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قاتل مرد ابهری
در بندر انزلی دستگیر شد

به گزارش رکنا ،با تالش پلیس آگاهی ابهر،
قاتلی که روز بیست و سوم اردیبهشت ماه مرد  32ساله ای را در محله حسین آباد این شهرستان به ضرب گلوله به قتل رسانده بود،
روز سه شنبه گذشته در بندر انزلی شناسایی و دستگیر شد.

قربانیان قارچ سمی به  8تن رسیدند

حادثه در قاب

برخورد مرگبار تاکسی سمند با کامیون در مسیر ایالم
به کرمانشاه

...

ازمیان خبرها
مردی زن جوان را در خیابان ساطوری کرد!
مردی دوچرخهسوار وسط خیابان زنی را با ساطور به شدت
زخمی کــرد .به گــزارش رکنا ،در خیابانی در چین زنی
مشغول موتورسواری بود که یک مرد با دوچرخه به او نزدیک
و باعث زمین خوردنش از روی موتورسیکلت میشود .این
مرد سپس با ساطور به زن حمله و جراحات شدیدی به
بدن او وارد میکند .انگیزه او از این اقدام وحشیانه هنوز
مشخصنیست.زنجواندربیمارستانبستریشدوتحت
عمل جراحی قرار گرفت.

یک کشته در واژگونی خودروی حامل
دانشآموزان در بانه
واژگونی خودروی حامل دانش آموزان مدرسه ابتدایی
سه روستای هه لو ،پرشه و سماقان از توابع شهرستان
بانه هنگام بازگشت از اردو ،یک کشته و هشت مصدوم
برجا گذاشت .به گزارش ایرنا ،تعدادی از دانش آموزان
مقطع ابتدایی این روستاها عصر سه شنبه گذشته ،هنگام
بازگشت از اردوی تفریحی یک روزه ،دچار حادثه شدند
و خــودروی آن ها واژگــون شد .رئیس شبکه بهداشت و
درمان بانه گفت :در این حادثه یک دانش آموز کالس دوم
ابتدایی اهل روستای سماقان جان باخت و هشت دانش
آموز نیز مصدوم شدند .دکتر حامد منصوری اظهار کرد:
دو دانش آموز از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شدند
و در بیمارستان رازی بانه بستری هستند و شش دانش
آموز نیز به صورت سطحی آسیب دیدند که پس از درمان،
ترخیص شدند .رئیس پلیس راه بانه هم درباره این حادثه
رانندگی گفت :این حادثه به علت بی توجهی راننده تویوتا
به جلو روی داد.

دستگیری قاتل پس از  18سال فرار
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از شناسایی و دستگیری
قاتل فراری پس از  18سال از ارتکاب قتل در شهرستان
تاکستان خبر داد.
به گــزارش ایسنا ،سرهنگ آرش مــرادی رئیس پلیس
آگاهی استان قزوین اظهار کــرد :در پی وقــوع یک فقره
درگیری منجر به قتل در ســال  1379در روستایی از
توابع بخش خرمدشت در تاکستان و متواری شدن قاتل و
بینتیجه ماندن شناسایی و دستگیری وی ،مأموران پلیس
آگاهی شهرستان و استان مجدد ًا با تشکیل کارگروه ویژه
تالش خود را برای شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتالن
آغاز کردند .وی افــزود :با بررسی محتویات پرونده قتل
مشخص شد که  18سال پیش دو طایفه بزرگ با همدیگر
اختالف خانوادگی پیداکرده و با وجود حل اختالف توسط
ریشسفیدان و صلح و سازش بین طرفهای درگیر ،صبح
روز قتل ،قاتل به همراه برادر خود ،مقتول که قصد رفتن
به شهر را داشته ،با واردکــردن چندین ضربه با چوب به
سروصورت ،از بین برده و متواری میشوند.
رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد :مأموران پلیس
آگاهیاستانوشهرستانتاکستانبابهکارگیریتحقیقات
میدانی جامع و اقدامات اطالعاتی  2نفر را دریکی از
استانهای همجوار شناسایی کردند و بهمنظور اطمینان
از هویت افراد ،با اخذ نیابت قضایی دو اکیپ از مأموران
مجرب جهت جمعآوری اطالعات به محل اعزام شدند.
مرادی اضافه کرد :با بررسیهای همهجانبه و اقدامات
اطالعاتی ،کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی
عامل جنایت سال  79دریکی از دامداریهای استانهای
همجوار شدند و در یک عملیات غافلگیرانه  2بــرادر را
دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل کردند.
این مقام مسئول تصریح کرد :یکی از متهمان در بازجویی
مــأمــوران بــه قتل یکی از اهــالــی روســتــا از تــوابــع بخش
خرمدشت در سال  79و یکی از آنان به معاونت در قتل
اعتراف کرد .رئیس پلیس آگاهی استان قزوین با اعالم
اینکه با تالش شبانهروزی مأموران پس از  18سال قتل،
قاتل دستگیر شد گفت :متهمان با تشکیل پرونده برای
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار
قانونی روانه زندان شدند.

رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از افزایش موارد
مسمومیت با قارچ سمی به  239نفر و مرگ پنج نفر به
این علت خبر داد .دکتر ابراهیم شکیبا در گفت و گو
با ایسنا ،با اشاره به افزایش موارد مسمومیت با قارچ
در استان به  239نفر ،گفت :متاسفانه امسال شاهد
افزایش موارد مسمومیت با قارچ در استان بودیم.وی
از جان باختن پنج نفر به دنبال مسمومیت با قارچ خبر
داد و افزود :تعدادی نیز به دلیل مشکالت کبدی به

شیراز اعزام شدند.
شکیبا در خصوص علت افزایش مــوارد مسمومیت
با قارچ طی امسال ،گفت :رشد انــواع قارچ نیازمند
بارندگی و دمــای  18تا  20درجــه است و امسال به
مدت طوالنی این شرایط فراهم شد و انواع قارچ در
نقاط وسیعی از استان رویید که در این بین بسیاری
از قارچ ها سمی بود و مصرف آن ها باعث مسمومیت
افراد زیادی شد.

▪قارچ سمی در لرستان هم  3قربانی گرفت

بنابراین گزارش ،قارچ سمی در لرستان نیز جان سه
نفر را گرفت.
بــه گــــزارش رکــنــا« ،عــبــدالــرضــا شــهــبــازی» مدیر
روابــط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در
ایــن بــاره گفت 125 :نفر به مرکز مسمومیتهای
بیمارستان شهید رحیمی خر مآباد مراجعه کردند
که مشخص شد آنــان بر اثــر استفاده از قــارچ سمی

دچار مسمومیت شدهاند .از این تعداد مراجعهکننده
شش نفر برای پیوند کبد به شیراز اعزام شدند و یک
نفر نیز در بیمارستان شهید رحیمی خر مآباد فوت
کرد.
این مسئول ادامه داد :از شش نفر اعزامی برای پیوند
کبد متأسفانه دو نفر فوت کردند .همچنین  18نفر
اکنون در بیمارستان شهید رحیمی خرمآباد بستری
شدند و تحت مراقبت قرار دارند.

شکارچیگردشگرهایخارجی!

پسر جوان سوار بر موتور پارس قرمز رنگ درخیابان ویال،
گردشگران خارجی را هدف کیف قاپی های میلیونی خود
قرار می داد .به گزارش رکنا ،عقربهها ساعت  10صبح
پنج شنبه  20اردیبهشت ماه امسال را نشان می داد که
خودروهای پلیس آگاهی تهران آژیرکشان وارد خیابان
ویالی تهران شدند و در برابر یک هتل توقف کردند .پس
از توقف خودروهای پلیس ،ماموران پسر جوانی را که پا بند
و دست بند زده بودند ،از خودروی بنز پلیس پیاده کردند.
پسر جوان همان کیف قاپ حرفه ای است که در خیابان
ویال سوار بر موتور پارس قرمز رنگ اقدام به سرقت کیف و
گوشی موبایل گردشگران خارجی می کرد.
دزد جوان پس از دستگیری ،در حلقه محاصره ماموران
اداره  18پلیس آگاهی تهران و مردم صحنه های سرقت
را بازسازی کرد .مهماندار یکی از هتل های خیابان ویال
گفت :مدتی بود مهمان های خارجی که به هتل ما و
دیگر هتل های خیابان ویال مراجعه می کردند در زمان
ورود و خروج از سوی مرد موتور سواری هدف سرقت قرار
می گرفتند که این کیف قاپی ها برای ما بد بود و همیشه
شرمنده مسافران خارجی بودیم .وی افزود :این سرقت ها
به فاصله دو تا سه روز صورت می گرفت که ماموران پلیس
آگاهی موفق شدند این سارق جوان را دستگیر کنند.
مــرد جــوان ادامـــه داد :از هتل مــا شــش مسافر هدف
سرقتهای این پسر جــوان قــرار گرفته اند و در یکی از
سرقت ها ،این دزد باعث شد یکی از مسافران به شدت به
زمینبیفتدکهبهکمارفتوبه بیمارستانمنتقلشد.فیلم
این سرقت که از طریق دوربین های مدار بسته ضبط شده
بود به طور گسترده در فضای مجازی نیز منتشر شد و
بازتاب گستردهای داشت.
نخستین سرنخ برای دستگیری
در آخرین روزهای سال گذشته با شروع تعطیالت نوروزی

پولی نیز از کیف قاپی ها سهم او نبود.
▪چند کیف قاپی انجام دادی؟

 15کیف قاپی از خارجی ها داشتم که زن جوان در چهار
سرقت همراه من بود.
▪با چه موتوری دزدی می کردی؟

پارس قرمز رنگ.

▪طعمه هایت را چطور شناسایی می کردی؟

در کوچه و خیابان پرسه زنی می کردم و پس از زاغ زنی
و شناسایی طعمه هایم ،در زمان خروج و ورود به هتل یا
مغازه ها دست به کیف قاپی می زدم.
▪چرا خارجی ها را هدف قرار می دادی؟

 97مسافران خارجی از کشورهای مختلف به تهران سفر
کردند و این درحالی بود که ماموران پلیس آگاهی تهران
از کیف قاپی و گوشی قاپی مسافران خارجی مطلع شدند.
با افزایش این سرقت ها تیمی از ماموران اداره  18پلیس
آگاهی تهران برای دستگیری این سارق حرفه ای وارد
عمل شد و نخستین قدم برای دستگیری وی ،بررسی
دوربین های مداربسته جلوی هتل ها و مغازه های صنایع
دستی در خیابان ویال بود.
تیم پلیسی در بازبینی فیلم های صحنه سرقت موفق
شدند کیف قاپ جوان را که با موتور پارس قرمز رنگ دست
به دزدی می زد  ،شناسایی کنند.
همین سرنخ کافی بود تا ردیابی های پلیسی آغاز شود
اما وی محل مشخصی برای زندگی نداشت ،بدین ترتیب
 30مامور گشت پلیس سوار بر موتور به ردیابی پسر جوان
پرداختند تا این که شامگاه  16اردیبهشت ماه وی را در
میدان راه آهن دستگیر کردند.

اعتراف  2سارق به  70فقره سرقت از داخل خودروها

اعضای باند سرقت خودروها در ســاوه در عملیات
غافلگیرانه پلیس در مخفیگاه خود دستگیر شدند.
بـــه گـــــــزارش رکــنــا ،ســرهــنــگ پـــرویـــز اســــدی،
رئیس پلیس شهرستان ســاوه در تشریح ایــن خبر
گفت :در پی وقوع سرقت های متعدد محتویات و
قطعات داخل خودرو در شهرستان  ،موضوع شناسایی

و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی
در دستور کار ماموران انتظامی این
شهرستان قرار گرفت.
وی افــزود :در تحقیقات کارآگاهان
پلیس شهرستان دو سارق حرفه ای و
یک نفر مالخر که سوابق متعدد سرقت
داشتند ،شناسایی و در عملیاتی
غافلگیرانه در مخفیگاه شان در یکی از
محله های شهر ساوه دستگیر شدند.
رئیس پلیس شهرستان ساوه در پایان
با اشــاره به اعتراف متهمان به 70
فقره سرقت محتویات داخل خودرو
و چهار دستگاه خودرو در شهرستان های ساوه و بابل
خاطرنشان کرد :در تکمیل تحقیقات مشخص شد که
دو سرقت خودرو و  40فقره از سرقت های محتویات
داخــل خــودرو در شهرستان ســاوه و بقیه سرقت ها
در شهرستان بابل توسط اعضای باند صورت گرفته
است.

بنا بر این گزارش ،سارق جوان برای تحقیقات بیشتر در
اختیار ماموران اداره  18پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
گفت وگو با کیف قاپ سابقه دار
جــواد  30ساله ،ســارق سابقه داری بــود کــه به خاطر
کیف قاپی از گردشگران خارجی از اوایل فروردین ماه
امسال تحت تعقیب ماموران قرار داشت تا این که پس از
عملیاتهای پلیسی و گشت زنی های  30مامور موتور
سوار در میدان راه آهن تهران دستگیر شد.
سارق جوان ادعا می کند که این شیوه سرقت را در زندان
یاد گرفته است و توانسته پول خوبی از این دزدی ها به
دست آورد.
▪سابقه داری؟

نزاع و درگیری و کیف قاپی.

▪شنیدم یک زن جوان نیز با تو همدست بوده؟

نقشی در کیف قاپی ها نداشت و تنها همراه من بود و حتی

آخرین بــاری که در زنــدان بــودم ،هم سلولی هایم می
گفتند که از خارجی ها کیف قاپی کنم چون همراه شان
ارز و وسایل با ارزشی دارند و در هر سرقت ،پول زیادی به
دست می آورم به همین دلیل پس از آزادی از زندان به فکر
سرقت از گردشگران افتادم.
▪چرا در خیابان ویال این دزدی ها را انجام می دادی؟

چون در این خیابان هتل و مغازه های صنایع دستی زیادی
است که خارجی ها برای خرید به آن مراجعه می کنند.

▪در این خیابان یکی از طعمه هایت به خاطر سرقت به
بیمارستان رفت ،اطالع داری؟

نه ،چون وقتی کیف را قاپیدم دیگر به عقب نگاه نکردم و
نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاد تا این که دستگیر شدم.
▪خانواده ات از سرقت ها خبر داشتند؟

نه ،ولی می دانستند آخرین بار به خاطر سرقت به زندان
رفتم.
▪آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟

یک سال است که از زندان آزاد شدم.

▪فکر نمی کردی سرقت ها باعث بدنامی ایران شود؟

آن موقع به هیچی فکر نمی کردم اما پس از دستگیری تازه
فهمیدم چه اشتباهی کردم.

دستگیری دزدان مسلح طالفروشی در اصفهان
دو سارق مسلح که اقدام به سرقت سه
کیلو و 500گرم طال از یک طالفروشی
کــــرده ب ــودن ــد ،در عملیات ضربتی
کارآگاهان اصفهان دستگیر شدند .به
گزارش رکنا ،سرهنگ ستار خسروی،
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با
اعالماینخبر،اظهارکرد:درپیشکایت
متصدی یک واحد صنفی طالفروشی
مبنیبر سرقت مسلحانهسهکیلوو500
گرم طال از وی ،موضوع به صورت ویژه
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
استان قرار گرفت .وی ادامه داد :در تحقیقات صورت
گرفتهمشخصشد،مالباختهصبحزودبابههمراهداشتن
کیف سامسونتی حاوی طالها از منزل خارج شده که دو
نفر نقابدار با در دست داشتن اسلحه کلت کمری به وی
حملهمیکنندوباشلیکتیرهواییکیفراازویبهسرقت
می برند .خسروی افزود :کارآگاهان سرانجام پس از یک
سری اقدامات پیچیده علمی و تخصصی هویت سارقان

در حوادث سیل و آب گرفتگی اخیر هشت تن جان خود
را از دست دادند و یک نفر نیز مفقود شده است.
به گزارش رکنا ،مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد
و نجات جمعیت هالل احمر درباره عملیات سیل و آب
گرفتگی از روز  18تا  26اردیبهشت ماه اظهار کرد :در
این مدت  22استان کشور از جمله آذربایجان شرقی
و غربی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایالم ،چهارمحال
و بختیاری ،خراسان های جنوبی ،رضوی و شمالی،

خوزستان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،فارس،
قزوین ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان،
لرستان ،مازندران ،همدان و یزد گرفتار سیل و آب
گرفتگی بودند.
وی افزود 1354 :امداد هالل احمر در قالب  330تیم
امدادی به  18هزار و  200نفر در  193شهر ،روستا
و مناطق عشایرنشین گرفتار در سیل و آب گرفتگی
امدادرسانی کردند و همچنین به  853نفر خدمات

فرار قبل از عقد!

اگرچه برای فرار از یک ازدواج اجباری ناخودآگاه به مشهد
گریختم اما تازه متوجه شدم که عاشقی های خیابانی و بی
هدف من نیز تنها براساس هیجانات روحی و روانی دوران
جوانی بود و احتمال می رفت هستی و آینده ام را براثر
نادانی و ناآگاهی به تباهی بکشانم در حالی که ...
دختر  18ساله ای که به اتهام ارتباط نامشروع با تبعه
خارجی و فرار از منزل توسط نیروهای انتظامی دستگیر
شــده اســت ،درحالی که بیان می کــرد خــانــواده ام حق
انتخاب را از من گرفته بودند و من نمی توانستم برای
زندگی آینده ام تصمیم بگیرم به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری میرزا کوچک خان مشهد گفت :چند ماه به پایان
تحصیالتمدرمقطعمتوسطهماندهبودکهدرخیابانعاشق
جوانی خوش تیپ شدم .بدون آن که از عاقبت دوستی های
خیابانی اطالعی داشته باشم به دلیل نیازهای روحی
دوران جوانی با همه وجودم دلباخته «سروش» شدم و به
این ارتباط ادامه دادم آن قدر در قهقرای عشق های خیالی
فرو رفته بودم که خوشبختی ام را فقط در دستان سروش
می دیدم .همزمان با پایان تحصیالتم خانواده سروش به
خواستگاری ام آمدند اما پدرم از چند سال قبل قول ازدواج
مرا به برادرزاده اش داده بود .به همین دلیل خانواده ام با
ازدواج من و سروش مخالفت کردند .این درحالی بود که
من هیچ عالقه ای به پسرعموی  22ساله ام نداشتم .با آن
که پسر عمویم راننده کامیون بود و درآمد مناسبی داشت
اما من در واقع از شخصیت او بیزار بودم .فرهنگ قومیتی
ما در برخی مناطق غرب کشور به گونه ای است که دختر و
پسر در انتخاب همسرشان هیچ دخالتی ندارند و ازدواج ها
به صورت فامیلی است ،از سوی دیگر نیز طالق در منطقه ما
بسیار مذموم است و به ندرت اتفاق می افتد که زوج جوانی
از یکدیگر طالق بگیرند .حتی اگر همسر آینده ات معتاد و
بیکار هم باشد چاره ای جز سوختن و ساختن نداری!
در این شرایط بود که پدر و مادرم بدون توجه به نظر من
تاریخ خواستگاری و مراسم عقدکنان با پسرعمویم را تعیین
کردند .آن ها مرا تحت فشار قرار دادند به طوری که تقریبا در
منزل حبس بودم .به همین خاطر نقشه فرار از منزل به سرم
زد ،به یکباره تصمیم گرفتم چند روز قبل از برگزاری مراسم
خواستگاری به مشهد بیایم چرا که یکی از دوستان مادرم به
همراه خانواده اش که از مهاجران اتباع خارجی بودند در
مشهد زندگی می کرد.
وقتی به مشهد رسیدم سوار تاکسی شدم و به منزل آن ها
رفتم .آن جا بود که با برادر  21ساله دوست مادرم آشنا
شدم  .با دیدن او دیگر سروش را از یاد بردم چرا که رسول از
سروش خوش تیپ تر بود .دیگر هیچ چیزی برایم مهم نبود.
اصال نمی دانستم که ازدواج با تبعه خارجی غیرقانونی
است و چه عواقبی در پی دارد! این گونه بود که خودم به
رسول پیشنهاد ازدواج دادم و با او به پارکی در انتهای سی
متری طالب رفتم ،آن جا گرم گفت وگو با یکدیگر بودیم که
ماموران انتظامی ما را دستگیر کردند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

مرگ دلخراش پسربچه و مرد
جوان داخل کانال آب

را شناسایی و ظرف  48ساعت پس از وقوع سرقت در
یکعملیاتضربتیمتهمانرادرمخفیگاهخوددستگیر
کردند .این مقام انتظامی با بیان این که ارزش طالهای
مسروقه هفت میلیارد ریال برآورد شده است ،افزود :در
این عملیات تمامی طالهای مسروقه از سارقان کشف و
به مال باخته تحویل شد و متهمان نیز به مراجع قضایی
معرفیشدند.

 8کشته در سیل اخیر کشور
اسکان اضطراری دادند.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت:
امدادگران طی این مدت  10نفر را به مراکز درمانی
منتقل کردند و به  65نفر نیز خدمات سرپایی ارائه شد.
سلیمی با اشــاره به فوت هشت نفر بر اثر سیل و آب
گرفتگی در مناطق مذکور تصریح کــرد :یک نفر از
ساکنان شهرستان طالقان واقع در استان البرز نیز
مفقود شده است.

...

درامتدادتاریکی

گفت وگو با کیف قاپ سابقه داری که  ۳۰مامور گشت پلیس در پی وی بودند

سیل در افغانستان  ۳۴کشته برجا گذاشت

جاری شدن سیل در افغانستان به کشته شدن دستکم
 ۳۴تن منجر شد.
به گزارش ایسنا ،بارش شدید باران و جاری شدن سیل در
هفته گذشته باعث کشته شدن حداقل  ۳۴تن در چندین
منطقه افغانستان شد .همچنین خسارات شدیدی به
امالک و دامها وارد شد.
سیل بیشتر به والیتهای شمالی و مرکزی این کشور
آسیب وارد کرد و موجب شد حدود  ۹۰۰خانه تخریب
شوند .همچنین صدها راس گــاو تلف و به زمینهای
کشاورزی خسارت وارد شده است.
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رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت:
امدادگران در طول این مدت آب  441منزل مسکونی
گرفتار در سیل را تخلیه و  31دستگاه خودرو را از مسیر
سیالب رها سازی کردند.
سلیمی گفت :امدادرسانی در آذربایجان شرقی و
غربی ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان شمالی و
جنوبی و عملیات جست وجوی مفقودی در البرز ادامه
دارد.

سخنگوی آتشنشانی ورامین از سقوط سه نفر به داخل
کانال آبی در ورامین خبر داد و گفت :بر اثر این حادثه یک
پسربچه و مرد جوانی ،جان خود را از دست دادند.
بهنام کرمانی در گفتوگو با پویا با اعالم خبر غرق شدن
دو نفر در کانال آب درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد:
روز گذشته ،گرفتار شدن چند نفر داخــل کانال آب به
سامانه  125آتشنشانی ورامین اعالم شد که به سرعت
آتشنشانانایستگاهشمارهدو،ایستگاهمرکزیوتیمنجات
آتشنشانی ورامین به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی ورامین
ادامه داد :آتشنشانان در کمترین زمان ممکن به محل
حادثه رسیدند ،اطالعات اولیه حاکی از آن بود که توپ
پسربچهای حین بازی داخل کانال افتاده که پسربچه برای
خارج کردن توپ ،وارد کانال آب می شود اما در آب گرفتار
شده و نمی تواند از کانال خارج شود.
وی تصریح کرد :دو مرد جوان با دیدن این صحنه به کانال
آب می روند اما آن ها نیز گرفتار می شوند .کرمانی با بیان
این که عمق آب کانال حدود سه متر بود ،خاطرنشان کرد:
آتشنشانان به سرعت برای نجات این افراد وارد کانال آب
شدند و پس از دقایقی موفق شدند هر سه نفر را از کانال
خارجکنندکهپسازمعایناتاولیهمشخصشدکهپسربچه
و یکی از مردان جوان متاسفانه جان باخته اند .سخنگوی
آتشنشانی ورامین گفت :نفر سوم نیز به سرعت به مراکز
درمانی منتقل شد .

ریزش پل هوایی در هند
 ۱۸کشته برجا گذاشت

آدم ربایی دزدان مسلح در البرز
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی البرز گفت:
اعضای باند سارقان مسلح آدم ربا که پس از ربودن مرد
سرمایهدار از ویالیش در شهرستان ساوجبالغ اقدام
به خالی کردن حسابش کرده بودند ،دستگیر شدند.
به گــزارش ایسنا ،سرهنگ مجید فیض جعفری در
جمع خبرنگاران اظهار کــرد :در پی مراجعه زنی به
کالنتری  13کهریزک شهرستان ساوجبالغ و اعالم
فقدان همسرش ،موضوع به صــورت ویــژه در دستور
کار قــرار گرفت .وی ادامــه داد :این فرد ربــوده شده
پس از پیدا شدن ،در تحقیقات پلیس اذعان کرد برای
ساخت ویالیی در منطقه لشگرآباد ساوجبالغ به همراه
کارگرش از تهران به ساوجبالغ در تردد بوده است
که در مسیر به زن جوانی برخورد می کند که بسیار
مضطرب و پریشان بود .
فیض جعفری اظهار کرد :زن جوان از آن ها میخواهد
وی را تا مسیری برسانند اما در بین راه با ادعای این که

به دنبال آدرس ،مسیر را اشتباه آمده و با منطقه آشنایی
ندارد از آن ها میخواهد تا در باغ آن ها منتظر بماند تا
پس از کرایه یک تاکسی ،آن محل را ترک کند.
وی گفت :هنوز زمانی نگذشته بود که دو نفر مسلح به
سالح گرم و سرد وارد باغ می شوند و شاکی و کارگرش
را به شدت کتک می زنند و پس از بستن دست و پای آن
ها در صندوق عقب خودرو می اندازند.
فیض جعفری خاطرنشان کرد :پس از گروگان گیری
آن ها را به بازار تهران می برند و با استفاده از کارت
عابربانک شاکی 350 ،هزارتومان طال وجواهرات
خریداری می کنند .وی افزود :سه متهم با تالش شبانه
روزی پلیس ،شناسایی و در یک مجتمع مسکونی در
ماهدشت کرج دستگیر می شوند .در بازرسی از منزل
متهمان مقادیری مــواد مخدر و دو قبضه قمه کشف
شد .متهمان به همراه پرونده تشکیل شده تحویل
مراجع قضایی شدند.

رسانههای هند از ریزش یک پل هوایی و کشته شدن دست
کم  ۱۸تن خبر دادند .به گزارش ایسنا ،در این حادثه که
در ایالت اوتارپرادش اتفاق افتاد یک پل هوایی ریزش کرد
که باعث شد حداقل  ۱۸تن کشته و تعدادی دیگر در میان
آوار گرفتار شوند.
همچنین در جریان وقوع این حادثه ۹ ،دستگاه خودرو زیر
تیرهای بتونی این پل هوایی که در حال ساخت بود ،گیر
افتادند .به دنبال ریزش این پل پنج تیم از نیروهای واکنش
در زمان وقوع بالیا به محل اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،مقامات داخلی هند
اظهار کردند :نمی توان به طور دقیق تعداد افراد گرفتار در
میان آوار را اعالم کرد .عملیات امدادرسانی در حال انجام
است و تمرکز بیشتر روی افرادی است که زیر آوارگرفتار
شدهاند.
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