
در  غذا  و  آب  بدون  روز  چهار  ]شهروند[ 
پیرمردی  شد.  حبس  زمین  20متری  اعماق 
اما  می رفت  کارش  به  محل  روز  هر  مثل  که 
یک چاه بدون درپوش فلزی او را گرفتار کرد. 
هرچه فریاد زد و کمک خواست  فایده نداشت. 
خانواده اش آن بیرون به دنبالش می گشتند 
چند  می زد.  فریاد  زمین  اعماق  در  خودش  و 
روز  صدای کمک خواهی اش به کسی نرسید 
تبدیل  ناله  به  فریادهایش  صدای  اینکه  تا 
شد. دیگر جانی در  بدنش نمانده بود. توانش 
را از دست داده بود. پیرمرد تنومند و درشت 
هم  چیزی  باز  کرد،  مقاومت  هرچه  اندام، 
بدهد.  جان  20متری  چاه  در  که  بود  نمانده 
شد.  شنیده  ناله هایش  صدای  درنهایت  اما 
را مردم و نیروهای  این مرد هفتادوپنج ساله 
آتش نشانی بعد از چهار روز زنده از چاه بیرون 

آوردند.  
سمت  به  پیرمرد  که  بود  صبح  جمعه 
شهر  کمرد  صنعتی  منطقه  در  کارخانه اش 
پردیس به راه افتاد. از  تهران عازم پردیس شد. 
مسیر هر روزش بود. هوا سرد بود و سوز زیادی 
داشت. نزدیک کارخانه اش  شد و به آنجا رفت. 
می خواست به سوله اش برود. اما دیگر کسی 
دوربین های  مداربسته  ندید.  را  پیرمرد  این 
تصاویر او را نزدیک کارخانه ثبت کردند و این 
از  بعد  پیرمرد دیده شد.  که  بود  باری  آخرین 
آن  خانواده اش جست وجوهای خود را شروع 

از این پیرمرد  یا نشانه ای  کردند. هیچ سرنخ 
دوربین های  طریق  از  نبود.  خانواده اش 
حضور  به  پی  منطقه  کارخانه های  مداربسته 
فیلم  اساس  بردند.  بر  حوالی  همان  در  او 
دوربین ها، پیرمرد از مقابل کارخانه عبور کرده 
بود اما برگشت او ثبت نشده بود. این  نشان 
می داد که مرد میانسال به کارخانه اش رسیده 
بود. پسرانش  ناپدید شده  اما همان حوالی 
به خانه  گشتند. خانه  به  دنبالش  ساعت ها 
از پدرشان  کردند. ولی هیچ ردی  جست وجو 
برف  دیگر  شد.  روزهای  از  سردتر  هوا  نبود. 
همه جا را سفید پوش کرد اما باز هم خبری 
، سه روز و در  ، دو روز از پیرمرد نشد. یک روز
از  نشانه ای  نه  اما  گذشت.  روز  چهار   نهایت 
آدم ربایی وجود داشت و نه اتفاق تلخی در آن 
خ داده  بود. با این حال جست وجوها  حوالی ر
به هیچ نتیجه ای نرسیده بود. تا اینکه دوشنبه 
غروب، درحالی که هوا  تاریک شده بود، صدای 
کارخانه  کارگران   ، رهگذر مردی  فریادهای 
پیرمرد را به بیرون کشاند. گمشده پیدا  شده 
بود. این رهگذر صدای ناله هایی را از درون چاه 
شنیده بود. یکی از  کارگران برای نجات مصدوم 
مهدی  شد.  مواجه  رئیسش  با  و  چاه  وارد 
پردیس،  آتش  نشانی  اداره  رئیس  درفکی، 
درباره عملیات نجات این پیرمرد به خبرنگار 
ما گفت: »این پیرمرد هفتادوپنج ساله، چهار 
روز  پیش به درون چاه سقوط کرده بود. اما 

بود،  خالی  و  خشک  چاه  این  خوشبختانه 
وگرنه نمی توانست در  آنجا دوام بیاورد. وقتی 
موضوع به ما اطالع داده شد، بالفاصله یک تیم 
پنج نفره به محل اعزام شد. وقتی  رسیدیم یک 
کارگر افغان به چاه رفته بود. بالفاصله عملیات 
آتش نشانان  را  مرد  این  درنهایت  شد.  آغاز 
پردیس نجات دادند. درواقع پیرمرد مصدوم، 
خانواده  و  نبود  کمرد  صنعتی  منطقه  ساکن 
او  دنبال  به  منطقه  در  پیش  روز  از  چهار  او 
محدوده،  در  جست وجو  از  پس  می گشتند . 
با  و  شد  شنیده  داخل  چاه  از  او  ناله  صدای 
عملیات  نفره  پنج  تیم  گرفتند .  تماس  ما 
53دقیقه  طی  آتش نشانی  امدادونجات 
چاه  درون  از  را  نیمه جان  و  بی  رمق  مصدوم 
تنومند  و  اندام  درشت  پیرمرد  دادند .  نجات 
بود. برای همین توانسته بود  بدون آب و غذا 

در آن چاه دوام بیاورد.« 
حال و روز مصدوم هنگام نجات بخشی از 
چاه، اصال خوب نبود. رمقی برایش نمانده بود. 
به  بالفاصله  کند.  حرکت  نمی توانست  زیاد 
بیمارستان منتقل شد: »زانو و ستون فقرات 
پیرمرد هنگام سقوط در چاه  شکسته شده 
بود و به دلیل گرسنگی و تشنگی ضعف شدید 
داشت . از طرفی چاه 20متری، در پوش فلزی 
قدری  به  آن  روی  چوبی  درپوش  و   نداشت 
پوسیده بود که وزن پیرمرد را تحمل نکرد و او 

به داخل چاه  سقوط کرد.« 
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تش نشانان پیرمرد 75ساله  را پس از 4 روز نجات دادند آ

 ماجــرای گرفتاری  
کارخانــه  در چاه 20متری رئیس 

تش  نشانی  رئیس اداره آ
پردیس: این پیرمرد 

هفتادوپنج ساله، چهار روز 
 پیش به درون چاه سقوط 
کرده بود. اما خوشبختانه 

این چاه خشک و خالی بود، 
وگرنه نمی توانست در  آنجا 
ع  دوام بیاورد. وقتی موضو

به ما اطالع داده شد، 
بالفاصله یک تیم پنج نفره 

به محل اعزام شد. وقتی 
 رسیدیم یک کارگر افغان 

به چاه رفته بود. بالفاصله 
عملیات آغاز شد. درنهایت 

تش نشانان  این مرد را آ
پردیس نجات دادند

 سرقت مسلحانه از طالفروشی 
در شهرک طالقانی 

سرقت مسلحانه از طالفروشی در شهرک 
طالقانِی شهرستان ماهشهر منجر به زخمی 
شدن دو نفر شد. در این سرقت مسلحانه 
سرقت  به  دست  سواری  خودرو  با  سارقان 
را زخمی کردند و از صحنه جرم  زدند، دو نفر 
متواری شدند. پلیس سرنخ هایی از عامالن 
برای  تالش  و  آورده  دست  به  سرقت  این 

دستگیری متهمان آغاز شده است.  

 مردی مادرزنش را 
با شلیک گلوله کشت 

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان 
سیب و سوران قاتل زن سالخورده سیب و 
سورانی پس از 6 ماه فرار به دام افتاد. سی ام 
در   60ساله  زنی  قتل  پی  در  مردادماه  امسال 
سوران،  و  سیب  شهرستان  در  خانه اش  
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. 
در  پرونده  به  رسیدگی کننده  تیم  حضور  با 
صحنه قتل و در پی تحقیقات صورت گرفته، 
مشخص شد داماد 34ساله مقتول به دلیل 
با  لفظی،  اختالفات خانوادگی، در مشاجره ای 
به سر مادر  گلوله ای  کمری همراه خود  کلت 
همسر خود شلیک کرد و او را در حضور همسر و 
محل  از  و  رساند  قتل  به  فرزندانش  سایر 
قاتل،  به متواری شدن  توجه  با  متواری شد. 
برای  را  خود  تالش  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
شناسایی محل اختفای متهم و دستگیری او 
آغاز کردند. مأموران با انجام یک سری اقدامات 
از  یکی  در  متهم  دریافتند  تخصصی 
شده  مخفی  کرمان  استان  شهرستان های 
از  پس  رسیدگی کننده  تیم  سرانجام  است. 
در  حضور  با  نیابت  اخذ  و  قضائی  هماهنگی 
استان کرمان، روز گذشته قاتل را پس از 6 ماه 
در  ضربتی  و  غافلگیرانه  عملیاتی  در  فرار 

مخفیگاهش دستگیر کردند.

پلیس رشوه را رد کرد 
50 میلیون  رشوه  وظیفه شناس  پلیس 
تومانی را رد کرد. در پی دریافت اخباری مبنی 
بر اینکه افرادی در باغی خانوادگی در منطقه 
جعل  را  مدارک  و  اسناد  ج  کر ماهدشت 
کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی  می کنند، 

مأموران کالنتری 26 ماهدشت قرار گرفت.
از  اطمینان  و  تحقیقات  انجام  با  مأموران 
صحت خبر با هماهنگی مقام قضائی به محل 
مورد نظر رفتند و در عملیاتی غافلگیرانه سه 

تن از متهمان را دستگیر کردند.
 35 متهمان،  اختفای  محل  از  بازرسی  در 
عدد انواع ُمهر جعلی ادارات دولتی و شخصی، 
جعلی،  ملی  کارت  و  شناسنامه  تعدادی 
چندین سند مالکیت زمین و خانه جعلی و 

تعدادی سیم کارت اعتباری کشف شد.
یکی از متهمان در حال انتقال به کالنتری 
برای رهایی از مجازات قانونی به مأموران مبلغ 
با  که  داد  رشوه  پیشنهاد  ریال  500 میلیون 
پلیس،  وظیفه شناسی  و  عمل  صحت 
پیشنهاد متهمان رد و ضمن صورت جلسه، 

پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

 کالهبرداری در انتقال دانشجو 
از شیراز به دانشگاه تهران

در پی شکایت یکی  از شهروندان مبنی بر 
اینکه از او مبلغ ۱۷0میلیون ریال کالهبرداری 
شده است، موضوع به صورت ویژه در دستور 
در  گرفت.  قرار  گاهی  آ پلیس  مأموران  کار 
در  شاکی  شد  مشخص  اولیه  بررسی های 
سایت های دانشگاه با فردی آشنا شده بود 
که به او وعده برنامه انتقالی از دانشگاه شیراز 
به تهران را با درخواست مبلغ ۱۷0 میلیون ریال 
دیگر  متهم  وجه،  واریز  از  پس  که  بود  داده 
حساب  پلیس  راستا،  این  در  نبود.  جوابگو 
از  یکی  در  متهم  و  کرد  مسدود  را  متهم 

شهرهای جنوبی کشور شناسایی شد.

تصادف زنجیره ای ۳۰ خودرو در محور 
مشهد - سبزوار

صبح  کامیون  و  سواری  خودرو  سی 
جاده  مسیر  در  زنجیره ای  به طور  سه شنبه 
- نیشابور با یکدیگر برخورد کردند که  سبزوار
در  حادثه  این  گذاشت.  جای  بر  مجروح    ۱2
کیلومتر پنج جاده سبزوار - نیشابور به دلیل 
لغزندگی سطح جاده در پی بارش شدید برف 
سانحه  این  وقوع  از  پس  بالفاصله  داد.  خ  ر
و  امدادی  بالگرد  تکنیسین ها،  رانندگی 
سانحه  محل  در  اورژانس  آمبوالنس های 
اولیه  مداوای  و  معاینه  به  و  یافتند  حضور 
جراحت دیده  افراد  پرداختند.  مجروحان 
تصادف زنجیره ای با بالگرد اورژانس هوایی و 
سه دستگاه آمبوالنس به بیمارستان امداد 

شهید بهشتی سبزوار اعزام شدند.

دستگیری کالهبردار پیش فروش 
خودرو 

 کالهبردار حرفه ای در قم با پیش فروش 
و  سمنان  استان های  در  نفر   6۷ از  خودرو 
گاهی  آ البرز کالهبرداری کرد. مأموران پلیس 
خودرو  یک  قم  استان  انتظامی  فرماندهی 
مواصالتی  محور  از  عبور  هنگام  را  سوزوکی 
با  توقیف  دستور  داشتن  دلیل  به  استان، 
میامی  شهرستان  از  کالهبرداری  موضوع 
دستگیر  را  راننده  و  توقیف  سمنان  استان 
کردند. در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد او دارای دو نمایندگی شرکت ایران خودرو 
بوده که یکی از آنها در  سال گذشته تعطیل شد 
و نمایندگی دیگر همچنان مشغول فعالیت 
بود و مردم برای ثبت نام خودرو به جای واریز 
وجه به حساب این شرکت به صورت کامل 

مبالغ را به حساب شخصی او واریز می کردند.
در ادامه در بازرسی از خودرو، تعداد زیادی 
اسناد ملکی، اسناد خودرو و سکه طال کشف 
شد که در ادامه با دستور مقام قضائی این 

نمایندگی نیز پلمپ شد.
استان های  در  شکات  از  نفر   6۷ تاکنون 
ارزش  و  شده اند  شناسایی  البرز  و  سمنان 
260 میلیارد  از  بیش  متهم  کالهبرداری 
پرونده  همراه  به  او  درنهایت  است.  ریال 
تشکیل شده تحویل مرجع قضائی و سرانجام 

با قرار قانونی روانه زندان شد.
با  باید  خودرو  نام  ثبت  برای  هم وطنان 
هوشیاری و دقت الزم مبالغ را تنها به حساب 
شرکت های خودروسازی واریز کنند تا شاهد 

این گونه کالهبرداری ها نباشیم. 

تش سوزی در »روسیه«   آ
جان 11 نفر را گرفت

روستای  در  نجاری  یک  آتش سوزی 
»پریچولیمسکی« در ایالت »تمسک« روسیه 
گفته  به  شد.  نفر   ۱۱ کشته شدن  به  منجر 
ملیت  حادثه  قربانیان  از  نفر   ۱0 مسئوالن 
ازبکستانی داشتند و دو نفر موفق به فرار از 
آتش شدند. زمانی که آتش نشانان به محل 
را  نجاری  تمام  حریق  رسیدند،  آتش سوزی 

دربرگرفته بود.
به  را  خود  نیز  منطقه  فرماندار  آن  از  پس 
تمام  بازرسی  دستور  و  رساند  حادثه  محل 
اینکه  بر  مبنی  گمانه زنی هایی  داد.  را  منطقه 
شده  آتش سوزی  باعث  برق  سیم  اتصال 
است، وجود دارد. بازرسان تحقیقات کیفری 
برای بررسی احتمال عمدی بودن حادثه را آغاز 

کرده اند.
در پاییز امسال آتش سوزی ای به وسعت 
در  سیبری  جنگلی  منطقه  بلژیک،  کشور 
آتش نشانان  که  بود  دربرگرفته  را  روسیه 
مناطق  که  آتش سوزی  این  مهارش کردند. 
را  سیبری  جنگل های  و  روسیه  شمالی 
دالر  ۱00 میلیون  حداقل  بود،  دربرگرفته 
خسارت درپی داشت. دادستان روسیه اعالم 
گروه های  را  آتش سوزی  که  است  کرده 
آتش افروز به منظور فریب نیروهای محافظ 
انجام  درختان  قطع  مخفی کردن  برای  محیط 

داده اند.

مکثذره بین

هفتادوپنج زندانی که اکثر آنها اعضای یک باند مهم قاچاق اسلحه و 
موادمخدر برزیلی بودند، روز یکشنبه از زندانی در پاراگوئه از طریق تونلی 

که ظاهرا با همدستی نگهبان ها حفر شده بود، گریختند.
«، مقامات پاراگوئه گفته اند تونلی را کشف کردند  به گزارش »یورونیوز
که زندانیان برای فرار کنده بودند و با 200 کیسه خاک مواجه شدند که در 

چندین سلول جاسازی شده بود.
وزیر کشور پاراگوئه گفت اکثر زندانیان فراری به باند برزیلی »قدرت 
نخست پایتخت«  )PCC(تعلق دارند؛ زندانی که اعضای این باند از آن 

گریختند، در شهر »پدرو خوآن کابالرو« در مرز برزیل واقع است.
این باند دهه ۱990 داخل زندان سائوپائولو تشکیل شد و نفوذش را 
در سراسر برزیل گسترش داد، به طوری که در مدت کوتاهی به بزرگترین 
سازمان خالفکار در برزیل تبدیل شد.مقامات برزیلی گفته اند 40 نفر از 
این زندانیان فراری برزیلی هستند و مقامات نام و عکس آنها را به پلیس 

مرزی داده اند.
 ،» در پی این واقعه رئیس زندان بالفاصله اخراج شد. »سیسیلیا پرز
گفت:  »ممکن  این ماجرا  پاراگوئه در اظهاراتی درباره  وزیر دادگستری 
نیست کسی در این مدت چیزی ندیده باشد، این کار مربوط به یک روز 

و یک شب نیست.«

به گفته »کمیسر آندرادا« فرار مانند فیلمی اکشن صورت گرفته است، 
آنها تونلی را مانند آنچه در فیلم ها دیده می شود، با روشنایی داخلی از 
مرکز بهداشت زندان حفر کرده اند، بین تونل و نزدیک ترین نگهبانی 

فقط 25 متر فاصله وجود دارد. 

گوئه  فرار 75 زندانــی با حفر تونــل در پارا


