
www.shahrvand-newspaper.ir

ذرهبين

شنبه23آبان1394|سالسوم|شماره712 18

شــهروند| مرد  هزارچهره بــا 5 میلیارد و 
500 میلیون تومان کالهبرداری دســتگیر شد. 
عملیات پلیس پایتخت برای ردیابی و بازداشت 
این مرد بــه دنبــال دریافــت گزارش هایی از 
اقدامات کالهبردارانه وی در دســتور کار قرار 
گرفــت. این تبهکار قصد داشــت پــس از این 

کالهبرداری ها از کشور متواری شود.
پنجم آبان ماه بود که پرونده یک کالهبرداری  
در کالنتری 137 نصر گشــوده شد. تحقیقات 
نشان می داد کالهبرداری با  اســتفاده از سند 
مالکیت خانه ای در منطقه سعادت آباد اقدام به 

گرفتن وام 400 میلیون تومانی کرده است. 
با توجه به این شکایت، ماموران تیم تجسس 
ویژه کالنتری 137 نصر بــه »اداره ثبت« رفتند 
و اطالع پیدا کردند که ســند مالکیت متعلق به 
خانه شــاکی با یک وکالت نامه محضری دارای 
اصالت قانونی به شــخصی به نام مهدی منتقل 
شده اما شاکی ادعا داشت که به هیچ عنوان این 
وکالت نامه از ســوی وی صادر نشده است؛ به 
همیــن خاطر مهدی در محدوده ســعادت آباد 
شناسایی و توسط ماموران کالنتری 137 نصر، 

دستگیر شد. 
مهدی در مقــر پلیس بــه کارآگاهان گفت: 
»پــدرم نزد مردی بــه نام حمیدرضــا کاکاوند 
به عنوان راننده مشــغول به کار اســت و به این 
واسطه با حمیدرضا آشنا شدم؛ مدتی پیش این 
مرد به بهانه پرداخت کارمــزد باال جهت انجام 
یک عملیات بانکی، با وکالت نامه ای که از مالک 
خانه شاکی در اختیار داشت و مدعی بود که آنرا 
جهت انجام تمامی امور مالی و اداری از شــاکی 
دریافت نکرده بود پیشنهاد داد که سند مالکیت 
خانه این زن را، به نام من منتقل کند تا او بتواند 
در ازای رهن سند خانه، پول مورد نیاز شاکی را 
در قالب وام بانکی تهیه و برایش ارســال کند؛ 
من نیز در ازای گرفتن کارمــزد قبول کردم تا 
این کار را انجام دهم و بــا مراجعه به بانک و در 
ادامه رهن گذاشتن ســند ملک نزد بانک، مبلغ 
400 میلیون تومان وام از بانک تحویل گرفتم و 
به حمیدرضا کاکاونــد دادم. در این مدت آقای 

کاکاوند همیشــه ادعا می کرد کــه صاحبخانه 
در خارج از کشــور زندگی می کنــد و به دالیل 

مختلفی قادر به مسافرت به ایران نیست«.
کارآگاهــان در تحقیقات خود اطــالع پیدا 
کردند که شاکی در حدود 3 ماه پیش خانه اش 
را به صورت مبلــه و در ازای دریافــت ماهیانه 
25 میلیون تومان، جهت زندگی به مردی به نام 
حمیدرضا کاکاوند اجاره داده درحالی که بنا به 
اظهارات مهدی و پدرش، حمیدرضا کاکاوند تا 

چندی در منطقه قلهک سکونت داشته است. 
در ادامه و بــا مراجعه به دفترخانه رســمی 
محل صــدور وکالتنامه جهت واگذاری اســناد 
مالکیت خانه متعلق به شاکی به ارزش تقریبی 
5 میلیارد تومــان، کارآگاهان اطالع پیدا کردند 
که حمیدرضا کاکاوند با جعل نامه منتســب به 
یکی از ســفارتخانه های کشــورهای همسایه 
مدعی شده بود که وی از ســوی شاکی وکالت 
تام االختیار جهت انجام امــور مالی و اداری در 
اختیار دارد و دفترخانه نیز با استناد به این نامه 
اقدام به صدور وکالت نامه به نــام این مرد و در 
ادامه صدور ســند مالکیت به نــام مهدی کرده 

است. 
با توجه به پیچیدگــی پرونده و احتمال وقوع 
کالهبرداری های مشــابه، کارآگاهان با بررسی 
پرونده های مشــابه اطالع پیــدا کردند که اخذ 
وام هایی از شــعبات مختلف بانکــی و درواقع 
کالهبرداری هــای مشــابه دیگری در ســطح 
شهر تهران انجام شــده که در مجموع بیش از 
4 میلیــارد تومان پول در قالــب وام های بانکی 
دریافت شــده اســت و در تمامی آنها شاکیان 
هیچ گونــه اطالعــی از رهن امــالک خود نزد 
بانک نداشته اند؛ در بررســی های بعمل آمده از 
مالباخته ها اخیر نیز مشــخص شد که مردی با 
هویت های مختلف حمیدرضــا کاکاوند، پرویز 
جداری عباســی و مرتضی ســتاری فــر، ابتدا 
اقدام به اجاره خانه از آنهــا کرده و در ادامه و به 
شیوه ای مشــابه و با ارایه نامه مجعول منتسب 
به یکی از کشورهای همســایه اقدام به دریافت 
وکالت محضــری و اخذ وام از شــعبات بانکی 

کرده است. 
در شرایطی که کمترین اطالعات درخصوص 
هویت واقعی متهم پرونده در اختیار کارآگاهان 
پایگاه دوم پلیس آگاهی قرار داشت اما با انجام 
تحقیقات و اقدامات پلیســی، محل تردد متهم 
پرونده  در منطقه قیطریه شناســایی شــد و با 
بهره گیری از تصاویر متهــم، او در دام ماموران 

گرفتار شد. 
کارآگاهان در بازرســی از مخفیگاه متهم به 
نام واقعی پیمان موفق به کشــف انواع مدارک 
شناســایی جعلــی )گذرنامــه، گواهینامــه، 
شناســنامه( با هویت های حمیدرضا کاکاوند، 
پرویز جداری عباســی و مرتضی ســتاری فر و 
همچنیــن امهار مجعول متعلق بــه تعدادی از 
دفترخانه های رســمی و همچنین سفارتخانه 

یکی از کشورهای همسایه شدند.
متهــم پس از دســتگیری بــه کالهبرداری 
از شــاکیان پرونــده و دریافــت وام های چند 
صد میلیون تومانی با استفاده از اسناد و مدارک 

مالکیــت متعلق بــه آنها اعتراف کــرد وگفت: 
»نخستین بار 3  ســال پیش بود که به این شیوه 
اقدام به کالهبرداری یک میلیارد و 500 میلیون 
تومانی کردم؛ پــس از آن به مدت 2  ســال در 
کشــور یونان زندگی می کردم تا این که در این 
مدت تمامی پول هایم تمام شد. تصمیم گرفتم 
تا بار دیگــر به ایران برگردم و به همین شــیوه 
اقدام به کالهبرداری کنم. قصد داشتم تا اینبار 
نیز به همان شــیوه  گذشته پول مورد نیاز برای 
زندگی در خارج از کشــور را تهیه و اینبار برای 

همیشه از کشور بروم که دستگیر شدم«. 
با توجه به اعتــراف متهم به کالهبرداری های 
مشابه، بازپرس سیفی از شعبه چهارم دادسرای 
جنایی با اعــالم این خبر از کســانی که بدین 
شیوه و شــگرد مورد کالهبرداری قرار گرفتند 
خواســت تا جهت پیگیری شــکایات خود به 
نشــانی جدید پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ واقع در جنت آباد شــمالی – نرسیده به 

اتوبان آبشناسان مراجعه کنند. 
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آژير

سارقان مغازه صوتی – تصویری را 
شناسایی کنید

شــهروند| پلیس پایتخت به دنبال ردی از 
متهمان ســرقت از مغازه صوتی - تصویری در 
خیابان شریعتی است. صبح 19 اردیبهشت ماه  
سرقت از یک مغازه صوتی – تصویری در خیابان 
شریعتی، دو راهی قلهک به کالنتری 124 اعالم 
شــد.  مالباخته در اظهاراتش به ماموران گفت:  
ساعت 30: 21 شب گذشته مغازه خود را تعطیل 
کردم تا این که ســاعت 8 صبح امروز و از طریق 
تماس تلفنی یکی از مغازه داران خیابان شریعتی 
اطالع پیدا کردم که کرکره مغازه باز و شیشــه 
آن نیز شکسته شده است. بالفاصله خودم را به 
مغازه رساندم و دیدم که قفل در ورودی تخریب 
شده و سارق یا سارقان اقدام به سرقت چندین 
تلویزیون های LCD، LED و سیســتم های 
»ســینما خانــواده« کرده انــد.   کارآگاهان در 
تحقیقات میدانی خود موفق به شناسایی مراکز 
تجاری در محدوده محل ســرقت شــدند که 
مجهز به سیســتم های امنیتی و دوربین های 
مداربسته  بودند.  در بررســی تصاویر به دست 
آمده از دوربین های مداربسته، کارآگاهان اطالع 
پیدا کردند که سرنشــینان یک خودرو سواری 
پژو پارس مشــکی ســاعت 45: 02 بامداد 19 
اردیبهشت ماه به محل سرقت مراجعه و پس از 
تخریب قفل کرکره و شیشه مغازه، بدون هرگونه 
نگرانی از وجود سیستم هشداری یا دوربین های 
مداربسته در داخل مغازه اقدام به سرقت کرده اند.   
در ادامه رسیدگی به پرونده و به جهت شناسایی 
و دستگیری سارقان، بازپرس پرونده با تقاضای 
انتشار تصاویر به دست آمده از سارقان، از کسانی 
که موفق به شناسایی تصاویر این متهمان شده 
و اطالعاتی درخصوص هویت، محل سکونت یا 
محل های تردد آنها دارند، خواست تا اطالعات 
خود را از طریق شماره تماس های 21865678 
و 21865633 در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.

جعل های حرفه ای داخل شعبه بانک 

شــهروند| مردی که با جعل و تغییر ارکان 
چک اقدام به کالهبرداری می کرد، تحت تعقیب 
پلیس قرار گرفت. 7 مــرداد ماه مردی با مراجعه 
به کالنتری 158 کیانشهر به ماموران اعالم کرد 
که افرادی به شیوه جعل و تغییر ارکان یک چک 
متعلق به حســاب بانکی وی، اقدام به برداشت 
غیرمجاز از حسابش کرده اند.    صاحب حقوقی 
چــک در اظهاراتش به کارآگاهــان گفت: » 15 
تیرماه یک چک به مبلغ 3 میلیــون تومان را به 
آقای ناصر دادم اما 7 مــرداد ماه در تاریخ وصول 
چک و از طریق پیامک بانکی متوجه شــدم که 
مبلغ 9  میلیون تومان از حسابم کسر شده است. 
با مراجعه به بانک شعبه میدان ولی عصر متوجه 
شدم که چکم در شعبه دیگری وصول شده است؛ 
وقتی به شعبه بانکی در منطقه کیانشهر رفتم و 
چک را دیدم، متوجه شدم که تمامی ارکان چک 
تغییر داده شــده و مبلغ باالتری روی چک درج 
شده است«.  ناصر که جهت وصول چک به بانک 
مراجعه کرده بود، ضمن تأیید اظهارات مالباخته 
به کارآگاهان گفت: »چک متعلق به شاکی پرونده 
را جهت وصول به بانک بــرده بودم؛ از آنجاییکه 
قصد داشتم تا برای وصول چند چک به شعبات 
بانکی دیگر مراجعه کنم، با شخصی که در داخل 
بانک به عنوان مشتری حضور داشت توافق کردم 
تا پس از اطمینان از وجود نقدینگی در حساب 
مالباخته، او 3  میلیون تومان را به صورت نقدی 
به من پرداخت کند و او چک را وصول کند؛ این 
کار انجام شد و من چک 3  میلیون تومانی را به وی 
تحویل دادم و پس از آن هیچ اطالعی از سرنوشت 
چک و یــا جعل آن ندارم«. با توجــه به اظهارات 
ناصر، کارآگاهان با بررســی تصاویر دوربین های 
مداربسته متعلق به 2 شعبه محل »جابجایی 
چک اصیل« و »وصــول چک مجعول«، موفق 
به شناســایی تصویر شخص مشخصی شدند 
که چک را ابتدا از ناصر تحویل و پس از تغییر 
اصالت چــک، اقدام به برداشــت غیرمجاز از 
حساب مالباخته کرده است.  جهت  شناسایی 
و دســتگیری متهم پرونده، بازپرس پرونده با 
تقاضای انتشار بدون پوشش تصویر به دست 
آمــده این مرد جاعل از کســانی که موفق به 
شناســایی تصویر وی شــدند خواســت تا 
هرگونه اطالعــات خود را از طریق شــماره 
تمــاس 21865853 در اختیــار کارآگاهان 
پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 

دهند.

 با تایید مسلمان  بودن
 مادر آمریکایی صورت گرفت 

 درخواست قصاص از آمریکا 
برای قاتل مادر

شــهروند| مدارکی از مســلمان شدن زن 
آمریکایی که 4  سال پیش قربانی توطئه مرگبار 
2 جوان مزاحم شده بود، باعث شد تا پسران این 
زن بتوانند از دادگاه تقاضای قصاص کنند. دادگاه 
ایران زمانیکه متوجه شد خانواده این زن از آمریکا 
تقاضای قصاص کرده اند، اعــالم کرده بودند که 
آنها به دلیل مســلمان نبودن مقتول نمی توانند 

درخواست قصاص داشته باشند. 
4  سال پیش زمانی که زن آمریکایی با مزاحم 
تلفنی اش قرار می گذاشــت نمی دانست که قرار 
است قربانی چه توطئه شومی شود. او با پسر جوان 
قرار مالقات گذاشــت و به قتلگاه رفت. پس از آن 
بود که درست روز 13 بهمن  سال 90 خواهرزاده 
شوهر این زن به کالنتری 104 عباس آباد رفت و 
خبر از ناپدید شدن زن دایی اش داد. او به ماموران 
گفت: »زن دایی ام به نام »ترسا ویرجینیا«  پنجاه 
ساله زمانی که شوهرش به دلیل ماموریت کاری 
به کشور چین سفر کرده بود، ناپدید شده و هرچه 
به دنبالش می گردیم اثری از او نیست. از آنجاکه 
این زن از آمریکا آمده و در ایران تنها و غریب بود 
نگرانش شــدیم و تصمیم گرفتیم موضوع را به 
پلیس اطالع دهیم.« با اعالم این شکایت موضوع 
در دســتور کار ماموران قرار گرفت و کارآگاهان 
پلیس ابتدا قفل در خانه ترسا را باز کرده و وارد خانه 
او شدند. خانه زن آمریکایی مرتب و تمیز بود و هیچ 
ردي از »ترســا« در خانه وجود نداشت. تحقیقات 
ماموران نشــان می داد که ترســا بعد از آخرین 
تماسی که با همسرش داشته، به خانه هنرجوي 
زبانش رفتــه و بعد از آن هیچ وقــت به خانه اش 
بازنگشته اســت. تحقیقات بعدی نشان داد که 
این زن آمریکایی آخرین بار سوار خودروي 207 
خود شــده و پس از آن گم شده بود. تجسس ها 
درحالی ادامه داشــت که حتی کوچکترین ردی 
از پژوي زن آمریکایی وجود نداشــت. اما درست 
درحالی که کارآگاهان تصور می کردند به گره کور 
برخورده اند، از طریق ردیابی شماره تماس های این 
زن، آنها متوجه شدند که او چندین بار با یک پسر 
ناشناس به صورت تلفنی صحبت کرده و حتی با او 
قرار مالقات هم گذاشته است. بنابراین خیلی زود 
این پسر جوان به نام اکبر تحت تعقیب قرار گرفت 

و درنهایت بازداشت شد. 
وی که از بازداشت خود به شدت شوکه شده بود 
در تحقیقات پرده از قتل این زن آمریکایی برداشت 
و به ماموران گفت:  »چند وقت پیش یک شماره 
ناشــناس با من تماس گرفت. پشت خط زنی با 
لهجه خارجی صحبت می کرد که مشخص بود 
شماره را اشــتباه گرفته است. برای همین بعد از 
این که متوجه شدم کسی که با من تماس گرفته 
خارجي اســت و لهجه دارد در نقش مامور سعي 
کردم وي را بترسانم، این زن گفت که سال هاست 
از آمریکا آمده و هیچ جرمــي ندارد. برای همین 
من موضوع را با دوســتم به نام سیامک در میان 
گذاشتم و تصمیم به اخاذي از »ترسا« گرفتیم. من 
چندین بار دیگر با ترسا تماس گرفتم و با او صحبت 
کردم. وقتی متوجه شــدم او در ایران تنها است و 
شوهر تاجرش به مسافرت رفته با او قرار مالقات 
گذاشتم. ترسا هم حاضر شد سر قرار با من بیاید تا 

ببیند چرا من مزاحمش می شوم.«
وی ادامه داد:  »بعد از این که با او قرار گذاشــتم 
به ســیامک هم گفتم و با هم سر قرار رفتیم. زیر 
پل سیدخندان بود که ترسا سر قرار آمد و ما سوار 
خودرویش شدیم. در راه سیامک از صندلی عقب 
به سمت ترسا حمله کرد و او را خفه کرد. بعد از آن 
جسدش را در اطراف محله قاسم آباد رها کردیم و با 

برداشتن پول هایش فرار کردیم.«
با اعترافات این پسر، همدست او نیز خیلی زود 
تسلیم پلیس شد و درحالی که در ابتدا قصد داشت 
جنایت را بر گردن اکبر بیندازد درنهایت اعتراف 
کرد که خودش به تنهایی ایــن زن را خفه کرده 
است. این درحالی اســت که در روزهای نخست 
3 پسر زن آمریکایی برای طرح شکایت و تشییع 
پیکر مادرشان از آمریکا به ایران آمدند و از عامالن 

قتل مادرشان شکایت کردند. 
در ادامه کیفرخواست این پرونده صادر و برای 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده شــد. اینها همه درحالی بود که قضات 
دادگاه بعد از بررسی کامل پرونده از آنجایی که این 
زن آمریکایی و غیرمسلمان بوده، اعالم کردند که 
خانواده وی نمی توانند درخواست قصاص کنند. 
چراکه در پرونده های قتل یک غیرمســلمان از 
سوی یک مسلمان، خانواده اولیای دم نمی توانند 
درخواســت قصاص دهند. اما پس از گذشت 4 
 ســال از این ماجرا درنهایت شوهر ترسا با حضور 
در دادگاه مدارکی ارایه داد که نشــان از مسلمان 
شدن این زن پیش از ازدواجش داشت. بنابراین 
درخواست قصاص خانواده مقتول از سوی قضات 
جنایی پذیرفته شد و قرار بود جلسه محاکمه این 2 
پسر جوان در همین شعبه برگزار شود که به دلیل 
عدم ارایه برگه انحصار وراثت از ســوی اولیای دم 

این جلسه تجدید به زمان دیگری موکول شد. 

معاون رئیس جمهوری به مناطق سیل زده سفر کرد

امدادرسانی به 5600 سیل زده در 11 استان

امدادگران جمعیت هالل احمر  شهروند| 
ســیل زده   5600 بــه  روز   4 مــدت  در 
امدادرســانی کرده و 340 نفر را نیز اســکان 
اضطــراری دادند. بــه دنبــال بارندگی های 
4 روز اخیر و جاری شــدن ســیل و طغیان 
رودخانه ها و حوادث دریایی که از سه شــنبه 
شروع شد 24 نفر جان خود را از دست دادند. 
معــاون رئیس جمهــوری، رئیس ســازمان 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر و استاندار 
هرمزگان روز جمعه از مناطق ســیل زده سه 
روز اخیر در شرق این اســتان دیدن کردند. 
محمدباقر نوبخت، معــاون رئیس جمهوری، 
دراین بازدید از خســارت های ســیالب در 
میناب و رودان اطالع پیــدا کرد و همچنین 
از سد اســتقالل میناب و حجم ذخیره پشت 
این سد که با بارندگی بهبود یافته است، آشنا 

شد.
در این مدت 11 اســتان ایالم، سیســتان، 
کرمانشاه، لرستان، بوشهر، خراسان رضوی، 
فــارس، قزوین، کرمــان، هرمــزگان و یزد 
62 شهرســتان و همچنیــن جزیــره کیش 
متأثر از ســیل و آبگرفتگی بودنــد. عالوه بر 
62 شهرستان، 145 شــهر، روستا و مناطق 
عشایرنشــین نیز بر اثر این سیل و آبگرفتگی 

آسیب دیده اند.
رئیس ســازمان امداد و نجــات جمعیت 
هالل احمر با اعالم این خبر گفت: تا ســاعت 
8 صبــح روز جمعه به 5 هــزار و 600 نفر از 
هموطنــان متأثــر از ســیل و آبگرفتگــی 
امدادرسانی شده است و 340 تن نیز اسکان 
اضطراری داده شدند؛ عالوه بر آن 12 تن نیز 

به مناطق امن منتقل شدند. بنابر اعالم روابط 
عمومی جمعیت هالل احمر، به گفته وی، به 
وسیله دســتگاه های موتورپمپ و لجن کش 
از 231 واحــد مســکونی تخلیــه آب انجام 
شــد. چرخســاز همچنین با بیان این که در 
جریان این سیل و آبگرفتگی  به 30 مصدوم 
امدادرسانی شده است، افزود:  16 نفر درمان 
سرپایی شــده و 14 تن نیز به مراکز درمانی 
منتقل شدند. این درحالی است که در سیل 4 
روز گذشته یک نفر در برازجان، یک نفر مهر، 
یک نفر منوجــان و یک نفر نیز در بردســیر 
جان خود را از دســت دادند.  همچنین یک 
خودروی 405 ســواری پژو به دلیل شــدت 
ســیل در آب غوطه ور و ناپدید شد که تالش 
امدادگران در روز  پنج شنبه برای یافتن این 
خودرو و سرنشــینان احتمالــی حادثه دیده 
بی نتیجه ماند. گفتنی است تالش نیروهای 
امدادی پس از 12 ســاعت در نهایت به ثمر 
نشســت و امدادگران جمعیــت هالل احمر 
موفق به کشــف جســد تنها سرنشــین این 
خودرو شدند.  جان باخته این حادثه »قربان 
شادمان« با 32 سال سن از روستای »ارخود« 
شهرستان باخرز اســت که به گفته خانواده 
برای فروش گل زعفران به شهرســتان تایباد 
 عزیمت کرده بود که در مسیر برگشت دچار

حادثه شد. 
جزییات مرگ 7 نفر در رودان و منوجان 
بارندگی هــای اخیر در شهرســتان رودان 
موجب مرگ 6 نفر از شهروندان رودانی شد. 
صبح روز پنجشنبه 21 آبان ماه یک خودروی 
ســواری پراید که از روســتای بیدان بخش 

رودخانه به ســمت روســتای منجر و مرکز 
بخش رودخانــه درحال حرکت بــود در اثر 
طغیان رودخانه و بارش شدید باران در محل 
پل رودخانه بیدان به داخل رودخانه ســقوط 
کرد. راننده خودرو خود را به بیرون از خودرو 
می کشــد و با کمک اهالی روستا به بیرون از 
رودخانه منتقل می شود؛ اما دیگر سرنشینان 
این خودرو در اثر طغیان رودخانه غرق شدند 

و جان خود را از دست دادند.
در این حادثــه 3 زن و 2 کودک به نام های 
فاطمــه خدمتــکاری 50 ســاله، طاهــره 
کرچی زاده 30 ســاله، صدیقــه کرچی زاده 
35 ســاله، زهرا جاودان 6 ساله و امیرمحمد 
جاودان 8 ســاله به علت خفگی جان خود را 
از دســت دادند. همچنین طبق نظر پزشکی 
قانونــی یکی از قربانیان نیــز جنینی 8 ماهه 
باردار بوده اســت و در این حادثه این جنین 
نیز فوت شده است. در اثر بارش باران در روز 
دوشــنبه 18 آبانماه نیز در محور کهنوج به 
رودان و در فاصله 5 کیلومتری شــهر رودان 
یک دســتگاه خودروی پرایــد در اثر طغیان 
رودخانه و بارش شدید باران از مسیر منحرف 
شد که متاســفانه در این حادثه نیز یک پسر 
بچه 12 ســاله رودانی جان خود را از دســت 
داد. دختر 11 ساله ای هم در منوجان به علت 
بارش شــدید باران و ریزش سقف خانه جان 
خود را از دســت داد. یک خانه به علت بارش 
شدید باران، جاری شــدن سیل و آبگرفتگی 
فرو ریخت کــه در این حادثه یــک نفر فوت 
و یک مصدوم هم به مرکــز درمانی منوجان 
منتقل شــد. این در حالی اســت که 3 نفر از 

هموطنانمان از جمله یک دختر 2 ســاله در 
بوشهر و یک پســر بچه 4 ساله در سیل  اخیر 

جان خود را از دست داده اند.
سفر نوبخت به مناطق سیل زده 

هرمزگان 
در جریان ســفر معاون رئیس جمهوری به 
اســتان، اســتاندار هرمزگان از آخرین وضع 
بارندگــی اخیــر و همچنین وقوع ســیالب 
در مناطــق شــرقی بویژه مینــاب، رودان و 

بندرعباس گزارشی ارایه کرد.
جاسم جادری، استاندار هرمزگان در رابطه 
با باران های سیل آســا در این استان به ایرنا 
گفت:  »بــه دنبال بارندگی هــای 4 روز اخیر 
و جاری شــدن ســیل و طغیان رودخانه ها 
و حوادث دریایی که از سه شــنبه شروع شد 
14 نفــر جان خــود را از دســت دادند که از 
این تعداد 5 نفر بر اثر غرق شــدن یک قایق 
صیادی در آب های کیش، یک نفر در میناب، 
یک نفــر در رودان، یک نفــر در بندرعباس 
و 6 نفــر نیز در اثر واژگونی خــودرو پراید در 
رودخانــه رودان جــان باختنــد. بارندگی و 
سیالب خسارت زیادی به تأسیسات زیربنایی 
ازجملــه پل، جــاده و همچنیــن واحدهای 
آب، برق و مخابــرات وارد که کارشناســان 
درحال برآورد خســارت ها هستند.« نماینده 
ویژه رئیس جمهــوری ابتدا به ســراغ مردم 
حادثه دیده روســتای زیارتعلی رودان رفت 
و بــا خانواده های جانباختگان ســیل اظهار 
همدردی و ســپس از بخش هــای مختلف 
این شهرســتان ازجمله مسیرهای سیالبی و 

تأسیسات خسارت دیده دیدن کرد.

 24 نفر در بارندگی های اخیر 5 استان جان خود را از دست داده اند


