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سقوط جت آموزشي در چابهار

جزئیات تصادف مرگبار تانکر سوخت با اتوبوس مسافربری

 ۱۵کشته و  ۹مجروح
در شب خونین مکزیک
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 سخنگوي اورژانس کشور از سقوط یک فروند
جت آموزشي در کنارک چابهار خبر داد.
مجتبــي خالدي دربــاره جزئیات ایــن حادثه
توضیــح داد و گفت :این جت آموزشــي ســاعت
 ۱۰:۲۵صبــح دیــروز حوالي مجتمع پتروشــیمي
چابهار در منطقه کنارک سقوط کرده است که به
دنبال این حادثه ،پنج دستگاه آمبوالنس به محل
حادثه اعزام شدند.
وي افزود :این حادثه فوتي نداشــته اســت و
دو سرنشــین آن براي ادامه رونــد درمان به مرکز
درماني اعزام شدند.

بازداشت اعضاي باند فروش سالح
 معاون سیاسي ،امنیتي دادستان مرکز خراسان
رضوي گفت :ســه عضو یک باند فروش سالح در
مشهد دستگیر شــدند.قاضي حســن حیدري در
گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود :با دریافت اخباري
مبنيبر خریدوفروش ســالح در مشهد ،موضوع با
دستور قضائي در دســتور کار سربازان گمنام امام
زمان )عج( در اداره کل اطالعات اســتان خراسان
رضوي قــرار گرفت.وي بیان کرد :بــا ردزنيهاي
انجامشــده ،ســه نفر از اعضاي این باند دستگیر
شــدند و از مخفیگاه آنها  ۵۴قبضه سالح شکاري
غیرمجاز ،هشــت قبضه کلت جنگي ۷۰۰ ،کپسول
ســالحهاي گازي غیرمجاز ،تعداد زیادي افشانه،
شوکر و باتومهاي فلزي کشف و ضبط شد.قاضي
حیدري با بیان اینکه این افراد ســالحها را از غرب
کشور براي فروش به مشهد وارد ميکردند ،افزود:
تحقیقات بیشــتر براي شناســایي افراد اصلي این
باند ادامه دارد.

رهایي گروگانها از چنگ
آدمربایان
 فرمانده انتظامي اســتان مازنــدران از انهدام
باند آدمربایي و رهایي ســه نوجوان ربودهشــده
از چنــگ آدمربایان بــا همکاري پلیــس آگاهي
اســتان قم و شهرستان قائمشــهر خبر داد.سردار
سیدمحمود میرفیضي گفت :در پي وصول نیابت
قضائــي از دادگاه عمومــي و انقالب شهرســتان
قائمشهر ،بنا به درخواســت پلیس آگاهي استان
قم مبنيبر ربودهشدن ســه نوجوان ساکن استان
قم و مخفيشدن آدمربایان در قائمشهر ،موضوع
در دســتور کار پلیس آگاهي قــرار گرفت.فرمانده
انتظامي اســتان مازندران ،افزود :کارآگاهان اداره
مبارزه بــا جرائم جنایي پلیس آگاهي قائمشــهر
بــا همکاري مأموران پلیس آگاهي اســتان قم ،با
انجام اقدامات اطالعاتي موفق به شناسایي محل
اختفاي متهمان شدند.ســردار میرفیضي ،تصریح
کــرد :مأموران در عملیاتــي غافلگیرانه و ضربتي
متهمان را که با تشــکیل باندي ســهنفره با هدف
دریافت وجه ،پــس از ربــودن طعمههاي خود،
آنان را در منزلي در شهرســتان قائمشــهر مخفي
کــرده بودند دســتگیر کردند.این مقــام انتظامي
اســتان مازندران با اشــاره به توقیف یک دستگاه
خودروي متهمــان در این عملیــات ،اظهار کرد:
افراد ربودهشــده که ســه نوجوان  ۱۵تا  ۱۶ساله
بودند ،صحیح و سالم از چنگ آدمربایان رها شده
و براي بازگشــت به آغوش گرم خانوادهها تحویل
پلیس آگاهي قم شدند.

شرق :تصادف بامداد روز گذشته نفتکش با اتوبوس
مســافری در پایانه ســنندج مرگ هولناک مسافرانی
را رقم زد که شــاهدان میگوینــد زندهزنده در آتش
ســوختند .این درحالی است که پلیس میگوید بارها
درباره عــدم ایمنی نفتکشها تذکر داده اما کســی
توجه نکرده است.
به گزارش خبرنــگار ما ،این حادثــه دلخراش در
حالــی رخ داد که پلیس اعالم کــرده قبال بارها تذکر
داده نفتکشهایی که از مریوان وارد کشور میشوند
ایمنــی الزم را ندارنــد ،اما این تذکــرات جدی گرفته
نشده است.
بــر اســاس گزارشهایی کــه شــاهدان عینی به
خبرنگار »شــرق« دادند ۳۰ ،دقیقه از بامداد گذشــته
بود که اتوبوس از ترمینال خارج شــد و قصد داشت
مســافران بیشــتری را خارج از ترمینال سوار کرده و
حرکــت کند اما یک نفتکش از پشــت به او برخورد
کرد .بالفاصله اتوبوس آتش گرفت؛ البته این برخورد
فقــط بین اتوبوس و نفتکش نبود و ســه دســتگاه
ماشــین دیگر هم که ابتــدای ترمینــال بودند ،آتش
گرفتند.
یکی از شاهدان عینی گفت :ترمینال طبق معمول
شــلوغ بود .معموال اتوبوسهای شــبرو مسافران
زیادی دارد و ترمینال شــلوغ اســت .اتوبوسها بعد
از اینکه مســافران رزروی را ســوار میکنند بیرون از
ترمینال و در کنار بلوار دکتر حســینی توقف میکنند
تا مســافران گذری را هم ســوار کننــد و معموال در
بیرون از ترمینال تجمع مســافر و ماشــین زیاد است،
درحالیکه شاگرد راننده داد میزد و دنبال مسافر بود،
مــا یکدفعه صدای انفجار مهیبی را شــنیدیم ،بیرون
کــه آمدیم آتش زبانه کشــیده بود و همــه اتوبوس
داشــت میســوخت .من تصور نمیکنم کسی زنده
از اتوبــوس بیرون آمده باشــد شــعلهها خیلی بلند
بودند و وضعیت خیلی بــدی بود مردم به اورژانس
و آتشنشــانی خبر دادند؛ آنها دیــر نیامدند اما کاری
از دســت کســی برنمیآمد .من فکر میکنم با توجه
به شــعلههایی که دیدم در آن واحد مسافرانی که در

اتوبوس بودند ،جانشــان را از دست دادند و سوختند.
تا آتش مهار شــود چیزی جز یک اسکلت از اتوبوس
باقی نمانده بود.
بــر اســاس گفتههــای پلیــس ،اتوبــوس حامل
مسافران ســنندج به تهران و ســاعت حرکت آن نیز
 ۱۲شــب بود ،به همین دلیل هم رأس ســاعت  ۱۲از
ترمینال خارج شد و بیرون از ترمینال به دنبال مسافر
بود .گزارشها حاکی از آن است که میزان سوختگی
اجساد بهحدی شدید اســت که امکان شناسایی آنها
وجود ندارد و احتماال باید از طریق آزمایش دیانای
هویت اجساد مشخص شود..
مجتبی خالدی ،سخنگوی اورژانس کشور ،درباره
این حادثه گفت :ساعت  ۱۰دقیقه بامداد دیروز وقوع
حادثه تصادف بین یک دستگاه اتوبوس با تانکر حمل
سوخت و سه دســتگاه خودروی سواری در سنندج،
ترمینال تهران ابتدای اتوبان دکتر حسینی گزارش شد
و بالفاصله تیمهای امدادی اورژانس به محل حادثه
اعزام شدند .او با اعالم اینکه علت وقوع حادثه نقص
فنی تانکر حامل ســوخت اعالم شده است ،گفت :در
این حادثه ۹مصدوم به بیمارســتان اعزام شدند و ۱۳
نفر نیز فوت کردند.
اطفای حریق ســاعتها طول کشــید و وضعیت
در ترمینــال کامــال بحرانــی بــود .خانوادههایی که
عزیزانشان را در این حادثه از دست دادهاند ،با انتشار
این خبــر بالفاصله به محل رفتند امــا از آنجایی که
آتش همچنان شــعلهور بود ،اجــازه ورود به منطقه
به آنها داده نشــد و بالفاصله نیز ترمینال تخلیه شد.
وسعت این حادثه به حدی بود که پایگاه اطالعرسانی
استانداری کردســتان ،در پی حادثه تصادف اتوبوس
مســافربری با تانکر نفتکش در شهر سنندج سه روز
در استان کردستان عزای عمومی اعالم کرد.
در همیــن حــال ،معــاون عملیــات ســازمان
آتشنشــانی شهر ســنندج درباره حادثه آتشسوزی
بلوار دکتر حســینی گفت ۱۳ :جسد تحویل نیروهای
اورژانس داده شــد که  ۱۲نفــر آن مربوط به اتوبوس
و یک نفــر آن مربوط به نفتکش اســت .در جریان

اعتراف به  ۴۵فقره سرقت
 مأمــوران اداره مبــارزه با ســرقت پلیس آگاهي
اســتان اصفهان یک ســارق حرفهاي داخل خودرو
را که در منطقه جنوب شــهر »اصفهان« مرتکب ۴۵
فقره سرقت شده بود ،دستگیر کردند.سرهنگ »سعید
سلیمیان« ،رئیس پلیس آگاهي اصفهان ،اظهار کرد:
در پــي دریافت شــکایاتي مبنيبر ســرقت از داخل
خودرو در محدوده جنوب شهر اصفهان ،رسیدگي به
موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهي قرار
گرفت.وي تصریح کرد :کارآگاهان ،تحقیقات خود را
در این زمینه آغاز و یك ســارق حرفهاي را شناسایي
و حین ســرقت از داخل یک ســواري پژو دســتگیر
کردند.این مقام انتظامي بیان کرد :فرد دستگیرشــده
هنگامي که با مســتندات پلیس روبهرو شــد ،به ۴۵
فقره سرقت اموال خودروهاي شهروندان در منطقه
جنوب شهر اصفهان اعتراف کرد.

سرقت از حساب بانکي توسط شوهر
 رئیــس پلیــس فتــای اســتان آذربایجانغربي
از شناســایي و دســتگیري فــردي خبــر داد کــه با
سوءاستفاده از اعتماد همسر خود اقدام به برداشت
اینترنتي غیرمجاز از حســاب بانکــي وي کرده بود.
ســرهنگ اکبر نصرتي در تشریح این خبر اظهار کرد:
با شــکایت یکي از شــهروندان مبنيبر اینکه فردي
ناشــناس اقدام به برداشــت اینترنتــي غیرمجاز از
حســاب بانکي وي کرده اســت ،موضوع در دستور
کار کارشناســان پلیــس قــرار گرفت.وي افــزود :با
بررسيهاي کارشناســي و فني صورتگرفته ،متهم
موردنظر شناســایي و با دستور مقام قضائي به اداره
پلیس منتقل شــد.این مقام انتظامــي ادامه داد :در
روند رســیدگي به پرونده مشخص شد متهم پرونده
شوهر شاکي است که با سوءاستفاده از اعتماد همسر
خود اقدام به برداشت اینترنتي از حساب بانکي وي
کرده است.وي اضافه کرد :در نهایت متهم موردنظر
پرونده براي سیر مراحل قانوني به دادسرا ارسال شد.

اﻋﺘﺮاف دروغ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻣﺎدر
شــرق :پســر نوجواني که متهم به توزیع شیشــه و
هروئین بود ،بعد از دســتگیري اعتراف کرد که مواد
متعلق به مادر معتادش است.
به گزارش خبرنــگار ما ،یک ســال قبل مأموران
پلیس از طریق گزارشهاي مردمي باخبر شدند زني
به نام زهره در محلهاي موادفروشي ميکند .اهالي
به مأمــوران گفتند که این زن امنیت محله را به هم
ریخته و معتادان زیادي در محل رفتوآمد ميکنند.
با توجه به ایــن گزارش بود که مأموران به محل
مراجعه کردند و با حکم قضائي وارد خانه شــدند.
آنها بعد از بررســي خانه  ۱۰۸گرم شیشــه و  ۴۰گرم
هروئین از خانه کشف کردند .زهره ادعا کرد این مواد
متعلق به پســرش اســت و او مــواد توزیع ميکند.
رامیــن نوجوان ۱۷ســاله نیز گفتههــاي مادرش را
تأیید کرد و گفت که مادرم نقشــي در توزیع این مواد
ندارد .وقتي رامین به دادسرا منتقل شد و فهمید که
ممکن اســت مجازات ســنگیني در انتظارش باشد،
گفتههایش را انکار کرد و گفت :براي اینکه مادرش
را نجات دهد چنین ادعایي را مطرح کرده است.
با این حال ،کیفرخواست علیه این نوجوان صادر
و پرونده براي رســیدگي به شــعبه  ۴دادگاه کیفري
اســتان تهران ارسال شــد .رامین در جلسه رسیدگي

بــه پرونــدهاش گفت :من مــواد توزیــع نميکردم
مــادرم اعتیاد دارد و بــه خاطر اعتیــادش مواد در
خانه نگهــداري ميکــرد و من اصال نميدانســتم
که چه سرنوشــتي در انتظارم اســت .او گفت :من و
مادرم در منطقه خاک سفید زندگي ميکنیم .مادرم
سالهاست که معتاد است .پلیس در تعقیب مادرم
بــود و آن روز مأمــوران به خانهمــان آمدند و مواد
مخــدر را پیدا کردنــد .من به خاطر مــادرم بهدروغ
گفتم مواد متعلق به من اســت چون نميخواستم
مادرم به دردســر بیفتد و زنداني شود ،اما در کانون
اصالح و تربیت تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم.
وي ادامــه داد :مــادرم در خریــد و فروش مواد
دستي ندارد و این مواد را براي مصرف خودش تهیه
کرده بود .من از قضات دادگاه تقاضاي کمک دارم و
ميخواهم تا در مجازاتم تخفیف قائل شــوند .قول
ميدهم بعــد از آزادي کار و به مادرم کمک کنم تا
مواد را ترک کند .در پایان جلســه هیئت قضائي وارد
شــور شد .آنها با توجه به گفتههاي متهم و مدارکي
که در پرونده موجــود بود و با توجه به اینکه او یک
نوجوان بوده و متوجه عمل خودش نبوده است ،او
را به پنج ســال حبس و اقامــت در کانون اصالح و
تربیت محکوم کردند.

این حادثه راننده و شــاگرد راننده اتوبوس نجات پیدا
کردند.
وضعیت ناایمن
حادثه سنندج یکبار دیگر مرگباربودن وضعیت
نفتکشهایــی را که از مــرز مریوان به ایــران وارد
میشــوند ،ســر خط خبرها قرار داد .گفته میشــود
وضعیت ناوگان حمل مواد ســوختی مناسب نیست
و مســئوالن نیز آگاهــی الزم را در این زمینه دارند اما
تاکنون اقدامی انجام نگرفته است.
رئیس پلیس راه راهور ناجا در اینباره به »میزان«
گفت :پلیس از قبل هشــدارهای الزم را به مسئوالن
مربوطــه داده بود کــه وضعیت نــاوگان حمل مواد
خطرناک مناســب نیست و باید اقدامات جدیتری در
این زمینه انجام شود.
ســردار حمیدی به علل مختلف بــروز این حادثه
اشــاره و بیان کرد :بــه محض تکمیل بررســی علل
وقوع این حادثه ،نتیجه از ســوی کارشناســان پلیس
اطالعرسانی خواهد شد.
این مقــام انتظامی بــا بیان اینکه در گذشــته نیز
شــاهد حوادث خطرناک و وحشــتناکی در این زمینه
بودیم ،تأکیــد کرد :در صورت عدم ســاماندهی تردد
ناوگان حمل مواد خطرناک در ســطح کشــور قطعا
شــاهد چنین حوادث خطرناکی خواهیم بود ،بنابراین
مســئوالن متولی جابهجایی بار و مواد خطرناک باید
از خواب بیدار شــده و ضمن جدیگرفتن این موضوع
تکالیــف و مســئولیت قانونی خــود را در این زمینه

انجام دهند.رئیس پلیس راه راهور ناجا با اشــاره به
وجود نقاط حادثهخیز در ســطح جادهها ،تأکید کرد:
متأسفانه برای رفع نقاط حادثهخیز هیچگونه اهتمام
جدیای مشاهده نمیشود.
در همین حال فاطمه کاهی ،ســخنگوی شــرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ،هم به »فارس« گفت:
پس از بررســیهای صورت گرفته مشخص شد تانکر
حادثهدیده ترانزیتی و مبدأ حرکت آن از کشــور عراق
بوده است .او ادامه داد :آنچه این تانکر حمل میکرد
مازوت یا همان نفت کوره بود و به ســمت بندر امام
در حرکت بود که این تصادف رخ داد.
کاهــی ادامــه داد :ایــن تانکر متعلــق به بخش
خصوصی بوده و بههیچوجه متعلق به شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی نیست.
تانکرهای سوخت روی خط حادثه
ایرنا گزارش داد بامداد سهشــنبه نیز یک دستگاه
اتوبــوس تهران-مریوان در گردنــه صلواتآباد )۲۴
کیلومتــری ســنندج( دچار آتشســوزی شــد و این
دستگاه اتوبوس بهطور کامل در آتش سوخت اما به
مسافران آن آسیبی وارد نشد.
تانکرهــای ســوخت که حامــل نفتا هســتند ،از
شهرســتان مریوان وارد کردســتان شــده و از طریق
جاده این استان مواد سوختی را به استانهای جنوبی
کشور منتقل میکنند .عبور این تانکرها از جاده استان
کردستان معموال با حوادث مختلفی از جمله سقوط
در درهها و تصادف با خودروهای دیگر همراه است.
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 حمله به کلوپهاي شبانه در شهر »مونترري«
واقع در شــمال مکزیک دســتکم  ۱۵کشته و ۹
مجروح برجاي گذاشــت.دفتر دادســتاني استان
»نــوو لئــون« در بیانیــهاي اعالم کــرد در جریان
حمله به شش کلوپ شبانه که روز یکشنبه اتفاق
افتاد ۱۲ ،نفر کشــته شــدند .عالوه بر این یک مرد
و یک پســر ۱۴ســاله در حالي که در ماشین خود
در بزرگراهــي در حــال حرکت بودنــد ،به ضرب
گلوله کشــته شــدند .ضمن اینکه در جریان نزاع
بین دو گروه خالفکار ،یک مرد کشته شد تا شمار
کشتهشــدگان در عرض یک شب به  ۱۵نفر برسد.
در جریــان این حــوادث  ۹نفر دیگــر نیز مجروح
شدند.به گفته یک مقام رسمي در دفتر دادستاني
که خواست به دالیل امنیتي نامش فاش نشود ،به
علت شــدت جراحات وارده به برخي مجروحان،
ممکن است تعداد کشتهشدگان افزایش پیدا کند.
هنوز کســي در زمینه این قتلها دســتگیر نشــده
است و مشــخص نیست آیا این حوادث با یکدیگر
مرتبط بودهاند یا خیر؟

توفان ،زندگي میلیونها چیني را
مختل کرد
 وزش توفان »ماریا« هشتمین توفان سال جاري
میالدي در چین ،تاکنون زندگي میلیونها نفر را در
چند استان جنوبي و جنوب شرقي این کشور مختل
کرده است.مقامات چین در استانهاي »فوجیان« و
»جهجیانگ« در جنوب و شرق کشور ،ضمن صدور
هشــدار ،به قایقهاي ماهیگیري دســتور دادهاند
به ســاحل بازگردند.توفان چهارشنبه سواحل این
مناطق را درنوردیده و باعث شده است تا نیروهاي
محلــي و انتظامي به حال آمادهبــاش درآیند.این
در شرایطي اســت که پیش از این در تایوان وزش
توفان باعث شــد تا زندگي صدها هزار نفر مختل
شده و مدارس و ادارات تعطیل شوند.بارش باران
در دو استان مذکور به طور فشرده و براي دستکم
دو روز ادامه خواهــد یافت و به صدهاهزار نفر از
مردم گفته شــده اســت آماده تخلیه منازل براي
رفتن به مناطق امن باشند.
هــزاران مأمور آتشنشــاني در این اســتانها
بــه حال آمادهباش درآمده و فعالیت بســیاري از
بزرگراهها و بنادر متوقف شده است.

