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سارقان باغ ویال در حلقه قانون گرفتار شدند

17سرقت همراه با تخریب

علیرضارضایی-اعضایباندسهنفرهسرقتدربیرجندبه 17فقرهسرقتاعتراف
کردند .فرمانده انتظامی استان به خبرنگار ما گفت :برابر اعالم و شکایت های
مردمی مبنی بر این که سرقت های متعددی از باغ ویالها و انبارهای حاشیه شهر
بیرجند به وقوع پیوسته است رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی
و کارآگاهان آگاهی قرار گرفت.
سردار«مجید شجاع» افزود :در بررسی صحنه های رخ داده مشخص شد که سرقت
ها توسط چند نفر انجام شده است و ماموران با یک باند حرفه ای روبه رو هستند
در حالی که در  10فقره سرقت هیچ گونه آثار و سرنخی از خود به جا نگذاشته اند.
وی ادامه داد :تحقیقات میدانی در این زمینه ادامه داشت تا این که ماموران
کالنتری  14آزادی به یک نفر مظنون شدند و با تعقیب و مراقبت دریافتند که فرد
مظنون با سرقت های به وقوع پیوسته در باغ ویالها و انباری های حاشیه شهر
مرتبط است بنابراین این فرد دستگیر و برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان
پلیس آگاهی قرار گرفت که در ابتدا منکر دست داشتن در سرقت ها شد اما وقتی
با ادله پلیس مواجه شد لب به اعتراف باز کرد و پرده از همکاری با دو همدست دیگر
برای سرقت برداشت.
سردار«شجاع» افزود :با اعتراف این متهم ،با هماهنگی الزم در یک عملیات
غافلگیرانه دو همدست متهم دستگیر شدند که در بازجویی ها مشخص شد دو نفر
از متهمان به سرقت ،بومی استان هستند و یک نفر از اتباع خارجی است و سوابق

مجرمانه متعددی در پرونده دارند .به گفته وی در بازسازی صحنه های جرم،
اعضای این باند به  17فقره سرقت اعتراف کردند و دو مالخر هم در این زمینه
دستگیر شدند .وی اظهار کرد :اعضای این باند سرقت با استفاده از یک دستگاه
پراید و گاهی همراه با تخریب ،اعمال مجرمانه خود را انجام می دادند.

چهار کشته در چهار تصادف
رضایی – در چهار فقره تصادف فوتی هفته گذشته راه های استان چهار نفر جان باختند .رئیس
پلیس راه استان به خبرنگار ما گفت :طی هفته گذشته در جاده های استان  33فقره تصادف رخ
داد که در چهار فقره تصادف فوتی چهار نفر جان باختند.
به گفته سرهنگ «حسین رضایی» در این مدت  27فقره تصادف جرحی هم رخ داد که  50نفر
روانه مراکز درمانی شدند و دو فقره تصادف خسارتی منجر به ترسیم کروکی هم گزارش شد.
وی با اشاره به این که  46درصد تصادف های فوتی و جرحی در محورهای اصلی و  42درصد در
راه های روستایی رخ داد اظهار کرد :توجه نکردن به جلو با  39درصد ،انحراف به چپ با شش
درصد ،تخطی از سرعت مطمئنه با  12درصد و رعایت نکردن حق تقدم عبور با  27درصد از
مهم ترین علل تصادف های هفته گذشته بود .وی با بیان این که بیشترین زمان وقوع تصادف
ها ساعت  12تا  16به میزان  36درصد رخ داده است ،افزود :سواری ها با  52درصد رکورددار
مقصران تصادف ها را تشکیل می دهند .به گفته وی با  9هزار و  244تخلف در هفته گذشته
برخورد شده که چهار هزار و  235فقره آن تخلف حادثه ساز بود.
وی اظهار کرد 21:خودرو و 96دستگاه موتورسیکلت متوقف شد و 138نفر هم که بدون گواهی
نامه اقدام به رانندگی کردند به مراجع قضایی معرفی شدند.

امداد رسانی پلیس به 15خودروی
گرفتار در سیل

ایمان  -معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از
امدادرسانی به  15خودروی گرفتار در سیل خبر داد.
به گفته سرهنگ «سرفرازی» در پی بارش های روزهای گذشته
و جاری شدن سیل در روستای گردشگری «خرو-چشمه آبگرم
مرتضی علی» شهرستان طبس مأموران انتظامی به همراه
یگان های امدادرسان به محل سانحه اعزام شدند.
وی افزود :از همان ساعت های اولیه وقوع سیل کار
امدادرسانی و بازگشایی مسیرهای ارتباطی آغاز شد و اقدام
هایی برای کاهش حجم آب انجام شد.
وی تصریح كرد  15:دستگاه خودرو با 30سرنشین بدون وارد
آمدن خسارت مالی و جانی امدادرسانی شدند.
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