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عامالن قتل 
 مرد زنداني محاكمه مي شوند 

دو ش�رور زندان�ي ك�ه چن�د روز قب�ل در زن�دان ته�ران ب�زرگ 
هم س�لولي خ�ود را ب�ه قت�ل رس�انده بودن�د ب�ه زودي در 
مي ش�وند.  محاكم�ه  ته�ران  اس�تان  ي�ك  كيف�ري  دادگاه 
به گزارش خبرنگار ما، دو متهم به نام هاي حميدرضا و محمد رضا از متهمان 
سابقه دار و از اشرار زندان هستند كه شامگاه دوشنبه بيستم خردادماه امسال 
در زندان تهران بزرگ زنداني جواني را به نام عليرضا را به قتل رساندند. مأموران 
در بررسي ها دريافتند حميدرضا قبل از اين حادثه مرگبار دو قتل ديگر هم 
در كارنامه اش ثبت شده است. وي ابتدا در سال 88 اولين قتل را در درگيري 
در تهران رقم مي زند و پس از انتقال به زندان رجايي شهر هم زنداني ديگري 
را به قتل مي رساند. متهم كه از اشرار زندان بوده است همراه متهم سابقه دار 
ديگري به نام محمد رضا كه به خاطر مواد مخدر، آدم ربايي و دهها فقره جرم 
ديگر به حبس ابد محكوم شده بود در اين زندان هم مرتكب قتل مي شوند.  به 
گفته القاصي مهر،  دادستان تهران دو متهم پس از تكميل تحقيقات و با رعايت 
تمامي موازين قانوني و حقوق دفاعي متهم از جمله حضور وكيل تسخيري، 
تشكيل پرونده شخصيت، انجام تست روحي- رواني و ساير حقوق مندرج در 
قانون آيين دادرسي كيفري ظرف دوروز تكميل و با صدور كيفرخواست جهت 

رسيدگي به دادگاه كيفري يك تهران ارسال شد. 

مرد تحت تعقيب
 در بيمارستان پنهان شده بود

مجرم تحت تعقيب براي فرار از دست پليس شب ها را ميان همراهان 
بيم�اران در بيمارس�تان قلب ش�هيدرجايي ب�ه صبح  مي رس�اند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ رضا جنتي، فرمانده يگان انتظامي وزارت 
بهداشت گفت: چند روز قبل به مأموران پليس اين يگان خبر رسيد يكي از 
مجرمان كه از سوي مأموران پليس قم تحت تعقيب قرار دارد خود را ميان 
همراهان بيماران مستقر در بيمارستان قلب ش��هيد رجايي پنهان كرده 
است. بعد از به دست آمدن مشخصات متهم 42 ساله مأموران پليس شامگاه 
پنج شنبه متهم را در حالي كه خود را براي استراحت شبانه در بخش استقرار 
همراهان بيماران آماده مي كرد، بازداشت كردند. در بررسي ها مشخص شد 
كه متهم بعد از اينكه خودروي اسپورتج خود را در پاركينگ همراهان بيمار 
در بيمارستان پارك مي كرد، در پوشش همراهان بيمار استراحت مي كرد. 
براس��اس گفته هاي يكي از همراهان بيمار، متهم براي اينكه كس��ي به او 
مشكوك نشود ظاهر خيرنما به خود مي گرفت و حتي براي بعضي از بيماران 
اقالم خوراكي نيز خريداري مي كرد. سرهنگ رضا جنتي گفت: متهم پس 
از توقيف خودروي اسپورتج اش بازداشت و براي انجام تحقيقات بيشتر به 

پليس آگاهي قم منتقل شد. 

دستگيري شرور سابقه دار
 در محله هفت چنار

رئي�س كالنت�ري 111 هف�ت چن�ار از دس�تگيري يك�ي از اراذل 
ب�ا س�ابقه اي�ن مح�دوده، قب�ل از اق�دام ب�ه ش�رارت خب�ر داد. 
سرهنگ هادي زمانيان گفت: شامگاه پنج شنبه 23 خرداد مأموران كالنتري 
از حضور مردي شرور در محدوده ميدان بريانك با خبر شدند كه شواهد نشان 

از اين داشت كه او قصد اقدام به ايجاد ناامني براي شهروندان را دارد. 
وي ادامه داد: بعد از آن بود كه مأمور گشت كالنتري وارد عمل شد. مرد شرور 
اما با كشيدن قمه به مأمور حمله و او را مجروح كرد، اما سرانجام مأمور پليس 
موفق شد متهم را بازداشت كند. سرهنگ زمانيان گفت: متهم با تشكيل 

پرونده به مقام قضايي تحويل داده شد. 

يك كشته در ريزش آوار
ريزش آوار در شهرستان زنجان يك كشته و دو مصدوم برجاي گذاشت. 
دكتر اصغر جعفري، رئيس مركز فوريت هاي پزش��كي زنجان گفت: اين 
حادثه عصر روز پنج شنبه 23 خرداد ماه در وحيديه زنجان اتفاق افتاد. وي 
ادامه داد: بررسي ها نشان داد كه حادثه در جريان گودبرداري رقم خورده 
است كه در جريان آن سه كارگر به شدت دچار جراحت شده بودند كه يكي 
از آنها كه مردي 43 ساله بود به علت شدت جراحت فوت شد. دو مصدوم 
ديگر كه دو مرد 29 و 55 ساله بودند به بيمارستان آيت اهلل موسوي زنجان 

منتقل شدند. 

بازداشت سارقان طالفروشي
 در سنندج

دو سارق كه در تعطيالت عيد فطر بعد از سرقت از يك مغازه طالفروشي 
در شهر سنندج متواري ش�ده بودند، شناس�ايي و بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار علي آزادي، فرمانده انتظامي كردستان  در 
توضيح اين خبر گفت: »16 خردادماه امس��ال دو مرد س��ارق همزمان با 
تعطيالت روز عيد فطر از يك مغازه طالفروشي در خيابان امام )ره( در شهر 
سنندج كه بيشتر مغازه هاي طالفروشي ش��هر در اين خيابان قرار دارند، 
سرقت كرده و متواري شده بودند. بعد از اعالم اين خبر، تالش مأموران براي 
دستگيري عامالن سرقت آغاز شد تا اينكه سارقان يك هفته بعد از ارتكاب 
جرم در يك اقدام غافلگيرانه شناسايي و بازداشت شدند.« فرمانده انتظامي 
كردستان در ادامه گفت: »همزمان با دستگيري سارقان مقاديري طال نيز 
همراه آنان كشف شد. با انتقال متهمان به پليس آگاهي تحقيقات در اين 

زمينه ادامه دارد.«

 5كشته در تصادف آتشين
 تانكر سوخت با نيسان

تص�ادف تانك�ر حام�ل س�وخت ب�ا وان�ت نيس�ان در شهرس�تان 
گذاش�ت.  ج�اي  ب�ر  پنج كش�ته  ف�ارس  اس�تان  الرس�تان 
به گزارش ايلنا، بامداد روز گذشته يك دس��تگاه خودروي نيسان با تانكر 
حامل سوخت در محور الر به جهرم برخورد كرد كه در اثر اين تصادف تانكر 
حمل سوخت دچار انفجار شد.  مسعود حاجي رجبي، رئيس اورژانس پيش 
بيمارستاني شهرستان الرستان گفت: » پنج نفر از سرنشينان دو خودرو بر 
اثر سوختگي شديد در همان محل حادثه فوت كرده اند. « وي گفت: علت 

حادثه در دست بررسي است. 
 

  واژگوني مرگبار  اتوبوس مسافربری 
واژگون�ي ي�ك دس�تگاه اتوب�وس مس�افربري در آزاد راه 
تبري�ز – زنج�ان دوكش�ته و 23 مج�روح ب�ر ج�اي گذاش�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه بامداد روز گذشته در اين محور اتفاق افتاد. 
بعد از حضور مأموران پليس و امدادگران در محل، مش��خص شد دو نفر از 
سرنشينان اتوبوس به علت ش��دت جراحات در دم فوت كرده و 23 نفر نيز 

مجروح شده بودند. 
 اصغر جعفري روحي ، رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي 
استان زنجان گفت: »21 نفر از مجروحان توسط عوامل اورژانس به بيمارستان 
آيت اهلل موسوي در زنجان منتقل شدند و دونفر از مجروحان نيز از درمان 

امتناع كردند. « 

ديه زن تنها 
از بيت المال پرداخت مي شود 

و  شناس�ايي  ب�راي  پلي�س  تحقيق�ات  مان�دن  ن�اكام 
بازداش�ت عام�ل قت�ل زن ج�وان س�بب ش�د ت�ا خان�واده 
الم�ال را مط�رح كنن�د.  بي�ت  از  او درخواس�ت دي�ه 
به گزارش خبرنگار ما، رها شدن زنان بي سرپرست يا بدسرپرست در 
جامعه خيلي وقت ها منجر به بزهكاري، روسپيگري، شيوع بيماري ها 
و حتي شكل گيري پرونده هاي قتل مي شود. در جريان يكي از اين 
پرونده ها كه پليس هنوز موفق به بازداش��ت قاتل آن نشده اس��ت، 
زني 32 ساله به نام بهاره به قتل رس��يد. 28 شهريور سال 89، مردي 
مأموران پليس را از قتل اين زن جوان32 ساله در خانه اي در خيابان 
گرگان باخبر كرد. آن مرد در توضيح به مأموران گفت: »مدتي بود از 
اين محل به محل ديگري رفته بودم و در خانه اي ديگري ساكن بودم. 
روز گذشته همسايه ها تماس گرفتند و گفتند خانه ام پاتوق معتادان 
افغان شده است. به خاطر گاليه همسايه ها تصميم گرفتم به خانه ام 

سري بزنم كه با جسد اين زن روبه رو شدم.«
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني، مأموران در اولين بررسي هاي 
خود خودروي پرايدي را كشف كردند كه مالك آن بعد از حضور در 
پليس آگاهي مدعي شد بهاره چند روز قبل آن را امانت گرفته بود و 
حاال هم از موضوع قتل بي خبر اس��ت.    همچنين در روند تحقيقات 
مأموران با بررسي  تلفن همراه مقتول دريافتند او با چند مرد افغان در 
ارتباط بوده است و روز قبل از حادثه نيز يكي از آنها به نام احمد 30 بار 

تماس داشته است. 
به اين ترتيب مأموران احمد را به عنوان اولين مظنون بازداشت كردند. 
مرد افغان با انكار جرمش گفت: »هنگام تهيه مواد بود كه با بهاره آشنا 
شدم. روز حادثه براي پيدا كردن چند كارگر به محل حادثه رفته بودم 
كه متوجه قتل بهاره شدم. من با مقتول تماسي نداشتم و نمي دانم چه 
كسي با خط من با او تماس گرفته  است تا اينكه فرداي آن روز وقتي از 
خواب بيدار شدم، فهميدم شارژ گوشي ام تمام شده است. « او در ادامه 
بازجويي ها گفت: »چند شاهد بهاره را شب حادثه همراه بركت و دو 
نفر از دوستانم به نام هاي اكبر و ظفر ديده اند. احتمال مي دهم قتل كار 
اكبر و ظفر بوده باشد چون آنها بعد از حادثه بالفاصله به افغانستان 

گريختند.«
با انكارهاي متهم اما بنا به شواهد و قرائن موجود، وي به اتهام قتل عمد 
روانه زندان شد و پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه چهارم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي 
به پرونده، از آنجائيكه اولياي دم هنوز شناسايي نشده بودند، نماينده 
دادستان براي متهم درخواست قصاص كرد. در ادامه متهم بار ديگر 
جرمش را انكار كرد، اما بنا به مدارك در پرونده وي به قصاص محكوم 
شد. اين رأي به ديوان عالي كشور فرس��تاده شد، اما از سوي قضات 

ديوان نقض و براي بررسي بيشتر به همان شعبه ارجاع داده شد. 
با گذشت شش سال از حادثه زن س��الخورده اي با مراجعه به دادگاه 
مدعي شد مادر مقتول است. زن س��الخورده در توضيح گفت: » ما 
ساكن مشهد هستيم و بهاره 10 سال قبل ازدواج كرد و به تهران آمد. 
خيلي با ما تماس نداشت تا اينكه فهميديم يكسال بعد از ازدواج طالق 
گرفته و به مشهد آمده است. آنجا بود كه خواستيم در مشهد بماند اما 
قبول نكرد و دوباره راهي تهران شد. ديگر از او خبري نداشتيم تا اينكه 
چند روز قبل وقتي پس��رم براي پيگيري كاري به ثبت احوال رفت 
متوجه فوت بهاره شد و از مرگ او باخبر شديم. حاال از قضات دادگاه به 
شرط قاتل بودن متهم درخواست ديه و در غير اين صورت درخواست 

ديه از بيت المال را دارم.«
با اين درخواست هيئت قضايي پرونده را براي بررسي صحت اين ادعا 

و تحقيقات بيشتر به دادسرا فرستادند. 
به اين ترتيب هفته گذشته پرونده روي ميز هيئت قضايي همان شعبه 
به رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت. در آن جلسه هيئت قضايي با 
توجه به صحت ادعاي زن سالخورده از آنجائيكه مدركي عليه متهم به 
دست نيامده بود، وي را تبرئه و با درخواست ديه از بيت المال از سوي 

مادر مقتول موافقت كرد . 
 

قاتل آتيال كوچولو اعدام شد 

مرد افغان كه يكس�ال قبل پس از دستبرد ميلياردي 
به خانه اي در غرب تهران به افغانس�تان گريخته بود 
پس از بازگشت به كش�ور بازداشت شد. متهم مدعي 
اس�ت كه اموال ميلي�اردي را ب�ه 20 ميلي�ون تومان 
فروخته ب�ود كه تحقيق�ات در اين باره جري�ان دارد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، تالش بس��ياري از اف��راد براي 
رسيدن به  زندگي اشرافي با دستبرد به اموال ديگران در 
جريان است و بازداش��ت و مجازات سارقان هم نتوانسته 
مانع از كاهش جرائم سرقت ش��ود. يكي از اين پرونده ها 
17 فروردين  سال قبل تشكيل شد. آن روز مردي با مركز 
فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گفت كه از خانه اش 
كه آپارتماني در يكي از برج هاي شهرك غرب است سرقت 
شده اس��ت. لحظاتي بعد از اعالم گزارش سرقت تيمي از 
مأموران كالنتري 134 شهرك قدس در محل حاضر شدند. 
شاكي گفت  كه براي تعطيالت عيد به سفر رفته بود و حاال 
كه برگشته متوجه ش��ده دزد به خانه اش زده و 2 ميليارد 

تومان طال و ارز از خانه اش سرقت شده است. 
بعد از مطرح ش��دن شكايت پرونده به دس��تور قاضي به 
اداره 17 پليس آگاهي تهران فرس��تاده ش��د. ش��اكي در 
توضيح بيشتر ماجرا گفت: ششم فروردين ماه بود كه همراه 
خانواده ام راهي سفر خارج از كشور شدم. بعد از پايان سفر 
وقتي وارد خانه ام شدم متوجه شدم كه گاو صندوق تخريب 
شده و طال، جواهرات، ارز، مقداري پول نقد و ساعت مچي 

گرانقيمتي كه داشتم سرقت شده است. 
كارآگاهان در جريان تحقيقات ميدان��ي به مردي افغان به 
نام نظير مظنون شدند. مرد 30 س��اله از چهارسال قبل به 
عنوان سرايدار در برج مشغول كار شده بود. مدير برج هم در 
تحقيقات گفت كه نظير از 12 فروردين سال 97 به بهانه ديدن 
اعضاي خانواده اش راهي شهري در شمال كشور شده و ديگر 
برنگشته است. همچنين مشخص شد كه نظير در مدتي كه 
به عنوان س��رايدار در برج كار مي كرد براي نظافت به خانه 

بسياري از ساكنان رفت و آمد داشت. بعد از به دست آمدن اين 
اطالعات بود كه نظير به عنوان سارق تحت تعقيب قرار گرفت. 
كارآگاهان اما در جريان تحقيقات متوجه شدند كه نظير پس 
از سرقت به افغانستان گريخته است. بررسي ها در اين باره 
جريان داش��ت تا اينكه چندي قبل به مأموران پليس خبر 
رسيد كه نظير راهي ايران شده و در يكي از شهرهاي جنوبي 
مشغول كار شده است. در شاخه ديگري از تحقيقات مخفيگاه 

نظير شناسايي و 17 ارديبهشت ماه متهم بازداشت شد. 
متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف ك��رد و گفت: در 
مدتي كه به خانه ش��اكي رفت و آمد داش��تم در فرصت 
مناسب از دسته كليد او يدك ساختم تا اينكه شاكي همراه 
خانواده اش به سفر خارج از كشور رفت. بعد از خالي شدن 
خانه اش فرصت مناسب براي س��رقت اموال با ارزش او به 
دستم افتاد تا اينكه ساعت 4 صبح روز حادثه با كليد يدكي 
كه داشتم وارد آپارتمان او شدم. از آنجا كه جاي پول و اموال 
با ارزش او را مي دانستم به سراغ گاوصندوق رفتم و اقدام به 
سرقت كردم. بعد از سرقت هم براي فريب پليس پنجره 
بالكن را تخريب كردم و يك روز بعد از آن به بهانه ديدار با 
خانواده ام راهي شهري در شمال كشور شدم. متهم گفت: 
اموال سرقت شده را به مردي افغان به قيمت 20 ميليون 
تومان فروختم و به افغانستان گريختم تا اينكه بازداشت 
شدم. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت مرد 
مالخر در غرب تهران شناس��ايي و 19 خردادماه بازداشت 
شد. متهم گفت: من هم اموال س��رقتي را به مالخري به 
مبلغ 60 ميليون تومان فروخت��م. 20 ميليون تومان آن را 
به نظير دادم و 40 ميليون تومان را هم در جيبم گذاشتم 

كه بازداشت شدم. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي 
خاص پليس آگاه��ي گفت: تحقيق��ات از دو متهم براي 
كشف اموال س��رقت شده و كش��ف جرائم بيشتر آنها در 

جريان است. 

فرار به افغانستان پس از سرقت ميلياردي

جنايت�كار شيش�ه اي ك�ه پس�ر خردس�ال را 
پ�س از آزار و اذي�ت ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود 

ش�د.  اع�دام  رجايي ش�هر  زن�دان  در 
به گزارش خبرنگار ما، 28 بهمن س��ال 91 بود 
كه مأموران كالنتري 151 يافت آباد با تماس 
تلفني كاركنان بيمارستاني در جنوب تهران 
از مرگ مشكوك پسر خردسالي با خبر و راهي 

محل شدند. 
مأموران كالنتري در بيمارستان با جسد پسر بچه 

چهارساله اي به نام آتيال روبه رو شدند كه به طرز 
مرموزي فوت كرده بود. در نخستين تحقيقات مأموران 

از زن و مردي كه آتيال را به بيمارستان منتقل كرده بودند، 
تحقيق كردند. 

زن ميانسال گفت: آتيال، فرزند يكي از دوستان پسرم است. پسرم 
كامران نام دارد كه حدود دو هفت��ه پيش آتيال را به خانه آورد . او 
گفت: پدر و مادر آتيال از دوستانش هس��تند و مدتي است با هم 
اختالف دارند به همين خاطر دوس��تم پسر خردسالش را به من 
سپرد و از من خواست از او مراقبت كنم تا اختالفش را با همسرش 
حل كند. ما اصرار كرديم آتيال را به خانواده اش برگرداند اما كامران 
قبول نكرد تا اينكه ساعتي قبل آتيال را در حالي كه بي هوش بود به 

خانه آورد و از ما خواست او را به بيمارستان منتقل كنيم. 
سپس مأموران كامران را براي تحقيق بازداشت كردند. متهم ابتدا 
منكر جرم خود شد و مدعي شد كه قصد قتل نداشته است و در اثر 
عصبانيت ضربه اي به سر آتيال زده است كه باعث مرگ او مي شود.  
مأموران در قس��مت ديگر از تحقيقات از م��ادر آتيال هم تحقيق 
كردند. وي گفت: چند س��ال قبل با مردي به نام حس��ام ارتباط 
دوستانه برقرار كردم كه مدتي بعد به طور ناخواسته باردار شدم 
و آتيال به دنيا آمد. به همين خاطر نتوانس��تم براي او شناسنامه 
بگيرم تا اينكه آتيال چهار ساله شد و من با مردي به نام امير ازدواج 
موقت كردم و آتيال را به حسام سپردم. در اين مدت از آتيال خبري 

نداشتم كه چند روز قبل متوجه شدم او به قتل رسيده است. 

حسام هم در بازجويي ها گفت: دوهفته 
قبل از حادثه كامران كه  از دوستانم 
بود به سراغ من آمد و گفت كه 
بهنوش از او خواسته تا آتيال را 
پيش او ببرد و من هم آتيال را 
تحويل او دادم و از او خبري 
نداشتم تا اينكه فهميدم به 
قتل رسيده اس��ت.  در حالي 
كه تحقيق��ات ادامه داش��ت 
پزش��كي قانوني اعالم كرد آتيال 
قبل از مرگ م��ورد آزار قرار گرفته و 
سپس با فش��ار بر عناصر حياتي گردن به 
قتل رسيده است. بدين ترتيب مأموران اين بار متهم را 

مورد بازجويي فني قرار دادند. 
وي در بازجويي ها با اعتراف به قتل آتيال گفت: روز حادثه شيشه 
مصرف كرده بودم و همراه آتيال در حال برگشت از شهريار بودم 
كه در نزديكي شهرك دريا در اتوبان آزادگان متوجه شدم آتيال 
خرابكاري كرده و صندلي ماشين را كثيف كرده است. در حالي كه 
در توهم شيشه بودم او را كتك زدم و سپس گردنش را گرفتم تا 
صداي گريه اش قطع شود كه فوت كرد. پس از اين بالفاصله آتيال را 
به خانه مادرم بردم و از او خواستم آتيال را به بيمارستان ببرند. وي 
درباره آزار و اذيت آتيال هم گفت: چيزي به خاطر ندارم و احتمال 

مي دهم بعد از مصرف مواد مخدر اين كار را كرده باشم.  
متهم پس از تحقيقات تكميلي در شعبه 71 دادگاه كيفري استان 
تهران محاكمه ش��د. از آنجايي كه آتيال متولد ش��ده يك رابطه 
نامش��روع بود دادس��تان براي عامل جنايت درخواست قصاص 
كرد. در ادامه هيئت قضايي پس از شنيدن اظهارات متهم و وكيل 
مدافعش وي را به اتهام قتل به قصاص و به اتهام تعرض به طفل به 

اعدام محكوم كردند. 
راي دادگاه پس از تأييد در ديوان عالي كشور براي اجرا به شعبه 
اجراي احكام دادس��راي امور جنايي تهران فرستاده شد تا اينكه 

پس از س��ير مراحل قانوني اج��راي حكم و گرفتن اس��تيذان از 
مقام قضايي صبح روز چهارش��نبه 22 خردادماه متهم در زندان 
رجايي شهر اعدام شد. بدين ترتيب پرونده كامران پس از گذشت 

هفت سال از حادثه بسته شد. 

 2كشته در واژگوني آتشين وانت نيسان
روس�تاهاي  از  يك�ي  حوال�ي  آن  حري�ق  و  نيس�ان  وان�ت  خ�ودروي  واژگون�ي 
داش�ت.  هم�راه  ب�ه  را  آن  سرنش�ين  دو  آتش�ين  م�رگ  ميان�ه  شهرس�تان 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته خودروي نيس��ان وانت در محور روستاي چارويماق شهرستان 
ميانه در استان آذربايجان شرقي واژگون و دچار حريق ش��د. وقتي مأموران پليس و امدادگران در 
محل حاضر و متوجه شدند كه دو نفر از سرنشينان به علت شدت جراحت و سوختگي فوت شده اند 

و سومين سرنشين هم كه دچار جراحت شده بود به بيمارستان منتقل شد. 

يكي از آتش نشانان شهرستان 
بيرجند هنگام عمليات امداد 
در س�د گي�وك غ�رق ش�د. 
 به گزارش ايس��نا، علي حسيني 
رئيس سازمان آتش نشاني بيرجند 
گف��ت: س��عيد ترابي از مأموران 
آتش نش��اني بود كه دو روز قبل 
هنگام عمليات تيم غواصي در سد 
گيوك دچار حادثه ش��د. پس از 

خارج كردن وي از آب، عمليات احيا آغاز شد كه پس از انتقال به بيمارستان 
وليعصر بيرجند فوت شد. 


