ويژه
اعدام قاچاقچی در زندان اهواز

یک سوداگر مرگ که حکم اعدامش قطعی شده بود
در زندان اهواز به دار آویخته ش��د .کریم به خاطر حمل
و نگهداری  202گرم هروئین بازداش��ت و با حکم اعدام
روبهرو ش��ده بود .این مراسم صبح شنبه  20فروردینماه
در شهرس��تان بهبهان اجرا شد .به گزارش روابطعمومي
دادگس��تري کل استان خوزس��تان ،حکم اعدام کريم به
ارتکاب حم��ل و نگهداري  202گ��رم هروئين در زندان
شهرستان اهواز به اجرا درآمد .بر اساس اين گزارش وی از
سوي شعبه سوم دادگاه انقالب اهواز به اعدام و این حکم از
سوي دادستاني کل کشور تاييد شد که پس از طی مراحل
قانونی و شرعی به اجرا درآمد.

مسموميت14دانشآموز شيرازي

مسؤول مرکز هدايت عمليات بحران اورژانس کشور
از مس��موميت غذايي  14دانشآم��وز در يكي از مدارس
ش��يراز خبر داد .مجتبي خالدي گفت :صبح دوشنبه در
ساعت 10:50دقيقه امدادگران اورژانس شهر نيريز شيراز
از طريق تماس مسؤوالن مدرسهاي در جريان وقوع حادثه
در اين مدرسه قرار گرفتند .وي گفت :امدادگران با حضور
در مدرسه دريافتند تعدادي از دانشآموزان اين مدرسه به
دليل مصرف موادغذايي دچار مسموميت شدهاند .به گفته
وي  14دانشآموز اين مدرسه براي درمان بيشتر توسط
امدادگران به بيمارستان منتقل شدند.

اقرار جوان خشمگین به قتل خواهر

جوان خشمگین که خواهرش را به خاطر بیماریاش
به قتل رس��انده بود ،محاکمه ش��د .عصر  27مرداد سال
گذشته ،ماموران كالنتري  120سيدخندان از طريق مركز
فوريتهاي پليس ،از وقوع قت��ل يك زن جوان در خانه
خود باخبر شدند .ماموران با حضور در محل حادثه واقع
در خيابان بنيهاشم ،با جسد غرق در خون زن جواني به
نام «ديبا» روبهرو ش��دند كه به گفته همسايهها ،توسط
برادرش به قتل رسيده بود« .مهران» ،برادر ديبا كه خود
نيز زخمي بود ،مدعي شد با خواهرش درگير شده و بعد از
زخمي كردن خود و خواهرش ،او را با دستانش خفه كرده
اس��ت .بعد از انتقال متهم به كالنتري و همچنين پليس
آگاهي ،وي مدعي شد روز حادثه سر مسائلي با خواهرش
درگير ش��ده و او را به قتل رس��انده است؛ قرار مجرميت
وي از س��وي دادس��راي جناي��ي تهران ص��ادر و پرونده
براي رس��يدگي به شعبه  113دادگاه كيفري ارسال شد.
صبح دیروز جلس��ه محاكمه در شعبه  113و به رياست
قاضي محمدسلطان همتيار برگزار شد؛ شفيعي ،نماينده
دادستان با اشاره به مدارك موجود در پرونده و همچنين
اعالم گذش��ت اوليايدم ،خواستار مجازات متهم شد .در
ادام��ه متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه اتهام را
قبول دارد ،گفت :خواهرم  10سال پیش تغییر جنسیت
داده بود به همین خاطر با هم اختالف داشتیم روز حادثه
هم سر بیماریاش با هم درگیر شدیم و من او را کشتم
اکنون هم پشیمانم .بعد از اظهارات متهم ،قاضي همتيار
ختم جلسه را اعالم و صدور حكم را به بعد از مشورت با
مستشاران دادگاه موكول كرد.
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حادثهها

حوادث

وطن امروز شماره635

سهشنبه  23فروردين1390

معجزه وحشتناک
دستمالهای مرطوب

گروه حوادث :دستمالهای
مرطوب که قرار بود پوست
چهره دختر جوانی را زیباتر
کند وی را به دام اعتیادی
مرموز گرفتار کرد.

این دختر دانش��جو وقتی زن ناشناس��ی ادعا
ک��رد ب��رای از بین بردن ج��وش و لک صورتش
دس��تمالهای معجزهگ��ری را میتوان��د به وی
بدهد خیلی زود اغفال ش��د .چندی پیش دختر
جوان��ی با مراجعه به کالنتری  148انقالب تهران
ماج��رای عجیبی را پیش روی پلیس قرار داد که
تازگی داشت .دختر  21ساله در تحقیقات گفت:
«میخواستم به دانش��گاه بروم که سوار اتوبوس
شدم .زن جوانی که در صندلی کناریام نشسته
بود خیلی باکالس و شیک به نظر میرسید ،دیدم
که به صورتم خیره شده است تا اینکه لبخندی زد
و س��رصحبت را باز کرد .وقتی شنیدم که با یک
پزشک پوست آشناست و دستمال مرطوبی سراغ
دارد که باع��ث از بین رفتن لک و جوش صورتم
میشود خوش��حال ش��دم .میگفت دستمالها
بیخطر هستند و هر شب باید آن را روی صورتم
بگذارم تا پوستم ترمیم شود« .فریماه» همان لحظه
یک سری دستمال مرطوب به من داد و خواست
ش��ماره موبایلش را داشته باشم و اگر دستمالها
تاثیر خوبی روی صورتم گذاش��تند با وی تماس
بگیرم تا سفارش بدهد از اروپا برایم بیاورند .همان
شب دس��تمال مرطوب را روی صورتم گذاشتم.

حس خوب��ی به من دس��ت داد .از آن به بعد هر
شب این کار را میکردم .یک هفته نشده بود که با
فریماه تماس گرفتم و بسته جدیدی از دستمالها
را س��فارش دادم .همدیگر را دیدیم و او با گرفتن
 20هزار تومان دستمالها را به من فروخت».
دختر دانشجو افزود« :هر شب مرتب دستمالها
را اس��تفاده میک��ردم و اگ��ر آنه��ا را ب��ه صورتم
نمیگذاشتم نمیتوانستم بخوابم و نیمههای شب
از خواب میپریدم .اصال تصور نمیکردم که معتاد
دستمالها ش��دهام .رفته رفته وقتی از دستمالها
اس��تفاده نمیکردم خمار و خوابآلود میش��دم.
خواهرم که از نزدیک شرایط من را دنبال میکرد
ترسیده بود ،طوری حرف میزد که انگار مطمئن
است من مواد مصرف میکنم اما نمیپذیرفتم .هر
بار با فریماه تماس میگرفتم قیمت دستمالها را
چندین برابر باال میبرد .سومین بار بود که  100هزار
تومان خواست ،ناچار بودم بپردازم .هر هفته وقتی با
فریماه تماس میگرفتم چون میدانست وابستگی
شدیدی به دستمالها دارم قیمت را باالتر میبرد.
خواهرم که بیشتر متوجه رفتارها و بیتابیهای من
شده بود خانواده را در جریان قرار داد .اصرار داشتند
آزمای��ش بدهم .من تصور نمیکردم چنين جواب

عجیبی بشنوم ،به خاطر همین پذیرفتم و آزمایش
دادم .نتیجه باورنکردنی بود .در خون من یک نوع
ماده مخدر به نام «الس��یمن» وجود داشت که از
راه پوست و دستمالهای مرطوب من را معتاد کرده
بود .وقتی با فریماه تماس گرفتم و شنید میدانم
چه بالیی بر سر من آورده است تماس را قطع کرد
و از آن به بعد گوشیاش خاموش است .من از این
زن که میتواند دخترهای دیگر را نیز فریب دهد،
ش��کایت دارم» .ماموران با شنیدن ادعاهای دختر
دانشجو به بررسیهای تخصصی دست زدند و پی
بردند «السیمن» یک نوع ماده مخدر سوییسی
بوده و از طریق اروپا وارد ایران شده است .ماموران
دریافتند که فریماه با اطالع از اینکه دس��تمالها
س یا مترو به جذب
اعتیادآور هستند ،س��وار اتوبو 
مشتری از میان دختران جوان پرداخته و با استفاده
از عدم آگاهی آنان به خطری که در پیش دارند ابتدا
با قیمتهای پایین دستمالهای «السیمن» را در
اختیارش��ان گذاشته سپس با اعتیاد طعمههایش
پول زیادی به جیب میزند.
بنا به گزارش خبرنگار «وطن امروز» ،تحقیقات
در این باره که آیا باند س��ازمانیافتهای به چنین
اقدام خاموشی دست میزند ادامه دارد.

انفجار بامدادی در سعادتآباد

آتشسوزیای که در پی انفجار ناشی از نشت گاز شهری بامداد دیروز در ساختمان تجاری رخ داد با
سرعتعمل آتشنشانان در کمترین زمان ممکن خاموش شد .ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران ساعت
 4:38دقیقه بامداد دیروز با دریافت خبر وقوع این حادثه بالفاصله آتشنش��انان ایس��تگاههای  25و 58را
به محل حادثه در س��عادتآباد ،خیابان س��رو شرقی اعزام كرد .به گفته عطاءاهلل شیشه ،معاون منطقه 4
عملیات س��ازمان آتشنشانی تهران ،انفجار گاز و آتشس��وزی ،زیرزمین و طبقات همکف و اول و دوم را
که از آنها به عنوان انبار لوس��تر و امور اداری اس��تفاده میش��د ،فراگرفت .وی افزود :آتشنشانان در کمتر
از  4دقیق��ه به محل حادثه رس��یدند و بیدرنگ
در یک عملیات حس��اس و س��ریع پس از قطع
جریان گاز ساختمان با بهکارگیری  4رشته لوله
آبرسانی شعلههای آتش را که در حال گسترش
به طبقات دیگر و ساختمانهای مجاور بود مهار
و آتشسوزی را کامال خاموش کردند .کارشناسان
منطقه  4عملیات آتشنشانی بررسیهای خود را
برای تعیین علت رخداد این حادثه آغاز کردهاند.

روه حوادث :مرگ یک
گ
زن در جریان زورگیری
س قالبی نیز برای مرد
پلی
کار درس عبرت نشد
تبه
و وی باز به شکار زنان
داخت.زندانی  30ساله
پر
مرخصی گرفت باز به
وقتی
ای نقش پلیس پرداخت
ایف
تا اینکه در ردیابیهای
خصصیپلیسپایتخت
ت
شناساییشد.

شکار زنان
در توطئه پلیس مرموز
روز س��وم بهمنماه س��ال جاری ،زن دانش��جویی خود را به کالنتری 101
تجریش رساند و ادعا کرد از سوی مرد جوانی که خود را پلیس معرفی میکرد
تحت اذیت و آزار قرار گرفته و وی  460هزارتومان شهریه دانشگاهش را دزدیده
است .با دستور دادیار سلیمانی از شعبه دوم دادسرای ناحیه  27تهران ،تیمی از
ماموران اداره  5پلیس آگاهی وارد عمل شدند و در نخستین اقدام به بازجویی از
زن جوان پرداختند .وی گفت« :ساعت  21شامگاه بود ،میخواستم به خانهمان
بروم ،در تجریش سوار یک خودروی نوکمدادی شدم ،در بین راه راننده پراید با
اشاره مرد پیادهای توقف کرد ،آن مرد خود را پلیس معرفی کرد و مدارک راننده
را گرفت سپس در حالی که بیسیم و دستبند داشت از راننده خواست مرا پیاده
کند و ادعا کرد من باید دس��تگیر ش��وم .وقتی تنها شدیم مرا به کوچه خلوتی
کش��اند و با ناس��زاگویی و اذیت و آزار کیفم را گرفت و  460هزار تومان پولم را
به سرقت برد .کارآگاهان با شنیدن ادعاهای زن دانشجو پی بردند پلیس قالبی
باید از مجرمان حرفهای باشد که به این راحتی و خونسردی به شکار زن جوان
پرداخته است .با همین فرضیه بود که ماموران به بررسیهای اطالعاتی پرداختند
و خود را در برابر مرد  30سالهای به نام «مرتضی» دیدند که با این روش به شکار
زنان میپرداخت تا جایی که در یکی از سرقتهایش زن جوانی در بزرگراه شهید
صیادشیرازی وقتی پی به دروغ بودن ادعای پلیسی وی برده در فرار از دستش
تصادف کرده و جان باخته است .تحقیقات روی مرتضی متمرکز شد و کارآگاهان
دیدند وی  9بار تاکنون به خاطر سرقت ،تجاوز و جعل عنوان به زندان افتاده است
و زمانی که عکسهای وی را از آلبوم مجرمان به دس��ت آورده و پیش روی زن
دانشجو قرار دادند ،دیدند وی همان پلیس قالبی است .کارآگاهان بالفاصله خانه
مرتضی را شناسایی کرده و دریافتند وی در زمان زورگیری از زن دانشجو با وثیقه
خانوادهاش از زندان مرخصی گرفته و س��پس در حالی که اصرار داشت دیگر به
زندان بازنگردد روز  16اسفندماه سال گذشته توسط  2برادرش به زندان معرفی
ش��ده است .مرتضی از زندان به پلیس آگاهی انتقال یافت و با شنیدن اینکه در
زورگیری از زنی شناسایی شده است خود را بیگناه دانست تا اینکه در مواجهه
حضوری چارهای جز اعتراف ندید .بنا به گزارش خبرنگار جنایی «وطن امروز»،
مرتضی هنوز تحت بازجویی است تا پرده از دیگر اقدامات تبهکارانهاش بردارد.

محاکمه ویژه باند
«جمعه سیاه» درکرمان
اعضای باند «جمعه سیاه» که با خودروهای لوکس خارجی
به قاچاق مواد دست میزدند ،در کرمان محاکمه خواهند شد.
رئیس شعبه سوم دادگاه انقالب کرمان از محاکمه اعضای باند
بزرگ قاچاق مواد مخدر ک��ه حمل قریب به  200کیلوگرم
کراک را در پرونده دارند ،خبر داد .رئیس ش��عبه سوم دادگاه
انق�لاب گفت :این باند جهت قاچ��اق موادمخدر مبادرت به
جاسازی این مواد در خودروهای لوکس خارجی میکرده و از
آنها یک خودروی گرانقيمت خارجي حامل کراک در جاسک
و یک خودروی حامل ک��راک در کهنوج و  3خودروی دیگر
نیز در کرمان توقیف شده است .منصور ساالری افزود :تعداد
زیادی از اعضای این باند نیز تحت لوای اقدامهای خالفکارانه
این رئیس باند که با نام مس��تعار «جمعه سیاه» نیز شناخته

از اواخر س��ال  89ماموران پایگاه هفتم مبارزه با مواد
مخدر تهران ،با تماسهای مردمی مطلع ش��دند در یکی
از جنوبیترین نق��اط پایتخت مردی به همراه برادرش به
صورت گسترده در امر تهیه و توزیع ماده روانگردان شیشه
فعالیت دارد .با تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این
مرد حدود  5ماه پیش و در پی کش��ف مقدار  3کیلو مواد
روانگردان از نوع شیشه و دستگیری ،با قرار  300میلیون
تومانی توسط مقام قضایی روانه زندان شده اما با سپردن
وثیقه از زندان آزاد ش��ده است .ادامه تحقیقات حاکی بود
این مرد س��ابقهدار پس از آزادی از زن��دان بدون هرگونه
پش��یمانی ،مجددا اقدام به فعالی��ت در قاچاق موادمخدر
کرده است .با توجه به اینکه متهم سابقهدار پس از آزادی
از زندان ،مکان جدیدی را برای تهیه و توزیع مواد انتخاب
ک��رده بود ،مام��وران پایگاه هفتم موادمخ��در ،به صورت
ش��بانهروزی فعالیتهای وی را زیر نظ��ر گرفتند .با این
تحقیقات و اطمینان از ادامه فعالیت وی ،دس��تگیریاش
در دس��تور کار قرار گرفت تا اینکه  27فروردین و در یک
اقدام ضربتی وی به همراه برادرش دس��تگیر شدند که در
بازرسی از خانه آنان بیش از  6کیلوگرم مواد مخدر از نوع
شیشه کشف شد.

اقدامات زن و مرد تبهکار در نقش پلیس

روز گذشته ماموران كالنتري شهيد نوابصفوي مرد و
زني را كه با ایفای نقش پلیس به اخاذی دس��ت میزدند،
دستگير كردند .در پي اعالم تعدادي از مردم به پليس 110
مبن��ي بر اينكه زن و مردي ب��ا ادعاي اینکه مامور يكي از
نهاده��اي دولتياند در بل��وار نوابصفوي در حال فعاليت
هستند ،ماموران كالنتري شهيد نوابصفوي بالفاصله برای
بررس��ي صحت ادعاي آنها به محل اعزام شدند .ماموران
پليس با حضور در محل زن و مردي را با توجه به اطالعات
ارائه ش��ده شناس��ايي و دس��تگير كردند كه در بررسي و
استعالم به عمل آمده مشخص شد ،متهمان عناوين ادعا
ش��ده را جعل كرده و هيچ رابطهاي با ارگان و نهاد خاص
دولتي ندارند .گفتني اس��ت ،بر اس��اس تحقيقات انجام
شده توسط ماموران كالنتري شهید نوابصفوي 2 ،متهم
دستگير شده تحتعنوان مامور 6 ،خانه مسكوني را بازرسي
كردهاند كه تحقيقات در اين باره همچنان ادامه دارد.

دزدی باند «کوچک»ها از مدرسه

اعضای باند دزدان «کوچک»ها که قصد سرقت اموال
مدرس��های در اهواز را داش��تند ،دستگیر ش��دند .معاون
دادستان عمومي و انقالب شهرستان از دستگيري سارقان
اموال مدرس��ه در منطقه ش��يخ بهايي اهواز خبر داد .به
گزارش روابطعمومي دادگستري خوزستان ،احمد فاتحي
گفت :روز  15فروردينماه ،پنج تن که قصد سرقت وسايل
يکي از مدرس��ههاي اهواز را داشتند ،هنگام ارتکاب جرم
دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند .وي افزود :پيشه
اصلي اين  5دزد که همگي  13تا  16س��ال سن داشتند،
جم��عآوري ضايعات و نان خش��ک اس��ت و تاکنون به 2
سرقت تيمي اعتراف کردهاند.

عملیاتنجاتبرایکوهنوردانگمشده

میشود در زندان بس��ر برده یا به اعدام محکوم شدهاند .اين
مق��ام قضايي بيان داش��ت :رئیس این باند با  5نام مس��تعار
مختلف کار میکرده و پس از 18ماه تعقیب و گریز سرانجام
در یکی از شهرهای ش��مالی کشور دستگیر شده است .وی
گف��ت :از دیگر اقدامات این باند جعل گواهینامه با نام جعلي
برای استفاده در زمان قاچاق موادمخدر بوده است.

توطئه زن جنایتکار برای مرد تنها

گروه حوادث :یک زن با ریختن طرح دوستی با مرد تنهایی به
بهانه میهمانی پای در خانهاش گذاشت و وی را به قتل رساند.
این زن پس از سرقت مرگبار پا به فرار گذاشت تا اینکه از سوی
پلیس آگاهی کرج به دام افتاد .سرهنگ حميدرضا گلصباحي،
رئيس پليس آگاهي استان تهران با اعالم اين خبر گفت :در پي
دريافت خبر مربوط به قتل م��ردی در عظيميه کرج ماموران
اداره مبارزه با جرائم جنايي وارد عمل شدند .وي اظهار داشت:
ماموران با انجام تحقيقات محلي و اقدامات اطالعاتي دريافتند
که زنان زیادی گاهي اوقات به صورت مرموز به منزل خانه این
مرد رفت و آمد داشته و در روز حادثه نيز زني در آنجا بوده است.
سرهنگ گلصباحي در ادامه سخنانش تصريح کرد :ماموران با
تعقيب و مراقبت سرانجام زني را که در روز حادثه به خانه قربانی
مراجعه کرده بود را شناس��ايي و در يک اقدام ضربتي وي را در
خانهای در کرج دس��تگير کردند .این زن در ابتدا منکر هرگونه
ارتباط با قتل ش��د تا اینکه قتل را به گردن گرفته و مجبور به
اعتراف شد .وي درباره چگونگي قتل توسط متهم گفت :اين زن
در تحقيقاتش اعتراف کرد با توجه به اينکه قربانی قبال آژانس
مسافربري داشته است از سوي يکي از کارکنان آژانس با او آشنا
ش��دم و بعد از جلب اعتماد و طرح دوستي با او چندين بار به
خانهاش رفت و آمد کردم .زن جنایتکار ادامه داد :از آنجاييکه

قاچاق  6کیلو شیشه
از سوی  2برادر شرور

در چندين جلسه معاشرت با مقتول ميدانستم که او در خانهاش
با تنها دخترش زندگي ميکند و طال و زيورآالت زيادي در خانه
نگهداري ميکند به علت مشکالت مالي و به نيت سرقت وارد
خانه وی شده و در يک فرصت مناسب و با استفاده از چکشي
که در کنار جاکفشي بود هنگامي که وي در حال استراحت بود
چندين ضربه به س��ر او وارد آوردم و با برداشتن طالها خانه را
ترک کردم .رئيس پليس آگاهي اس��تان تهران و البرز در پايان
گفت :زن جنایتکار پس از برداش��تن طال و زيورآالت آنها را در
يک طالفروشي به ارزش  3ميليون و  500هزارتومان فروخته و
اعتراف کرد که در اين ماجرا همدستي نداشته و به تنهايي دست
به قتل زده است .رئيس پليس آگاهي استان تهران در توصيه
به شهروندان گفت :از مطرح کردن مسائل شخصي و بيان وضع
مالي و اس��رار زندگي خود به کسانی که شناخت کافي از آنها
نداريد بشدت اجتناب کنيد.
 از رفت و آمد و قرار مالقات با کسانی که به تازگي با آنها آشناش��دهايد خودداري کرده و مراقب عکسالعملهاي مشکوک
طرف مقابلتان باشيد و هرگونه رفتار مشکوکي را جدي بگيريد
و از کنار آن به سادگي عبور نکنيد.
 از برقراري هرنوع ارتباط دوس��تي خارج از ضوابط ش��رعي وقانوني و خارج از موازين اسالمي اجتناب کنيد.

حبس ابد ،مجازات پدر بیعاطفه
مقامات رسمي استراليا از حبس ابد براي مردي خبر دادند كه دختر خردسالش را با پرتاب
كردن از پل به قتل رساند« .آرتور فريمن»  37ساله كه در  29ژانويه سال  2009ميالدي در
پي درگيري و انتقام گرفتن از همسر سابقش ،دختر  4ساله خود را از پلي به ارتفاع بيش از
 80متر پرتاب كرده بود توسط مقامات رسمي استراليا به حبس ابد محكوم شد و تا  32سال
حق تجديدنظرخواهي هم ندارد .در گزارش شاهدان عيني هم آمده است كه در زمان وقوع
اين عمل وحش��تناك  2پسر  6و  2ساله وي در خودرويي كه روي پل «وستگيت» متوقف
شده بودند حضور داشته و شاهد پرتاب خواهرشان از روي پل به داخل رودخانه «يارا» بودند.
همچنين ماموران پليس و گروههاي جستوجوگر جسد نيمهجان اين كودك را از آب بيرون
كشيدند اما او به دليل شدت جراحات وارده در بيمارستان جان باخت .بر اساس اعالم رسانههاي
رس��مي اس��تراليا ،اين مرد پس از  7سال زندگي مشترك در سال  2008ميالدي از همسرش جدا شد و پس از قتل دختر
خردسالش با وي تماس گرفته و اعالم كرد كه با فرزندانت خداحافظي كن! همچنين اين حادثه وحشتناكترين واقعه در طول
تاريخ استراليا محسوب ميشود؛ چرا كه اين مرد يك كودك بيگناه و بيدفاع را قرباني خشونت خانوادگي كرده است.

رئيس س��ازمان ام��داد و نجات جمعي��ت هاللاحمر
آذربايجان ش��رقي با اعالم اينكه امدادگ��ران در عمليات
 20س��اعته سعي داش��تند چهار كوهنورد ناپدید شده را
در ارتفاعات الوند پيدا كنند ،گفت :يكي از كوهنوردان در
تماس با اعضاي خانواده خود اعالم كرد به ش��هر ديگري
رسيدهاند .حس��ينپور افزود :در ساعت  22:30دقيقه روز
جمع��ه امدادگران اين جمعيت از طري��ق تماس يكي از
بستگان کوهنوردان گمشده در جريان مفقودي  4كوهنورد
در ارتفاعات سهند منطقه بستانآباد قرار گرفتند .وي افزود:
با توجه به شرايط نامساعد جوي و برف و كوالك شديد2 ،
تيم امداد و نجات كوهستان براي يافتن ناپدیدشدگان به
كوهستان اعزام شدند .حسينپور با بيان اينكه با توجه به
برف و كوالك شديد عمليات جستوجو و نجات اين چهار
كوهنورد به كندي صورت ميگرفت ،گفت 60 :امدادگر به
همراه يك تيم آنست (سگهاي جستوجوگر) براي يافتن
كوهنوردان به منطقه اعزام شدند .به گفته رئيس سازمان
امداد و نجات تبريز  60امدادگر به همراه عوامل س��ازمان
راه��داري ،امدادگران اورژانس و ماموران پليس در صحنه
حادثه حضور داش��تند و عمليات چندساعته خود را براي
يافتن سرنخي از وجود كوهنوردان ناپدید شده آغاز كردند.
حسينپور در ادامه با اشاره به اينكه امدادگران عمليات 20
ساعتهاي را براي نجات جان اين  4كوهنورد انجام دادند،
گفت :عمليات امداد و نجات ادامه داشت تا اينكه در ساعت
 18روز شنبه يكي از كوهنوردان در تماس تلفني با يكي
از اعضاي خانواده خود اعالم كرد كه آنان در ش��هر مراغه
مستقر شدهاند .به گفته وي اين چهار كوهنورد هنگامي كه
با شرايط نامساعد جوي روبهرو ميشوند ادامه مسير داده و
از ارتفاعات سهند در بستانآباد به شهر مراغه ميرسند.

تفریح با هواپیمای مرگ

راديو و تلويزيون صربس��تان از سقوط يك هواپيماي
تفريحي در مركز اين كش��ور خب��ر داده و اعالم كردند3 :
تن در اين حادثه كشته شدند .در گزارش راديو و تلويزيون
صربس��تان آمده اس��ت كه اين هواپيمای تفريحي مدل
«سس��نا  »172ب��ا خلبان و  2سرنش��ين در حالي كه به
يك زمين فوتبال نزديك ميش��د ،سقوط كرد .بر اساس
اين گزارش ،اين حادثه سقوط نيمساعت پس از برخاستن
اين هواپيما از روي باند و در شهر «كاكاك» واقع در مركز
صربس��تان رخ داد و موجب ش��د تا  3سرنشين آن در دم
جان خود را از دس��ت بدهند .شاهدان عيني ماجرا هم در
اينباره به خبرگزاري ش��ينهوا اعالم كردند :هواپيما پس
از برخورد با خطوط انتقال ب��رق در فرود اضطراري آتش
گرفت .همچنين علت وقوع اين حادثه هنوز مشخص نشده
ن باره توسط كارشناسان دپارتمان
است و تحقيقات در اي 
هوانوردي اين كشور ادامه دارد.

