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 جنایت در خیابان 6/35 
نیروی هوایی

ش�هروند| مرد جوان وقتی ب��ا مخالفت های 
همسرش برای ادامه زندگی روبه رو شد، جنایت 

هولناکی را رقم زد.
صب��ح 21 آبان م��اه ماموران کالنت��ری 128 
تهران نو در جریان یک درگیری خونین در یک 

مجتمع مسکونی قرار گرفتند. 
کارآگاهان به تحقی��ق از اهالی مجتمع واقع 
در خیاب��ان 6/35 نیروی هوایی دس��ت زدند و 
متوجه شدند زنی 32ساله توسط همسرش به 
نام محمدرضا 35ساله با ضربات متعدد چاقو به 

قتل رسیده است. 
یک��ی از اهالی مجتم��ع محل جنای��ت، در 
اظهارات خود به مأموران گفت: »ساعت 8 صبح 
بود که با صدای بلند از خواب بیدار شدم. در خانه 
را باز کردم تا ببینم سروصداها از کجا می آید که 

آقای »محمدرضا« را داخ��ل راه پله ها دیدم. وی 
درحالی که بسیار عصبانی بود به داخل خانه شان 
رفت و با یک چاقوی آش��پزخانه بی��رون آمد و 
به س��مت پایین پله ها رفت. ناگهان سروصدای 
زیادی در پایین راه پله ها ایجاد شد. زمانی که به 
پایین راه پله نگاه کردم، آقای محمدرضا را دیدم 

که همسرش را با ضربات چاقو زده بود«. 
درحالی که 4 ساعت از این جنایت می گذشت 
مردی به کالنت��ری 128 تهران نو مراجعه کرد و 
خود را عامل جنایت خیابان نیروی هوایی معرفی 
و ادعا کرد که به دلیل اختالف شدید خانوادگی 

اقدام به کشتن همسرش کرده است. 
مته��م در اظهاراتش ب��ه کارآگاه��ان گفت: 
»سه س��ال پیش از همس��رم جدا ش��دم و این 
درحالی بود که من همس��رم را عاشقانه دوست 
داش��تم. در این مدت تالش بس��یاری کردم تا 
همس��رم دوباره به زندگی بازگردد ام��ا او هر بار 

شرایطی جدید را مطرح می کرد«. 
متهم درخصوص روز جنایت نیز به کارآگاهان 
گفت: »ساعت 8 صبح به در خانه همسرم مراجعه 
کردم تا با هم بیرون برویم اما او ادعا کرد که قصد 
دارد با تعدادی از دوستانش که یکی از علت های 
اصلی اختالف من و همس��رم بودند به مسافرت 
برود. همین موضوع باعث شروع درگیری لفظی 
ما دو نفر ش��د. همس��رم ادعا می کرد که از من 
متنفر است و به هیچ عنوان قصد ندارد تا مجددا 
با من زندگی کند. همین موضوع باعث عصبانیت 
شدید من و درگیری  ام با او ش��د و درحالی که از 
گفته های همسرم بسیار عصبانی شده بودم به 
داخل آشپزخانه رفتم، یک چاقو برداشتم و او را 

به قتل رساندم.«

پایان 7 روز کمین پلیس

بروسلی پایتخت دستگیر شد
چندی پیش ماموران کالنتری 119 مهرآباد 
در جریان فعالیت یک قاچاقچی در آن محدوده 
قرار گرفتند. آنها بالفاصله پ��س از اطالع از این 
خبر، موضوع را در دس��تور کار خود ق��رار داده و 
به تحقیق در این رابطه پرداختند. تجسس های 
پلیسی کارآگاهان نش��ان داد که این مرد به نام 
»جواد« معروف به »بروس��لی« سال هاس��ت در 
کار فروش مواد مخدر اس��ت و ب��ه فعالیت خود 

همچنان ادامه می دهد. 
در ادام��ه ماموران کالنتری، هفت ش��بانه روز 
محل مورد نظر را که پات��وق این موادفروش بود 
تحت نظر قرار دادند که درنهایت این قاچاقچی 
را هنگام فروش مواد شناسایی و در یک عملیات 
دس��تگیر کردند. از این مرد 50 گرم شیش��ه و 

ادوات استعمال آن کشف و ضبط شد. 
جواد بروسلی پس از اعتراف به جرم خود به قرار 
قانونی روانه زندان شد و درحال حاضر تحقیقات 
درخصوص این پرونده همچنان از سوی پلیس 

ادامه دارد.

سکه جان کودک 7ساله را گرفت 
کودک هفت ساله هنگام بازي با سکه و خوردن 

آن، جان باخت.
عباس��ي مدیرکل پزش��کي قانوني اس��تان 
مازن��دران ب��ا اع��الم ای��ن خبر گف��ت: محمد 
حقاني کالکي، فرزند محمدعلي، هفت ساله اهل 
خلیل شهر بهشهر، روستاي کالک که به تنهایي 
در اتاق خود مش��غول بازي بود با خوردن سکه 
جان خ��ود را از دس��ت داد. این حادثه ش��امگاه 
پنجشنبه روي داد و تالش پزشکان براي مداواي 

محمد هفت ساله موثر واقع نشد.

آژیر

مکث
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ش�هروند| ش��عله های س��رکش آت��ش انب��ار 
وکارگاه های چ��وب، منطقه خین عرب مش��هد را 
محاصره کرد. این حادثه آتش��ین با تالش 5 ساعته 
120آتش نش��ان درحالی مهار ش��د که خس��ارت 

سنگینی را بر جای گذاشت.
ساعت 1:20 بامداد روز پنجشنبه بود که زبانه های 
آتش ب��ه همراه دودی س��یاه از یک انب��ار بزرگ در 
حاشیه خیابان خین عرب به هوا برخاسته بود. آتش 
از پنجره ها زبانه می کشید. چند دقیقه بعد با مخابره 
این خبر توس��ط رهگذران، زنگ آماده باش در چند 
ایس��تگاه آتش نش��انی به صدا درآمد. هنوز دقایقی 
نگذشته بود که صدای آژیر خودروهای آتش نشانی 
در س��کوت بامدادی خیابان پیچید. آتش نش��انان 
به محض رسیدن به محل حادثه با آتشی گسترده 
روبه رو شدند، هر لحظه بر شدت آتش افزوده می شد، 
تا این که عملیات اطفای حریق آغاز شد. بررسی های 

اولیه نشان می داد گس��تردگی آتش بسیار 
زیاد اس��ت و حریق به تمام قسمت های 

انبار سرایت کرده بود. بافت تجاری 
بودن مح��ل حادثه و نی��ز وجود 

مقادی��ر زی��ادی از اق��الم قابل 
اشتعال و تندسوز هر لحظه بر 
شدت دود و حریق می افزود. 
حج��م انبوهی از م��واد قابل 
باعث گس��ترش  اش��تعال، 
شعله های آتش و دود به کل 
انبار و کارگاه شده بود، تا این که 

اولین گروه های اعزامی بالفاصله 
درخواست نیروی کمکی کردند.

پس از درخواس��ت کمک از سامانه 
125، ستاد فرماندهی آتش نشانی مشهد 

بالفاصله 120 آتش نش��ان از 45 ایس��تگاه را به 
همراه 60 دس��تگاه خودرو سبک و سنگین اطفای 
حریق و 5 دستگاه خودرو تانکر آب و 2 دستگاه لودر 

نیز از شهرداری به محل حادثه اعزام شدند.
عملیات    نفسگیر آتش نشانان 

با رسیدن نیروهای کمکی عملیات نفس گیر 120 
آتش نشان درحالی آغاز شد که، مدیرعامل و معاونت 
عملیات آتش نشانی به همراه کلیه مسئوالن سازمان 
آتش نشانی هم در محل حادثه عملیات را از نزدیک 

سرپرستی می کردند. 
آتش نش��انان بالفاصله با اس��تفاده از تجهیزات 
ایمنی و بستن دستگاه های تنفسی وارد ساختمان 
آتشین شدند. آتش عظیم و گسترده بود و به همین 
دلیل آتش نشانان با تقسیم ش��دن به چند گروه از 
راه های مختلف ساختمان وارد انبار شدند. عملیات 

تخلیه دود از درون انبار انجام ش��د. آتش نش��انان با 
مهار آتش و خاموش کردن آن از س��رایت حریق به 
قسمت های دیگر انبار جلوگیری کردند. با عملیات 
سریع آتش نشانان از گسترش آتش سوزی و خسارت 
مالی بیش��تر به انبار چوب و نئوپان جلوگیری شد. 

جعفری مدیرعامل س��ازمان آتش نشانی مشهد در 
رابطه با عملیات اطفای حریق گس��ترده انبار چوب 
توسط آتش نشانان 45 ایستگاه به »شهروند« گفت: 
»با توجه به این که این آتش سوزی با تأخیر زیاد و در 
شرایط توسعه به ستاد فرماندهی سازمان اطالع داده 

شده بود، هر لحظه امکان داشت شعله های آتش به 
س��رعت به 2 انبار مجاور محل حادثه نیز س��رایت 
و گس��ترش یابد که با حضور آتش نش��انان به محل 
حادثه و شناسایی کانون های آتش س��وزی و انجام 
اقدامات اطفایی از گسترش بیش��تر آن جلوگیری 
شد و آتش نشانان توانستند در یک عملیات مستمر 
و نفسگیر پس از چندین ساعت تالش،آتش را مهار 

و خاموش کنند.«
زوایای حادثه

این آتش س��وزی درحالی رخ داد که کارشناسان 
سازمان آتش نشانی مش��هد به دفعات به متصدیان 
انبارها به دلیل شیوه نامناسب انبارداری و نگهداری 
چوب ها تذک��ر داده بودند اما با نادیده گرفته ش��دن 
اصول ایمنی و تذکرات کارشناس��ان آتش نش��انی، 
این حریق به علت چیدم��ان غیراصولی و انبارداری 
نامناسب گس��ترش پیدا کرد. با این حال این حادثه 
که در ساعات بامدادی اتفاق افتاده بود خوشبختانه 
ف��ردی در س��اختمان نب��ود و این عملی��ات بدون 
بروز خس��ارت جانی مهار و خاموش شد. با توجه به 
گستردگی آتش س��وزی، علت حریق و اعالم دقیق 

خسارت مالی آن توسط کارشناسان ادامه دارد.

120    آتش نشان در عملیات 5 ساعته، انبار آتشین را مهار کردند

جوالن آتش بامدادی در مشهد

خبر

شهروند| 12 سال پیش با قتل مرد راننده پایش در شوشتر خوزستان 
به دنیای جنایتکاران باز شد. در شوش��تر خوزستان وقتی با چوب به 
راننده پیکان حمله ور شد هرگز تصور نمی کرد او به قتل برسد. پا به فرار 
گذاشت. زندگی زیرزمینی را آغاز کرده بود. هر ماه در یک شهر مخفیانه 
سپری می کرد تا در دام ماموران پلیس گرفتار نشود. او که در یک کارگاه 
ساختمانی در تهران مشغول به کار بود هرگز تصور نمی کرد، پلیس وی 

را ردیابی کند.
18آبان ماه پرونده این جنایت از شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان 
شوشتر استان خوزستان به ش��عبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 23 

تهران ارجاع شد تا مرد جنایتکار در تهران دستگیر شود. 
کارآگاهان اداره دهم با بررسی اولیه پرونده اطالع پیدا کردند که در 
22 اسفندماه س��ال 81 مردی به نام »امیر« با ضربات چوب »اصغر« به 
قتل رسیده و قاتل نیز از آن زمان متواری شده است. با انجام تحقیقات 
از سوی پلیس آگاهی شهرس��تان شوشتر مشخص می شود که قاتل 

درحال حاض��ر در تهران و به صورت مخفیان��ه زندگی می کند. با آغاز 
رس��یدگی به پرونده، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیس��ی و تجمیع 
اطالعات بدست آمده موفق به شناسایی محل اختفای متهم در بزرگراه 
شهید خرازی داخل یک کارگاه ساختمانی شدند که »اصغر« در آن جا 

با هویت جعلی مشغول به کار شده بود. وقتی مخفیگاه و محل کار متهم 
در کارگاه ساختمانی شناسایی شد، کارآگاهان توانستند اصغر 41ساله 
را دستگیر کنند. متهم پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »ساعت 10 صبح 22اسفندماه  
س��ال 81 با موتورسیکلت در بلوار اصلی شهرس��تان شوشتر درحال 
حرکت بودم که یک خودرو سواری پیکان مدام پشت سرم بوق می زد؛ 
با دست به راننده اشاره کردم که عبور کند اما راننده پیکان پس از عبور، 
ناگهان جلوی من پیچید و با یک چوب به سمت من حمله ور شد؛ من 
نیز چوب را از دس��ت او گرفته و ضربه ای به س��رش وارد کردم؛ وقتی 
متوجه شدم بیهوش شده است بالفاصله از محل متواری شدم. در این 
چند سال نیز در شهرستان های مختلف کشور )یزد، اصفهان، قم و ...( 

به صورت مجرد و مخفیانه زندگی می کردم. 
با اعتراف مته��م به جنایت، او با قرار بازداش��ت راهی زندان ش��د و 

تحقیقات برای افشای زوایای پنهان پرونده ادامه دارد. 

ش�هروند| اعضای گروه س��رقت با در دس��ت 
داشتن شمشیر و قمه به مغازه ها حمله می کردند 
تا زورگیری های خود را در تاریکی ش��ب عملی 

کنند.
وقتی کارآگاهان در جریان سرقت های مشابه 
از مغازه های س��وپرمارکت س��طح ش��هر تهران 
به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب، قرار گرفتند 

دستگیری متهمان کلید خورد.
بررسی های پرونده های مش��ابه نشان می داد، 
مردان زورگیر در س��اعت های پایانی ش��ب با در 
دست داشتن شمشیر و قمه س��ناریوی سرقت 
از مغازه ه��ا را به مرحله اج��را درمی آوردند و پس 
از انجام س��رقت با انواع خودروهای سواری زانتیا، 
پژو پارس، پ��ژو 405 و پی��کان از محل متواری 

می شدند.
یکی از مالباختگان که ب��ا مراجعه به کالنتری 
140 باغ فیض اقدام به طرح ش��کایت اولیه کرده 
بود در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »ساعت 22 
داخل سوپرمارکت بودم که دو پسر جوان با قمه 
وارد سوپرمارکت ش��دند و با تهدید به زدن اقدام 
به س��رقت یک میلیون تومان پ��ول داخل مغازه 
کردند. این مردان پس از س��رقت ب��ا یک خودرو 
405 سبزرنگ که منتظر آنها بود از محل متواری 
شدند.«  با شناسایی تعدادی از محل های سرقت 
و بررس��ی تصاویر به دس��ت آمده از دوربین های 
مداربس��ته، کارآگاهان موفق به شناس��ایی سه 
مجرم س��ابقه دار به نام های شهرام 20ساله، علی 
38ساله و مهدی 30س��اله شدند که پیش از این 

نیز به اتهام ارتکاب جرایم مختلف سرقت، قاچاق 
موادمخدر و مشروبات الکلی دستگیر شده بودند.

با شناسایی هویت س��ه متهم و تأیید تصاویر 
به دست آمده از آنها توسط مالباختگان، دستگیری 
آنها در دس��تورکار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. هر س��ه متهم در 
مخفیگاه هایشان در اسالمشهر، کرج و حکیمیه 

تهرانپارس دستگیر شدند.
شهرام، علی و مهدی به زورگیری از مغازه های 
سوپرمارکت سطح شهر تهران به ویژه در شمال، 
شمال غرب و غرب تهران اعتراف کردند و سه عضو 
دیگر گروه به نام های میثم، اشکان و سیاوش را نیز 

معرفی کردند.
ب��ا معرفی س��ه عض��و دیگر گ��روه از س��وی 

همدستانشان، مخفیگاه این سه نفر نیز در کرج 
و اسالمشهر شناسایی ش��د و هر سه نفر آنها نیز 

توسط کارآگاهان دستگیر شدند. 
در ادامه تحقیقات مش��خص شد که متهمان 
با یکدیگر رابطه خویش��اوندی دارند و با داشتن 
اطالعات کامل از یکدیگر اقدام به تش��کیل یک 

گروه سرقت  کرده اند. 
با توجه ب��ه دالیل و ش��واهد به دس��ت آمده از 
متهمان بازپرس پرونده از کسانی که به این شیوه 
و شگرد مورد س��رقت و زورگیری قرار گرفته اند 
خواست تا جهت شناس��ایی این گروه از سارقان 
به پایگاه دوم پلیس آگاه��ی تهران بزرگ واقع در 
خیابان آزادی – خیابان زنجان ش��مالی مراجعه 

کنند.

ذره بینزورگیری از سوپرمارکت ها  در تاریکی شب

خارج از مرز

 نجات عابرپیاده از چاه 17متری
 در جیرفت

یک عابر پس از سقوط در چاه 17متری در ابوذریه 
جیرفت توس��ط امدادگران جمعی��ت هالل احمر 
نجات یافت. شامگاه پنجشنبه در تماس تلفنی مبنی 
بر سقوط یک عابر در روستای ابوذریه جیرفت درون 
چاه، بالفاصله 3 اکی��پ از امدادگران هالل احمر به 
منطقه اعزام ش��دند. امدادگران موفق شدند پس از 
2ساعت و 30 دقیقه عملیات، مرد مصدوم را از درون 
چاه بیرون بیاورند. این عابر به همراه همسر خود در 
حال گذر از یکی از کوچه های روستای ابوذریه بوده 
که چاه بدون حفاظ و تاریکی شب سبب سقوط فرد 
به داخل این چاه 17متری شده است. مرد مصدوم 
که از ناحیه مهره های کمر دچار شکس��تگی شده 
بود، پس از عملی��ات امدادونجات به بیمارس��تان 

امام خمینی)س(  جیرفت منتقل شد.

 اعضای شرکت هرمی »کیونت«
 در دام پلیس

7مرد که برای ف��روش بلیت توره��ای خارجی 
شرکت هرمی تأسیس کرده بودند به ایستگاه آخر 
رسیدند. رفت و آمد مشکوک در یک واحد آپارتمانی 
پرده از راز تجارت هرمی برداش��ت. مأموران پلیس 
آگاهي شهرستان قدس با دریافت شکایاتي توسط 
همس��ایگان یک آپارتمان مبني بر رفت و آمدهاي 
مش��کوک در یکي از واحدهای ساختمان، بررسي 
موضوع را در دس��تورکار خود قرار دادند. به گزارش 
خبرگزاري آریا، سرهنگ کرمي زند فرمانده انتظامي 
شهرس��تان قدس در رابط��ه با این خب��ر گفت: »با 
شناس��ایي محل و آغاز تحقیقات پلیس مشخص 
شد اعضاي یک باند شرکت هرمي، با اجاره منزلي در 
شهرستان قدس اقدام به عضوگیري از بین جوانان و 
شهروندان کرده بودند. پس از تعقیب و مراقبت محل 
فعالیت باند با هماهنگي مقام قضایي، مأموران پلیس 
آگاهي موفق به دستگیري 7 عضو این شرکت شدند. 
با بازجویي از متهمان مش��خص ش��د آنها منزل را 
جهت فعالیت در یک شرکت هرمي به نام »کیونت« 
اجاره کرده که فعالیت آن شرکت شامل فروش بلیت 
تورهاي مسافرتي خارجي از طریق اینترنت به افراد 
بوده و خریداران با خرید ای��ن محصول و عضویت 
در این شرکت، تش��ویق به جذب مشتریان بیشتر 
از طریق سیستم هرمي ش��ده و با عضو شدن افراد 
شخص معرفی کننده پورس��انت دریافت می کرده 
است.« با تحقیقات بیشتر از متهمان مشخص شد 
که آنها 600 میلیون ریال تحت عنوان شرکت هرمي 

کالهبرداري کرده بودند.

انفجار گاز در بهشهر 
انفجار گاز در یک واحد مس��کونی در بهش��هر 
موجب مرگ یک نفر و مصدوم ش��دن س��ه نفر از 
اعضای یک خانواده ش��د.  رئیس بیمارستان امام 
خمینی)س( بهشهر دراین باره گفت: ساعت یک 
بامداد دیروز در اثر انفجار ناشی از نشتی گاز در یک 
واحد مسکونی سه نفر از اعضای خانواده به شدت 
مصدوم ش��د و پس��ر خانواده نیز به علت ش��دت 
جراحات ناش��ی از س��وختگی جان باخت. اسالم 
بابانژاد با بیان این که سه نفر از مصدومان این حادثه 
به بیمارستان امام)س( بهشهر انتقال داده شدند، 
تصریح کرد: به علت ش��دت جراحات سوختگی 
ناش��ی از انفجار گاز همه مصدومان که شامل یک 
مرد، یک زن و یک دختر بودند به بیمارستان سوانح 
و سوختگی شهید زارع شهرس��تان ساری انتقال 
داده ش��دند. وی با اش��اره به این که درحال حاضر 
حال پدر این خانواده نیز وخیم گزارش شده است، 
گفت: حال یکی دیگ��ر از مصدومان این حادثه که 
مادر خانواده اس��ت نیز بدحال گزارش شده است. 
رئیس بیمارستان امام خمینی)س( بهشهر افزود: 
یکی از مصدومان این حادثه که دختر این خانواده 

بوده است شرایط رو به بهبودی دارد. 

معبد  هزارساله چینی ها خاکستر شد

آتش سوزی س��همگین در نخس��تین ساعات 
بامداد روز جمع��ه، یکی از معاب��د تاریخی و مهم 
کش��ور چین را ویران کرد. معبد »یو لونگ« که در 
شهر »تای یوئن« در اس��تان »شان سی« چین واقع 
ش��ده، صبح روز جمعه بر اثر وقوع آتش س��وزی، 
به کلی ویران ش��د. ش��دت این حری��ق به حدی 
بود ک��ه زبانه های آتش تا طبقات شش��م و هفتم 
ساختمان های اطراف معبد هم مشاهده می شد. با 
توجه به این که این معبد در یکی از کوچه های شهر 
»تای یوئن« واقع شده احتمال وارد آمدن خسارت 
به خانه های اطراف آن نیز داده ش��ده است. درباره 
کشته شدن احتمالی خادمان و کارکنان این معبد 

تاریخی، هنوز گزارشی منتشر نشده است.

پایان 12 سال زندگی زیرزمینی مرد جنایتکار
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