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لرزش های 6 ریشتری در کرمان
شهروند|  زمین لرزه ای به بزرگای ۶.۱ ریشتر 

مجداد حوالی هجدک کرمان را لرزاند.
 این زمین لرزه در نخستین ساعات بامدادی 
روز گذشــته در ۲۸ کیلومتری هجدک رخ داد. 
این برای دومین روز پی در پی است که دو زلزله 
باالی ۶ ریشتری این منطقه اســتان کرمان را 

می لرزاند. 
ظهر روز سه شنبه هم زمین لرزه ای به بزرگای 
۶.۲ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود. همچنین 
طی دو روز گذشــته 79 پس لرزه در این منطقه 
ثبت شده اســت. با وجود این درمجموع این دو 
زمین لرزه و پس لرزه های نسبتا بزرگ آن هیچ 
خسارت مالی در پی نداشته است و تنها تعدادی 
از شهروندان در این مناطق به دلیل ترس از زلزله 
در حین فــرار دچار مصدومیت هــای جزیی و 

سرپایی شده اند.
در مجموع این لرزش های پی در پی تاکنون 
۲9 نفر مصدوم شدند که بنا بر اعالم سرپرست 
اورژانس کشــور حال عمومی همه آنها مساعد 
اســت. همچنین در بین مصدومــان یک زن 
باردار هم وجود داشت که این زن هم به صورت 
سرپایی درمان شد. در همین حال سیدمصطفی 
آیت اللهی موسوی، سرپرست معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری کرمان از مداوای سرپایی 
بیشتر مصدومان این حادثه خبر داد و در این باره 
گفت: »تعــداد زیادی از مصدومــان به صورت 
سرپایی مداوا شدند و در حال حاضر هفت نفر در 
بیمارستان باهنر و یک نفر در بیمارستان فاطمه 

الزهرا)س( کرمان بستری هستند.«
 او ادامه داد: »بر اســاس مشاهدات انجام شده 
از منطقه هجدک کرمان به عنوان کانون اصلی 
زلزله، عالوه بر ۱40 چادری که روز سه شــنبه 
برای زلزله زدگان برپا شده بود، ۱50 چادر دیگر 
و مقدار قابل توجهی نایلون نیز در بین ساکنان 
این مناطق توزیع شــده اســت. همچنین یک 
مخزن پرتابل گاز نیز برای پر کردن سیلندرهای 
خالی در محل بخشداری هجدک نیز فعال شده 

است.« 
بنا بر اعالم مســئوالن هالل احمر هم بیشتر 
تکان ها در مناطق روستایی این منطقه بوده است 
که ســاکنان آن به دلیل لرزش های شدید طی 
چند روز گذشته از خانه هایشان خارج شد ه اند و 
به همین دلیل هم نیروهای هالل احمر تاکنون 
۱44 چادر برای اســکان اضطراری 7۲0 نفر از 
ساکنان این منطقه برپا کرده است. همچنین بر 
اساس اعالم مسئوالن اورژانس همه مصدومان 
سرپایی این زلزله پس از دریافت خدمات درمانی 

مرخص شده اند.

 53 مصدوم 
در تصادف اتوبوس و مینی بوس 

باشــگاه خبرنگاران|  بر اثر تصادف یک 
دستگاه مینی بوس با اتوبوس در شهر رفسنجان 

استان کرمان 5۳نفر مصدوم شدند. 
حال مصدومان مساعد است و مریض با حال 
وخیم و نگران کننده بین این افراد وجود ندارد. 
در این حادثه اتوبوس حامل اتباع پاکســتان و 

مینی بوس حامل کارگران کارخانه خنامان بود.

انفجارخودروی تانکر حمل سوخت 
در روستا

شهروند|  بر اثر انفجار خودروی تانکر حمل 
سوخت در روستای رباط میل اراک یک نفر دچار 
سوختگی شد و بر اثر شدت جراحات جان خود را 

از دست داد و ۲ تن دیگر نیز مصدوم شدند.
کارگر جوشکار که در روستای رباط میل شهر 
اراک که برای جوشــکاری بــه داخل خودروی 
تانکر حامل سوخت رفته بود، در هنگام کار دچار 

سوختگی شد و جان خود را از دست داد.
ســرهنگ خلجــی معاونــت اجتماعــی و 
پیشــگیری فرمانده انتظامی استان مرکزی در 
توضیح این خبر گفت: در حدود ساعت ۱۲:۲0 
دقیقه روز چهارشــنبه بر اثر انفجار تانکر ویژه 
حمل سوخت در روستای رباط میل شهرستان 

اراک، یک نفر کشته و ۲نفر مجروح شدند.
سرهنگ خلجی اضافه کرد: بنا بر این گزارش، 
علت این سانحه جوشــکاری روی تانکر حمل 
سوخت و انفجار آن اعالم شده است. وی افزود: 
در این ســانحه راننده خودرو فوت کرد و دونفر 
جوشکار مصدوم و به بیمارســتان انتقال داده 

شدند.

عامل شهادت مامور پلیس اصفهان 
اعدام شد

سردسته اشرار باند قاچاق مسلحانه موادمخدر 
و عامل شهادت مامور پلیس درمیدان خوراسگان 

اصفهان به دار آویخته شد. 
عبدالمجیــد حســن زهی شــرور منطقه 
بلوچســتان با ســوابق متعدد کیفری به جرم 
سردســتگی، اجیرکردن و حمل و مشارکت در 
قاچاق بیش از 509کیلوگرم تریاک که منجر به 
شهادت افسر خدوم نیروی انتظامی در فروردین 
پارســال شــده بود، با حکم صادره از شعبه اول 
دادگاه انقالب شهرســتان اصفهان به اعدام در 
مألعام محکوم شــد. با تأیید حکم در دیوانعالی 
کشور و دستور معاون اول قوه قضائیه برای اجرای 
علنی مجازات نامبرده در محل سکونت پاسدار 
شهید اصغر قضاوی، صبح امروز حکم اعدام این 

شرور در میدان خوراسگان اصفهان اجرا شد.

ذره بين

سیما فراهانی| شب ســختی بود. تنها یک روز از 
سفر عزیزانشان می گذشــت. خانواده قربانیان حادثه 
تصادف اتوبوس در سوســنگرد، ســاعت ۶ بعدازظهر 
بود که خبر تلخی به گوششــان رسید و شوکه شدند. 
عزیزانشان را در یک سفر بی بازگشت از دست دادند و 
برای همیشه داغدار شدند. روز دوشنبه بود که حدود 
۲00 دانش آموز با 5 اتوبوس از استان البرز راهی اردوی 
راهیان نور شدند، اما دونفر از این دانش آموزان به همراه 
یک مربی به مقصد نرسیدند. یکی از اتوبوس ها در جاده 
سوسنگرد با خودروی تویوتا برخورد کرد و واژگون شد. 
در این حادثه، دو دانش آموز دختر و یک مربی جان خود 
را از دست دادند. ۳۸ دانش آموز نیز زخمی شدند و آنها 
را به بیمارستان منتقل کردند. دبیرستان های قلم چی 
و شــهید چمران در نظرآباد کرج، تنها مدارسی بودند 
که شــاگرد و مربی خود را در این حادثه از دست دادند. 
حاال همکالســی های دانش آموزان و همکاران مربی 
مدرسه، به سوگ نشسته اند. روز تلخی را در مدرسه شان 
آغاز کرده اند. آن قدر تلخ که نتوانســتند صندلی خالی 
همکالسی هایشــان را تاب بیاورند و از مدرسه شــان 
بیرون رفتند. قرار اســت غروب چهارشنبه پیکرهای 
قربانیان را بیاورند. امروز صبح مراسم تشییع پیکر آنها 

در مدارس شان برگزار می شود. 
مدرسه پر از غم

حوریه دین محمــدی، مدیر دبیرســتان دخترانه 
قلم چی است. در میان همکارانش، او از همه بیشتر به 
سوگ نشسته؛ اشک می ریزد و لحظه ای آرام نمی گیرد. 
دانش آموز ۱۶ساله مدرســه اش و دوست صمیمی و 
همکار چندین ساله اش را در یک شــب از دست داده؛ 
هنوز هم در شوک این حادثه تلخ است. لحظه ای سکوت 
می کند و لحظه ای دیگر با صــدای بلند می گرید. او به 
خبرنگار »شــهروند« دراین باره می گوید: »از مدرسه 
ما ۱۸ دانش آموز در مقاطع ۱0 و ۱۱ دبیرســتان راهی 
این اردو شدند. هرســاله این اردو در مدرسه مان برگزار 
می شــود. دخترهای مدرسه ام خودشــان با شوق و 
ذوق و عالقه ای که داشتند، داوطلب رفتن به این سفر 
می شدند. از خانواده هایشان هم رضایتنامه حضوری و 
شفاهی می گرفتیم. امســال هم ۱۸ دانش آموز راهی 
شدند. دوشنبه ساعت ۶صبح بود که همراه چهار اتوبوس 
دیگر از استان البرز به این سفر رفتند. سه شنبه عصر خبر 
تلخ به گوشمان رسید. باور نمی کردم. 5 اتوبوس رفته 
بود. تنها اتوبوس مدارس نظرآباد چنین حادثه ای برایش 
رخ داده بــود. خیلی هول شــدم و بالفاصله موضوع را 
پیگیری کردم. همان دقایق نخست به من اعالم کردند 
که فائزه دریایار دانش آموز مقطع ۱۱ رشــته تجربی 
مدرسه من، جان خود را از دست داده؛ بعد از آن بود که 
خبر فوت سکینه بیات از مربیان این مدرسه و دوست 
صمیمی ام را شنیدم. باور نمی کردم. نمی دانستم برای 
کدام شان اشــک بریزم. فائزه جزو دانش آموزان خوب 
مدرسه ام بود و سکینه هم از دوستان چندین ساله ام بود. 
غم از دست دادنشان عذابی تمام نشدنی برای من است. 
از صبح که به مدرســه آمدم، یک لحظه هم نمی توانم 
آرام بگیرم. مرتب تصویر سکینه و فائزه جلوی چشمانم 
است. سکینه بیات از بهترین دوستانم بود. از وقتی خبر 
را شنیدم، برایش می نویســم. برایش دعا می خوانم تا 
در دیار غربــت آرام بخوابد. نمی دانم از کدامین صفات 
خوب او بگویم. حجاب و عفافش، نمازهای اول وقتش 
در مدرسه یا از کمک های مخفیانه اش به فقیران بگویم. 

همیشه می گفت، دوست ندارم بی ارزش بمیرم. واقعا 
ارزشــمند رفت. از امروز می خواهم صندلی خالی او را 
در دفتر مدرسه آزین ببندم و رویش گل بگذارم. به یاد 
تالوت های قرآنش در جلســات شورای دبیران، من به 
همراه همکاران و دانش آموزان برایش قرآن می خوانم. 
ســکینه زن پاکدامن و مهربان و با ایمانی بود. هر سال 
هم به این سفر می رفت. خودش دوست داشت و چون 
مربی دفاعی بود، داوطلب رفتن می شد. حاال دیگر برای 
همیشه رفته و ما را تنها گذاشته است. او در آخر جانش 

را برای این سفر گذاشت.« 
به سوگ خواهر

خانه سکینه بیات، در روســتای قاسم آباد کوچک 
در حوالی نظرآباد اســت. پدرش را همه می شناسند. 
کشــاورزی که حاال غم از دســت دادن دخترش او را 
یک روزه از پای درآورده و توان صحبت کردن هم ندارد. 
دم در خانه اش پر شده از پالکاردها و پارچه های مشکی؛ 
به همراه همسرش اشک می ریزند و به سوگ دخترشان 
نشســته اند. برادر خانم بیاتی در مــورد خواهرش به 
»شــهروند« می گوید: »ما چهار برادریم و چهار خواهر 
هم داشتیم. سکینه 44ســاله بود و هیچ وقت ازدواج 
نکرده بود. در کارهای فرهنگی فعالیت زیادی داشت. 
۱5 سال بود که معلم بود. مربی دینی و دفاعی بود. عضو 
بســیج بود و به این اردو زیاد می رفت. خودش دوست 
داشت. هر ســال خودش را آماده می کرد تا به این اردو 
برود. عاشــق کارش بود و از تدریس فرهنگ و دین به 
دانش آموزانش لذت می بــرد. خودش را وقف کار کرده 
بود. می گفت، حتی به درآمدش هم فکر نمی کند. فقط 
دوســت دارد کار کند و در این راه موفق باشد. واقعا هم 
موفق بود. آن شب اصال فکرش را هم نمی کردیم که این 
حادثه برای خواهرم رخ داده باشد. وقتی خبر تصادف را 
شنیدیم، بالفاصله پیگیری کردیم. چندین بار با گوشی 
خواهرم تماس گرفتم، ولی کسی جواب نداد تا این که 
یک مرد غریبه پاسخ داد و وقتی متوجه شد که برادرش 
هستم، خبر فوت خواهرم را داد. خیلی شوکه شدم. باورم 
نمی شد. نمی دانستم این خبر را چگونه به مادرم بگویم. 

سکینه تنها غمخوار مادرم بود. از پدر و مادرم به خوبی 
مراقبت می کرد و هوای آنها را داشت. چون دختر زرنگی 
بود، خیلی از آنها حمایت می کرد. برای همین گفتن این 
خبر خیلی سخت بود. حاال هم همه مان برای همیشه 
عزادار شــده ایم. فکر نمی کنم پدر و مادرم حاال حاالها 

بتوانند آرام شوند.«
آخرین سفر مجردی

صدای فریاد و ناله از اوایل کوچه شنیده می شود. به 
راحتی می توان تشخیص داد که خانه اش کدام است. 
جمعیت جلوی در و پارچه های سیاه خبر از یک فاجعه 
تلخ می داد. با نزدیک شدن به این خانه، صدای فریادها 
هم بیشتر می شود. فریادهای مادر زهرا صابری، دختر 
۱5ســاله ای که به زودی قرار بود عروس شود. مادرش 
نمی داند چگونه باید با غم از دست دادن تنها دخترش 
کنار بیاید. هیچ کدام از فریادهایش او را آرام نمی کند. 
مرتب اسم دخترکش را صدا می زند. دو برادر زهرا هم 
مقابل در ایســتاده اند و بی صدا اشک می ریزند. خواهر 
یکی یکدانه خود را از دســت داده انــد. هیچ کدام توان 
صحبت کــردن ندارند. در میان جمعیتی که اشــک 
می ریختند و فریاد می زدند، دختردایی زهرا که خودش 
هم حال خوبی ندارد، درباره زهرا چنین می گوید: »زهرا 
تنها دختر این خانواده بود. کالس دهم دبیرستان بود 
و در رشــته خیاطی در مدرسه شــهید چمران درس 
می خواند. خودش دوســت داشــت که خیاط شود. 
عاشق این کار بود. یک سالی می شد که عقد کرده بود. 
یک هفته بعد یعنی شب یلدا عروســی اش بود. تمام 
کارهایش را انجام داده بود. مهــدی نامزدش از وقتی 
این خبر را شــنیده از خانه بیرون نیامده؛ شوکه شده؛ 
هیچ کداممان باور نمی کنیم که زهرا رفته باشد. همگی 
خود را برای عروسی او آماده کرده بودیم. اما حاال رخت 
عزا پوشــیده ایم و داریم برای از دســت دادن او اشک 
می ریزیم. کی باورش می شــد زهرا به همین راحتی از 
میان ما برود. این اولین بار بود که به اردو می رفت. خانواده 
خیلی راضی به ســفر او نبودند، اما زهرا دوست داشت 
همراه دوستانش به این ســفر برود و پیش از عروسی 

کمی با دوستانش باشد. از مدرسه شان ۲0 دانش آموز 
راهی شده بودند. او هم دوســت داشت برود. درنهایت 
هم توانست همه را راضی کند. مادرشوهر و شوهرش 
هم باالخره راضی شــدند. زهرا به شوهرش گفته بود 
چون خودت به این سفر رفته ای و عکس گرفته ای من 
هم می خواهم بروم و یک عکس مثل تو بگیرم تا در کنار 
هم بگذاریم. مادرشوهرش هم درنهایت گفت که بهتر 
است زهرا آخرین سفر دوران مجردی اش را با دوستانش 
برود. برای همین خانواده اش راضی شدند. زهرا رفت و 
فردایش خبر حادثه تصادف را شنیدیم. اما باز هم باور 
نمی کردیم که زهرا فوت شده باشد تا این که از آموزش و 
پرورش شبانه به خانه آنها آمدند و خبر فوت زهرا را اعالم 
کردند. برادرهایش می خواستند به محل حادثه بروند، 
ولی اجازه ندادند. قرار است بعد از ظهر روز چهارشنبه 
پیکر آنها را به نظرآباد بیاورند. زهــرا دختر پرجنب و 
جوش و فعالی بود. درســش خوب بود و تیزهوش بود. 
مدرسه اش را دوست داشت. همیشه سرزنده بود. هرجا 
زهرا بود، شــادی و جنب وجوش هم بود. خیلی برای 
عروسی اش ذوق داشــت. در این سن کم همه اینها را 
رها کرد و رفت. در این حادثه دوســتان صمیمی زهرا 
هم مصدوم شده اند و حتی حال یکی، دو نفرشان خیلی 
وخیم است. شنیده ایم که حتی قطع نخاع هم شده اند.«

آرزوی بربادرفته
خانه فائزه دریایار هم دست کمی از خانه زهرا ندارد. 
صدای فریادها، غم بزرگی را در دل می نشاند. خواهر 
۲۳ساله و مادر فائزه بیشــتر از همه ضجه می زنند. 
کســی نمی تواند آنها را آرام کند. فقط فائزه را صدا 
می زنند. هر کس به آنها نزدیک می شــود، التماس 
می کنند که فائــزه را بیاورند. برادر ۱0ســاله اش در 
میان جمعیت که شیون می کنند، بدون هیچ حرفی 
گوشه ای نشســته و به نقطه ای خیره شده است. از 
رفتن خواهرش شوکه است. صحبت نمی کند. فقط 
گاهی به مادر و خواهرش نگاهــی می اندازد. در این 
میان شوهرعمه فائزه به »شهروند« می گوید: »فائزه 
دختر زرنگ و درس خوانی بود. خانواده اش همیشه به 
نمرات و درس هایش افتخار می کردند.  سال یازدهم 
دبیرستان بود و در رشــته تجربی درس می خواند. 
آرزویش این بود که دکتر شود. این دومین باری بود 
که به این ســفر می رفت. خودش دوست داشت و با 
ذوق و شوق خانواده اش را راضی کرد. می خواست با 
دوستانش باشــد، تا این که رفت و خبر این حادثه را 
شــنیدیم. خودم بالفاصله به خانه فائزه آمدم. وقتی 
خبر حادثه را گفتم مادرش گریه کرد. گفتم هنوز که 
خبری نشده چرا گریه می کنی؟! گفت من خواب بد 
دیده ام و حس می کنم که اتفاق بدی برای فائزه افتاده 
باشد. همان هم شد. تماس گرفتیم و درنهایت به من 
گفتند که نام فائزه در میان فوت شدگان است. گویا 
فائزه و دو نفر دیگری که فوت شده اند، در صندلی های 
جلو نشسته بودند که این حادثه برایشان رقم خورد. 
بقیه همه مجروح هستند و حداقل خدا را شکر زنده اند 
و نفس می کشند. درواقع اصال قرار نبود فائزه به این 
ســفر برود. در لحظه آخر تصمیم گرفت. به مادرش 
گفته بود که می خواهد پیش از کنکور دادنش به یک 
سفر با دوســتانش برود. چون بعد از آن می خواست 
در خانه بنشیند و برای کنکور درس بخواند. همیشه 
می گفت پزشکی رشته سختی اســت و باید تالش 

زیادی کند تا قبول شود، اما به آرزویش نرسید.«

آژير

دستگیری باند راهزنان و آدم ربایی

شهروند| باند ۸ نفره راهزنان و آدم ربایان که 
اقدام به راهزنــی از کامیون ها در مبادی ورودی 

شهر تهران می کردند، دستگیر شدند.
۲۳ مهرماه مردی با مراجعه به کالنتری ۱79 
خلیج فارس بــه مأموران گفت کــه خودروي 
نیسان آبی رنگش حامل بیش از 50 تخته فرش 
توسط سارقان خشن محموله سرقت شده است 
و سارقان خود او را نیز پس از ضرب وشتم شدید 
 با دست و پای بسته شــده در بیابان های واوان

 رها کردند. 
مالباخته پس از حضور در اداره پنجم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: ســاعت 0۱:۳0 بود که از شهر کاشان به 
مقصد آمل حرکت کردم؛ ســاعت 4 بامداد به 
تهران حوالی ســه راه تهرانپارس رسیدم؛ کمی 
جلوتر، در ابتدای جاده دماونــد توقف کرده تا 
قدری اســتراحت کنم. در حال نوشیدن چای 
بودم که ناگهان سه نفر از سمت راننده و سه نفر 
از سمت شاگرد با چاقو و چوب به داخل خودرو 
حمله ور شــدند. تمامی این افــراد بین ۲0 الی 
۳0ساله بودند؛ یکی از آنها دستش را به گردن من 
انداخت و قصد خفه کردن مرا داشــت و نفر دوم 
اقدام به زدن اسپری فلفل به صورت و چشمانم 
کرد؛ در دست تمامی آنها چاقو بود و من از ترس 
جان خود هیچ مقاومتی در مقابل آنها نمی کردم؛ 
آنها بعد از پیاده کردن من از داخل نیسان، مرا به 
داخل یک خودروي پــژو 405 تیره رنگ برده و 
اقدام به بستن دست و پا و چشمان من کردند؛ 
مدتی در حرکت بودیم تا نهایتا مرا در همان وضع 
به بیرون از ماشین انداختند؛ زمانی که موفق به 
بازکردن دست و پا و چشمان خود شدم، متوجه 

شدم که در بیابان های اطراف واوان هستم. 
همزمان با آغاز رســیدگی به پرونده محموله 
فرش، کارآگاهان در سلســله اقدامات پلیسی 
خود در شناســایی و دستگیری متهمان تحت 
تعقیب اطالع پیدا کردند کــه یکی از مجرمان 
ســابقه دار و حرفه ای در ارتکاب ســرقت هاي 
خشن محموله به نام صالح که پس از دستگیری 
همدستانش در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از مخفیگاهش در شهرســتان گلستان 
متواری شده، بار دیگر اقدامات مجرمانه خود را 
در خصوص ســرقت های خشن محموله از سر 

گرفته است. 
بررسی سوابق »صالح« نشــان داد که وی از 
 ســال ۱۳۸5 تاکنون، ۱5 بار بــه اتهام ارتکاب 
جرم هاي مختلف به ویژه ســرقت دســتگیر و 
روانه زندان شــده و در حال حاضر برادر وی به 
نام »اژدر« به اتهام ارتکاب ســرقت های خشن 
محموله دستگیر شده و در حال حاضر در زندان 

به سر می برد. 
با توجه بــه اطالعات دقیقی کــه از اقدامات 
مجرمانه صالح و دیگر اعضــای خانواده اش در 
ارتکاب سرقت های خشن محموله وجود داشت 
و همچنین با بهره گیری از اقدامات ویژه پلیسی، 
کارآگاهان اطالع پیدا کردند که صالح این بار با 
همراهی دو تن از برادرانش به نام های »بهروز« 
و »راســم« و با همدســتی تعدادی از بستگان 
نزدیک خود بار دیگر گروه جدیدی از ســارقان 
خشن محموله را تشکیل داده است؛ درنهایت با 
شناسایی تصویر صالح به عنوان یکی از سارقان 
محموله فرش توسط راننده نیسان، کارآگاهان 
اطمینان پیدا کردند که سرقت اخیر نیز توسط 

صالح و همدستانش انجام شده است. 
همزمان بــا ادامه تحقیقات پلیســی جهت 
شناســایی کامل و دقیق این گروه از ســارقان 
خشــن محموله و مخفیگاه هایشان، شکایت 
مشابه دیگری این بار در خصوص سرقت خشن 
محموله برنج به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ ارجاع شد.
ســرانجام با انجــام اقدامات ویژه پلیســی، 
مخفیگاه تمامی اعضای گروه ســارقان خشن 
محموله در شهرستان هاي بهارستان، رباط کریم، 
اسالمشهر، گلستان و شهریار شناسایی شد؛ در 
ســاعت 05:00 بامداد روز دوشنبه، ۲0 آذرماه 
عملیات دستگیری متهمان آغاز شد و در چند 
عملیات همزمان، تمامی اعضای گروه دستگیر 
شدند و در بازرسی از مخفیگاه های آنها به ویژه 
انباری متروکه در منطقه خیرآباد شهرســتان 
اسالمشهر، قســمتی از اموال مسروقه ازجمله 
الستیک خودروهای ســنگین، برنج، احشام، 
آهن آالت و... کشــف و به پلیس آگاهی تهران 

بزرگ منتقل شد. 
متهمــان در همــان تحقیقــات اولیــه به 
ســرقتی بودن تمامی اموال کشف شده اعتراف 
کرده و عنوان داشتند که سرقت های مشابهی 
در مبادی ورودی و خروجی شهر تهران به ویژه 
در اتوبان آزادگان، یاسینی، رجایی و همچنین 
محدوده مناطق فردیس، جاجــرود، چیتگر، 

خاورشهر داشته اند. 
در حال حاضر رســیدگی به پرونــده اخیر 
در مراحل ابتدایی آن بوده و اقدامات پلیســی 
جهت شناسایی ســرقت های مشابه و دعوت از 
مالباختگان در دســتور کار اداره پنجم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است. 
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گفت وگوی »شهروند« با خانواده 2 دانش آموز و معلمی که 
در حادثه واژگونی اتوبوس راهیان نور جان باختند

 نیمکت های خالی 
» زهرا« و »فائزه«

 پیکرهای دانش آموزان و معلم جانباخته استان البرز در حادثه رانندگی 
سوسنگرد خوزستان صبح پنجشنبه در البرز تشییع می شود

ند
رو

شه
ا: 

س ه
عک

  

ار 
یای

در
زه 

فائ
  

ت
بیا

ه 
ین

سک
  


