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خط زرد
راهکارهای پیشگیری از سرقت ()11
- 1مشخصات لوازم خانگی خود ،از قبیل لوازم صوتی و
تصویری ،فرش ،جواهرات ،تابلوی نقاشی ،اشیای عتیقه و
گرانبها ،به ویژه مشخصات خاص و منحصر به فرد آن ها را
به طور دقیق یادداشت کنید.
 -2در صــورت امــکــان ،از آن ها عکس تهیه کنید تا در
صورت وقوع سرقت ،شناسایی و دستیابی مجدد به آن ها
امکانپذیر باشد.
 -3هنگام به کار گرفتن افراد به عنوان نیروی خدماتی،
نگهبان ،نظافتچی ،آشپز یا  ...با احتیاط عمل کنید.
 -4برای نظافت آپارتمانها و محوطه ساختمان ،از افراد
مشکوک و ناشناس استفاده نکنید.
 -5هنگامی که نیروی خدماتی در منزل شما مشغول به کار
است ،از او غافل نشوید.
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دستگیری هشت شکارچی
متخلف در قزوین

...

درامتدادتاریکی

متهم به قتل :صدایی به منگفت خواهرم را بکشم!
مردی که متهم است خواهرش را به قتل رسانده ،از سوی
خواهرزادههایش با درخواست قصاص مواجه شد و آنها
اعالم کردند حاضر به گذشت نیستند.
به گزارش خبرگزاری آنا  ،متهم که مردی ٤٨ساله است،
یک سال قبل به مأموران کالنتری مراجعه کرد و گفت
خواهرش را به قتل رساندهاست .او در اعترافاتش برای
مأموران گفت :صدایی به من گفت باید اینکار را انجام
دهم و من هم این کار را کردم و حاال هم جسد خواهرم
در خانه است .زمانی که مأموران به خانه خواهر این مرد
رسیدند ،جسد او را غرق در خون پیدا و متهم را بازداشت
کردند.
با مشخصشدن موضوع و شکایت اولیایدم و تکمیل
پرونده و صــدور کیفرخواست ،رسیدگی به اتهام مرد
متهم به قتل در دستور کار شعبه دوم دادگــاه کیفری
استان تهران قرار گرفت .روز گذشته جلسه رسیدگی
به این پرونده برگزار شد .بعد از اینکه نماینده دادستان
کیفرخواست علیه متهم را خواند ،اولیایدم در جایگاه

حاضر شدند .فرزندان مقتول درخواست قصاص کردند
و گفتند حاضر به گذشت نیستند .شوهر مقتول نیز
بهعنوان وارث فرزند فوتشدهاش درخواست قصاص
کرد و گفت :شب حادثه من در خانه نبودم ،من همیشه
در خانهام هستم و آن یک شب خانوادهام را تنها گذاشته
بودم که این اتفاق افتاد .من و زنم در کنار 3فرزندم زندگی
خوبی داشتیم  ،بعد از مرگ همسرم یکی از فرزندانم هم
فوت کرد و به خاطر مصیبتی که به زندگیمان وارد شده
است ،گذشت نمیکنم .او اعالم کرد مانند فرزندانش
حاضر است تفاضل دیه را هم بپردازد و قاتل همسرش را
قصاص کند.
سپس نوبت به متهم رسید؛ او اتهام قتل خواهرش را
قبول کرد و گفت ١٥ :سال بود که اعتیاد داشتم و همین
مسئله باعث شده بود همسرم من را ترک کند و بچههایم
را هم با خودش ببرد .من با خانوادهام زندگی میکردم،
وقتی همسرم من را ترک کرد ،تصمیم گرفتم اعتیادم
را ترک کنم و دوباره به زندگی بازگردم .با اینکه مدتها

وقتی معنای طالق را فهمیدم...

بود پاک بودم اما خانواد هام میخواستند من بدبخت
شوم و همیشه در غذایم دارو و چیزهایی میریختند که
حالم بد شود و دوباره معتاد شوم .موضوع فقط این نبود؛
برادرم همیشه من را تعقیب میکرد ،من هم از این کار
خوشم نمیآمد .روز حادثه به پارک نزدیک خانه خواهرم
رفتهبودم که متوجه شدم برادرم من را تعقیب میکند ،با
خواهرم تماس گرفتم و او گفت به خانهاش بروم ،من هم
قبول کردم .او برایم چای ،میوه و غذا آورد ،متوجه شدم باز
هم در چای چیزی ریخت ه است ،خیلی ناراحت شدم .شب
در خانه خواهرم خوابیده بودم که چیزی به من گفت بس
است؛ دیگر زودتر این وضعیت را تمام کن .صدا در گوشم
میپیچید؛ به من میگفت خواهرم را بکشم؛ من هم چاقو
را برداشتم و سه ضربه به سینه خواهرم زدم که منجر به
مرگ او شد .بعد از خانه خارج شدم ،در حال خود نبودم،
تصمیم گرفتم موضوع را به پلیس بگویم و اعتراف کنم که
خواهرم را کشتهام .با پایان گفتههای متهم و وکیل مدافع
او ،هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

حادثه در قاب

نقشه آدم ربایی دختر  13ساله در پی دوستی خیابانی

«خواستگار» چاقو را زیر گلویم گذاشت!

کرمان -گیر کردن دست پسربچه بازیگوش در
کفشوی آشپزخانه

 7اعدامی در پای چوبه دار بخشیده شدند
سحرگاه دیــروز  7متهم که در پرونده های جداگانه به
قصاص نفس -اعـــدام -محکوم شــده بودند با رضایت
خانواده ها از چوبه دار نجات پیدا کردند.
به گزارش رکنا 7 ،متهم که سال های گذشته و در پرونده
های جداگانه دست به جنایت زده بودند ،پس از صدور
حکم اعدام از سوی دادگاه کیفری استان تهران و تایید این
احکام در دیوان عالی کشور ،صبح دیروز برای اجرای حکم
پای چوبه دار رفتند.

عکس تزئینی است

...

ازمیان خبرها

سیدخلیل سجادپور -دختر 13ساله ای که مدعی بود
خواستگارش با گذاشتن چاقو زیرگلویش ،او را ربوده و در
یک زیرزمینی مخفی کرده است ،وقتی در برابر شواهد و
دالیل مستند کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت ،لب به
اعتراف گشود و راز آدم ربایی ساختگی را فاش کرد .به
گزارش خراسان ،چند روز قبل پرونده ای در دایره مبارزه
با آدم ربایی پلیس آگاهی خراسان رضوی تشکیل شد که
محتویات آن حکایت از یک ماجرای آدم ربایی داشت.
دختر  13ساله ای که مدعی بود یکی از بستگان آدم
ربا ،او را در نزدیکی منزلشان رها کرده است به تشریح
ماجرای آدم ربایی پرداخت و گفت :حــدود ساعت 6
بعدازظهر وقتی از خانه بیرون آمدم ناگهان موتورسواری
که قبال از من خواستگاری کــرده بــود ،چاقویی را زیر
گلویم گذاشت و با توسل به زور و تهدید مرا به طبقه باالی
منزلشان برد و زندانی کرد .این دختر  13ساله در ادامه
اظهاراتش گفت :مادر آن پسر هم در طبقه پایین زندگی
می کرد ولی برای رهایی من هیچ اقدامی نکرد .آن پسر
قصد داشت مرا از طریق غیرقانونی به کشور افغانستان
منتقل کند .ولی آن شب که آن ها در اتاق را به رویم قفل
کرده بودند برادر آن جوان (خواستگار) به آن جا آمد و
موضوع را فهمید به همین خاطر پسر مذکور روز بعد مرا
به یک زیرزمین در منطقه گلشهر مشهد انتقال داد که

متعلق به یکی از بستگان خواستگارم بود .آن روز فامیل
خواستگارم از من مراقبت کرد تا این که برادر خواستگارم
متوجه ماجرا شد این درحالی بود که خانواده ام ماجرای
آدم ربایی و گم شدن مرا به پلیس گزارش کرده بودند.
در همین هنگام وقتی آن ها متوجه این ماجرا شدند
بالفاصله به سراغم آمدند و مرا در نزدیکی منزلمان
رها کردند .گــزارش خراسان حاکی است :با توجه به
اظهارات دختر مذکور و به دستور سرهنگ کارآگاه

«حمید رزمخواه» (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی)
پی گیری این پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت و
کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی ،بررسی های خود
را در این باره آغاز کردند اما آن ها با طرح چند سوال
مقدماتی ،متوجه شدند که دختر  13ساله در بخشی از
ماجرای آدم ربایی دچار تناقض گویی می شود چرا که
تجربیات کارآگاهان نشان می داد آدم ربایی با شیوه ای
که دختر  13ساله از آن سخن می گوید ساختگی است

و احتماال خانواده دختر در جریان واقعیت ماجرا قرار
ندارند .این بود که کارآگاهان پس از چند دقیقه تحقیقات
غیرمحسوس پی به ارتباط خیابانی پسر  23ساله افغانی
و دختر  13ساله بردند .این پسر از مدتی قبل به صورت
تلفنی با دختر مذکور آشنا شده و عشق خیابانی آن ها
به مالقات های حضوری کشیده شده بود .وقتی دختر
نوجوان در پاسخ به ســواالت کارآگاهان عاجز ماند به
ناچار لب به اعتراف گشود و گفت :مدتی قبل با آن پسر
دوست شده بودم و او قصد ازدواج با من داشت اما وقتی
به خواستگاری ام آمد پدرم با این ازدواج مخالفت کرد
چرا که او یک جوان افغانی بود و تناسب سنی هم با من
نداشت ولی من می خواستم با او ازدواج کنم .آن شب
هم به خاطر همین موضوع با پدرم درگیر شدم و پس از
یک مشاجره طوالنی با دوست پسرم تماس گرفتم و به او
گفتم می خواهم از خانه فرار کنم!! او هم گفت :حاال که
می خواهی فرار کنی من خودم به دنبالت می آیم ! این بود
که سوار موتورسیکلت خواستگارم شدم و به خانه آن ها
رفتم ولی روز بعد وقتی فهمیدند پلیس در جریان ماجرا
قرار گرفته است مرا در نزدیکی منزلمان رها کردند.
گزارش خراسان حاکی است با توجه به ساختگی بودن
ماجرای آدم ربایی مذکور ،این پرونده برای تعیین تکلیف
به مراجع قضایی ارسال شد.

قتل وحشیانه زن جوان در برابر دوربین مداربسته یک کارخانه در جنوب تهران
در حالی که قرار بود این حکم در زندان اجرا شود ،گروه
صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران به سرپرستی
قاضی محمد شهریاری با میانجیگری موفق به گرفتن
رضایت و مهلت از خانواده های قربانیان این پرونده های
جنایی شدند.
بنا بر این گزارش 7،محکوم اعدامی پس از رضایت و گرفتن
مهلت از خانواده های قربانیان به زندان بازگشتند.

استاندار کرمان هشدار داد:

در صورت تکرار تنبیه دانش آموزان ،رئیس
آموزش و پرورش آن منطقه برکنار می شود
توکلی -استاندار کرمان گفت :بعد از سه مورد تنبیه بدنی
دانش آمــوزان در رودبــار جنوب ،در اولین اقــدام ،رئیس
آموزش و پرورش این شهرستان تغییر یافت.
رزم حسینی عصر سه شنبه در نشست شــورای اداری
آموزش و پرورش استان کرمان با هشدار بر برخورد جدی
با معلمان متخلف تاکید کرد :در صورت تکرار این حوادث
در اولین اقدام ،مدیر آموزش و پرورش منطقه را برکنار می
کنیم .وی افزود  :تنبیه بدنی دانش آموزان به هر دلیلی که
صورت گیرد ،مجازات قانونی سختی را به دنبال خواهد
داشــت .وی بیان کرد  :در نظام آمــوزش و پــرورش کشور
تصریح شده که تنبیه بدنی ممنوع است و تجربه جهانی نیز
این موضوع را نشان داده است .اما موارد خاصی در استان
کرمان و سایر استان ها مشاهده می شود که باید برخورد
قانونی الزم با این موارد انجام شود.
وی با تاکید بر این که مدیران آموزش و پرورش شهرستانی
مسئول پیگیری جدی این مسائل هستند ،اضافه کرد :در
شرایط امــروز هیچ کس نمی پسندد چنین اتفاقاتی در
مدارس رخ دهد  .استاندار کرمان با بیان این که شبکه
های مجازی مسئولیت پذیر به خوبی موارد تنبیه بدنی را
انعکاس دادند تصریح کرد :به محض اطالع از این موضوع
مدیرکل بازرسی و مدیرکل آمــوزش و پــرورش اقدامات
بعدی الزم را انجام دادند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این نشست
اظهار کــرد :همه افــرادی که در مدرسه حضور دارنــد،
دستورالعمل ممنوعیت تنبیه بدنی را امضا کرده اند ،اما
متاسفانه در برخی موارد شاهد موارد ناگواری هستیم که
این موضوع برای همه به ویژه فرهنگیان دردناک است.
محسن بیگی افزود :این گونه مسائل اعتبار معلمان را به
چالش می کشد و به شدت بر این موضوع حساس هستیم و
چارچوب های قانونی را اجرایی می کنیم .وی تصریح کرد:
گاهی اوقات همکاران ما نیز مورد آسیب ها و لطماتی قرار
می گیرند که این موارد به دلیل مسائل قانونی ،رسانه ای
نمی شود .وی با اشاره به این که سال گذشته  56نفر معلم
فوتی در استان داشته ایم ،خاطرنشان کرد 20 :نفر از این
افراد تصادف کرده و در بین راه مدرسه کشته شده اند و 36
نفر نیز به دالیل طبیعی جان خود را از دست داده اند.وی
یادآورشد  :سال گذشته  23معلم نیز مصدوم شده و در
حال حاضر در منازل خود بستری هستند .

دوربین مداربسته یک کارخانه ،صحنه های هولناکی از
یک جنایت شبانه در جنوب تهران را ثبت کرد و بازپرس
پرونده برای شناسایی عامل جنایت و زن به قتل رسیده
از مردم کمک خواست.
به گزارش رکنا ،عقربه ها ساعت  10و  30دقیقه 11
خرداد ماه سال گذشته را نشان می داد که نگهبان یک
کارخانه در خیابان فداییان اسالم ،جنب پمپ بنزین در
حال نگهبانی متوجه یک زن و پسر جوانی می شود که
به سمت آلونک کوچکی در جلوی کارخانه حرکت می
کنند و در ادامه پسر جوان به کمک زن توانست در آلونک
قدیمی را باز کند و وارد آنجا شوند.
نگهبان کارخانه با دیدن این صحنه در حالی که چراغ
قــوه به دســت داشــت ،به سمت آلونک قدیمی رفــت و
پشت درهای بسته از زن و پسر جوان که سرگرم کشیدن
مواد بودند خواست تا آنجا را ترک کنند اما پسر جوان
بیتفاوت به حرف های این نگهبان به کار خودش ادامه
داد.نگهبان جوان وقتی دید که این زن و پسر به حرف
های او توجه نمی کنند آنها را تهدید کرد که ماجرا را به
پلیس گزارش می کند و برای زنگ زدن به پلیس به سمت
کارخانه برگشت.
هنوز لحظاتی از رفتن نگهبان کارخانه نگذشته بود که
ناگهان صداهایی به گوش رسید و نگهبان در حالی که
شوکه شده بود به آرامی به سمت آلونک متروکه بازگشت
و با صحنه هولناکی روبه رو شد.
زن جوان ،غرق در خون روی زمین افتاده بود و پسر جوان
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نیز قبل از رسیدن مرد نگهبان پا به فرار گذاشته بود.
خیلی زود تیمی از ماموران پلیس در صحنه جرم حاضر
شدند.
ماموران در بررسی های ابتدایی مشاهده کردند که
در کنارجسد زن جوان یک پایپ و فندک اتمی افتاده
است که برای کشیدن مواد مخدر شیشه به کار می رود.
همچنین زن جوان با ضربات چاقو به سر و صورتش به
قتل رسیده است.
همین کافی بــود تا بازپرس خــرازانــی از شعبه پنجم

دادســرای شهرری همراه تیمی از ماموران اداره 10
پلیس آگاهی تهران در صحنه جنایت حاضر شود.
بررسی های ابتدایی تیم تشخیص هویت و پزشکی
قانونی در محل جنایت نشان از آن داشت که زن جوان با
 12ضربه هولناک به گردن و سر به قتل رسیده است که
عمق بعضی از این ضربات به  30سانتی متر می رسد.
کــارآگــاهــان در گــام نخست به بررسی محل جنایت
پرداختند و متوجه دوربین مداربسته ای در نزدیکی
این آلونک متروکه شدند و در بازبینی این فیلم ،صحنه

هولناک یک جنایت را مشاهده کردند.
در این فیلم پسر جوان پس از رفتن نگهبان کارخانه در
اقدامی وحشیانه زن جوان را هدف ضربات چاقو قرار
می دهد و زن جوان برای فرار به سمت در آلونک قدیمی
حرکت می کند که پس از باز شدن بر روی زمین می افتد
و پسر جوان در حرکتی باورنکردنی شروع به زدن ضربات
مرگبار چاقو به صورت و گردن زن جوان می کند.
سپس پسر جوان در حالی که زن غرق در خون روی
زمین افتاده بود به آرامــی وارد آلونک شده وپس از
لحظاتی در زمان خارج شدن و فرار ضربه محکمی با
چاقو به سر زن جوان می زند و وقتی متوجه حضور مرد
نگهبان می شود به سرعت پا به فرار می گذارد.
جسد زن جــوان با دستور بازپرس پرونده به پزشکی
قانونی منتقل شد و با توجه به اینکه هیچ مدرک هویتی
همراه این زن نبود عملیات انگشت نگاری از جسد وی
صورت گرفت اما هیچ سرنخی از این زن که احتماال
افیونی و فراری از خانه است به دست نیامد.
با گذشت  10مــاه از ایــن جنایت هولناک در اتوبان
فداییان اسالم ،هنوز هیچ ردی از عامل جنایت و هویت
زن جوان به دست نیامده است و تحقیقات فنی ادامه
دارد.بنا بر این گزارش ،بازپرس خرازانی از شعبه پنجم
دادسرای شهرری با تقاضای انتشار تصویر عامل جنایت
و عکس چهره نگاری شده زن جوان خواست تا کسانی
که اطالعی از مخفیگاه این قاتل فراری و هویت زن جوان
دارنــد به اداره  10پلیس آگاهی تهران یا شعبه پنجم

وقتی به همراه دوستم نقشه فــرار از منزل را کشیدیم،
تصورمان بر این بود که از این همه درگیری ،مشکالت
خانوادگی ،سرزنش ها و زخم زبان ها رها می شویم و می
توانیم در یک شهر دیگر به تحصیل و زندگی خودمان ادامه
بدهیم .آن زمان از سرنوشت دختران فراری هیچ اطالعی
نداشتیم و فقط می دانستیم که مرکزی مانند بهزیستی از
دختران فراری و آسیب دیده حمایت می کند و ما هم می
توانیم به بهزیستی برویم اما ماجرا به گونه ای دیگر رقم
خورد و ...
دختر  15ساله ای که به همراه یکی از دوستانش ،ساعاتی
پس از فرار از منزل توسط ماموران انتظامی به کالنتری
هدایت شده بود ،در حالی که عنوان می کرد نمی خواهیم
نزد خانواده هایمان بازگردیم و ما را به بهزیستی تحویل
بدهید ،درباره ماجرای فرار از منزل به کارشناس و مددکار
اجتماعیکالنتریسپادمشهدگفت:منورومینابایکدیگر
همکالسی و دوست هستیم و از دوران راهنمایی تاکنون
در یک مدرسه تحصیل کرده ایم ،به خاطر این که شرایط
خانوادگی ما تقریبا شبیه هم بود حرف های یکدیگر را
بهتر می فهمیدیم و همین موضوع موجب شد تا با یکدیگر
دوستانصمیمیشویمبهطوریکههمهمشکالتومسائل
خانوادگی را با هم در میان می گذاشتیم .دختر  15ساله
ادامه داد :هنوز یک سال بیشتر نداشتم که پدر و مادرم از
یکدیگر جدا شدند ،در این شرایط پدرم من و خواهر بزرگترم
را به مادر بزرگم سپرد تا در کنار آن ها زندگی کنیم .آن زمان
من چیزی از این مشکالت نمی فهمیدم تا این که وقتی
بزرگ تر شدم آرام آرام با احساس کمبود محبت پدر و مادر،
به معنی واقعی طالق پی بردم این در حالی بود که هر روز
باید زخم زبان ها و سرزنش های مادربزرگم را نیز تحمل می
کردم .او بدون توجه به روحیات من ،مادرم را زنی خیانتکار
و ناشایست خطاب می کرد و هیچ وقت اجازه نمی داد به
دیدار مادرم بروم .از سوی دیگر هم ،وقتی پنهانی و به بهانه
رفتن به مدرسه سراغ مادرم می رفتم با برخوردهای سرد
او مواجه می شدم چرا که مادرم نیز با مرد دیگری ازدواج
کرده بود و توان نگهداری مرا نداشت .در همین شرایط
«رومینا» هم با مشکالتی شبیه من روبه رو بود .پدر و مادر
او نیز قصد داشتند از یکدیگر طالق بگیرند و به همین
خاطر رومینا نیز هر روز شاهد درگیری ها و توهین های
پدر و مادرش به یکدیگر بود.وقتی مشکالت خانوادگی
مان را در مدرسه با هم مطرح کردیم به این نتیجه رسیدیم
که سرنوشت رومینا نیز همانند من خواهد بود بنابراین
با یک نقشه هیجانی تصمیم به فرار از منزل گرفتیم .با
خودمان اندیشیدیم اگر در شهر دیگر نتوانستیم از عهده
مخارج زندگی برآییم ،به بهزیستی می رویم تا در آن جا با
آرامش کامل درس بخوانیم .این بود که لباس هایمان را
درون کوله پشتی هایمان گذاشتیم و از نیشابور به مشهد
آمدیم .ابتدا به یکی از مراکز تجاری رفتیم ولی چند جوان
برایمان ایجاد مزاحمت کردند که مــامــوران کالنتری
سپاد متوجه شدند و ما را به کالنتری هدایت کردند .این
جا بود که با صحبتهای کارشناس اجتماعی فهمیدیم
اگر ماموران انتظامی از راه نرسیده بودند چه سرنوشت
تلخی در انتظارمان بود .با این وجود دوست نداریم نزد
خانوادههایمان برگردیم چرا که با این اشتباه ،دیگر جایی
در خانواده نخواهیم داشت.
شایان ذکر است به دستور سرگرد زمینی (رئیس کالنتری
سپاد)  2دختر  15ساله برای انجام مشاوره های بیشتر
در اختیار کارشناسان اورژانــس اجتماعی مشهد قرار
گرفتند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان
رضوی

...

ازمیان خبرها
گزارش کمیسیون عمران از حادثه پالسکو
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارسال گزارش نهایی
کمیسیون متبوعش از حادثه پالسکو به هیئت رئیسه
مجلس خبر داد.
محمدرضا رضایی در گفتوگو با ایسنا ،گفت :گزارش
نهاییحادثهپالسکوراچندروزقبلبههیئترئیسهمجلس
فرستادیم و این گزارش اکنون در نوبت رسیدگی مجلس
قرار دارد.
وی از تعیین سهم تقصیر دستگاههای مسئول در این
حادثه سخن گفت و بدون اشاره به سهم آنان اظهار کرد:
در بــروز این حادثه شــهــرداری ،وزارت راه و شهرسازی،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در کنار مالک پالسکو به
نسبتهای مختلفی مقصر تشخیص داده شدند که البته
در گزارش نهایی کمیسیون ،درصدی برای این تقصیرها
تعیین نکردهایم.

 ۴تن در سیل آذربایجان همچنان مفقودند
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هال لاحمر با
تشریح آخرین جزئیات عملیات سیل و آبگرفتگی در
 ۹استان کشور طی شش روز گذشته ،گفت :تا ساعت
شش صبح دیروز۱۵ ،هزار و  ۴۷۰تن از هموطنان ۹
استان درگیر سیل و آبگرفتگی خدمات امدادی الزم
را دریافت کردند.به گزارش ایسنا ،مرتضی سلیمی با
اعالم گزارش عملیات سیل و آبگرفتگی طی  5-6روز
گذشته تا ساعت  ۶صبح دیروز ،اظهار کرد ۹ :استان
آذربایجان شرقی و غربی ،کردستان ،زنجان ،قزوین،
کرمانشاه ،لرستان ،گیالن و مازندران در این چند
روز درگیر سیل و آبگرفتگی بودهاند.وی با اشاره به
امدادرسانی در  ۱۰۴شهر و روستای استانهای درگیر

سیل و آ بگرفتگی ،گفت :بر این اساس امدادگران
هاللاحمر خدمات الزم را به ۱۵هــزار و  ۴۷۰تن از
هموطنان ارائه کردند و سههزار و ۵۱۱تن نیز از خدمات
اسکان اضطراری بهره مند شدند .سلیمی بیان کرد:
در این زمینه  ۱۷تن از متاثران به مناطق امن و هشت
تن به مراکز درمانی منتقل شدند و سیالب از ۲۸۴
واحد مسکونی تخلیه و همچنین  ۴۴خودرو از مسیر
سیالب رهاسازی شد .رئیس سازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر با اشاره به توزیع  ۸۶۰چادر ،سه
هزار و  ۳۱۰تخته پتو ۹۵۵ ،تخته موکت ۷۸۷ ،ست
شست و شو و  ۳۲۰شعله والور و فانوس میان متاثران،
گفت :همچنین تاکنون ۵۴هزار و  ۲۲۰قوطی انواع

کنسروجات ۳۹۰ ،کیلوگرم خرما ،پنج هزار و ۷۲۰
بطری آب معدنی ۱۵ ،هــزار و  ۴۰۰کیلوگرم برنج،
 ۶هــزار و  ۷۰۰کیلو حبوبات و  ۸هــزار و  ۳۶۰قرص
نــان میان متاثران توزیع شــده اســت .همچنین پنج
هزار کیلوگرم اقالم امدادی طی  ۳٦سورتی پرواز به
مناطق سیلزده انتقال داده شده است .بنابر اعالم
روابــط عمومی جمعیت هالل احمر ،وی با اشــاره به
مفقود بودن احتمالی  ۴تن از هموطنان متاثر از سیل
و آبگرفتگی در آذرشهر وعجب شیر ،اظهار کرد۱۴۵ :
تیم عملیاتی شامل  ۸۱۷امدادگر و نجاتگر خدمات
الزم را به هموطنان ارائه کردند و امدادرسانیها در
استانهای آذربایجان شرقی و غربی ادامه دارد.
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