
 ديروز يكي از حسابدارهاي طبقه چهاردهم پالسكو  
به خاك سپرده شد

 اسيدپاش اهوازي  
دستگير شد

نزاع؛ بيش از 84 هزار نفر را 
به پزشكي قانوني كشاند

مهره منچ، جان دانش آموز 
12 ساله را گرفت

به دنبال وقوع يك فقره اسيد پاشي در 
اهواز، نيروي انتظامي موفق ش��د فرد 
اسيدپاش را دستگير كند. س��رهنگ علي قاسم پور، 
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان خوزستان 
اظهار كرد: در پي وقوع اسيدپاشي به يك فالفل فروش 
در اهواز در مورخ ۱۶ آذرماه امسال، اين موضوع توسط 
كارآگاهان آگاهي استان در دستور كار قرار گرفت. وي 
افزود: پس از بررسي ها و تحقيقات صورت گرفته و بعد 
از همكاري فرد مصدوم، اس��يد پاش كه پس��ر عموي 
وي بوده و ب��ه علت اختالف خانوادگ��ي اقدام به اين 
اسيدپاشي كرده بود با هماهنگي مقام قضايي دستگير 

و به بزه ارتكابي اعتراف كرد.

معاون پزش��كي و آزمايشگاهي اداره 
كل پزشكي قانوني استان تهران گفت: 
از ابتداي فروردين تا پايان دي ماه امس��ال 84 هزار 
و 9۱5 تن به دليل صدمات ناش��ي از ن��زاع به مراكز 
پزشكي قانوني اين استان مراجعه كردند. سيدشهرام 
موسوي افزود: مراجعه اين شمار آسيب ديده به دليل 
نزاع در ۱0 ماهه امس��ال به مراكز پزش��كي قانوني 
استان تهران در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
)۱394( كه با شمار مراجعه كنندگان 84هزار و 959 
تن، يك دهم )0/۱( درصد كاهش يافته اس��ت. وي 
خاطرنشان كرد: از كل مراجعان به دليل آسيب هاي 
ناش��ي از نزاع تا پايان دي امسال 55 هزار و  490تن 
مرد و  29هزار و 425 تن زن بوده اند. موسوي افزود: 
در دي امس��ال نيز ش��مار مراجعان ن��زاع به مراكز 
پزشكي قانوني با 2/8 درصد كاهش نسبت به دي ماه 
سال گذشته به 7هزار و 3۶3تن رسيده است. پيش 
ازاين سازمان پزشكي قانوني از مراجعه 40۱ هزار و 
335 مصدوم نزاع از ابتداي فروردين تا پايان آبان ماه 
سال جاري به مراكز پزشكي قانوني در كشور خبر داده 
بود. پزشكي قانوني به مراجعه كنندگان نزاع توصيه 
كرده است كه ظاهر خون آلود تاثيري در صدور نظريه 
كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي 
صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، 
ن��وع جراحت و عمق آن اس��ت. همچنين بايد افزود 
كه ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني 
تعيين نمي ش��ود و اي��ن هم يكي ديگ��ر از باورهاي 
نادرست به يادگار مانده از گذشته است. براي صدور 
نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع 
توس��ط سازمان پزش��كي قانوني، ارايه معرفينامه از 

مراجع قضايي يا كالنتري الزامي است.

آنا| مدير اداره اطالع رس��اني و روابط 
عموم��ي آم��وزش و پرورش اس��تان 
زنجان از فوت يك دانش آموز كالس ششمي به دليل 
قورت دادن ي��ك مهره منچ خبر داد. رهبر طوماري، 
مدير اداره اطالع رس��اني و روابط عمومي آموزش و 
پرورش استان زنجان در خصوص جزييات اين حادثه، 
گفت: بيست و چهارم بهمن يكي از دانش آموزان پايه 
شش��م منطقه اسالم آباد در س��اعت زنگ تفريحي، 
مهره اي را كه در جيب داشته به يكباره قورت مي دهد 
و پس از اينكه دچار عاليم مي شود به معلمش اطالع 
مي دهد. معلم اين مس��اله را به مس��ووالن مدرسه 
اطالع مي دهد و نيروهاي امدادي اورژانس بالفاصله 
در مدرس��ه حض��ور مي يابند. مدي��ر روابط عمومي 
آموزش و پرورش استان زنجان تصريح كرد: نيروهاي 
امدادي پس از ارايه خدمات اوليه، اين دانش آموز را 
به بيمارس��تان منتقل كردند كه متاسفانه از آن روز 
تاكنون دانش آموز در كما به سر مي برد اما در نهايت 

امروز جان خود را از دست مي دهد. 

  مديرعامل سازمان اتوبوسراني كرج با اشاره به 
حادثه رخ داده در خيابان ش�هيد بهشتي كرج و 
تصادف اتوبوس با تعدادي خودرو گفت: با توجه 
به اطالعات به دس�ت آمده علت اين حادثه نقص 

فني اتوبوس بوده است. 
  سخنگوي س�ازمان آتش نشاني از تصادف پژو 
4۰۵ ب�ا تريلر در جاده دماوند خبر داد و گفت: در 
اين حادثه يك نفر كش�ته ش�ده و 4 نفر مصدوم 

شدند. فارس
  فرمانده�ي انتظام�ي اس�تان هرم�زگان از 
شناسايي و دستگيري عامل مزاحمت اينترنتي 

در شهرستان بندرعباس خبر داد. ايرنا
  فرمانده انتظامي شهرس�تان مياندوآب گفت 
كه با ت�الش ماموران پليس اين شهرس�تان باند 
13 نفره س�ارقان حرفه اي متالشي و اعضاي آن 

دستگير شدند.  باشگاه خبرنگاران جوان

خاتمه تالش سارق براي گروگانگيري نافرجام خانواده اش 
ايسنا| رييس پليس آگاهي استان قم گفت: در پي تالش ماموران آگاهي استان قم براي دستگيري سركرده يك باند حرفه اي سارقان مغازه، متهم كه براي فرار اقدام به گروگانگيري همسر خود كرده بود به ناچار 
تسليم قانون شد. سرهنگ احمد كرمي گفت :  متهم با مشاهده ماموران اقدام به گروگانگيري همسر خود كرد، بنابراين ماموران پس از هماهنگي با مقام قضايي وارد عمل شده و نهايتا نامبرده تسليم قانون شد. 

وي در سال هاي گذشته چندين مرتبه به اتهام سرقت منزل و اماكن خصوصي دستگير و پس از تحمل كيفر از زندان آزاد و مجددا به چرخه جرم بازگشته است. 

ايرنا| سيد حس��ن قاضي زاده هاشمي؛ وزير بهداشت 
درباره آخرين وضعيت تعرفه ه��اي درمان 9۶ گفت: 
»تعرفه هاي پزشكي س��ال۱39۶ قبل از پايان امسال 
تعيين و براي تصويب به هيات وزيران تقديم مي شود. 
روز گذش��ته هم با وزير كار صحبت كردم كه قرار شد 
قبل از پايان سال، جلسه ش��وراي عالي بيمه تشكيل 
و متناس��ب با نرخ ت��ورم تصميم و به هي��ات وزيران 
ارس��ال شود. ش��وراي عالي بيمه متناسب با اعتبارات 
پيش بيني ش��ده در بودجه، تعرفه هاي پزشكي سال 
آين��ده را تعيين خواهد كرد البته منطقي اين اس��ت 
كه با توجه به نرخ تورم تصميم گيري ش��ود.«  وي كه 
در پايان جلس��ه هيات دولت با خبرن��گاران صحبت 
مي كرد درباره اقدامات صورت گرفته براي س��المتي 
مردم خوزس��تان گفت: »س��المت مردم براي ما مهم 
است، به خصوص مردمي كه در خوزستان در معرض 
آس��يب ها و بيماري ه��اي مختلف از جمل��ه بيماري 
تنفس��ي قرار دارند. ع��الوه بر موض��وع ريزگردها، ما 
بحث پوش��ش گياهي را ني��ز در منطقه خوزس��تان 
داشتيم كه باعث حساسيت ش��ده بود، در چند سال 
گذشته مشكالت زيادي از جمله بيماري هاي تنفسي 
و شبه آس��مي زيادي داشتيم، خوش��بختانه با هرس 
كردن درختان امس��ال اين بيماري ها خيلي كاهش 
پيدا كرد.«  وزير بهداش��ت همچنين ضمن اش��اره به 
كمب��ود 30 قل��م دارو، از ممنوعيت افزاي��ش واردات 
دارو خبر داد و با انتقاد از رويه دولت و مجلس در قبال 
دريافت عوارض از كاالهاي مضر بر سالمت گفت: »من 
شخصا معترض هستم كه نه دولت و نه مجلس در اين 
باره جدي نبودند. قانوني در اين زمينه وضع ش��ده كه 
س��هم ما در تصميم گيري ناچيز است. وزارت صنعت، 
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه كمتر به وضع 
عوارض��ي رضايت مي دهن��د كه حاص��ل آن كاهش 
مصرف اس��ت. تالش كرديم قانون تغيير كند، موفق 
 نشديم. آنهايي كه شعار پيشگيري مي دهند بايد به آن 
عمل كنند.«  وي در تش��ريح وضعيت صنعت دارويي 
كشور گفت: »بعيد مي دانم موفق شده باشيم كه تغيير 
زيادي در صنعت دارويي كش��ور ايجاد كنيم. البته ما 
در اين دولت هر م��اه دو قلم داروي جديد به مجموعه 
داروهاي كشور اضافه كرده ايم، اما توانايي علمي ما در 
اين حوزه بيش از اين اس��ت. مشكل صنعت دارويي ما 
اين است كه سايه سنگين بخش دولتي و شبه دولتي 
روي آن است و اين موضوع باعث شده كه صنعت مان 
از صنايع دارويي روز دنيا فاصله داش��ته باشد. اصرار ما 
براي توسعه صادرات به همين دليل بود تا بتوانيم عالوه 
بر ارزآوري و توس��عه اشتغال، ش��اهد ارتقاي كيفيت 
فرآورده ه��اي دارويي هم باش��يم. از جهتي در فصول 
مختلف براي ما فضاس��ازي كرده اند، اما از كساني كه 
در اين مدت مقاومت كردند تشكر مي كنيم؛ چرا كه ما 
تسليم نشديم و به طور شفاف اعالم كرديم كه حمايت 
از توليد داخل به معناي آسيب رساندن به سالمت مردم 
نيست و نمي توانيم از اين موضوع به ويژه در حوزه دارو 
و تجهيزات پزشكي كوتاه بياييم.«  وزير بهداشت تاكيد 
كرد: »حمايت دولت و مجلس ب��راي اقدامات وزارت 
بهداشت ضروري اس��ت و اگر كمك نكنند، بايد ضرر 
بيشتري در آينده نزديك بدهند؛ زيرا جامعه اي داريم كه 
هزينه دولت را بابت درمان باال مي برد و جامعه معلولي 
را ش��اهد خواهيم بود، اما نه مجلس و نه دولت در اين 
زمينه جدي نبودند. از بيمه ها هم انتظارات بيشتري 
داشتيم و عدم هماهنگي در سطح پوشش برخي داروها 
بدون جلب نظر وزارت بهداشت كاهش پيدا كرد و در 
واقع بيمه گران تخلف كردند و بسته خدمتي را كاهش 
 دادند كه باعث ش��د كاهش قيمت داروها براي مردم 
ملموس نباشد.«  وزير بهداشت تاكيد كرد: »در ماه هاي 
باقيمانده دولت اجازه نمي دهيم دستاوردهاي حوزه 
سالمت در اين دوره آسيب ببيند و سعي مي كنيم مردم 

كمترين نگراني و اضطراري را داشته باشند.« 

وزير بهداشت: 
 تعرفه درمان 96 متناسب 

با تورم تعيين مي شود 

گزارشخبرسرخط خبرها
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به ماموران گفتم 
رفيقم در پالسكو 

جا مانده
بع�د از ي�ك س�اعت در 
آخرين تماسي كه با هم 
داش�تيم از ش�دت دود 
نفس نفس مي زد و گفت 
زير دره�اي مغ�ازه را با 
پارچ�ه پوش�انده تا دود 
وارد س�اختمان نش�ود. 
من همان موقع خودم را 
جلوي پالس�كو رساندم 
و به آتش نش�ان ها گفتم 
ك�ه رفيق�م در طبقه 14 

جامانده.

ديروز عصر مراس��م ختم 
كامبيز باق��ري يكي ديگر 
از قربانيان پالس��كو در مس��جد انصار در 
خيابان پنجم نيروي هوايي برگزار ش��د. 
روز دوشنبه در حالي كه 33 روز از حادثه 
فروريختن پالس��كو مي گذرد مسووالن 
پزشكي قانوني با خانواده او تماس گرفتند 
و خبر دادند كه تس��ت پزش��كي قانوني 
پسرشان مثبت است. كامبيز باقري سه ماه 
قبل از حادثه در يكي از توليدي هاي طبقه 

چهاردهم پالس��كو به عنوان حس��ابدار 
مشغول به كار شده بود. 

قرار بود برايش خواستگاري بروند
حاال ك��ه دو روز از اعالم اين خبر مي گذرد 
خانواده اش براي او مراسم ختم گرفته اند. 
دوس��تان كامبيز حجله هاي رنگي را كنار 
مس��جد گذاش��ته اند و تاج  هاي گل يكي 
بعد از ديگري از در مس��جد وارد مي شود. 
جلوي در مسجد يك ماكسيما سورمه اي 
رنگ كه ب��ا گل هاي س��فيدرنگ و روبان 
مش��كي تزئين شده، گذاش��ته اند. يكي از 

اقوام نزدي��ك كامبيز كه مقابل ايس��تاده 
مي گويد: ق��رار بود يك هفته بع��د از اين 
اتفاق مراسم خواستگاري برايش بگيرند. 
حاال همه خانواده در ش��وك هستند. بعد 
از 33 روز دع��ا و ن��ذر و نياز خب��ر آوردند 
كه كامبي��ز زير آوار پالس��كو جان باخته 
است. »داخل مسجد مادر كامبيز با لباس 
سياه روي صندلي نشسته. يك دستش را 
روي سينه اش گذاش��ته و دست ديگرش 
روي پايش اس��ت. مس��تقيم ب��ه عكس 
پس��رش چش��م دوخته اس��ت. كامبيز از 
ب��االي مجل��س و در عكس هايي كه روي 

ميز وس��ط س��الن گذاش��ته اند نشسته و 
همه چيز را تماشا مي كند. مادرش رنگ به 
رو ندارد و مدام حواس��ش هست تا مراسم 
پذيرايي به بهترين ش��كلش برگزار شود. 
مراسم كه تمام مي شود مادرش از 33 روز 
چش��م انتظاري اش مي گوي��د: گاهي يك 
تلفن به ما مي زدند و مي گفتند كه پسرتان 
زنده اس��ت خوش��حال مي ش��ديم و دعا 
مي كرديم تا هر چه زودتر در خانه باز شود 
و كامبيزمان را ببينيم. يك بار زنگ مي زدند 
و مي گفتند كه شايد شناسايي اش كنند و 
خبر فوتش را به م��ا بدهند. هر لحظه يك 
چشم مان اشك بود و يك چشم مان خون. 
ش��ب ها نمي خوابيديم تا مبادا خبري از او 
بيايد و ما ندانيم. عكسش را ميان مفقودها 
و فوت ش��ده ها مي ديدي��م و ب��از هم اميد 
داش��تيم تا همه اينها خواب و خيال باشد 
و او برگردد. « مادر كامبيز دست هايش را 
به آسمان مي برد و با صداي بلند مي گويد: 

»سخت گذشت، خيلي سخت«
از بلندگوي مراس��م اع��الم مي كنند كه 
رييس سازمان ترافيك شهرداري هم در 

مراسم حضور دارد. 

در مغازه از شدت دود نفس نفس مي زد
ربيع��ي هم��كار  كامبيز كه س��ه ماه در 
بوتيك با هم همكار بودند مي گويد: صبح 
روز حادث��ه من وكامبيز با ه��م در مغازه 
بوديم. من چك ها را برداشتم و خواستم 
كه از س��اختمان بيرون بيايم. آخرين بار 
كامبي��ز را جلوي در آسانس��ور طبقه ۱4 
ديدم. به او گفتم من دارم مي روم مواظب 
خودش باش��د. اين آخرين ديدار ما بود. 
تا اينكه س��اعت 8 به چهارراه اس��تانبول 
كه رس��يدم خبر دادند س��اختمان آتش 
گرفت��ه. تم��اس گرفتم و ب��ه او گفتم هر 
چه زودتر از ساختمان بيرون بيايد گفت 
آسانس��ورها خراب ش��ده و راه پله ها هم 
بس��ته اس��ت اگر زودتر آتش را خاموش 
كنند و راه ها باز ش��ود بيرون مي آيد. بعد 

از يك ساعت در آخرين تماسي كه با هم 
داش��تيم از شدت دود نفس نفس مي زد و 
گفت زير درهاي مغازه را با پارچه پوشانده 
تا دود وارد س��اختمان نش��ود. من همان 
موقع خودم را جلوي پالس��كو رساندم و 
به آتش نشان ها گفتم كه رفيقم در طبقه 
۱4 جامانده. آتش نش��ان ها رفتند تا او را 
نجات دهند اما چند دقيقه بعد از آخرين 
تماس ما س��اختمان فروريخت و تلفن او 

خاموش شد. 

تنها پسر خانواده بود
آق��اي باقري پ��در كامبي��ز در پاركينگ 
خان��ه مش��غول خداحافظ��ي ك��ردن از 
مهمان هاست. كت و شلوار خاكستري رنگ 
پوش��يده در كنار برادرهايش ايس��تاده. 
يكي از اق��وام نزديك كامبي��ز مي گويد: 
»خان��واده اش فقط همان ش��بي كه فردا 
صبحش كامبيز به پالسكو رفت او را ديده 
بودند. او بعد از آتش سوزي با خانواده اش 
تماس گرفت و گفت كه در پاس��اژ گرفتار 
شده. همان موقع خانواده اش به پالسكو 
رفتند و از آتش نش��ان ها خواس��تند تا او 
را نج��ات دهن��د اما انگار دير رس��يدند و 
كسي نتوانست او را از آنجا بيرون بياورد. 
چشم انتظاري خانواده از همان روز شروع 
شد. كامبيز تنها پس��ر اين خانواده بود و 
همه او را ب��ا خوبي هايش به ياد مي آورند. 
در ش��غلش آدم موفقي ب��ود و همين كه 
احس��اس مي كرد كس��ي به كمك او نياز 
دارد تلفني مش��كلش را حل مي كرد. « او 
درباره پيدا شدن جنازه كامبيز مي گويد: 
» شناس��ايي جنازه كامبي��ز خيلي طول 
كش��يد. ما مي دانستيم جنازه در پزشكي 
قانوني است اما نمي دانستيم مال كامبيز 
است يا نه. چند روز پيش براي شناسايي 
جسدش به پزشكي قانوني رفتيم. جنازه 
كامل ب��ود اما ب��ه علت س��وختگي قابل 
شناسايي نبود. خالصه دو شب پيش خبر 

قطعي فوتش را به ما دادند. «

هديه كيميايي

 آخرين جزييات انفجار لوله گاز 
و تخريب سه خانه

 تعداد جان باختگان
 به ۵ نفر رسيد

س�خنگوي اورژانس ته�ران با اش�اره به حادثه 
انفجار لوله گاز و تخريب 3 س�اختمان در محله 
خليج، درباره آخرين جزيي�ات حادثه گفت: بر 
اثر اين حادثه ۵ نفر جان خود را از دس�ت داده و 
6 نفر مصدوم ش�دند. حسن عباسي: اين حادثه 
بعدازظه�ر روز سه ش�نبه و براثر انفج�ار گاز به 
وقوع پيوست و س�بب تخريب 3 ساختمان شد 
كه بر اثر آن ساكنان س�اختمان زير آوار ماندند. 
وي افزود: بالفاصله پس از اين حادثه 1۰ دستگاه 
آمبوالنس، يك اتوبوس آمبوالنس و 4 خودروي 
فرماندهي به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات 
الزم را جه�ت نجات ج�ان حادثه ديدگان انجام 
دادند. س�خنگوي اورژانس ته�ران ادامه داد: 9 
مصدوم حادثه به بيمارستان فياض بخش و دو نفر 
ديگر به بيمارستان هاي يافت آباد و مطهري انتقال 
يافتند كه متاسفانه ۵ نفر از مصدومان انتقالي به 
بيمارس�تان فياض بخش براثر ش�دت جراحات 
وارده در بيمارستان جان باختند. نخستين خبرها 
از حادثه نشان دهنده مرگ 3 نفر از ساكنان اين 

ساختمان ها )دو نفر زن و يك كودك( بود. 

حسابدار پالسكو به دامادي نرسيد

۱- همدان سابق - بزرگ فاميل
2- مقاب��ل زوج - از ش��هرهاي تهران - گاه��ي از خنده 

مي روند!
3- زمينه - واحد سطح - دعاي زير لب - پشت سر

4- نابودي - سينه
5- سياهرگ - زبان گجشك - نشانه ها - نام تركي
۶- پيروان پيامبر - زياده روي - واحد شمارش شتر

7- مظهر الغري - بازديد سپاه - روشندل
8- پايتخت سرزمين گاوبازان - از شهرهاي استان فارس

9- قضا - جد و پدربزرگ - كالم تعجب خانم ها
۱0- نرم دلي و مهرباني - واحد زمين - سر بر گندم

۱۱- صدمه و آسيب - سنگ انداز - سخن ياوه - شادماني
۱2- گروه مجهز - تحريم سياسي

۱3- صن��دوق حمل مرده - پس��ت و فروماي��ه - غذاي 
ساده - خواست عرب

۱4- هوس باردار - پايبند به عهد - رنج و ناخوشي
۱5- كاركرد - فال نيك زدن

۱- رستم از آن گذشت - ماشين كشاورزي
2- داراي حرارت - پوسيده - نقش اندازي - كالم پرسش

3- كاله الف - نشانه الهي - نام - فرشته موكل بر آهن
4- قطب مثبت باطري - درخت كنار - شكستني ورزشي

5- شب سرد - مخترع دماسنج
۶- اثر رطوبت - نت اول - ورزش��گاه باش��گاه بارسلون- 

گشاده
7- پايتخت كوبا - از شهرهاي بوشهر - به خاك سپردن

8- آماس - ميزان عمر - صفت عدد - مار بزرگ
9- حيله گر حافظ! - ش��هر صنعتي ايران - س��رزمين 

مردان بلند
۱0- دست عرب - صحرا - چهار من تبريزي - شالوده

۱۱- ما بعد الطبيعه - مقواي نازك
۱2- انتقال بيماري - ديوار كوتاه - خوراك گربه !

۱3- فدراسيون واليبال - كشتي جنگي - يد - مادر لر
۱4- درخت تس��بيح - خورشيد - پارچه باريك وبلند- 

جرقه آتش
۱5- خميازه - سود بردن

افقی

جدول

متقاطع

عمودی سودوكو

تس�نيم|  اعضاي يك خانواده افغانستاني در شرق 
اس��تان تهران مورد حمله قرار گرفتند كه منجر به 

قتل پدر و پسر اين خانواده شد. 
بر اس��اس اطالعات به دست آمده احتماال اختالفات 
خانوادگي علت وقوع اين جنايت بوده است. از صبح 
ديروز تصاوير قتل اعضاي يك خانواده افغانس��تاني 
در شرق تهران )قيامدش��ت( در شبكه هاي مجازي 
منتشر و باعث بروز ش��ايعات مختلف در اين زمينه 
ش��ده است. فرد يا افرادي كه دس��ت به اين جنايت 
زده اند با حمله به اعضاي اي��ن خانواده، چهار نفر از 
جمله پدر، مادر، پسر و دختر را مجروح كرده اند كه 

متاسفانه پسر خانواده در منزل و پدر در بيمارستان 
فوت كرده اند. 

م��ادر و دختر خانواده نيز به دليل ش��دت جراحات 
وارده بيهوش بودند كه خوش��بختانه ساعاتي پيش 
ه��ر دوي آنها هوش��ياري نس��بي خود را به دس��ت 
آورده ان��د. برخالف آنچ��ه در ش��بكه هاي مجازي 
اعالم ش��ده زمان وقوع اين حادثه سه شنبه شب و 
حادثه مربوط به دو يا س��ه روز قبل است. با توجه به 
حساس��يت موضوع، پليس آگاهي نيروي انتظامي 
به صورت ويژه تحقيق��ات خود را در اين زمينه آغاز 

كرده است. 

فرماندار شهرستان بستك گفت: جسد جوان ۱۶ ساله 
اهل جناح بس��تك پس از يك هفته جس��ت وجوهاي 
مكرر گروه امداد و نجات سرانجام ظهر ديروز در رودخانه 
جناح اين شهرستان كشف شد. عبداهلل پرتابيان گفت: 
جسد جوان ۱۶ ساله اهل جناح بستك پس از يك هفته 
جست وجوهاي مكرر گروه امداد و نجات سرانجام ظهر 
ديروز توسط گروه جهادي پايگاه سلمان فارسي روستاي 
س��ورو بندرلنگه در رودخانه جناح بس��تك كشف شد. 
وي افزود: عمليات جس��ت وجو دو سري به علت طغيان 
رودخانه و خطرات مسير و گل آلود بودن منطقه، متوقف 
شده بود چراكه بروز هرگونه حوادثي گروه امداد و نجات 

را تهديد مي كرد و به همين دليل جست وجوي امدادگران 
يك هفته ب��ه طول انجاميد.  فرماندار بس��تك گفت: از 
همت ش��بانه روزي تمامي امدادگ��ران كه همه تالش 
خود را براي يافتن جسد اين جوان بستكي به كار گرفته 
بودند تقدير و تشكر مي شود. جنازه جوان ۱۶ ساله اي از 
اهالي شهر »جناح« از توابع شهرستان بستك كه عصر 
روز چهارشنبه هفته گذشته بدون در نظر گرفتن عالئم 
هش��داري و خاكريز قصد عبور از مسير آب نما را داشته 
است كه در حين عبور با موتوسيكلت به داخل آب سقوط 
كرده بود، ظهر ديروز پس از يك هفته تالش شبانه روزي 

گروه امداد و نجات كشف شد. 

كشف جسد جوان بستكي در رودخانهقتل كودك در قيامدشت
قتل

انتظام��ي  فرمان��ده  ف�ارس| 
ز  ا بلوچس��تان  و  سيس��تان 
دس��تگيري اعضاي باندي كه براي سرقت طال، 
زن ج��وان را پس از قت��ل، قطعه قطع��ه كرده 
بودند خبر داد. س��ردار حس��ين رحيمي گفت: 
مام��وران انتظامي شهرس��تان ايرانش��هر يكم 
اس��فند ماه جاري از طريق مرك��ز فوريت هاي 
پليس از مفقود ش��دن خانمي 22 س��اله با خبر 

ش��دند.  فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان 
اف��زود: كارآگاهان پلي��س با انج��ام تحقيقات 
ميدان��ي و تخصص��ي از رفت و آمد ف��رد مفقود 
ش��ده با خانمي كه به صورت تنها در ساختمان 
مس��كوني وي زندگي مي كرد اطالع پيدا كرده 
و دريافتند كه اين خانم پ��س از اين اتفاق قصد 
خروج از شهرس��تان ايرانش��هر را دارد، بنابراين 
 وي را ب��راي تحقيق��ات بيش��تر به مق��ر پليس 

منتقل كردند.  اين مقام ارش��د انتظامي تصريح 
كرد: با توجه به اظهارات ضد و نقيض فرد دستگير 
شده در تحقيقات پليس، كارآگاهان با هماهنگي 
مراج��ع قضايي از محل س��كونت وي بازرس��ي 
كرده و بدن تكه تكه شده خانم مفقود شده را در 
سطل زباله بالكن كشف كردند.  سردار رحيمي 
با اشاره به اينكه اين متهم در تحقيقات تخصصي 
كارآگاهان پليس به ارتباط نزديك با مقتول كه 

همس��ايه وي بوده اعتراف كرد، بي��ان كرد: اين 
خانم با همكاري دوس��تانش ب��ه نام هاي رقيه و 
پيمان )برادر شوهر رقيه( با هدف سرقت طالهاي 
مقتول وي را به منزل خالي از سكنه خود كشانده 
و با او درگير ش��دند كه در اي��ن درگيري مقتول 
بر اثر برخ��ورد با ميز، جان خود را از دس��ت داد 
و براي خروج جس��د از منزل ب��ا تكه تكه كردن 
بدن، طالهاي مقت��ول را به ارزش ۱50 ميليون 

ريال سرقت كردند. فرمانده انتظامي سيستان و 
بلوچستان با اشاره به اينكه دو متهم ديگر نيز در 
عمليات غافلگيرانه پليس دستگير شدند، تصريح 
كرد: ماموران در ادامه رس��يدگي به اين پرونده، 
فرد ديگري كه طالهاي مسروقه را به قصد فروش 
نگهداري مي كرد به همراه طالي مقتول دستگير 
كردن��د و متهمان پس از تكمي��ل تحقيقات به 

مراجع قضايي معرفي شدند. 

دستگيري اعضاي باند سرقت طال در ايرانشهر
مثله كردن زن جوان توسط سارقان

سرقت


