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جنایت شبانه در قصابی 

شهروند| پســر قصاب محله در درگیری با 
دوســت خود، وی را به قتل رساند. این پسر که 
 تصور نمی کرد از ســوی پلیس ردیابی شــود

15 روز پس از جنایت به قتل اعتراف کرد. 
ساعت 30: 01 بامداد اول شهریور ماه ماموران 
کالنتری 170 کهریزک در جریان کشــف یک 
جسد مجهول الهویه متعلق به جوانی 20 ساله، 

در میدان تبایین قرار گرفتند. 
با حضور ماموران کالنتــری در محل و انجام 
بررسی های اولیه مشخص شــد که این جوان 
به علت اصابــت ضربات متعدد جســم تیز به 
قسمت های مختلف سر، گردن و سینه به قتل 

رسیده است. 
تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم و تشخیص 
هویت پلیس آگاهــی تهران بــزرگ در محل 
کشف جسد حاضر شدند؛ در همان بررسی های 
 اولیه مشخص شد که جنایت در محل دیگری 
رخ داده و عامل جنایت اقدام به انتقال جسد به 

محل کشف جسد کرده است. 
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع »قتل 
عمـــد« و به دستور رئیس شــعبه 101 دادگاه 
کهریزک، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره 

دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
همزمان با آغاز تحقیقات جهت شناســایی 
هویت جســد، اعضای یک خانواده با مراجعه به 
پایگاه نهم پلیس آگاهی و تشکیل پرونده عنوان 
داشتند که پسر 20 ساله آنها به نام »محمدرضا« 
از خانه خارج شــده و دیگــر مراجعتی به محل 

سکونت خود نداشته است. 
بالفاصله مشخصات پسر جوان با مشخصات 
جسد کشف شده در منطقه کهریزک مطابقت 
داده شد و کارآگاهان اداره دهم موفق به شناسایی 
هویت جسد ناشناس شدند که خانواده فقدانی 
نیز پس از حضور در پزشــکی قانونی، جســد 

محمدرضا را مورد شناسایی قرار دادند. 
کارآگاهــان در دومین مرحله از رســیدگی 
به پرونده به تحقیق از دوستان و افراد مرتبط با 
 مقتول پرداختند و به یکی از آنها به نام ســعید
17 ساله مشکوک شدند که روی قسمت های  
مختلف بدنش آثار ناشــی از درگیــری وجود 
داشت، ضمن آن که برابر تحقیقات به عمل آمده 
مشخص شد که مقتول در تاریخ 31 مرداد ماه به 
همراه سعید بوده است؛ با هماهنگی مقام قضایی 
این شخص دستگیر و جهت ادامه تحقیقات در 
اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 

گرفت. 
ســعید در اظهارات اولیه به کارآگاهان عنوان 
کرده بــود:  »به همــراه مقتول در پــارک بودم 
اما در پایان شــب از یکدیگر جدا شدیم و من به 
خانه آمدم و پس از آن دیگر از مقتول هیچ خبری 
ندارم فقط زمانی که قصد جدا شدن از یکدیگر 
را داشــتیم، محمدرضا ادعا کرد که قصد دارد تا 
به منطقه شورآباد برود تا شخصی به نام مهرداد 
را مالقات کند«. در ادامه تحقیقات، ســعید که 
جراحت های  ایجــاد  درخصوص»چگونگــی 
مختلف بدن« و همچنین »علت به هم ریختگی 
 و داشتن حالت پریشــان خود در شب حادثه«
)بنا بر اظهارات به دســت آمده از اهالی محل که 
وی را در شــب حادثه با حالتی پریشان و به هم 
ریخته مشاهده کرده بودند(، پاسخ قانع کننده ای 
ارایه نکرده بود، سرانجام لب به اعتراف گشود و به 

ارتکاب جنایت اعتراف کرد. 
سعید درخصوص شب جنایت به کارآگاهان 
گفت: » نیمه شــب بود که به همراه مقتول در 
پارک نشسته بودیم؛ چند دقیقه ای نشستیم تا 
این که در ساعت 30 دقیقه بامداد با محمدرضا 
خداحافظی کرده و به مغازه پدرم رفته تا یخچال 
را خاموش و مغــازه را ببنــدم؛ ناگهان متوجه 
حضور یک نفر در پشت سر خود در مغازه شدم 
که این شخص مرا به سمت عقب مغازه هل داد. 
او محمدرضــا بود؛ ابتدا فکر کردم که شــوخی 
می کند اما ناگهان چاقــو را از روی تخته مغازه 
برداشــت و به سمت ســینه ام پرتاب کرد .من 
خود را به عقب کشیدم اما با این وجود قسمتی 
از چاقو به سینه ام برخورد کرد؛ پس از آن مجددا 
ضربه ای دیگر، این بار به سرم زد که سر و صورتم 
پر از خون شد .... با مقتول درگیر شدم و قصد فرار 
داشتم اما نمی توانستم؛ نفهمیدم چطور چاقو را 
از دستش گرفتم و به سمتش بردم تا فرار کنم؛ 
خیلی ترسیده بودم؛ گیج بودم؛ متوجه نبودم که 
دارم چه کار می کنم؛ چند ضربه چاقو به سمت 
مقتول پرتاب کردم اما نفهمیدم که چطور وارد 
بدنش شد؛ فقط می خواستم فرار کنم که دیدم 
محمدرضا افتــاد روی زمیــن؛ در آن موقع بود 
متوجه شــدم که چه کار کردم؛ مانده بودم که 
چه کار کنم؛ ســر و صورت و تمامی لباس هایم 
خون آلود شــده بود البته نه خون مقتول بلکه 
خون خودم بود. به سرعت به خانه رفتم و ماشین 
پدرم را برداشته و مجددا به مغازه بازگشتم؛ جنازه 
مقتول را ســوار صندلی عقب ماشین کرده و به 
محل کشف جسد منتقل کردم. ابتدا ماشین را   
و سپس مغازه را تمیز کردم و پس از آن به خانه 
رفتم و خودم را شستم. آن شب تمام شد تا این که 

توسط آگاهی دستگیر شدم«. 

آژیر
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مکث

شهروند| متهم سابقه داری که با پراید سفید و خاکستری و با تهدید 
چاقو از زنان جوان و دختران در مناطق شــرق و شــمال شرق تهران 

زورگیری می کرد با تالش ماموران پلیس آگاهی دستگیر شد.
22 خردادماه زن 20 ساله ای به کالنتری 123 نیاوران رفت و ادعا کرد 
که توسط سرنشین یک خودرو پراید سفید رنگ مورد زورگیری و تهدید 

با سالح سرد قرار گرفته است.
زن شاکی پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت:  »در خیابان مینی ســیتی برای تاکسی 
منتظر بودم که به عنوان مسافر ســوار یک خودروی پراید سفید رنگ 
شدم؛ پس از طی قســمتی از مســیر، ناگهان راننده پراید در خیابان 
کاشــانک به داخل یکی از خیابان های فرعی پیچید و ماشــین را در 
 کنار یک ساختمان نیمه کاره نگه داشت؛ راننده به من گفت: »صدایت

 در نیاید و با تهدید چاقو کیف دستی ام حاوی مقداری پول و گوشی تلفن 
همراه را از دستم کشید؛ درحالی که بسیار ترسیده بودم، از ماشین پیاده 
شده و شروع به جیغ کشیدن و درخواست کمک کردم که راننده پراید 
با مشاهده این صحنه به سرعت از محل متواری شد«.با آغاز رسیدگی 
به پرونده و بررسی پرونده های مشابه، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 
سرقت های مشابه دیگری، به همین شیوه و شگرد توسط راننده یک 
خودرو ســفید رنگ و در ادامه آن یک خودرو پراید خاکستری صورت 
گرفته که در تمامی آنها راننده جوانی با مشــخصات یکسان، با تهدید 
چاقو اقــدام به زورگیری از زنان جوان کرده اســت که با توجه به وقوع 
برخی از این ســرقت ها در مناطق شــرق تهران، پرونده مشابهی در 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ درحال رسیدگی است.یکی 
از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفته بود: » از خیابان شهید 
بهشــتی به مقصد میدان هفت حوض ) نبوت ( سوار یک پراید سفید 
رنگ شــدم که در کوچه مهرانپور، راننده پراید باالجبار کیف دستی ام 
حاوی مدارک شناسایی، کیف و گوشی تلفن همراهم را سرقت کرد«. 

مالباخته ای دیگر با اشاره به رنگ خاکستری پراید به کارآگاهان عنوان 
کرده بود: »پس از سوار شــدن به یک خودرو پراید خاکستری رنگ، با 
تلفن همراه درحال مکالمه با همسرم بودم که ناگهان از کنار در سمت 
راننده، راننده پراید چاقوی بزرگی را درآورد و روی پای من فشــار داد و 
گفت:  هرچه پول داری را بده؛ من هم که ترسیده بودم، تمام پول خود 
را در حدود 230 هزار تومان به راننده دادم و با ترس فراوان در زمان پیاده 

شدن موفق به برداشت شماره پالک ماشین شدم«.

با توجه به اطالعات به دســت آمده درخصوص شماره پالک خودرو  
پراید استفاده شده در سرقت ها، کارآگاهان اقدام به شناسایی آخرین 
مالک خودرو کردند و در تحقیقات از این شخص مشخص شد که خودرو 
در منطقه لویزان تهران و در شرایطی که مالک آن برای لحظاتی کوتاه 
جهت خرید روزنامه از ماشین پیاده شــده و موتور ماشین را خاموش 
نکرده به ســرقت رفته اســت.با انجام چهره نگاری، یکی از مجرمان 
سابقه دار به نام حمیدرضا مورد شناســایی قرار گرفت؛ بررسی سوابق 
متهم نشان داد که وی از سال 1379 تاکنون بارها به اتهام ارتکاب جرایم 

مختلف دستگیر و روانه زندان شده است.
با شناســایی مخفیگاه متهم در منطقه لویــزان، کارآگاهان پس از 
اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش اقدام به دســتگیری و انتقال 
متهم به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بــزرگ کردند.متهم پس از 
دستگیری و مواجهه حضوری با تعدادی از شاکیان، به زورگیری از آنها 
و همچنین انجام سرقت های مشابه در دیگر مناطق شهر تهران به ویژه 
در مناطق شرق و شمال شرق تهران اعتراف کرد.متهم در اعترافاتش به 
کارآگاهان گفت: » از  سال 81 تاکنون به مصرف موادمخدر از نوع شیشه 
اعتیاد دارم؛ آخرین سابقه دستگیری ام اسفند ماه  سال 93 بود که 20 
فروردین ماه سال 94 با تامین قرار وثیقه از زندان مرخصی گرفته و پس 
از آن متواری شدم«. متهم درخصوص انگیزه انجام سرقت از دختران و 
زنان جوان به کارآگاهان گفت: »به خاطر توهمی که از دختران داشتم، 
 آنها را به عنوان مســافر ســوار می کردم و اقدام به زورگیری اموال شان

 می کردم«.با توجه به ســوابق متعدد متهم در ارتکاب جرایم مختلف، 
بازپرس پرونده با تقاضای انتشار بدون پوشش تصویر متهم از کسانی 
که توسط او مورد تهدید، ســرقت و زورگیری قرار گرفتند خواست تا 
جهت پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ واقع در اتوبان شهید صدر ) مسیر شرق به غرب ( – ابتدای خیابان 

قلندری شمالی مراجعه کنند.

دختران قربانی توهم شیشه ای مجرم خطرناک بودند

روی خط حادثه

ظهر روز يكشنبه رخ داد

 برخورد مرگبار 7 دستگاه خودرو 
در مسير ذوب آهن اصفهان 

بر اثر برخورد 7 دستگاه خودرو در مسیر ذوب آهن 
به سمت فوالدشهر یک نفر کشته و 10 نفر مجروح 
شدند.  ساعت 12 ظهر روز یکشــنبه در تماسي از 
ســوي اورژانس 115 اصفهان با پایگاه بین شهري 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر پلیس راه فالورجان 
اصفهان، یک تصادف زنجیره اي در مسیر ذوب آهن به 
سمت فوالدشهر، گردنه ذوب آهن اصفهان اعالم شد. 
در این حادثه رانندگي در ابتدا دو خودروي سواري 
با یکدیگر برخورد کردند و امدادرساني به مصدومان 
حادثه به صورت سرپایي انجام شد اما بالفاصله پس 
از آن یک خودروي تریلي نیز با چند خودروي دیگر 
و دو خودروي نخســت برخورد کرد. در این حادثه 
که میان 2 دستگاه تریلي و چند دستگاه خودروي 
سواري پراید، سمند، نیسان، سوناتا و موتورسیکلت 
رخ داد 11 نفر دچار حادثه شــدند که 10 نفر از آنها 
مصــدوم و توســط آمبوالنس هــاي هالل احمر و 
فوریت هاي پزشــکي به بیمارستان منتقل شدند؛ 
راننده 47 ســاله پراید نیز جان خود را از دست داد. 
مصدومان ایــن حادثه، یک زن و 6 مــرد بودند که 
در میان آنها یک کودک 3.5 ســاله وجود داشــت 
و سایر مصدومان نیز در رده ســني 25 تا 35 سال 
بودند.  مصدومان به بیمارستان هاي شهید مطهري 

فوالدشهر و شهداي لنجان منتقل شدند. 
سرهنگ رضایي رئیس پلیس راه استان اصفهان 
نیز درخصوص علت این حادثه گفت:  کارشناسان 
تصادفات پلیس راه اصفهــان، علت حادثه منجر به 
مرگ راننده پراید را عدم توجه به جلو از سوي راننده 
کامیون باري حامل سنگباره  هاي نخاله اي ذوب آهن 

اعالم کردند. 

 نجات 6 نفر در رودخانه مارون
با تالش امدادگران 6 نفر در رودخانه مارون نجات 
پیدا کردند.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
خوزستان گفت:  این 6نفر که اهل استان کهگیلویه و 
بویراحمد بودند برای شنا به کنار رودخانه مارون در 
منطقه آغاجاری رفته که در امواج آب این رودخانه 
گرفتار شدند. سالمت افزود: امدادگران هالل احمر 
آغاجاری پس از اطــالع از موضوع، بالفاصله 2 تیم 
شــامل 6 نجاتگر را بــرای نجات آنــان به منطقه 
فرســتادند و با تالش آنان 2 مرد و 4 زن در رودخانه 
مارون از غرق شدگی نجات یافتند. وی اظهار داشت:  

حال عمومی این مصدومان خوب است.

شهرستان نهاوند 4 بار لرزید
 نهاوند در مدت 24 ساعت  4بار لرزید. روز شنبه 
 ســاعت     04: 17   زلزله ای به بزرگی 1.2 ریشتر در 
دو کیلومتــری نهاونــد در منطقه باغــات گلزرد 
اتفاق افتاد.  زلزله دوم ســاعت       02: 19   به بزرگی
 2.3 ریشــتر در 4 کیلومتــری نهاونــد در منطقه 
روستای دهنو در عمق  8 کیلومتری زمین رخ داد. 
همچنین ســاعت 07: 15  روز شنبه زلزله دیگری 
به بزرگــی 5.2 ریشــتر در عمــق 10 کیلومتری 
زمین اتفاق افتاد.  با بیان این که بامداد یکشنبه نیز 
 ســاعت 48: 02 زلزله ای به بزرگی 6.1 ریشــتر در
  5 کیلومتری روستای زرامین در عمق 10کیلومتری 
زمین رخ داد، خوشبختانه این زمین لرزه ها هیچ گونه 

آسیب و خسارت مالی و جانی در بر نداشت.
شهبازی، رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
نهاوند از آمادگی 50 ســتاد روســتایی و  4 ستاد 
شهری در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت:  در همه 
روستاهای نهاوند که دارای دهیاری اند ستاد بحران 

ایجاد شده و در آمادگی کامل به سر می برند.

ذره بین

جزیيات جدید در پرونده جنایت 
بازارچه شاپور

نمونه خون به جا مانده روی لباس متهم به قتل 
کودک 10 ســاله در خیابان وحدت اسالمی، با 

خون مقتول مطابقت دارد. 
درپی انکار متهم به قتل کودک 10 ســاله در 
خیابان وحدت اسالمی، نمونه خون به جا مانده بر 
لباس متهم با نمونه خون مقتول مطابقت داده شد 
که نتایج آزمایش ها حاکی از یکی بودن دو نمونه 

خون است. 
مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت اعالم 
کرد که پرونده این جنایت همچنان در دســت 
رسیدگی اســت تا انگیزه متهم از قتل مشخص 

شود. 
 به گــزارش ایســنا، هفته گذشــته کودکی
 10 ســاله  که برای خرید نان از خانه خارج شده 
بود در بازارچه شــاپور به قتل رسید، بررسی های 
بیشتر نشان داد که بریدگی عمیق در ناحیه گردن 
باعث قتل این کودک شده که پس از آن بررسی 
صحنه قتل و فیلم دوربین های مداربسته نشان داد 
که مردی قوی هیکل اقدام به قتل وی کرده است، 
اما این فرد پس از دســتگیری  با وجود شواهد و 

مدارک الزم قتل را انکار کرده بود. 

شهروند| یکی از عوامل یک پروژه سینمایی که متهم به ربودن 
کارگردان سینما است تحت تعقیب پلیس پایتخت قرار گرفت.

پرونده این هنرپیشه، تهیه کننده و کارگردان که در شعبه ویژه 
آدم ربایی دادســرای جنایی گشوده شــده بود پس از تحقیقات 

پلیسی در مرحله تازه ای قرار گرفت.
صبح روز یکشنبه اول شــهریور ماه یکی از کارگردانان جوان 
فیلم های سینمایی با مراجعه به شعبه ششم دادسرای امور جنایی 
تهران حرف های تکان دهنده ای زد و به بازپرس مدیر روستا گفت:  
»یکی از دوستانم که در فیلمی که من کارگردان آن بودم به عنوان 
یکی از عوامل فیلم با گروه من همکاری کرده بود و بر ســر موارد 
مالی اختالف حساب داشتیم. او من را با همدستی 2 مرد ناشناس 
ربود و با انتقال من به یک کمپ ترک اعتیاد مرا در این مکان حبس 
کردند. در این کمپ چند ناشناس من را مورد ضرب و شتم قرار 

دادند و تالش کردند تا به خواسته های مالی 2 نفر از همکارانم که 
در آخرین پروژه سینمایی با آنها کار کرده بودم، تن دهم. یک بار 
هم با همین برخوردهای غیرانســانی چند کاغذ که حتی اجازه 
خواندن آنها را هم به من نداده بودند، مقابلم گذاشتند. با تهدید؛ 
امضا و اثر انگشتم را زیر این برگه ها ثبت کردند، تا این که پس از 
تحمل 27 روز حبس در کمپ، خانــواده ام من را پیدا کردند و از 

آن جا نجاتم دادند.«
با شکایت این بازیگر و کارگردان جوان سینمای ایران، تحقیقات 
برای روشن شــدن زوایای مبهم پرونده درحالی آغاز شد که به 
دستور قاضی مدیرروستا بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی 
تهران ماموران کالنتری ولنجک برای رازگشــایی از این پرونده 
وارد عمل شــدند تا این کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز را شناسایی 
کنند. با احضار صاحب این کمپ به کالنتری مشــخص شد این 

مرکز ترک اعتیاد داری مجوز فعالیت است اما زاویه دیگر تحقیقات 
پلیســی از معتادان درحال ترک اعتیاد کمپ نشان می داد شب 
حادثه متوجه فریادهای مردی شده اند که ادعا کرده بود » اعتیاد 
ندارم چــرا من را به زور این جا آورده اید«. بررســی های بیشــتر 
کارآگاهان در محل زندگی این کارگــردان راز عجیبی را از این 
پرونده برمال کرد. مدیرساختمان محل سکونت کارگردان سینما 
به کارآگاهان گفت: » در این مدت یک بار برای گرفتن شــارژ به 
خانه این مرد کارگردان رفتم و یک مرد ناشــناس در خانه اش را 
باز و ادعا کرد که دوست صاحبخانه است و گفت او در خانه نیست 
و پیغام من را به او می رســاند. بعد از آن هم این مرد را چند بار در 
پارکینگ ساختمان دیدم که با خودروی این کارگردان رفت و آمد 
کرده بود.«با روشن شدن تحقیقات پلیسی دستور بازداشت عامل 

اصلی این حادثه صادر شد.

رازگشايی از شكايت يک کارگردان سینما در دادسرای جنايی پايتخت

یک هنرپيشه متهم اصلی پرونده آدم ربایی

شهروند| مخزن الــکل در یک شرکت دارویی 
منفجر شد. انتشار گاز از مخزن الکل کافی بود تا 
این حادثه هولناک در شرکت داروهای گیاهی رخ 
دهد. در این حادثه، یک مرد کارمند به کام مرگ 
فرو رفت و 6 کارمند دیگر به دلیل سوختگی تحت 
درمان قرار گرفتند. 2 آتش نشــان فداکار نیز در 
عملیات اطفای حریق مصدوم و راهی بیمارستان 

شدند.
انفجار هولناک در محل کار

عقربه ها ســاعت 08: 09  صبح روز یکشــنبه 
15 شهریور ماه را نشــان می داد که خودروهاي 
آتش نشاني آژیرکشان به سمت محل آتش سوزي 
واقع در شــهرک صنعتی اصفهان اعزام شــدند. 
شعله هاي آتشی که هر لحظه زبانه مي کشید، خبر 
از آتش سوزی وسیعی در یک ساختمان می داد. 
با رسیدن نیروهای آتش نشــانی به محل حادثه، 
کارمندان شرکت هراســان و حیرت زده از محل 
کارشــان بیرون آمدند و از آتش نشانان تقاضای 
کمک کردند. این درحالی بود که در تحقیقات اولیه 
ماموران آتش نشانی مشخص شد 7کارمند این 
شرکت دارویی میان شعله های آتش در ساختمان 

حبس شده اند.
بســته بندی های شیشــه ای و پالستیکی به 
خاکستر تبدیل می شدند که مأموران ایستگاه های 
12 و 13 آتش نشــاني وارد عمل شدند. نیروهای 
آتش نشانی با دیدن شعله هاي سرکش و محیط 
وسیعي که دچار آتش ســوزي شده بود، عملیات 
گسترده ای را در 3 طبقه این ساختمان آغاز کردند. 
تانکرهاي آب یکي پس از دیگري تخلیه مي شدند 
و آتش نشان ها براي مهار آتش از چند طرف عمل 
مي کردند. آتش نشانان تالش مي کردند تا شعله ها 
به تجهیزات شرکت دارویی یا به انبار های دیگري 
که در نزدیکي محل قرار داشــتند، سرایت نکند. 
دقایق نفسگیر جدال آتش نشــانان درحالی رقم 
خورده بود که کانون حریق هر لحظه شــعله ور تر 
می شد و دود ناشی از سوختگی، حبس شدگان در 
این ساختمان را در یک قدمی مرگ قرار داده بود. 
نیروهاي امدادرسان اورژانس شهرک صنعتی نیز 
در محل حاضر شده بودند. پس از حدود 2ساعت 
تالش نیروهای آتش نشانی، شعله هاي آتش مهار 

شد. 
مسعود عنایت مدیر روابط عمومی آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شــهرداری اصفهــان دراین باره 
به »شــهروند« گفــت: » ســاعت 08: 09   صبح 
روز یکشــنبه طي تماس کارکنان یک شــرکت 
داروسازي با سامانه 125 ستاد فرماندهي، انفجار 
توام با حریق در بخشــي از این ســازمان گزارش 
شد. با اعالم این خبر، بالفاصله ایستگاه هاي 13 و 
12 به محل حادثه اعزام شدند و توانستند حریق 
گسترش یافته به انبار شــرکت را کنترل و مهار 
کرده و از به وجود آمدن خسارات بیشتر جلوگیري 
کنند. زماني که به موقعیت رسیدیم به دلیل اینکه 
بسته بندي هاي پالستیکي و شیشــه اي در انبار، 
طعمه حریق شده بودند، دودزدگي گسترده اي در 
طبقه های دوم و سوم و واحد تقطیری این شرکت 
بسیار بزرگ به وجود آمده بود.نیروهاي عملیاتي 
بالفاصله به اطفاي حریق از طریق سیستم اتومایز 
آب پرداختــه و همچنین بــراي خاموش کردن 
حریق با چنین وسعتي تنها 300 لیتر آب مصرف 
شده اســت که این نشــان مي دهد با مدیریت و 
شناخت صحیح از صحنه عملیات مي توان میزان 
خسارات محیطي را کاهش داد. بااین حال هدف 
اولیه در مهار این آتش ســوزی، نجات7 کارمند 

حبس شده در این ساختمان بود و عملیات سریع 
آتش نشانان باعث شد تا شــعله هاي سرکش به 

انبارهاي مجاور سرایت نکند.
 علت ایــن حادثه، انتشــار گاز از مخزن الکل و 
ایجاد جرقه)الکتریسیته ساکن( درهنگام بارگیري 
مخزن بوده که متاســفانه منجــر به مجروحیت 
7 کارمند این شــرکت شــد و همچنین یکي از 
آتش نشانان دچار شکستگي از ناحیه دست راست 
و دیگري نیــز دچار دودزدگي شــد که به خاطر 
کاهش هوشیاري از پله ها پرتاب و بدن وي دچار 

ضرب دیدگي شد.«
مرگ يكی از کارمندان شرکت دارويی

 پس از اطفای حریق، کارمنــدان مصدوم این 
شرکت که شــامل یک زن و 6 مرد بودند با انتقال 
به بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند. بررسی های 
اولیه نشان می داد مصدوم شدگان دچار سوختگی 
و شکستگی شده و برخی از آنها به دلیل استنشاق 
دود ناشی از سوختگی دچار مشکالت تنفسی شده 
بودند. با این حال یکی از کارمندان به دلیل شدت 
سوختگی عصر دیروز روی تخت بیمارستان جان 

باخت. 

يک کشته و 8 مصدوم در حادثه آتش سوزی 

انفجار مرگبار مخزن الکل در شرکت داروی گياهی
  دو آتش نشان فداکار در اين حادثه دچار شكستگي از ناحیه دست و دودزدگی شدند


