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انفجار خط لوله گاز
در تگزاس

در پی چندین انفجار در یک خط لوله گاز طبیعی واقع در ایالت تگزاس آمریکا دست کم هفت نفر مجروح و به دلیل شدت زیادسوختگی به بیمارستان
منتقل شدند .به گزارش ایسنا ،مقامات محلی میگویند که در این خط لوله چندین انفجار پی در پی رخ داده است .بنا به گفته یک سخنگوی دولت محلی،
مجروحان به هفت نفر افزایش یافت و در بین آن ها یک آتش نشان داوطلب و چهار پرسنل شرکت مسئول این خط لوله بودهاند.
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ازمیان خبرها
انتشار گاز سمی از شیئی ناشناخته،
 22نفر را راهی بیمارستان کرد

ساجدی -در پی انتشار گاز سمی از یک شیء ناشناخته
در مشهد 22 ،نفر مسموم و راهی بیمارستان شدند .به
گزارش روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد،
ساعت  10صبح روز گذشته آتش نشانان در پی اعالم
خبری مبنی بر انفجار یک شیء ناشناخته در خیابان چمن
مشهد ،عازم محل وقوع حادثه شدند .بررسی ها بیانگر آن
بود که فردی هنگام جمع آوری ضایعات به شیء ناشناخته
ای دست یافته و به دلیل کنجکاوی آن را دستکاری کرده
است .به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد ،این
شیء ناگهان شعله ور و گاز سمی از آن متصاعد شده بود که
موجب مسمومیت حدود  22نفر شد.
آتشپاد حسن جعفری افزود :مسمومان این حادثه پس از
مداوای اولیه در مرکز درمانی مرخص شدند .وی اضافه
کرد :این شیء ناشناخته نیز در اختیار نیروهای انتظامی
قرار گرفت تا بررسی شود.

خودکشی هولناک زن جوان در مجتمع
مسکونی
سجادپور -زن  33ساله ای که دست نوشته ای نیز از خود
به جا گذاشت با بریدن شاهرگ دستش به زندگی خود
پایان داد.
به گزارش خراسان ،صبح روز گذشته زن جوانی که روی
مبلی در پیلوت یکی از مجتمع های مسکونی بولوار وکیل
آباد نشسته بود ،با بریدن رگ دستش ،خودکشی کرد.
با اعالم ماجرای این حادثه تلخ به قاضی ویژه قتل عمد،
دقایقیبعدقاضیمیرزاییعازممحلحادثهشدوبهتحقیق
در این باره پرداخت .بررسی های اولیه نشان می دهد زن
جوان به دلیل برخی تالمات روحی ،دست نوشته ای از خود
به جا گذاشته و اقدام به خودکشی کرده است.
جسد این زن با صدور دستوری از سوی قاضی ویژه قتل
عمد ،به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات برای
مشخص شدن انگیزه زن جوان از خودکشی ،ادامه یافت.

مدال فیلدز ریاضی دان ایرانی دزدیده شد
مدال فیلدز که از آن به عنوان جایزه نوبل ریاضیات یاد
ایرانی
میشود ،دقایقی پس از اهدا شدن به ریاضی دان
ِ
استاد دانشگاه کمبریج دزدیده شد .به گزارش ایسنا ،کوچر
بیرکار ،ریاضی دان ایرانی که یکی از چهار برنده جایزه
فیلدز امسال در کنگره بین المللی ریاضیات بود ،پس از
دریافت مدال آن را در کیف خود قرار داد اما دقایقی بعد

سجادپور -جوانی که سوار بر یک دستگاه پراید سرقتی
بــود ،در تعقیب و گریز پلیس با شلیک گلوله کشته
شد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این جنایت در
ساعات اولیه بامداد پنج شنبه گذشته درحالی رخ داد
که یکی از شهروندان در تماس با نیروی انتظامی از افراد
مشکوکی خبر داد که در حال هل دادن دو دستگاه پراید
بودند .وقتی موتورسواران گشت نیروهای کالنتری

سیدیبهمحلاعالمشدهدرنزدیکیپارکطرقعزیمت
کردند ،سه جوان را کنار خودروهای پراید دیدند .مامور
انتظامی بالفاصله شماره پالک خودروها را استعالم
کرد و متوجه شد که یکی از خودروها سرقتی است،
بنابراین نیروهای انتظامی با فرمان «ایست» هر سه نفر
را به صورت درازکش روی زمین خواباندند اما ناگهان
متهمان به سرقت از روی زمین بلند شدند و با استفاده
از تاریکی شب پا به فرار گذاشتند .

حکم پرونده اختالس شهرداری خواجو شهر
سیرجان صادر شد
توکلی -دادستان عمومی وانقالب شهرستان سیرجان
از صدور حکم قضایی قطعی پرونده  اختالس شهرداری
خواجو شهر این شهرستان خبر داد واظهارکرد:طبق این
حکم ،شهردار سابق خواجوشهر سیرجان به انفصال دایم
از خدمات دولتی و  10سال حبس تعلیقی محکوم شد.
بــه گـــزارش خبرنگارما ،قاضی محسن نیک ورز پنج
شنبه با تشریح جزئیات احکام قضایی متهمان این پرونده
افزود :پس از اعالم گزارش ادارهکل بازرسی استان کرمان
در اواخر اسفند سال  95مبنی بر اختالس در  شهرداری
خواجو شهر سیرجان ،بالفاصله موضوع با قید فوریت در
دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت .وی بیان کرد :هادی
شول فرزندعلیار ،شهردار سابق خواجوشهر سیرجان با
اختالس  450میلیون تومان از شهرداری ،  به انفصال
دایم از خدمات دولتی و  10سال حبس تعلیقی محکوم
شده است.
وی گفت  :پس از انجام تحقیقات اولیه در دادســرای
عمومی و انقالب سیرجان پرونده با صدور کیفرخواست
به دادگاه سیرجان ارسال و سپس حکم قطعی در دادگاه
تجدید نظر استان کرمان صادر و پرونده برای اجرای حکم
به اجرای احکام دادسرای سیرجان ارسال شد .این مقام
قضایی ادامه داد   :متهم ردیف  دوم پرونده  به نام محمد
محمود آبادی فرزند اصغر    از کارمندان شهرداری خواجو
شهر نیز  بیش از 258  میلیون تومان اختالس کرده بود
که به انفصال دایم از خدمات دولتی و هفت سال حبس
تعلیقی محکوم شده است.
دادستان سیرجان در پایان یادآور شد:براساس تبصره ماده
36قانون مجازات اسالمی ،انتشار حکم محکومیت جرایم
اقتصادی که جرم ارتکابی بیش از 100میلیون تومان
باشد ،در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
الزامی است.

گلوله جان سپرد.
با گزارش این حادثه به مقام قضایی ،قاضی میرزایی
که در آن ساعات شب مشغول رسیدگی به پرونده های
دیگر جنایی بود ،به محل حادثه عزیمت کرد و به تحقیق
در این باره پرداخت .بنا به گفته ماموران و تحقیقات
مقدماتی ،هر دو خودروی پراید سرقتی بودند.
بررسی های بیشتر در این باره با صدور دستورات ویژه
ای از سوی قاضی کاظم میرزایی همچنان ادامه دارد.

سرپرست دادسرا:خلبان مقصر نیست

سازمان هواپیمایی :خطایخلبان علت اصلی سقوط است

ICEINGهــواپــیــمــا میبایست مطابق بــا نیازمندی
( Moifiedاصالح ) میشده که نشده است.
 -۹دســتــورالــعــمــل اج ــرای ــی و اج ــب ــاری زمــــان دار
( )ADAIRWORTHINESS DIRECTIVEاجرا نشده
است؛ یعنی بعد از منقضی شدن زمان انجام ،باید هواپیما
متوقف شود و فعالیت پروازی نداشته باشد.
-۱۰در نتیجه اعمال دستور العمل اجباری ،صدور مجوز
قابلیت پرواز بدون در نظر گرفتن  A.Dمربوط ،انتخاب
هواپیماینامناسبدرمسیرخطرناک،تمدیدگواهینامه
خلبان بدون در نظر گرفتن محدودیت پزشکی و خرابی
 DVORفرودگاه یاسوج.
 -۱۱تقصیر خلبان نیست.
▪پافشاری سخنگوی کمیسیون اصل نود بر یخ زدگی
بال ها

همزمان اعضای کمیسیون اصــل  ۹۰نیز که پیش از
این اعتراضاتی به گــزارش ارائــه شده از سوی سازمان
هواپیمایی کشوری درباره علل این حادثه داشتند ،پس
از برگزاری جلسه اخیر همچنان بر اختالف نظرهای خود
پافشاری و این بار از یخ زدگی بال هواپیما به عنوان یکی از
عوامل احتمالی تاثیرگذار در وقوع این حادثه یاد کردند.
به گزارش ایسنا ،براساس اعالم پارسایی سخنگوی این
کمیسیون ،با توجه به نبود نظارت الزم بر شرایط فنی
هواپیما و اجازه انجام پرواز در شرایط بد جوی ،هم شرکت
آسمان و هم سازمان هواپیمایی کشوری عملکرد غیر
قابل دفاعی داشتند.این نماینده مجلس این موضوع را
نیز اعالم کرده که باید هواپیماهای  ATRفعال در ایران به

قاتل زنجانی پای چوبه دار بخشیده شد
متوجه شد مدال در کیف اش نیست و بالفاصله این موضوع
را با ماموران امنیتی مراسم در میان گذاشت.
مــقــامــات امــنــیــتــی حــاضــر در مــحــل مــراســم در شهر
"ریودوژانیرو"ی برزیل جعبه خالی مدال را در زیر تریبونی
در محل برگزاری مراسم پیدا کردند .پلیس دو مظنون
به سرقت را از طریق بررسی فیلم دوربین های امنیتی
شناسایی کــرده اســت .به گــزارش خبرگزاری شینهوا،
پروفسور بیرکار ،متخصص در هندسه جبری ،سال ۱۹۷۸
میالدی در روستایی در استان کردستان نزدیک مرز
ایران و عراق متولد شده و حدود  ۲۰سال پیش به انگلیس
مهاجرت کرده است.

در این هنگام یکی از متهمان پشت فرمان پراید نشست
و به صورت دنده عقب قصد دورزدن داشت که مامور
انتظامی از خودرو آویزان شد تا از فرار او جلوگیری کند.
اما وقتی احساس کرد که راننده پراید قصد دارد با چاقو
به وی حمله کند ،پس از شلیک سه تیرهوایی ،گلوله ای
به پهلوی متهم شلیک کرد و بدین ترتیب پراید متوقف
شد .ماموران انتظامی بالفاصله جوان مجروح را به
بیمارستان رساندند اما او براثر عوارض ناشی از اصابت

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان
زنجان گفت :با وساطت مقام های قضایی ،ریش
سفیدان و معتمدان این استان ،خانواده مقتول پای
چوبه دار از خون قاتل گذشتند و رضایت دادند .عالء
الدین کریمی روز پنج شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود:
آغاز این پرونده از یک درگیری ساده شروع شد تا در
پی یک اتفاق ناخواسته مرد میان سال مرتکب قتل
عمد شود .وی اظهار کرد :همه افراد جامعه باید به
نتیجه عمل و رفتاری که از آن ها سرخواهد زد فکر
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ از وقوع جنایت در یک مهمانی شبانه در شهرک
غرب خبر داد .به گزارش ایسنا ،حوالی ساعت شش
بامداد روز پنج شنبه وقوع یک فقره تیراندازی منجر به
مرگ به کالنتری  ۱۳۴شهرک غرب اعالم شد که با
حضور مأموران در محل اعالم شده در خیابان فالمک و
تأیید خبر فوت فردی ۴۷ساله موضوع به اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم و پرونده مقدماتی
با موضوع قتل عمـد تشکیل و تحقیقات در این زمینه آغاز
شد .در همان تحقیقات اولیه مشخص شد که مقتول به
عنوان مهمان همراه با تعداد دیگری در محل جنایت

سیستم جدید تشخیص یخ زدگی مجهز شوند تا از وقوع
حوادث این چنینی جلوگیری شود.
محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران
نیز گفت :گزارش سانحه هواپیمای تهران یاسوج آماده
و برای قرائت در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفته
است .در این میان حسن رضایی فر رئیس کمیته بررسی
سانحه مدیرکل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان
هواپیمایی کشوری نیز در پاسخ به این سوال که آیا از نظر
قانونی این کمیسیون مجلس باید نظر نهایی خود را ارائه
کند ،توضیح داد :طبق قواعد موجود ،سازمان هواپیمایی
کشور مسئول بررسی سانحه و ارائه گزارش نهایی است،
اما اعضای کمیسیون اصل  ۹۰نیز معتقدند که براساس
قانون اساسی باید بر این موارد نظارت و نظرات خود را
ارائه کنند.
▪سازمان هواپیمایی :خطایخلبان علت اصلی سقوط
هواپیمای آسمان است

ازسویدیگردرحالیکهدوروزپیشسخنگویکمیسیون
اصل نود مجلس علت اصلی سقوط هواپیمای تهران-
یاسوج را «یخ زدگی» اعالم کرد ،دیروز (جمعه) سازمان
هواپیمایی کشوری اعالم کرد علت اصلی این سانحه
«خطای خلبان» بوده است .به گــزارش ایلنا « ،حسین
رضاییفر» اظهار کرد :گزارش دفتر بررسی سوانح هوایی
کشور فرانسه ،نظر کمیته بررسی سانحه تهران -یاسوج
را مبنی بر این که خطای خلبان علت اصلی این سانحه
بوده است ،تایید میکند .مدیرکل دفتر بررسی سوانح
هوایی سازمان هواپیمایی کشوری در حالی علت اصلی

...

درامتدادتاریکی

جدالبرسرسقوط«آسمان»

اظــهــارات سرپرست دادســـرای امــور جنایی تهران،
ماجرای سقوط پــرواز ای تی آر تهران یاسوج شرکت
آسمان را وارد فاز جدیدی کرد  .در روزهای پایانی بهمن
سال گذشته،یک فروند  ATR72شرکت آسمان که تهران
را به مقصد یاسوج ترک کرده بود در  ۹مایلی فرودگاه
مقصد بر اثر برخورد با کوه سقوط کرد و تمام  ۶۶سرنشین
این پرواز جان خود را از دست دادند.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در صفحه شخصی
اینستاگرامش دالیل سقوط هواپیمای تهران – یاسوج را
تشریح و تاکید کرد ،مقصر این سقوط خلبان نبوده است.
این درحالی است که هواپیمایی آسمان پیشتر و همچنین
روز گذشته تاکید کرده بود :خطای خلبان علت اصلی
سقوط بوده است .
به گــزارش ایسنا ،در بخشی از متن یادداشت محمد
شـــهـــریـــاری س ــرپ ــرس ــت دادســـــــرای امـــــور جــنــایــی
تهران آمده است:
«دالیل و چرایی آن مشخص و هویداست .دو ماه قبل از
حادثه سقوط دردناک هواپیمای ATRآسمان (به تاریخ
مکاتبه دقت شود) واضح و صریح و کتبی به رئیس فعلی
سازمان نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم شد که
در مجموعه شما چه می گذرد؟ با جان مردم بازی نکنید،
اما توجه نمیکند .چرا؟ چرایی آن نیاز به اندکی تامل
دارد .حاال بگویید خلبان مقصر است!
وی سپس می افزاید :دالیل سقوط هواپیمای یاسوج به
شرح ذیل است:
 -۱علت سقوط یخ زدگی بال هواپیماست .هواپیما مجهز
به سیستم ( DE-ICEINGجلوگیری از یخ زدگی بال)
نبوده است.
 -۲م ــج ــوز بــــهــــرهبــــرداری از هــواپــیــمــا یـــا هــمــان
( )CERTIFICATE OF AIRWORTHINESقانونی
صادر نشده است.
 -۳شرکت بهرهبردار در به کار گیری گروه کروی پرواز
قصور کرده است.
-۴سیستم ELTهواپیما نقص داشته و عمل نکرده است.
(دلیل فرعی)
-۵هواپیمای  ATRمناسب شرایط اقلیمی ایران نیست و
محدودیت های زیادی از جمله دما و ارتفاع ()high&hot
دارد.
 -۶قصور شرکت فرودگاهها هم مطرح است.
-۷ربطی به تحریمها ندارد.
 -۸بــراســاس دستورالعمل اجــبــاری سیستم ANTI
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سانحه هواپیمایی تهران-یاسوج را خطای خلبان اعالم
میکندکه«بهرامپارسایی»سخنگویکمیسیوناصلنود
مجلس پیش از این گفته بود «کارشناسان این کمیسیون،
یخ زدگی را علت اصلی سقوط هواپیمای ِایتی.آر ()ATR
میدانند» .وی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت اضافه
کــرد« :شرکت اِی.تـــی.آر پیش از ایــن ،از شرکتهای
خریدار از جمله آسمان درخواست کــرده بود تا نقص
موجود را با نصب سیستم های یخزدا برطرف کنند اما
این مهم انجام نشده بود» .مدیرکل دفتر بررسی سوانح
هوایی سازمان هواپیماییکشوری در این باره میگوید:
سازمان هواپیمایی کشوری و کمیسیون اصل  90درباره
بسیاری از موارد با هم توافق دارند ،اما درباره لحظه آخر
سانحه ،این کمیسیون معتقد است  ،بال هواپیما دچار
یخ زدگی شده و راندمان خود را از دست داده و به همین
علت به کوه برخورد کرده است .وی ادامه داد :به زعم
سازمان هواپیمایی کشوری ،درست است هواپیما در
مسیر پرواز یخ زدگی را تحمل کرده است ،اما پرواز در
ارتفاع غیرمجاز و مواجهه با جریانات پرقدرت کوهستان
باعث برخورد هواپیما با کوه شده است .رضایی فر اظهار
کرد :به عقیده سازمان هواپیمایی کشوری ،یخزدگی به
تنهایی نمیتواند علت سانحه باشد ،اما ورود به محیط یخ
زدگی و آب و هوای بد یکی از علل سانحه است .در این باره
اطالعات الزم به خلبان داده شده بود و خلبان نباید وارد
مرحله تقرب میشد.
مدیرکل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی
کشوری در توضیح اختالف این کمیته با کمیسیون اصل
 90گفت :ما با این کمیسیون موافق هستیم که هواپیما در
مسیر یخ زدگی بوده ،چرا که خلبان  2دقیقه و  20ثانیه از
سیستم یخ زدا استفاده کرده است.
رضاییفر ادامه داد :اما خود خلبان بعد از آن که به زیر ابر
رسیده و فضای غیر یخ زدگی را تجربه کرده  ،سیستم یخ
زدای هواپیما را خاموش کرده است .کمیسیون اصل 90
معتقد است که پس از این اقدام ،یخ زدگی کماکان ادامه
داشته به همین دلیل به کوه برخورد کرده و ما بر سر این
موضوع با این کمیسیون اختالف داریم.
مدیرکل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی
کشوری درباره انتشار گزارش نهایی این سانحه نیز گفت:
گزارش نهایی به فارسی منتشر و به تمام مراجع رسمی از
جمله مجلس و قوه قضاییه ارسال شده است .این گزارش
مراحل قضایی را نیز گذرانده اند و افرادی که باید احضار
میشدند ،فراخوانده شده اند.

راهی برای گریز

مثل همیشه وقتی فریاد کشید تا همراهش به پاتوق
معتادان و خالفکاران بروم ،باز هم تنم لرزید اما این بار
تصمیم خــودم را گرفته بــودم و نمی خواستم به عنوان
دختری جــوان مقابل چشمان هوس آلــود دیگران قرار
بگیرم این بود که با ترس و لرز گفتم دیگر همراهت نمی آیم
اما او چنان لگدی بر پیکرم زد که سرم به دیوار کوبیده شد،
چشمانم سیاهی رفت و ...
دختر جوان که به همراه مادرش وارد کالنتری شده بود،
درحالی که بیان می کرد دیگر از این وضع خسته شده ام
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری میرزا کوچکخان
مشهد گفت :از زمانی که به خاطر دارم پــدرم آلــوده به
مواد مخدر بوده است به طوری که دیگر حتی نمی تواند
هزینههای زندگی خانواده اش را بپردازد به همین دلیل
مادرم مجبور است عالوه بر رسیدگی به امور منزل و خانه
داری ،در بیرون از منزل نیز کار کند تا بخشی از مخارج
زندگی تامین شود و دست نیاز به سوی دیگران دراز نکنیم.
اما از سوی دیگر پدرم که نمی تواند مخارج اعتیادش را
تامین کند هنگامی که مادرم در خارج از منزل به سر می
برد منزلمان را به پاتوق معتادان تبدیل می کند تا باخرید
و فــروش مقداری مــواد مخدر ،هزینه های اعتیادش را
جبران کند.
این درحالی بود که من بزرگ شده بودم و از دیدن این
وضعیت احساس ناراحتی می کردم با وجود این پدرم نه
تنها به نگرانی ما توجهی نمی کرد بلکه اعتراض هایم را
با سیلی پاسخ می داد کار به جایی رسید که باید بسیاری
از شب ها را بیدار می ماندم تا پدرم بساط مواد مخدرش را
جمع کند چرا که باید لوازمی را که نیاز داشت ،بالفاصله
برایش فراهم می کردم .در این میان اگر خوابم می برد با
سیم داغ به دست و پایم می زد تا بیدار شوم به همین دلیل
هر روز صبح با چشمانی پف کرده و گریان راهی مدرسه
می شدم و درس هایم به شدت افت کرده بود .ولی ماجرای
زندگی ما زمانی تلخ تر شد که پدرم برای گمراه کردن پلیس
پای مرا به پاتوق معتادان باز کرد .او برای آن که راحت تر به
عیش و نوش برسد ،مرا مجبور می کرد تا همراهش به پاتوق
معتادان و خالفکاران بروم چرا که معتقد بود در صورتی
که دختر نوجوانی کنارش باشد ،پلیس به او مظنون نمی
شود و به سادگی می تواند در این پاتوق ها ،مواد مخدر
خرید و فروش کند ولی من که احساس می کردم زیر نگاه
های هوس آلود معتادان قرار گرفته ام ،دوست نداشتم
همراهش بروم.
دیگر از این وضع خسته شده بودم تا این که چند روز قبل
وقتی در برابر خواسته اش مقاومت کردم ،ناگهان با لگد
محکمی مرا به دیوار کوبید به طوری که سرم زخمی شد
و برای مدت کوتاهی بیهوش شدم .این بود که با مادرم
تصمیم گرفتیم به قانون متوسل شویم تا شاید راه گریزی
برای خروج از این مشکالت پیدا کنیم.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

واژگونی وانت تویوتا در مسیر
خاش  -سراوان پنج کشته برجا گذاشت

انبار الستیک در جنوب تهران آتش گرفت

کنند ،تا شاهد اتفاقات ناگواری مانند این قتل نباشیم.
این مسئول خاطرنشان کرد :با آموزش مناسب ،آسیب
های اجتماعی به میزان زیادی امکان کنترل و کاهش
دارد ،بنابراین باید خانواده ،مسئوالن و متولیان امر
در این حوزه روی آموزش برنامه ریزی و تاکید داشته
باشند .مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی
اضافه کرد :باید برای فرهنگ سازی مسئله «گذشت»
که باعث نجات یک فرد دیگر می شود ،در جامعه بیش
از این ها تالش شود.

یک انبار الستیک صبح جمعه در خیابان فدائیان
اسالم تهران دچار آتش سوزی شد که آتش نشانان در
محل آتش را مهار کردند.
سخنگوی ســازمــان آتــش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:
حوالی ساعت  10صبح دیــروز حادثه آتش سوزی
در انبار الستیک درمسیرجنوب به شمال فدائیان
اسالم قبل از خیابان بعثت به سامانه  125اعالم شد و
بالفاصله ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه

تجهیزات الزم به محل حادثه اعزام شدند.
سید جالل ملکی اظهار کرد :با حضور آتش نشانان
مشاهده شد یک انبار الستیک به وسعت حدود هزار
متر دچار آتش سوزی شده است.
وی خاطر نشان کرد :در این انبار حجم زیادی الستیک
نگهداری می شده که بر اثر آتش سوزی الستیک  ،دود
زیادی به آسمان متصاعد شده و همچنین دود بسیار
غلیظی این انباررا فرا گرفته است .ملکی گفت :در این
حادثه به فردی آسیب نرسید.

آدمکشیدرمستی
حضور داشته که صاحبخانه به هویت فرهاد  ۴۰ساله
با انگیزه شوخی کردن با افراد حاضر در مهمانی اقدام
به آوردن اسلحه شکاری از نوع ساچمه زنی کرده است
که در زمان بازی با اسلحه مسلح شده ،ناگهان گلولهای
شلیک می شود و بیشتر ساچمه های شلیک شده به
دلیل کم بــودن فاصله به قفسه سینه مقتول اصابت
کرده و باعث مرگ وی شده است .سرهنگ علی ولیپور
گودرزی ،معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی

تهران بــزرگ با تایید این خبر گفت :متهم پرونده در
همان محل وقوع جنایت دستگیر و به اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .در همان تحقیقات اولیه
مشخص شد که در مهمانی شبانه ،افراد حاضر از جمله
شخصصاحبخانهشربخمرکردهاندوهیچگونهسابقه
درگیری و اختالفی نیز میان قاتل و مقتول وجود نداشته
است .به گفته وی متهم با صدور قرار بازداشت موقت از
سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه  ۲۷تهران و

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان گفت :واژگونی یک دستگاه وانت
تویوتا حامل اتباع بیگانه غیرمجاز در مسیر خاش  -سراوان
پنج کشته و  14مجروح برجا گذاشت.
فریبرز راشدی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :این حادثه
ساعت  13:13پنج شنبه در کیلومتر  25مسیر خاش -
سراوان رخ داد .وی ادامه داد :نیروهای اورژانس دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان با اطالع از وقوع این حادثه و حضور
سریع در محل مد نظر مجروحان را با پنج دستگاه آمبوالنس
به بیمارستان امام خمینی(ره) خاش منتقل کردند.
به گــزارش ایرنا ،استان سیستان و بلوچستان به سبب
همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان همواره
در معرض معضالتی چــون قاچاق انسان ،موادمخدر،
موادسوختی و کاال قرار دارد.

برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

کالهبرداری ۱۵میلیاردیبدونشاکی
رئیسپایگاهپنجمپلیسآگاهیتهرانبزرگ ازدستگیری
افرادی خبر داد که در پوشش ارائه ضمانت نامه بانکی
بــرای دریافت وام اقــدام به کالهبرداری  ۱۵میلیارد
ریالی کرده بودند .به گزارش ایسنا ،در پی وصول اخبار
و اطالعاتی مبنی بر فعالیت یک زن و شوهر جــوان در
محدوده مهرآباد جنوبی در زمینه ارائه ضمانت نامههای
مجعول به منظور دریــافــت وام بانکی ،موضوع برای
رسیدگی در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کالهبرداری
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بــزرگ قــرار گرفت و
تحقیقات کــارآگــاهــان در خصوص نحوه فعالیت این
زن و شوهر نشان داد که آن ها به انتشار آگهی در یکی
از روزنامه های کثیراالنتشار و همچنین سایت دیوار با
موضوع تهیه ضمانت نامه معتبر برای دریافت وام بانکی
از طریق شرکت های معتبر اقدام کردهاند که کارآگاهان
پایگاه پنجم پلیس آگاهی با شناسایی دو شرکت به نام
های گیتی فراز و تعاونی سازه گستر و بررسی از طریق
سازمان ثبت شرکت ها اطمینان یافتند که اساسا هیچ
گونه شرکتی با این مشخصات ثبت نشده است .تحقیقات
نامحسوس پلیسی همچنان در دستور کار کارآگاهان

قرار داشت و مشخص شد این زن و شوهر با یک دستگاه
پژو پارس سفید به شماره انتظامی مشخص به یک آژانس
کرایه اتومبیل در منطقه مهرآباد جنوبی رفت و آمد داشته
و از طریق تعدادی مشخص از رانندگان آژانس و با پرداخت
کرایه ای بیشتر به آن ها بــرای ارســال اسناد و مدارک
مجعول و در نهایت دریافت پول از افراد متقاضی دریافت
وام اقدام می کنند که محل این آژانس شناسایی و تحت
مراقبت کارآگاهان قرار گرفت .سرانجام در ساعت ۱۹
روز  ۳۱تیر متهمان در زمان مراجعه به آژانس برای تحویل
گرفتن پاکت های حاوی پول دستگیر شدند و در بازرسی
از مخفیگاه آن ها در منطقه مهرآباد جنوبی اسناد و مدارک
مجعول از جمله فیش های حقوقی و احکام کارگزینی
صادر شده به نام شرکتهای گیتی فراز و تعاونی سازه
گستر به همراه امهار ساخته شده به نام این دو شرکت
کشف شد .متهمان در همان اعترافات اولیه به صراحت
به فعالیت مجرمانه خود در خصوص انتشار آگهی کذب
در روزنامه های کثیراالنتشار و همچنین سایت دیوار
اعتراف و سرکرده گروه و برنامهریز اصلی تمامی این
اقدامات را شخص دیگری معرفی کردند که این شخص

نیز در مخفیگاهش در شهرک غرب شناسایی و دستگیر
شد .همچنین با هماهنگی مقام قضایی از ادامه فعالیت
آژانس اتومبیل کرایه شناسایی شده در منطقه مهرآباد
جنوبی جلوگیری شد .متهمان در اعترافات تکمیلی ،در
خصوص شیوه و شگرد کالهبرداری از صدها نفر گفتند:
زمانی که افــراد با شمار ههای داخــل آگهی تماس می
گرفتند  ،از آن ها میخواستیم تا در مرحله اول و برای ثبت
نام اولیه  ،مبلغ  ۵۰هزار تومان به حساب های مختلف
بانکی متعلق به محسن ،سرکرده گروه واریز کنند .سپس
تصاویر مدارک (فیش بانکی و احکام کارگزینی) را از
طریق تلگرام برای آن ها ارسال و اعالم می کردیم ،برای
حضور ضامن در بانک به منظور انجام ضمانت می بایست
مبلغ  ۲۵۰هزار تومان دیگر پرداخت کنند .زمانی که
این مبلغ نیز پرداخت می شد ،دیگر پاسخ گوی تماس
های تلفنی افراد نمی شدیم .نشانی شرکت ها نیز اساسا
وجود خارجی نداشت چون شرکتی وجود نداشت که
آدرس داشته باشد .کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی
تهران بزرگ در بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از
مخفیگاهمتهمان،موفقبهشناساییتعدادقابلتوجهیاز

مال باختگان شدند که پول به حساب متهمان واریز کرده
اما به واسطه مبلغ کم پول واریز شده به حساب متهمان
هیچ گونه طرح شکایتی در هیچ مرجع قضایی و انتظامی
نشده و همین موضوع زمینه اصلی ادامه فعالیت متهمان
و کالهبرداری یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومانی آن
ها بوده است .سرهنگ کارآگاه محسن معظمی ،رئیس
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،در پایان این خبر
گفت :با توجه به اعترافات صریح متهمان به کالهبرداری
از تعداد زیــادی از مال باختگان و به منظور شناسایی
دیگر جرایم ارتکابی به ویژه مال باختگان در این پرونده
 ،هماهنگی الزم با بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه
 ۱۰تهران انجام و متهمان با قرار قانونی در اختیار پایگاه
پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند ،بنابراین از
کلیه شکات و مال باختگانی که بدین شیوه و شگرد و در
پوشش دو شرکت "گیتی فراز" و "تعاونی سازه پایدار" مورد
کالهبرداری قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای طرح و
پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی
تهران بزرگ در خیابان آزادی  ،خیابان زنجان شمالی
مراجعه کنند.
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