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قتل مربی بدنسازی در بام تهران

شهروند| مربی بدنســاز در یک درگیری 
خونین به کام مرگ رفــت. عامل جنایت که 
قصد داشت به شهرهای شمالی فرار کند، در 

دام ماموران پلیس گرفتار شد.
بامــداد روز پنجشــنبه درگیــری مابین 
سرنشــینان دو خودرو سواری پراید و 206 به 

ماموران  کالنتری 163 ولنجک اعالم شد. 
با حضور ماموران در محل و انجام تحقیقات 
اولیه مشــخص شــد که راننــده 206 به نام 
»امید«  32 ســاله مورد اصابت جسم سخت 
از ناحیه سر قرار گرفته و به علت شدت ضربه و 

جراحت وارده جان باخته  است. 
کارآگاهان پلیس با حضــور در محل وقوع 
جنایت به تحقیق از همراه دوســت مقتول به 
نام »آرش« پرداختنــد؛ آرش در اظهاراتش 
بــه کارآگاهان عنوان داشــت که بــه دلیل 
وقوع تصــادف با یک خودرو ســواری پراید با 
سرنشینان آن درگیر شدند که طی درگیری 

امید به قتل رسید. 
آرش در خصوص مشــخصات سرنشینان 
خودرو پرایــد به کارآگاهان گفــت: »آنها دو 
جوان بودند که یک نفر از آنها با میله ضربه ای 
به سمت امید پرتاب کرد که ضربه به سر امید 
برخورد کرد؛ زمانی کــه قصد کمک کردن به 
امید را داشتم، آنها بسرعت سوار خودرو خود 
شده و از محل متواری شدند اما در لحظه آخر 
موفق به برداشتن شــماره پالک خودرو آنها 

شدم.« 
با شناســایی مالک پراید در منطقه شــرق 
تهران، کارآگاهان در همــان تحقیقات اولیه 
اطالع پیدا کردند که خــودرو از لحاظ قانونی 
متعلق به خانمی جوان اســت امــا خودرو در 
اختیار همسرش به نام »علی« )28 ساله( قرار 

دارد که با آن مسافرکشی می کند. 
 در تحقیقات کارآگاهان مشــخص شد که 
علی همزمان با وقوع درگیری دیگر به خانه اش 
رفت و آمدی نداشته است؛  مراقبت نامحسوس 
از محل سکونت علی در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت و متهــم در زمان مراجعه به محل 

سکونتش دستگیر شد. 
علــی در اظهــارات اولیه منکــر هرگونه 
حضورش در صحنه درگیری شد اما با کشف 
آثار به جــای مانــده از خونریــزی  بر روی 
صندلی های پرایــد، در اظهارات بعدی عنوان 
کرد که در محل درگیری حضور داشــته اما 
قاتل را نمی شناسد و او را به عنوان مسافر سوار 

خودرو کرده است. 
در ادامه تحقیقات پلیســی و در شــرایطی 
که آثــار جراحات ناشــی از اصابت چاقو روی 
انگشتان دســت و همچنین پای علی کامال 
مشهود بود، وی به ناچار لب به اعتراف گشود 
و عنوان کرد که درگیری منجر به قتل مابین 
یکی از دوســتان وی به نام »عباس« و مقتول 

صورت گرفته است. 
با شناســایی عباس 27 ســاله بــه عنوان 
شخصی که علی را در شــب حادثه همراهی 
کرده، محل سکونتش در منطقه گلبرگ مورد 

شناسایی قرار گرفت. 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که عباس پس 
از درگیری، دیگر مراجعتی بــه خانه و محل 
کارش در آرایشگاهي واقع در منطقه گلبرگ 

نداشته است. 
در شرایطی که عباس از تهران متواری بود، 
کارآگاهان بــا انجام اقدامات پلیســی اطالع 
پیدا کردند که او به خانه یکی از بســتگانش 
در شهرســتان شــهریار متواری شده و قصد 
دارد تا از آنجا به شمال کشــور متواری شود؛ 
کارآگاهان به شهرستان شهریار اعزام شدند و 
زمانی که عباس قصد داشــت تا با یک خودرو 
پراید به شــمال کشــور عزیمت کند، وی را 

دستگیر کردند. 
عباس در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
»به همراه علی در حال بازگشــت از بام تهران 
بودیم که خودرو 206 از پشت سر به خودرو ما 
زد؛ علی از خودرو پیاده شد و در حال صحبت 
با راننده 206 بود که ناگهان سرنشــین 206 
از خودرو پیاده شــد و با چاقو به ســمت علی 
رفت؛ علی با فریاد از من درخواست کمک کرد 
و عنوان داشــت که چاقو خورده اســت؛ کنار 
جدول خیابان میله ای فوالدی  قرار داشت؛ در 
حالی  که از ناحیه دست و پا چاقو خورده بودم، 
با میله ضربه ای به ســمت راننده 206 پرتاب 
کردم؛ میله از دستم لغزید و به سر راننده 206 
برخورد کرد؛ خواستم به مقتول کمک کنم که 
علی خودرو را روشن کرد؛ من نیز سوار خودرو 
شده و در ادامه هر دو نفر از محل دور شدیم.« 

متهم به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 
27 تهران اعزام شد و به مشارکت در درگیری 
منجر به قتل اعتراف کرد؛ با توجه به اعترافات 
وی، متهم اصلــی پرونده به همراه علی جهت 
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم 

ویژه قتل پلیس آگاهی قرار گرفتند. 

ذره بين

خبر

شهروند| چهار سارقی که سه مغازه را هدف دستبرد های سریالی خود 
قرار داده بودند و از یک خانه ویالیی نیز 2 میلیارد تومان طال سرقت کردند، 
صبح دیروز در مقابل قضات دادگاه کیفری اســتان تهران ایستادند و به 

دزدی های خود اعتراف کردند. 
زمستان  سال 94 ماموران پلیس پایتخت در جریان سرقت از سه مغازه 
در خیابان تختی تهران قرار گرفتند. آنها بالفاصله موضوع را در دســتور 
کار خود قرار دادند و به تحقیق در این رابطه پرداختند. با حضور ماموران 
پلیس در محل های سرقت مشخص شد که ســارقان در هر سه سرقت، 
با شیوه ای مشــابه دزدگیر مغازه را تخریب کرده و با ورود به مغازه نقشه 
سرقتشان را اجرا کرده بودند. بنابراین تالش برای شناسایی و دستگیری 
سارقان آغاز شد تا این که فروردین  سال 95 به ماموران پلیس خبر رسید 
که یک خانه ویالیی در همان خیابان تختی مورد سرقت قرار گرفته است. 
با حضور ماموران مشخص شد که ســارقان با شکستن پنجره، وارد خانه 
ویالیی شده اند و بیش از 2 میلیارد تومان طال را سرقت کرده اند. بنابراین 
با توجه به شــیوه ســرقت، ماموران احتمال دادند که همان سارقان سه 
مغازه در خیابان تختی به این خانه ویالیی دســتبرد زده باشند. بنابراین 
پلیس به بررسی دوربین های مداربسته همان خیابان پرداخت و درنهایت 

توانســت چهره یکی از دزدان را شناسایی کند. با شناسایی چهره یکی از 
دزدان، همســایه ها اعالم کردند که این مرد سرایداری است که چند ماه 
قبل در یکی از آپارتمان های محله کار می کرد. با شناســایی مرد سرایدار 
ماموران توانستند یکی از دوستان او که سابقه زیادی در پرونده اش داشت را 
شناسایی و دستگیر کنند. این مرد پس از دستگیری به سرقت خانه ویالیی 
و سه مغازه دیگر در خیابان تختی اعتراف کرد و گفت که با همدستی سه 
نفر از دوستانش دست به این سرقت ها زده است. با اعترافات این مرد سارق 
همدستانش نیز به همراه یک مالخر دستگیر شدند و پرونده برای رسیدگی 
به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. این سارقان 
صبح دیروز در مقابل هیأت قضائی شعبه هشتم دادگاه کیفری قرار گرفتند. 
در این جلسه نماینده دادستان برای آنها درخواست قطع دست کرد. پس 
از آن چهار شاکی یک به یک جزییات سرقت را شرح دادند. صاحب خانه 
ویالیی به هیأت قضائی گفت: »طالها 2میلیارد تومان ارزش داشت و من 
در مدت 20 سال برای همسرم خریداری کرده بودم که سارقان یک شبه 
آنها را با خود بردند.« یکی دیگر از شاکیان نیز گفت: »4 میلیون شارژ موبایل 

و سیگار از سوپرمارکتم سرقت شده است.«
دو شاکی دیگر نیز اعالم کردند که 20 میلیون تومان گوشی موبایل از 

مغازه شان سرقت شده است. 
در ادامه چهار متهم نیز به دفاع از خود پرداختند و گفتند طالهای سرقت 

شده از خانه ویالیی را به مبلغ 80 میلیون تومان به مالخر فروخته بودند.
مرد مالخر نیز که صاحب یک طالفروشی اســت، گفت: »من از دزدی 

بودن طالها بی خبر بودم و فقط طالها را خریداری کردم.« 
در پایان این جلسه نیز هیأت قضائی وارد شور شدند تا رأی خود را درباره 

این پرونده صادر کنند.

اعترافات 4 سارق میلیاردی در مقابل قضات جنایی

شــهروند| برادران دوقلو در اقدامی وحشتناک، 
دختر مسافری را تحت آزار و اذیت خود قرار دادند.  15 
فروردین ماه زن  جوانی که  ساکن منطقه نارمک بود به 
همراه پدرش به کالنتری 144 تهرانپارس رفت و ادعا 
کرد  که توسط دو سرنشین یک  خودرو سواری ال 90 

مورد آزار و اذیت و سرقت قرار گرفته است. 
این زن  به کارآگاهان گفت: »هوا تاریک شــده بود 
که  از میدان نبوت به عنوان مسافر و به مقصد فلکه اول 
تهرانپارس ســوار یک خودرو ال 90 سفیدرنگ شدم؛ 
راننده و سرنشــین خودرو که حدودا 30 ساله بودند، 
بعد از طی مسافت کوتاهی تغییر مسیر دادند.  ناگهان  
سرنشین جلو به عقب خودرو آمد و با تهدید چاقو مرا 
مورد آزار و اذیت قــرار داد. در ادامه راننده ال 90 نیز مرا 
مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از ســرقت گوشی تلفن 
همراه، یک زنجیر و گوشواره طال، در خیابان اتحاد مرا از 

خودرو بیرون انداختند و از محل متواری شدند.«  
با توجه به حساســیت موضــوع، تیم ویــژه ای از 
کارآگاهان اداره شــانزدهم تحقیقات پلیســی جهت 
شناسایی و دستگیری دو متهم پرونده وارد عمل شدند. 
در نخستین مرحله از اقدامات پلیسی، با بهره گیری 
از اطالعات به دســت آمده از شاکی پرونده، کارآگاهان 

موفق به شناسایی خودرو  ال 90 متهمان شدند. 
با شناســایی مالک خودرو، کارآگاهــان اطالع پیدا 
کردند که خــودرو متعلق به فردی حدودا 60 ســاله 
است که به هیچ عنوان با مشخصات ظاهری متهمان 
پرونده همخوانی نداشت. در ادامه و با اقدامات پلیسی، 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که مالک خودرو دارای دو 

پسر دوقلو به نام های حامد و حمید ) هر دو نفر 30 ساله( 
است و ال 90 نیز در اختیار آنها قرار دارد.

دستگیری دوقلوها 
با شناســایی تصاویر حامد و حمید از سوی شاکی 
پرونده، دستگیری این دو نفر در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت. در بررسی سوابق حامد و حمید، مشخص 
شد که آنها از مجرمان ســابقه دار در زمینه زورگیری و 
سرقت به ویژه سرقت خانه  هستند که به تازگی در زمینه 
خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر نیز فعال شده اند. 
در شرایطی که برادران دوقلو به واسطه ارتکاب جرایم 
مختلف در محل سکونتشان در خیابان دماوند، بعد از پل 
خاقانی حضور نداشتند، شناسایی دیگر محل های تردد 

آنها در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و همزمان با آن 
دستور توقیف خودرو  ال 90 و دستگیری سرنشینان آن 

نیز در سیستم جامع پلیس ثبت شد. 
در ادامه اقدامات پلیسی، کارآگاهان اداره شانزدهم 
اطالع پیدا کردند که یکی از بــرادران به نام حمید در 
محدوده محل سکونتشــان مشاهده شــده است که 
بالفاصله این محل تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت 
و سرانجام و در شرایطی که حمید قصد خروج از  خانه را 

داشت، دستگیر شد. 
اعترافات حمید 

حمید در بازجویی ها  گفت: »در شب حادثه به همراه 
برادرم حامد با خــودرو ال 90 پدرمان بیرون رفتیم. در 

میدان هفت حوض، خانم جوانی را به عنوان مسافر سوار 
خودرو کردیم. حامد راننده بود و من در صندلی جلوی 
خودرو نشســته بودم که ناگهان هنگام حرکت، من از 
صندلی جلو به عقب رفتم و با تهدید چاقو، کیف، انگشتر، 
گردنبند طال و گوشی تلفن همراه این خانم را سرقت 
کردم و در ادامه با تهدید و زور او را مورد آزار و اذیت قرار 
دادم. در انتهای اتوبان قدیم اسبدوانی لحظه ای توقف 
کردیم و جایم را با برادرم عوض کردم. من پشت فرمان 
نشسته بودم و برادرم حامد نیز با تهدید و زور به او  تجاوز  
کرد. درنهایت زن جوان را  در مکانی خلوت و تاریک در 
خیابان اتحاد از خــودرو پیاده کردیم و از محل متواری 

شدیم.« 
دستگیری حامد 

با اعترافات صریح حمید، مخفیگاه مجردی دو برادر 
در محدوده شرق تهران شناســایی شد و در شرایطی 
که حامد از دستگیری برادرش اطالعی نداشت،  او نیز 
در مخفیگاه شان دستگیر شــد و پس از انتقال به اداره 
شــانزدهم پلیس آگاهی، اظهارات و اعترافات برادرش 

را تأیید کرد. 
هر دو متهم  با قرار وثیقه روانه زندان شدند. همزمان 
تحقیقات جهت شناسایی دیگر شــاکیان  احتمالی 
پرونده در دستور کار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ قرار گرفته است؛ به همین دلیل از دختران جوانی 
که در دام این دو پسر گرفتار شده اند  دعوت می شود تا 
جهت شناسایی تصاویر متهمان به اداره شانزدهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسالمی مراجعه 

کنند. 

دستگیریدوقلوهایتجاوزگر

آژیر

5 سال ابهام در قتل زن جوان

شــهروند| راز قتل زن جوانی که در باغی در 
دماوند به قتل رسیده بود، با انکار تنها متهم پرونده 
پس از گذشت 5 سال همچنان در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. نگهبان باغ، متهم شماره یک این پرونده 
است که براساس شــواهد و مدارک این زن را به 

قتل رسانده است.
اوایل شــهریور  ســال 90 بود که این پرونده 
پیش روی پلیس پایتخت قرار گرفت. مرد جوانی با 
مراجعه به پلیس خبر از ناپدیدشدن همسرش داد 
و گفت: »همسر 40ساله ام به نام مهتاب، از دیروز 
که برای خرید بیرون رفت، دیگر بازنگشت و هیچ 
خبری از او ندارم. 20 ســال است که با هم ازدواج 
کرده ایم و دوفرزند داریم. دراین مدت اصال سابقه 

نداشته که همسرم به خانه برنگردد.«
با اعالم این شــکایت، موضوع در دســتور کار 
مأموران قرار گرفت و تالش برای پیداکردن ردی 
از این زن آغاز شد. در ادامه مأموران پلیس شماره 
تماس این زن را ردیابی کردند و در تماس های وی 
یک مرد جوان به نام نوراهلل را شناســایی کردند. 
نوراهلل که نگهبان یک باغ بود، چنــد باری با زن 
جوان تماس گرفته بود و شواهد نشان می داد این 
مرد همزمان با ناپدیدشدن مهتاب متواری شده و 
به مکان نامعلومی رفته است. بنابراین مأموران به 
او مظنون شدند و دستور بازداشت وی نیز صادر 
شد. درنهایت این مرد شناسایی و بازداشت شد اما 
در بازجویی ها، قتل مهتاب را انکار کرد. این مرد 
حتی منکر ارتباط و برقراری تماس با مقتول شد 
و ادعا کرد که از چهارماه قبل در باغ کار می کرده 
و به درخواست صاحب باغ آنجا را ترک کرده تا به 

تهران برود.
با ادعاهای این مظنون، پلیس تحقیقات خود را 
دراین زمینه بیشــتر کرد تا این که بعد از گذشت 
8ماه بقایای جســد زن جوان درهمان باغی که 
نوراهلل نگهبانش بود، کشف شد و پزشکی قانونی 
نیز تأیید کرد که این جسد متعلق به مهتاب است. 
به همین دلیل نوراهلل بار دیگر در مظان اتهام قرار 
گرفت و بازجویی شــد، اما باز هم هرگونه ارتباط 
با قتل مهتاب را انکار کرد. ایــن درحالی بود که 
همســایه ها هم شــهادت دادند زن جوانی چند 
بار به این باغ آمــده و همراه نوراهلل دیده شــده 
است. بنابراین از آنجایی که تمام شواهد بر علیه 
نوراهلل بود، کیفرخواست پرونده وی صادر و برای 
رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 

شد. 
صبح دیروزجلســه رســیدگی به این پرونده 
درشعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران برگزار 
شد. دراین جلسه پس از قرائت کیفرخواست، پدر و 
مادر و دوفرزند قربانی برای نوراهلل تقاضای قصاص 
کردند. در ادامه متهم نیز درجایگاه ایســتاد و بار 
دیگر منکر قتل شد. وی به قضات گفت: »من زن 
جوان را نمی شناختم. شماره تلفنی که این زن با او 
تماس گرفته و من ازطریق آن ردیابی شدم، هم 
متعلق به یکی از دوستانم بود، اما از او خبری ندارم. 
آن زمان هم به درخواست صاحب باغ آنجا را ترک 
کردم تا برای کار به باغ دیگری در شــهریار بروم. 

5 سال است که بی گناه بازداشت شده ام.«
درپایان این جلسه نیز هیأت قضائی وارد شور 

شدند تا رأی صادر کنند.

آژیر

افزایش تلفات حادثه ریزش زباله در 
سریالنکا به 27 تن

خبرگزاری صداوسیما |  آمار تلفات حادثه 
فروریختن کوهی از زباله در منطقه ای در مجاورت 
کلمبو پایتخت ســریالنکا به 27 تن رسید.  این 
حادثه در مرکز جمع آوری زبالــه در کلمبو و به 
دنبال آتش ســوزی در کوهی از زبالــه به ارتفاع 
90 متر آغاز شــد و بیش از 90 منزل مســکونی 
نیز طعمه حریق شــد. به گفته سخنگوی ارتش 
هنوز مشخص نیست آیا کسی در این حادثه که 
عصر روز جمعه در شــهرکی در حومه پایتخت 
سریالنکا روی داد ناپدید شده است یا خیر، ولی 
تالش پرســنل نظامی برای جست وجو و یافتن 
قربانیان احتمالی و نیــز صحبت با بازماندگان به 
منظور تعیین تعداد مفقودان همچنان ادامه دارد.  
دوازده تن در این حادثه مصدوم و به بیمارستان 
منتقل شدند. از این محل برای انباشت زباله های 
شــهر کلمبو در طول چند سال گذشته استفاده 
شده اســت ولی نخست وزیر ســریالنکا دیروز 
اعالم کرد دولت به زودی محل انباشــت زباله ها 
را به مکان دیگری منتقــل خواهد کرد.  پارلمان 
ســریالنکا چندی پیش درخصــوص خطرات 
بهداشتی انباشــته کردن 23 میلیون تن زباله در 
مرکز جمع آوری زباله »کولوناوا« در کلمبو اخطار 
داده بود. روزانه حدود 800 تن زباله در این مرکز 
جمع آوری می شود. مردم محلی کلمبو پیش از 
این در اعتراض های مکرر خواستار جابه جایی این 
مرکز جمع آوری زباله و انتقال آن به محل دیگری 

شده بودند. 

شهروند|  تعداد قربانیان سیل مناطق غربی کشور 
از 40نفر گذشت و خبرها از مفقودشدن حداقل 7نفر 
دیگر حکایت دارد. با گذشت 2روز از جاری شدن سیل 
در اســتان های غربی و شــمال غربی کشور عملیات 
جست وجو و امدادرسانی به مناطق سیل زده همچنان 
ادامه دارد. همزمــان با ادامه عملیات جســت وجو، 
مفقودشدگان ســیل اخیر کار امدادرسانی و اسکان 
اضطراری ســیل زدگان درحال انجام است. تیم های 
ویژه ای ازســوی دولت برای بررسی اوضاع به مناطق 
سیل زده اعزام شده اند و صبح دیروز هم حجت االسالم 
والمسلمین معزی به نمایندگی از دفتر مقام معظم 
رهبری جهت بازدید از مناطق سیل زده وارد تبریز شد. 

افزایش قربانیان سیل 
 اما ســیل جمعه شب بیشــترین خسارت های 
مالی و جانی را به دوشــهر عجب شیر و آذرشهر وارد 
کــرد و درپی این حادثه دلخراش، روز یکشــنبه در 
آذربایجان شرقی عزای عمومی اعالم شد.  بنا بر اعالم 
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امدادونجات، در اثر 
سیل در استان های غربی کشور تاکنون  40نفر کشته 
شده اند و سرنوشت 5نفر دیگر هم نامعلوم است. او با 
اشاره به گستردگی مناطق سیل زده و ادامه عملیات 
امدادرسانی درمناطق سیل زده گفت: »امدادرسانی 
در52 شهر و روستای ســیل زده و دچار آبگرفتگی 
به طور همزمان در اســتان های آذربایجان شرقی و 
غربی، کردستان، کرمانشاه، قزوین، زنجان و مازندران 
ادامــه دارد و تاکنون 5 هزارو100 نفر امدادرســانی 
شده اند. به طوری که 410نفر دراین مناطق اسکان 
اضطراری یافته اند و 16نفر نیز به مناطق امن منتقل 
شــده اند.« او اضافه کرد: »تخلیــه آب از 268واحد 
مســکونی، رهاسازی 44 دســتگاه خودرو از مسیر 
سیالب، توزیع 110 دستگاه چادر و  هزار تخته پتو، به 
همراه توزیع 580 ست شست وشو، 175 شعله والور و 
فانوس ازجمله دیگر خدمات امدادی به سیل زدگان 
بوده است.« همچنین بیشتر مصدومان این حادثه به 
مراکزدرمانی تبریز منتقل شده اند که تاکنون تعداد 
زیادی از آنها از بیمارســتان مرخص شده اند. با این 
وجود، هنوز 6نفر از اهالی روستای چنار عجب شیر 

دربیمارستان های تبریز بستری هستند. 
شناسایی هویت 32 نفر ازکشته شدگان

درهمین حال، اســماعیل نجار رئیس ســازمان 
مدیریت بحران کشــور از ادامه عملیات جست وجو 
برای یافتن مفقودان درســیل آذربایجان خبر داد و 
دراین باره گفت: »تالش گروه های مختلف امدادی 
برای شناســایی 7نفــر از  مفقودان درشهرســتان 

عجب شــیر و آذرشــهر ادامه دارد. تاکنــون 2نفر 
درشهرستان عجب شیر و 5نفر در آذرشهر شناسایی 
نشده اند.« ســازمان پزشکی قانونی کشور هم صبح 
دیروز اسامی و هویت جانباختگان سیل در استان های 
آذربایجان شرقی و کردستان را اعالم کرد. بنابر اعالم 
سازمان پزشکی قانونی کشــور از مجموع 35 فوتی 
ارجاعی ناشــی از حادثه ســیل به پزشکی قانونی 
اســتان های آذربایجان شــرقی و کردستان، هویت 
32نفر از جانباختگان این حادثه مشخص شده است. 
به این ترتیب، تاکنون هویت 9نفر از کشته شدگان 
سیل در آذرشهر، 18نفر از قربانیان سیل عجب شیر و 
5 کشته دیگر سیل و رانش زمین در استان بانه و سقز 

استان کردستان مشخص شده است. 
خسارت 7 میلیارد تومانی سیل به راه های 

روستایی 
اما ســیل عالوه بر تلفات جانی و مصدوم شــدن 
تعدادی ازهموطنان خســارت مالــی زیادی هم به 
دنبال داشت. تخریب زیرســاخت های مواصالتی 
و خطوط انتقال نیــرو تا تخریب باغــات و مزارع و 
خانه های روستایی بخشی ازخسارت های سیل اخیر 
بوده است.  وزیر نیرو و نماینده ویژه رئیس جمهوری 

در رسیدگی به امور ســیل زدگان آذربایجان غربی 
و شــرقی از رســیدگی به خســارت های سیل در 
استان های آذربایجان غربی و شرقی، درجلسه امروز 
هیأت دولت خبر داد و درباره علت بروز سیل گفت: 
»علت عمده این سیالب که متاسفانه خساراتی را نیز 
به  دنبال داشته، گرمای هوا، بارش باران و ذوب شدن 
برف ها بود، البته دربرخی موارد که سد و سامانه های 
کنترل سیالب را داشتیم، آسیب ها به حداقل ممکن 
کاهش پیدا کرده اســت.« درهمین حال، اسماعیل 
جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی درحاشیه بازدید 
ازمناطق سیل زده گفت: »پیش بینی اداره هواشناسی 
زمینه بسیارخوبی را در راستای آمادگی در روستاها 
ایجاد کرد و در غیر این صورت خسارات چندین برابر 
می شــد.« حاال با وجود گذشــت چند روز از حادثه 
ســیل آذربایجان برآورد های اولیه ازخسارت های 
میلیاردی این سیل حکایت دارد. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی از خسارت یک میلیارد 
و300 میلیون تومانی شبکه آب و فاضالب تبریز بر اثر 
سیل خبر می دهد و عبدالحسین علی اکبری مدیرکل 
راهــداری و حمل ونقل جــاده ای آذربایجان غربی 
ازخســارت 250 میلیارد ریالی به راه های ارتباطی 

ارومیه و اشــنویه.  سیدحســین میرشفیع معاون 
راه  روســتایی وزیر راه وشهرســازی هم از تخریب 
جاده ای استان آذربایجان شــرقی به ارزش بیش از 
7 میلیارد تومان خبر می دهد. معاون راه  روســتایی 
وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به عادی شدن 
شرایط درمناطق ســیل زده گفت: »درحال حاضر 
تمامی مسیرها باز بوده و خوشبختانه مسیرمسدودی 
وجود نداشــته و تردد برقرار اســت.«  شمس الدین 
مراثی  فرماندار شهرستان عجب شیر از عادی شدن 
شرایط دراین شهرســتان خبر می دهد و می گوید: 
»از اداره کل منابع طبیعی اســتان خواستاریم که 
زمین هایی را دراختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
قرار دهند تا بین افراد ســیل زده که خانه هایشان به 
علت مجاورت با رودخانه آسیب دیده است، تفکیک 
شود.« این درحالی است که راه ارتباطی 5 روستا در 
میاندوآب به  علت سیالب کامال تخریب شده و به  علت 
کوهستانی بودن مناطق به نقاط شهری دسترسی 
ندارند. ســاکنان 5 روســتا بخش باروق میاندوآب 
ازجمله »گوزللوی قره داغ« و »حیدر باغی« به آب و 
غذا نیاز داردند، درحالی  که همه راه های روستایی این 

منطقه کامال تخریب شده است. 

با گذشت دو روز از وقوع سیل در استان های غربی امداد رسانی و جست وجو ادامه دارد

سیل 41 قربانی گرفت 
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