حوادث

چهارشنبه  20تیر  27 1397شوال 1439

Jul 11, 2018

سال بیست و سوم شماره 6389

حمید خاله ام را آزار داد او را با اسید سوزاندم!
رکنــا :پســر جــوان بــرای زهــر چشــم گرفتــن از شــوهر
خالــهاش او را بــا اســید ســوزاند.
بــه گــزارش گــروه جنایــی رکنــا ،ســاعت  6عصــر جمعــه 15
تیــر ،راننــده  40ســاله یــک وانــت بــه نــام حمیــد در یکــی
از شــهرکهای کرمانشــاه در حرکــت بــود کــه ناگهــان از
ســوی سرنشــینان خــودرو پــژو پــارس راهــش ســد شــد و
هــدف اسیدپاشــی قــرار گرفــت .اسیدپاشــان بالفاصلــه از
محــل گریختنــد و مــرد جــوان از ناحیــه صــورت مصــدوم
شــد .بــا انتقــال وی بــه بیمارســتان تحــت رونــد درمــان
او آغــاز و موضــوع بــه پلیــس اعــام شــد .در نخســتین
تحقیقــات مشــخص شــد ایــن مــرد از ســوی پســر
باجناقــش مــورد اسیدپاشــی قــرار گرفتــه اســت.
بدیــن ترتیــب ردیابیهــا بــرای دســتگیری متهــم آغــاز
شــد و چنــد ســاعت بعــد پســر جــوان و دوســتش دســتگیر
شــدند.متهم  23ســاله در بازجوییهــا ضمــن اعتــراف بــه
اسیدپاشــی گفــت :ایــن مــرد شــوهر خالــهام اســت امــا
مدتــی اســت کــه خالــهام را آزار مــی دهــد .بــه تازگــی

هــم قــرار بــود خالــهام را طــاق بدهــد؛ وقتــی متوجــه
ناراحتیهــای خالــهام شــدم  ،تصمیــم گرفتــم از او زهــر
چشــم بگیــرم ،بــه همیــن خاطــر بــا دوســتم بــه ســراغش
رفتیــم و روی صورتــش اســید ریختم.ســرهنگ «محمدرضــا
آمویــی» ،معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان
کرمانشــاه گفــت :بــا اعــام گــزارش ایــن اسیدپاشــی در
یکــی از شــهرکهای کرمانشــاه و انتقــال مصــدوم بــه
بیمارســتان ،مأمــوران کالنتــری بــرای بررســی موضــوع
بــه محــل اعــزام شــدند .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع،
دســتگیری متهمــان در دســتور کار مأمــوران قــرار گرفــت و
در عملیاتــی ضربتــی عامــل اصلــی اسیدپاشــی کــه پســر 23
ســالهای بــود  ،دســتگیر شــد.
متهــم کــه پســر باجنــاق مصــدوم بــود؛ در بازجوییهــا
مدعــی شــدکه بــه هواخواهــی از خال ـهاش دســت بــه ایــن
اقــدام زده اســت .ایــن پســر جــوان پــس از دســتگیری
بــرای انجــام مراحــل قانونــی و صــدور حکــم مناســب
تحویــل مراجــع قضایــی شــد.

شالق ،حبس و قصاص مجازات قاتل زنجیره ای گیالن
حــوادث رکنــا :حکــم قاتــل زنجیــره ای هشــت زن در
گیــان صــادر شــد.

ســیاوش پــور بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :متهــم مــرد
پرونــده (ف .ن) بــه جــرم  ۸فقــره قتــل عمــد زن مســلمان

بــه گــزارش گــروه جنایــی رکنــا ،احمــد ســیاوش پــور رئیــس
کل دادگســتری اســتان گیــان از صــدور حکــم پرونــده
قاتــل  ۸زن در شــعبه کیفــری یــک اســتان خبــر داد.

بــه  ۸فقــره قصــاص نفــس محکــوم گردیــد کــه اولیــا دم
مقتــوالن بــر اســاس قانــون مجــازات اســامی میتواننــد
قصــاص نماینــد.

قتل مرد جوان با  ۱۵ضربه چاقو در شرق تهران
جسـد مـرد جـوان کـه بـا  ۱۵ضربـه چاقـو بهقتـل
رسـیده بـود ،در شـرق تهـران کشـف شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار حـوادث باشـگاه خبرنـگاران
پویـا؛ سـاعت  18:20روز دوشـنبه ( 18تیـر)
مأمـوران کالنتـری  132نبـرد در تمـاس بـا بازپرس
کشـیک قتـل پایتخـت اعلام کردنـد جسـد مـردی
حـدودا ً سیسـاله کـه اوراق هویتـی بههمـراه ندارد،
داخـل یـک جـوی آب حوالـی یـک زمین کشـاورزی
در اتوبـان شـهید محالتـی مسـیر شـرق بـه غـرب،
خیابـان شـاهآبادی ،خیابـان کوثـر توسـط رهگذران
مشـاهده و مراتـب بـه پلیـس اعالم شـده اسـت.
دقایقـی بعـد از اعلام ایـن خبـر بازپـرس امـور جنایی تهـران بههمـراه اکیپ تشـخیص
هویـت آگاهـی و کارشناسـان پزشـکی قانونـی در محـل کشـف جسـد حاضـر و مشـغول
تحقیقـات در بـاره ایـن پرونده شـدند.
تیـم جنایی در محل کشـف جسـد با جسـد خونیـن مرد جوانی کـه  9ضربه چاقو به قفسـه
سـینه و چندیـن ضربـه چاقو بـه پهلویش (حـدود  6ضربـه) اصابـت کـرده و خالکوبیهای
متعـدد بـهروی بدنش نقش بسـته بود ،مواجه شـدند.
کارشناسـان پزشـکی قانونـی اعلام کردند حدود سـه سـاعت از مـرگ مقتـول میگذرد و
کارآگاهـان ایـن احتمـال را دادند که مقتـول در مکان دیگری بهقتل رسـیده و جسـد وی به
محل کشـف جسـد انتقال یافته اسـت.
در نهایـت جسـد مقتـول با دسـتور بازپـرس امـور جنایی تهـران برای بررسـی بیشـتر به
پزشـکی قانونـی منتقـل شـد و تحقیقـات در باره ایـن پرونده ادامـه دارد.

کف زنهای مرکز تهران در دام پلیس
رییـس پایـگاه سـوم پلیس آگاهـی تهران بـزرگ از
دسـتگیری کیـف قاپـان حرفـه ای مرکـز تهـران بـا
بیـش از ده هـا فقره سـرقت خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در تاریـخ  ۳۰اردیبهشـت مـاه
امسـال فـرد جوانـی بـا مراجعـه بـه کالنتـری ۱۰۷
فسـلطین اعلام کرد کـه گوشـی تلفـن همراهش از
سـوی دو جـوان موتور سـوار به سـرقت رفته اسـت
کـه بالفاصلـه پرونده مقدماتـی با موضوع سـرقت به
عنـف تشـکیل و طـی هماهنگـی بـا بازپـرس شـعبه
پنجم دادسـرای ناحیـه  ۳۴تهران در اختیـار ماموران
پایـگاه سـوم پلیـس آگاهی تهـران قـرار گرفت.
مالباختـه پـس از حضـور در پایـگاه سـوم پلیـس
آگاهـی در اظهاراتـش بـه کارآگاهـان گفت :حوالـی سـاعت  ۱۳در خیابان شـهید قرنی در
حـال صحبـت بـا گوشـی موبایل بـودم کـه ناگهان دو پسـر جـوان سـوار بر موتـور پالس
سـفید رنـگ اقـدام به سـرقت گوشـی موبایلـم کرده و به سـرعت متـواری شـدند اما پس
از سـرقت بـا گوشـی موبایل دیگـری که همراه داشـتم اقـدام به عکـس بـرداری از موتور
سـیکلت دزدان کـردم و توانسـتم تصویـر و شـماره پلاک دزدان را عکـس بـرداری کنم.
کارآگاهـان در ادامـه تحقیقـات اطلاع یافتند که افراد دیگری از سـوی این دوسـارق جوان
بـا موتـور پالـس سـفید و مشـکی هـدف سـرقت قـرار گرفتـه انـد کـه در همین راسـتا با
اسـتفاده از تصویـر دزدان و شـماره پلاک پالس سـفید رنگ ،سـوابق مجرمان سـابقه دار
را مـورد بررسـی قـرار داده و موفـق بـه شناسـایی یکـی از دزدان حرفه ای به نام مسـعود
 ۲۳سـاله بـه عنـوان یکـی از متهمـان تحت تعیـب مامـوران پایگاه هشـتم پلیـس آگاهی
تهـران بزرگ شـدند .
در ادامـه کارآگاهـان بـا اقدامـات پلیسـی موفق به شناسـایی مسـعود شـدند و در تاریخ 5
تیرمـاه جـاری او را در مخفیگاهـش دسـتگیر و بـه مقـر پلیس منتقـل کردند ،متهـم پس از
دسـتگیری یکـی دیگر از همدسـتانش به نام حسـن را که از سـارقان سـابقه دار اسـت به
مامـوران معرفـی کـرد کـه بـا شناسـایی دومین متهـم پرونده بـه نـام حسـن  ،کارآگاهان
ضمـن شناسـایی دقیق محل تردد وی ،در سـاعت  ۱۸همـان روز وی را نیـز در یک عملیات
غافلگیرانه دسـتگیری کردند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران خبر داد

کالهبرداری از شهروندان با ترفند رمالی در
فضای مجازی
سـرهنگ صالحـی از کالهبـرداری  66میلیـون ریالی رمال سـایبری از شـهروندان در غرب
پایتخـت خبر داد.
بـه گزارش گـروه اجتماعـی باشـگاه خبرنگاران جـوان؛ سـرهنگ حاجعلی صالحـی رئیس
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رئیــس کل دادگســتری اســتان همچنیــن عنــوان کــرد :ایــن
مــرد بــه جــرم جنایــت بــر میــت نســبت بــه  ۶نفــر بــه ۶
فقــره یــک دهــم دیــه کامــل در حــق مقتــوالن و  ۶فقــره
 ۱۰۰ضربــه شــاق تعزیــری و همچنیــن بــه جــرم  ۸فقــره
ســرقت طالجــات مقتــوالن بــه مجــازات  ۸فقــره ســه ســال
حبــس و  ۸فقــره یکصــد ضربــه شــاق تعزیــری و رد امــوال
مســروقه درحــق اولیــای دم محکــوم شــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان در ادامــه بــه شــرح
محکومیــت متهــم زن پرونــده پرداخــت و بیــان داشــت:
متهــم زن پرونــده (ل .ک) بــه جــرم معاونــت در یــک فقــره
قتــل بــه  ۱۲ســال حبــس تعزیــری و بــه جــرم مــورد معاملــه
قــرار دادن  ۴فقــره طالجــات متعلــق بــه مقتــوالن بــه ۴
فقــره  ۴ســال حبــس و  ۴فقــره  ۸۰ضربــه شــاق محکــوم
شــد.
رئیــس کل دادگســتری گیــان همچنیــن افــزود :در
خصــوص ســایر اتهامــات متهــم زن پرونــده (ل .ک) مبنــی
بــر خــودداری در مســاعدت بــه فــردی کــه در خطــر جانــی
بــوده و مســاعدت در خالصــی متهــم اصلــی از محاکمــه و
مجــازات بــرای ایــن زن رای برائــت صــادر شــد.
ایــن مقــام ارشــد قضایــی در پایــان تصریــح کــرد:
رای صــادره ظــرف  ۲۰روز از تاریــخ ابــاغ ،قابــل
تجدیــد نظرخواهــی در دیــوان عالــی کشــور خواهــد
بود.

پلیـس فتـا فرماندهـی انتظامـی غـرب اسـتان تهـران اظهـار کـرد :پیـرو شـکایت خانمی
بـا موضـوع کالهبـرداری اینترنتـی ،پروندهای در دادسـرای رسـیدگی بـه جرایـم اینترنتی
تشـکیل و بـه پلیـس فتـا ارسـال شـد کـه در گام نخسـت مامـوران پلیـس فتـا اظهارات
شـاکیه را مکتـوب کردند.
وی ادامـه داد :شـاکیه در اظهـارات اولیـه خـود ادعـا داشـت در حـال گشـت گـذار در
شـبکههای اجتماعـی بـودم کـه یـک کانـال فـال و اسـتجابت توجـه مـن را بـه خـودش
جلـب کـرد ،از همیـن رو تصمیـم بـه برقـراری ارتباط بـا ادمین کانـال گرفتم تا مشـکلی را
کـه داشـتم از ایـن طریـق برطـرف کنم کـه ایشـان در اولیـن مرحله مبلـغ  ۴میلیـون ریال
درخواسـت کردنـد کـه بنـده برایشـان واریز کـردم ،اما متاسـفانه پاسـخ من را بـه صورت
مطلـوب ندادنـد کـه در همیـن قالـب طـی مدت یـک هفته بـه صورت خـورد خـورد مبالغی
را از مـن جهـت برطـرف کـردن مشـکالتم دریافت کردنـد که در نهایـت مبلـغ  ۶۶میلیون
ریـال از بنـده کالهبـرداری کردند.
ایـن مقام ارشـد انتظامی گفـت :پس از اخذ اظهارات شـاکی توسـط مامـوران اداره مبارزه
بـا جرایـم سـایبری پلیـس فتـا و همچنین انجـام اقدامـات فنی توسـط کارشناسـان اداره
ادلـه دیجیتـال جـرم بـا به دسـت آمـدن ادله کافـی برای پیگیـری ایـن پرونـده در نهایت
مامـوران پلیـس فتا توانسـتند بـه متهم اصلی برسـند.
سـرهنگ صالحـی ادامـه داد :بـا پایان تحقیقـات کارشناسـان پلیـس فتا متهم شناسـایی
شـده بـه پلیـس فتا منتقـل شـد و در اظهارت اولیـه خود ابتـدا منکر بزه انتسـابی شـد ،اما
پـس از مواجهـه بـا ادلـه دیجیتال جـرم جمع آوری شـده توسـط کارشناسـان پلیـس فتا
راهـی بـه جـز بازگویی حقیقت ندیـد و اعتراف کـرد بـا ورود اینترنت و بازخـوردی که مردم
در ایـن فضـا از خـود نشـان دادند ،بر آن شـدم کـه فعالیت خـود را در این فضا گسـترش
دهـم .از همیـن رو بـا تهیـه کانالـی بـا موضـوع فـال و اسـتجابت قربانیـان خـود را جهت
برطـرف کـردن مشکالتشـان مجـاب بـه پرداخت مبالـغ گوناگـون میکردم.
رئیـس پلیـس فتـا غرب اسـتان تهـران بیـان کرد :بـا توجه بـه اظهـارات متهـم و پس از
تکمیـل پرونـده ،جهـت سـیر ادامـه مراحل قانونـی پرونـده به مراجع قضایی ارسـال شـد.
سـرهنگ صالحـی همچنیـن به مـردم هشـدار داد :کاربـران اینترنـت و شـبکههای مجازی
همـواره بایـد توجه داشـته باشـند کـه افرادی بـا ترفندهـای مختلف و بـا تبلیغـات کذب و
اغـوا کننـده بـه بهانـه فـال و یا سـرکتاب و دعا نویسـی در صدد سـوء اسـتفاده مالـی و یا
اخاذی هسـتند.

اتوبوس مسافربری تهران – مریوان در آتش سوخت
سرپرسـت سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات
ایمنـی شـهرداری سـنندج از آتـش سـوزی
در یـک دسـتگاه اتوبـوس مسـافربری خبـر
داد و گفـت :ایـن اتوبـوس از تهران به سـمت
مریـوان در حـال حرکـت بـود کـه در مسـیر
گردنـه صلـوات آبـاد دچار آتش سـوزی شـد
و کاملا در آتـش سـوخت.
سـهیل فضل وزیـری در گفت و گو بـا خبرنگار
ایسـنا،اظهار کـرد :بامداد دیروز یک دسـتگاه
اتوبـوس مسـافربری از تهـران بـه سـمت
مریـوان در حـال حرکـت بـود کـه در گردنـه

صلـوات آبـاد دچـار حریق شـد.
وی افـزود :ایـن حادثـه سـاعت  4:30دقیقـه بامـداد رخ داد کـه سـریعاً آتـش نشـانان
ایسـتگاه مرکـزی جهـت اطفـاء حریـق بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند.
سرپرسـت سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری سـنندج عنـوان کـرد:
خوشـبختانه در ایـن حادثـه مسـافران بـه سـرعت پیاده شـدند و هیـچ کدام از مسـافران
ایـن اتوبـوس دچـار مصدومیت نشـدند.
وی از مهـار آتـش سـوزی ایـن اتوبوس مسـافربری خبر داد و گفت :با تالش سـه سـاعته
آتـش نشـانان این سـازمان آتش سـوزی ایـن اتوبوس مسـافربری کامال مهار شـد.
فضـل وزیـری خاطرنشـان کـرد :با توجـه بـه اینکه ایـن اتوبـوس در مجـاورت زمین های
کشـاورزی بود خوشـبختانه با سـرعت عمل مناسـب و با کف سـبک و سـنگین آتش کنترل
شـده و از سـرایت آتـش بـه زمین های کشـاورزی مجـاور جلوگیـری به عمل آمده اسـت.

فارس

برخورد قاطع پلیس مرودشت با سارقان
فرمانـده انتظامی مرودشـت از تشـدید طـرح مقابله با سـارقان طی
 24سـاعت گذشته در آن شهرسـتان خبر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیس ،سـرهنگ " اسـماعیل
زراعتیـان" در تشـریح جزئیـات ایـن خبـر گفـت :در راسـتای
افزایـش احسـاس امنیـت در بیـن مردم و برخـورد قاطـع و قانونی
بـا مخلان نظـم و امنیـت و هنجار شـکنان جامعـه ،طـرح مقابله و
دسـتگیری سـارقان بـا اقتـدار کامـل در محلـه هـاي آلـوده و جرم
خیـز اجرا شـد .
وی افـزود :در ایـن طـرح مامـوران پلیـس آگاهـی بـا شناسـایی
تعـدادی از سـارقان مـزارع ،بـاغ هـا و منـازل پـس از هماهنگی با
مراجـع قضائـی ،طـی یـک عملیـات غافلگیرانـه موفق شـدند ،یک
سـارق منزل،یـک سـارق احشـام ،یک سـارق مـزارع و دو سـارق
سـاختمان هـای نیمـه کاره را شناسـايي  .دسـتگير كننـد .
رئیـس پلیس شهرسـتان مرودشـت ادامـه داد :در تحقیقـات فنی و
پلیسـی از متهمـان ،آنـان بـه چهـار فقره سـرقت منزل ،یـک فقره
سـرقت احشـام ،سـه فقـره سـرقت باغ هـا و مـزارع ،چهـار فقره
سـرقت از سـاختمان هـای نیمه کاره ،یـک فقره سـرقت دوچرخه و
دو فقـره سـرقت قطعات خـودرو اعتـراف كردند.
سـرهنگ زراعتیـان در پایـان بـا اشـاره بـه این کـه در مجمـوع در
ایـن طرح ضربتی شـش نفر سـارق دسـتگیر و  15فقره سـرقت از
آنان کشـف شـد ،خاطر نشـان كرد :تامیـن امنیت مطلـوب و پایدار
در سـطح شهرسـتان نیازمنـد همـکاری و مشـارکت بیـش از پیش
شـهروندان بـا پلیـس و محافظـت بیـش از پيـش امـوال خـود می
باشد .
وی همچنیـن بـه شـهروندان توصیه كـرد :منازل خود را بـه دوربين
مـدار بسـته مجهز كنند ،درصورت سـكونت در مجتمع مسـكوني ،از
پليـس محله يا سـرايدار مـورد اطمينان اسـتفاده كننـد و در صورت
جابجايي وسـايل منزل در هنگام شـب توسـط افراد ناشـناس فورا ً
مراتـب را بـه كالنتري محل اطلاع دهند .

بی احتیاطی راننده ال 90
حادثه آفرید
پایان موفقیتآمیز عملیات نجات
 ۱۲نوجوان تایلندی و مربیشان
مقامـات تایلنـد از نجـات
تمامـی  ۱۲نوجـوان گرفتـار
شـده در غـار بـه همـراه
مربیشـان خبـر دادنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،یکـی از
مقامـات واحد نیـروی دریایی
تایلنـد در صفحـه رسـمی
فیسـبوک خـود بـا اعلام
پایـان موفقیـت آمیـز عملیات
خطرناکـی کـه توجـه دنیـا را
بـه خـود جلـب کـرده بـود از
نجـات تمامـی  ۱۲نوجـوان گرفتار شـده در غـار و مربیشـان پس
از  ۱۷روز خبـر داد.
ایـن تیـم فوتبـال نوجوانـان بـه همـراه مربیشـان در تاریـخ ۲۳
ژوئـن پـس از تمرین فوتبـال برای گـردش علمی بـه مجمع غاری
در اسـتان شـمالی چیانـگ رای تایلند رفتـه بودند کـه بارندگیهای
شـدید فصلـی موجب طغیان سـیل و مسـدود شـدن غار شـد.
غواصان انگلیسـی دوشـنبه هفته گذشـته ایـن  ۱۳نفر را گرسـنه و
در تاریکـی در بخشـی آب گرفتـه در چنـد کیلومتـری داخـل مجمع
غـار یافتند.
پـس از روزهـا سـنجیدن چگونگـی نجات ایـن  ۱۳نفر ،سـرانجام
غواصـان امدادگـر طی یـک عملیـات نجـات در روز یکشـنبه چهار
نفـر از پسـران گرفتـار را از غـار بیـرون آوردند.
چهـار نفـر دیگـر نیـز در روز دوشـنبه و چهـار نفـر آخـر بـه همراه
مربـی تیـم سـرانجام امـروز بعد از ظهر (سـه شـنبه) از غـار خارج
شـده و نجـات یافتند.
بـه گـزارش رویتـرز ،نجـات ایـن  ۱۳نفـر در حالـی باعـث
خوشـحالیهای بسـیار شـده کـه جمعه گذشـته یک غواص سـابق
نیـروی دریایـی تایلنـد روز جمعـه طـی یـک عملیـات بـرای نجات
ایـن نوجوانـان جـان خـود را از دسـت داده و باعث اندوه بسـیاری
شد .

افزایش تلفات رانش زمین در ژاپن
امدادگـران ژاپنـی بـا بیـان
اینکـه تلفـات حادثـه سـیل
و رانـش زمیـن تـا کنـون
بـه  ۱۳۲تـن رسـیده اظهـار
داشـتند :تلاش میشـود
هـر چـه سـریعتر مفقودیـن
نجـات داده شـوند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـارش
بارانهـای سـیل آسـا و
رانـش زمین موجـب تخریب
بخشهایـی از غـرب ژاپـن
شـده کـه تـا کنـون دسـتکم  ۱۳۲کشـته بـر جـا گذاشـته اسـت.
همچنیـن ایـن حـوادث موجـب مفقـود شـدن چندیـن نفر شـده و
امدادگـران در تلاش هسـتند پیش از آنکه دیر شـود آنـان را نجات
د هند .
تالشهـای امدادگـران در مناطقـی از هیروشـیما و اوکایامـا کـه
بیشـترین خسـارت را متحمـل شـدهاند و اسـتانهای اطـراف آن
ادامـه دارد .بارشهـای اخیـر موجـب شـد از عصـر روز جمعـه تـا
اوایـل روز شـنبه خانههـای بسـیاری بـه زیـر گل و الی فـرو رونـد.
همچنیـن بارشهـای اخیـر موجـب شـده  ۳۴۷واحـد مسـکونی به
طـور کامـل تخریـب یا دچـار خسـارت شـوند و  ۹۸۶۸خانـه دیگر
بـه زیـر آب فـرو رونـد .هـر چنـد دولـت ژاپـن هنـوز میـزان دقیق
خسـارتها را بـرآورد نکـرده اسـت.
بـه گـزارش ژاپـن تـودی ،همچنیـن طبـق اعلام دولـت ژاپـن تا
عصـر روز گذشـته (دوشـنبه) بـرق  ۵۱هزار خانه در شـش اسـتان
این کشـور قطـع بوده و بیـش از  ۲۶۹هـزار واحد مسـکونی در ۱۲
اسـتان بـا قطعـی آب روبـرو بودهاند.

خطر وقوع طوفان "ماریا"
در مناطقی از ژاپن
بـا نزدیـک شـدن طوفـان ماریـا از  ۵۵هـزار نفر از سـکنه اسـتان
"اکینـاوا"ی ژاپـن درخواسـت شـده خانههای خـود را تخلیـه کنند.

تصادف اتوبوس و کامیون  ۲۰مصدوم به جا گذاشت
سـخنگوی سـازمان اورژانـس کشـور از مصدومیـت  ۲۰نفر در پـی تصادف بیـن کامیون و
اتوبـوس خبر داد.
مجتبـی خالـدی در گفـت و گـو بـا ایسـنا ،در مـورد جزئیـات ایـن حادثـه اظهار کـرد :این
تصـادف حوالـی سـاعت  ۱۰:۴۰صبـح روز سهشـنبه در محـور حاجـی آباد-بندرعباس رخ
داده اسـت و پـس از تماس با سـامانه  ۱۱۵اورژانـس ،بالفاصله  ۶دسـتگاه آمبوالنس برای
انجـام اقدامـات الزم بـه محل اعزام شـدند.
سـخنگوی سـازمان اورژانس کشـور اضافه کـرد :متاسـفانه در این حادثـه  ۲۰نفر مصدوم
شـدند کـه توسـط تکنسـینهای اورژانس بـه نزدیکترین مرکـز درمانی انتقـال یافتند.

بـه گـزارش ایسـنا ،به سـاکنان شـهر میاکوجیمـا در اسـتان اکیناوا
کـه تعـداد آنـان بیـش از  ۵۵هزار نفر اسـت توصیه شـده بـه دلیل
احتمـال وقـوع طوفـان ماریـا خانههای خـود را تخلیـه کنند.

واژگونـی شـدید یـک دسـتگاه ال  90در جـاده کمربنـدی ،راننده را
راهـی بیمارسـتان کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان آتش نشـانی ،عصر دیـروز در
پـی تمـاس تعدادی از شـهروندان با سـتاد فرماندهی آتش نشـانی
شـیراز مبنـی بر تصادف و واژگونی یک دسـتگاه خـودروی ال  90در
پیاده راه  ،سـتاد در سـاعت فرماندهی آتش نشانی شـیراز بالفاصله
نجاتگـران ایسـتگاه  14را  19:38بـه محـل حادثـه اعـزام کـرد.
علـی اصغـر ادب فرمانـده نجاتگـران در ایـن بـاره گفت :بـه گفته
شـاهدان ،در محـل حادثـه یک دسـتگاه خـودروی ال  ،90در هنگام
حرکـت بـا سـرعت زیـاد از مسـیر اصلـی منحـرف شـده و واژگون
شـد .راننـده آن نیـز درون خـودرو گرفتار شـده بوده اسـت.
وی افـزود :آتـش نشـانان و نجاتگـران بالفاصلـه پـس از ایمـن
سـازی محـل حادثه ،راننـده  25سـاله خـودروی را خـارج کردند و
بـرای ادامـه مـداوا وی را تحویـل عوامـل اورژانـس دادنـد.

سقوط درخت بر شبکه برق
سـقوط درخـت چنـار  20سـاله بـر روی کابل هـای برق بـا حضور
آتـش نشـانان به خیر گذشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان آتـش نشـانی ،بـا تمـاس
راننـدگان خودروهـای عبـوری با سـامانه  125و اطالع رسـانی این
حادثـه ،نیروهای عملیاتی ایسـتگاه  7به سـرعت با هماهنگی سـتاد
فرماندهـی در سـاعت  17:33روز گذشـته بـه خیابـان جانبـازان،
رهسـپار شدند.
نـادر زارع فرمانـده آتش نشـانان اعزامی در مورد ایـن حادثه گفت:
درخـت چنـار کهنسـال در کنار خیابان بـه علت نامعلومی از قسـمت
پایـه شکسـته و پـس از سـقوط بـر روی کابل های فشـار قـوی ،با
فاصلـه کمـی از سـطح خیابان بـه صورت معلـق قرار گرفتـه بود.
وی افـزود :بـا توجـه بـه احتمـال جرقـه و آتـش سـوزی و بـرق
گرفتگـی شـهروندان ،آتـش نشـانان بالفاصلـه بـا کشـیدن نـوار
هشـدار دهنـده و جلوگیـری از رفـت و آمد شـهروندان محـل حادثه
را ایمـن سـازی کردند و پس از رسـیدن عوامل اداره بـرق و خودرو
جرثقیـل ،درخـت را بریـده و در محـل امـن تکـه تکه کردنـد و بعد
از ایمنـی کامـل محـل و ترمیـم کابل های برق توسـط عوامـل اداره
بـرق .به عملیـات خـود پایـان دادند.
گفتنی اسـت؛ خوشـبختانه در ایـن حادثه به هیچ یک از شـهروندان
آسیبی نرسید.

بین الملل

پیـش از ایـن سـازمان هواشناسـی ژاپن نسـبت به نزدیک شـدن
طوفـان ماریـا به جزیرههای ساکیشـیما هشـدار داده بـود .همچنین
از شـهروندان درخواسـت شـده بـود اقدامـات امنیتـی را در نظـر
گرفتـه ،از نزدیـک شـدن بـه دریا خـودداری کـرده و غیـر از موارد
ضـروری از رفـت و آمـد در خیابـان پرهیـز نمایند.
بـه گـزارش اسـپوتنیک ،در روزهـای اخیـر بارش شـدید بـاران که
موجـب وقـوع سـیالب و رانش زمیـن در مناطقـی از ژاپن شـده به
کشـته شـدن دسـتکم  ۱۳۲تـن انجامیـد و هنـوز نزدیـک به ۸۰
نفـر در پـی این حـوادث مفقود هسـتند.

دستگیری فروشنده شوکر و اشکآور
در پایانه جنوب
کالنتـری
رییـس
 ۲۰۸پایانـه جنـوب
از دسـتگیری مـردی
کـه اقـدام بـه فـروش
شـوکر و گاز اشـکآور
در پایانـه جنـوب کرده
بـود ،خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا،
سـرهنگ ایوب صالحی
دراینبـاره گفـت :بنابر
اخبـار واصلـه مامـوران کالنتـری در جریـان خریـد و فـروش غیـر
قانونی گاز اشـک آور و شـوکرهایی توسـط فـردی قـرار گرفتند که
اجنـاس خود را در پوشـش بسـته بـه انبـارداری تحویل مـیداده تا
بـه شـهرهای مختلـف ارسـال شـود و مشـتریانش آن را دریافـت
کنند .
وی افـزود :بـا ایـن اطالعـات مامـوران تجسـس کالنتـری به محل
انبـاری اعـزام شـدند و بـا بررسـیهای خـود موفـق به کشـف ۵۰
عـدد گاز اشـک آور بـه همراه ۳۰عدد شـوکر شـدند.
صالحـی ادامـه داد :در ادامه مأمـوران با توجه به اطالعات به دسـت
آمـده در محـل به شناسـایی فـردی پرداختنـد که این اجنـاس را به
انبـاری تحویل داده بود و سـریعا نسـبت به بازداشـت متهـم اقدام
کردند کـه تحقیقات تکمیلـی در این خصـوص ادامه دارد.

سرقت از خانه نازیآبادیها برای
خرید خودروی لوکس
رئیـس کالنتـری  ۱۳۰نـازی آبـاد از دسـتگیری سـارقی کـه بـرای
خریـد خودرویـی لوکـس اقدام به سـرقت از منـازل کرده بـود ،خبر
داد.
بـه گـزارش ایسـنا ،سـرهنگ رسـول جهانـی درایـن بـاره گفـت:
حوالی سـاعت ۱۱:۳۰
در تمـاس بـا مرکـز
فوریـت هـای پلیسـی
 110مامـوران از وقوع
یـک فقـره درگیـری
بیـن آقـا و خانمـی در
یـک مجتمع مسـکونی
در محلـه نـازی آبـاد
مطلـع شـدند و پس از
حضـور در محل خانمی
بـه آنهـا مراجعـه و در
حالیکـه زخـم و جراحتـی سـطحی نیـز روی بدنش وجود داشـت به
مامـوران اعلام کـرد کـه یک سـارق منـزل از دسـتش فـرار کرده
ا ست .
جهانـی بـا بیـان اینکـه این زن مدیـر سـاختمان بود ،گفت :شـاکی
در اظهـارات خـود بـه مامـوران گفـت کـه در خانـه بـودم کـه یکی
از سـاکنان زنـگ زد و گفـت فـرد غریبـه ای را جلـوی واحـد طبقه
اول دیـده ام کـه سـریعا بـه پاییـن آمـدم و دیـدم جوانـی کیف به
دسـت در حـال خـروج از آپارتمان اسـت کـه وقتی علـت حضورش
را پرسـیدم مـرا هـل داد و بـه سـمت مـن حملـه ور شـد .در ادامه
براسـاس مشـخصات اعالمـی ایـن خانـم  ،اقدامـات مامـوران
کالنتـری بـه جریـان افتـاد و متهـم  ۲۴سـاله انتهـای کوچـه در
حالیکه کیف بزرگی در دسـتانش داشـت شناسـایی و دسـتگیر شد.
وی با اشـاره بـه بازرسـی از کیف متهم گفـت :از داخل کیف سـارق
مقـدار زیادی طالجـات به قیمت حـدودی  ۱۰۰میلیـون تومان و نیز
یـک دسـتگاه هـارد کامپیوتر و مدارک هویتی کشـف و ضبط شـد.
رئیـس کالنتـری  ۱۳۰نـازی آبـاد بـا اشـاره بـه انجـام بازجویـی
از متهـم دسـتگیر شـده گفـت :ایـن فـرد در بازجویـی هـای اولیـه
اعتـراف کـرد از طریـق بالکـن وارد طبقـه اول و پـس از شـکاندن
قفـل ،وارد واحـد مسـکونی شـده اسـت .همچنیـن اعتـراف کرد که
در طـول ماه گذشـته نیـز از یکـی دیگـر از واحدهای آن سـاختمان
سـرقت کـرده بود.
جهانـی انگیـزه متهـم از سـرقت را خریـد خـودرو لوکـس اعلام
کـرد و گفـت :ایـن فـرد کـه بـه گفتـه خـودش عاشـق خودروهای
گرانقیمـت اسـت قصد داشـته با سـرقت هـای سـریالی بتواند یک
خـودروی لوکـس بخـرد ،میـزان عالقـه متهم بـه ایـن خودروها به
قـدری بـوده کـه هـر جـا خـودروی لوکـس مـدل بـاال می دیـد از
راننـده آن درخواسـت مـی کـرد بـا خـودرو عکـس بگیرد.
بـه گفتـه رئیـس کالنتـری  ۱۳۰نـازی آبـاد متهـم پـس از
تشـکیل پرونـده بـرای انجـام ادامـه تحقیقـات بـا هماهنگـی
قضایـی در اختیـار پایـگاه هفتـم آگاهـی تهـران بـزرگ قـرار
گرفت.

