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درامتدادتاریکی

دزد  50ساله اموال داخل خودرو اعتراف کرد

قطعکردن صدای دزدگیر در  3ثانیه

راهکارهای پیشگیری از سرقت ()9

سجادپور -دزد  50ساله ای که از کرج به
مشهد آمده و در اطراف مراکز مهم تجاری،
اموال داخل خودروهای پراید را می ربود
اعتراف کرد :دزدگیر خودروها را در  3ثانیه
قطع می کــردم .فرمانده انتظامی مشهد
دربـــاره چگونگی دستگیری ایــن ســارق
حرفه ای و سابقه دار به خــراســان گفت:
افــزایــش سرقت هــای داخــل خــودروهــای
پراید در اطراف حرم مطهر و مراکز تجاری
و بررسی پرونده های آنــان نشان می داد
که خودروهای مذکور در اوایل صبح مورد
دستبرد قــرار گرفته اند.سرهنگ محمد
بوستانی افــزود :از سوی دیگر نیز سرقت

 -1از ورود افراد ناشناس تحت عنوان سمسار ،خریدار
ضایعات ،فالگیر ،متکدی و  ...به داخل منزل جلوگیری
کنید.
 -2هنگام اسبابکشی یا انجام کارهای ساختمانی که در
واحد خودتان یا سایر واحدهای ساختمان انجام میشود،
مراقب تردد افراد ناشناس باشید.
 -3دوستان فرزندان خود را قبل از تردد به منزلتان به طور
کامل و دقیق بشناسید.
 -4از باز کــردن در بــرای کسانی که با واحدهای دیگر
ساختمان کار دارند ،خودداری کنید.
 – 5هنگام خروج از منزل برای مدت طوالنی ،امــوال با
ارزش خود را به فرد مورد اطمینان یا صندوقهای امانات
بانک بسپارید.
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

داخل خودروها در اطراف جمعه بازار منطقه
شهرک شهید رجایی افزایش می یافت تا
این که گروهی از ماموران کالنتری مذکور
با پوشش های مبدل و به طور غیرمحسوس
به تحقیق در این باره پرداختند .تصاویری
نیز از دوربین های مــدار بسته در مناطق
وقوع سرقت به دست آمد که نشان می داد
ســارق مــردی حــدود  50ساله اســت که با
کمین در مراکز پرتردد شهر به اموال داخل
خودروها دستبرد می زند .این مقام ارشد
انتظامی مشهد خاطرنشان کــرد :جمعه
گذشته ماموران کالنتری شهید رجایی که
به صورت غیرمحسوس در منطقه جمعه بازار

در خــودرو به امــوال داخل آن دستبرد می
زدم! اگر خودرویی دزدگیر هم داشت ،فقط
در عرض  3ثانیه و با شگردی خاص صدای
دزدگیر را قطع می کردم و پس از آن اموال
داخل خودرو را می ربودم.
رئیس پلیس مشهد با بیان ایــن که متهم
مذکور از  3ماه قبل اقدامات مجرمانه خود را
در مشهد آغاز کرده و مقادیری لوازم مسروقه
از مخفیگاه وی کشف شده است  ،افــزود:
بررسی های بیشتر درباره این سرقتها در
حالی ادامه دارد که وی به حدود  30فقره
سرقت اعتراف و تاکنون  8تن از شاکیان،
وی را شناسایی کرده اند.

به تحقیقات خود ادامه می دادند متهم را با
توجه به تصاویر موجود شناسایی کردند و او
را در حالی به دام انداختند که قصد سرقت از
داخل یک دستگاه پراید را داشت.
سرهنگبوستانیتصریحکرد:اینمتهم50
ساله که چند ماه قبل از کرج به مشهد آمده
است در اعترافات خود گفت :رانندگانی که
خودروی خود را در اطراف مراکز تجاری و باز
پارک می کردند را با دقت زیرنظر می گرفتم
وآنهاراتعقیبمیکردم.وقتیمطمئنمی
شدم که برای خرید وارد فروشگاه و یا از محل
پارک خودرو خیلی دور شدند بالفاصله به
محل پارک خودرو باز می گشتم و با باز کردن

اعتراف شیشهای نقابدار به  120گوشیقاپی

حادثه در قاب

 6زن جوان در حوادث گوشی قاپی متهم ،مصدوم شدند

غرق شدن کودک  ۹ساله در رودخانه اترک (منطقه
مراوه تپه)  -عکس از خبرگزاری دانشجو

...

ازمیان خبرها
پس از وقوع سرقت مسلحانه و با صدور
دستور قضایی

تعاونی قرض الحسنه ثامن (ع) پلمب شد
ساجدی -تعاونی قرض الحسنه ثامن (ع) که روز شنبه
گذشته مورد دستبرد سارق مسلح قرار گرفت با صدور
دستور قضایی و توسط پلیس اطالعات و امنیت خراسان
رضوی پلمب شد.
به گزارش خراسان ،این تعاونی اعتبار در خیابان چمن
مشهد مورد دستبرد قرار گرفت و سارق مسلح موتورسوار
مبلغ حدود  2میلیون تومان را به سرقت برد .در پی وقوع
این حادثه ،تعاونی مذکور به دلیل رعایت نکردن موارد
امنیتی و با صدور دستور قضایی تا اطالع ثانوی پلمب شد.

مرد معتاد همسر و فرزندانش را سوزاند !
مادر و  ۳فرزند وی براثر آتشسوزی که در یکی از محلههای
قم به وقوع پیوست در آتش سوختند.به گزارش رکنا ۳ ،
نفر از مجروحان این حادثه فجیع شامل  ۲کودک پسر و
مادرشان فوت کردند و فقط یک دختر نوجوان زنده مانده
که حال جسمی وی وخیم گزارش شده است.
سردار کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم در این
باره گفت که این حادثه عمدی بوده و فرد به علت اعتیاد
همسر و انتقا مجویی ،اقــدام به سوزاندن خود ،همسر و
فرزندانش کرده است.

سربازی که از دختربچه 14ساله اخاذی
می کرد ،دستگیر شد

رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ با اشــاره به دختر 14
سالهای که قربانی هوسهای یک سرباز شده بود ،گفت:
این مجرم با اغفال دختربچه  14ساله و به دست آوردن
عکسهای وی به دنبال اخاذی و سوء استفاده از او بود که
از سوی پلیس فتا دستگیر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا ،سرهنگ محمد
مهدی کاکوان اظهار کرد :فردی با مراجعه به این پلیس
ضمن ارائه شکایت خود بیان کرد ،فردی با اغفال دختر
 14سالهاموگرفتنعکسهایخصوصیوی،اقدامبهتهیه
تصاویری مستهجن از او کرده و ضمن تحت تاثیر قرار دادن
زندگیام ،کار را به جایی رسانده که حتی دخترم حاضر
به همکاری برای پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال از
حساب بنده به فرد شیاد شده است.
وی افزود :با توجه به اینکه برای پیگیری موضوع حضور
دختر شاکی ضروری بود ،پس از کسب مجوزهای قضایی
با انجام اقدامات روان شناسانه و اعتمادسازی الزم دختر
شاکی یقین کرد که همکاری وی با پلیس مشکل ساز
نبوده و به نفع وی خواهد بود که پس از تحقیقات کامل و
جامع از وی روشن شد متهم فردی  26ساله وسرباز یکی از
بیمارستانهای شهر تهران است که با اغفال دختر و تهیه
تصاویری از وی تاکنون مبلغ چهارصد میلیون ریال وجه
نقد و طال اخاذی کرده و مجدد درخواستهای دیگری
هم دارد.
سرهنگ کاکوان ادامه داد :به دلیل حساسیت موضوع
اکیپ مجربی از این پلیس جهت دستگیری متهم اعزام و
با دستگیری وی ادله جرم الکترونیکی وی کشف و ضبط
شد .با اعتراف نامبرده مشخص شد متهم با افراد دیگری
نیز چنین ارتباط و اقدامی را انجام داده و انگیزه خود را از
ارتکاب چنین اعمالی کسب مال اعالم کرده که با صدور
قرار قانونی الزم متهم به زندان اوین اعزام شد.

سیدخلیل سجادپور-جوان 27ساله ای
که دارای پنج فقره سابقه کیفری است ،در
حالی به 120گوشی قاپی اعتراف کرد که
هشت ماه قبل ،از زندان آزاد شده است.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با تشریح
مــاجــرای دستگیری «دزد شیشه ای» در
گفت وگوی اختصاصی به خراسان گفت :از
حدود سه ماه قبل و با افزایش گوشیقاپی
در مناطق خواجه ربیع ،هدایت ،پنجتن و
طبرسی ،گروه ویژه ای از کارآگاهان پلیس
آگاهی با همکاری مأموران کالنتری های
مشهد ،تحقیقات گسترده ای را در این باره
آغاز کردند.
بررسی پرونده های سرقت و تجزیه و تحلیل
هایاطالعاتیدرپایگاهشمالپلیسآگاهی،
بیانگر آن بود که جوانی سوار بر موتورسیکلت
هوندای قرمزرنگ و در حالی که صورت خود
را پوشانده است ،اقدام به کیف و گوشی قاپی
می کند.
سرهنگ کــارآگــاه حمید رزمــخــواه افــزود:
اظهارات برخی از شاکیان نشان می داد که
ســارق خشن هنگام ارتکاب جرم به کسی
رحــم نمی کند ،به طــوری که  6زن نیز که
طعمه دزد موتورسوار بودند ،به خاطر سقوط

بر زمین مصدوم شده اند.
ایــن مــقــام ارشـــد انتظامی تصریح کــرد:
همچنینبررسیدیگرمحتویاتپروندههانیز
حکایت از آن داشت که در بعضی از سرقتها
توسط نقابدار موتورسوار ،فرد دیگری هم
ترک نشین موتورسیکلت بوده است.
وی خاطرنشان کرد :با به دست آمدن این
اطالعاتوبررسیسوابقمجرماندرسیستم
های اطالعاتی پلیس ،تحقیقات کارآگاهان
به سوی فرد سابقه داری به نام «الف» کشیده
شد و تــاش ها بــرای دستگیری وی ادامــه
یافت.
سرهنگ رزمخواه گفت :در حالی که گروه
ویژه کارآگاهان با همکاری مأموران کالنتری
خواجه ربیع به بررسی های خود برای به دام
انداختن جوان 27ساله ادامه می دادند ،این
متهم هنگام ارتکاب جرم در محاصره قرار
گرفت و به دام افتاد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی اضافه
کرد :این جوان سابقه دار که در پایگاه شمال
پلیس آگاهی مورد بازجویی های فنی قرار
گرفته بود ،به 120فقره کیف و گوشی قاپی
در مشهد اعتراف کرد و با اشاره به اعتیادش
به موادمخدر صنعتی «شیشه» گفت :هر وقت

که خمار می شدم ،دیگر چیزی نمی فهمیدم
و فقط در پی آن بودم که یک گوشی سرقت
کنم و آن را برای تأمین هزینه های اعتیادم به
مالخر بفروشم! وقتی در حالت خماری سوار
موتورسیکلت می شدم ،اولین کسی را که در
خیابان و در حال مکالمه تلفنی می دیدم ،به
عنوان طعمه انتخاب می کردم ،دیگر نگاه
نمی کردم آن فرد ،زن است یا مرد! نوجوان

همزمان با ورود مدعی العموم به پرونده تنبیه یک دانش آموز در رودبارجنوب

مدیرمدرسهبرکنارشد،رئیسآموزشوپرورشاستعفاداد
تــوکــلــی -دادس ــت ــان عــمــومــی و انــقــاب
شهرستان رودبار جنوب از تشکیل پرونده
قضایی برای مدیر آموزگار این شهرستان
که اقدام به تنبیه شدید بدنی دانش آموز
ابتدایی کرده بود ،خبر داد.
ســاالری روزگذشته در تشریح جزئیات
بــیــشــتــر ایــــن خــبــر اظـــهـــار کـــــرد :روز
شــنــبــه26فــروردیــن مــاه جـــاری ،دانــش
آمــوز ابتدایی مدرسه فقاهت شهرستان
رودبـــار جنوب بــه علت کاهلی در انجام
تکالیف درس ریاضی از سوی معلم خود
تــوســط یــک خــط کــش آهــنــی م ــورد تنبیه
شدید بدنی قــرار گرفت  که پس از طرح
شکواییه از سوی والدین دانــش آمــوز در
دادســرای عمومی وانقالب رودبــار جنوب
علیه فــرد خــاطــی،دادســتــانــی رسیدگی
ویــژه به ایــن پرونده را دردســتــور کــار قرار
داد .وی افــزود :بالفاصله رئیس آموزش
وپــــرورش،مــــعــــاون ف ــرم ــان ــدار و رئــیــس
حراست آمــوزش و پــرورش رودبــار جنوب
در دادســتــانــی حاضر شدند و از نزدیک

ایــن حادثه تلخ مــورد بررسی قــرار گرفت
و مقرر شد دستگاه هــای نظارتی هرچه
سریع تر موضوع را پیگیری و با فرد متخلف،
بــدون اغماض برخورد قانونی کنند .این
مقام قضایی خاطر نشان کرد :هم اکنون
دانش آموز صدمه دیده به پزشکی قانونی
معرفی شده و رسیدگی به این پرونده باقید
فــوریــت در حــال انــجــام اســت .بــه گــزارش
خــراســان ،رئیس اطــاع رسانی و روابــط

عمومی آمــوزش و پــرورش استان کرمان
هم از برکناری مدیرمدرسه واستعفای
رئیس آموزش و پرورش شهرستان رودبار
از سمت خود خبر داد .سالجقه به خبرنگار
مــا گــفــت:در پــی تنبیه بدنی دانــش آمــوز
ســوم ابــتــدایــی   تــوســط مــدیــرآمــوزگــار در
روستای ریگ بحرین از توابع شهرستان
رودبــار جنوب ،مدیرآموزش و پرورش این
شهرستان استعفا داده است .وی تصریح
کرد :رئیس آمــوزش و پــرورش شهرستان
رودبار جنوب ،با توجه به تکرار مورد دوم
تنبیه بدنی توسط یک معلم خاطی در این
شهرستان در راســتــای احــتــرام بــه افکار
عمومی و پاسخ گو بودن مسئوالن در حوزه
تحت مدیریت ،از سمت خود استعفا داد.
سالجقه هرگونه فشاری از سوی مقامات
استان کرمان برای استعفای وی را رد کرد.
وی یادآورشد :این مدیر آموزگار متخلف
نیز ضمن برکناری از سمت مدیری به
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی
شد تا طبق ضوابط با او برخورد شود .

است یا پیر! گاهی هم هنگام سرقت گوشی
یا کیف دستی ،برخی از طعمه هایم مقاومت
می کردند ولی من که خمار بودم آن ها را روی
زمین می انداختم و برای سرقت گوشی به هر
شیوه ای متوسل می شدم!
سرهنگ رزمخواه تأکید کرد :متهم مذکور
که بیکار است و حدود هشت ماه قبل از زندان
آزاد شده است ،در ادامه اعترافاتش همدست

دیگر خود را نیز به پلیس لو داد و گفت :فردی
به نام «محمود» که در همسایگی ما در منطقه
خواجه ربیع زندگی می کند ،در بعضی
از سرقت ها مــرا همراهی می کــرد امــا من
گوشی های مسروقه را فقط برای تأمین یک
یا دو وعده موادمخدر به مالخر می فروختم،
حتی گوشی هایی که چند میلیون تومان
قیمت داشتند را هم به مبلغ 30هزار تومان
میدادم تا بتوانم زودتر موادمخدر تهیه کنم!!
ایــن مقام انتظامی ادامـــه داد :بــه دنبال
اعترافات متهم ،بالفاصله کارآگاهان با
هماهنگی و کسب دستورات قضایی موفق
شدند همدست 29ساله موتورسوار نقابدار
را نیز در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و
به پلیس آگاهی منتقل کنند .این متهم نیز
که دارای چهار فقره سابقه کیفری است،
اظهارات شیشه ای نقابدار را تأیید و اعتراف
کرد که در برخی از صحنه های سرقت از کاله
کاسکت استفاده می کردند.
سرهنگ کــارآگــاه حمید رزمــخــواه افــزود:
تاکنون حدود  100تن از شاکیان ،متهمان
را شناسایی کرده اند و تحقیقات برای کشف
جرایم احتمالی دیگر آنان همچنان ادامه
دارد.

دوباندخانوادگیسرقتدرمشهد
متالشیشد
زوج جوان و عمو و بــرادرزاده هایی که از
خودروهای سواری در مشهد سرقت می
کردند شناسایی و دستگیر شدند.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس ،فرمانده
انتظامی مشهد با اعــام این خبر گفت:
در پی گــزارش سرقت وسایل خــودرو در
مناطق غربی شهر مشهد پیگیری موضوع
به طور ویژه در دستور کار سرکالنتر غرب
پلیس مشهد قرار گرفت .سرهنگ محمد
بوستانی افــزود :تیم هــای دایــره آگاهی
کالنتری هفت تیر در این مرحله از عملیات
ضربتی زن و مرد جوانی که وسایل داخل
خودروهای سواری را به سرقت می بردند
با کنترل و مراقبت های نامحسوس و در
حال ارتکاب سرقت دستگیر کردند .وی
گفت :در بازرسی از وسایل همراه زوج
جوان دو قبضه چاقو ،چهار دستگاه وسایل
و قطعات خودرو ،دو دستگاه گوشی تلفن
همراه و چهار عــدد المــپ سرقتی کشف
شد .سرهنگ بوستانی خاطرنشان کرد:
تحقیقات از سارقان که با تخریب شیشه

های خودروهای سواری اقدام به سرقت
می کردند ادامه دارد .فرمانده انتظامی
مشهد افزود :دومین مرحله از این عملیات
ضربتی توسط دایره آگاهی کالنتری کاظم
آبادمشهدوباپیگیریپروندهسرقتوسایل
خــودرو به نتیجه رسید .وی تصریح کرد:
ماموران انتظامی با توجه به سرنخ های
موجود و کنترل و مراقبت های نامحسوس
اعضای اصلی این باند خانوادگی که مردی
میانسال همراه فرزند و بــرادر زاده اش
بودند را شناسایی و دو پسر عمو را در حال
اوراق کــردن خــودروی سرقتی دستگیر
کردند .سرهنگ بوستانی گفت :اعضای
باند تاکنون به  10فقره سرقت خــودرو
اعتراف کردند و ماموران با پیگیری های
بعدی گرداننده باند که مردی میانسال بود
را همراه با سارقی دیگر سوار بر خودروی
مسروقه در منطقه طرقبه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی مشهد اظهار داشــت:
تحقیقات از اعضای این باند برای کشف
سرقت های شبانه آنان ادامه دارد.

 6نفر همچنان مفقودند

 284واحــد مسکونی از آب و رهاسازی
 44خودرو از مسیر سیالب خبر داد و اعالم
کرد 2500 :کیلوگرم اقالم امدادی طی
 15سورتی پرواز به مناطق سیلزده منتقل
شده اســت .وی یــادآور شد :تعداد زیادی
چادر ،پتو ،موکت ،کنسروجات ،نان ،آب،
خرما و  ...میان حادثهدیدگان توزیع شده
است و امدادرسانی در  3استان آذربایجان

شرقی ،آذربایجان غربی و مازندران ادامه
دارد.
▪کمک دو میلیونی بــه خــانــواد ه جان
باختگان برای مراسم ترحیم

در عین حــال مــعــاون آمــادگــی و مقابله
ســازمــان مدیریت بــحــران کشور آخرین
وضعیت مناطق سیل زده در شمال غرب

چشمانم اشتباه نمیکند!!
شبکه های اجتماعی زندگی آرامم را به هم ریخت و اعتماد
بین من و همسرم را از بین برد تا جایی که او برای اولین
بار در طول  19سال زندگی مشترک مرا زنی «نانجیب»
خواند .آن روز همسرم تصاویری زشت و زننده که در شبکه
های اجتماعی می چرخید را نشانم داد که با دیدن آن ها
خشکم زد و...
زن  37ساله به همراه همسر  40ساله اش وارد کالنتری
شد و در حالی که عنوان می کرد امروز تنها چشم امیدم
به تخصص نیروهای انتظامی اســت تا راز ایــن معمای
عجیب را فــاش کنند و زنــدگــی مــرا نــجــات دهــنــد ،به
کارشناس اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت :وقتی
با «عبدالرحیم» ازدواج کردم دختر نوجوانی بیش نبودم.
آن روزها در روستا زندگی می کردیم و به دور از هیاهو و
فناوری های نوین ،خوشبختی و سعادت را در آغوش می
گرفتیم.
 16سال از زندگی مشترکمان می گذشت که با مرگ
ناگهانی پدرشوهرم ،ارثیه چشمگیری به همسرم رسید
و زندگی ما متحول شد .دیگر زندگی در محیط روستا
برایمان بسیار کوچک بود تا این که تصمیم گرفتیم با
فروش ملک و امالکمان به مشهد مهاجرت کنیم .همسرم
یک واحد آپارتمانی ،خودرو و یک دربند مغازه در مشهد
خرید و کار و کاسبی به راه انداخت .طولی نکشید که
از وضعیت مالی خوبی برخوردار شدیم و بهترین لوازم
زندگی را برای منزلمان خریدیم .در این میان من هم با
خرید یک دستگاه گوشی گرا نقیمت وارد شبکه های
اجتماعی شدم و با دوستانم در مورد مسائل مختلف گفت
و گو می کردیم .عالقه شدید من به شبکه های اجتماعی
موجب شد تا «عبدالرحیم» نیز وارد گروه های اجتماعی
شود .روزها به همین ترتیب می گذشت تا این که حدود
 8ماه قبل همسرم سراسیمه و غضب آلود وارد خانه شد
و در حالی که دستانش از شدت خشم می لرزید ،فریاد
زد :خوب شد که تو را شناختم! تو زن نجیبی نیستی! در
حالی که مات و مبهوت مانده بودم ،او تصاویری زشت و
زننده را در یکی از شبکه های اجتماعی نشانم داد و گفت
این عکس های شرم آور تو نیست؟! با دیدن آن عکس ها
درجا میخکوب شدم .باورم نمی شد ،آن تصاویر خیلی به
من شباهت داشت .هرچه سوگند خوردم که آن عکس ها
مربوط به من نیست ،همسرم باور نمی کرد .عبدالرحیم
می گفت تصاویر را به چند عکاس حرفه ای نشان داده
است و آن ها فتوشاپ نشده اند .آن روز همسرم برایم
شرط گذاشت و گفت :اگر این عکس ها مربوط به تو باشد
باید بدون هیچ گونه حق و حقوقی از زندگی ام خارج
شوی و حضانت دختر  17ساله و پسر  6ساله ام را به من
واگذار کنی و اگر این گونه نباشد من نیمی از دارایی ام
را به نام تو ثبت می کنم ،چرا که این تصاویر را یکی از
دوستان نزدیکم برایم ارسال کرده است و دیگر اعتمادی
به تو ندارم.
زن جوان ادامه داد :نیروهای تخصصی پلیس با بررسی
های کارشناسی تصاویر موجود ،در یک نامه رسمی اعالم
کردند این عکس ها شباهتی به من نــدارد ،اما همسرم
قانع نشده است و ادعا می کند چشمانش اشتباه نمی
کند! او می گوید به فرض این که تصاویر مربوط به تو
نباشد باز هم باید پاسخگوی دیگر کارهایت در شبکه های
اجتماعی باشی! چرا که دیگر بی اعتمادی در زندگی ام
موج میزند.
زن جوان گفت :اکنون زندگی من در حالی در آستانه
نابودی قرار گرفته است که همسرم همچنان در شبکه ها
و گروه های اجتماعی سیر می کند و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان
رضوی

...

ازمیان خبرها

دستگیری قاتل فراری در شیراز

آخرین جزئیات امدادرسانی به سیل زدگان  8استان کشور

رئیس سازمان امــداد و نجات با اشــاره به
وقوع سیل در  8استان کشور گفت284 :
واحد مسکونی تاکنون از آب تخلیه و 44
خودرو از مسیر سیالب رهاسازی شده است
ولی  ۶نفر همچنان مفقودند.
مرتضی سلیمی  ،رئیس ســازمــان امــداد
و نجات در گفتوگو با خبرگزاری آنا در
مورد وقوع سیل و آبگرفتگی طی سه روز
گذشته در کشور اظهار کرد :سیل تاکنون
هشت استان آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غــربــی ،کــردســتــان ،کرمانشاه ،قزوین،
زنجان ،لرستان و مازندران را درگیر کرده
و نیروهای هاللاحمر در  91شهر و روستا
امدادرسانی به حادثهدیدگان را انجام
دادهاند.
وی با اشاره به اسکان اضطراری 1046
حــادثـهدیــده اف ــزود :از ســوی امــدادگــران
ه ــال احــمــر  7400نــفــر در ای ــن مــدت
امدادرسانی شدهاند؛  40نفر جان خود را
از دست داده و  6نفر مفقود شدهاند.
رئیس ســازمــان ام ــداد و نجات از تخلیه

13

کشور را تشریح کرد.مرتضی اکبرپور در
گفت وگو با ایسنا ،دربــاره آخرین وضعیت
مناطق سیل زده و آخرین آمار جان باختگان
سیل اظهارکرد :در مجموع  42نفر در اثر
سیل مفقود شده یا جان خود را از دست
دادهاند و تا کنون اجساد  36تن کشف شده
که در پزشکی قانونی مشخص شد مرگ یک
نفر به خاطر سیل نبوده است.
وی ادامــه داد :از میان  22مــورد فوتی و
مفقودی که در آذرشهر گــزارش شده بود
 17جسد کشف و در بررسی های پزشکی
قانونی مشخص شد که فوت یک پیرمرد،
به دلیل وقــوع سیل نبوده اســت .در حال
حاضر نیز جستجو برای یافتن پنج تن دیگر
ادامه دارد.
در عجبشیر نیز  20مورد مفقودی گزارش
شده بود که اجساد  18تن کشف شده و
جستجوها بــرای یافتن دو مــورد دیگر که
کودک بودند ادامه دارد.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور با بیان
اینکه یک نفر در هشترود و یک نفر دیگر

در اشنویه آذربایجان شرقی فــوت کرده
است ،گفت :پنج نفر نیز در استان کردستان
جان باخته اند که از این تعداد چهارنفر بر
اثر رانش زمین در یک پارک در سقز فوت
شدهاند و یک نفر نیز در یکی از روستاهای
توابع بانه به دلیل سیالب جان باخته است.
اکبرپور از کمک دو میلیون تومانی سازمان
مدیریت بحران کشور به خانواده هریک از
جان باختگان سیل برای برگزاری مراسم
ترحیم و ...خبر داد و گفت :اگر این افراد
بیمه عمر داشته باشند می توانند مبلغی را
از بیمه دریافت کنند.
وی دربــاره خسارات وارد شده به مناطق
سیل زده نیز گفت :طبق توصیه مقام معظم
رهبری عملیات نجات هــمــواره در صدر
اولویت های ما قرار دارد ،اما در حال حاضر
اقــدامــات تیم هــای ارزی ــاب بــرای بررسی
خسارات و تخمین رقم آن در حال انجام
است و طبق قانون آنها حدود 15روز فرصت
دارنــد تا بررسی های خود را انجام داده و
نتایج را به مدیریت بحران اعالم کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری قاتل
فراری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش میزان ،فرمانده انتظامی شهرستان شیراز گفت:
در پی نزاع و درگیری منجر به قتل یكی از شهروندان در
شهرستان سپیدان و متواری شدن قاتل به سمت شیراز،
موضوع به صورت ویژه در دستور كار مأموران انتظامی
شهرستان و عوامل گشتی پلیس قرار گرفت.
سرهنگ یوسف ملک زاده ادامه داد :تحقیقات و بازرسی
های مقطعی در این رابطه ادامه داشت تا اینكه مأموران
گشت كالنتری قصر الدشت شیراز از حضور قاتل در یكی
از بیمارستان های شیراز مطلع و بالفاصله برای بررسی
موضوع اعزام شدند.
وی با بیان اینكه با سرعت عمل مأموران قاتل در محل مورد
نظر شناسایی و دستگیر شد ،افزود :متهم كه بر اثر نزاع
و درگیری مصدوم شده بود ،هنگام مداوا دربیمارستان
دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد.
سرهنگ ملك زاده گفت :متهم بــرای انجام تحقیقات
تكمیلی پیرامون جرم ارتكابی به شهرستان سپیدان انتقال
داده شد.
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