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انتقام مرگبار از پیرمرد پرنده فروش 

ش�هروند| مرد جوان برای رهای��ی از پس دادن 
بدهی اش، نقش��ه قتل پیرمرد پرنده فروش را اجرا 
کرد. این م��رد درحالی که پس از جنای��ت از ایران 
ف��رار کرده بود، پس از گذش��ت یکس��ال وقتی به 
 کشور بازگشت دستگیر شد. س��اعت 6 صبح روز 
26 شهریور سال 93 ماموران کالنتری 116 مولوی 
در جریان کشف جس��د پیرمردی حدودا 60 ساله 
قرار گرفتند و با حضور در محل حادثه به تحقیق در 
این رابطه پرداختند. با حضور مأموران کالنتری در 
محل کشف جسد در خیابان صاحب جم – کوچه 
حاتمی معروف به کوچه مرغی ها، مأموران با جسد 
پیرمردی روبه رو ش��دند که با اصابت ضربات چاقو 
به سینه، شکم و پا به قتل رس��یده بود. بنابراین به 
دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 27 
تهران، پرونده برای رس��یدگی در اختیار اداره دهم 
ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. با 
اعالم خبر صحنه قتل به اداره دهم پلیس آگاهی، 
کارآگاهان این اداره در محل جنایت حاضر شدند 
و در بازرس��ی محتویات لباس های مقتول، عالوه 
بر مبلغ 3 میلیون تومان پول نقد داخل لباس های 
مقت��ول موفق به پی��دا کردن مدارک شناس��ایی 
متعلق به مقتول به نام »قربان« شدند. با شناسایی 
هویت مقتول، کارآگاهان محل س��کونت خانواده 
وی در شهرس��تان کرج را شناس��ایی کردند و در 
تحقیقات از آنه��ا اطالع یافتند که مقتول به عنوان 
کارگر س��اختمانی در شهر کرج مش��غول به کار 
بوده اس��ت. در ادامه تحقیقات و در بررس��ی علت 
حضور مقتول در منطقه مولوی مش��خص شد که 
مقتول در زمینه خرید و ف��روش حیوانات به ویژه 
پرن��دگان نیز فعالیت داش��ته اس��ت. او به همین 
 دلیل اقدام ب��ه اجاره یک خانه مج��ردی در محله 
کوچه مرغی ها کرده و هر هفته، روزهای پنجشنبه 
و جمعه برای خرید و فروش پرندگان به این محل 
می رفته است. با توجه به ش��دت ضربات وارد شده 
به بدن مقتول، بررس��ی فرضیه ارتکاب جنایت با 
انگیزه »انتقام گیری« در دستور کار کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی قرار گرفت. بنابراین شناسایی و 
تحقیق از دوستان و اطرافیان مقتول در دستور کار 
کارآگاهان قرار گرفت و کارآگاهان اطالع پیدا کردند 
که مقتول با جوانی از اتباع افاغنه به نام »جمشید« 
30 ساله در زمینه خرید و فروش پرندگان ارتباط 
داشته است. با شناسایی »جمشید« به عنوان یکی 
از افراد مرتبط با مقتول، کارآگاهان به محل کار وی 
در ی��ک مغازه خیاطی در خیاب��ان مولوی رفتند و 
اطالع پیدا کردند که همزمان با کشف جسد مقتول، 
جمشید در کمتر از 24 ساعت از زمان مرِگ مقتول 
با صاحب مغازه خیاطی و همچنین صاحبخانه اش 
تسویه حساب کرده و از طریق مرزهای شرقی کشور 

و به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده است. 
در شرایطی که رسیدگی به پرونده قتل پیرمرد 
پرنده فروش همچنان در اداره دهم پلیس آگاهی در 
دستور کار قرار داشت، کارآگاهان اطالع پیدا کردند 
که متهم اصلی پرونده به تازگی و مجددا به صورت 
غیرقانونی به ایران بازگشته و در یک تولیدی مانتو 
این  بار در محدوده میدان شهدای هفتم تیر به عنوان 
خیاط مشغول به کار شده است. با شناسایی محل 
کار جمشید او توسط ماموران دستگیر شد.جمشید 
در تحقیقات نخست منکر هرگونه ارتکاب جنایت 
ش��ده اما نهایتا لب به اعتراف گش��ود و به ارتکاب 
جنایت اعتراف کرد. جمش��ید درخصوص انگیزه 
جنایت خود به کارآگاهان گفت:  »مبلغ 9 میلیون 
تومان به عنوان قرض از مقتول گرفته بودم. پس از 
مدتی مقتول درخواس��ت طلب خودش را کرد اما 
من هربار به بهانه ای این پول را پرداخت نمی کردم 
تا این که همین موضوع باعث اختالف من با مقتول 
شد. پس از گذشت مدتی متوجه شدم که مقتول 
با طرح موضوع طلب خ��ود و عدم بازپرداخت آن از 
سوی من در بین س��ایر افرادی که در زمینه خرید 
و فروش پرندگان فعالیت دارند باعث ش��ده تا آنها 
معامله ای با من انجام ندهند و این درحالی بود که 
مقتول هم هر روز ب��رای پس گرفتن پولش به من 
فش��ار می آورد. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا با 
کش��تن او هم خودم را از پس دادن پول به مقتول 
خالص کنم و هم از مقت��ول انتقام بگیرم.«  متهم 
درخصوص نحوه ارتکاب جنایت نیز به کارآگاهان 
گفت:  » با توجه به اطالع دقیقی که از زمان حضور 
مقتول در تهران و همچنین محل س��کونتش در 
منطقه مولوی داشتم، تصمیم به کشتنش گرفتم. 
حدود ساعِت 00: 04 شنبه های هر هفته، مقتول از 
تهران به کرج باز می گشت تا در محل کارش حاضر 
شود. بیرون از خانه مقتول منتظر بودم تا او از خانه 
خارج شود؛ زمانی که مقتول از خانه اش خارج شد، 
خودم را در پش��ت یک تیر چراغ برق و در تاریکی 
ش��ب پنهان کردم تا این که پس از عبور مقتول از 
مقابل چراغ برق، در یک لحظه به س��مت مقتول 
حمله کردم و با چاقو چند ضربه به او زدم و به سرعت 

از محل دور شدم.« 

در خبر اسیدپاشی به سه زن در بوکان استان 
آذربایجان غربی به اشتباه بوکان یکی از شهرهای 
کردس��تان عنوان ش��ده بود که بدین وس��یله 

تصحیح می شود.
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 كالهبرداري 18 میلیاردي 
از عمده فروشان 

 ش�هروند| دو تبهکار ک��ه با خریده��ای چکي
 18 میلیارد و 500 میلیون تومان کالهبرداري کرده 

بودند از سوی پلیس اصفهان بازداشت شدند. 
چندی پیش با ش��کایت تعدادي از فروشندگان 
عمده مواد غذایي و بهداشتي شهرستان گلپایگان 
مبن��ي بر کالهب��رداري دو نف��ر از آنه��ا موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهي 

فرماندهي انتظامي این شهرستان قرار گرفت.
در تحقیقات ابتدایي مشخص شد دو نفر که اهل 
شهرستان هم نبودند ابتدا اقدام به خرید کاال با مبالغ 
کمي از فروش��ندگان عمده مواد غذایي و بهداشتي 
به ص��ورت چکي کرده و پ��س از اینکه همه چک ها 
در موعد مقرر پاس ش��د و اعتماد فروش��ندگان به 
خریداران جلب شد در اقدام بعدي اجناسي با مبالغ 
میلیاردي خرید کرده و متواري ش��ده اند.  تحقیقات 
درخص��وص این پرونده ادامه داش��ت تا اینکه تعداد 
دیگري از عمده فروشان شهرستان که با این شیوه از 
آنها کالهبرداري شده بود نیز به پلیس آگاهي مراجعه 
و شکایتي مشابه را مطرح کردند. نحوه کالهبرداري 
و رقم باالي آن نشان مي داد که کارآگاهان با یکي از 
باندهاي بزرگ حرفه اي در این زمینه مواجه هستند 
که احتمال اینکه در ش��هرها و استان هاي دیگر نیز 
فعالیت داشته باشند وجود دارد. بنابراین کارآگاهان 
توانستند در تحقیقات خود رد پاي کالهبرداري هاي 
متهمان را در اس��تان هاي یزد و اراک نیز به دس��ت 
آورند. س��رانجام با اقدامات وی��ژه و خاص مخفیگاه 
دو نفر از کالهبرداران در شهرس��تان س��اوه استان 
مرکزي شناس��ایي و کارآگاهان ب��ا نیابت قضایي به 
محل رفتند و طي عملیاتي ویژه با همکاري ماموران 
پلیس آگاهي این شهرستان هر دو متهم را دستگیر 
و به گلپایگان منتق��ل کردند.   پس از دس��تگیری 
متهمان مشخص شد که آنها در مدت دو ماه فعالیت 
تبهکارانه خود توانس��ته بودند 18 میلی��ارد و 500 
میلیون تومان را از 11 فروشنده عمده مواد غذایي و 
بهداشتي کالهبرداري کنند. همچنین در بازرسي از 
مخفیگاه آنان محموله سنگیني اقالم مواد غذایي و 
 بهداشتي به ارزش 4 میلیارد تومان کشف شد.  سردار

»عبدالرضا آقاخاني« فرمانده انتظامي استان اصفهان 
به دس��تگیري دو مالخر این پرونده ک��ه در فروش 
کاالهاي به دست آمده از راه کالهبرداري با متهمان 
همدست بودند اش��اره کرد و دراین باره گفت: »این 
پرونده یکي از مهمتری��ن کالهبرداري ها از نظر رقم 
باالي آن طي سال هاي اخیر بود که با تالش مضاعف 
و زحم��ات ش��بانه روزي کارآگاه��ان پلیس آگاهي 
این فرماندهي در مدت دو هفته بس��ته ش��د و همه 
اعضاي آن دس��تگیر و تحویل قانون شدند.« رئیس 
پلیس استان با هشدار به کاسبان، صاحبان صنوف، 
کارخانه داران، صاحبان سرمایه و فروشندگان عمده 
کاال گفت: »توصیه ما براي جلوگیري از بروز اینگونه 
کالهبرداري ها این اس��ت که فریب ظاهر ش��یک و 
متش��خص افراد را نخ��ورده و در هنگام معامله هاي 
سنگین حتما قبال تحقیقات الزم را درخصوص هویت 
افرادي که با آنها وارد معامله مي شوید به عمل آورده 
و معامله خود را با ضمانت هاي س��نگین و در مراجع 
قانوني و معتبر انجام دهید و مراقب افرادي که با حیله 

و نیرنگ قصد جلب اعتماد آنان را دارند، باشید.«

   قاتل
 از مجازات اعدام رها شد

قاتل زندان جیرفت که  6 سال پیش دوست خود 
را به قتل رس��انده بود با رضایت خان��واده مقتول از 
قصاص رها شد. حسین برش��ان رئیس اداره زندان 
جیرفت صبح دیروز گفت:  یک قاتل زندان جیرفت 
که  6سال پیش دوست خود را به قتل رسانده بود با 
حکم مراجع قضایی در این مدت در بازداشت به سر 
می برد. رئیس اداره زندان جیرفت ادامه داد: این قاتل 
با رضایت خانواده مقتول و تالش کارکنان از قصاص 
رها شد که پس از طی مراحل قانونی آزاد شد. برشان 
افزود: آنچه شاهد آن هستیم بزرگی و بزرگ منشی 
خانواده مقتول اس��ت که کار راحتی نیس��ت و این 
خانواده با گذشت از حق قانونی خود بزرگواری را به 

نمایش گذاشتند.

 مرگ موتورسواران اسپانیایی
 در مسابقات كالیفرنیا

دو موتورسوار اسپانیایی در مسابقات موتو جی پی 
در کالیفرنیای آمریکا به دلیل تصادف شدید جان 
خود را از دس��ت دادند. صبح دیروز دو موتورسوار 
اس��پانیایی به  نام های برنارت مارتینز 35ساله و 
دنیل ریواس 27 ساله در مسابقات موتورسواری 
س��وپربایک که در کالیفرنیای آمریکا برگزار شد 
پس از استارت و طی کردن تنها چند متر از مسیر 
رقابت دچار حادثه ش��دند و تصادف وحشتناکی 
کردند. ش��دت حادث��ه به گونه ای بود ک��ه هر دو 
موتورس��وار جان خود را در دم از دس��ت دادند و 
حضور نیروهای پزشکی و امداد و رساندن آنها به 

مراکز درمانی هیچ سودی نداشت.

 ش�هروند| طوفان و س��یل تابس��تانی گریبان
10 استان کشور را گرفت و 14 کشته و 30 مصدوم 
بر جا گذاشت.  بارانی که با باد شدید آمد خیلی زود بر 
زمین جاری شد و مسافران جاده را در آستانه مرداد 

ماه، غافلگیر کرد.  
 بارانی ک��ه از آغازین روز هفته جاری ش��روع به 
باریدن کرد خیلی زود سیل آس��ا ش��د،20 خودرو 
را ب��ا خود ب��رد، گردش��گران را در محاصره طغیان 
رودخانه ها قرار داد و درنهایت خسارت سنگینی را 
بر جا گذاشت. هنوز از سرنوشت 12 زن و مرد که در 
باران سیل آسای نقاط مختلف کشور ناپدید شده اند، 

خبری در دست نیست. 
 باران ش��دید تابس��تانی در اولین روزهای هفته، 
اس��تان های تهران، البرز، خراسان شمالی، زنجان، 
سمنان، کرمان، قزوین، کردستان، آذربایجان غربی 
و مازندران را در محاصره سیل قرار داد. 365 امدادگر 
هالل احمر تا کنون برای نجات افراد گرفتار در سیل 
راهی شهرها و جاده های کشور شدند. درحالی که در 
تابستان انتظار کمتری می رفت باران های سیل آسا 
جان م��ردم را تهدید کند اما بارش باران ش��دید در 
آخرین روزهای تیرماه محاسبات را مختل کرد.  در 
جریان این باران سیل آسا رودخانه چالوس طغیان 
کرد و سیل به س��مت جاده و خودروهای مسافران 
تاخت و درنهایت با هجوم به خانه های روس��تایی و 
شهری 8 هزار و 500 نفر را در محاصره سیل قرار داد.  
طبق گزارشات رسیده بسیاری از خانه های شهر ی 
و روستا یی دچار آبگرفتگی ش��ده بودند اما فاجعه 
عظیم تر این حادثه نش��ان می داد چند زن و مرد در 
هجوم سیالب گرفتار شده و به کام مرگ فرو رفتند. 
عملیات امداد و نجات و جست و جوی ناپدیدشدگان 
سیل در مناطق س��یل زده به صورت منسجم آغاز 
ش��د.  مرتضوی، سخنگوی س��ازمان امدادونجات 
هالل احم��ر در رابط��ه با این س��یل گس��ترده به 
 »ش��هروند« گف��ت: » 365 امدادگ��ر در قال��ب
94 تیم عملیاتی ب��ه 8 هزار و 500 نفر در سراس��ر 
کشور امدادرسانی کردند.  همچنین 82 خودروی 
عملیاتی در آماده باش کامل بوده و خدمات امداد و 
نجات الزم را ارایه دادند. 37 روستا از 26 شهرستان 
اس��تان های س��یل زده با آبگرفتگی خانه ها و معابر 
روبه رو بودند ک��ه در عملیات امدادگران هالل احمر 

این خانه ها از محاصره آب درآمد.«
ناصر چرخس��از رئیس س��ازمان ام��داد و نجات 
هالل احم��ر در رابطه ب��ا جزییات امدادرس��انی به 
»شهروند« گفت: » از زمان وقوع سیل تا ساعت 12 
ظهر روز دوشنبه 8 هزارو  500 آسیب دیده در جریان 
این سیل شناسایی شدند و با کمک نیروهای امدادگر 
این جمعیت 6 هزار س��یل زده امدادرس��انی شدند 
و به 630 نفر اس��کان اضطراری داده شد. 330 نیرو 
در قالب 80 تیم عملیاتی 31 دستگاه موتور و پمپ 
لجن کش نیز در حادثه طوفان و س��یل  روزیکشنبه 
گذشته در برخی از اس��تان های کشور به کار گرفته 
شد. همچنین 87 واحد مسکونی مورد تخلیه آب و 
گل و الی قرار گرفتند که 70 مورد مربوط به استان 
مازن��دران، 5 مورد اس��تان قزوین، 6 مورد اس��تان 
کردس��تان، 5 م��ورد آذربایجان غرب��ی و یک مورد 
مربوط به اس��تان زنجان بود. همچنین 50 دستگاه 
چادر، 50 س��ت زیس��تی، 318 تخته پتو و 6 تخته 
موکت، 2 هزار و نهصد قوطی کنس��رو، 2 هزار بطری 
آب معدنی و یک هزار و دویست بسته بیسکویت نیز 
تا ظهر روز دوشنبه میان حادثه دیدگان توزیع شد.«

طوفان تهران مصدومی نداشت
 وقتی آس��مان پایتخ��ت را اب��ری س��یاه و تیره

 فرا گرف��ت طوفان به پا ش��د.  طوفانی که همزمان 
دامنگیر 10 استان کشور نیز شد و سیل در شهرها 
و جاده ها جوالن داد.  با این حال پایتخت نسبت به 
خسارت برخی از اس��تان های سیل زده، با کمترین 
بحران روبه رو شد. جالل ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشانی شهر تهران به »شهروند« گفت: »تاکنون 

طوف��ان در تهران مصدومی نداش��ته اس��ت، ولی 
خسارت های مالی برجا گذاشته است. این طوفان با 
سرعت 70 کیلومتر در ساعت در پایتخت به وقوع 
پیوس��ت که در اثر این طوفان تع��دادی از درختان 
شکسته شد و چند داربست نیز در سطح خیابان ها 
ریزش کرده بود. درحال حاضر نیز نیروهای خدمات 
شهری شهرداری درحال پاکسازی معابر و خیابان ها 
هستند.« سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران 
گفت: »بر اثر حوادث تعدادی از ماشین های شخصی 
دچار آس��یب هایی ش��دند.  وی اف��زود:  نیروهای 
آتش نش��انی با آماده ب��اش کام��ل در صحنه های 
حوادث حضور داش��ته اند. وی تصریح کرد: از سوی 
سازمان هواشناسی وقوع طوفان از قبل به سازمان 

ستاد آتش نشانی ش��هر تهران اعالم نشده بود و 
مدیریت بحران شهر تهران وقوع طوفان را 

به آتش نشانی گزارش داد.«
 عملیات آتش نشانان 40 نفر را

 در کن نجات داد
طوفان همه چیز با خود داشت؛ خاک،  
باران، س��یل، راه بندان و از همه مهم تر 
گرفتارشدگان در سیل. وقتی عصر روز 
یکشنبه طوفان به پایتخت آمد مردمی 
که برای تفریح به جاده کن رفته بودند 
در برابر خطر س��یل ق��رار گرفتند تا 
این که در عملیات امدادی آتش نشانی 

نجات یافتند.
س��یدجالل ملک��ی س��خنگوی 
سازمان آتش نش��انی در این درباره 
به »شهروند« گفت: »با گزارش وقوع 
سیل در شمال غرب پایتخت و جاده 
کن سولقان عملیات گسترده ای برای 
نجات گرفتار شدگان آغاز شد. دقایقی 
پس از آغ��از بارندگی ها خبری مبنی 
بر ریزش ک��وه در جاده امام��زاده داوود 
به سازمان آتش نش��انی گزارش شد و با 
توجه به این که این محدوده خارج از حوزه 
استحفاظی آتش نش��انی بود با موافقت 
معاون��ت عملی��ات و س��تاد فرماندهی 
آتش نش��انان نزدیک ترین ایس��تگاه به 
محل حادثه اعزام ش��دند.  در بخشی از 
جاده، مسیر به علت ریزش کوه مسدود 
ش��ده اما در چند کیلومت��ر باالتر از آن 
جاری شدن سیالب باعث تخریب پل 
و وارد آمدن خس��اراتی به جاده و تونل 
ش��ده بود به همین دلیل آتش نشانان 
درخواس��ت نیروی کمکی کرده و 5 
ایستگاه دیگر نیز از آتش نشانی تهران 
به این محدوده اعزام شدند.  سخنگوی 

سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران با بیان این که عملیات نجات در این 
محل آغاز شد، گفت:  »آتش نشانان با تقسیم شدن 
به چندین گروه، عملیات نجات در حاشیه رودخانه 
را آغاز کرده و تا بامداد روز دوش��نبه موفق ش��دند 
40 نفر از افرادی که در میانه س��یالب و گل و الی 
محبوس بودند  را نجات دهند.  با این حال گروه های 
آتش نش��انی در محل مستقر هس��تند و عملیات 
جست وجو برای مفقودشدگان احتمالی در رودخانه 
کن ادامه دارد.   حسین درویشی سرپرست معاونت 
عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
نیز درباره عملیات جس��ت و ج��وی امدادگران در 
منطقه سیل زده کن به »شهروند« گفت: » عملیات 
جس��ت وجوی مفقودی��ن حادثه طوفان و س��یل 
روز یکشنبه گذشته در کن س��ولقان، با استفاده از 
سگ های جس��ت وجو و زنده یاب س��ازمان امداد و 
نجات هالل احمر ادامه دارد.«این درحالی است که 
سیالب یکشنبه شب گذش��ته در منطقه امامزاده 
داوود هم خسارات زیادی بر جای گذاشت.  آمارهای 
ضد و نقیضی از کشته شدگان این حادثه اعالم شده 

است ولی س��تاد بحران اعالم کرد این حادثه هیچ 
مصدومی نداشته اس��ت.  درحال حاضر 58 نیروی 
امدادی کار جست وجو در مسیر رودخانه را برعهده 

دارند و تردد به سمت امامزاده داوود ممنوع شد. 
بر اثر این بارندگی و س��یل مق��داری از کوه های 
س��مت امامزاده داوود ریزش ک��رد.  به علت ریزش 
کوه، تعدادی از درختان شکسته و به همراه مقداری 
سنگ حرکت کرده و در مسیر پل کیگا قرار گرفت.  
به گفته یکی از شاهدان عینی، یک المپ روشن در 
این محدوده نبود و هوا بسیار تاریک و تمام جاده را 
گل و الی گرفته بود.  ماموران تا صبح مس��یر را باز 
کردند همچنین مسیر از 4 کیلومتر باالتر از پل کن تا 

مسیر بیراه کشار بسته شده بود. 
 2500 ماشین پشت این ریزش گرفتار شده بودند 

و راهداری باید راه را باز می کرد. بعد از چند س��اعت 
فعالیت یک باریکه راه باز ش��د و ماشین ها تک تک 
 حرکت می کردند و تا صبح کل مس��یر باز شد ولی 
به قدری تاریکی بود که کسی متوجه فوتی یا سقوط 
در دره نمی شد.  رودخانه در مس��یر امامزاده داوود 
طغیان و کوه ریزش کرد.  تونل س��ولقان بسته شد 
و افرادی که برای تفرج به کن رفته بودند پشت تونل 
گرفتار شدند. بعد از عملیات ماشین ها تخلیه و راه 
یکطرفه شد.  به همین دلیل آتش نشانی ، اورژانس ، 
هالل احمر و س��ایر عوامل به منطقه آس��یب دیده 
رفتند تا به مردم آس��یب دیده امدادرس��انی کنند. 
اس��ماعیل نجار رئیس مدیریت بحران درمورد این 
حادثه به »ش��هروند« گفت:  »حادث��ه ریزش کوه 

امامزاده داوود تلفات جانی نداشت.« 
امداد و نجات در البرز

رودخانه کرج بر اث��ر بارش ب��اران طغیان کرد 
و س��یل به راه افتاد، این طغیان که از آن به عنوان 
عامل اصلی وقوع س��یل در روس��تاهای سیجان 
در ج��اده چال��وس نیز یاد ش��د در هم��ان اولین 

دقیقه ها 25خودرو را با خود ب��رد.  در پی ورود این 
س��امانه بارش��ی بالفاصله زنگ آماده ب��اش برای 
امدادگران هالل احم��ر به صدا درآم��د. تیم های 
امدادی و جست وجوگر هالل احمر برای کمک به 
حادثه دیدگان به مناطق س��یل زده اعزام شدند و 
بالفاصله جلسات ستاد بحران تشکیل و درخصوص 
نحوه امدادرسانی تدابیر الزم اتخاذ شد.  اسماعیل 
نجار رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور درباره 
سیل در روستای سیجان البرز به »شهروند« گفت: 
»مسافران زیادی در تعطیالت به شهر سیجان که 
منطقه ای خوش آب و هوا در استان البرز است، سفر 
کرده بودند. با وقوع سیل در این منطقه 6 نفر کشته 
و 12 نفر ناپدید ش��دند، تحقیقات نشان می دهد 
5 نفر از کشته ش��دگان از اهالی هم��ان منطقه و 
 یک نفر تبعه افغانس��تان بوده اس��ت.  همچنین
270 واحد مسکونی در روستای 
س��یجان قرار دارد که 50 درصد 
این واحدها بی��ن 10 تا 50 درصد 

تخریب شدند.«
نقشه 6 سارق برای دزدی از 

سیل زدگان 
در این میان که مردم وحشت زده 
در هیاهوی سیل و تلفات و خسارت 
آن بودند 6 س��ارق سناریوی سرقت 
از خانه های خسارت دیده در منطقه 
س��یل زده ارتفاعات ج��اده چالوس را 
طراح��ی کردن��د.  این 6 س��ارق قصد 
داش��تند در قال��ب نیروه��ای مردمی 
کمک کننده به سیل زدگان از خانه های 
خسارت دیده دزدی کنند ولی با اقدام 
پلیس دستگیر شدند.  سردار سرتیپ 
کامران��ی صال��ح فرمان��ده نیروی 
انتظامی اس��تان الب��رز دراین باره 
گفت:  تالش ناجا برای حفظ نظم 
و برقراری امنیت برای حفاظت از 
جان و مال خسارت دیدگان ادامه 
داد و از نخس��تین ساعات شروع 
سیل گروه ویژه پلیس با تدابیر ویژه 
انتظامی به مناطق سیل زده طالقان 
و آسارا اعزام شده اس��ت.  فرمانده 
نیروی انتظامی استان البرز در ادامه 
از مردم خواست ضمن حفظ آرامش 
و همکاری خود با نیروهای امدادی 
مراق��ب افراد س��ودجو باش��ند و در 
صورت مش��اهده هر مورد مشکوکی 
مراتب را به نیروهای انتظامی حاضر 

در محل اطالع دهند. 
تبعات بعد از حادثه سیل

آخرین خبرها از س��یل در شمال 
کش��ور حکایت از ناپدید ش��دن 10 
کوهنورد ایران��ی و خارجی در مح��ور مازندران، 
همچنین گم ش��دن 50 خ��ودرو و پیدا ش��دن 
اجس��اد 5 نف��ر از هموطنان داش��ت.  بااین حال 
جس��ت وجوی امدادگران هالل احمر همچنان 
در مناطق سیل زده ادامه دارد. محمدتقی ایرانی 
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج با اعالم 
این که شمار کشته شدگان سیالب کرج تا کنون 
به 5 نفر رسیده اس��ت، گفت: »احتمال افزایش 
قربانیان وجود دارد.  یکطرفه بودن جاده چالوس 
امدادرسانی به حادثه دیدگان را با مشکل مواجه 
کرده اس��ت. وی بیش��ترین تلفات را مربوط به 
روستای سیجان دانست و گفت: نیروهای امدادی 
حاضر درمح��ل حادثه با اس��تفاده از چراغ قوه و 
موتور برق درحال عملیات امداد و نجات هستند. 
همچنین مفقود شدن یک عروس و داماد ازجمله 
گزارش های مردمی اس��ت که احتم��ال مفقود 
شدن تعداد بیشتری را دراین حادثه طبیعی قوی 

کرده است. 
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