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نجات 40 ساکن ساختمان آتشین 

دومین طبقه یک ساختمان 5 طبقه مسکونی 
در کوی افسریه آتش گرفت. نیروهای آتش نشانی 
در ای��ن حادثه 40 نفر از س��اکنان این مجتمع 10 
واحدی را ک��ه در معرض دودگرفتگی قرار گرفته و 

در پشت بام ساختمان پناه برده بودند، نجات دادند.
وق��وع ای��ن حادث��ه در س��اعت 03:42 بامداد 
امروز توس��ط ساکنان ساختمان به س��امانه 125 
اطالع رس��انی و درخواست کمک ش��د که ستاد 
فرماندهی آتش نشانی بالفاصله ایستگاه های 15، 
37 و گ��روه امداد و نجات 2 این س��ازمان به همراه 
خودرو نردب��ان را به مح��ل حادثه واق��ع در کوی 
افس��ریه، خیابان ثروتی اعزام کرد. محمدحس��ن 
سامانی افس��رآماده منطقه 8 عملیات آتش نشانی 
تهران دراین باره گف��ت: بر اثر ای��ن حادثه یکی از 
واحدهای مس��کونی طبقه دوم یک س��اختمان 
5 طبقه کامال شعله ور شد و همچنین دود زیادی 
به داخل طبقات س��اختمان نفوذ کرد. وی افزود: 
بنابه اظهار همسایگان، ساکنان واحدهای مختلف 
این س��اختمان برای فرار از دود و آتش، سراسیمه 
از منازل خود خارج ش��ده و به پشت بام ساختمان 
رفتند. سامانی تصریح کرد: آتش نشانان بالفاصله 
پس از قطع جریان ب��رق و گاز، با اس��تفاده از یک 
رشته لوله آبده به مبارزه با این آتش سوزی پرداخته 
و از سرایت آن به واحدهای مجاور و طبقات فوقانی 
جلوگیری کردند. این افسر آماده آتش نشانی با اشاره 
به این که علت بروز این حادثه توس��ط کارشناس 
منطقه 8 عملیات آتش نشانی تحت بررسی است، 
اضافه کرد: این حادثه هیچ گونه مصدومی نداشت و 
آتش نشانان همه ساکنان را به سالمت به بیرون از 

ساختمان هدایت کردند.

آژیر
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مرد شاکی، متهم شد

 طلبکار شوکر به دست
 پشت میله های زندان

شهروند| مرد عصبانی که قصد داشت با نقشه از 
پیش تعیین شده، طلبش را از مرد بدهکار بگیرد با 
ورود پلیس سناریوی خطرناکی را به اجرا گذاشت. 
او که با دیدن ماموران، صحنه نمایش خشنی به راه 
انداخته بود، هدف تیراندازی پلیس قرار گرفت و به 

امید رهایی از مهلکه گریخت.
س��اعت 2:15 یکم بهمن ماه ماموران کالنتری 
جوادیه تهرانپارس در جری��ان درگیری در میدان 
پروین، خیابان 96 ش��رقی قرار گرفتند. بالفاصله 
اکیپی از مام��وران برای بررس��ی موضوع به محل 
حادثه اعزام ش��دند. ماموران پلیس پس از حضور 
در محل متوجه ش��دند، مردی عصبانی با مش��ت 
و لگد در ورودی آپارتم��ان خانه ای را مورد هدفش 
 ق��رار داده و قص��د دارد ب��ه زور وارد خان��ه ش��ود.

 با توجه به حساسیت موضوع ماموران جهت آرام 
کردن اوضاع به او تذکر دادند، اما مرد خشن بدون 
توجه به پلیس، با شوکر و اس��پری اشک آور و یک 
چاقو به سمت ماموران حمله ور شد.همین واکنش 
خطرناک کافی بود تا ماموران برای مهار او وارد عمل 
ش��وند و ضمن رعایت قانون 2 تیر هوایی ش��لیک 
کردند، اما خشونت مرد پایانی نداش��ت و او دوباره 
به س��مت ماموران حمله ور ش��د، تا این که عوامل 
کالنتری برای حفظ جان خود اقدام به ش��لیک 2 
تیر جنگی به پای او کردند. همین ش��لیک پلیس 
کافی بود تا مرد عصبانی با سوار شدن به خودرواش 

از مهلکه فرار کند.
ماموران پلیس که تا این لحظه دلیل خش��ونت 
مرد را نمی دانستند دس��ت به راز گشایی از ماجرا 
زدند. صاحب ملک که »س��هراب« نام داش��ت، در 
رابطه با این موضوع به ماموران گفت: »مدتی پیش 
از این مرد که سهیل نام دارد پول قرض گرفته بودم، 
او امروز برای گرفتن طلبش به در خانه مان آمده بود 
و قصد داشت با زور وارد خانه شود و به همین خاطر 

من با پلیس تماس گرفتم.«
ماموران ب��ا گرفتن مش��خصات متهم عملیات 
تعقیب و مراقب��ت خود را جهت دس��تگیری مرد 
متواری آغاز کردن��د. دقایقی بعد ماموران از طریق 
مرکز پیام کالنتری 126 تهرانپارس متوجه شدند، 
م��ردی تیرخورده جه��ت درمان به بیمارس��تان 
مراجعه کرده اس��ت. با دریافت ای��ن خبرماموران 
کالنتری از آن جایی که احتمال می دادند او همان 
مرد متواری باش��د بالفاصله به بیمارس��تان اعزام 
شدند. در بررسی های پلیسی مشخص شد که این 

بیمار تحت درمان همان سهیل است.
سرهنگ امیرهوش��نگ امیری رئیس کالنتری 
144 جوادی��ه تهرانپارس دررابطه با دس��تگیری 
این مرد عصبانی گفت: »مته��م به دلیل جراحت 
وارده تحت نظر اس��ت و پرون��ده ای در این رابطه 
 تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی

 ارجاع شد.«

مکث

جعفر پاکزاد| وقتي خیران در جریان ماجراي پسر 
جوان قرار گرفتند دست به کار شدند تا رضایت اولیاي 
دم را بگیرند. پرونده رضایت گی��ري از خانواده مقتول با 
این که پر از پیچ و خم بود اما س��رانجام به ثمر نشست و 
پسر جواني که تنها چند قدم با طناب دار فاصله داشت 
بخشیده شد تا جان دوباره اي براي ادامه زندگي آن هم 

در خارج دیوارهاي بلند زندان داشته باشد.
قتل در فاروق

اوای��ل  س��ال 87 بودکه مام��وران نی��روي انتظامي 
شهرستان مرودشت استان فارس درجریان مرگ مردي 
در بیمارستان مرودشت قرار گرفتند. وقتي ماموران در 
بیمارستان حاضر شدند با جس��د مرد میانسالي به نام 
مطلب روبه رو شدند که در جریان یک درگیري با اسلحه 
شکاري به قتل رسیده بود. تحقیقات براي روشن شدن 
ماجرا آغاز شد. فرزند مقتول که در زمان حادثه در کنار 
پدرش بود به عنوان شاهد ماجرا به ماموران گفت: عمویم 
باغی را در فاروق خریداری کرده بود. روز حادثه قرار بود 
صاحب قبلی، باغ را تخلیه کند. همه کارهاي قانوني این 
انتقال ص��ورت گرفته بود اما آنها ب��اغ را تخلیه نکردند. 
درگیري شروع ش��د. پدرم نمی خواست درگیر شود به 
همین خاطر مارا ب��ه در خروجی باغ هدایت می کرد. اما 
هنوز چند قدمي از باغ دور نشده بودیم که ناگهان پسر 
صاحب باغ، به نام مجید با اسلحه شکاري به سمت پدرم 
شلیک کرد. پس از شلیک وقتي به پدرم نگاه کردم دیدم 
او با بدني خون آلود روي زمین افتاده است .او را بالفاصله 
به بیمارستان رساندیم اما روی تخت بیمارستان بر اثر 

شدت جراحت جان باخت.

تحقیقات کارآگاهان 
مجید به عنوان متهم اصلي این پرونده تحت تعقیب 
قرار گرفت. وقتي ماموران براي دستگیري وي به محل 
زندگي اش مراجعه کردند متوجه شدند او پس از حادثه 

به مکان نامعلومي گریخته است.
متهم خود را تسلیم کرد

2 روز از ماج��را گذش��ت و تحقیق��ات پلی��س براي 
شناس��ایي متهم اصلي پرونده همچنان ادامه داشت تا 
این که مجید به اداره آگاهي رفت وخود را تس��لیم کرد. 
با دستگیري مجید پرونده براي بررسي بیشتر در اختیار 
بازپرس ویژه قتل قرار گرفت. وقتي پسر جوان در مقابل 

بازپرس پرونده قرارگرفت، گفت: »آن روز قصد نداشتم 
کسي را بکشم و فقط مي خواستم آنها را بترسانم. عذاب 
وجدان راحتم نگذاشت و به همین خاطر تصمیم گرفتم 
خ��ودم را معرفي کنم.« پس از ثب��ت اعترافات مجید و 
بازس��ازي صحنه پرونده به دادگاه فرستاده شد و بعد از 
برگزاري چندین جلسه پسر جوان به اتهام قتل عمد به 

قصاص محکوم شد.
گرفتن رضايت

با تأیید حکم قصاص مجید در دیوانعالي کشور خانواده 
او دس��ت به کار ش��دند تا با گرفتن رضای��ت از خانواده 
مقتول از اج��راي حکم جلوگیري کنن��د این درحالي 

بود که اولیاي دم قصاص مي خواس��تند. در همین زمان 
بود که ریش س��فیدان و بزرگان شهر وارد ماجرا شدند و 
تالش ها براي کس��ب رضایت خانواده مقتول آغاز شد. 
»سید یداهلل حس��یني« فرماندار ش��یراز یکي از افراد 
خیري بود که براي گرفتن رضایت از اولیاي دم قدم پیش 
گذاشت. او به خبرنگار »شهروند« گفت: »7سال پیش در 
جریان درگیري و نزاع مرگبار بین طایفه مطلب شبیری 
)مقتول( و طایفه سیدجابر شبیری )قاتل( در روستای 
فاروق مطلب با شلیک تیر از ناحیه پا و خونریزی شدید 
به قتل رسید. وقتي در جریان این پرونده قرار گرفتم با 
توجه به شرایط موجود و این که پسر جوان تا اجراي حکم 
قصاص مدت زمان زیادي فاصله داشت تصمیم گرفتم 
پادرمیاني کنم. طبق گفته مسئوالن زندان، مجید در این 
چند  سال از کرده خود پشیمان شده بود. با لطف خدا و 
با پادرمیانی و وساطت مسئوالن و معتمدان مرودشت 
توانستیم رضایت خانواده ش��بیری را بگیریم.« وي در 
ادامه مي گوید: »امر رضایت گیري کار بس��یار دشواري 
بود و به این سادگي هم رخ نداد. چرا که خانواده قاتل به 
هیچ عنوان قصد رضایت نداشتند و براي این که بتوانیم 

رضایتشان را بگیریم چندین جلسه برگزار کردیم.«
جشني براي بخشش

سرانجام پس از ماه ها تالش خانواده مطلب رضایتشان 
را اعالم کردند و قرار ش��د در طي یک مراس��م با حضور 
مسئوالن و ریش سفیدان پرونده این ماجرا براي همیشه 
بسته شود. در این مراسم با رضایت اولیاي دم، مجید از 
اجراي حک��م قصاص رهایي یافت و ح��اال باید از لحاظ 

جنبه عمومي جرم محاکمه شود.

سرنوشت متفاوت متهم اعدامی

یک بخشش دیگر طناب دار  را  قیچی کرد
خارج از مرز

 بازگشایی پرونده
 مرگ مشکوک پابلو نرودا

بعد از 41 سال از مرگ مش��کوک »پابلو نردوا« 
ش��اعر مطرح ادبیات جهان بررسی های جدید در 

پرونده مرگ او آغاز شد.
»فرانسیسکو آوگاس« سخنگوی دولت شیلی با 
بیان دوباره این که احتم��اال مرگ »پابلو نرودا« در  
سال 1973 یک قتل بوده است، از آغاز بررسی های 
جدید در این پرونده گفت. ن��رودا یکی از حامیان 
سرس��خت »س��الوادور آلنده« رئیس جمهوری 
چپ گرای شیلی بود و فقط  12 روز پس از کودتای 
نظامی »آگوستو پینوشه« که به سرنگونی »آلنده« 
انجامید ، در بیمارستان درگذشت و برخی معتقدند 
او به دلی��ل این که قصد داش��ت رهب��ری حزب 
مخالفان حکومت را برعهده بگیرد، به قتل رسیده 

است.
پیش از این، متخصصانی از آرژانتین و اس��پانیا 
برای نبش قبر »پابلو نرودا« پس از گذشت 40 سال 
به نیروهای صلیب س��رخ بین المللی پیوستند و 
پس از انجام آزمایشاتی که 6 ماه به طول انجامید، 
کارشناسان اعالم کردند هیچ گونه سمی در بدن 
او یافت نشده و مدعی ش��دند که مواد شیمیایی 
یافت شده در بدن نرودا کامال منطبق با داروهایی 
است که او برای درمان بیماری اش مصرف می کرد. 
با این حال، سخنگوی دولت شیلی که رئیس اداره 
حقوق بش��ر این کشور نیز اس��ت، در جدیدترین 
اظهارنظر خود عنوان کرد، شواهد اولیه ای مبنی بر 
این که »نردوا« با مسمومیت به قتل رسیده است، 
وجود دارد و آزمایش��ات جدیدی روی بقایای این 
شاعر برنده جایزه نوبل ادبیات انجام خواهد شد تا 
دالیل مستقیم و غیرمستقیم مرگ او کشف شود. 

  10 ماهیگیر
 در آب های کره غرق شدند

قایق ماهیگیری با یک کشتی باری برخورد کرد و 
حادثه دریایی تلخی را در آب های کره جنوبی رقم زد. 

10 ماهیگیر چینی در این حادثه ناپدید شدند.
این حادثه دریایی ش��امگاه پنجشنبه در آب های 
نزدیک جزیره تفریحی »ِجج��و« در جنوب کره رخ 
داد که در پی آن 10 ماهیگیر چینی مفقود شدند و 

هنوز اثری از آنها یافت نشده است.
به گزارش خبرگزاری ش��ینهوا، قایق ماهیگیران 
چینی در مجموع 13 سرنش��ین داشته که 3 نفر از 
آنها نجات داده شدند اما 10 نفر دیگر ازجمله کاپیتان 

و مهندس ارشد آن هنوز ناپدید هستند. 

شهروند| مردی که با عقد قرار دادهای میلیونی با پزشکان جهت ویزیت 
کارکنان ارگان های دولتی یا خصوصی اقدام به کالهبرداری های میلیونی از 

حساب آنها می کرد، در بن بست قانونی گرفتار شد. 
وقتی پلیس با پرونده ای روبه رو ش��د که نش��ان می داد از حس��اب یک 
پزشک 60 میلیون ریال برداشت شده است، پیگیری موضوع در دستورکار 

ماموران پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت. 
ش��اکی پس از دعوت به پلیس فتا در تش��ریح جزییات این برداش��ت 
اینترنتی گفت: چندی پیش مرد نا شناس��ی با من تماس گرفت و خود را 
مامور نیروی انتظامی معرفی کرد. او تقاضا داش��ت تا 500 نفر از کارکنان 
وظیفه را معاینه و ویزیت کنم به همین خاطر از من خواست تا جهت واریز 

مبلغ پیش قرار داد نزد دستگاه کارت خوان بروم تا پول را واریز کند. 

اما پس از انجام عملیات بانکی متوجه شدم که مبلغ 60 میلیون ریال از 
حسابم به حساب مرد ناشناس منتقل شده اس��ت. در دام یک کالهبردار 

اینترنتی گرفتار شده بودم به همین خاطر شکایت کردم. 
با توجه به حساسیت موضوع و احتمال سرقت های اینترنتی دیگر با این 
شیوه بالفاصله پرینت حساب شاکی مورد بررسی قرار گرفت که معلوم شد 
وجه برداشتی به حساب مردی به نام »مهرداد« انتقال یافته و از این حساب 

مبالغی نیز اینترنتی به حساب فرد دیگری منتقل شده است. 
در مراحل بعدی هر دو حساب مس��دود شد که یکی از حساب ها خالی 
بود و مبلغ 30میلیون ریال از پول سرقتی از حساب بانکی دوم به صاحبش 
برگردانده شد. ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و بکارگیری شیوه های 
کشف نوین جرم، آدرس مالک حساب را در یکی از شهرستان های استان 

تهران شناس��ایی و به همراه نیابت قضایی به خانه متهم اع��زام و در یک 
عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری متهم شدند. 

متهم دستگیر شده پس از انتقال به پلیس فتا گفت: پس از چندین بار 
مراجعه به مطب پزشکان و آشنایی با مراحل کار آنها و اطمینان از تمایل 
آنها به عقد قرار داد ب��ا مراکز و ارگان های دولتی و خصوصی جهت ویزیت 
کارکنان با مبالغی کمتر، در تماس تلفنی با پزشکان و معرفی خود به عنوان 
مامور نیروی انتظامی نس��بت به عقد قرارداد با آنها برای ویزیت کارکنان 
وظیفه به توافق می رسیدیم. از آنها می خواستم تا جهت پیش پرداخت مبلغ 
ویزیت به پای دستگاه عابر بانک بروند و با انجام یک عملیات بانکی اقدام به 
خالی کردن حساب بانکی آنها می کردم. متهم پس از تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

شگرد جدید مأمور قالبی برای سرکیسه کردن پزشکان

ذره بین

شهروند| 3 روز زمان کافی بود تا گاز نامریی 
خانه ویالیی را منفجر کن��د. انفجار هولناکی که 
س��اکنان منطقه را به خیابان کشاند یک ویالی 

مجلل را تخریب کرد.
ش��امگاه پنجش��نبه ص��دای انفج��ار مهیبی 
س��اکنان ش��هرک نوین ش��اهرود را به وحشت 
انداخت. ش��اهدان ماج��را متوجه ش��دند خانه 
ویالی��ی در انتهای کوچ��ه به دالی��ل نامعلومی 
منفجر ش��ده، ش��عله های آتش درحال محاصره 
خان��ه بود ک��ه با اع��الم ای��ن خبر به س��ازمان 
آتش نشانی بالفاصله آتش نشانان به محل حادثه 
اعزام شدند. بررسی های اولیه نشان می داد هیچ 
یک از ساکنان این خانه ویالیی در خانه نیستند 

اما حجم وسیعی از ویال تخریب شده بود.
عملیات اطفای حریق آغاز ش��د و آتش نشانان 
از می��ان آجره��ا و دیواره��ای تخری��ب ش��ده 

ساختمان وارد ساختمان شدند.
علیرض��ا محم��دی مدیرعامل آتش نش��انی 
ش��اهرود درباره ای��ن حادثه گفت: »بر اس��اس 
ش��واهد علت اصلی س��انحه نش��ت گاز به مدت 
حداقل 2 تا 3 روز بوده اس��ت. بررس��ی ها نشان 
می داد این خانه ویالیی 60 درصد تخریب ش��ده 
و حجم خس��ارات وارده به این خانه بس��یار زیاد 
برآورد ش��د. قدرت انفجار تا حدی بوده است که 
پنجره های این خانه ویالیی تا شعاع 25 متری از 
محل حادثه به بیرون پرتاب شده است. ماموران 
آتش نش��انی از 2 ایس��تگاه والی��ت و عدالت به 
س��رعت و در کوتاه ترین زمان ممک��ن به محل 
اعزام شدند و حریق ناش��ی از این انفجار را تحت 

کنترل درآوردند.ش��عاع حادثه ت��ا حدی بود که 
مردم را به کوچه و خیابان کشاند.«

مدیرعامل آتش نش��انی ش��اهرود در رابطه با 
تبعات این انفجار مهیب گف��ت: » قدرت انفجار 
به حدی بود که ع��الوه بر این خان��ه، دیوار های 
خانه های مجاور تخریب و همچنین شیشه های 

مسکونی شکسته شده بودند.«
نشت گاز عامل حادثه بوده است

کارشناس اداره گاز شهرس��تان شاهرود نیز با 
تأکید ب��ر این که گاز به مدت بی��ش از دو روز در 
خانه نشت داشته اس��ت، گفت: »حجم انفجار و 
خرابی های موج��ود نش��ان دهنده تراکم حجم 

باالیی از گاز در منزل بوده است.«
این کارشناس که نام خود را فاش نکرد، اظهار 
داش��ت: »ممکن اس��ت اتومات یخچال منجر به 
انفجار گاز های انباش��ته، شده باش��د اما نتیجه 
قطعی پس از تحقیقات تکمیلی ارایه می شود.« 
وی در خاتم��ه اف��زود: » درباره کان��ون حادثه و 
چگونگی اشاعه آتش در منزل مسکونی نیز فعال 

نمی توان اظهارنظر کرد.«

در  شاهرود  رخ  داد

 انفجار هولناک
ویالی مجلل را تخریب کرد
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