ﺣﻮادث

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3191

ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎ

هشدار درباره کالهبرداري در
پوشش مشاور امالک
 سرپرســت پلیس آگاهي تهران بــزرگ درباره
کالهبرداري برخي افراد سودجو در پوشش اجاره
امالک به شهروندان هشدار داد.
ســرهنگ حمیدرضا یاراحمدي گفت :با توجه
به فرارســیدن زمان نقل و انتقاالت در بازار اجاره
مســکن در شــهرها بهویــژه کالنشــهر تهران و
درخواست گروهي از شهروندان برای اجاره خانه
با شــرایط رهن کامــل ،برخي از کالهبــرداران در
پوشــش بنگاه امالک و تحت عنوان اجاره مسکن
با شرایط رهن کامل مبالغ هنگفتي را کالهبرداري
ميکنند؛ بنابراین شهروندان و صاحبان بنگاههاي
امــالک بایــد در هنگام تنظیــم ســند اجارهنامه
واحدهاي مسکوني نهایت دقت را براي شناسایي
هویت واقعي افراد بهکار گیرند.
سرپرســت پلیس آگاهي تهران بــزرگ عنوان
کرد :تعــدادي از افــراد کالهبردار بــا حضور در
بنگاههاي امالک و در پوشش اجاره مسکن ،پس از
جلب اعتماد بنگاهداران با شرایط پرداخت اجاره
ماهانه باال ،منزل مــورد نظر را از صاحب حقیقي
آن تحویل گرفته و پس از گذشــت مدت کوتاهي
مجــددا در بنگاهي دیگر ،همان منــزل را با رهن
باال و اجاره کم اجــاره ميدهند .این گروه از افراد
کالهبردار ،عمدتا در پوشــش بنگاههاي مسکن و
از طریق انتشــار آگهي رهن منزل در روزنامههاي
کثیراالنتشــار اقــدام بــه شناســایي گروهــي از
شــهروندان ميکنند کــه قصد اجاره مســکن با
شــرایط رهن کامل را دارند و در ادامه با شناسایي
طعمههاي خــود ،تحت عنوان صاحبخانه با آنها
قرارداد بســته و با دریافت رهن باال که خواســته
اصلي کالهبرداران اســت ،خانــه را اجاره داده و
بالفاصله متواري ميشوند.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدي وجود بنگاههاي
معامالت امالک فاقد مجوز قانوني و نبود نظارت
کافي در این خصوص را یکي از دالیل اصلي بروز
اینگونــه کالهبرداريها عنــوان و توصیه کرد که
صاحبان بنگاهها باید با مســئولیتپذیري بیشتري
فعالیــت کنند و یکي از راههــاي کاهش آمار این
نوع کالهبرداريها را اســتفاده مشاوران امالک از
کارشناسان معتبر و وارد به امور حقوقي و ملکي
دانست.

دستگیري سارقان میلیاردي
طالفروشي
 زن و مردي که چندي پیش در شهرستان زابل
از یک طالفروشــي  ۲۰میلیارد ریال را سرقت کرده
بودند ،در مشهد دستگیر شدند.این متهمان چندي
پیــش صاحب مغازه طالفروشــي را بــه گروگان
گرفتــه بودند و بــا ضربات متعــدد چاقو وي را
مجروح کرده و به این شــکل توانسته بودند کلید
مغازه طالفروشي را به دست بیاورند .این سارقان
خشن مبلغ  ۲۰میلیارد ریال طال از این طالفروشي
ســرقت کردند و از استان سیســتان و بلوچستان
متواري شدند.
ســرتیپ قــادر کریمــي ،فرمانــده انتظامــي
خراســان رضوي ،درباره این خبر به خبرنگار رکنا،
گفت :در پي وصول نیابت قضائي در شهرســتان
زابل درخصوص دســتگیري زن و شــوهر سارق
طالفروشــي ،عملیات ویژهاي بــا همکاري پلیس
اســتان سیستانوبلوچســتان شــکل گرفــت و با
شناســایي مخفیــگاه این متهمان خشــن در یک
عملیات ویژه پلیسي هر دوي آنها در بلوار طوس
مشهد دســتگیر و مقدار  ۳۰گرم طالي سرقتي از
آنها کشف شد.

نجات فرد سقوطکرده در کانال آب
 مرد ۴۰ســالهاي که بــه علــت نامعلومي به
داخل کانال آب در حوالــي بزرگراه امامعلي)ع(
افتاده بود ،با تالش آتشنشانان از داخل این کانال
بیرون آورده شد.
شــاهدان با دیدن سقوط شــخصي به داخل
کانال آب سراســیمه طي تماس با ســامانه ۱۲۵
از آتشنشــاني درخواســت کمک فــوري کردند
که بالفاصلــه با هماهنگي ســتاد فرماندهي این
ســازمان آتشنشــانان به محل حادثــه واقع در
بزرگــراه امامعلي ،جنــب جاده معدن رهســپار
شدند.
علياکبر فرماني ،افســر آمــاده منطقه هفت
عملیات آتشنشــاني تهران ،کــه در محل حادثه
حضور یافته بود ،درباره عملیات آتشنشــانان در
این حادثه اعالم کرد :بنا بر اظهار شاهدان ،مردي
۴۰ســاله هنگام گــذر از کنار کانــال آب به دلیل
نامشخصي به داخل کانال آب سقوط کرد.
وي با اشــاره به مصدومیت ایــن مرد از ناحیه
هردو پا ،کمر و لگن ،تصریح کرد :آتشنشــانان با
رعایت اصول ایمني و با استفاده از نردبان دستي
وارد کانال آب شــده و به شخص مذکور دسترسي
پیدا کردند.فرماني خاطرنشــان کرد :آتشنشانان
ایــن مرد را بــا اســتفاده از برانکارد بــه بیرون از
کانــال آب منتقل کرده و ســپس او را براي اعزام
به بیمارســتان تحویل عوامل اورژانس حاضر در
محل دادند.وي علت بــروز این حادثه را از طرف
کارشناسان آتشنشاني در حال بررسي ذکر کرد و
افزود :آتشنشانان پس از ایمنسازي محل به کار
خود خاتمه داده و با هماهنگي ســتاد فرماندهي
به ایستگاه مربوطه مراجعت کردند.
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محاکمه بهدلیل شلیک مرگبار به متهم فراری
شــرق :اولیایدم مرد جوانی که حین فرار از دست
پلیس با شــلیک گلوله زخمی شــده و جانش را از
دست داده بود ،از قصاص گذشت کردند و خواستار
دریافت دیه شدند.
به گزارش خبرنگار ما ،قتل مرد جوان ســه سال
قبل اتفاق افتاد؛ زمانی که مأموران برای دســتگیری
او اقدام کردند ،مرد جوان پا به فرار گذاشت و وقتی
که داشت به بنبســت میرسید ،روی مأموران قمه
کشید .همین امر هم باعث شد که مأموران به سمت
متهم شــلیک کنند و زخمیشــدن او باعث مرگش
شد.
هرچند متهم با شکایت اولیایدم مورد بازجویی
قرار گرفت و به قصاص محکوم شــد ،اما با توجه به
نقض حکم در دیوان عالی کشــور و محاکمه مجدد
او ،اولیــایدم به شــرط دریافت دیه اعالم گذشــت
کردند.
بر اســاس محتویــات پرونده که روز گذشــته در

شــعبه  ۱۱دادگاه کیفــری اســتان تهران رســیدگی
شــد ،مأموری که با شــلیک به ســمت متهم جوان
باعث مرگ او شــد ،مأمور باســابقهای بود که بارها
و بارها موظف به دســتگیری متهم شــده بود .او در
بازجوییها گفت :زمانیکــه به ما اعالم کردند برای
دستگیری اقدام کنیم ،با آدرسی که در دست داشتیم
بــه خانه متهم جوان رفتیم و زنگ در را زدیم؛ متهم
که متوجه شــده بود مأمور هســتیم سعی کرد فرار
کند اما توانستیم او را غافلگیر کنیم .پسر جوان برای
اینکه بتواند فرار کند ،روی من و همکارم قمه کشید
بااینحال عقب نکشــیدیم و او مجبور شد برای فرار
روی دیوار خانه همسایه بپرد که حین پرش با اینکه
چندبار فرمان ایست داده و تیر هوایی هم زده بودم،
مجبور شــدم او را متوقف کنــم؛ بنابراین روی دیوار
به او شــلیک کردم .تیر به پای مقتول برخورد کرد و
به خانه همســایه افتاد بالفاصله به خانه همســایه
رفتیم .وســیله امدادی همراهمان نبود ،برای اینکه

بتوانیم او را نجات دهیم با طناب قســمتی از پایش
را که خونریزی داشــت ،بستیم تا امدادگران برسند.
بعد هم مرد جوان را به بیمارستان منتقل کردیم ،اما
جانش را از دست داد.
این درحالی بود که اولیایدم درخواست مجازات
متهم را کرده و گفته بودند حاضر به گذشت نیستند.
با توجه بــه اینکه تیر به نقطه حســاس بدن متهم
برخورد کرده بود ،کیفرخواســت علیه مأمور پلیس
صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه ارسال شد.
متهم پای میز محاکمه رفت و دادگاه او را به قصاص
محکوم کرد ،اما از آنجایی که مدارک نشــان میداد
مأمــور پلیس قوانیــن بهکارگیری ســالح را رعایت
کرده است ،بنابراین رأی صادره نقض و پرونده برای
رســیدگی دوباره به شــعبه  ۱۱دادگاه کیفری استان
تهران فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه محاکمه دوم ،بعــد از اینکه
نماینده دادســتان درخواســت رســیدگی به پرونده

را کرد ،اولیــایدم در جایگاه حاضر شــدند و گفتند
حاضرند به شرطی که متهم دیه بپردازد ،از قصاص
صرف نظر کنند.
در ادامــه متهم در جایگاه قــرار گرفت .او اتهام
قتــل عمــدی را قبــول نکــرد و گفت :مــن قانون
بهکارگیری سالح را بهطور کامل رعایت کردم .متهم
تحتتعقیــب بود و به همین دلیل هم فرار میکرد.
او به ســمت دیوار خانه همسایه رفت قمه دستش
بود میخواست وقتی ما نزدیک شدیم ما را بزند و به
همین دلیل هم مجبور شــدم شلیک کنم .من سعی
کردم به او کمک کنم و نجاتش دهم اما نتوانستم.
من مأمور پلیسم و در مواقع قانونی اجازه شلیک
دارم و همه مقررات را هم رعایت کردم.
بــا پایــان گفتههای متهــم و وکیــل مدافع او و
همچنیــن مأموری که ســرگرد پلیــس را همراهی
میکرد ،هیئــت قضات برای صدور رأی وارد شــور
شدند.

دﺳﺘﮕﯿﺮى ﺳﺎرﻗﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
شرق :دو جوان موتورســوار که گوشی تلفن همراه شهروندان را سرقت
میکردند ،دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار مــا ،فردی روز  ۳۰اردیبهشــت بــا مراجعه به
کالنتری  ۱۰۷فســلطین اعالم کرد گوشــی تلفن همراهش به دست دو
جوان موتورســوار به ســرقت رفته است .با اعالم این شــکایت پرونده
مقدماتی با موضوع ســرقت به عنف تشــکیل شد و پس از هماهنگی با
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه  ۳۴تهران در اختیار مأموران پایگاه
سوم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی در اظهارات خود
به کارآگاهان گفت :ساعت  ۱۳روز حادثه در خیابان شهید قرنی در حال
صحبت با گوشــی موبایل بودم که ناگهان دو پســر جوان سوار بر موتور
پالس ســفیدرنگ اقدام به ســرقت گوشــی موبایلم کردند و بهسرعت
متواری شدند.
مالباخته در اظهاراتش عنوان کرد پس از ســرقت با گوشــی موبایل
دیگری که همراه داشت ،اقدام به عکاسی از موتورسیکلت دزدان کرده

است و توانسته تصویر و شماره پالک دزدان را عکسبرداری کند.
کارآگاهــان در ادامه تحقیقــات اطالع یافتند افراد دیگری از ســوی
این دو ســارق جوان با موتور پالس ســفید و مشــکی هدف سرقت قرار

ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروى ﻟﻮﮐﺲ
شــرق :ســارقی که بهدلیل عالقه بــه خودروهای
گرانقیمت دست به سرقت میزد ،دستگیر شد.
رئیس کالنتری  ۱۳۰نازیآباد از دســتگیری سارق
منزلی خبر داد که با مصدومکردن مدیر ساختمان از
محل متواری شده بود.
به گزارش مرکز اطالعرســانی پلیس پیشــگیری
تهران ،سرهنگ رســول جهانی گفت :حدود ساعت
 ۱۱:۳۰سهشنبهشــب مأموران کالنتری از سوی مرکز
پلیســی  ۱۱۰در جریان یک فقــره درگیری بین مرد و
زنی در مجتمعی مســکونی در خیابان نیکنام قرار
گرفتنــد .بنابراین گروهی از مأموران به محل رفتند و
خانمی به آنها مراجعــه کرد و درحالیکه جراحتی
ســطحی روی بدنش بود ،از متواریشدن یک سارق
منزل خبر داد .سرهنگ جهانی در ادامه گفت :خانم
که مدیر ساختمان بود ،شــرح داد در خانه بوده که
یکی از ســاکنان زنگ زده و گفته است فرد غریبهای
را جلوی واحد طبقه اول دیده اســت .این زن سپس
بهســرعت خودش را رسانده و دیده جوانی کیف به
دست در حال خروج از آپارتمان است و وقتی علت
حضور او را پرسیده ،مرد غریبه او را هل داده و به او

گرفتهاند .آنها با استفاده از تصویر دزدان و شماره پالک پالس سفیدرنگ،
سوابق مجرمان ســابقهدار را بررسی کردند و موفق به شناسایی یکی از
دزدان حرفهای به نام »مســعود« ) ۲۳ســاله( بهعنوان یکی از متهمان
تحت تعیب مأموران پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ شدند.
مأمــوران در گام بعــدی با اقدامات پلیســی موفق بــه جمعآوری
اطالعات »مســعود« شــدند و روز پنجم تیر این متهم در مخفیگاهش
دستگیر شــد .متهم پس از دستگیری یکیدیگر از همدستانش »حسن«
را که از سارقان سابقهدار است ،به مأموران معرفی کرد.
با مشخصشــدن هویــت دومین متهــم پرونــده کارآگاهان ضمن
شناســایی دقیق محل تردد این شــخص ،در عملیات غافلگیرانه موفق
به دستگیری او شدند.
متهمان پس از دســتگیری به دهها فقره ســرقت گوشــی به شــیوه
قاپیدن با موتورســیکلتهای پالس ســفید و مشکیرنگ در سطح شهر
تهران اعتراف کردند و متهمان درحالحاضر به دســتور مقام قضائی در
اختیار مأموران پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

ﻣﻌﻤﺎى ﺟﺴﺪى در ﮐﺎﻧﺎل آب

حمله کرده است.
این مقام انتظامی افزود :بر اســاس مشــخصاتی
که شــاکی اعالم کرده بود ،تالش مأموران شــروع و
متهم  ۲۴ساله انتهای کوچه درحالیکه کیف بزرگی
در دست داشت ،دســتگیر شد .از داخل کیف سارق
مقدار زیادی طالجات بــه قیمت حدود  ۱۰۰میلیون
تومــان و نیز یک دســتگاه هارد کامپیوتــر و مدارک
هویتی کشف شد.
به گفته سرهنگ جهانی ،متهم در بازجویی اولیه
گفت :از بالکن وارد طبقه اول شدم و پس از شکستن
قفل داخل واحد مســکونی رفتم ،ماه گذشته هم از
یکیدیگر از واحدهای آن ســاختمان ســرقت کرده
بودم.
ضمنــا متهم انگیزه ســرقت را خریــد خودروی
لوکس عنوان کرد و گفت از آنجایی که عاشق ماشین
گرانقیمت است ،قصد داشته با سرقتهای سریالی
هزینــه خرید خودروی لوکــس را فراهم کند .متهم
در مورد عالقــهاش به خودروی لوکس گفت :هرجا
خودروی لوکس مدل باال میدیدم از راننده خواهش
میکردم با خودروی او عکس بگیرم.

شــرق :کشــف جســد مجهولالهویــه در حوالی
زمینهای کشــاورزی اتوبان محالتی ،رســیدگی به
پرونده قتل مرد جوان را در دستور کار بازپرس جنایی
تهران قرار داد.
به گزارش خبرنگار ما ،ساعت  ۱۸:۲۰روز دوشنبه
گذشته ) ۱۸تیر( مأموران کالنتری  ۱۳۲نبرد از سوی
مرکز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰تهران بزرگ در جریان
کشــف جســد مردی در حاشــیه یکی از زمینهای
کشــاورزی قــرار گرفتنــد .بهاینترتیــب گروهی از
مأموران در محل کشف جسد حضور یافتند و ضمن
حفظ صحنه جرم ،تحقیقات اولیه را آغاز کردند .این
در حالی بــود که در تماس با بازپرس کشــیک قتل
پایتخت نیز موضوع کشف جســد مردی حدودا ۳۰
ســاله را که اوراق هویتی به همراه نداشــت اعالم
کردند.
بازپرس جنایــی و تیم صحنه جرم پلیس آگاهی
و پزشــکیقانونی پس از حضور در محل با جسدی
روبهرو شــدند کــه در کانال آبــی در حوالی یکی از
زمینهای کشــاورزی در اتوبان شهید محالتی مسیر
شرق ،خیابان شاهآبادی ،خیابان کوثر افتاده بود.

تحقیقــات مأمــوران کالنتری حاکــی از آن بود
که جســد توسط رهگذران پیدا شــده و یکی از آنها
موضوع را به پلیس اطالع داده است.
تیم جنایــی در آغاز تحقیقات و پس از تنپیمایی
جسد خونآلود مرد جوان متوجه شد  ۹ضربه چاقو
به قفســه ســینه و چندین ضربه چاقو بــه پهلوی
این فرد وارد شــده اســت .همچنین خالکوبیهای
متعددی روی بدن مقتول دیده شد.
در ادامه تحقیقات ،کارشناســان پزشــکیقانونی
پس از معاینه اولیه اعالم کردند حدود ســه ساعت
از مــرگ مقتــول میگــذرد و این در حالــی بود که
کارآگاهان با توجه بــه اینکه آثاری از درگیری در آن
حوالی دیده نمیشــد ،احتمــال دادند که مقتول در
مکان دیگری به قتل رســیده و پس از آن جســد به
محل کشف جسد انتقال یافته است.
با پایان تحقیقــات مقدماتی که معموال در محل
کشف جسد انجام میشــود ،با دستور بازپرس امور
جنایی تهران ،جســد مقتول برای بررســی بیشتر به
پزشــکیقانونی منتقل شــد تا تحقیقات درباره این
پرونده ادامه یابد.

ﻋﺎﻣﻼن زورﮔﯿﺮى از ﻣﺴﺎﻓﺮان رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
شرق :سارقان جوان که ســه نفر را بهعنوان مسافر سوار ماشین کرده و
از آنها ســرقت کرده بودند؛ درحالیکه تصور میکردند از همه شــکات
رضایت گرفتهاند ،با خواســته جدیدی از سوی یکی از آنها روبهرو شدند
و حاضر به پذیرش گفتههای او نشدند.
به گزارش خبرنگار ما ،متهمان که در شــعبه  ۵دادگاه کیفری استان
تهران محاکمه شــدند ،گفتند که از هر سه شاکی پرونده رضایت گرفتند؛
اما یکی از شاکیان عنوان کرد فقط درباره اموالش گذشت کرده و درباره
آسیبی که به او وارد شده ،گذشت نکرده است.در ابتدای جلسه محاکمه
تنها شــاکی پرونده که در دادگاه حاضر شــده بود ،گفــت :از من پول و
کفش و لباس سرقت شده بود که وجه آن را دریافت کردم؛ اما به خاطر
آزار و اذیت و شــکنجهای که شدهام ،رضایت ندادم و فقط رضایتم برای
دریافت اموالم بوده است.
او گفت :در مســیر سوار ماشین شــدم .جایی که سوار شدم ،ایستگاه
ســواریهای خطی بود؛ اما ازآنجاییکه دیروقت بود و ماشین هم نبود،
وقتی پراید بوق زد ،ســوار شدم .بهجز راننده دو نفر در ماشین بودند که
خوابیده بودند .من هم با خودم فکر کردم قطعا این ماشــین مسافرکش
اســت .نزدیک منطقه آبسرد بودیم که پدرم تماس گرفت و گفتم تا پنج
دقیقه دیگر میرســم .بعد از اینکه تلفــن را قطع کردم ،مردی که کنارم

نشســته بود و بعدها فهمیدم نامش شــهرام است ،روی من قمه کشید
و گفــت هرچه داری ،بده .مرد راننده بــه او گفت اذیتش نکن ،میدهد،
پســر خوبی است .آنها کارت بانکی ،دو گوشــی موبایل و مقداری وجه
نقد که داشــتم ،از من گرفتند .آنها از من  ۳۰میلیون تومان میخواستند،
گفتم این مبلغ را ندارم که بدهــم .گفتند تو را به یک گاوداری میبریم.
اگر  ۳۰میلیون ندهی ،هر روز یک قسمت از بدنت را جدا میکنیم و برای
خانوادهات میفرســتیم .من گفتم همه داراییام در کارت اســت .آن را
بردارید .نزدیک بومهن بود که توقف کردند تا با کارت من خرید کنند.
شــهرام در ماشــین بود و من را زیر صندلی کرده بود .تا میخواستم
بجنبم ،به ســرم ضربه میزد .در بومهن وقتــی توقف کرده بودیم ،چند
بار با دوســتانش تماس گرفت و گفت که زود باشید ،پلیس اینجاست و
ممکن است من را ببیند.
بعد که دو همدستش آمدند ،من را به جاده بردند و درحالیکه لباس
و کفشم را از من گرفته بودند ،من را پیاده کردند .من فقط توانستم چهار
رقم از شماره پالک را بردارم و بعد پابرهنه و درحالیکه نیمهلباسی تنم
بود ،به ســمت ایســتگاه پلیس رفتم و همهچیز را گفتم .وقتی متهمان
دســتگیر شــدند و برای رضایت آمدند ،خانوادهشــان به من داراییام را
که ســرقت کرده بودنــد ،دادند و من هم بــرای آن رضایت دادم؛ اما به

خاطــر تهدید و آزار و اذیت رضایت نــدادم .ضمن اینکه متهمان از چند
نفــر در اصفهان کالهبرداری کرده بودند .آنهــا با مردم تماس گرفتند و
مدعی شــدند که در قرعهکشی برنده شــدند و باید وجهی برای ارسال
هدیه به آنها پرداخت شــود و شــماره کارت من را دادند .حاال آنها هم
از من شــکایت کردهاند؛ درحالیکه در آن مدت کارت من دزدیده شده و
دست متهمان بود.
ســپس یکی از متهمان در جایگاه حاضر شــد و گفت :گفتههای این
مرد افغانســتانی درست نیست .ما او را تهدید نکردیم و صحبت از پول
هم نکردیم .وقتی او را ســوار ماشــین کردیم ،فقــط کارت بانکیاش را
ســرقت کردیم .متهم در ادامه گفت :وقتی دوستانم شناسایی و دستگیر
شــدند و من در جریان قرار گرفتم ،با کمک خانوادهام به ســراغ شاکیان
رفتم و با توجه به عذاب وجدانی که داشتم ،خسارت آنها را جبران کردم
و بعد هم خودم را تســلیم مأموران کردم .ما از شــاکیان دیگر گردنبند و
انگشتر هم سرقت کرده بودیم؛ اما آنها را برگرداندیم و به شاکی که حاال
ادعا میکند ما او را تهدید کردیم ،هم همه اموالش را برگرداندیم .اینکه
میگوید ما با کارت بانکی او کالهبرداری کردیم ،دروغ اســت و ما چنین
کاری نکردهایم.بــا پایان گفتههای متهــم هیئت قضات برای صدور رأی
دادگاه وارد شور شدند.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
تلفات موج گرمای کانادا به  ۷۰نفر رسید
 مــوج گرمای هفتــه پیش اســتان کبک حدود
 ۷۰شــهروند کانادا را به کام مرگ کشــیده اســت.
 ۳۴قربانی گرما از ســاکنان شهر  ۱/۵میلیوننفری
مونترال هستند.
دمــای کبک از هفته پیش رو به کاهش نهاده و
پیشبینی میشــود که بیشینه و کمینه دمای شهر
مونترال به  ۲۷و  ۱۳درجه سانتیگراد برسد.
رسانههای محلی گزارش دادهاند بیشتر فوتیها
مردان  ۵۰ســال بهباالیی بودهاند که بهشدت بیمار

بــوده و به تنهایــی و بدون تهویــه مطبوع زندگی
میکردند.مــوج گرما و رطوبت باال یکشــنبه هفته
پیش اســتان کبک را فراگرفت تا حدی که بیشــینه
دما به  ۳۵درجه ســانتیگراد رســید که  ۲۰درجه
از دمــای متعارف این هنگام از ســال بیشــتر بود.
به گــزارش ایرنا» ،جاســتین ترودو« ،نخســتوزیر
کانــادا ،هفته پیش در توییتی با اعالم همبســتگی
بــا خانوادههای جانباختگان ،نوشــت :هموطنان
مراقب خود و خانوادههایشان باشند.
مــوج گرمای اخیر پــس از آن روی میدهد که

صد کانادایی در ســال  ،۲۰۱۰در شهر مونترال جان
خود را در نتیجه گرمازدگی از دست دادند.
خطر وقوع توفان »ماریا« در ژاپن
 با نزدیکشــدن توفان ماریــا ،از  ۵۵هزار نفر از
ســکنه اســتان »اکیناوا«ی ژاپن درخواســت شده
خانههای خود را تخلیه کنند.
به ســاکنان شهر میاکوجیما در استان اکیناوا که
تعداد آنها بیش از  ۵۵هزار نفر است ،توصیه شده
به دلیــل احتمال وقوع توفان ماریا ،خانههای خود

را تخلیه کنند.پیش از این سازمان هواشناسی ژاپن
نســبت به نزدیکشــدن توفان ماریا به جزیرههای
ساکیشیما هشدار داده بود .همچنین از شهروندان
درخواســت شــده بود اقدامات امنیتــی را در نظر
گرفته ،از نزدیکشدن به دریا خودداری کرده و غیر
از موارد ضروری از رفتوآمد در خیابان پرهیز کنند.
در روزهای اخیر بارش شــدید باران که موجب
وقوع سیالب و رانش زمین در مناطقی از ژاپن شده،
به کشتهشــدن دســتکم  ۱۳۲نفر انجامید و هنوز
نزدیک به  ۸۰نفر در پی این حوادث مفقود هستند.
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جسد رئیس شوراي شهر عجبشیر
پیدا نشده است
 مدیــر عامــل جمعیــت هــالل احمــر
آذربایجانشــرقي گفت :جسد رئیس شوراي شهر
عجبشیر هنوز پیدا نشده است.
ســعید کنعاني با اشــاره به اینکه تالش براي
یافتن جســد ایوب جعفري »رئیس شــوراي شهر
عجبشــیر« ادامه دارد ،اظهار کرد :عصر دوشنبه
)هجدهم تیرماه( به محض اعالم گزارشي مبني
بر غرقشــدن مرد جواني در سد نهند در نزدیکي
نظر کهریزي شهرستان هشترود ،عوامل نیروهاي
امدادي در منطقه حاضر شدند.
وي ادامــه داد :احتمال ميرود که وي هنگام
شــنا در ســد نهند غرق شــده و تالشهــا براي
جستوجوي جسد ادامه دارد.
وي با بیــان اینکه در یک مــاه اخیر هفت نفر
هنگام شنا در سدها و کانالهاي آذربایجان شرقي
غرق شــدهاند ،خاطرنشــان کرد :در یک ماه اخیر
یک نفر در شهرســتان میانه ،یک نفر در هشترود،
یک نفر در چاراویماق و ســه نفر در شبستر غرق
شدهاند.
کنعانــي تأکیــد کرد :ســدها و کانالهــا براي
شــناکردن مناســب نیســت و از مردم نیز انتظار
ميرود ضمــن توجه به مکانهایــي که با عالئم
هشــداردهنده مشــخص شــده ،موارد ایمني را
رعایــت کرده و از شــناکردن در ایــن مناطق جدا
خودداري کنند.

نجات معجزهآساي چاهکن از زیر
خروارها خاک
 ریزش یــک حلقه چــاه در خانــهاي قدیمي
واقع در خیابــان خلیجفارس ،مرد چاهکني را زیر
خروارها خاک در انتهاي چاه مدفون کرد.
ســتاد فرماندهي سازمان آتشنشــاني تهران
در تماس شــهروندان با سامانه  ۱۲۵و اعالم بروز
حادثــه ریزش چــاه ،بيدرنگ آتشنشــانان را به
محــل حادثــه در خیابان خلیجفــارس ،چهارراه
ابوســعید ،خیابان نوفالح اعزام کرد.اکبر اصالتي،
افســر آمــاده منطقــه چهــار عملیات ســازمان
آتشنشــاني تهران ،در اینباره گفــت :این حادثه
در منــزل قدیمي دوطبقهاي اتفاق افتاد که مالک
آن قصد داشــت چاه جدیــدي در خانهاش حفر
کند کــه بهیکباره این چاه ریزش کــرد.وي درباره
چگونگي وقوع این حادثه اظهار کرد :مرد چاهکن
۵۵سالهاي که تبعه افغانستان است ،روز گذشته
در قسمت حیاط کوچک این منزل قدیمي سرگرم
حفر چاه جدید بــود که بر اثر رعایتنکردن نکات
ایمنــي بهیکباره چاه قدیمي وارد چاه جدید شــد
و این چاهکن در میــان مقادیر زیادي خاک بهدام
افتــاد بهطوري که وي به صورت معجزهآســایي
فقط از قسمت صورت از داخل خاک بیرون مانده
و قــادر به نفسکشــیدن بود.اصالتي اضافه کرد:
آتشنشــانان بالفاصله محل را ایمن کرده و پس
از تخلیــه اجناس از داخل حیــاط منزل اقدام به
برپایي کارگاه روي دهانه چاه کرده و بهسرعت به
یاري شخص مصدوم شتافتند.

انهدام بزرگترین شبکه شرارت در
شمال سیستانوبلوچستان
 فرمانده انتظامي اســتان سیستانوبلوچســتان از
متالشيشدن بزرگترین شــبکه شرارت با دستگیري
 ۱۴نفر از اعضاي آن بــه طور همزمان در پنج نقطه
اســتان و کشــور خبر داد.ســردار »محمــد قنبري«
گفت :این شــبکه بزرگ شــرارت از حدود ســه سال
پیش در شمال اســتان سیستانوبلوچستان اقدامات
مجرمانــه مختلفــي نظیــر گروگانگیري ،ســاخت
نارنجک دستساز ،طراحي ســرقتهاي مسلحانه،
خردهفروشــي مواد مخدر ،سرقت مسلحانه احشام
و خــودرو ،راهبندان و تیراندازي بــراي ایجاد ناامني
در منطقــه انجــام ميدادند.وي افزود :این شــبکه
از مخوفترین شــبکههاي شــرارت متالشيشده در
 ۱۰ســال اخیر در شمال اســتان است که اعضاي آن
همــواره مردم منطقــه را آزار و اذیــت ميکردند و
اموالشــان را به ســرقت ميبردند.فرمانده انتظامي
استان سیستانوبلوچستان جرائم این شبکه شرارت
را خشــونتبار عنوان کرد و گفت :اکثر ســرقتهاي
صورتگرفته از سوی اعضاي این باند با گروگانگیري
مالباختهها همــراه بوده که در آخرین ســرقت در
یک طالفروشــي در زابل بــه گروگانگیري مالک آن
اقدام کرده بودند.وي تصریــح کرد :اعضاي این باند
مخــوف بعد از اقدامات شــرورانه خــود در منطقه
سیستان با متواريشدن به اســتانهاي دیگر کشور،
مخفیگاه خــود را دائــم تغییر ميدادنــد تا پلیس
نتواند به آنان دسترســي پیــدا کند.فرمانده انتظامي
سیستانوبلوچستان درباره دســتگیري اعضاي این
شــبکه شــرارت بیان کرد :از  ۱۰روز پیــش اقدامات
این شبکه شرارت ازســوی کارآگاهان پلیس آگاهی
رصد دقیق شــد به طوري که در اقدامي هماهنگ و
منسجم ســاعت پنج صبح روز گذشته در پنج نقطه
استان و کشور شامل زابل ،هیرمند ،مشهد ،یزد و قائن
همزمان  ۱۴نفر از اعضاي این شــبکه دستگیر شدند.
ســردار قنبري ادامه داد :یکي از اعضاي این باند در
عملیات کارکنان انتظامي استان در درگیري مسلحانه
بعد از اصابت گلوله دســتگیر شــد.وي با اشاره به
برخي فعالیتهاي این شبکه شرارت در همکاري با
گروههاي ضدانقالب اظهار کرد :تحقیقات از اعضاي
این شبکه بزرگ در حال انجام است.

