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ماجرای یک آدم ربایی مرموز
گــروه حــوادث /پســر جــوان که از ســوی ســه مرد
ناشــناس ربوده و در خانهای زندانی شــده بود ،با
حضور مأموران پلیس نجات یافت.
بهگــزارش خبرنــگار جنایی «ایران» ،ســاعت
 23:45دقیقه سهشــنبه مأموران پلیس کالنتری
 171مصطفــی خمینی درجریان یــک آدمربایی

در یکی از خیابانهــای مرتضی گرد قرار گرفتند.
بهدنبــال اعــام ایــن خبر مأمــوران راهــی محل
مورد نظر شــدند ،همسایهها گزارش کرده بودند
که مــرد جوانی از طبقــه دوم ســاختمان با فریاد
از مردم کمک خواســته اســت و آنها با این تصور
که زورگیری صورت گرفته است ،با پلیس تماس

 3سال حبس
برای خواستگار عصبانی

اجرای طرح رعد  11پلیس پایتخت

دوربین های مداربسته
راز اخاذی را فاش کرد

گروه حــوادث -مرجان همایونی/یازدهمین مرحلــه از طرح رعد برای مبارزه با ســارقان ،خریداران اموال مســروقه و توزیعکنندگان مواد
مخدر در تهران با همکاری  11سرکالنتری 85 ،کالنتری و پاسگاه در تهران به اجرا درآمد و  235حکم قضایی برای ورود به مخفیگاه سارقان،
قاچاقچیان و مالخران صادر شد.
ســردار حســین رحیمی  -رئیس پلیس
پایتخــت -با بیــان اینکه در ایــن طرح 544
نفــر از ســارقان و مالخران دســتگیر شــدند،
افــزود 45 :باند از ســارقان متالشــی و 325
دستگاه خودرو ،موتورسیکلت و دوچرخه از
ســارقان کشف شده اســت.وی با بیان اینکه
همچنیــن  330خــرده فروش مــواد مخدر
نیــز از خیابــان ،پارکهــا و کوچههــا طی 24
ســاعت گذشــته جمعآوری شــدند ،اضافه
کرد :در همین راستا  23کیلو و  941گرم مواد
مخدر کشف شده اســت 45 .قاچاقچی کاال
نیز دستگیر شدند .همچنین زوج جوانی در
مترو دستگیر شدند که دهها مورد کیف قاپی
در پرونده خود داشتند .در طرح رعد  11یک
کلت کمــری ،یک کلت شــکاری و  6ســاح
ســرد هــم کشــف شــده اســت .ارزش ریالی
تمامی اموال کشف شــده از سوی سارقان و
قاچاقچیان  8میلیارد تومان است.

ایران

محاکمه ایستادند.
در آغاز جلســه شــاکی پرونــده در جایگاه
قرار گرفت وبا طرح شــکایت گفت این افراد
با تهیه فیلم ازمن اخاذی می کردند ودر این
مدت یک خانه و18میلیون تومان پول از من
گرفتهاند حاال من از آنها شکایت دارم.
ســپس زوج شــیاد کــه اتهامشــان را
نمیپذیرفتنــد وقتــی بــا نمایــش فیلــم
دوربینهــای مداربســته خانه اشــان رو به رو
شــدند که آنها را در حال طراحی این نقشــه
اخاذی نشــان میداد غافلگیر شــده و لب به
اعتراف گشودند.
حتی در بخشی از این فیلم تخلف آشکار
افسر کالنتری نیز نمایش داده شد که چگونه
با متهمان همکاری کرده است .بدین ترتیب
قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

گفت و گو با متهمان
طرح رعد 11پلیس پایتخت در حالی اجرا
شد که  330خرده فروش مواد مخدر و 544
سارق دستگیر شدند.یکی از متهمانی که در
جریان این طرح دســتگیر شــد زنی  30ساله
اســت که با همدستی یک مرد وسایل داخل
توگو
خودرو را ســرقت میکردند .وی در گف 
با خبرنــگار «ایران» گفــت:در یک میهمانی
شــبانه با شوهرم که  28سال از خودم بزرگتر
بود آشنا شدم .او کارخانه دار بود و پول خوبی
درمــی آورد اما هر چه گیرش میآمد خرج
دوست و رفقایش میکرد .همین باعث شد
بعد از  4سال از او جدا شوم.
باکامران-همدستت-چطورآشناشدی؟
چنــد وقتــی اســت کــه بهعنــوان راننــده
خودروهــای اینترنتی کار میکنم .چندباری
خــودروام خــراب شــد و بــه تعمیرگاهی در
جنــوب تهــران رفتم .کامــران دوســت مرد
تعمیــرکار بــود و چند باری از من خواســت
تــا وســایلی را برای او جــا به جا کنــم .اوایل
نمیدانستم وسایل سرقتی است اما بعد از
مدتی متوجه ماجرا شدم.
چرا با او همدست شدی؟
به پیشــنهاد کامران چون دست فرمانم
خیلــی خــوب بــود از مــن خواســت بــا او
همدست شوم .بعد از سرقت وسایل داخل
خودروهــا ،بالفاصلــه ســوار خــودروی مــن

میشد و راهی مخفیگاهمان میشدیم.
چقدر به تو پول میداد؟
پول بنزینم و  20تا  25هزار تومان.
سرقت تلویزیونهای مدل باال
دو ســابقه ســرقت دارد و ایــن بــار هــم بــه
خاطر سرقت اینترنتی بازداشت شده است .او
تخصصاشفقطسرقتتلویزیونهایمدل
باالست.
نقشه سرقتت چطور بود؟
در ســایت دیــوار و شــیپور بهدنبــال
فروشــندگان تلویزیون بودم .با دیدن سوژه
مناســب بــا آنهــا قــرار میگذاشــتم و بــرای
سرقت تلویزیونها دو شگرد بهکار میبردم.
شگردهایتچهبود؟
قبــل از اینکه به ســر قــرار بــروم از داخل

خانــه و بــا اســتفاده از رایانــه فیشهــای
پرداخت جعلی بانک درســت میکردم .به
محل قرار که میرفتم میگفتم قبل از اینکه
شــما بیاییــد کارت به کارت کــردم و فیش را
بــه آنها میدادم .شــگرد دیگــرم این بود که
آدرس محــل را میدادم و با موتور در محل
حاضر میشدم ،بعد از تحویل تلویزیون به
فروشنده میگفتم با خودرواش دنبالم بیاید
تا به بانک برویم و پول را به حســابش واریز
کنم اما در مســیر از دست او در میرفتم و با
هماهنگی که با یکی از دوســتانم کرده بودم
او تلویزیون را از محل انتقال میداد.
چرا سرقت میکردی؟
بــه خاطر اعتیــاد؛ از  13ســالگی روزگارم
ســیاه شــد .حتی زنم از من طــاق گرفت و
عاقبتم دزدی شد.

سارقان مسلح منکر قتل افسر پلیس شدند

اعضای باند ســارقان مســلح که پس از ربودن یک مرد سرمایه دار از ویالیش
 350میلیــون تومــان از حســابش خالــی کــرده بودنــد بــا ردیابیهــای پلیس
دســتگیر شدند.ســرهنگ مجیــد فیــض جعفــری  -معــاون هماهنگکننــده
توگو باخبرنگاران افزود :در
فرماندهــی انتظامی البرز  -روز چهارشــنبه درگف 
پی مراجعه زنی به کالنتری  13کهریزک شهرستان ساوجبالغ و اعالم ناپدید
شــدن همسرش ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت .وی اضافه
کرد :این فرد درتحقیقات پلیس اذعان داشت که با توجه به ساخت ویالیی در
منطقه لشــگرآباد ســاوجبالغ به همراه کارگرش روزانه از تهران به ساوجبالغ
در تردد بوده و چند روز گذشته در بین مسیر به زن جوانی که بسیار مضطرب
و پریشــان بود برخورد میکنند .زن جوان از آنها میخواهد وی را تا مســیری
برســانند اما در بین راه با ادعای اینکه بهدنبال آدرس ،مســیر را اشتباه آمده و
به منطقه آشــنایی نــدارد از آنها میخواهد در باغ منتظر بمانند تا او تاکســی
کرایــه کند و برود اما دقایقی بعد دو مرد مســلح وارد باغ شــده و پس از کتک
زدن مــرد ثروتمند و کارگرش و بســتن دســت و پای آنها هــر دو را در صندوق
عقب خودرو انداختند.
پس از گروگانگیری آنها را به بازار تهران برده و با اســتفاده از کارت عابربانک
وی  350میلیــون تومان طال وجواهرات خریداری کردند .پس از این شــکایت
ســه متهم با تالش شــبانه روزی پلیس شناســایی و در یک مجتمع مســکونی
در ماهدشــت کرج دستگیر شــدند .در بازرسی از خانه متهمان مقادیری مواد
مخــدر و دو قبضه قمه کشــف شــد .متهمان دســتگیر شــده با قرار بازداشــت
موقت روانه زندان شدند.

آتش سوزی عمدی برای کالهبرداری از بیمه

فرمانــده انتظامــی شهرســتان «کاشــان» از شناســایی و دســتگیری عامــان
آتشسوزی یک مجتمع تجاری با هدف کالهبرداری  7میلیاردی خبر داد.
ســرهنگ «علــی پــورکاوه» اظهــار داشــت :در پی آتشســوزی مشــکوک یک
مجتمع تجاری در شــهر «کاشــان» ،بررســی موضوع بهصورت ویژه در دستور
کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت .کارآگاهان پلیس آگاهی
شهرســتان کاشــان تحقیقات خــود را آغاز کردنــد و به  4نفــر از متصدیان این
مجتمع مشــکوک شــدند .پــس از هماهنگی با مقام قضایی ایــن افراد تحت
بازجویــی تخصصی قــرار گرفتند و اعتــراف کردند که با هــدف کالهبرداری از
شــرکت بیمه دســت به این کار زدند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه افراد
دستگیر شده قصد کالهبرداری  7میلیارد و  500میلیون ریالی از شرکت بیمه
را داشــتند ،بیان داشت :این افراد هدف خود را رکود اقتصادی بازار و استفاده
از مزایــای بیمــه اعالم کردند.فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان در پایان از
وارد شــدن  50میلیارد ریال خسارت به این مجتمع تجاری در اثر آتشسوزی
خبر داد و اظهار داشت :متهمان پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی
به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

دو جان فدای یک توپ

ایران

گــروه حــوادث /دو ســارق مســلح کــه متهم
هســتند قبــل از اجــرای نقشــه ســرقت از یــک
طالفروشــی در جریان عملیــات تعقیب و گریز
با مأموران ،یک افســر پلیس آگاهی را با شلیک
گلوله به شــهادت رســاندهاند صبح دیروز برای
ســومین بــار در دادگاه کیفــری کــرج محاکمــه
شــدند.در حالی کــه متهمان منکــر ارتکاب قتل
بودند وکیل نیروی انتظامی اعالم کرد شاهدانی
دارد کــه نشــان می دهد ایــن دو نفر قاتل افســر
پلیــس هســتند.بنابراین جلســه دادگاه بــرای
احضــار شــاهدان بزودی تشــکیل خواهد شــد تا
درباره صحنه کشته شــدن افسر پلیس شهادت
بدهند.
به گزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،این دو
متهم که پس از دستگیری در لرستان یک بار در
دادگاه انقالب اســتان البرز محاکمه شــدند ،این
بار در شــعبه یکم دادگاه کیفری این اســتان پای
میز محاکمه ایســتادند درحالــی که اتهام قتل را
قبول نداشتند.ظهر روز بیستم اردیبهشت سال
 94مأموران آگاهی اســتان البرز به یک دســتگاه
خــودرو با چهار سرنشــین ظنین شــده و دســتور
ایســت دادنــد ،اما آنهــا بــدون توجه بــه فرمان
ایســت پلیس فــرار کردنــد .مأمــوران بالفاصله
پس از تماس با مرکز متوجه شدند که خودروی
مــورد نظــر مســروقه اســت و بههمیــن خاطــر
عملیات تعقیــب را آغاز کردنــد ،اما پساز طی
مســافتی در منطقه مشکیندشت ،ستوان جواد
مرادی افسر پلیس آگاهی در درگیری با سارقان
بهشــهادت رســید.در پی شــهادت ســتوان یکم
مرادی ،عملیات پلیسی برای شناسایی سارقان
مســلح ادامه یافت و از آنجا که این افراد ب ه طور

مستمر برای فرار از دست پلیس مخفیگاه خود
را تغییــر میدادند ،بنابراین مأموران مکانهای
مختلفــی را بــرای دســتگیری آنــان تحــت نظر
گرفتند تا اینکه در شهر خرم آباد استان لرستان
بــه محاصــره پلیــس درآمدنــد .ایــن تبهــکاران
پیش از دســتگیری و در محاصــره پلیس ،اقدام
بــه مصرف قــرص کرده بودنــد که دوتــن از این
افراد شــرور بهکام مرگ فرو رفتند و دو نفر دیگر
در بیمارســتان بستری شدند.پس از معاینه این
افــراد در اورژانــس مشــخص شــد کــه همگی با
خوردن قرص دست به خودکشی زده بودند.
تاریخچه تبهکاریهای این باند
ســردار قنبری فرمانده پلیس استان لرستان
دربــاره تبهکاریهای اعضای این باند گفته بود:
روز  7اســفندماه ســال  93در محلــه اســدآبادی
خرمآبــاد ،مردی بهنام محمد ولیپور ســپهوند
توسط گروهی شرور با اصابت گلوله به قتل رسید
و قاتل که جرایم زیادی مرتکب شده بود متواری
شــد.مدتی قبــل از وقــوع ایــن حادثه در اســتان
لرســتان قرار شــد یــک زندانــی را از بازداشــتگاه
بــرای تحقیق به دادگاه انتقــال بدهند که پلیس
مطلع شد قاتل فراری به همراه اعضای باندش
قصد دارند مرد زندانی را فراری دهند.
پلیــس با اطالع از این نقشــه ،مــرد زندانی را
به دادگاه منتقل نکــرد و وی در زندان نگهداری
شــد امــا مأموران برای دســتگیری اعضــای باند
جنایتــکار چنیــن وانمــود کردند که ایــن زندانی
را بــه دادگاه میبرنــد .ایــن افراد شــرور که مدام
مخفیگاه هایشــان را تغییــر میدادند ،در همان
شب هنگام خارج شدن از مخفیگاه با پلیس راه
درگیر شدند و سردسته آنان زخمی شد اما پس

از متواری شــدن اعضای باند مشــخص شد این
فرد از لرستان فرار کرده و در محلی واقع در کرج
مخفی شده است.
ســرانجام این مرد با همدســتی نوچههایش
در کرج برای سرقت از یک طالفروشی خودرویی
را دزدیدند ولی تا پیش از اجرای نقشه سرقت با
مأموران درگیر شــدند که افســر پلیس را به قتل
رساندند.
به گفته فرمانده پلیس لرستان این تبهکاران
به هفت فقره تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت
در شــهرهای خرمآباد ،بروجرد و دورود اعتراف
ی کلهشیر
کردند که سردسته باند معروف به عل 
یکی از جانباختگان بوده است.
پــساز دســتگیری دو عضو باند هــر دو برای
بازجویــی بــه اداره آگاهــی اســتان البــرز منتقــل
شــدند و در مقابــل کارآگاهــان بــه جنایتــی کــه
مرتکب شده بودند اعتراف کردند.
در نخســتین گام ایــن دو در دادگاه انقــاب
اســتان البرز محاکمه شــدند و متهــم ردیف اول
بــه اعدام و متهم ردیف دوم به 25ســال حبس
محکوم شــد امــا قضــات دیوانعالی تشــخیص
دادنــد که ایــن دو متهــم بایــد در دادگاه کیفری
یک استان محاکمه شــوند بنابراین باردیگر این
دو نفــر از زنــدان بــه شــعبه یکــم دادگاه کیفری
اســتان البرز که به ریاســت قاضی هدایت رنجبر
و با حضور قاضی یزدانپور تشــکیل جلســه داده
بــود فرســتاده شــدند تا محاکمــه شــوند.در این
دادگاه خانــواده افســر شــهید جــواد مــرادی از
قضــات خواســتار قصاص هر دو متهم شــدند و
ســپس متهم ردیف اول که دارای سوابق کیفری
اســت در حالی که قتل ستوان یکم جواد مرادی

گروه حوادث/خواســتگار کینه توز که پس از مخالفت
اخبار
پــدر عروس در یک درگیــری خیابانی دختر جوان را
بــا ضربه چاقــو زخمی کرده بود به ســه ســال حبس
محکوم شــد.به گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران»،
رســیدگی به این پرونده از سال  95به دنبال درگیری
خونیــن یــک دختــر و پســر مقابــل دانشــگاه هنر در
خیابان فلسطین تهران شروع شد.
در ایــن درگیــری دختــر جــوان بشــدت زخمــی و به
بیمارســتان منتقــل شــد .پــس از دســتگیری متهم،
وی در نخســتین بازجوییهــا گفــت :قرار بــود من با
هانیــه ازدواج کنــم امــا وقتی پــدرش با ایــن ازدواج
مخالفــت کرد به ســراغ هانیه رفتم ،باهــم بحثمان
شــد و در حالی که بشــدت عصبانی بودم با چاقویی
که همراهم بود او را زدم و از محل گریختم.
این متهم در نخســتین جلســه محاکمه که در شعبه
ســوم دادگاه کیفــری برگــزار شــد بــه پرداخــت دیــه
محکوم شــد اما این حکم از سوی قضات دیوانعالی
نقض شــد و بــار دیگرایــن پرونده در شــعبه چهارم
دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضی اصغــر عبداللهی و با حضور
قاضی واعظی رسیدگی شد.در این جلسه قضات باتوجه به محتوای پرونده
و اظهارات متهم که حاکی از ندامت و پشــیمانی بود او را به ســه سال حبس
و پرداخت دیه محکوم کردند.

گروگانگیری  350میلیون تومانی

ایران

گروه حوادث -معصومه مرادپور /زوج شــیاد
کــه بــا همدســتی یــک زن ســناریوی اخاذی
از یــک مرد ســاده لوح را اجرا کــرده بودند با
تالش پلیس امنیت شرق پایتخت دستگیر
و صبح دیروز در شــعبه هفتم دادگاه کیفری
استان تهران محاکمه شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رســیدگی به این پرونده از شــهریور ســال 95
بهدنبال شکایت مرد جوانی به پلیس آگاهی
شروع شد.
این مرد در اظهاراتش گفت :من وقتی به
پیشــنهاد زنی به نام  -میتــرا –به خانهای در
قرچک ورامین رفتم ناگهان مردی ناشناس
وارد خانه شد و با قمه مرا تهدید کرد و گفت
کــه اینجــا چــه کار میکنــی؟ در همیــن موقع
زن جوانــی هــم از حمــام خانه خارج شــد و
بــه مرد عصبانی که شــوهرش بود گفت این
مــرد مرا در حمام خانه حبــس کرده بود .در
حالــی کــه از این ماجــرا بیخبر بــودم آنها با
پلیس تماس گرفتند وخیلی زود یک مأمور
کالنتــری بــه خانه آمــد و آنهــا نیــز از من به
اتهام آدم ربایی شکایت کردند بعد از رفتن
مأمور پلیس آنها گفتند اگر 18میلیون به آنها
ندهم شکایتشــان را ادامه میدهند .من هم
که از ترس نمیدانستم چه کار کنم تا فردای
همــان روز به آنها پــول را دادم اما در مرحله
بعد آنها از من ســند یک خانه خواستند...تا
به نامشان بزنم.
خواســتههای آنها هر روز بیشــترو بیشــتر
میشــد من هم باالخــره تصمیــم گرفتم از
این زوج اخاذ شکایت کنم تا ماجرا مشخص
شــود.با توجه به اظهارات مرد جوان پرونده
در اختیــار پلیــس امنیــت قــرار گرفت.تیــم
ویــژهای از افســران ایــن یــگان در بازرســی
خانه زوج جوان توانســتند دوربینهای مدار
بســته ایــن خانــه را شناســایی کــرده وپس از
بررســی تصاویــر فهمیدنــد اظهــارات مــرد
شاکی صحت دارد.بنابراین زوج شیاد ومیترا
وهمچنین افسر کالنتری که با آنها همدست
بــود دســتگیر شــدند .در نخســتین گام
مأمورکالنتری به اتهــام تبانی با متهمان در
اجرای سناریوی شیطانی شــان در دادسرای
نظامی محاکمه شــد ســپس روز گذشته سه
متهم دیگر پرونده از زندان به شــعبه هفتم
دادگاه کیفــری اســتان تهــران بــه ریاســت
قاضی محمود کیخا منتقل شــدند وپای میز

گرفتند.امــا زمانی کــه مأموران وارد خانه شــدند
پســر جوانــی را دیدند که مدعی بود توســط ســه
مرد جوان ربوده و به آن خانه منتقل شده است.
بدین ترتیب پســر جوان آزاد شــد و پروندهای در
این خصوص در دادسرا تشکیل شد.پسر جوان در
توگو با خبرنگار «ایران» گفت :ساعت 8:45
گف 

دقیقه شــب در حــال صحبت با تلفــن همراهم
در شــهرک بهارســتان بــودم کــه ناگهــان مــردی
ناشناس اسلحه کلتی را پشت سرم گذاشت .یکی
هم با شــوکر به پایم زد .مرد ناشــناس که اسلحه
بهدست داشت با همدستی دو نفر دیگر مرا با زور
ســوار بر پرایدی کردند که پالکش مخدوش شــده

بود.آنهــا مرا بــه خانهای آوردند که نمیدانســتم
کجاست .یکی از آنها به من گفت«:فردا سرهنگ
میآید تا تو را ببیند .خدا کند آن کســی که فکرش
را میکنیــم تو نباشــی» .بعد هم مــرا به صندلی
بستند .چند دقیقهای که گذشت از باالی پارچهای
کــه چشــمهای مرا با آن بســته بودند نــگاه کردم

و متوجــه شــدم آنها رفتهانــد .با زحمــت فراوان
چشم بندم را کنار کشیدم و به سختی دستهایم
را بــاز کــردم وبــه ســمت پنجــره رفتــم و کمــک
خواســتم.درحالی که پســر جوان مدعی اســت از
سوی سه مرد ربوده شده است داخل خانه لباس
نظامی و مدارک جعلی کشف شد.

را منکر میشــد ،گفــت :علی سردســته باند بود
که بهســمت پلیــس شــلیک کرد.متهــم درباره
روز حادثــه به قضــات گفت :ما باهــم درحوالی
مشکین دشت داخل خودرو بودیم که به خاطر
ســرقت از طالفروشــی با علی جروبحث کردیم
کــه ناگهــان علی-سردســته بانــد که خودکشــی
کرده  -اســلحهاش را بهســوی ما نشانه رفت در
همین موقع بود که گشت پلیس ما را دید و علی
دســتور داد راننده که دوســتم بــود حرکت کند و
بعد ب ه ســمت افســر پلیس و مأمــور همراهش
شــلیک کرد .من اتهام قتــل را قبول ندارم چون
اسلحه دست علی بود و حاال او هم مرده است.
در ادامه رســیدگی به این پرونده قاضی رنجبر از
متهم دوم خواست وارد صحن دادگاه شود؛ این
متهــم که 21ســال دارد مانند همدســتش منکر
جنایت شــد و گفــت :من اصالً نمیدانســتم که
علی مــا را برای ســرقت از طال فروشــی میبرد.

قــرار بود باهم برویم ســروقت کســی که به علی
بدهــکار بــود تــا پولــش را بگیــرد .همیــن کــه به
مشکین دشت رســیدیم علی نقشهاش را گفت
چون من نپذیرفتم سرهمین ماجرا باهم درگیر
شــدیم ،او از من و دوســتم خواســت در نزدیکی
طالفروشی و سرخیابان کشیک بدهیم ....وقتی
علی عصبانی شد از زیر صندلی اسلحه کالش را
برداشت همین موقع پلیس ما را دید و بهسمت
ما آمد و دستور ایست داد اما علی گفت حرکت
کــن ،من هم با خودروی پراید شــروع به حرکت
کــردم علی هــم شیشــه خــودرو را پایین کشــید
و بهســمت پلیــس شــلیک کــرد و ســتوان جواد
مرادی با شلیک گلوله علی کشته شد.
در پایــان جلســه دادگاه قرار شــد چنــد تن از
شهروندان که در صحنه تیراندازی شاهد واقعه
بودنــد در جلســه بعــدی همــراه وکالی نیــروی
انتظامی حاضر شوند و به شرح ماجرا بپردازند.

پسر جوان که برای نجات دادن یک بچه به داخل کانال آب رفته بود همراه
پســر کوچولو جان باختند .بهگزارش آتشنشــانی ورامین این حادثه صبح
دیــروز در حالی رخ داد که توپ پســربچهای هنگام بــازی داخل کانال افتاد
و وی بــرای خــارج کــردن تــوپ ،وارد کانال آب شــد اما در آب گرفتار شــد و
نتوانســت از کانال خارج شــود .دو مرد جوان با دیدن این صحنه خود را به
کانال آب انداختند تا پسربچه را نجات دهند اما آنها هم در آب کانال که 3
متر عمق داشــت گرفتار شدند .آتشنشانان بسرعت برای نجات این افراد
وارد کانال آب شدند و پس از دقایقی موفق شدند هر سه نفر را از آب خارج
کنند که پس از معاینات اولیه مشــخص شد پسربچه و یکی از مردان جوان
جان باختهاند .نفر سوم نیز بسرعت به مراکز درمانی منتقل شد.

دانش آموزان را با وانت بار به اردو بردند

واژگون شدن وانت بار حامل دانشآموزان مدارس ابتدایی سه روستا از توابع
شهرستان بانه هنگام بازگشت از اردوی تفریحی یک کشته و  8مصدوم برجا
گذاشــت .تعدادی از دانشآموزان مقطع ابتدایی این روستاها عصر سهشنبه
هنگام بازگشــت از اردوی تفریحی ،دچار حادثه شدند و خودروی آنها واژگون
شــد.رئیس شبکه بهداشــت و درمان بانه گفت :در این حادثه یک دانشآموز
کالس دوم ابتدایی اهل روســتای سماقان جان باخت و هشت دانشآموز نیز
مصدوم شــدند.دانشآموزان با خودروی تویوتای وانت از روســتای ســماقان
راهی اردو شده بودند که هنگام بازگشت دچار حادثه شدند.
رئیس پلیس راه بانه گفت :این حادثه به علت عدم توجه به جلو از سوی
راننده تویوتا روی داد.سروان کوروش زندی اعالم کرد :راننده این خودرو بدون
توجه کافی به جلو و افزایش ســرعت توانایی کنترل وســیله نقلیه را از دســت
داد و خودرو واژگون شــد.رضا خضری مدیرکل آموزش و پرورش شهرســتان
بانه هم گفت :پس از بررسی موضوع اطالعات الزم در خصوص علت انتقال
دانشآموزان با یک خودروی وانت در اختیار رسانهها قرار میگیرد.

