل رفتار رانندگان پرخطر مي تواند در 
كاهش تلفات مؤثر باشد، افزود: بايد محركي ايجاد شود كه فرد متخلف ديگر 
مرتكب تخلف نشود، اين در حالي اس��ت كه تجربه نشان داده است وقتي 
جرايم رانندگي افزايش پيدا مي كند، صدور قبض جريمه كاهش مي يابد.  
رئيس پليس كش��ور با بيان اينكه 6 هزار نقطه حادثه خيز برون شهري و 
درون شهري شناسايي شده است، ادامه داد: به راهداري و شهرداري ابالغ 
شده است كه اين نقاط را ايمن سازي كنند چراكه اگر حادثه اي در اين نقاط 
رخ دهد سهم تقصير دس��تگاه ها در وقوع حادثه تعيين مي شود. بايد اين 
موضوعات به صورت تكليف مشخص   و در صورتي كه در حال حاضر امكان 
اصالح وجود ندارد با آشكارسازي اين نقاط از بروز تصادفات جلوگيري شود. 

     امداد متولي ندارد
وي با انتقاد از اينكه وزير بهداشت گاليه مند است كه متولي امداد در كشور 
وجود ندارد، گفت: گاهي مشاهده مي ش��ود كه در يك جاده هالل احمر و 
اورژانس حضور دارند و در جاده ديگر هيچكدام حاضر نيستند. سيستم امداد 

و نجات بايد استاندارد شوند. 
     درباره ترافيك مهرماه

رئيس پليس كشور با بيان اينكه در مهر ماه ترافيك شهرهاي بزرگ 25 تا 30 

درصد افزايش مي يابد، گفت: گاهي پيك ترافيك در برخي شهرها در ساعات 
اوج تردد به 50 درصد مي رس��د كه اميدواريم با هماهنگي سرويس هاي 

مدارس، آژانس ها و همكاري شهروندان ترافيك كاهش يابد. 
      معاينه فني مضحك است

فرمانده ناجا با اشاره به موضوع معاينه فني افزود: نكته پرچالش در حال حاضر 
معاينه فني است، چراكه اين موضوع متولي نداشته و حتي شنيده ام در اطراف 
تهران بدون بازديد خودرو و فقط با دريافت پول، معاينه فني صادر مي شود. 
مي توان به راحتي گفت معاينه فني در كش��ور مسئله اي مضحك است و 
تمامي معاينات  صادرش��ده بي اعتبار است. به گفته احمدي مقدم، نيروي 
انتظامي از اين پس متخلف را شناسايي و پس از تشكيل پرونده به دادگاه 

معرفي مي كند، ضمن اينكه مراكز معاينه فني متخلف پلمب مي شوند. 
وي ادامه داد: معاينه فني نبايد محل درآمد باشد و در حال حاضر از دولت و 
مجلس مي خواهيم مسئله معاينه فني را مديريت كند، يا قانون معاينه فني 
بايد به صورت كامل حذف شود يا اينكه به اين موضوع ساختاري و منطقي 

پرداخته شود. 
     واردات خودروهاي خارجي دوبرابر شده است

سردار احمدي مقدم با اعالم اينكه واردات خودروهاي خارجي دو برابر شده 
است، افزود: اين موضوع باعث شد تا خروج خودروهاي فرسوده روند شتاباني 
بگيرد به صورتي كه در پنج ماهه نخست امسال، 55 هزار خودرو فرسوده از 

رده خارج شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، پنج برابر شده است. 

     درباره تحريم بانك قوامين
رئيس پليس كشور در پاسخ به س��ؤال خبرنگاري كه از او در مورد واكنش 
پليس نسبت به تحريم بانك قوامين پرسيده بود، گفت: اين بانك نه معامله 
ارزي و نه معامالت خارجي دارد و مسئول حقوقي نيروي انتظامي را مأمور 
بررسي اين موضوع كرديم. اين موضوع را از طريق مجامع بين المللي پيگيري 
حقوقي كرده و ش��كايت مي كنيم.  وي ادامه داد: شايد آنها مي خواهند با 
اين كار به توان امنيتي كشور فشار وارد كنند، اگرچه همه مي دانند امريكا 

عهدشكن بوده و در زمان مذاكرات از اهرم افزايش فشار استفاده مي كند. 

 فرمانده پليس: جلسه با دولت يكطرفه لغو شد 

ت�ا  ش�د  شيش�ه،  انگي�زه اي  مخ�در  مص�رف 
تازه دام�ادي در ش�هر قزوي�ن، بع�د از برگ�زاري 
جش�ن نامزدي دس�ت ب�ه قت�ل پ�درش بزن�د. 
فرمانده انتظامي اس��تان قزوين به خبرن��گار ما گفت: 
عصر روز پنج شنبه، ششم ش��هريور ماه، مأموران پليس 
آگاهي از مرگ مش��كوك م��ردي ميانس��ال در يكي از 
بيمارس��تان هاي ش��هر با خبر و در محل حاضر شدند. 
بررس��ي ها نش��ان داد، س��هيل با اصابت ضربه چاقو به 
گردنش هدف قرار گرفته و بعد از انتقال به بيمارس��تان 
فوت شده است. مأموران همچنين متوجه آثار جراحت 

ديگري روي بدن مقتول شدند. 
سردار محمدرضا ميرحيدري ادامه داد: بررسي ها نشان 
داد عامل قتل، پسر مقتول است كه بعد از حادثه از محل 
متواري شده است. همزمان با حضور بازپرس در محل، 
جسد به پزشكي قانوني منتقل ش��د و كارآگاهان چند 
س��اعت بعد پس��ر ناخلف را كه در يكي از محالت شهر 

پنهان شده بود، بازداشت كردند. 
بيژن20س��اله در اولي��ن بازجويي ها به ج��رم خودش 
اقرار كرد و توضيح داد:عصر امروز مراس��م نامزدي ام در 
روستاي اس��ماعيل آباد كه در 5 كيلومتري قزوين واقع 
شده است، برگزار شد. س��اعتي قبل از مراسم، مقداري 
شيشه مصرف كردم و حال خوبي نداشتم. در حالي كه 
جش��ن نامزدي ام در حال برگزاري بود، احساس كردم 
پدرم براي جشن هزينه زيادي نكرده، به خاطر همين با او 
درگير شدم. هر چه تالش كرد من را آرام كند به حرفش 
گوش ندادم و با چاقويي كه همراه��م بود ضربه اي به او 
زدم كه زخمي ش��د. بعد از آن با ميانجيگري بزرگترها، 
دعواي ما تمام شد اما از پدرم كينه داشتم. بعد از آن بود 
كه فهميدم پدرم مراسم را ترك كرده و به خانه عمه ام در 

خيابان نواب قزوين رفته است، بنابراين راهي آنجا شدم 
و مرحله دوم درگيري ما اتفاق افتاد. وقتي با پدرم مواجه 
شدم با چاقو ضربه اي به گردنش زدم كه روي زمين افتاد. 
آنجا بود كه متوجه اشتباه خودم شدم. متهم با پشيماني 
ديرهنگام گفت: پس از آنكه پدرم را به بيمارستان منتقل 
كردند، همراهش رفتم اما وقتي متوجه شدم فوت شده، 
از محل گريختم تا اينكه مأموران ساعتي بعد به سراغم 

آمدند و بازداشت شدم. 
فرمانده انتظامي استان قزوين با هش��دار به خانواده ها 
گفت: مصرف مواد مخدر اين  روزها، كانون هاي بسياري 
از خانواده ها را متالش��ي ك��رده و زندگي ه��اي زيادي 
را هم در پرتگاه س��قوط قرار داده اس��ت. يكي از داليل 
گرايش به مصرف افي��ون، توجه نك��ردن خانواده ها به 
نيازهاي فرزندان و قرارگرفتن آنها در معرض آسيب هاي 
اجتماعي است كه پيامدهاي جبران ناپذيري را به همراه 
داشته اس��ت. س��ردار ميرحيدري ادامه داد: فراگيري 
مهارت هاي زندگي و تحكيم بنيان هاي اخالقي و اسالمي 
در خانواده ها س��بب دوري افراد خانواده از آسيب هاي 

اجتماعي خواهد شد. 

قتلپدردرجشننامزديپسازمصرفشيشه
فرمانده انتظامي استان قزوين خانواده ها را به فراگيري مهارت هاي زندگي توصيه كرد

اقرار به جنايت پس  از 2 سال 
م�ردي ك�ه مته�م اس�ت دو س�ال قب�ل م�ادر و 
كودك�ي را در يك�ي از باغ ه�اي اط�راف اصفهان به 
قت�ل رس�انده، س�رانجام گرفت�ار پلي�س ش�د. 
رسيدگي به اين پرونده از دو سال قبل و همزمان با ناپديد 
ش��دن ناگهاني زني 30 ساله و پس��ر چهار ساله اش در 
دستور كار مأموران پليس دولت آباد برخوار اصفهان قرار 
گرفت. مرد جوان به مأموران گفت: خواهرم بتول همراه 
پسر چهار ساله اش، اميرحسين از خانه خارج شده و ديگر 

برنگشته است. 
پس از آن نام مادر و كودك در ليس��ت افراد ناپديد شده 
ثبت ش��د و كارآگاهان پليس آگاهي دس��ت به تحقيق 
زدند. بررسي ها نش��ان داد كه زن جوان آخرين بار براي 
كار راهي يكي از باغ هاي اطراف شده است. اما صاحب باغ 
وقتي مورد بازجويي  قرار گرفت از سرنوشت بتول اظهار 

بي اطالعي كرد. 
در حالي كه تالش هاي پليسي براي يافتن نشاني از مادر 
و كودك ناكام مانده بود، چند روز قبل مرد ميانسالي به 
مأموران پليس خبر داد بقاياي دو جسد را در باغش پيدا 
كرده اس��ت. پس از حضور كارآگاهان در محل، بقاياي 

جسد به پزشكي قانوني منتقل شد. كارآگاهان كه احتمال 
مي دادند اجس��اد متعلق به مادر و كودك باشد، خانواده 
آنها را به پزشكي قانوني دعوت كردند. آنها بعد از ديدن 

لباس هاي باقي مانده، هويت  آنها را شناسايي كردند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات، كارآگاهان صاحب باغ را 
به عنوان مظنون بازداشت كردند. بررسي ها نشان داد كه 
زن جوان دو سال قبل مدتي در باغ اين مرد كار مي كرده و 
چند نفر ديدن او در محل را به پليس گزارش داده بودند. 
مرد ميانسال وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، به دو فقره 
قتل اقرار كرد.  متهم گفت: مدتي بود كه مقتول به عنوان 
كارگر در باغ من كار مي كرد تا اينكه متوجه شدم قصد 
سوء استفاده دارد. از اوخواستم تا رابطه اش را قطع كند 
اما قبول نكرد. روز حادثه سر اين موضوع با هم مشاجره 
كرديم. بعد در فرصت مناسب او را در باغ غافلگير كردم و 
به قتل رساندم. پس از آن پسر چهار ساله اش را هم كشتم 

و اجسادشان را دفن كردم. 
س��رهنگ ناصر بيگلري، فرمانده انتظامي شهرس��تان 
برخوار به باش��گاه خبرنگاران گفت:متهم با قرار قانوني 

روانه زندان شد. 

24زخمي در حادثه خونين جنوب فرانسه
24 نفر از مسافران اتوبوس حامل اتباع كشور مغرب در تصادف با كاميوني در جنوب فرانسه زخمي شدند. 
اين حادثه سحرگاه ديروز در منطقه »اكس آن پروانس« در جنوب فرانسه اتفاق افتاد. اين اتوبوس حامل 49 نفر 
از جمله 18 كودك بود. امدادگران لحظاتي بعد از حادثه در محل حاضر شدند و مجروحان را به بيمارستان ها 

منتقل كردند. 

كشف محموله كوكائين در پرو
بيش از هفت تن مخدر كوكائين در كشور پرو كه در محموله ذغال سنگ جاسازي شده بود، كشف شد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، چند روز قبل مأموران پليس هفت تن و 600 كيلوگرم كوكائين به ارزش بيش از 

300 ميليون دالر كشف و توقيف كردند. 
بسته هاي كوكائين به طور ماهرانه اي در يك كشتي ذغال سنگ كه عازم اسپانيا و بلژيك بود در شهر توروجيلوي 
پرو شناسايي و توقيف شد. بر اساس گزارش، سازمان ملل متحد، پرو و كلمبيا بزرگ ترين توليدكنندگان كوكائين 

در جهان به شمار مي روند. 
 

شكار شكارچي تحت تعقيب

دستگيري عامالن تهيه گوشت خوك 

ش�كارچي غيرمج�از »كالت« هم�راه الش�ه 
س�ه آه�و و دو ق�وچ وحش�ي دس�تگير ش�د. 
محيط بانان شهر مرزي كالت در استان خراسان رضوي 
هنگام گشت زني به يك موتورسيكلت مشكوك شدند 

و به راكب آن دستور ايست دادند.
 راننده كه از ش��كارچيان غيرمجاز بود، بدون توجه به 
هشدار محيط بانان از محل گريخت و عمليات تعقيب 

و گريز آغاز شد. 
لحظاتي بعد محيط بانان با كمك مأموران پليس متهم 
را بازداش��ت كردند. در جريان بازداش��ت ش��كارچي 
غيرمجاز، يكي از مأموران پليس مجروح و به بيمارستان 

منتقل شد. 
محيط بانان در بازرسي خورجين موتورسيكلت، الشه 
دو آهوي ماده، يك آهوي نر و الش��ه دو قوچ وحشي، 
همراه يك قبضه اسلحه ش��كاري تك لول غيرمجاز و 

يك دستگاه بيسيم كشف كردند. 
بررس��ي ها نش��ان داد ش��كارچي غيرمج��از در نقاط 
تيراندازي ممنوع در مرز ايران و تركمنستان اقدام به 
شكار كرده است.  اباذر حسين نژاد، رئيس اداره محيط 
زيس��ت شهرس��تان كالت به ديده بان محيط زيست 
گفت: متهم از ش��كارچيان حرفه اي، سابقه دار و تحت 

تعقيب بود. 

عام�الن تهي�ه و توزي�ع گوش�ت خ�وك در 
ش�دند.  دس�تگير  قائمش�هر  شهرس�تان 
فرمانده انتظامي شهرستان قائمشهر گفت: چند روز 
قبل مأموران پليس متوجه ش��دند م��ردي اقدام به 
شكار خوك و ارسال گوش��ت آن به شهرهاي اطراف 

مي كند. 
س��رهنگ قدمي ادامه داد: مأموران كالنتري 11 بعد 

از انجام تحقيق متهم را شناس��ايي و بازداشت كردند. 
متهم در بازجويي ها به جرم خودش اقرار كرد و گفت: 
با همدس��تي يكي از دوس��تانش خوك ها را ش��كار و 
گوش��ت ها را به تهران منتق��ل مي كرد.  پ��س از آن 
مأموران همدست متهم را بازداشت و از مخفيگاه وي 
گوشت  خوك كش��ف كردند. متهمان پس از تشكيل 

پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند. 

خارج از مدار


