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سناریویآتشیندرکارگاهرویهکوبی
گروه حوادث| کارگر رویه کوبی به خاطر طلب 

میلیونی اش صاحبکارش را به آتش کشید. 
اول خرداد  سال 1393 وقتی یک آتش سوزی 
هولناک به کالنتری کهریزک اعالم شد تیمی از 
ماموران به شهرک گلریز – میدان جهاد رفتند. 
بررسی ها نشان می داد که مردی 32ساله دچار 
سوختگی شدید ش��ده. این مرد به بیمارستان 
منتقل شد. علی 32ساله در داخل بیمارستان به 
مأموران اعالم کرد که توسط کارگر افاغنه کارگاه 
رویه کوبی اش به نام »علیش��اه« دچار سوختگی 

شدید ناشی از آتش سوزی شده است. 
با وجود انجام اقدامات درمانی و به علت شدت 
س��وختگی قس��مت های مختلف بدن، پس از 
گذشت یک هفته از وقوع حادثه حریق عمدی، 
مصدوم حادثه در بیمارستان جان باخت؛ پرونده 
مقدماتی با موض��وع »قتل عمد« تش��کیل و به 
دستور رئیس شعبه 101 دادگاه آفتاب، پرونده 
جهت رس��یدگی در اختی��ار اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

در نخس��تین گام کارآگاه��ان ب��ه تحقیق از 
دیگر کارگران کارگاه رویه کوبی مبل پرداختند 
و اطالع پی��دا کردند که قاتل و مقتول با یکدیگر 
اختالف شدید مالی داش��تند و همین موضوع 
تا ش��ب حادثه ادامه داش��ت. کارگ��ران کارگاه 
رویه کوبی در اظهارات خود عنوان کردند که در 
ساعت 24:00 شب حادثه داخل کارگاه متعلق 
به مقتول درحال اس��تراحت بودن��د که ناگهان 
صدای فریاد درخواست کمک شنیدند. همچنین 
علی را که با لباس های آتش گرفته دیدند، اقدام 
به خام��وش کردن حریق کردند و علیش��اه هم 
در همان زمان از محل جنایت متواری ش��د. در 
ادامه تحقیقات، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 
علیشاه به صورت غیرمجاز و غیرقانونی دو سال 
است که نزد مقتول به عنوان کارگر مشغول به کار 
بوده است. کارآگاهان اداره دهم با انجام اقدامات 
پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه علیشاه شده 
و اطالع پیدا کردند که وی پس از ارتکاب جنایت 
به شهرستان کرج - منطقه اشتهارد رفته و آن جا 
تحت عنوان کارگر ساختمانی و نگهبان، در یک 
مجتمع تجاری درحال س��اخت مشغول به کار 
شده؛ علیشاه در دام ماموران گرفتار شد.  متهم 
در بازجویی ها به آتش زدن مقتول با طرح و نقشه 
قبلی اعتراف کرد. او ب��ه کارآگاهان گفت: »چند  
سالی بود که به عنوان کارگر رویه کوب نزد علی 
مشغول به کار ش��ده بودم؛ با مقتول توافق کرده 
بودیم تا به ص��ورت کنتراتی کار کنم. او هم پس 
از پایان هر کار، دس��تمزد مرا بدهد اما او هر بار و 
به بهانه های مختلف از دادن دستمزد خودداری 
می کرد تا این که میزان مبلغ طلب من از او به چند 
 میلیون تومان رسید اما او کماکان به بهانه های 

مختلف پولم را پرداخت نمی کرد.«
متهم در ادامه ب��ه کارآگاهان گفت: »چند روز 
قبل از ش��ب حادثه از باک بنزین موتورسیکلت 
متعلق به مقتول، مق��داری بنزین تهیه و ظرف 
حاوی بنزین را در گوشه ای از کارگاه پنهان کردم 
تا این که در ساعت 23:00 ش��ب حادثه با علی 
تماس گرفته و پولم را طلب کردم. این بار در پشت 
تلفن با یکدیگر درگیر شدیم. حدودا یک ساعت 
پس از آن مقتول به درِ کارگاه مراجعه کرد و من 
هم پیش از ورود وی، با برداشتن ظرف بنزین از 
کارگاه خارج شدم؛ در یک لحظه متوجه شدم که 
علی چاقویی به همراه دارد که بالفاصله بنزین را 
روی او پاش��یده و درحالی که تمامی لباس های 
مقتول آغشته به بنزین شده بود، با روشن کردن 

فندک او را آتش زدم و از محل متواری شدم.«

کیفقاپتکرودرداممأموران

گروه حوادث| مرد کیف قاپ در آخرین نقشه 
س��رقتش در محاصره مردم گرفتار شد.  ساعت 
21 چهارم ش��هریورماه مأموران 149 باغ فیض 
در جریان یک کیف قاپ��ی قرار گرفتند. مردم در 
خیابان س��ازمان آب مرد کیف قاپ را دس��تگیر 
کرده بودند. مرد کیف قاپ با کشاندن طعمه اش 

روی زمین او را به شدت زخمی کرده بود. 
با انتقال مته��م به پای��گاه دوم پلیس آگاهی 
بالفاصله وی به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار 
به نام »علی محمد« مورد شناس��ایی قرار گرفت؛ 
این متهم با داش��تن هفت سابقه دستگیری به 
اتهام ارتکاب جرایم مختلف در زمینه موادمخدر، 
سرقت خودرو، سرقت از داخل خودرو، کیف قاپی، 
در همان تحقیقات اولیه به کیف قاپی های سریالی 
در مناطق مختلف شهر به ویژه در مناطق غرب 
تهران اعتراف کرد. زن جوان پس از بهبود نسبی، 
به کارآگاهان گفت: »در خیابان بهنام به س��مت 
منزل درح��ال حرکت بودم؛ کیف خ��ود را روی 
شانه س��مت راس��تم قرار داده بودم که ناگهان 
یک موتورس��یکلت با تک سرنش��ین به سمت 
من حمله ور شد و کیف مرا حاوی مدارک، وجه 
نقد، گوش��ی تلفن همراه و...  را سرقت کرد و من 

مقاومت کردم که مرا روی زمین کشاند.  
با توجه به اعت��راف متهم، بازپ��رس پرونده با 
تقاضای انتشار بدون پوشش تصویر علی محمد از 
کسانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند 
خواست تا جهت پیگیری شکایات خود به پایگاه 
دوم پلیس آگاهی تهران ب��زرگ واقع در خیابان 

آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.«  

70نفرقربانیبارانهایسیلآسا
درپاکستان

جاری ش��دن س��یالب در مناطق��ی از ایالت 
پنج��اب در ش��رق و کش��میر در شمال ش��رق 

پاکستان، 72 نفر را قربانی کرد. 
بیشترین خسارات ناشی از بارندگی از شهرهای 
الهور، سیالکوت و گوجراواال و مناطق روستایی 
اطراف آن گزارش ش��ده اس��ت. باران به حدی 
بوده که علت ج��ان باختن اکثر قربانیان، ریزش 
سقف خانه ها اعالم ش��ده است. نیروهای ارتش 
برای کمک به تیم های امدادرسانی وارد صحنه 

شده اند.  

زمینلرزهبزرگ
درمرکزتوریستیجهان

زمین لرزه ای به قدرت 5/2ریشتر، استان آنتالیا 
مرکز صنعت گردشگری ترکیه را لرزاند. 

بامداد روز جمعه زمین لرزه ای نس��بتا بزرگ 
در عم��ق 25 کیلومت��ری دری��ا و در فاصله 63 
کیلومتری مرکز ش��هر آنتالیا و 42 کیلومتری 
ساحل »کمر« ساکنان شهر را به وحشت انداخت. 
تاکنون از میزان خسارات یا تلفات این زمین لرزه 

گزارشی نرسیده  است. 

مادر جوان که یکی از بازماندگان سقوط هواپیما 
بود در بیمارستان جان باخت

محمدپارسا
کوچکترینمیراثآنتونوف

بهن�از مقدس�ی/ گ�روه ح�وادث| آخرین 
مصدوم حادثه هواپیما ایران 140 در بیمارستان 
درگذشت. حاال ش��مار کشته شدگان این سقوط 
مرگبار به 40 نفر رس��یده اس��ت.  زهره شکاری 
همان زن جوانی بود که بعد از بازگویی تعدادی از 
نجات یافتگان از سرنوشت عجیبشان مشخص شد 
با فداکاری همس��رش از مرگ آتشین در هواپیما 
نجات یافته است. اما روز چهارشنبه 12 شهریورماه 
بعد از 26 روز دس��ت و پنجه نرم ک��ردن با مرگ 
روی تخت بیمارستان سوانح سوختگی مطهری 
جان س��پرد. پیش از این نیز همس��ر او مصطفی 
مزرعتی در روز شنبه 25 مردادماه در اثر سوختگی 
95 درصد روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو 
رفته بود. با م��رگ پدر و مادر ج��وان حاال محمد 
پارس��ا 18ماهه تنها بازمانده خانواده آنهاس��ت. 

تقدیر مرگبار
وقت��ی زن ج��وان در هواپیم��ا حبس ش��ده 
بود ش��وهرش را دید که با س��پردن کودکشان 
به ب��رادرش از میان ش��عله های رقص��ان آتش 
به س��متش می آی��د. او هرگز نمی دانس��ت این 
آخرین باری است که نگاهشان از میان دود سیاه 
و آتش قرمز به هم گره خواهد خ��ورد. بعد از آن 
دقایق شوم تمام وجودش��ان را آتش گرفته بود 
که از هواپیما بیرون پریدن��د. امیر مزرعتی برادر 
شوهرش قبل از رسیدن امدادگران به کمک آنها 
رفته بود. سراسر وجودشان سوخته بود و خیلی 
زود با هلی کوپتر به بیمارستان منتقل شدند. بعد 
از معاینات تخصصی با صالحدید پزشکان این زن 
و شوهر جوان برای درمان کامل تر در بیمارستان 
س��وانح س��وختگی مطهری بس��تری ش��دند. 
اتاق هایشان جدا از هم بود و هرچند نمی توانستند 
صحبت کنند اما همیشه با چشم های نگرانشان 
از مالقات کننده ها و پرس��تارها ح��ال یکدیگر 
را جویا می ش��دند. تا این ک��ه مصطفی مزرعتی 
دیگر نتوانست نفس بکشد. ریه هایش به شدت 
سوخته بود و شامگاه 25 مردادماه چشم هایش 
را به روی دنیا بست. همس��ر جوان اما تا آخرین 
لحظه مرگش هرگز نمی دانست مصطفی همسر 
فداکارش دیگر کنار او و کودکش نیس��ت. امیر 
مزرعتی برادر ش��وهرش درباره آخرین روزهای 
زندگی زهره به »ش��هروند« گفت: »همسر برادرم 
تا آخرین روز زندگی اش نمی دانست که مصطفی 
فوت کرده است. ش��رایط مناسبی نداشت برای 
همین نمی توانس��تیم او را با این واقعیت روبه رو 
کنیم. اما هرگز تصور نمی کردیم زه��ره را هم از 
دست بدهیم. او هوشیار بود و حتی غذا می خورد 
و پزشکان به ما گفته بودند ترمیم پوست سوخته 
بدنش زمان می برد. اما روز چهارش��نبه همه این 
معادالت به ه��م ریخت و زهره به دلیل ش��دت 
سوختگی، نارسایی تنفسی و عفونت شدید روی 
تخت بیمارستان جان سپرد. جسد او را به کاشان 
منتقل کرده ایم و در کنار برادرم مصطفی به خاک 
سپردیم. محمد پارسا هنوز خیلی کوچک است، او 
اولین کلماتی را که یاد گرفته »بابا و مامان« است 
و ح��اال نمی دانیم وقتی بزرگ ش��د چگونه باید 
ت��راژدی غم انگیز مرگ پدر و م��ادرش را برایش 

تعریف کنیم.«

ذره  بینمکث

کارآگاه

خارج از مرز
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 گروه حوادث| دادگاهی در کواالالمپور مالزی 
متهم اصلی قتل بانکدار ایرانی در این کشور را به 

اعدام محکوم کرد. 
حس��ین احمدنژادی بنیانگذار گروه بانکداری 
AM Bank مالزی 7مردادماه  سال گذشته در 
پارکینگی در کواالالمپور به ضرب گلوله کش��ته 
ش��د. AM Bank یک بانک عرب��ی - مالزیایی 
اس��ت و از بانک ه��ای معتبر مالزی محس��وب 
می شود. همسر 49ساله حس��ین احمدنژادی، 
چئون��گ می کوئن ه��م در این حادث��ه مجروح 

و جان س��الم ب��ه در ب��رده اس��ت. بنابر این 
گزارش حادثه ساعت 13:50 بعدازظهر 
دوش��نبه 29جوالی در پارکینگی در 
نزدیکی معبد س��یالن لرونگ رخ داد. 
به گفته پلیس زمانی که آقای حسین 
احمدنژادی )دارنده پاس��پورت ایرانی( 

75س��اله به همراه همسر مالزیایی خود 
به سمت خودرو خود در حال قدم زدن بوده 

مورد هدف شلیک مردان مسلح قرار گرفته است. 
گلوله ضاربان به سینه و دنده رئیس ایرانی بانک 

برخ��ورد ک��رده و در دم 
باعث مرگ او ش��ده بود اما 
گلوله دیگری که به همس��ر او 
شلیک شده تنها باعث جراحت در ناحیه دست 

وی شده بود. 
کونگ سویی کوانگ عامل جنایت 2ماه پس از 
قتل در شهر تایپینگ ایالت کداح مالزی دستگیر 
شد. او در دادگاه نتوانست ش��واهدی برای برائت 

خود از اته��ام قتل و دف��اع از خود 
ارایه کند. دادگاهی در مالزی اواخر 
بهمن ماه  سال گذشته نیز یک راننده 
تاکسی را به جرم مشارکت در قتل 
بانکدار سرشناس ایرانی و همکاری 
با قاتل در صحنه قتل و فراری دادن 
ضارب با خودرو به 14 س��ال زندان 

محکوم کرد. 
این راننده تاکس��ی 46ساله هم، 
6روز پ��س از قتل این بانک��دار به 
همراه یک قبضه کلت و چهار گلوله 
دستگیر شد. تحقیقات پلیس نشان 
می دهد این بانکدار به دلیل معامله امالک به ارزش 
بیش از 100 میلیون رینگیت )بیش از 30 میلیون 
دالر( به قتل رسیده است. دادگاه عالی کواالالمپور 
پس از رسیدگی به پرونده کونگ سویی کوانگ، 
متهم 45س��اله بانکدار ایرانی را به اعدام محکوم 
کرد.  او همچنی��ن در دادگاه متهم به تالش برای 
کشتن همسر 49 ساله حسین احمدنژادی شد و 

در این ارتباط نیز به 18 سال حبس محکوم شد. 

حکماعدامبرایقاتلرئیسایرانیبانکمشهورمالزی

خبر

گروه حوادث| جاری ش��دن س��یل در هند 49 سرنشین کارناوال 
عروس��ی را به کام مرگ فرو برد. این درحالی اس��ت که با ناپدیدشدن 
عروس و داماد به نظر می رسد این حادثه مرگبار در اولین روز پیوندشان 

آنها را هم به خواب ابدی فرو برده باشد. 
باران های تابس��تانی آخر هفته در هند، تعداد زیادی از روس��تاها و 
شهرهای هند را در محاصره سیل قرار داد.  درحالی که در روزهای پایانی 
تابستان فصل برپایی عروس��ی زوج های هندی است هیچ کس تصور 
نمی کرد جاری شدن سیل قبل از شروع بزم شادی میهمانان عروسی 
را به کام مرگ بکشاند و عروس��ی زوج هندی را به عزا تبدیل کند.  اما 
باران تابستانی از روز سه شنبه 11 شهریور ماه در کشمیر آغاز شده بود. 
باران سیل آسا از ساعت های اولیه روز سه شنبه شروع به باریدن کرد تا 
جایی که این منطقه را در وضعیتي قرار داد که خانه و زندگی روستاییان 
را در برگرفت.  هنوز چند س��اعتی از حادثه نگذشته بود که امدادگران 
در جریان ماجرا قرار گرفتند و بالفاصله راهی مناطق سیل زده شدند. 
طبق گزارشات رسیده بسیاری از شهر ها و روستا ها در محاصره سیل 

قرار گرفته بودند.  
کارناوال مرگ

بارندگی در مناطق کشمیر تا روز پنجش��نبه ادامه داشت تا این که 

با جاری شدن سیالب، عروس��ی 2 زوج را به عزا تبدیل کرد. میهمانان 
عروسی که برای رفتن به مراسم س��وار اتوبوس شده بودند تا به سمت 
روس��تای الم بروند درحالی سرود ش��ادی س��ر داده بودند که تصور 
نمی کردند قربانی سیل مرگباری شوند.  راننده اتوبوس وقتی از روستای 
»الم« در نزدیکی »نوش��هرا« در حرکت بود در 150 کیلومتری شمال 

»جامو« بر اثر سیالب شدید واژگون شد. 

عملیات   نجات
در پی ورود س��امانه بارشی در کشمیر هند و بارش شدید در شهرها 
و روس��تاها، زنگ آماده باش برای امدادگران ب��ه صدا درآمد و تیم های 
امدادی و جس��ت وجوگر برای کمک ب��ه حادثه دی��دگان به مناطق 
سیل زده اعزام ش��دند. از روز سه شنبه 11 شهریور ماه بارش شدید در 
بعضی از نقاط کشمیر در هند آغاز ش��د.  شدت سیل به حدی بود که 
تالش  امدادگران را بی نتیجه گذاشت. بررسی های میدانی امدادگران 
نش��ان می داد این اتوبوس حامل بیش از 50 سرنشین بود که برخی از 
آنها تالش کردند از اتوبوس بیرون بپرند. با این حال هنوز شمار دقیق 

سرنشینان اتوبوس مشخص نیست.  
بنابر اعالم رس��می مقام��ات هند، س��یل تاکنون با وی��ران کردن 
50منزل مسکونی در سراسر کشمیر، 20 نفر دیگر را نیز به کام مرگ 
فرو برده بود.  عملیات امداد و نجات کلی��د خورد و تیم های امدادی به 
کمک سیل زدگان رفتند. مزارع روستاییان دچار آبگرفتگی شده بودند 
و خسارت مالی به زمین های کش��اورزی وارد کرده بود.  در این بیانیه 
همچنین آمده است که بیش از 500 هزار کیسه شن به منظور مقابله با 
سیل فراهم شده و از ساکنان مناطق سیل زده خواسته شده به مناطق 

امن نقل مکان کنند. 

جاری شدن سیل در کشمیر هند 69 نفر را به کام مرگ فرو برد

کارناوال عروسی در محاصره سیل

گروه ح�وادث| صدای انفج��ار و گردوغب��ار به هوا 
برخاسته خبر از حادثه ای شوم می دادند. حادثه ای که 
ظهر پنجش��نبه در یکی از خیابان های مشهد رخ داد و 
پای آتش نش��ان ها را به محل حادثه و خانه هایی که بر 
اثر انفجار تخریب ش��ده بودند باز کرد. عملیاتی سخت 
و دش��وار که 9ساعت تمام طول کش��ید و در این میان 
45آتش نشان توانستند با تالش بس��یار 7 فرد گرفتار 
در زی��ر آوار را نج��ات دهند. هرچن��د در این عملیات 
آتش نش��انان تمام ت��الش خ��ود را برای نج��ات افراد 
حادثه دیده به کار بستند اما متاسفانه 5 نفر از ساکنان 
ساختمان های حادثه دیده جانشان را از دست دادند تا با 

مرگ آنها این حادثه تبدیل به یک فاجعه شود. 
حادثه س��اعت 11 پنجش��نبه 13تیرماه در خیابان 
رسالت 5 مشهد بدون این که ساکنان در انتظار حادثه ای 
مرگبار باش��ند با صدای انفجار مهیب��ی رخ داد. انفجار 
به حدی شدید بود که شیشه خانه ها فرو ریخت. اهالی 
خیابان رسالت 5 پس از شنیدن صدای انفجار هراسان 
از خانه هایشان بیرون آمدند تا از علت ماجرا باخبر شوند. 
وقتی اهالی وحش��ت زده به خیابان آمدند با گردوغبار 
زیادی که تمام فضای خیابان را پرکرده بود روبه رو شدند. 
این گردوغبار و صدای انفج��ار مهیب خبر از حادثه ای 
مرگبار می دادند. وقتی از گردوغبار پراکنده شده در فضا 
کاسته شد اهالی با صحنه ای وحشتناک روبه رو شدند. 
چند خانه در وس��ط خیابان به طور کامل ویران ش��ده 
بودند و هیچ کس از سرنوش��ت اهالی این ساختمان ها 

خبر نداشت. 
خانم مسنی که خانه اش روبه روی محل حادثه است 
این طور درباره ماجرا می گوید: در آش��پزخانه مشغول 
درس��ت کردن غذا برای ناهار بودم ک��ه ناگهان صدای 
انفجار شدیدی را ش��نیدم. موج انفجار به حدی بود که 
در یک چشم به هم زدن پنجره آشپزخانه از چهارچوب 
کنده ش��د و روی من افتاد. ش��انس آوردم زنده ماندم 
و توانس��تم خودم را از زیر پنجره بیرون بکشم. وقتی به 
داخل پذیرایی آمدم دیدم تمام شیشه های خانه شکسته 
است. به خاطر شدت ضربه ای که به سرم وارد شده بود 
گیج بودم هرطوری بود خودم را به داخل کوچه رساندم. 
تازه آن جا بود که متوجه ش��دم خان��ه ای که در مقابل 

خانه مان بود منفجر شده و حادثه تلخی رخ داده است. 
موضوع حادثه توس��ط ش��اهدان ماجرا بالفاصله به 
سامانه 125 آتش نشانی مشهد و 115 اورژانس اطالع 
داده ش��د. هنوز چند دقیقه ای از اعالم خبر نگذش��ته 
بود که صدای آژیر خودروهای امدادی در خیابان های 
اطراف محل حادثه پیچید. با حضور تیم های آتش نشانی 
در محل حادثه عملیات امدادونجات اف��راد گرفتار در 
زیر تلی از خاک و س��نگ آغاز شد. آتش نشانان متوجه 

شدند این حادثه به خاطر انفجار منزل مسکونی 2 طبقه 
در خیابان رسالت مشهد رخ داده و منزل سمت راست 
این ساختمان به طور کامل تخریب و منزل سمت چپ 
آن نیز به طور تقریبی نزدیک به 30 درصد تخریب شده 
است. ادامه بررسی ها نیز نشان می داد منازل مجاور این 
ساختمان نیز تخریب ش��دند و همچنین شیشه های 
10 خانه و یک مغ��ازه مجاور کانون حادث��ه نیز در اثر 
شدت وقوع انفجار فرو ریخته است. همچنین به خاطر 
شدت انفجار سقف ش��یروانی کارگاهی که در خیابان 
پش��تی محل حادثه قرار داش��ت نیز حدود 60 درصد 
دچار تخریب ش��ده بود و این در حالی بود که ماموران 
آتش نشانی از تعداد افراد گرفتار در زیر آوار هیچ اطالعی 
نداشتند. در ادامه آتش نش��ان ها متوجه شدند هنگام 
انفجار در خانه دو طبقه که به احتمال زیاد کانون انفجار 
بوده در  یک خانواده 4نفر و در ساختمان های کناری آن 

نیز 8نفر دیگر حضور داشتند. 
حس��ن جعفری، مدیرعامل س��ازمان آتش نشانی 
مش��هد درباره این حادثه می گوید: وقتی آتش نشانی 
در جریان ماجرا قرار گرفت س��تاد فرماندهی بالفاصله 

45 آتش نش��ان از 5 ایس��تگاه را به هم��راه 15 خودرو 
آتش نش��انی به محل حادثه اعزام کرد. آتش نش��ان ها 
پس از حض��ور در محل حادثه بالفاصله دس��ت به کار 
شده و خوشبختانه توانستند در همان ساعت اولیه یک 
دختربچه 12ساله و یک خانم میانس��ال را که در خانه 
ویالیی که 30 درص��د دچار تخریب ش��ده بود نجات 
دهند. در این میان مشخص شد مردی که خانه اش دو 
منزل با محل حادثه فاصله داش��ت در زمان انفجار در 
حال استراحت در زیر دیوار خانه بوده که دیوار تخریب 
شده و روی او س��قوط کرده است که خوشبختانه مرد 

حادثه دیده به صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفت. 
وی در ادامه می گوید: جست وجوها برای پیدا کردن 
ردی از افراد گرفت��ار در زیر آوار ادامه داش��ت تا این که 
حوالی ساعت 5 بعدازظهر آتش نشان ها توانستند اجساد 
یک زن و مرد و دو دختر 6ماهه و 4س��اله را که اعضای 
یک خانواده بودند از زیر آوار بیرون بیاورند. پس از بیرون 
کشیدن اجساد عملیات امدادرسانی به حادثه دیدگان و 
آواربرداری تا ساعت 10ش��ب ادامه داشت و امدادگران 
توانستند آخرین جسد را که متعلق به یک پیرمرد بود ، 

نیز از زیر آوار بیرون بکشند. 
وی ادامه داد: کشته ش��دگان دو ک��ودک، دو مرد و 
یک زن بودند و همچنین این حادثه 7مصدوم  بر جای 
گذاش��ت. این در حالی اس��ت که علت حادثه توسط 
کارشناسان آتش نش��انی هنوز تحت بررسی است اما 
این تنها حادثه ای نبود که روز پنجشنبه شهر مشهد به 
خود دید و پای آتش نشان ها را به ماجرا کشاند. دومین 
انفجار در مش��هد مربوط به مرکز CNG بود که باعث 

مصدومیت چهار نفر شد. 
مدیر روابط عمومی آتش نش��انی مش��هد دراین باره 
گفت: این حادثه در پمپ گاز بلوار حافظ به دلیل انفجار 
مخزن گاز غیراستاندارد پژو به وقوع پیوسته است. در این 
حادثه یک راننده تاکسی به شدت و سه شهروند دیگر به 

صورت سطحی مصدوم شدند. 
خاکپور گفت: این حادثه حریق نداشته اما همکاران ما 
با هدف پیشگیری از حادثه بعدی در محل حضور دارند. 
متاسفانه راننده تاکسی که در حال سوختگیری در کنار 
این خودرو بوده از شدت مصدومیت باالتری نسبت به 

سایر افراد مصدوم در این حادثه برخوردار است. 

انفجار مهیب یک واحد مسکونی در مشهد مرگ 5نفر را رقم زد
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