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دام باند

ه

گزارش

دستگیری سردسته زورگیران
پس از ورود به کشور

مرد زورگیر و گردنبند قاپی که به همراه همدستانش
از صدها ش��هروند در تهران زورگیری کرده بود ،پس
از بازگش��ت از کشور آلمان دس��تگیر شد.به گزارش
می��زان ،پس��ر جوانی که ب��ه همراه همدس��تانش از
شهروندان تهرانی سرقت می کرد ،برای فرار از دست
پلیس به کش��ور آلمان ف��رار کرد .ای��ن متهم که به
همراه دوستانش با استفاده از سالح سرد صدها فقره
زورگی��ری و گردنبند قاپی کرده بود ،پنج روز قبل به
ایران بازگش��ته و با س��فر به شهرستان قزوین مخفی
ش��ده بود .ماموران پلیس آگاهی ک��ه متوجه حضور
متهم در کشور شدند ،مخفیگاه او در شهرستان قزوین
را شناسایی کرده و او را به همراه همدستانش دستگیر
کردند .متهم که تمام بدنش را خالکوبی کرده اس��ت،
به صدها فقره زورگیری و گردنبند قاپی اعتراف کرد.
در زی��ر صحن��ه س��رقت و زورگی��ری ای��ن متهم را
می بینید.
برای فرار از دس�ت پلیس ب�ه کمپ پناهجویان
آلمان رفتم
*خودت رامعرفی کن؟
مهرداد  34ساله هستم.
*سابقه داری؟
دوبار به اتهام سرقت دستگیر وبه زندان افتادم.
*این بار به چه اتهامی دستگیر شدی؟
این بار به همراه همدس��تانم گردنبند قاپی می کردم
که شناسایی ودستگیر شدم.
*چه شد به فکر گردنبند قاپی افتادی؟
 9ماه قبل با دوس��تانم درقهوه خانه نشسته بودیم که
آنها پیشنهاد دادند به گردنبند قاپی بروم .چون بیکار
بودم پیشنهادشان را قبول کردم و تا شهریور گذشته
 20بار دست به گردنبند قاپی زدم.
*چقدر درآمد داشتی؟
از هر سرقت  500هزار تومان به دست آوردم.
*با پول های سرقتی چه کردی؟
ش��هریور گذشته با  8میلیون تومان به ارومیه رفتم و
از آنجا توسط قاچاقچیان به کشور ترکیه برده شدم.
*بعد چه شد؟
از ترکیه به یونان ،سپس مقدونیه و بعد به آلمان رفتم.
برای رس��یدن به آلمان هف��ت میلیون به قاچاقچیان
دادم و یک میلیون تومان را برای خرج خودم برداشتم.
*در آن کشور چه می کردی؟
در این مدت در یک کمپ آوارگان بودم که به ما زبان
یاد می دادند .به علت اینکه از چهار کشور جنگ زده
پناهندگان به آلمان آمده بودند ،اوضاع مناس��ب نبود
و بسیار سختی کشیدم به همین دلیل تصمیم گرفتم
به ایران برگردم.
*چگونه به کشور بازگشتی؟
به مس��ئوالن کمپ مراجعه کردم و گفتم می خواهم
به کش��ورم برگ��ردم ،آنها نی��ز پ��س از هماهنگی با
کنس��ولگری  700یورو به من دادند و مرا به کش��ور
فرستادند.
*بعد از اینکه به کشور آمدی چه کردی؟
چ��ون می دانس��تم مأم��وران ب��ه دنبالم هس��تند و
همدستانم دستگیر شده اند به قزوین فرار کردم.
*فکر نمی کردی دستگیر شوی؟
می دانستم باالخره دستگیر می شوم اما پیش خودم
فکر می کردم مأموران به این زودی متوجه ورودم به
کشور نمی شوند.

به حساسیت موضوع تیم های ویژه پلیس آگاهی برای
دس��تگیری متهمان وارد عمل ش��ده و س��رانجام روز
یکش��نبه گذش��ته پنج عضو باند س��رقت های مخوف
گرگ ها در مشهد شناسایی و دستگیر شدند .به گفته
جانش��ین رئیس پلیس خراس��ان رضوی ،متهمان در
بازجویی های اولیه به  9فقره س��رقت به شیوه تخریب
و مجروح کردن اعتراف کردند .بید مشکی تاکید کرد:
تحقیقات از این متهمان ادامه دارد و به زودی جزئیات
جرایم متهمان اعالم می شود.

نجات چهار تن از میان شعله های آتش

س��خنگوی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی در یک ساختمان
مس��كونی چهار طبقه در خیابان ش��ریعتی خبر داد و
گفت :یک زن و س��ه مرد از میان شعله ها نجات پیدا
کردند .س��ید جالل ملک��ی در گفتگو با مه��ر ،درباره
جزئی��ات این حادثه گفت :پیش از ظهر روزدوش��نبه
گذشته حادثه آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی
در خیابان شریعتی ،ابتدای خیابان قبا به سامانه ۱۲۵
اعالم و ماموران چهار ایس��تگاه آتش نشانی به همراه
نردبان ،تش��ک نجات و خودروتنفسی به محل حادثه
اعزام شدند .وی گفت :در طبقه همکف این ساختمان
ی��ک اتاقک و انباری به وس��عت ۱۰۰متر بود و در آن
ان��واع لوازم برگزاری جش��ن ازجمله ترقه ،فشفش��ه و
اسپری به مقدار زیادی نگهداری می شد که به دالیل
نامش��خص انفجارهای متعدد و آتش س��وزی رخ داد.
ملکی با بیان اینکه براثر این آتش سوزی را طبقات را
دود زیادی فراگرفته بود ،افزود :گروهی از آتش نشانان
مش��غول مهار آتش و گروهی دیگر نیز با اس��تفاده از
دستگاه های تنفسی مشغول عملیات نجات دادن افراد
داخل ساختمان شدند.

ریزشكارگاهخطدومقطارشهریدرمشهد

حکم اعدام برای شیطان صفتان پارک باراجین

عام�لان آزار و اذی��ت دختر جوان در پ��ارک جنگلی
باراجین به اعدام محکوم شدند .به گزارش مهر ،اواسط
شهریور سال گذشته دختر جوانی به پلیس مراجعه کرد
و از سرقت گوشی تلفن همراه و پول نقدش خبر داد .او
به افسر پروندهاش گفت :برای تفریح با دوستم به پارک
جنگلی باراجین قزوین رفته بودیم که چهار پسر جوان
س��وار بر موتورسیکلت راه ما را مسدود کرده و با تهدید
چاقو وس��ایل ب��ا ارزش ما را به س��رقت بردند.به دنبال
شکایت دختر جوان ،بررسیها برای دستگیری سارقان
موتورس��وار آغاز شد اما هنوز  ۲۴ساعت از این شکایت
نگذش��ته بود که ش��اکی پرونده به اداره آگاهی رفت و
ادعای جدیدی را مطرح کرد .او گفت :روز گذشته چهار
پس��ر جوان مرا مورد آزار و اذی��ت قرار دادند و ترس از
آبرویم باعث ش��د تا حقیقت را نگویم.با مشخص شدن
راز این جنایت س��یاه ،تحقیقات ویژه برای دس��تگیری
موتورسواران ادامه یافت .اما همزمان با وقوع این حادثه
شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد .شایعاتی نظیر "
تجاوز باندی ۱۰نفره به دخترانی که بهصورت گروهی،
برای تفریح به پارک جنگلی باراجین قزوین میرفتند"،
"تکرار فاجعه خمینی شهر در قزوین" تا "تجاوز به عنف
در جنگلهای قزوین" منتش��ر شد.با اعالم این شایعات
و باتوجه به حساس��یت موجود ،تحقیقات شبانه روزی
در این رابطه ادامه یافت تا اینکه مش��خص شد اعضای

این باند هشت پس��ر جوان و نوجوان هستند که اقدام
به س��رقت با تهدید سالح س��رد میکنند .متهمان این
پرون��ده در یکی از سرقتهایش��ان اقدام به آزار و اذیت
دختر جوان نی��ز کردهاند.تحقیقات ادامه یافت تا اینکه
کمت��ر از  ۱۰روز پ��س از اعالم ش��کایت ،عامالن این

جنایت سیاه و سارقان پارک جنگلی باراجین دستگیر
شدند .متهمان در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرده
و با بازس��ازی صحنه جنایت کیفرخواست آنها به اتهام
زنای به عنف و اکراه ،مشارکت در آدم ربایی ،مشارکت
در سرقت مقرون به آزار ،مشارکت در سرقت ،مشارکت
در ایراد ضرب و جرح عمدی ،جرح عمدی ،مش��ارکت
در تخریب و تهدید صادر ش��د.با ارجاع پرونده متهمان،
آنها پای میز محاکمه رفته و به دفاع از خود پرداختند.
ب��ا توجه به مس��تندات موج��ود در پرون��ده ،اظهارات
دختر جوان و س��ایر مالباختگان این پرونده و اعترافات
متهم��ان قضات دادگاه ش��عبه دوم دادگاه کیفری یک
اس��تان قزوین ،چهار مته��م از متهمان این پرونده را از
حی��ث اتهام ب��ه یک مورد زن��ای به عنف ب��ه اعدام با
چوبهدار در محوطه زندان مرکزی قزوین محکوم کردند و
سایر متهمان که در آدم ربایی ،سرقت مقرون به آزار و
سرقتهای دیگر مشارکت داشتند به حبس و شالق و
دیه با اشد مجازات محکوم شدند.همچنین در خصوص
اتهام سرقت عالوه بر احکام صادره ،دادگاه متهمان را به
پرداخت دیه و تأمین خس��ارت مادی وارده به شاکیان
محکوم کرده است .در رأی اعالم شده دو تن از متهمان
به لحاظ وضعیت س��نی احکام شان برای نگهداری در
کانون اصالح و تربیت صادره شده و این متهمان نیز به
پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شده اند.

مرگ

زن جوانی که در اقدامی جنون آمیز قربانی تیراندازی
مرگبار همس��ر ج��وان خود قرار گرفت��ه بود پیش از
ظهر روزگذشته بعد از یک هفته جدال با مرگ روی
تخت بیمارس��تان جان سپرد .به گزارش مهر ،هفتم
اردیبهشت ماه ماموران کالنتری  ۱۳۴شهرک غرب
در تماس با بازپ��رس ویژه قتل از تیراندازی خونین
در پارکینگ بیمارس��تان عرفان خبر دادند .ساعت
 ۱۹با تعطیلی شیفت کاری بیمارستان ،مرد جوان
به همراه همسرش به پارکینگ بیمارستان رفته و
س��وار خودروی سمند نقره ای می شوند .اما قبل
از حرکت خودروی س��واری مرد جوان با استفاده از
یک فقره اس��لحه کمری اقدام به ش��لیک دو گلوله به سمت همسرش کرده و بعد از
مجروح کردن زن جوان با استفاده از همان اسلحه به سمت سر خودش شلیک کرده
بود.نگهبان پارکینگ با توجه به س��ر و ص��دای تیراندازی به محل حادثه مراجعه می
کن��د و با مش��اهده پیکر غرق در خون زن و مرد ج��وان ضمن تماس با پلیس هر دو
مجروح را به بیمارس��تان منتقل می کنند.بنابراین گزارش  ،چند س��اعت بعد از وقوع
حادثه مرد  ۳۵ساله به دلیل شدت جراحات وارده روی تخت بیمارستان جان سپرد و

پرونده قتل مشکوک مرد جوان با دستور بازپرس
به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد
.در حال��ی که تحقیقات ب��رای واکاوی علت وقوع
این حادثه ادامه داش��ت پیش از ظهر روزدوش��نبه
"ندا " ۳۲س��اله نیز بعداز هف��ت روز جدال با مرگ
تس��لیم ش��د و جان خود را از دس��ت داد  .بررسی
های پلیس��ی نش��ان می دهد که زن و مرد جوان از
مدت ها قبل به دلیل اختالف های متعدد با هم قهر
بودند و قصد جدا شدن از یکدیگر را داشتند که مرد
جوان که دارای نس��بت فامیلی با همس��رش نیز بود،
اقدام به تیر اندازی به همس��رش و س��پس قتل خود
کرد .تحقیقات پلیس��ی درباره علت وقوع این حادثه و
انگیزه متهم از س��وی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاه��ی ادامه دارد .جمال انصاری،
رئیس کل دادگس��تری اس��تان قزوین در خصوص این پرونده گف��ت :از آنجا که آراء
صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان قزوین است و پس از تائید دیوان عالی کشور
قطعی��ت مییابد  ،جزئی��ات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آراء به اطالع عموم
خواهد رسید.
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حوادث خارجی

مادر سنگدل کودک بیگناه را به زنجیر کشید

مادر س��نگدل پس��ر س��ه س��الهاش را در در حیاط خلوت به زنجیر کش��ید.به گزارش
باشگاه خبرنگاران "،پروچا فیلیپس"  34ساله به جرم کودک آزاری دستگیر شد .او در حالی
که هش��ت کودک داشت و آنها را به شدت آزار میداد ،کودک نهمش را هم باردار بود.به
گزارش دیلیمیل ،این مادر تگزاسی دو کودکش را در حیاط خلوت خانه به زنجیر کشیده
بود درحالی که ش��ش فرزند دیگرش داخل خانه تنها رها ش��ده بودند و از گرسنگی رنج
میبردند.پس از اینکه پلیس او را دستگیر کرد ،کودکان را مورد معالجه قرار داد و مشخص
ش��د که این کودکان در منزل که سنی بین  10ماه تا  10سال داشتند دچار آسیبها و
جراحات جدی هستند و بعضی از زخمهای آنها هم کهنه شده بود .پلیس در حال حاضر
فیلیپس و همس��رش را به جرم کودک آزاری بازداش��ت کرده ،اما در حال یافتن مدارک
بیشتر و آزارهایی است که کودکانشان از آن رنج میبردند.

شیرینی جشن تولد در پاکستان با مرگ  33نفر تلخ شد

میز خبر

اخبار کوتاه

پلیس پاکس��تان اعالم کرد که در پی خوردن شیرینی سمی در یک جشن تولد ۳۳ ،نفر
کشته شدهاند که پنج تن از آنها ،کودک هستند .به گزارش فارس ،مردی که میخواست
در جش��ن تولد خود ش��رکت کند ،شیرینی را از یک مغازه در والیت «پنجاب» پاکستان
خریداری میکند.خبرگزاری آسوش��یتدپرس گزارش داد که این ش��یرینی که در تاریخ
 17آوریل خریده شده است ،در روز جشن منجر به مسمومیت  10نفر شد« .علی ضیا»
فرمانده پلیس پاکستان روز یکشنبه  12ثور به خبرگزاری فرانسه گفته است :آمار کشته
ش��دگان روز دوشنبه گذشته به  33نفر افزایش یافته و  13نفر دیگر نیز تاکنون بستری
هس��تند».در خصوص این قضی��ه 2 ،تاجر و یک کارمند مغازه ،بازداش��ت و به نهادهای
دادگستری این کشور سپرده شدهاند.پلیس نیز تائید کرده است ،شیرینی که  52نفر در
این جشن تولد خورده بودند ،سمی بوده است.

دستگیری حلزون پرویی دركلمبيا

پليس كلمبيا خطرناكترين مجرم فراري پرو مشهور به "حلزون" را دستگير و به مقامات
پرو تحويل داد.به گزارش 'بي بي س��ي'' ،گرس��ون گالوز'  34س��اله معروف به "حلزون"
شنبه گذشته در يك مركز خريد شهر مدئين كلمبيا دستگير و روز يكشنبه گذشته به
اتهام نقص مدارك مهاجرتي
از كلمبيا اخراج و به مقامات
پرو تحويل داده شد .مقامات
پرو ميگويند ك��ه متهم در
ماه مارس (اسفند /فروردين)
ابتدا در اكوادور مشاهده شد
و س��پس در پاناما و كلمبيا
زيرنظ��ر ق��رار گرفت��ه بود.
به گفت��ه آنان ،بان��د تبهكار
تح��ت رهب��ري گال��وز در
 101فقره قتل و نيز قاچاق كوكائين در بندر كايائو دس��ت داش��ته است .مقامات پرو كه
"گرس��ون گالوز" را بس��يار خطرناك توصيف ميكنند ،براي دستگيري او  150هزار دالر
جايزه تعيين كرده بودند.بنابر اين گزارش ،ژنرال 'ويسنت رومرو' رئيس پليس پرو ،به بوگوتا
پايتخت كلمبيا سفر كرد ،تا شخصا بر روند استرداد متهم نظارت داشته باشد.گالوز پيش
از ت��رك خ��اك كلمبيا به خبرن��گاران گفت كه بي گناه اس��ت.اين در حالي اس��ت كه
مانوئل سانتوس ،رئيس جمهوري كلمبيا از عملكرد پليس كشورش تمجيد كرده و متهم
را يكي از خطرناك ترين مجرمان قاره آمريكاي جنوبي خوانده است.

حمله وحشیانه اراذل به دختر نوجوان در مالءعام

اراذل در روز روش��ن ب��ه دختر بیگناه حمله کردند درحالی ک��ه حاضران در صحنه تنها
آنها را نظاره کردند.به گزارش باش��گاه خبرنگاران "،جسیکا هیوز"  19ساله در حال رفتن
از مدرس��هاش به منزلش در النویز شیکاگو بود که ناگهان دو مرد به او حمله کردند .یکی
از آنه��ا تلفن همراه جس��یکا
را خواس��ت اما او که از دادن
تلفنش خودداری کرد ،ناگهان
با خشم س��ارق مواجه شد.به
گزارش دیلیمیل ،این حادثه
در یک مکان عمومی ،در روز
روشن و در یک جای پر رفت
و آمد ص��ورت گرفت .در این
بین که جسیکا از مردم کمک
میخواست،حاضران تنها او را
نگاه میکردند که چگونه زیر مش��ت و لگد سارق له میشود .سارق هم بدون هیچ ترسی
در ابتدا س��ر او را به زمین کوبید و بعد با ضربات مش��تی که به صورت او وارد کرد باعث
شکستگی بینی و دندان او شد .او به همین مقدار قانع نشد و ضربات پیاپی به شکم او وارد
کرد .در این لحظه هیچ کس��ی حتی با پلیس هم تماس نگرفت.در حال حاضر پلیس به
دنبال این سارقان است واز مردم درخواست کرده هر فردی با هرگونه اطالعاتی به پلیس
مراجعه کند تا با دستگیری این اراذل ،هرگونه اتفاق این چنینی را متوقف نمایند.

هفت کشته در آتشسوزی جنگلهای «اوتارکند» هند

ش بخش عظیمی از مناطق جنگلی شهر «اوتارکند» هند را تحت تاثیر قرار داده است.
آت 
بر اساس گزارش دویچهوله ،آتشسوزی عظیم دهها کیلومترمربع از جنگلهای کاج هیمالیا
در «اوتارکند» هند را نابود کرد و ش��علههای آتش تاکنون حداقل هفت نفر را کش��ته و
دو منطقه عمده سکونتگاه
ببر هندی را به خطر انداخته
اس��ت .به گزارش تس��نیم؛
نیروی هوایی هند با استفاده
از بالگرد اقدام به ریختن آب
روی مناط��ق آت��ش گرفته
ک��رده است«.راماس��وامی»
سخنگوی نیروهای امنیتی
هن��د در ای��ن رابطه گفت":
بیش از  10هزار سرباز هندی که برای مقابله با بالیای طبیعی در جنگل مستقر شده بودند
در تالش برای مهار آتش هستند".آتش نزدیک به  75درصد مناطق جنگلی را تحت تاثیر
قرار داده است و بنابر گفته رئیس نیروهای ملی مقابله با بالهای طبیعی هند" ،به واسطه
مقابل��ه نیروهای ترکیبی که از طریق خیسکردن جنگل برای مهار آتش تالش میکنند
این میزان به  50تا  60درصد کاهش خواهد یافت"«.پراکاش جوادکار» ،وزیر محیط زیست
هن��د در این رابطه گفت که دولت مرک��زی با این حادثه به طور جدی مقابله خواهد کرد
و کمکهای مالی درحدود  744هزار دالر برای مقابله با آتشسوزی به این امر اختصاص
خواهد یافت.وزیر همچنین گفت که پلیس چهار مرد را در رابطه با این آتشسوزی دستگیر
کرده است؛ این درحالی است که رسانههای محلی ،قاچاقچیان چوب را در این رابطه مقصر
میدانند.آتشس��وزی در حالی رو به گسترش گذاشته است که افزایش دمای هوا و وزش
بادهای گرم و خشک که از دو ماه قبل آغاز شده است آن را تشدید کرده است.

سخنگوی ش��ركت قطارشهری مشهد گفت :بخشی از
كارگاه ایستگاه خط دوم قطار شهری در میدان شریعتی
این ش��هر در پ��ی بارندگی و آبگرفتگی روز دوش��نبه
گذشته دچار ریزش شد .سید امیر حسینی در گفتگو
ب��ا ایرنا با بی��ان اینكه این ریزش هی��چ ربطی به تونل
خط دوم قطارش��هری ندارد ،گفت :این حادثه خسارت
جانی نداش��ته و عملیات ایمن س��ازی محل توس��ط
آتش نش��انان در حال انجام است .وی با اشاره به وجود
هنرستان شهید بهشتی در این محدوده افزود :خطری
هنرستان را تهدید نمی كند و نیاز به تخلیه هنرستان
نیست .حسن بنی اردالن مدیر هنرستان شهید بهشتی
نی��ز در این باره گفت :با توجه ب��ه ریزش مزبور كه در
حوالی توقفگاه خودرو این هنرس��تان اس��ت به توصیه
آتش نشانان توقفگاه مزبور و بخش های نزدیك به آن
تخلیه شده اند.عملیات حفاری  14،5كیلومتر خط دوم
قطار شهری مشهد از منطقه رضاشهر به سوی منطقه
طبرس��ی شمالی كه از تیر ماه س��ال  1390آغاز شده
بود  ،پانزدهم بهمن ماه پارسال به پایان رسید.این خط
هم اكنون در حال ریل گذاری است.

مرگ خلبان پاراگالیدر در زنجان

خلبان پاراگالیدر عصر یكشنبه گذشته هنگام پرواز در
س��ایت پروازی زنجان سقوط كرد و جان باخت.رئیس
هیئت انجمن های ورزش��ی اس��تان زنجان گفت :این
حادثه در ارتفاعات سایت پروازی «یا مهدی» زنجان به
وقوع پیوست .حمید ارجمندفر در گفتگو با ایرنا افزود:
این س��انحه به دلیل نامس��اعد بودن شرایط جوی رخ
داد؛ اما اعالم علت دقیق سقوط  ،نیازمند بررسی بیشتر
اس��ت .وی اظهاركرد" :علی بابایی" كه متاهل و حدود
 40سال داشت دوره های تكمیلی و تخصصی پرواز را
گذرانده بود و خود می توانس��ت ب��ه عنوان پرنده آزاد،
محل و زمان پرواز را انتخاب كند .مسئول روابط عمومی
مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��كی دانشگاه
علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
نیز گفت :ب��ا اعالم موضوع حادثه س��قوط پاراگالیدر،
بالفاصله نیروهای اورژانس مستقر در پایگاه قائم زنجان
به منظور اقدام های درمانی به محل اعزام شدند .جواد
مرادی افزود :نیروهای اورژانس پس از ش��ش دقیقه به
صحنه حادثه رس��یدند؛ هرچند خلب��ان را فاقد عالیم
حیاتی دیدند ام��ا با این وجود پس از اقدام های پیش
بیمارستانی او را به بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان
انتقال دادند .وی اظهار كرد :با توجه به اینكه حادثه در
ارتفاعات س��ایت پروازی یا مه��دی رخ داده بود؛ پایین
آوردن خلبان زمان زیادی برد.

ورود افعي دو متري به يك واحد مسكوني

مسئول آتش نشاني فس��ا از توابع استان فارس گفت:
ماموران اين واحد يك حلق��ه مار افعي دو متري را از
جلو در يك واحد مسكوني در اين شهر به صورت زنده
ب��ه دام انداختند .نادر نوح پيش��ه ،در گفتگ��و با ايرنا
اظهار داش��ت :در تماس تلفني مردم با س��امانه 125
آتش نشاني فسا و اعالم وجود يك حلقه مار سمي در جلو
در يك واحد مس��كوني اين ش��هر ،تيم امداد به محل
مورد نظر اعزام شد .وي بيان كرد :اين مار سمي كه از
در حي��اط منزل يك واحد مس��كوني قص��د ورود به
منزل را داشت باعث رعب و وحشت اهالي خانه و همسايه ها
ش��ده بود .نوح پيش��ه افزود :تيم امدادي آتش نشاني
فس��ا پس از حضور در محل م��ورد نظر ،اين مار افعي
س��مي خطرناك را به صورت زنده ب��ه دام انداخت .او
گفت :اين مار افعي كه از بيابان هاي اطراف شهرستان
فس��ا وارد ش��هر ش��ده بود پس از زنده گيري به اداره
محيط زيس��ت شهرستان فس��ا تحويل داده شد تا به
زيستگاه اصلي خود بازگردانده شود .مدير اداره محيط
زيس��ت شهرستان فسا نيز در مورد اين نوع مار گفت:
اي��ن خزنده از نوع مارگرز و از خانواده افعي اس��ت كه
سر پهن و مثلثي شكل ،پوزه پهن با لكه هاي قهوه اي
رنگ همراه با خال هاي ريز تيره ،از مشخصات اين مار
است و بيشتر در ش��مال غرب و جنوب كشور زيست
مي كند.وي ،ضمن هشدار به مردم درباره زنده گيري
ماره��ا بيان داش��ت :اين مارها به علت خشكس��الي و
ك��م آبي از مناطق كوهس��تاني به ط��رف آبادي ها و
شهرها حركت مي كنند و حتي سم نوزاد اين نوع مارها
مي تواند يك فرد بالغ را از پا درآورد.

غرق شدن دختر 19ساله در رودخانه

فرمانده انتظامي شهرستان آذرشهر از غرق شدن يک
دختر 19ساله در رودخانه روستاي "کردآباد" خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ "سيد لطيف
حس��يني" در تش��ريح اين خبر گفت :در پي تماس با
مرکز فوريت هاي پليس��ي  110مبني بر غرق ش��دن
دختر 19س��اله در رودخانه روستاي کردآباد  ،موضوع
در دس��تور کار قرار گرفت.وي افزود :با اعالم اين خبر
بالفاصله تيمي از مأموران کالنتري مرکزي آذرش��هر
به همراه رئيس پليس آگاهي براي بررس��ي موضوع به
محل حادثه اعزام ش��دند.اين مق��ام انتظامي در ادامه
اظهار داش��ت :طي بررس��ي هاي اوليه مش��خص شد
دختر 19ساله در اثر سقوط از پل در رودخانه اي واقع
در روس��تاي کردآباد از توابع شهرستان اسکو ،به دليل
غرق شدگي فوت شده است.سرهنگ حسيني در پايان
گفت :جس��د متوفي پس ازتشکيل پرونده و دستورات
الزم ازسوي مراجع قضایي  ،به سردخانه منتقل شد.
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جانش��ین فرماندهی انتظامی خراس��ان رضوی گفت:
باند خش��ن گرگ های مخوف در مش��هد شناسایی و
منهدم شد.س��رهنگ حسین بیدمش��کی در گفتگو با
میزان اظهار داش��ت :ماموران پلیس مش��هد از چندی
قبل در جریان ارتکاب س��رقت های خشن اعضای یک
باند در این ش��هر قرار گرفتند .سارقان نقاب پوش که
ب��ا چاقو و قمه به طعمه های خ��ود حمله می کردند،
خود را گرگ معرفی و با ضرب و شتم و مجروح کردن
مالباخته سرقت انجام می دادند .وی ادامه داد :با توجه
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