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واژگونــی خــودرو ســواری در کرمــان چهــار کشــته بــر جــای
گذاشــت
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سال بیست و سوم شماره 6292

اعزام گروه  9نفره ارزیاب سانحه هوایی به قله پازن پیر
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اعزام تیم  9نفره ارزیاب
به قله پازن پیر خبرداد ...

 1192مصدوم در حوادث ویژه هفته گذشته
بــر اســاس اعــام ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور ،در
هفتــه گذشــته  323حادثــه ویــژه ،مجموعــا  1192مصــدوم
بــه جــا گذاشــته و  36درصــد ایــن حــوادث مربــوط بــه

در طــول هفتــه گذشــته  323حادثــه ویــژه در ســامانه مرکــز
مدیریــت عملیــات بحــران ثبــت شــده گفــت :در ایــن
حــوادث  1192نفــر مصــدوم شــدند کــه از ایــن تعــداد 1028

حــوادث ترافیکــی بــوده اســت.
مجتبــی خالــدی در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه

نفــر توســط اورژانــس بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــدند و
 164نفــر نیــز در محــل درمــان شــدند.

ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه
 116مــورد از ایــن حــوادث ،معــادل  36درصــد مربــوط بــه
حــوادث ترافیکــی بــوده اســت ،افــزود :همچنیــن  207مــورد
دیگــر ،معــادل  64درصــد مربــوط بــه حــوادث غیــر ترافیکــی
بــود.
وی بــا تشــریح مهمتریــن حــوادث ویــژه ثبــت شــده گفــت:
واژگونــی اتوبــوس (محــور تبریــز – زنجــان) در  ۲۹بهمــن و
در ســاعت  ۳:۱۰بامــداد ،بــا مجموعــا  29فوتــی و مصــدوم،
مســمومیت بــا گاز ( COتبریــز – شــهرک زعفرانیــه) در
 ۳اســفند و در ســاعت  ۰۱:۲۹بامــداد بــا  10مصدومــی و
فوتــی ،واژگونــی  ۴۰۵حامــل اتبــاع افغــان (محــور دلــگان
– ایرانشــهر) در  ۲اســفند و در ســاعت  ۰۲:۱۳بامــداد بــا
مجمــوع  12مصــدوم و فوتــی ،انحــراف اتوبــوس (محــور
آبــاده – اصفهــان) در  ۴اســفند و در ســاعت  ۰۳:۳۸بامــداد
بــا مجموعــا  14نفــر مصــدوم و فوتــی ،واژگونــی اتوبــوس
(محــور انــار – مهریــز) در  ۴اســفند و در ســاعت  ،۶:۰۸بــا
مجمــوع  11مصــدوم و فوتــی ،از مهمتریــن حــوادث هفتــه
گذشــته بودنــد.
خالــدی همچنیــن گفــت :در هفتــه گذشــته ۲۹ ،مصــدوم
طــی  ۲۳ماموریــت ،توســط اورژانــس هوایــی بــه مراکــز
درمانــی انتقــال یافتنــد و  ۶۲ماموریــت بــه علــت مســمومیت
بــا گاز coدر ســطح کشــور در ســامانه ثبــت حــوادث ثبــت
شــده کــه منجــر بــه اعــزام  ۹۶مســموم بــه مراکــز درمانــی و
درمــان ســرپایی  ۲۷نفــر در محــل حادثــه شــد.

اعزام گروه  9نفره ارزیاب سانحه هوایی به قله پازن پیر
گروه  7نفره فرانسوی وارد یاسوج شدند

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار کهگیلویــه و
بویراحمــد از اعــزام تیــم  9نفــره ارزیــاب بــه قلــه پــازن پیــر
خبــرداد.
عزیــز فیلــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا افــزود:
بامــداد دیــروز تیــم  ۹نفــره شــامل نجاتگــران هــال احمــر،
کوهنــوردان زبــده وتــکاوران ارتــش از ســاعت  5بامــداد

ســانحه هواپیمــای ای تــی آر  72تهــران – یاســوج وارد
یاســوج شــدند .ایــن گــروه هفــت نفــره فرانســوی بــرای
بررســی ســانحه هواپیمــای ای تــی آر  72و جعبــه ســیاه
وارد شــهر یاســوج شــدند و هــم اکنــون در فــرودگاه یاســوج
مســتقر هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،بنابــر ایــن گــزارش این گــروه هفــت نفره

امــروز بــه قلــه  ۴۰۸۰متــری پــازن پیــر محــل ســقوط
هواپیمــای ای تــی آر  ۷۲صعــود کردنــد.
وی اظهارکــرد :ایــن تیــم بــرای ســنجش شــرایط فعلــی و
دســتیابی بــه مســیر جدیــد بــرای صعــود ،ایــن مســیر را طــی
مــی کننــد چراکــه مســیر فعلــی کــه از "کــوه گل" تــا قلــه
"پــازن پیــر" اســت بــه علــت بــارش بــرف ســنگین مســدود
شــده اســت.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار کهگیلویــه و
بویراحمــد خاطرنشــان کــرد :ایــن گــروه عــاوه برارزیابــی،
مســیر جدیــدی طراحــی و  ۴نقطــه را بــرای احــداث کمــپ
و ایســتگاه امــدادی مشــخص مــی کننــد .ایــن نقــاط بــه
صــورت زنجیــره ای بــه هــم متصــل مــی شــوند تــا در
صــورت مســاعد شــدن شــرایط و وضعیــت جــوی ،کار انتقــال
پیکرهــا از ایــن طریــق انجــام شــود.
فیلــی تصریــح کــرد :گــروه  7نفــره فرانســوی بــرای بررســی

شــامل متخصصــان فرانســوی هســتند کــه بــرای بررســی
ســانحه ســقوط هواپیمــای مســافربری ای تــی آر  72متعلــق
بــه شــرکت آســمان دیــروز از تهــران عــازم محــل وقــوع
حادثــه در ســمیرم و ســی ســخت شــدند .ایــن افــراد شــامل
ســه نفــر از کمیســیون بررســی ســوانح و چهــار نفــر هــم از
کارخانــه ســازنده هواپیمــا هســتند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت
هاللاحمر:

احتمال زندهبودن مسافران
هواپیما پساز سقوط زیر صفر
است

علیرغــم انتشــار اخبــاری مبنــی بــر احتمــال زنــده بــودن

 2تصادف در خراسان شمالی با  2کشته و 7زخمی
ایرنـا -رئیـس پلیـس راه خراسـان شـمالی گفـت:
وقـوع  2فقـره سـانحه رانندگـی در محورهـای
ارتباطـی ایـن اسـتان روز جمعه  2کشـته و  7زحمی
د ا شت .
سـرهنگ علیرضـا حسـین زاده در گفـت و گـو بـا
خبرنـگار ایرنـا اظهـار کـرد :در حادثـه برخـورد
 2خـودروی سـواری در محـور اسـفراین  -سـبزوار
 2نفر کشته شدند.
وی انحـراف بـه چـپ یکـی از خودروهـا را علت حادثـه عنوان کـرد و گفت :در این سـانحه
راننـدگان خودروها جـان باختند.
وی خاطرنشـان کـرد :در این حادثه سـه نفر مصدوم شـدند که توسـط امدادگـران جمعیت
هلال احمر مراکـز درمانی انتقـال یافتند.
سـرهنگ حسـین زاده بـه تصـادف زنجیـره ای  6دسـتگاه خودرو اشـاره کرد و افـزود :این
سـانحه در کیلومتـر  3محور آشـخانه بـه بجنورد روبـه روی کارخانـه پنبـه رخ داد که چهار
مصـدوم داشـت که بـه مراکـز درمانی منتقل شـدند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـردم از سـفرهای غیـر ضـروری در جاده های اسـتان خـودداری
کننـد افـزود :راننـدگان پیـش از سـفر از سـالم بـودن خـودرو ،بخـاری و بـرف پـاک کـن
اطمینـان حاصـل کننـد و حتمـا تجهیـزات زمسـتانی بـه همراه داشـته باشـند.
رئیـس پلیسراه خراسـان شـمالی گفت:از راننـدگان انتظار مـی رود با احتیاط و با سـرعت
مطمئنـه حرکت کنند.

واژگونی اتوبوس در محور انار به مهریز ،یک کشته
و سه مصدوم بر جا گذاشت
ایرنـا  -رئیـس پلیـس راه اسـتان یزد گفـت :بر اثر
واژگونـی یک دسـتگاه اتوبـوس مسـافری در محور
اصلـی شهرسـتان انـار اسـتان کرمـان بـه مهریـز
یـزد ،یـک نفر کشـته و سـه نفـر مصدوم شـدند.
سـرهنگ احمـد مظفـری روز جمعه در گفـت و گو با
خبرنـگار ایرنا افـزود :این حادثه سـاعت هفت صبح
دیـروز در کیلومتـر پنج جـاده اصلی کرمـان به یزد و
در نزدیکـی پاسـگاه بین راهی شـهید مدنـی مهریز

تنــی چنــد از مســافران در حادثــه هواپیمــای تهــران -
یاســوج چنــد ســاعت پــس از ســقوط ،رئیــس ســازمان امــداد
و نجــات جمعیــت هــال احمــر گفــت کــه بــا توجــه بــه
نحــوه برخــورد هواپیمــا بــا کــوه ،امــکان اینکــه کســی
پــس از حادثــه زنــده مانــده باشــد زیــر صفــر اســت.
مرتضــی ســلیمی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در مــورد شــرایط
انجــام عملیــات جســتوجو در منطقــه ســقوط هواپیمــای
تهران-یاســوج اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه وضعیــت
هــوا در منطقــه بســیار بــد و انجــام عملیــات واقعــا خطرنــاک
اســت تــا دوشــنبه امــکان ادامــه عملیــات وجــود نــدارد.
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر در
مــورد وضعیــت نیروهــای امدادگــر هــال احمــر گفــت :آنهــا
کــه در کمــپ  ۳۶۰۰متــری بودنــد پاییــن آمدنــد و در دامنــه
کــوه اردوگاهــی زده شــده و ایــن افــراد آنجــا مســتقر هســتند.
حــدود  ۲۵تیــم آنجــا آمــاده هســتند تــا در صــورت مســاعد
شــدن شــرایط بتواننــد عملیــات را آغــاز کننــد؛ ضمــن اینکــه
نیروهــای پشــتیبان هــم آمــاده هســتند.
در پــی حادثــه گمانهزنیهایــی مبنــی بــر اینکــه ممکــن
بــوده تعــدادی از مســافران تــا ســاعاتی پــس از ســقوط هــم
زنــده بــوده باشــند در میــان افــکار عمومــی مطــرح شــده
کــه ســلیمی در ایــن رابطــه گفــت :مــن منطقــه ســقوط را
از نزدیـک دیــدهام .بــا توجــه بــه شــرایطی کــه آنجــا وجــود
دارد و نحــوه برخــورد هواپیمــا بــا کــوه امــکان اینکــه پــس
از حادثــه کســی زنــده مانــده باشــد ،زیــر صفــر اســت؛
بنابرایــن خــوب اســت کــه مــردم بــه شــایعات ایــن چنینــی
توجــه نکننــد و آنهایــی کــه چنیــن مســائلی را هــم مطــرح
میکننــد ،ایــن کار را انجــام ندهنــد .ایــن گونــه اخبــار
موجــب فشــار روحــی بــه خانوادههــا میشــود.
ســلیمی بــا اشــاره بــه خانوادههــای بازمانــدگان حادثــه نیــز
گفــت :ایــن خانوادههــا بســیار عزیزنــد و حتــی وقتــی دیدنــد
کــه شــرایط بــرای انجــام عملیــات امدادگــران خطرنــاک
اســت ،آنهــا هــم خواســتند عملیــات متوقــف شــود تــا جــان
کســی بــه خطــر نیفتــد .ایــن حاکــی از بزرگــواری ایــن
خانوادههــا اســت و خواهــش مــن ایــن اســت کــه بــا انتشــار
چنیــن اخبــار و گمانهزنیهایــی بیــش از ایــن باعــث اذیــت
ایــن خانوادههــا و داغدیــدگان نشــوند.

اتفـاق افتاد.
وی ادامـه داد :بارندگـی شـب گذشـته و صبـح امـروز و لغزندگی جـاده و توانایی نداشـتن
راننـده در کنتـرل اتوبـوس ،موجـب واژگونـی این اتوبوس مسـافری شـده اسـت.
رئیـس پلیـس راه اسـتان یـزد اظهـار کرد :سـه مصـدوم حادثـه توسـط نیروهای امـداد و
نجـات بـرای مـداوا بـه بیمارسـتان حضـرت فاطمـه الزهـرا (س) مهریز منتقل شـدند.
مظفـری بـا اشـاره بـه لغزندگـی محـور اصلـی تهـران  -بندرعبـاس بخصـوص در حـوزه
اسـتحفاظی مهریـز  ،رعایـت مقـررات و داشـتن سـرعت مطمئنـه توسـط راننـدگان را
خواسـتار شد.

واژگونی خودرو سواری در کرمان چهار کشته
بر جای گذاشت
ایرنـا  -مسـئول روابـط عمومی جمعیت هلال احمر
اسـتان کرمان گفـت :واژگونـی خودرو سـواری آذرا
در محـور جیرفـت بـه بافـت کرمـان چهـار کشـته
برجای گذاشـت.
هـادی سـلطانی شـامگاه جمعـه در گفـت و گـو بـا
خبرنـگار ایرنـا افـزود :بنـا بـر اعلام مرکـز کنترل
و هماهنگـی عملیـات جمعیـت هلال احمـر اسـتان
کرمـان سـاعت  17امـروز یک خـودرو سـواری آذرا
در  18کیلومتـری محـور جیرفـت بـه بافـت کنتـرل خـود را از دسـت داده و واژگـون شـد.
وی اظهـار کـرد :پـس از اعلام بـه جمعیـت هلال احمـر ،تیـم هـای امـداد و نجـات بین
شـهری ایـن نهاد به سـرعت به محل حادثه رسـیدند و چهار نفر کشـته شـده ایـن حادثه
کـه میـان خـودرو محبوس شـده بودند پس از تالش  2سـاعته امدادگران،رهاسـازی شـد.
مسـئول روابـط عمومـی جمعیت هلال احمر اسـتان کرمـان گفت :متاسـفانه بدلیل شـدت
حادثـه چهـار سرنشـین این خودرو هنـگام رسـیدن تیم های امـدادی جمعیت هلال احمر
جان خـود را از دسـت داده بودند.
وی بـا بیـان اینکـه مـردم در جاده هـا با سـرعت مطمئنه حرکت کننـد افزود :شـهروندان و
مسـافران هنـگام تـردد در جاده ها بـه قوانیـن راهنمایی و رانندگی توجه داشـته باشـند تا
شـاهد حوادث تلخ اینچنینی نباشـیم.
جمعیـت هلال احمر به عنوان یک سـازمان مسـتقل و عـام المنفعه در حوزه جوانـان ،امداد
و نجـات ،بهداشـت و درمان ،داوطلبـان و آموزش خدمت رسـانی می کند.
جمعیـت هلال احمـر اسـتان کرمـان دارای  31پایگاه امداد و نجات بین شـهری اسـت که
در تمـام ایـام بخصـوص تعطیلات نـوروزی نیز به مسـافران این اسـتان خدمات رسـانی
مـی کنند.

 2تصادف در خراسان شمالی با  2کشته و 7زخمی
رئیس پلیس راه خراسان شمالی گفت :وقوع  2فقره سانحه رانندگی در محورهای
ارتباطی این استان روز جمعه  2کشته و  7زحمی داشت ...

فارس

گاز گرفتگي جان  3شهروند
مرودشتي را گرفت

فرمانـده انتظامـي مرودشـت از فوت  3نفـر از اعضاي يـك خانواده
بـر اثـر بـي احتياطـي در اسـتفاده از وسـايل گرمايشـي در آن
شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ "اسـماعيل زراعتيـان" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيـان كرد :در پـي اعالم مركـز فوريت هاي پليسـي
 110مبنـي بـر حادثـه گاز گرفتگـي  3نفـر در روسـتاي "گلدشـت
علبـان" از توابـع شهرسـتان مرودشـت ،بالفاصلـه تيمـي از عوامل
انتظامـي بـه همراه ديگـر نيروهـاي امدادي بـه محل حادثـه اعزام
شد ند .
وي افـزود :در بررسـي هـاي صـورت گرفتـه و گـزارش پزشـك
قانونـي ،مشـخص شـد كـه  3نفـر از اعضـاي يـك خانـواده كه در
حـال اسـتراحت در منـزل خـود بـوده اند به دليل سـهل انـگاري در
نصـب غیـر اسـتاندارد لولـه های بخـاری دچار مسـموميت شـده و
جـان خـود را از دسـت داده اند.
فرمانـده انتظامي شهرسـتان مرودشـت بـه رعايت نـكات ايمني در
نصب وسـايل گاز سـوز و بـه ويژه لوله بخـاري ،براي پيشـگيري از
چنين حـوادث دلخراشـي تاكيد كرد.

قاچاقچيان مواد مخدر در فارس
زمين گير شدند
فرمانـده انتظامـي اسـتان از انهدام بانـد بزرگ مواد مخدر و کشـف
 680کيلـو و  330گـرم مـواد مخـدر در شهرسـتان هـاي داراب و
فيروزآبـاد خبر داد.
سـردار" احمـد علـي گـودرزي" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،گفت :مامـوران انتظامـي شهرسـتان داراب به دنبال
اقدامـات تخصصـي ،از فعاليـت يـک باند بـزرگ برای جا بـه جايي
موادمخـدر بـا اسـتفاده از خودروهـاي کوهسـتاني در محورهـاي
فرعـي شهرسـتان با خبر شـدند.
وی افـزود :پـس از چنـد هفتـه اقدامـات اطالعاتي ،شـب گذشـته
مامـوران انتظامـی محـل تـردد خـودروي متعلـق بـه ايـن بانـد را
شناسـايي کردنـد کـه راننـده خـودرو به محـض مشـاهده ماموران
بـه سـمت محورهـاي فرعـي متواري شـد.
سـردار گـودرزي اظهـار داشـت :بالفاصلـه مامـوران انتظامـي وارد
عمـل شـدند و پـس از طـي مسـافتي تعقيـب و گريـز خـودرو را
متوقـف و راننـده را دسـتگير كردنـد.
ايـن مقـام انتظامـي خاطـر نشـان كـرد :مامـوران موفق شـدند در
بازرسـی از خـودرو 236 ،کیلوگرم حشـيش و  194کیلو و  880گرم
تريـاك کشـف کنند.
فرمانـده انتظامي اسـتان تصريـح كـرد :در عملياتي ديگـر ماموران
يـگان تكاوري اسـتان فـارس هنگام كنتـرل خودروهـاي عبوري در
محـور فيروزآبـاد بـه كـوار ،بـه يك دسـتگاه پـژو  405حامـل مواد
مخدر مشـكوك شـدند.
وي تصريـح كـرد :راننده خودرو به محض مشـاهده مامـوران بدون
توجـه بـه ايسـت پليس ،به سـرعت خـود ادامـه داد و پـس از طي
مسـافتي تعقيـب و گريـز ،بـا توجـه بـه تاريكي هـوا و كوهسـتاني
بـودن منطقـه بـا به جـا گذاشـتن خـودرو از محل متواري شـد.
سـردار گـودرزي عنـوان كرد :مامـوران در پاكسـازي و بازرسـي از
خـودرو قاچاقچيـان ،مقـدار  239كيلـو گـرم تريـاك و  10كيلـو و
 450گرم شـيره خشـخاش كشـف و يك دسـتگاه پـژو  405را نيز
توقيـف كردند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان فـارس با اشـاره بـه اينكه تلاش براي
دسـتگيري قاچاقچيـان كمـاكان ادامـه دارد ،بيـان كـرد :مبـارزه با
پديـده شـوم موادمخـدر بـا جديـت از سـوي پليـس فـارس دنبال
مـي شـود و شـهروندان در صـورت مشـاهده و برخـورد بـا
فروشـندگان موادمخـدر بـا مرکز فوريت هـاي پليسـي 110تماس
بگیرنـد و موضـوع را بـه پليـس اطلاع رسـانی کننـد.

سارقان سيم و كابل برق به  20فقره
سرقت اعتراف كردند
فرمانـده انتظامـي مرودشـت از دسـتگيري  2سـارق سـيم و كابـل
بـرق موتورچـاه هـاي كشـاورزي و يـك نفـر مالخـر بـا  20فقـره
سـرقت در ايـن شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ" اسـماعيل زراعتيـان" در گفـت و گو بـا خبرنـگار پايگاه

کشف  ۳۸۹کیلو کوکائین در سفارت
روسیه در آرژانتین
شـش عضو یک بانـد قاچاق
مـواد مخـدر بعـد از کشـف
 ۳۸۹کیلوگـرم کوکائیـن در
سـفارت روسـیه در شـهر
آیـرس» آرژانتین
«بوئنـوس
ِ
دسـتگیر شـدند.
به گزارش ایسـنا ،پاتریشـیا
بالریـک ،وزیـر امنیـت
آرژانتیـن در یـک کنفرانس مطبوعاتـی تلویزیونی روز گذشـته (پنج
شـنبه) اعلام کـرد :مـا موفق بـه فروپاشـی یک بانـد قاچـاق مواد
مخـدر شـدیم که بین کشـورهای آرژانتین ،روسـیه و آلمـان در حال
فعالیـت بودنـد.
در پـی اعالم کشـف  ۱۶چمـدان پـر از کوکائین در مدرسـهای واقع
در سـفارت روسـیه در بوئنوس آیرس توسـط سـفیر روسـیه در ماه
دسـامبر سـال  ،۲۰۱۶عملیـات مشـترک پلیـس روسـیه و آرژانتین
آغـاز شـد و ایـن عملیات که بیـش از یک سـال به طـول انجامید با
دسـتگیری شـش نفر پایـان یافت.
سـفیر روسـیه ،ویکتـور کورونلـی ،پلیسهـای مـرزی آرژانتیـن را
مخفیانـه بـه مدرسـه بـرد و نیروهـای پلیـس ،کوکائیـن را خالـی و
چمـدان را بـا آرد پـر کـرده و دسـتگاههای ردیابـی را در آنهـا جـا
سـازی کردند.
بالریـک در ادامـه گفت :مـواد مخدر هرگز به روسـیه نرسـید و تنها
چمـدان های پر از آرد وارد روسـیه شـد.
سـه افسـر گمـرک آرژانتیـن بر ارسـال محمولـه به روسـیه نظارت
کردنـد و در نهایـت دو مرد روسـی کـه برای تحویـل گرفتن چمدان
هـا آمده بودند ،دسـتگیر شـدند.
بـه گـزارش یورونیوز ،یکـی از اعضای ایـن باند قاچاق مـواد مخدر
کـه در آلمـان بـه سـر مـی بـرد و تحـت پیگـرد پلیـس بیـن الملل
(اینترپل) اسـت ،مسـئولیت خریـد کوکائین را بر عهده داشـته و آن
را توسـط آشـنای خود در سـفارت روسـیه به آرژانتین فرستاده بود.
هماهنگـی هـای الزم بـرای ایـن نقل و انتقال توسـط یـک دیپلمات
سـابق سـفارت انجام شـده بـود کـه در طـی عملیـات در آپارتمان
خود در مسـکو دسـتگیر شد.
مقامـات ارزش ایـن محمولـه مخـدر را  ۶۱میلیـون دالر تخمین زده
ا ند .

سی ان ان:

4افسر پلیس نظاره گر حادثه
تیراندازی درمدرسه فلوریدا بودند
ایرنـا – شـبکه تلویزیونـی سـی ان ان گـزارش داد :در حادثـه
تیرانـدازی دبیرسـتان 'اسـتونمن داگالس' فلوریـدا چهـار افسـر
پلیـس از ورود بـه داخـل سـاختمان دبیرسـتان و مواجهـه بـا فـرد
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خبـري پليـس ،بيـان كـرد :در پي وقـوع چند فقره سـرقت سـيم و
كابـل بـرق از چـاه هـاي كشـاورزي ،دسـتگيري عامالن سـرقت به
صـورت ويـژه در دسـتور كار مامـوران قـرار گرفت.
وي افـزود :مامـوران انتظامـي بـا انجام يكسـري تحقيقـات ميداني
و اقدامـات اطالعاتي توانسـتند مخفيگاه سـارقان را شناسـايي و در
يـك عمليـات ضربتـي  2نفر از سـارقان را دسـتگير كنند.
ايـن مقـام انتظامـي تصريـح كـرد :سـارقان در بازجويـي فنـي و
تخصصـي و مواجـه شـدن با ادلـه و مسـتندت پليس ،چـاره اي جز
بيـان حقيقـت نداشـتند و به  20فقره سـرقت سـيم و كابـل برق از
چـاه هـاي كشـاورزي اقـرار كردند.
فرمانـده انتظامي مرودشـت با اشـاره به دسـتگيري يك نفـر مالخر
در ايـن رابطه ،اظهار كرد :در بازرسـي از منزل سـارقان يكدسـتگاه
سـمپاش ،يك عـدد قيچي باغباني و بيـش از  400متـر كابل و برق
مسـروقه كشف شد.
سـرهنگ زراعتيان از شـهروندان خواسـت در صورت مواجه شـدن
بـا قطـع بـرق و مخصوصـا در سـاعات پايانـي شـب و يا مشـاهده
افـراد مشـكوك و ناشـناس ،موضـوع را از طريـق تلفـن  110بـه
پليـس اطلاع دهند.

نجات مرد میانسال از ارتفاعات جاده
کمربندی اکبرآباد
آتـش نشـانان پس از یک سـاعت عملیـات مرد  50سـاله ای را که
در محـل صعـب العبور کوهسـتان سـقوط کرده بود نجـات دادند.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان آتش نشـانی سـتاد فرماندهی
آتشنشـانی شـیراز روز گذشـته بـا دریافت خبـر وقوع ایـن حادثه
بالفاصلـه آتشنشـانان ایسـتگاه  15و تیـم امـداد کوهسـتان را به
محـل حادثـه در جـاده کمربنـدی اکبرآباد ،مجـاورت ارتفاعـات بام
سـبز شـیراز اعزام کرد.
حمـزه جـوکار فرمانـده آتـش نشـانان اعزامـی در این بـاره گفت:
در محـل حادثـه مـرد  50سـاله ای در هنـگام کوهپیمایـی بـه علت
عـدم آشـنایی بـه محـل و فنـون کوهپیمایـی و نداشـتن تجهیزات
مناسـب از ارتفـاع سـقوط کـرده و از ناحیـه پـا و کمر دچار آسـیب
دیدگـی شـدید شـده بود.
وی افـزود :آتـش نشـانان در ایـن عملیـات و طـی مسـافت زیادی
بـه صـورت پیاده خـود را به محـل حادثه رسـانده و پـس از فیکس
کـردن مصـدوم بـر روی برانـکارد ،بـا رعایـت تمـام نـکات ایمنی
شـخص را بـه محـل امـن انتقـال و تحویـل امـداد گـران اورژانس
بـرای انتقال بـه مراکـز درمانـی دادند.

برخورد شدید دو خودروی سواری
سه مصدوم بر جای گذاشت
برخـورد شـدید دو دسـتگاه خـودروی سـواری بـا یکدیگـر در زیر
گـذر شـهرک گلسـتان سـه مصـدوم بـر جای گذاشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان آتـش نشـانی ،بـا تمـاس
راننـدگان خودروهـای عبوری از محـل حادثه ،با سـامانه  125آتش
نشـانی شـیراز مبنی بر برخورد شـدید دو دسـتگاه خودروی سواری
بـا یکدیگر ،سـتاد فرماندهی آتش نشـانی شـیراز بالفاصله سـاعت
 19:09روز پنـج شـنبه زنـگ ایسـتگاه  8را بـه صـدا درآورد و آتش
نشـانان بـه همـراه گـروه امداد و نجـات روانـه محل حادثه شـدند.
عسـکر طاهـری فرمانـده ی آتـش نشـانان حاضـر در محـل حادثه
در ایـن بـاره اظهـار داشـت :پـس از رسـیدن نیروهـای عملیات به
محـل حادثه مشـاهده شـد که یکدسـتگاه خـودروی سـواری 206
بـه علت عـدم توانایـی کنتـرل خودرو بـه الیـن مخالف وارد شـده
و بـه شـدت بـا خـودروری دیگـر برخورد کـرده بـود و شـدت این
تصـادف به انـدازه ای بود کـه ضمن برخـورد با خـوردروی دیگر در
الیـن مخالـف ،خـودروی  206بـه پایـه ی روشـنایی واقـع در بلوار
برخـورد و از حرکـت متوقـف شـده بود.
وی افـزود :آتش نشـانان بالفاصلـه ضمن ایمنی محـل ،پس از قطع
بـرق هردو خودرو و کشـیدن دو رشـته لولـه ی آبدهی بـرای احتیاط
در محـل ،بـا توجـه بـه بیـرون آوردن هـر سـه مصـدوم از داخـل
دو خودرو از نشت بنزین نیز جلوگیری کردند
فرمانـده آتـش نشـانان تاکیـد کـرد :بـا حضـور عوامـل اورژانـس
سرنشـینان خودروهـای سـواری کـه  2مـرد حـدود 32و  27سـاله
و یـک زن  31سـاله و دارای وضعیـت وخیـم جسـمانی بودنـد را به
سـرعت ً بـرای ادامـه مـداوا و انتقـال بـه مراکـز پزشـکی تحویـل
امدادگـران اورژانـس دادنـد.
گفتنـی اسـت؛ پس از حاضر شـدن عوامل راهور منطقـه و جابجایی
خودروهـا ،آتش نشـانان با شستشـوی محـل حادثه و ایمن سـازی
آن ،بـا تحویل محل بـه عوامل راهـور و نیروی انتظامی بـه ماموریت
خـود پایان داد.

بین الملل

ضـارب کوتاهـی کـرده و نظـاره گـر ایـن حادثـه خونبـار بودنـد.
بـه گـزارش روزشـنبه ایرنـا ،سـی ان ان افـزود :تاکنون مشـخص
شـده که چهار افسـر پلیـس در صحنه حادثـه تیراندازی اسـتونمن
داگالس در 'پارکلنـد' ایالـت فلوریـدا کـه در آن 17نفر کشـته و 14
تـن دیگـر مجـروح شـدند ،حضور داشـتند کـه اقـدام بـه ورود به
سـاختمان این دبیرسـتان که واقعـه ای خونبـار در آن درجریان بود
و درگیـر شـدن با ضـارب را انجـام ندادند.
سـی ان ان درادامـه گـزارش داد :بـه گفتـه کالنتر بخش 'بـراوارد'
( ،)Broward Countyحادثه تیراندازی در دبیرسـتان اسـتونمن
داگالس بـه مـدت چهـار دقیقه به طـول انجامیده اسـت.
این رسـانه تصویـری آمریکاافـزود :تصاویر دوربین های مداربسـته
دبیرسـتان اسـتونمن داگالس نشـان مـی دهـد کـه 'اسـکات
پترسـون' ( )Scot Petersonافسـر پلیـس بـه جای آنکـه وارد
دبیرسـتان شـده و بـا فرد ضـارب درگیـر شـود ،در کنار سـاختمان
دبیرسـتان ایسـتاده بود.
سـی ان ان ادامـه داد :اکثـر والدیـن خشـمگین مـی گوینـد کـه
پترسـون بیشـتر نگـران
بازنشسـتگی خـود بـوده تـا
اینکـه بـه انجـام وظیفـه
حمایـت از مـردم.
ایـن شـبکه تلویزیونـی
آمریکایـی گفـت :پیترسـون
تنهـا افسـر پلیسـی نبـود
کـه درایـن ماجـرا قصـور
کـرد بلکـه نیروهـای ضربت
زمانـی کـه دیدند سـه افسـر پلیس دیگـر در بیـرون از سـاختمان
دبیرسـتان ایسـتاده و داخـل نشـده انـد ،شـوکه شـدند.
سـی ان ان گـزارش داد :در کنفرانـس خبـری کـه از سـوی اداره
پلیـس 'کـورال اسـپرینگ' ( )Coral Springدراین بـاره به عمل
آمـد ،مقامـات ایـن اداره از دادن پاسـخ بـه ایـن اتهامـات
سـر بـاز زده و تنهـا به آنچه افسـران پلیـس در آنروز انجـام دادند،
بـه خبرنـگاران پاسـخ دادند.بنابرایـن گـزارش اسـکات پترسـون
روز پنجشـنبه گذشـته در پـی ایـن حادثـه از کار معلـق و متعاقـب
آن اسـتعفا داد.بـه گـزارش ایرنـا ،ایـن درحالـی اسـت کـه دونالد
ترامـپ رئیس جمهـوری آمریکا در جریـان مالقات بـا بازماندگان و
دانـش آموزان دبیرسـتان اسـتونمن داگالس که خواهـان اصالحات
در قانـون حمـل اسـلحه بودنـد ،خواسـتار مسـلح کـردن معلمان و
مربیـان مـدارس در سراسـر آمریکا شـد.
«نیکـوالس کـروز»  19سـاله روز 25بهمـن مـاه بـه دبیرسـتان
اسـتونمن داگالس واقـع در «پارکلنـد» ایالـت فلوریـدا حملـه کرد و
 17نفـر را کشـت و  14تـن دیگر را مجروح کرد وی سـال گذشـته
میلادی «بـه دالیـل انضباطـی» از مدرسـه اخـراج شـده بود.
ایـن درحالـی بود کـه پلیس فـدرال آمریـکا ( )FBIمتهم به سـهل
انـگاری در نادیـده گرفتـن هشـدارهای داده شـده دربـاره کـروز و
متهـم به نقـض پروتکل هـای مربوطه به چنین هشـدار هایی شـده
ا ست .

