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وزارت دفاع اعالم کرد 

کارگاه صنایع دفاع در محاصره آتش
آتش س��وزی و انفجار در ی��ک کارگاه تولید 
م��واد آت��ش زا وابس��ته ب��ه س��ازمان صنایع 
دفاع 2 کش��ته بر جای گذاش��ت. به گزارش 
فارس،آخرین ساعات پایانی روز یکشنبه بود 
که انفجاری مهیب ساختمان های اطراف یک 
کارگاه تولید مواد ناریه را در شرق تهران لرزاند. 
حلقه های بزرگ آت��ش کارگاه را در محاصره 
خود قرار داده بودند. س��اکنان ساختمان های 
اطراف این مجتمع نظامی، از شدت نگرانی به 
بیرون از خانه های خود آمده بودند و نیروهای 
امنیتی و انتظامی نیز با حضور در خیابان های 
منتهی به مجتمع نظامی پارچین، عبور و مرور 
را در آنها مس��دود کردند. ت��ا این که نیروهای 
آتش نشانی مس��تقر در محل، عملیات اطفای 

حریق را آغاز کردند.
تحقیقات اولیه نش��ان می داد آتش سوزی 
تنه��ا در مح��دوده کارگاه ب��وده و ب��ه همین 
دلیل 2 نفر از کارکنان این کارگاه که در میان 
حلقه های آتش حبس شده بودند به کام مرگ 
فرو رفته بودند. یک مقام مطلع در وزارت دفاع 
اعالم کرد شب گذشته در کارگاه مواد محترقه 
صنایع در ش��رق تهران آتش س��وزی رخ داده 

است.
زوایای حادثه

در پی این آتش س��وزی مرگب��ار یک مقام 
مطل��ع در وزارت دفاع گفت: ای��ن حادثه تنها 
به دلیل فعل و انفعاالت شیمیایی مواد آتش زا 
رخ داده و ج��زو حوادث معمول و مرس��وم در 
کارگاه های صنایع دفاع است.این مقام مسئول 
گفت: رویت نور سفید از شعاع 50کیلومتری 
صحت ن��دارد و اتفاق یکشنبه ش��ب تنها یک 
آتش س��وزی معمولی تلقی می شود. گفتنی 
اس��ت مس��ئوالن وزارت دف��اع درخص��وص 
آتش سوزی شب یکشنبه پس از بررسی های 

الزم توضیحات بیشتری ارایه خواهند داد.

موش ها و آدم ها
حاال حکایت ماس��ت، هفت ن��وع موش را با 
آش��غال هایی که درون خیابان ه��ا می ریزیم 
پرورش می دهیم و آنها 27 ن��وع درد و مرض 
را ب��ا خود برایمان ب��ه ارمغ��ان می آورند، بعد 
می گوییم این مش��کل ش��هرداری است. آن 
هم شهرداری که 80درصد بودجه نجومی اش 
از طریق جریمه تخلفات تأمین می ش��ود! سر 
کیسه را شل کند تا ما هم دخیل شویم. از آن 
120 هزار تومان برای شکار هر موش چقدرش 

به ما می رسد؟
اما به ش��ما می گوی��م تا زمانی ک��ه بیش از 
یک س��وم زباله های ش��هر از داخل جوی های 
خیابان ها جمع می ش��ود، با س��ر کیسه شل 
کردن هم کاری از پیش نم��ی رود. یک مثال 
ش��اید قدری نگاه تان را به موضوع عوض کند. 
در ویتنام زمانی که مستعمره  فرانسوی ها بود، 
به دلیل زیاد ش��دن موش ها، دولت برنامه ای 
برای مشارکت ش��هروندان تدوین کرد. طبق 
این برنامه، ش��هروندان موش ها را می کشتند 
و دفن می کردن��د و دم م��وش را می بریدند و 
برای دولت می آوردند تا پاداش خود را بگیرند. 
بعد از مدتی تعداد زیادی موش های دم بریده 
در شهر دیده می ش��د! مردم ضمن حمایت از 
موش ها و کمک به رشد و تکثیر و زندگی آنها، 
دم های آنه��ا را می بریدند و ب��ه دولت تحویل 
می دادند و دوباره موش ه��ا را رها می کردند تا 
موش ها زاد و ولد کنند و درآمد بیشتری را به 

ارمغان بیاورند. 
می بینی��د. ب��ا طمع مال��ی نمی ش��ود کار 
انسان دوس��تانه انجام داد. االن موضوع، رابطه 
موش ها و آدم هاست. موش های تهران ارتقای 
ژنتیکی پی��دا کرده اند، مش��ارکت اجتماعی 
باالیی دارن��د و یکدیگ��ر را از ان��واع خطرات 
آگاه می کنند و ش��هرداری ب��ه تنهایی کاری 
از پیش نمی برد چون بای��د فرهنگ داوطلبی 
ش��هروندان ارتقا یابد. االن امید به زندگی در 
موش ها پس از ناکامی های ش��هرداری بیشتر 
ش��ده اس��ت. حتما نتایج این تحقیق را که به 
صورت پی��ام وایب��ری دراختیار بس��یاری از 
ش��ما قرار گرفته خوانده اید: تع��دادي موش 
آزمایشگاهي را به استخر آبي انداختند و زمان 
گرفتند تا ببینند چند س��اعت دوام مي آورند. 
حداکث��ر زماني ک��ه توانس��تند دوام بیاورند 
17 دقیقه بود. س��ري دوم موش ها را با توجه 
به این ک��ه حداکثر 17دقیق��ه مي توانند زنده 
بمانند به همان اس��تخر انداختن��د. اما این بار 
قب��ل از 17 دقیق��ه نجاتش��ان دادن��د. بعد از 
این ک��ه زماني را نفس تازه کردن��د دوباره آنها 
را به استخر انداختند. حدس بزنید چقدر دوام 
آوردند؟... 26 س��اعت! پس از بررس��ي به این 
نتیجه رس��یدند که علت زن��ده بودن موش ها 
این بوده که آنها امیدوار بودند تا دستي باز هم 

آنها را نجات بدهد. 
تحقیق تکان دهنده ای اس��ت ن��ه؟ حاال باز 
هم بگویید وایبر بد است. یک نوع ابزار ارتقای 
فرهنگ داوطلبانه، اس��تفاده صحیح ازهمین 
شبکه های اجتماعی است.... اما بحثش بماند 

برای بعد. 
ادامه دارد...
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گروه ح�وادث| 3 م��رد که با طراحی نقش��ه ای 
مجرمانه دختربچه 12س��اله را هدف توطئه مرگبار 
خود ق��رار داده بودند، در تجس��س  های ویژه پلیس 
تبریز به دام افتادند. این بان��د مخوف با گرفتن پول 
درخواس��تی، دانش آموز 12س��اله را در اس��ارتگاه 
خود به قتل رس��اندند. ظهر 6 مهرم��اه وقتی زنگ 
مدرس��ه دخترانه به صدا درآمد 3 م��رد در خیابان 
انتظ��ار می کش��یدند. دختر کالس شش��می پا در 
خیابان گذاشت و قصد داشت تا به خانه اش برود اما 
خودرویی با 3 سرنش��ین به او نزدیک شد و راهش را 
سد کرد. مردی که در صندلی کنار راننده نشسته بود 
از دخترک خواست سوار خودرو شود. او که ترسیده 
بود عقب عقب برگشت اما سرنشینان خودرو به وی 
مهلت ندادند و با زور او را سوار کردند. داد و فریاد های 
دختربچه که عابران پیاده را به سمت خودرو تبهکاران 
جلب کرده بود، بي فایده ماند و مردان آدم ربا با سرعت 

سرسام آوری از محل دور شدند. 
گزارش آدم ربایی

با مخابره ش��دن گزارش ربوده ش��دن دختربچه 
توسط سرنشینان یک خودرو، اکیپ هایی از پلیس 
شهرس��تان بناب به منظور بررس��ی صحنه جرم به 
محل آدم ربایی اعزام ش��دند. در بررسی و تحقیقات 
اولیه مشخص شد سرنشینان خودرو پس از درگیری 
دختر نوجوان را ربوده و متواری شدند. یکی از شاهدان 
ماجرا که دختربچه را شناخته بود به کارآگاهان گفت: 
وقتی خودرو مرم��وز جلوی پای دخترک ایس��تاد 
متوجه فریاد هایش ش��دم اما قبل از این که کس��ی 
بتواند اقدامی کند او در چنگال 3 سرنش��ین خودرو 
اسیر شد و به س��رعت از محل متواری شدند. پلیس 
با شناسایی هویت دختربچه ربوده شده خانواده او را 
در جریان این آدم ربایی قرار داد.  درحالی که تحقیقات 

تخصصی و فنی ماموران اداره مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی آغاز شده بود 
گروگانگی��ران پ��س از 2 روز در اولین تماس خود با 
خانواده دختربچه تقاضای پ��ول کردند. خط تلفن 
منزل نوجوان ربوده شده توسط پلیس کنترل می شد، 
اما گروگانگیران که احتم��ال ردگیری های پلیس 
را از پشت خط تلفن می دادند با شیوه و شگرد قطع 
کردن سریع مکالمه شان در چند ثانیه اول سرنخی 

از خود به جا نگذاش��تند. پول درخواستی در اختیار 
مردان گروگانگیر قرار گرفت تا دختربچه 12س��اله 
آزاد شود. 2 روز از این ماجرا گذشته بود اما آدم ربایان 
دیگر تماس نمی گرفتند. به دلیل عدم تماس مجدد 
از سوی آدم رباها تحقیقات وارد مسیر جدیدی شد. 
همه تجسس ها روی ردیابی این باند متمرکز شد و 
کارآگاهان پس از 7 روز توانستند با اقدامات اطالعاتی 

و علمی شبکه مردان خطرناک را ردیابی کنند.

عملیات     غافلگیرکننده
ماموران با ردیابی مخفی��گاه گروگانگیران در بناب 
بي درنگ محل اختف��ای این مردان تبهکار را محاصره 
کردند. پلیس که با عملیات نامحسوس وارد اسارتگاه 
آدم ربایان شده بود دختربچه را پیدا نکرد. وقتی 3 مرد 
تبهکار در دام ماموران گرفتار ش��دند، مش��خص شد 
آدم ربایان کودک 12ساله را 48 ساعت پس از آدم ربایی 

خفه کرده و در خانه یکی از آدم رباها دفن کرده اند.

پایان آدم ربایی7روزه با مرگ دختر دانش آموز
3مرد جنایتکار در مخفیگاه شان دستگیر شدند

خبر

گ�روه ح�وادث| ت��رس از طبیعت کوهس��تانی 
شهرستان اس��کو 2 نوجوان 15ساله را به غار کشاند. 
وقتی 2 پس��ر روستایی در کوهس��تان گم شدند تن 
به غارنش��ینی دادند. امدادگ��ران هالل احمر در یک 
عملیات تخصصی، توانستند این 2 نوجوان گمشده 

را نجات دهند.
درخواست کمک

روز جمعه 11 مهرماه بود که 2 پس��ر اهل روستای 
اس��فنجان شهرس��تان اس��کو در آذربایجان شرقی 
برای گ��ردش راهی جنگل های کوهس��تانی اطراف 
روستایش��ان ش��دند. اما هرگز تص��ور نمی کردند با 
آشنایی که نسبت به جنگل های اطرافشان داشتند در 
طبیعت گم شوند. بامداد روز شنبه بود که خانواده های 
2 پسر روستایی نگران شدند. با بخشدار منطقه تماس 
گرفتند و اهالی روس��تا برای پیدا ک��ردن ردی از آنها 

بسیج ش��دند. اما جس��ت وجو بی فایده بود، تا این که بخشدار مرکزی 
شهرستان اسکو برای یافتن پسران گمشده از جمعیت هالل احمر این 

منطقه درخواست کمک کرد.
عملیات امدادگران هالل احمر

دقای��ق اولیه بامداد روز ش��نبه 12 مهرماه بود که زن��گ آماده باش 
در پایگاه هالل احمر شهرس��تان اس��کو ب��ه صدا درآم��د. میریحیی 

میرابراهی��م زاده رئیس جمعی��ت هالل احمر اس��کو در رابطه با این 
خبر به »ش��هروند« گفت: »بامداد روز ش��نبه در پی تماس بخش��دار 
مرکزی شهرستان اسکو مبنی بر ناپدید ش��دن 2 نوجوان روستایی 
در کوهس��تان های نزدیک روستای اسفنجان یک تیم جست وجو ی 
هالل احمر متشکل از 4 امدادگر و یک دستگاه آمبوالنس به کوهستان 
اعزام ش��دند. من هم برای همراهی با امدادگران به منطقه رفته بودم. 

تعداد زیادی از روستاییان هم با موتورسیکلت و چراغ 
قوه به امید یافتن ردی از این 2 نوجوان 15ساله دست 
به جس��ت وجو زده بودند. هوا تاری��ک بود و عملیات 
سختی پیش روی جست وجوگران هالل احمر قرار 
داش��ت. این عملیات تا صبح ش��نبه در ارتفاعات و 
کوه های اطراف روستا طول کشید اما هیچ ردی از دو 
پسر نوجوان پیدا نشد. تا این که با روشن شدن هوا در 
ساعت 8 صبح توانس��تیم این 2 نوجوان را در داخل 

یک غار پیدا کنیم.«
پناهگاه امن

تحقیقات اولیه نش��ان می داد این 2 پسر نوجوان 
برای تفریح ب��ه باغ ه��ا و ارتفاعات دور از دس��ترس 
روستایش��ان رفته بودند که بعد از پیمودن مسیری 
طوالنی راه بازگش��ت به روس��تا را گم کردند. برای 
همین از ترس در داخل یکی از غارهای کوهستان پناه 
گرفته بودند. آنها که در زمان پیدا شدنشان توسط نیروهای هالل احمر 
باور نداش��تند که نجات یافته اند گفته بودند: »وقتی راه را گم کردیم، 
هوا تاریک شده بود. وحشت زده بودیم و از این که دیر به خانه برگردیم 
می ترسیدیم. برای همین در یکی از غارهای اطراف کوهستان شبانه 
پناه گرفتیم تا این که خانواده هایمان به امید یافتن ما، اهالی روس��تا و 

امدادگران هالل احمر را شبانه راهی جنگل کوهستانی کرده بودند.« 

نیروهای هالل احمر اسکو 2 پسر نوجوان را که به غار پناه برده بودند نجات دادند

ردپای 2 پسر گمشده در غار کوهستانی

گروه حوادث| عملیات پاکسازی مهمات، زیر 
خانه های کارگر شمالی بعد از 43 روز جست وجو 
به پایان رسید و این دخمه اسرارآمیز از آغاز تا پایان 
عملیات در س��کوت کامل خبری پاکسازی شد. 
طبق گفته معاون سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران مهمات پیداشده در سال 1335 

برای امحاء دفن شده بودند.
از آغاز تا پایان

روزهای پایانی مردادماه بود که 2 کارگر افغانی 
در زم��ان حفر یک چ��اه در س��اختمانی درحال 
س��اخت به زیر زمین مخوفی راه پیدا کردند که 
پُر بود از خمپاره، ت��وپ و گلوله های جنگی. خبر 
کشف این دخمه اسرارآمیز خیلی زود نیروهای 
ویژه پلیس و ماموران آتش نشانی را به محل حادثه 
کشاند. دستور پلمب خانه درحال ساخت صادر 

شد. 

عملیات تخلیه گلوله ها و خمپاره ها در کوچه 
دیدار کارگر ش��مالی از 30 مردادماه با گذش��ت 
یک ماه همچنان ادامه داشت. در آخرین روز های 
شهریورماه، با کشف چاه دوم مهمات زیر خانه های 
کارگر شمالی ابعاد تازه ای از این دخمه اسرارآمیز 
پیش روی تیم پلیسی قرار گرفت. سردار حسین 
ساجدی نیا رئیس پلیس پایتخت همان موقع در 
رابطه با این خبر اعالم کرد: »پس از کش��ف اولین 
گلوله ها و خمپاره ها از چاه حفرش��ده در منطقه 
کارگر شمالی روند کشف این مهمات در دستور 
کار قرار گرفت و حضورمأموران یگان چک و خنثی 
نیروی انتظامی بعد از گذشت یک ماه همچنان در 
محوطه اطراف ساختمان ادامه دارد. مأموران این 
یگان پس از تخلیه تس��لیحات چاه اول، اقدام به 
حفر یک چاه دیگر تا عمق 25متری کردند که تا 
این لحظه 500 گلوله توپ و پوکه از این دو چاه به 

دست آمده است«.
مهمات امحایی بوده اند

س��ردار س��اجدی نیا از همان زمان وعده داده 
بود که پلیس تا تخلیه تمام تسلیحات در منطقه 
حضور دارد و همسایه ها و ساکنان این منطقه نباید 
هیچ نگرانی نداشته باشند. حاال بعد از گذشت 43 
روز، عملیات ویژه نیروهای چک و خنثی س��ازی 
منطقه از مهمات زنگ زده انجام شده است. معاون 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با 
اشاره به پایان عملیات پاکسازی مهمات در کوچه 
دیدار در محله فاطمی تهران گفت: درتاریخ اول 
شهریور امسال هنگام حفر چاه جذبی یک واحد 
مس��کونی درعمق 10متری تعداد قابل توجهی 
مهمات امحایی مربوط به سال 1335 رویت و پس 
از اعالم به مراجع انتظامی عملیات پاکسازی این 

واحد مسکونی آغاز شد.

آرمانفر افزود: پس از بررسی عکس های هوایی 
مربوط به  س��ال 1335 مشخص شد این منطقه 
مسکونی نبوده و کامال بیابانی بوده که در اختیار 
نیروهای مس��لح به عنوان میدان تیر اس��تفاده 

می شد و این مهمات برای امحا، دفن شده بود.
وی گف��ت: ای��ن مهم��ات ش��امل گلوله ها و 
خرج های توپ اش��نایدر 75میلی متری آلمانی 
و گلوله ه��ای ضدهوایی س��اخت روس بود که با 
حضور و اقدام نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی 

همه مهمات دفن شده خارج شد.
معاون عملی��ات و پدافند غیرعامل س��ازمان 
پیش��گیری و مدیری��ت بح��ران ش��هر تهران 
خاطرنشان کرد: این محله پس از عکسبرداری به 
طریقه ژئو راداری و اسکن های جی پی اس خالی 
ازهرگونه موارد مش��ابه اس��ت و کامال امن بوده و 

جای هیچ نگرانی برای ساکنان آن وجود ندارد.

کارگر شمالی امن شد

پرونده جست وجوی مهمات زنگ زده به آخر رسید
آژیر

مکث

سرقت مسلحانه مرد بیکار از بانک
دزد مسلح بانکی در خیابان ری هنوز از در خارج 
نشده بود که بازداشت شد. همکاري مردم و حضور 
به موقع پلیس 110 موجب دس��تگیري س��ارق 

مسلح بانک در کمتر از 6 دقیقه شد. 
مرد مس��لح که در س��رقت برنامه ریزی شده، 
س��اعت 14 هفتم مهرماه وارد بانک��ی در خیابان 
ری ش��د ش��عبه خلوت بود. ناگهان اس��لحه را از 
پیراهنشان بیرون کشید و با داد و فریاد شروع به 
تهدید کرد. می خواست پول های بانک را سرقت 
کند. کارکنان بانک به دس��تور مرد ناشناس روی 
زمین خوابیدند که ناگهان صدای آژیر بانک بلند 
شد. دستپاچه شده بود به س��مت گیشه رفت و 
کیسه مشکی رنگش را پر از پول کرد. می خواست 
از مخمصه فرار کند شلیک کرد اما تیر اول عمل 
نکرد و در جان لوله گیر کرد. همین موضوع کافی 

بود تا کارمندان بانک او را محاصره کنند.

ساعت 14 روز هفتم مهرماه امسال مأموران از 
طریق مرکز پیام از حضور سارقی مسلح در یکی 
از بانک های خیابان »ری« با خبر شدند و بالفاصله 
تیم تخصصی سرکالنتری هفتم پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ برای بررسی و صحت و سقم گزارش 

دریافتی به محل اعزام شد.
پس از حضور مأموران در محل مشاهده شد که 
مردی با یک قبضه اسلحه کمری وارد بانک شده 
اما به وس��یله عوامل بانک در محاصره قرار گرفته 
است. این متهم مس��لح با سرقت هشتاد میلیون 
تومان پول قصد فرار داشت که مأموران با حضور 
در مقاب��ل بان��ک مانع خ��روج وی ش��دند و او را 

دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
هویت نامبرده را »جاس��م« و 25ساله اعالم کرد و 
افزود: متهم در جریان بازجویی های پلیسی ادعا 
کرد که مدت پانزده روز اس��ت از شهرستان برای 
پیدا کردن کار به تهران آمده و در آن روز به خاطر 
داشتن اسلحه وسوسه شده و به فکر سرقت از بانک 
افتاده و با توجه به خلوتی محل، وارد عمل ش��ده 

است.
وی با بیان این که سرانجام به علت عمل نکردن 
تیر اول و گیرکردن گلوله در جان لوله و حضور به 
موقع مأموران، متهم دستگیر شد، گفت: نامبرده 
دس��تگیر و به کالنتری انتقال داده ش��د در ادامه 
مأموران از رئیس بانک به عنوان ش��اکی اقدام به 

تحقیق کردند.
س��رهنگ موقوفه ای افزود: پس از بازجویی از 
متهم در این خصوص پرونده ای برای وی تشکیل 
شد و برای س��یر مراحل قانونی در اختیار پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

 بازداشت ۴ شکارچی 
در پارک ملی کاله قاضی

ورود شکارچیان غیرمجاز به شکارگاه کافی بود 
تا پیش از شکار در تله محیط بانان قرار بگیرند.

به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر ورود گروهی 
از شکارچیان غیرمجاز به پارک ملی کاله قاضی در 
استان اصفهان، نیروهاي یگان محیط زیست عازم 
منطقه شده و دست به جس��ت وجو زدند. رئیس 
پارک ملی کاله قاضی درباره این خبر گفت: پس 
از ساعت ها جست وجو در کوه، محیط بانان 4 نفر 
شکارچی را شناسایی و پس از محاصره متخلفان 
هر 4 نفر را پیش از اقدام به شکار دستگیر کردند. 
ولید مغرب��ی افزود: از ش��کارچیان متخلف که از 
اس��تان های مجاور به قصد شکار کل و بز وحشی 
عازم ارتفاعات کاله قاضی ش��ده بودند یک قبضه 
اسلحه برنو دوربین دار، مقادیری فشنگ و ادوات 

شکار کشف شد.
متهمی��ن به جرم ش��روع به ش��کار گونه های 

جانوری به مراجع قضایی معرفی شدند.


