دﺳﺘﮕﯿﺮی  ۹ﻧﻔﺮ از ﻋﺎﻣﻼن درﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ
اورژاﻧﺲ ﻣﯿﻨﺎب
ﺑﻪ

ﮔﺰارش

ﺷﺒﮑﻪ

اﻃﻼع

رﺳﺎﻧﯽ

ﻫﺮﻣﺰ؛ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ

ﺑﻬﺪاﻧﯽ

ﻓﺮد،

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :در ﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ از
“ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﻨﺎب ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه در دﺳﺘﻮر
ﮐـﺎر ﻣﺄﻣـﻮران ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و اﮐﯿـﭗ ﮔﺸـﺖ ﻧـﺎﻣﺤﺴﻮس اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺑـﻪ
ﻣﺤﻮرﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﻣﺄﻣﻮران ﺿﻤﻦ ﮔﺸﺖ
زﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮس و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ،دو دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﭘﮋو
 405و ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ را در اﺑﺘﺪای ﺟﺎده ﺑﺎزار
ﻣﯿﺸﯽ روﯾﺖ و دﺳﺘﻮر اﯾﺴﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻬﺪاﻧﯽ ﻓﺮد اﻓﺰود  :راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻠﯿﺲ و ﻋﻼﺋﻢ
ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺎرﭘﯿﭻ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب راه ﺧﻮد را اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﺑﻬﺪاﻧﯽﻓﺮد ﮔﻔﺖ :ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﮐﯿﭗﻫﺎی ﮔﺸﺖ در
ﻣﺤﻮر ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺣﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران ﮔﺸﺖ ﭘﺎﺳﮕﺎه »ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮدان« رؤﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و
ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو دو ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮدرو ﻣﺬﮐﻮر ﭘﻨﭽﺮ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ واژﮔﻮن ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﭘﯽ اﯾﻦ واژﮔﻮﻧﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ داﺧﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺠﺮوح و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ اورژاﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدرو اورژاﻧﺲ ﺟﺎده ای
ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  200ﻣﺘﺮی ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن از ﻧﺎﺣﯿﻪ داﺧﻠﯽ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﺒﺮم ﺑﻪ درﻣﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ دارﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻮدرو آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺧﻮدروی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
اﺳﮑﻮرت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪای ﺑﻠﻮار
زﻫﻮﮐﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا از

دوﺳﺘﺎن ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ راه
ﺳﻤﺖ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺧﻮدرو اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺄﻣﻮران و ﺧﻮدرو ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ اورژاﻧﺲ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺮاﻧﮑﺎردی ﮐﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮدروی ﭘﯿﮑﺎب ﮐﻪ از
دادﻧﺪ.

ﺑﻨﺪان و ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ﺑﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﭘﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻃﺮاف ﮔﺸﺖ ﺧﻮدروﯾﯽ ،ﺑﺎ
و ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﻪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻗﺒﻞ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻮاری

وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻮدرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﯾﮏ ﻫﺰار و 152
ﻗﻮﻃﯽ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﭘﯽ وﻗﻮع اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺼﻮﺑﯿﻦ در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
ﺑﻬﺪاﻧﯽ ﻓﺮد اداﻣﻪ داد :ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺎر
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻼن درﮔﯿﺮی و ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎء آﻧﻬﺎ،
ﺑﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ وﺿﺮﺑﺘﯽ ﺗﻌﺪاد 9ﻧﻔﺮ
از ﻣﺼﻮﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ  4ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺘﻌﺪد از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،آدم رﺑﺎﯾﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ داﺷﺘﻨﺪ در ﮐﻤﺘﺮ
از  24ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ
اورژاﻧﺲ و ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺪرﻗﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﺘﻬﻤﺎن در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺧﻮد اﻗﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎء ﻣﺘﻬﻤﺎن
ﻣﺘﻮاری ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺄﻣﻮران ﻗﺮار دارد ،اﻓﺮود :در
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﺪاد  5دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﮐﻪ در درﮔﯿﺮی ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ودر
راﻫﺒﻨﺪان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻮد ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ.
ﺑﻬﺪاﻧﯽ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و ﻣﺨﻼن ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﻞ ﺟﻮﻻن ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و ﻣﺨﻼن ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﯿﭻ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻨﯽ در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

