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اخبار کوتاه

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کشف  ۶۱درصد مورفین جهان در ایران

دبیرکل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر ،گفــت ۷۵ :درصد
کشــفیات تریاک جهان مربوط به ایران است و  ۶۱درصد
مورفین جهان و  ۱۷درصد هروئین جهان را براســاس آمار
ســازمان ملل ،ایران کشف میکند.به گزارش مهر ،اسکندر
مؤمنی ،صبح ســه شنبه در نشســت خبری به مناسبت
ســالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر ،اظهار کرد :در تهران
و  ۳۱اســتان دیگر به مناسبت سالروز مبارزه با مواد مخدر
برنامههای فرهنگی و هنری در نظر گرفتیم.وی افزود :یک
اراده و خواست عمومی از سوی جامعه برای مبارزه با مواد
مخدر در حال شــکل گیری است.دبیر ستاد کل مبارزه با
مواد مخدر با اشــاره به برنامههای ستاد در راستای مبارزه
با مواد مخدر ســازمان ملل و مواد مخدر ،گفت ۷۵ :درصد
کشــفیات تریاک جهان مربوط به ایران است و  ۶۱درصد
مورفین جهان و  ۱۷درصد هروئین جهان را بر اساس آمار
سازمان ملل ،ایران کشف میکند.
مؤمنی گفت :در ســال  ۱۰۱۷ایران  ۲۱تن هروئین کشف
کرد ولی کل اروپا با بیش از  ۵۰کشور حدود  ۴تن هروئین
کشــف کرد.وی ادامه داد :میزان کشــفیات در کشور مبدا
کمتر از  ۳۰۰تن اســت درحالی که ایران بیش از  ۸۰۰تن
کشــفیات مواد مخدر دارد.مؤمنی خاطرنشان کرد :از این
آمار نتیجه میگیریم که آن کشورها میتوانند با مواد مخدر

و توزیع آن مبارزه کنند ولــی نمیخواهند ولی جمهوری
اسالمی ایران میخواهد با توزیع مواد مخدر مبارزه کند ولی
کشورهای دیگر با اعمال تحریمهای ظالمانه اجازه این کار
را به جمهوری اسالمی نمیدهند.وی گفت :امروزه کشفیات

مواد مخدر بدون تجهیزات جدید و مدرن امکان نیســت و
کار را با مشکل مواجه میکند.
مؤمنــی ادامه داد :اروپا باید ســهم و نقــش خودش را در
راستای مبارزه با مواد مخدر را ادا کند و در کنار ایران قرار

گیرد نه در مقابل ایران.مؤمنی یادآوری کرد :در ســالهای
اخیر بیش از  ۲هزار کیلومتر انســداد مرزها را برای مبارزه
با مواد مخدر داشتهایم اینجا سوال مطرح میشود که اروپا
در این ســالها چه کرده است.وی گفت :در طول  ۳۰سال
گذشته  ۴۱هزار عملیات انجام شد که از این تعداد عملیات
 ۱۲هزار تن مواد مخدر کشــف و  ۳۸۱۴شهید و  ۱۲هزار
جانبــاز و مجروح دادیم و بیش از  ۲هزار انســداد مرزها را
داشــتیم.مؤمنی افزود ۵ :درصد جمعیت جهان متعلق به
آمریکا اســت که بیش از یک میلیــون و  ۲۰۰هزار زندانی
دارد که  ۴۷درصد آنها مربوط به مواد مخدر هستند.
مومنــی گفت :حــدود  ۲۰میلیون نفــر از جمعیت باالی
 ۱۲ســال در آمریکا حداقل یک نوع مــواد مخدر مصرف
میکنند .وی تاکید کرد :در حوزههای ساماندهی معتادین
متجاهــر ظرفیتهای جدیدی ایجاد شــد و دو اردوگاه تا
کنون راهاندازی شــد و نقاط آلوده پاکسازی شد.دبیر کل
ســتاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد :افزایش بهرهگیری
از ســازمانهای مردم نهاد در زمینه مبــارزه با موادمخدر
نســبت به گذشته بهتر شده است.وی ادامه داد ۲۳ :درصد
از دانش آموزان در مقاطع هدف تحت پوشش آموزشهای
پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند و قصد داریم طرح یاریگران
را در مدارس اجرا کنیم.

کشف بلیت متروی اعتباری تهران با  ۴۷سال اعتبار
فرمانده یگان انتظامی پلیس متروی پایتخت از دستگیری
دو متهم در رابطه بــا جعل کارت بلیت مترو برای افزایش
اعتبــار آن تا ســال  ۱۴۴۵خبــر داد.به گزارش باشــگاه
خبرنگاران جوان ،ســرهنگ علی راقی در تشریح جزئیات
این خبر بیان داشــت :ماموران پلیس آگاهی متروی تهران
در بررســیهای به عمل آمده متوجه یک آگهی در سایت
خرید و فروش اینترنتی شــدند که فردی طی آگهی کردن
یــک کارت بلیت مترو مدعی شــده بود این کارت بلیت تا
سال  ۱۴۴۵اعتبار دارد و آن را به قیمت  ۳۰میلیون تومان

میفروشد.
وی ادامــه داد :از آنجایی که به نظر میآمد این آگهی یک
کالهبرداری باشــد و عمال نیز چنین کارت بلیتی توســط
متروی تهران صادر نشــده بود ،با فرد ارسال کننده آگهی
تماس گرفته شد و زمینه دستگیری وی فراهم گردید.وی
افزود :این فرد با حضور در محل ادعا کرد که چنین کارتی
را داراســت و حتی برای اثبات این موضوع ،کارت بلیت را
جلوی چشــمان ماموران تست کرد که مشخص شد اعتبار
کارت تا ســال  ۱۴۴۵میباشد و به این ترتیب متهم که با

یک نفــر دیگر در مترو حضور یافته بود به کالنتری داللت
داده شدند.
ایــن مقام انتظامی ادامــه داد :در ادامه متهمان که هر دو
دانشجوی فوق لیسانس بودند مدعی شدند با همکاری یکی
از دوستانشــان و با انجام یک سری عملیات سخت افزاری
و نرم افزاری موفق به دســت کاری کارت بلیت مترو شده
اند و قصد داشتند این کارت بلیت را به قیمت  ۳۰میلیون
تومان به فردی که خواهان آن باشد بفروش برسانند.در انتها
در این رابطه پروندهای تشــکیل و متهمان به مقام محترم

قضائی برای انجام تحقیقات تکمیلی معرفی شدند.
ســرهنگ علی راقی در توصیهای به شهروندان عزیز اعالم
کرد :چنانچه شــهروندان قصد خرید کارت بلیت اعتباری
متــرو را دارنــد از جایگاههای معتبر مســتقر شــده در
ایستگاههای مترو اقدام به خرید این کارتها کنند ،چراکه
اخیرا مشاهده شــده در سایتهای خرید و فروش مجازی
این شکل معامالت انجام میشود و هیچ نظارتی هم از سوی
ناظران ســایتهای خرید و فروش اینترنتی ،بر اصالت کاال
انجام نمیشود.

کشف قاب عکس تریاکی قبل از ارسال به کانادا
رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت از شناسایی و دستگیری
دو متهم و کشــف مواد تریاک قبل از انتقال مواد مخدر به
کانادا خبر داد.به گزارش ایسنا سردار کیوان ظهیری اظهار
کرد :ساعت  ۱۲روز  20خرداد ماموران پست گمرک اداره
چهارراه لشــگر با کالنتری ابوسعید تماس گرفتند و اعالم
کردند که مردی ۳۳ساله قصد دارد بستهای مشکوک را به
کشور کانادا ارسال کند بنابراین ماموران بالفاصله رسیدگی

به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و به محل اعالم
شده اعزام شــدند .وی ادامه داد :پس از حضور ماموران در
محل و بررسی بسته مشخص شد که این بسته حاوی یک
قاب عکس  ۴۵×۵۰سانتیمتری است که بهطرز ماهرانهای
لولهای حاوی تریاک در آن جاســازی شــده است.رئیس
پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه فرد ارسال کننده که
همان موقع در اداره پســت حضور داشت ،گفت :فردی که

بسته را به اداره پست تحویل داده بود به ماموران اعالم کرد
که بسته را از فرد دیگری تحویل گرفته و هم اکنون این فرد
بیرون از اداره و در خودرو شخصی خود در حال استراحت
است .به این ترتیب ماموران بهسرعت وارد عمل شدند و با
راهنماییهای متهم اول ،شخص دیگر نیز دستگیر شد و هر
دو نفر به کالنتری منتقل شدند.
ظهیری با بیان اینکه با بازجویی از دو مهم مشخص شد که

این دو نفر با همدســتی یکدیگر قصد انتقال  ۲.۵کیلوگرم
تریاک به کشور کانادا را داشتهاند،اظهارکرد :یکی از متهمان
ادعــا کرد که مواد مخدر را از فردی در غرب ایران دریافت
کرده اســت.بر اساس گزارش پلیس پایتخت و به گفته وی
پروندهای در این خصوص تشکیل شده است و متهمان به
همراه مواد کشف شده در اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر
قرار گرفتهاند.

دستگیری دو گوشی قاپ در شهرک قدس تهران
دو جوان  ۱۹و ۲۰ســاله که اقدام به گوشی قاپیها سریالی از شهروندان تهرانی
میکردند طی عملیات پلیسی توســط ماموران عملیات کالنتری  ۱۳۴شهرک
قدس دستگیر شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ ضرغام آذین،

رئیس کالنتری  ۱۳۴شهرک قدس در تشریح این خبر بیان داشت :از اوایل امسال
گوشی قاپی در محدوده این کالنتری شدت گرفته بود در حالیکه شکایت شکات
نیز نشان از سریالی بودن این سرقتها داشت که با شناسایی نقاط آلوده ،ماموران
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دستگیری آدم ربا در کمتر از  ۲ساعت
ســردار ناظریان از دســتگیری یک آدم ربا و آزادی کودک  ۲ساله ربوده شده
در شهرســتان ورامین خبر داد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،سردار
عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار کرد :در پی تماس
تلفنی زنی ،با مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر ربوده شدن دختر  ۲ساله
اش توسط همسر موقت سابقش در شهرستان ورامین ،موضوع به صورت ویژه
در دستور کار ماموران انتظامی کالنتری شهید قدوسی ورامین قرار گرفت.وی
افزود :ماموران پلیس با بررسی و تحقیقات میدانی در کمتر از  ۲ساعت موفق
به شناسایی مخفیگاه آدم ربا شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی با اعزام
چند اکیپ از ماموران بــه آدرس مورد نظر ،در یک عملیات غافلگیرانه متهم
را دستگیر و کودک  ۲ســاله ربوده شده را آزاد کرده و تحویل مادرش دادند.
سردار ناظریان با اشاره به انگیزه متهم خاطر نشان کرد :آدم ربا که قبال همسر
موقت شاکی بوده و به علت مشکالت شخصی از هم جدا شده بودند ،دلیل این
اقدام خود را بازگشت مجدد به زندگی عنوان کرد.فرمانده انتظامی شرق استان
تهران اضافه کرد :متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری سارقان با  ۱۰۵فقره سرقت در کرج
با تالش کارآگاهان پایگاه یکم
پلیس آگاهی اســتان ،سارقان
ســیم و کابل برق با  ۱۰۵فقره
سرقت در کرج دستگیر شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جــوان ،ســرهنگ محمــد
نادربیگی رئیس پلیس آگاهی
استان البرز اظهار کرد :در پی
دریافــت گزارشــاتی مبنی بر
ســرقت سیم و کابلهای ورودی ترانس به تابلو اداره برق ،موضوع در دستور کار
کارآگاهــان پایگاه یکم پلیس اگاهی قرار گرفت.وی افزود :کارآگاهان با بازدید از
صحنههای سرقت و نیز با بهره گیری از سرنخهای به جامانده و اقدامات پلیسی،
 ۳نفر از ســارقان را شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی عملیات
ضربتی متهمان را در مخفیگاه شــان دستگیر کردند.سرهنگ نادر بیگی تصریح
کرد :در تحقیقات تکمیلی مشــخص شد ،شیوه و شگرد متهمان قطع کابلهای
فشــار قوی ورودی ترانسها به تابلوها بوده که از این طریق سیمها و کابلها را
به ســرقت میبردند .وی افزود :متهمان در تحقیقات پلیسی ابتدا منکر هرگونه
ســرقت بودند ،اما در مواجه با مدارک و مســتندات کارآگاهان به ناچار لب به
اعتراف گشوده و به  ۱۰۵فقره سرقت کابل وسیم برق اداره برق استانهای البرز
و آذربایجان شرقی اقرار کردند.رئیس پلیس آگاهی استان البرز در خاتمه گفت :با
راهنمایی سارقان تاکنون  ۵۵محل سرقت شناسایی شده است.

کشف جسد مثله شده دختری جوان
در جاده چالوس
سرپرست ایستگاه آتش نشانی آسارا از کشف جسد مثله شده دختر جوانی در
محدوده روســتای درده خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،آسرایی
سرپرست ایستگاه آتش نشــانی آسارا اظهار کرد :مقارن ساعت ۱۷عصر دیروز
جســد تکه تکه شده (مثله شــده) و نیمه ســوخته دختر جوانی در محدوده
روستای درده کشف و توســط واحد آتش نشانی آسارا در وضعیتی بسیار آزار
دهنده جمعآوری و کاور گردید و تحویل عوامل انتظامی شد.

کشف  ۲۱۲کیلو شیشه در ورامین

عملیات کالنتری ماموریت یافتند به صورت شبانه روزی این نقاط را تحت کنترل
خود داشته باشــند .وی ادامه داد :طی این گشت زنیهای شبانه روزی باالخره
روز دوشنبه متهمان در حالیکه قصد شروع آخرین سرقت خود را داشتند توسط
ماموران گشت عملیات کالنتری مورد شناسایی قرار گرفتند و یکی از آنها قبل
از ارتکاب به سرقت دستگیر شد ،اما دیگری به یکی از شهرستانهای استان البرز
متواری شد.وی افزود :با انجام تحقیقات سریعا مخفیگاه متهم دیگر نیز شناسایی
و او نیز دســتگیر و به کالنتری داللت داده شــد که در تجسسهای پلیسی از
مخفیگاه این دو متهم تعداد  ۹دستگاه گوشی سرقتی به همراه چهار عدد ساعت
مچی سرقتی و دو قبضه سالح سرد کشف و ضمیمه پرونده نیز شد.
رییس کالنتری ادامه داد :متهمان که در ابتدا منکر ارتکاب سرقت بودند در ادامه
با مشاهده ادله و قرائن موجود لب به اعتراف گشودند و با فراخوان سریع شکات
توسط کالنتری ۱۵ ،مالباخته در بدو ورود متهمان را مورد شناسایی قرار دادند و
با بررسیهای انجام شده توسط ماموران مشخص شد هر دو متهم  ۲۰و  ۱۹ساله
دارای ســوابق متعدد کیفری از جمله سرقت میباشند؛ بنابراین گزارش ،یکی از
شکاتی که متهمان را مورد شناسایی قرار داده خانمی حدودا  ۴۵ساله است که
طی اظهارات خود مدعی شد در خیابان کتابخانه شهرک در حالیکه منتظر فرزند
خود بود تا او را از آموزشــگاه به خانه برساند از سوی متهمان هدف سرقت قرار
گرفته بود .این خانم میانسال در حالیکه با هندزفری با فردی در آن طرف خط،
مشغول صحبت بود ،یکی از متهمان با استفاده از چاقو دسته چوبی ضربهای به
سرش میزند و با کشیدن هندزفری گوشی اش را نیز به سرقت میبرد.سرهنگ
آذین در خاتمه اشاره کرد :متهمان تاکنون به  ۴۵فقره اعتراف کرده اند.

دستگیری خردهفروشان مواد مخدر
اطراف میدان آزادی

 -11زن ادیب و عارف اسپانیایی متولد  1515م که بیش از سی صومعه در
فلسطین بنا کرد -گریخته و فرار کرده -زمیندار ترک
 -12پاکتر -نماز صبح -پستی در فوتبال
 -13زمین مملو از شن و ریگ -مرکز لهستان -خانه ،منزل
 -14سرمایهدار بزرگ آمریکایی و بانی شرکت نفتی استاندارداویل -نخست
وزیر بریتانیا در زمان بحران کانال سوئز
 -15اتومبیل -مسئول امور دفتری یک اداره
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رییس کالنتری آزادی از دســتگیری دو خردهفروش و کشف مواد مخدر با آغاز
طرح مبارزه با خرده فروشان در محدوده میدان آزادی خبر داد .به گزارش ایسنا،
سرهنگ مجتبی شمس بیرانوند در این باره گفت :برنامهریزیهایی انجام شد و
بامداد روز دوشنبه شناسایی خرده فروشان مواد مخدر در محدوده میدان آزادی
در دستور کار قرار گرفت .وی ادامه داد :در راستای شناسایی این خرده فروشان
فردی  ۳۲ســاله که در این محدوده فعالیت میکرد ،شناســایی شد و تیمی از
ماموران به ســرعت برای دستگیری وی وارد عمل شدند .این متهم حین مواجه
با ماموران قصد داشــت متواری شــود ،اما عکسالعمل به موقع ماموران موجب
دستگیری وی شد .ســرهنگ بیرانوند با اشاره به انتقال این متهم به کالنتری
گفت :این فرد پس از انتقال به کالنتری با صراحت به خرید و فروش مواد مخدر
و همکاری خود با فردی حدودا  ۳۹ساله اعتراف کرد .همچنین در بازرسی بدنی
از متهم مقدار  ۴۰گرم از انواع مواد مخدر به دست آمد که ضمیمه پرونده شد.
وی بــا بیان اینکه ماموران ،دســتگیری دیگر متهم را نیز در دســتور کار خود
قرار دادند ،گفت :ماموران برای دســتگیری متهم دوم که قرار بود ساعاتی دیگر
برای انجام خرید و فروش موادمخدر به این محدوده بیاید وارد عمل شــدند و با
شیوههای پلیسی ،متهم را در لحظات ورود به پاتوقش شناسایی و دستگیر کردند.
در بازرســی بدنی از وی نیز مقدار  ۱۵گرم مواد مخدر به دســت آمد.بر اساس
گزارش پلیس و به گفته وی ،تاکنون مقدار  ۳.۵میلیون تومان از متهمان وجوه
نقد کشــف شده است .این افراد ادعا داشتند که پولها را از خرید و فروش مواد
مخدر به دست آوردهاند .وی در پایان گفت :متهمان با تشکیل پروندهای به همراه
مواد مکشوفه و پول نقد ،به مقام قضائی معرفی شدند .تحقیقات برای دستگیری
دیگر همدستان این افراد در دستور کار قرار دارد.

 ٣حادثه متفاوت تصادف اتوبوس
 ٣کشته و  ١٣تن مجروح بر جای گذاشت

رییــس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا جزئیات ســه حادثه
متفــاوت مربوط بــه تصادف اتوبوس بین شــهری را تشــریح کرد.به گزارش
خبرگزاری مهر ،ســرهنگ نادر رحمانی در مورد این حادثه اظهار کرد :حوالی
ساعت  ۲۴دوشنبه در کیلومتر  ۷۹محور بیرجند در استان خراسان جنوبی یک
دستگاه سواری جیلی به علت انحراف به چپ با اتوبوس بنز برخورد کرد که در
این حادثه یک تن کشــته و یک تن مجروح شدند.وی افزود :در حادثه دیگری
حوالی ســاعت  ۳بامداد یکشــنبه در کیلومتر آزادراه کاشان قم یک دستگاه
اتوبوس به دلیل عدم توجه به جلو با کشــنده برخــورد کرد که در این حادثه
راننده و سرنشــین اتوبوس جان باختند و  ١٠تن مجروح شــدند.رئیس مرکز
اطالعــات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از واژگونی یک دســتگاه اتوبوس
دیگر حوالی ســاعت  ۷:۴۰دیروز در کیلومتر  ۳۰محور الهایی اهواز در استان
خوزســتان خبر داد و گفت :در پی واژگونی این اتوبوس دو تن مجروح شدند.
به گفته وی بر اســاس گزارشات اولیه خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس
علت این حادثه بوده است.

ســردار ناظریان از کشــف  ۲۱۲کیلو شیشــه از خودرو ترانزیتی و دستگیری
 ۲قاچاقچی در ورامین خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،ســردار
عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شــرق استان تهران اظهار کرد :در پی کسب
خبری مبنی بر انتقال مقادیر زیادی مواد افیونی صنعتی شیشــه ،توسط یک
خودرو ترانزیتی از مرزهای شرقی کشــور ،پیگیری موضوع به صورت ویژه در
دســتور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه شــرق استان تهران قرار
گرفت.وی افزود :پس از مشخص شدن مسیر تردد محموله موادمخدر ،ماموران
پلیس با انجام چندین روز کار اطالعاتی و نیز تحقیقات نامحسوس موفق شدند
خودرو مزبور را در پلیس راه چرمشــهر  -ورامین شناسایی و طی یک عملیات
پلیســی ،آن را متوقف کنند.ســردار ناظریان با بیان اینکه ماموران در بازرسی
از خودرو ۲۱۲ ،کیلو و  ۸۰۰گرم شیشــه کشــف کردند ،تصریح کرد :در این
عملیات  ۲متهم دســتگیر و همراه با پرونده برای ســیر مراحل قانونی تحویل
مراجع قضائی شدند.

شهادت  ۲تن از دریابانان میناب
در درگیری با قاچاقچیان

فرمانده مرزبانی ناجا گفت ۲ :تن از دریادالن پایگاه دریابانی میناب حین مقابله
با قاچاقچیان در منطقه جنوب کشــور به درجه رفیع شــهادت نائل آمدند.به
گزارش ایسنا ،سردار قاسم رضایی در این باره گفت :در راستای مقابله با قاچاق
کاال در دریای جنوب (منطقه میناب) ،طی چند روز گذشته مأموران دریابانی
هرمزگان با اشــراف اطالعاتی و تحت کنترل قرار دادن منطقه از وجود مقادیر
قابل توجهی مواد مخدر ،ســوخت ،احشــام و  ...مطلع شدند.وی افزود :پس از
تحت کنترل قرار گرفتن منطقه ،دریابانان دیروز برای توقیف شناور به منطقه
میناب اعزام و به محض مشــاهده قاچاقچیان فرمان ایســت صادر کردند؛ این
در حالی اســت که قاچاقچیان با مشــاهده ماموران با آنها درگیر شده و  ۲تن
از دریادالن پایگاه دریابانی میناب «استوار یکم سجاد افراسیابی» و «گروهبان
یکم حســن کریمی» حین درگیری در این عملیات ،به درجه رفیع شــهادت
نائل آمدند .همچنین به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس ،بر اســاس
گزارشات واصله ،عامالن شهادت  ۲تن از دریابان میناب توسط پلیس شناسایی
و دستگیر شدند.

دستگیری اعضای شورای شهر بیله سوار
چهار عضو از پنج عضو شورای شهر بیله سوار مغان روز دوشنبه توسط سربازان
گمنام امام زمان (عج) دستگیر شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،ناصر
عتباتی رییس کل دادگســتری اردبیل گفت :با گزارش ســربازان گمنام امام
زمان (عج) مبنی بر ســوء جریان مالی ،تبانی و دریافت رشوه در شورای شهر
شهرستان مرزی بیله سوار ،به لحاظ اهمیت موضوع ،دستورات ویژه خطاب به
دادســتان این شهرستان برای بررســی دقیق موضوع صادر شد.وی بیان کرد:
با بررســی اســناد و مدارک و اقدامات متهمان ،صبح امروز چهار نفر از اعضای
شورای شهر بیله سوار دستگیر شــدند و تفهیم اتهام آنها صورت گرفت.او با
اشــاره به اینکه قرار بازداشت موقت صادر شــده و پرونده در مرحله تحقیقات
مقدماتی اســت ،اعالم کرد :دســتگاه قضایی در مبارزه با فساد با کسی تعارف
ندارد و برخورد با مفسدین در هر جایگاهی در اولویت است.عتباتی افزود :که با
همکاری مجموعههای انتظامی وامنیتی و حضور جدی و متناسب دادستانها
و مقامات قضایی ،این پرونده با جدیت پیگیری میشــود.بیله ســوار در شمال
اردبیل واقع است ،شورای این شهر پنج عضو دارد.

مسمومیت  ۱۹نفر در یک استخر در نازیآباد

رییس پلیس پیشــگیری پایتخت از مسمومیت  ۱۹نفر بهدلیل استشمام بخار
اسید در اســتخری در نازیآباد خبر داد.به گزارش ایلنا ،سردار کیوان ظهیری
در تشریح این خبر بیان داشت :ساعت  ۱۹روز دوشنبه ماموران کالنتری ۱۳۰
نازیآباد از طریق مرکز فوریتهای پلیســی در جریــان گازگرفتگی تعدادی
شهروند در استخری قرار گرفتند که در سانس آقایان فعالیت داشت.وی افزود:
با حضور ماموران و بررســیهای اولیه حکایت از آن دارد کارگران اســتخر در
حال نظافت سرویسهای بهداشتی با اسید بودند که بخار ناشی از آن از طریق
مســیرهای هواکش وارد سالن استخر شــد.رییس پلیس پیشگیری ادامه داد:
تعداد  ۴نفر بین ســنین  ۳۰تا  ۳۵ســال و  ۱۵نفر از ســنین  ۷تا  ۲۰ســال
دچار مسمومیت شدند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
وی در پایان افزود :تحقیقات مقدماتی حســب دســتور مقام محترم قضایی از
مدیر استخر در حال انجام است.همچنین پیمان صابریان رییس اورژانس تهران
درباره زمان حادثه گفت :این عملیات حدود ساعت  19انجام شده که  5دستگاه
آمبوالنس به محل اعزام شدند.وی خاطرنشان کرد :کل مسمومان  19نفر بودند
که  16نفر به بیمارستان لقمان و  3نفر به بیمارستان بهارلو منتقل شدند.

