8

حوادث

سهشنبه22خرداد  1397شماره 3974

حادثه
یادداشت

کشته شدن یک زن ایرانی
توسط چند افغان

روز یکشنبه ،چند تبعه افغان یک زن ایرانی را
در منطقه شهرری مورد ضرب و شتم قرار دادند
که بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت.
به گزارش ایسنا ،چند تبعه افغان مقیم ایران
روز یکشنبهیک زن ایرانی را در منطقه شهرری
مورد ضرب و شــتم قرار دادند .مضروب پس از
انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده
درگذشت.
با پیگیری بهعمل آمده ،این چند تبعهافغان
دستگیر و روند پیگیری قانونی برای محاکمه و
مجازات قانونی و موثر در جریان است.

جانشــین پلیس آگاهی ناجا با اشــاره به آغاز
مسابقات جام جهانی روسیه و اقدام عالقمندان به
فوتبال برای تهیه بلیت ضمن هشدار به شهروندان،
گفت :تهیه بلیت مسابقات جام جهانی باید از طریق
مبادی ذیربط از جمله ســایت فدراسیون فوتبال
ایران صورت گیرد.
ســردار مســعود منفرد با اشــاره به برگزاری
مسابقات جام جهانی روسیه و تکاپوی عالقمندان
برای خریــد بلیت و حضــور در این مســابقات،
اظهارکــرد :در همین رابطه برخــی آژانس های
مسافرتی به صورت غیرمجاز فعالیت کرده به گونه
ای که از طریــق روش های مختلف نظیر تبلیغات
گسترده و فریبنده خصوصاً در فضای مجازی ،چاپ

خودکشی جوان  24ساله
در اتوبان صیاد شیرازی

رئیس اورژانس اجتماعی از نجات جان جوان
 ۲۴ساله که در اتوبان شهید صیاد شیرازی قصد
خودکشی داشت ،خبر داد.
به گزارش برنا ؛ رضا جعفری رئیس اورژانس
اجتماعی کشــور اظهار کرد :دیروز جوانی ۲۴
ساله که قصد خود کشی در یکی از پلهای عابر
پیاده اتوبان شهید صیاد شیرازی تهران را داشت،
توسط نیروهای آتش نشانی از مرگ نجات پیدا
کرد.وی در ادامه تصریح کــرد :عوامل اورژانس
اجتماعی مرکز شــهید نواب صفوی ســازمان
بهزیستی کشــور ۱۰ ،دقیقه پس از خودکشی
نافرجام فرد مذکور در محل حادثه حاضر شده و
اقدامات روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد
نیاز را لحاظ کردند.
وی اضافه کــرد :هنوز انگیزه جــوان فوق از
تصمیم به خودکشــی مشخص نشــده است و
مشاوره و حمایت های روانی از وی نیز ادامه دارد.
رئیــس اورژانس اجتماعی با انتقــاد از عدم
اطالع رسانی پلیس  ،۱۱۰آتش نشانی و سازمان
اورژانس در خصوص وقوع هرگونه خودکشــی
علی رغم وجود دســتورالعمل های ویژه در این
خصوص ،تاکید کرد :مراکز فوق موظف هستند
تا در زمان وقوع موارد خودکشی در اولین اقدام
عوامل اورژانس اجتماعی را نیز در جریان بگذارند
که متاســفانه این اقدام در حــال حاضر صورت
نمیگیرد.
جعفری یادآور شــد :مداخالت تخصصی و
به هنگام تیمهــای اورژانس اجتماعی که محل
وقوع حوادثی چون خودکشــی اعزام میشوند،
در بســیاری از موارد میتوانــد در انصراف فرد
از تصمیم به خودکشــی تا حد زیادی موثر واقع
شــود که در حال حاضر لینک مشترکی در این
خصوص ،میان ســازمان اورژانس ،پلیس ،۱۱۰
آتش نشانی و اورژانس اجتماعی وجود ندارد.
بنا به گفته شاهد عینی ۷ماشین آتش نشانی
به همراه تیمهای نجات در محل وقوع خودکشی
نافرجام جوان فوق حاضر بودند.

تأیید تجاوز به دختر بچه
افغانستانی

رییس سازمان پزشــکی قانونی کشور اعالم
کرد کــه کارشناســان این ســازمان تجاوز به
دختربچهافغانستانیراتأییدکردند.
احمد شــجاعی در گفت وگو با ایسنا ،دراین
باره گفت :کارشناسان پزشــکی قانونی پس از
بررسی و انجام معاینات الزم تجاوز به دختربچه
افغانستانیدرخمینیشهرراتائیدکردند.
به گفته رییس ســازمان پزشــکی قانونی
جزئیات آزمایشات کارشناسان پزشکی قانونی
در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری از طریق تورهای جام جهانی
آگهی در مطبوعات و یا پخش آن در ســطح شهر
برای فروش بلیت مســابقات و اعزام دوســتداران
فوتبال به کشــور روســیه از طریق تورهای جام
جهانیاقداممیکنند.
وی خاطرنشان کرد :بنابراین وقوع کالهبرداری
توســط آژانس هایی که با این ادعــا در حال ثبت
نام دوســتداران فوتبال می باشــند ،متصور است
که هموطنان بایســتی مراقب باشند تا در دام آنان
گرفتارنشوند.
جانشــین پلیس آگاهی ناجا ضمن هشدار به

شــهروندان ،توصیه کرد :عالقمندان این رشــته
ورزشــی برای تهیه بلیت مســابقات جام جهانی
بایستی به مبادی ذیربط از جمله سایت فدراسیون
فوتبال ایران مراجعه و از آن طریق کســب اطالع
کنند.
منفرد ادامــه دارد :افــرادی که بــرای دیدن
مســابقات فوتبال قصد رفتن به کشــور روسیه را
دارند باید به مراکز و آژانس های مسافرتی رسمی
که مجوز ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری
دارند مراجعــه و از پرداخت هرگونه وجه و تحویل

اسناد و مدارک به افرادی که با تبلیغات گسترده و
فریبنده مدعی اجرای تورهای جام جهانی هستند،
خودداریکنند.
وی به شــهروندان توصیه کرد :به آگهی هایی
که در فضای مجازی ،روزنامه های کثیراالنتشار و
یا در سطح شهر یا معابر عمومی در خصوص اعزام
به تورهای جام جهانی مشاهده می کنید ،اعتماد
نکنید.جانشــین پلیس آگاهی ناجا از شهروندان
خواست برای اخذ ویزا شــخصاً با ارائه گذرنامه به
ســفارتخانه ها مراجعه و از دادن مــدارک به افراد

ناشــناس یا شــرکت ها و آژانس های غیر معتبر
خودداری کنند.براساس اعالم سایت پلیس ،منفرد
توصیه کرد :مسافرت های احتمالی هموطنان عزیز
به ســایر کشورها برای شــرکت در مسابقات جام
جهانی  2018روســیه و تمایل به دریافت ارزها از
مبادی غیر رســمی احتمال ارائه دالر ،یورو و سایر
ارزهای جعلی از سوی سودجویان و قانون شکنان
به شــهروندان وجود دارد که خروج ارزهای جعلی
از کشور می تواند تبعات منفی در بر داشته باشد.
براساس گزارش سایت پلیس ،جانشین پلیس
آگاهی ناجا در خاتمه گفت :الزم است هموطنان ارز
مورد نیاز خود را از مبادی رسمی تهیه کنند تا اسیر
دام جاعالن و کالهبرداران ارزهای جعلی نشوند.

سارقان دستگیر شدند

سرقتشیفتیگوشیهایگرانقیمت

تصادفمرگبار
در بزرگراه یاسینی

رئیــس اداره تصادفات پلیــس راهور تهران
بزرگ از مرگ راننده و سرنشــین سواری پژو در
تصادف با آسفالت تراش در بزرگراه یاسینی خبر
داد.
سرهنگ احسان مومنی در اینباره گفت :در
ساعت ۱۳:۳۵دیروز یک دســتگاه سواری پژو
 ۴۰۵در مســیر جنوب به شمال بزرگراه شهید
یاســینی درحال حرکت بود که با یک دستگاه
تراش آسفالت که در حاشیه راه متوقف شد بود،
برخورد کرد.وی با اشــاره به حضور عوامل راهور
و امدادی در محل گفت :متاســفانه بر اثر شدت
ضربه وارده راننده و سرنشین پژو متاسفانه دردم
فوتکردند.
وی به کلیه رانندگان توصیه کرد که قوانین و
مقررات راهنمائی را رعایت و با سرعت مطمئنه
رانندگی کنند که در صورت بروز هرگونه حادثه
بتوانند به راحتی وسیله نقلیه را کنترل نمایند و
افراد و عواملی که در سطح معابر فعالیت و توقف
دارند از عالئم و تجهیزات هشــدار دهنده کافی
جهت هشدار به رانندگان عبوری استفاده کنند
تا شاهد وقوع چنین حوادث دلخراشی در سطح
معابرنباشیم.
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ســه جوان معتاد که به وســیله یک
دســتگاه موتورســیکلت  NSاقدام به
تشــکیل باند ســرقت کرده و به صورت
شیفتی از شهروندان شرق تهران سرقت
کردهبودند،دستگیرشدند.
به گزارش مهر ،چنــدی پیش فردی
با مراجعــه به کالنتری  ۱۲۱ســلیمانیه
بــه مامــوران اعالم کــرد که از ســوی
موتورسیکلت ســواری که بریک دستگاه
موتور سیکلت  NSقرمز رنگ سوار بوده
مورد سرقت قرارگرفته است که بالفاصله
رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران
کالنتریقرارگرفت.
در جریان رســیدگی به این شکایت،
ماموران متوجه شــدند که چندین مورد
سرقت دیگر به همین شیوه نیز در همین
کالنتری و تعدادی دیگر از کالنتری های
محدوده شــرق تهران به ثبت رسیده و در
تمامی این ســرقت ها سارق یک نفر بوده
و با موتورسیکلت  NSقرمز رنگ با پالک
مخدوش اقــدام به ســرقت تلفن همراه
شهروندان کرده است .در ادامه رسیدگی
ماموران از مالباخته خواســتند تا تصویر
دوربین های مداربســته محل سرقت را
برایشــان ببرد که پس از دریافت تصویر
دوربین ها مشــخصات ظاهری ســارق

به دســت آمد.تحقیقات مامــوران برای
دســتگیری این فرد ادامه داشت تا اینکه
آنان موفق به شناسایی مخفیگاه این فرد
در خیابان پرستار شده و پس از اخذ مجوز
از مقام قضایی برای ورود به خانه این فرد
اقدام کردند اما علیرغــم آنکه ماموران از

حضور افــرادی در داخــل خانه مطمئن
بودند کسی در را بازنکرد و دقایقی بعد هم
فریادهای ساکنان محل نشان داد که افراد
داخل خانه قصد فرار از پشت بام را دارند.
ســه متهم درحالی که قصد داشتند از
طریقپشتبامازدستمامورانفرارکنند،

تعقیــب و گریز میــان آنــان درگرفت و
سرانجام دقایقی بعد هر سه نفر دستگیر
و به همان محل مخفیگاهشــان منتقل
شدند ،در مخفیگاه این افراد یک دستگاه
موتور  NSقرمز رنگ نیز وجود داشت اما
سه نفر منکر مالکیت موتور سیکلت شده و

حتی یکی از سه نفر نیز درحالی که تصور
می کرد حواس ماموران را پرت کرده است،
اقدام به پرتــاب کردن ســوئیچ موتور از
جیبش به کف حیاط کرد.
ســه متهم به همراه موتورسیکلت به
کالنتری منتقل شــده و در آنجا از سوی
تعدادی از مالباختگان مورد شناســایی
قرار گرفتند و در حالی که چاره ای جز بیان
حقیقت نداشتند لب به اعتراف گشوده و
معترف شدند که ســرقت ها را به صورت
روزانه و نوبتی انجام داده اند و هر روز یک
نفر مسئول ســرقت با موتور سیکلت بود
و پس از ســرقت گوشی های تلفن همراه
گران قیمت ،هرکدام از آنها را به مبلغ ۱۰۰
تا ۱۵۰هزارتومان به فروش می رساندند.
این سارقان در ادامه اعتراف خود گفتند
که هرفردی که شیفت سرقتش بوده ،باید
همان روز موادمخدر مصرفی هر سه نفر را
تهیه می کرده اســت و تا کنون نیز حدود
 ۲۰سرقت به همین شیوه انجام داده اند.
در ادامه رســیدگی به این پرونده برای
هر ســه ســارق که حدود  ۲۵سال سن
داشتند ،پرونده ای تشکیل شد و متهمان
بــرای ادامه روند رســیدگی بــه جرم به
پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران بزرگ
معرفی شدند.

تلکه کردن گردشگران خارجی توسط ماموران قالبی
ســرهنگ یاراحمدی گفت :سارقان سابقه داری
که با شیوه کف زنی از گردشــگران خارجی سرقت
میکردند،دستگیرشدند.
ســرهنگ حمیدرضا یاراحمــدی رئیس پلیس
آگاهی تهران بزرگ در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران
جوان؛ در رابطه با دستگیری ســارقان سابقه داری
که از گردشگران خارجی ســرقت میکردند ،اظهار
کرد :پرونــدهای در این خصوص تشــکیل شــد و
موضــوع در دســتور کار اداره  ۵آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت و مشخص شــد که  ۳نفر با استفاده از دو
دستگاه خودرو سواری اقدام به سرقت از گردشگران
خارجی میکردند و در بررســیهای بیشتر هر  ۳نفر
به همراه یک نفر خریدار اموال مســروقه شناسایی و
توســط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند و
در بازجوییهای به عمل آمده ،آنها به چندین مورد
سرقت از گردشگران خارجی اعتراف کردند.
وی در ادامــه گفت ۳۰ :مــورد از انــواع ارزهای
خارجی(به ارزش مالی 500میلیون تومان) ۳۰،سکه

طال ۳ ،عدد بی سیم دستی و سالح سرد توسط پلیس
از سارقان کشف و ضبط شد.
سرهنگ یاراحمدی تصریح کرد :همگی این سه
نفر از ســارقان سابقه دار هســتند و چندین مرحله

نگاه

رخداد

اجرای طرح ویژه امنیت پارکها
و تفرجگاهها از سوی پلیس

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ جمع
آوری معتادان متجاهر ،برخورد با خرده فروشــان
مواد مخدر و مزاحمین نوامیس را سه اولویت مهم
در اجرای طرح ویژه امنیت پارکها برشمرد.
سردار حمید هداوند در مراسم تودیع و معارفه
سرکالنتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره
به آغاز فصل تابستان و حضور شهروندان در ساعات
عصرانه و شبانه در پارک ها و تفرجگاهها از اجرای
طرحویژهامنیتاین فضاهاهمزمانباآغاز تابستان
در سطح شــهر تهران خبر داد و گفت :پاکسازی
محیط های تفرجگاهی از وجود معتادان متجاهر،
برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و نیز مزاحمان
نوامیس از اولویت های این طرح اســت که با بهره
گیری از ظرفیتهای محلی اجرا خواهد شد.
در ادامه این مراســم سرهنگ کیوان ظهیری،
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ بر پیشگیری

توسطپلیسبهاتهامسرقتدستگیرشدند.
رئیس پلیس آگاهــی تهران بــزرگ خطاب به
شــرکتهای توریســتی و راهنمایان گردشگران
خارجی توصیه کرد :گردشــگران خارجی توســط

تورهای مســافرتی به کشــور ســفر میکنند ،لذا
راهنمایانی کــه در کنار این گردشــگران در تورها
هستند ،به توصیهها و هشدارهای پلیس توجه داشته
باشند و گردشــگران را در مقابله با خطرات احتمالی
به وجود آمده در سطح شــهر را آگاه سازند و آنها را
در سطح شهر تنها نگذارند تا مشکلی برایشان پیش
نیاید.
ســرهنگ یاراحمــدی در پایان گفــت :صنعت
گردشــگری یک منبع درآمد مناسب برای کشور به
شمارمیآید،لذاپلیسوظیفهخودمیداندکهمحیط
امن و آرامی را برای گردشگران فراهم کند تا بتوانند از
سفر به کشور ما لذت ببرند.
گفتنی است؛ سارقان با استفاده از کارت شناسایی
ملی و عنوان جعلی پلیس به ســمت گردشــگران و
توریســتهای خارجی رفته و به بازرسی بدنی آنها
میپرداختنــد و در همین زمان بــه اصطالح با کف
زنی ،نســبت به جیب بری و ســرقت اموال این افراد
اقداممیکردند.

مشارکت محوری از وقوع جرایم در محالت تأکید
کرد و گفت :در برقــراری امنیت ،نهادهای محلی
در انعکاس دغدغهها و نیز یاری رساندن به پلیس
در اجرای طرح هــای انتظامی نقش مهمی را ایفا
میکننــد و در طرح های انتظامــی  ،کالنتری ها
قبل از هر اقــدام ،از طریق معاونت اجتماعی خود،
در جریان دغدغهها و مطالبات شهروندان از طریق
نظرســنجی قرار میگیرند و پس از جمع بندی و
بررسیهای کارشناسی و هماهنگی های قضایی،
واحدهای عملیاتی این طرح را به اجرا می گذارند
و متعاقب آن بازخوردها مــورد رصد قرار خواهند
گرفت.
در پایان این مراسم سرهنگ محمد جلینی که
پیش از این ســرکالنتر هشتم بود با حکم فرمانده
ناجا به سمت ســرکالنتر ششم پلیس پیشگیری
تهران بزرگ معرفی شد.

انهدام باند
حرفهای سوداگران مرگ
فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران از انهدام یــک باند حرفهای
ســوداگران مرگ و کشف یک تن و  ۴۰۰کیلوگرم تریاک و حشیش خبر
داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ سردارعبدالرضا ناظری فرمانده

انهدام باند قاچاق خودرو در آستارا
با دستگیری سه تبعه خارجی

فرمانــده انتظامی بنــدر مرزی آســتارا از
شناســایی و انهدام باند ســازمان یافته قاچاق
خودرو در این شهرستان و دستگیری سه تبعه
خارجی در این رابطه خبر داد.
سرهنگ «رســول عزیزی» ،اظهار کرد :در
راســتای مبارزه با پدیده شــوم قاچاق ،با انجام
یک ســری اقدامات اطالعاتی و فنی ،یک باند
ســازمان یافته قاچاق خودرو که توســط سه
نفر تبعه خارجی انجام میشــد ،شناســایی و
منهدمشد.
وی با بیان اینکه این افراد با اســناد جعلی
اقــدام بــه واردات خــودرو از مبادی رســمی
میکردند ،ادامه داد :با تشــکیل تیم کارآگاهان
پلیس آگاهی ،پیگیری موضوع به شکل ویژه در
دستور کار قرار گرفت.
وی افزود  :پس از محرز شــدن ارتکاب جرم

انتظامی شرق اســتان تهران اظهار کرد :در پی دریافت اخباری مبنی بر
اینکه یک باند حرفهای از ســوداگران مرگ در حال انتقال محمولهای در
پوشش قانونی کولر گازی از استانهای شرقی به مرکز کشور است و قصد
عبور از محورهای مواصالتی اســتان را دارند ،بررسی موضوع بهصورت
ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار
گرفت.وی افزود :مأموران اداره عملیات ویژه پلیس بعد از چندین روز کار
اطالعاتی دقیق خودرو تریلی حامل مواد افیونی را در مبادی ورودی استان
شناسایی و در یک عملیات برنامه ریزی شده پلیسی پس از هماهنگی با
مراجع قضائی موفق به توقیف این خودرو شدند.

و به دست آمدن شیوه و شــگرد قاچاقچیان ،با
هماهنگــی قضایی طی دو عملیــات جداگانه
تعداد چهار دســتگاه خودروی خارجی با اسناد
جعلی که بــدون پتههای گمرکــی از گمرک
ترخیص و به بازار عرضه میشد ،شناسایی شد.
عزیزی با بیان اینکه با دســتگیری عاملین
اصلی و ضبط اســناد و مــدارک موجود و انجام
تحقیقات تکمیلی ،خودروهــای مذکور که با
شــیوه جعل وارد و قصد انتقال به یکی از استان
های همجوار را داشــتند ،در محور مواصالتی
ایست بازرسی ســه راه قلعه شناسایی و توقیف
شدند ،تصریح کرد :ارزش این تعداد خودرو 15
میلیاردریالاست.
وی یادآور شــد :در این رابطه ســه نفر تبعه
خارجی دســتگیر و جهت رسیدگی به مراجع
قضاییشهرستانمعرفیشدند.

این مقام انتظامی ،در ادامه عنوان داشت :ماموران در بازرسی دقیق این
خودرو از بین بیش از  ۶۰۰دســتگاه کولر گازی موفق به کشف یک تن و
 ۴۰۰کیلو گرم مواد افیونی شامل  ۸۰۰کیلوگرم تریاک و  ۶۰۰کیلوگرم
حشیش شدند.سردار ناظری با اشاره به شگرد این باند قاچاق مواد افیونی
تصریح کرد :راننده تریلی پــس از بارگیری قانونی کولرهای گازی با فک
پلمب قسمت بار اقدام به جاسازی و قاچاق مواد مخدر میکند.
فرمانده انتظامی استان در خاتمه با اشاره به معرفی یک متهم به همراه
موادمکشوفهبهمراجعقضائیخاطرنشانکرد:شناساییسایراعضایاین
باند در دستور کار ویژه پلیس استان قرار دارد.

اخبار

دستگیری آدمربایان کودک
 4ساله آزادشهری

فرماندهانتظامیاستانگلستانگفت:کودک
 4ســاله که بهعلت درگیریهــای طایفهای در
شهرســتان آزادشهر ربوده شــده بود ،با تالش
مأموران انتظامی سالم از دست آدمربایان نجات
یافت.
به گزارش ایسنا ،سردار «علیاکبر جاویدان»
اظهار کرد :مردی  34ســاله بــه پلیس آگاهی
شهرستان آزادشهر مراجعه و اعالم کرد افرادی
ناشناس با ســر و صورتی بسته به درب منزلش
مراجعه و اقدام به درگیری و ضربوشــتم وی و
همسرشکردهاند.
فرمانده انتظامی گلســتان افزود :فرد شاکی
بیان کرد برای نجات جان خود و اعضای خانواده با
خودرو از محل گریختیم اما آنها در مکانی خارج
از شــهر جلوی ما را گرفته و اقدام به ربودن پسر
 4سالهام از داخل خودرو کرده بهسرعت از محل
متواریشدند.
این مقام ارشد انتظامی اســتان ادامه داد :با
توجه به حساسیت موضوع و هماهنگی مراجع
قضائی تحقیقات پلیس آگاهی در این خصوص
آغاز شد.وی افزود :بررسیهای مقدماتی پلیس
آگاهی نشــان داد چند روز پیش بین دو طایفه
بر ســر اختالفات قومی و قبیلــهای درگیری و
نزاعی صورت گرفت که شــاکی عضو یکی از آن
طایفهها بوده اســت ،از اینرو با این احتمال که
اقدام مجرمانه توسط طایفه مقابل صورت گرفته
باشد تحقیقات پلیسی بهصورت ویژه در دستور
کار قرار گرفت.جاویدان تصریح کرد :با اشــراف
اطالعاتی و تالش بیوقفه پلیس ،سرانجام یکی
از آدمرباها در حالی که با سواری زانتیا در سطح
شهر در تردد بود توسط مأموران شناسایی و طی
یک تعقیب و گریز پلیسی خودرو متوقف و راننده
آن دستگیر شد.فرمانده انتظامی گلستان ادامه
داد :متهم برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی
منتقل شــد و در تحقیقات صورتگرفته اعالم
کرد بهعلت درگیری و دعوایی که چند روز پیش
شاکی با طایفه آنها داشــته ،اقدام به این عمل
مجرمانهکردهاست.

صاعقه در بستانآباد
قربانی گرفت

سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی از قربانی
شدن یک جوان بر اثر صاعقه خبر داد.
«وحید شــادینیا» با اعالم ایــن خبر اظهار
کرد :ظهر دیروز صاعقه در روستای «جانبهان»
شهرســتان بســتانآباد مرگ جوان ۲۷ساله را
رقم زد.وی افــزود :در این حادثه ،چهار نفر دیگر
مصدوم شــده و توســط اورژانس بســتانآباد
به بیمارســتان انتقــال یافتند ،طبــق گزارش
کارشناسان اعزامی اورژانس ،وضعیت مصدومین
مساعد است.با توجه به وضعیت جوی و احتمال
مواجهه با تودههای تندری همــراه با رعد و برق
 صاعقه ،مرکز مدیریت حــوادث و فوریتهایپزشکی استان نســبت به دوری از حریم و بستر
رودخانهها و مسیلها و دوری از درختان ،فل ّزات،
وســایل الکتریکی  -مغناطیسی (مانند موبایل)
هشدار داد ،چنانچه صاعقهها بسیار مهیب بوده و
با صداهای بلند و مداوم همراه باشند ،جریان برق
منزل ،مغازه و  ...را از فیوز به طور کامل قطع کنید.

قاتل فراری در سراوان
دستگیرشد

جانشین فرمانده انتظامی سراوان در جنوب
شرق سیستان و بلوچســتان گفت :قاتل فراری
بعد از گذشته چهار سال از وقوع جرم در عملیات
هدفمند پلیس این شهرســتان شناســایی و
دستگیر شــد.به گزارش برنا  ،سرهنگ نصراهلل
شیبک داشــت :در پی قتل مسلحانه جوانی 24
ساله در ســال  93و متواری شدن قاتل از صحنه
جرم بررســی موضوع به طور ویژه در دستور کار
کارآگاهان پلیس آگاهی سراوان قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهــان در تعاقب پایش های
اطالعاتی هویت و مخفیگاه قاتل را شناســایی و
با هماهنگی مقام قضایی وی را در یک عملیات
ضربتی و غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر
کردند.
جانشــین فرمانده انتظامی سراوان تصریح
کرد :متهم در تحقیقات پلیس علت و انگیزه قتل
را اختالفات خانوادگی اعالم کرد.
وی خاطر نشــان کرد :متهم پس از تکمیل
پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل
مراجعقضاییشد.

