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باند زورگیران طال و ارز در عملیات های پلیسی 
دستگیر شدند

شکارچیانطالویالمیخریدند

شهروند| باند جدید سرقت که بارها بازداشت 
ش��ده بود طالفروش��ان و صراف��ان را در دام های 
میلیاردی خود می انداخت. ای��ن گروه از مجرمان 
س��دراه طعمه های خود می ش��دند و با پول های 

بادآورده خانه و ویال می خریدند.
وقتی مجرمان س��ابقه دار تحت تعقیب پلیس 
آگاهی قرار داش��تند تیم تحقیق اط��الع پیدا کرد 
مرد تبهکاری در زمینه کیف قاپ��ی و زورگیری به 
نام »مجید« که از  سال 1389 با قرار وثیقه از زندان 
خارج شده بود با همدس��تی چند مجرم سابقه دار 
دیگر اقدام به تش��کیل گروه جدیدی از س��ارقان 

حرفه ای کرده است. 
بررس��ی س��وابق »مجید« نش��ان می داد که او 
9سابقه دس��تگیری در پرونده خود دارد و به شیوه 
»زاغ زن��ی« اقدام به شناس��ایی »طالفروش��ان در 
زمان انتق��ال و جابه جای��ی طال و جواه��رات« یا 
»مراجعه کنندگان به صرافی ها و ش��عبات بانکی« 
می کن��د و پس از آن به ش��یوه کیف قاپ��ی، ایجاد 
پنچری خودرو و زورگیری اقدام به س��رقت طال و 
جواهرات، سکه های طال، ارزهای خارجی )دالر( و 

پول همراه طعمه های خود می کند. 
مالباختگانی که به این شیوه مورد سرقت طال و 
جواهرات، سکه طال، پول و دالر قرار گرفته بودند، 
تصویر »مجید« را در مقر پلیس مورد شناسایی قرار 

دادند.
یک��ی از مالباختگان که مق��دار 5کیلوگرم طال 
از وی س��رقت ش��ده بود، پس از شناسایی تصویر 
»مجی��د« در اظهارات��ش ب��ه کارآگاه��ان گفت:  
»40 سال است که در کار طال هستم و طال پخش 
می کنم. روز حادثه س��اعت 13:30 با ماشین 206 
در حال مراجعه به بازار طال بودم که احساس کردم 
خودروام پنچر شده. از خودرو پیاده و اطراف را نگاه 
کردم که متوجه یک موتورس��یکلت با 3سرنشین 
شدم؛ احساس کردم که آنها در تعقیب من هستند 
و به همین علت بالفاصله با یکی از همکارانم تماس 
گرفتم و از او تقاضا کردم که خودش را به من برساند. 
می خواستم تاکسی دربست گرفته و طالجات را به 
بازار برسانم؛ حتی جلوی یک تاکسی را نیز گرفتم اما 
زمانی که قصد برداشتن طالجات را از داخل ماشین 
داشتم، ناگهان 2نفر با شکستن شیشه خودرو اقدام 
به برداشتن »کیف طال« کردند. با آنها درگیر شدم 
و حتی به سمت آنها افشانه نیز پاشیدم اما سارقان 
پس از سرقت کیف حاوی 5کیلوگرم طال با موتور 

از محل فرار کردند.«
مالباخته ای دیگر نیز در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: »روز سرقت مقدار 2کیلو و 500 گرم طالی 
ساخته شده 18عیار همراه خود داشتم؛ قصد ورود 
به داخل پاساژ برج میالد منطقه عظیمیه شهر کرج 
را داش��تم که 3نفر با یک موتورسیکلت به سمت 
خودروام حمله ور ش��دند و طالجات را از صندوق 
عقب خودرو برداشتند و با تهدید سالح سرد از محل 

متواری شدند.«
دستگیری اعضای گروه سارقان 

در ادامه رسیدگی به جرایم »مجید«، شناسایی 
مخفیگاه وی در دستورکار کارآگاهان قرار گرفت. 
متهم می دانست تحت تعقیب پلیس قرار دارد به 
همین خاطر به صورت متن��اوب مخفیگاه خود را 
در تهران و کرج تغییر می داد اما س��رانجام آخرین 
مخفی��گاه وی در منطقه تهرانپارس شناس��ایی و 
پیش از هرگونه اقدام مجدد درخصوص تغییر محل 

مخفیگاه، دستگیر شد.
مجید که چ��اره ای جز اعت��راف و بیان حقیقت 
نداشت در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: »سال 
88 به اتهام کیف قاپی و زورگیری به شیوه زاغ زنی 
از طالفروشی های سطح کشور دستگیر و با صدور 
حکم 8 س��ال محکومیت قطعی روانه زندان شدم؛ 
پس از گذشت یک س��ال از دوران زندان و با تأمین 
قرار وثیقه موفق ش��دم از زن��دان مرخصی بگیرم 
و پ��س از آن متواری ش��دم؛ مجددا گروه س��رقت 
جدیدی تش��کیل داده و به همان ش��یوه گذشته 
س��رقت های خود را آغ��از کردم؛ می دانس��تم که 
در تهران تحت تعقیبم و به همین خاطر به تهران 
نمی آمدم و س��رقت های خود را در س��ایر شهرها 
به ویژه کرج انجام م��ی دادم اما پس از مدتی و برای 
انجام سرقت های سنگین تر به همراه دو همدست 
خود به نام های بهرام و حس��ین تصمیم گرفتیم تا 
عالوه بر کرج، سرقت های خودمان را در تهران انجام 
دهیم.« با شناس��ایی دو عضو دیگر گروه به اسامی 
»بهرام« 27س��اله و »حسین« 28ساله، مخفیگاه 
این دو متهم نیز در ش��هر کرج شناس��ایی و هر 2 
آنها نیز در 2 عملیات جداگانه دس��تگیر و به اداره 

هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
تحقیقات نش��ان می داد که اعض��ای این گروه 
از س��ارقان با پول ها، جواه��رات و دالر های دزدی 
در تهران و کرج آپارتمان و در ش��مال کش��ور ویال 

خریده اند.
در حالی که متهمان به س��رقت های س��ریالی 
اعتراف کردند، بازپرس پرونده با تقاضای انتش��ار 
تصویر متهمان از کس��انی که در دام ای��ن گروه از 
سارقان گرفتار شده اند خواست  تا جهت پیگیری 
شکایت خود به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ واقع در خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند.

مکث

شنبه 16 اسفند 1393 | سال دوم | شماره 518 18

ذره بین 

دستگیریهرمیهادرحاشیهپایتخت
14عضو یک ش��رکت هرمی در شهریار دستگیر 
شدند. به دنبال کسب اخبار و اطالعاتی درخصوص 
فعالیت افرادی در قالب یک ش��رکت هرمی و اقدام 
آنان برای عضوگیری از میان جوانان و افراد کم سواد 
بررسی صحت و سقم ماجرا در دستورکار قرار گرفت. 
پس از تأیید صح��ت موضوع رس��یدگی به پرونده 
در دس��تور کار مام��وران کالنتری 12 شهرس��تان 
اندیش��ه قرار گرفت. در جریان تحقیقات پلیس��ی 
ماموران، مش��خص ش��د که گروهی از افراد از نقاط 
مختلف کشور با راه اندازی یک شرکت هرمی اقدام 
به عضوگیری کرده اند و مقر آنان نیز ساختمانی در 
شهر اندیشه است. جانشین فرمانده انتظامی شهریار 
با اش��اره به هماهنگی های انجام شده میان پلیس و 
مقام قضایی گفت: پ��س از مجوزهای الزم، ماموران 
در عملیاتی، 14نفر از اعضای این ش��رکت هرمی را 
در حالی  که اقدام به برگزاری یک جلسه دوره ای کرده 

بودند دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
به گفته جوزانی، برای دستگیرشدگان پرونده ای 
تشکیل و آنان برای ادامه روند رسیدگی به جرم، روانه 

دادسرا شدند.

خارج از مرز

9مجروحدرحملهبهایستگاه
گوانگجويچین

صبح جمعه، دو مرد مس��لح به س��الح س��رد در 
ایستگاه گوانگجو در جنوب چین به مردم غیرنظامي 
 حمله کردند. پلی��س چین روز جمع��ه اعالم کرد:

 9 غیرنظامي در حمله 2 مهاجم با س��الح س��رد در 
یکي از ایستگاه هاي راه آهن شهر گوانگجو در جنوب 
این کشور زخمي شدند. مرکز روابط عمومي راه آهن 
 ش��هر گوانگجو اعالم کرد: این حمله حدود ساعت

 8 و 18 دقیقه بامداد به وقت محلي روي داد و 2 فرد 
مهاجم ناگهان افراد بي گناه را با چاقو هدف حمله قرار 
دادند. ماموران پلیس به دنبال این حمله به س��وي 
مهاجم تیران��دازي کردند که یک نف��ر از آنها بر اثر 

اصابت گلوله کشته و دیگري زخمي شد. 
خبرگزاري شینهوا از گوانگجو گزارش داد، پلیس 
در ح��ال تحقیق درب��اره این حمله اس��ت و هویت 
مهاجمان هنوز مشخص نشده اس��ت. این دومین 
حمله در ایس��تگاه هاي مت��رو ش��هر گوانگجو در 
یک سال گذشته است. در حمله قبلي 6 نفر با چاقو 
مضروب ش��دند.حمله با چاقو در  س��ال گذشته در 
ایستگاه کونمینگ نیز 29 نفر را مجروح کرده بود. این 
در حالي است که چند ماه پیش نیز شاهد حمله یک 

مرد با چاقو به یکي از بیمارستان هاي چین بودیم.

واژگونیمرگبارکشتیدرایتالیا
50 مهاج��ر در س��واحل ایتالیا، بر اث��ر واژگونی 
کش��تی جان باختند. گارد س��احلي ایتالی��ا، 127 
نفر از مهاجران را نجات داد و جس��د 10 مهاجر غیر 
قانوني را نیز از آب گرفت. بر اثر شتابزدگي مسافران 
جهت نجات یافتن، کش��تي در وس��ط دری��ا و دور 
از س��احل واژگون ش��د. آمار اولیه این واقعه از غرق 
شدن دست کم 10 مهاجر غیر قانوني خبر داده بود. 
فالویو دي جیاکومو، سخنگوي سازمان بین المللي 
مهاجرت اعالم کرد براساس اظهارات نجات یافتگان، 
پیش از رس��یدن امدادگران دست کم 40 نفر به آب 
افتاده اند. جیاکومو گفت: »ما فهرستي از نزدیکان و 
دوس��تان نجات یافتگاني که در کشتي بودند، تهیه 
کردی��م که براس��اس آن دس��ت کم 40 نفر مفقود 
ش��ده اند.« وي افزود: »برخي از آنها کودک بوده اند 
اما ما به طور دقیق نمي دانیم چند نفر از آنها کودک 
بوده اند«. جیاکومو همچنین خاطرنش��ان کرد، در 
میان مهاجراني که روز سه شنبه نجات داده شده اند، 

27 کودک و 51 زن وجود داشت.  ش�هروند| یک��ی از اراذل و اوب��اش خطرن��اک 
مازندران، متهمي را که از زندان آزاد شده بود و قصد 
خروج از زندان آمل را داش��ت، هدف شلیک گلوله ها 
قرار داد و از محل گریخت. هنوز انگیزه متهم فراري از 

این تیراندازي مشخص نشده است. 
ظهر روز پنجشنبه بود که یک متهم با گرفتن حکم 
آزادي اش از زندان آمل خارج ش��د. درست وقتي که 
این زندانی با ماموران بدرقه قصد خ��روج از زندان را 
داشت، ناگهان صداي ش��لیک گلوله سکوت فضاي 

اطراف زندان را شکس��ت و همه را وحشت زده کرد. 
دو گلوله به س��مت این زنداني شلیک شده بود؛ یک 
نفر اسلحه به دست به سمت این زنداني شلیک کرده 
بود. این زنداني که مهرداد نام داش��ت یکی از اراذل و 
اوباش معروف منطقه اهل چمس��تان نور بود. وي به 
اتهام شرارت زنداني ش��ده بود و پس از آزادي جلوی 
در زندان آمل مورد هدف 2 گلوله قرار گرفت. مهرداد 
غرق در خ��ون روي زمین افتاده ب��ود که خیلي زود 

ماموران اورژانس را خبر کردند. 

عوام��ل اورژان��س نیز پ��س از حض��ور در صحنه 
بالفاصله ای��ن زندان��ي را ب��ه بیمارس��تان منتقل 
کردند. مهرداد از ناحیه دس��ت و پا به شدت مجروح 
و خوشبختانه از این حادثه جان سالم به در برده بود. 
با این حادثه مام��وران پلیس خیلي زود موضوع را در 
دس��تورکار خود قرار دادند و به تحقیق در این رابطه 

پرداختند. 
 تجس��س هاي ماموران پلیس آمل نش��ان داد که 
عامل این تیراندازی »سجاد« نام داشته و از افراد شرور 

سطح یک مناطق شمال کش��ور محسوب می شود. 
وی که پس از تیراندازی مقابل زندان از محل متواری 
ش��ده بود تحت تعقیب پلیس قرار گرف��ت تا پس از 
دس��تگیري وي، هدفش از این تیراندازي مشخص 
ش��ود. مهرداد نیز در تحقیقات با اظهار بي اطالعي از 
این ماجرا به ماموران پلیس گفت: من نمي دانم چرا و 

با چه انگیزه اي هدف گلوله قرار گرفتم.
در ح��ال حاض��ر نیز تحقیق��ات پلی��س جنایي 

درخصوص این اقدام همچنان ادامه دارد.

متهم این تیراندازی فراری است

انتقام گیری خونین مقابل در زندان

 چشم در برابر چشم ؟؟؟
 قصاصي كه

  درد  را 
دوا نمي كند

گفت وگو با »علی سخنور«، نخستین قربانی اسیدپاشی که حکم قصاص را اجرا کرد

اسید
 سرنوشت پدر و پسرم را 

هم سوزاند، 
به همین خاطر 

من قاطعانه 
پای حق قصاص

 ایستاده ام

بهناز مقدسی| نامش علی سخنور است، قربانی اسیدپاشی 12مردادماه 
 س��ال 88، در قم. مردی که 5 سال تمام، زندگی اش همراه با اسید تحلیل 
رفت؛ یکی از معدود قربانیانی که در س��کوت کامل خب��ری، روال درمان 
و شکایت اش را پشت سر گذاش��ت. حاال ورق برگشته است و هرچند به 
خواسته این قربانی، سال ها هیچ خبرنگاری از سرگذشت او ننوشت اما با 
اجرای اولین حکم قصاص چشم در 12 اسفندماه  سال 93، نامش در صدر 

اخبار قرار گرفت.
قصاص چشم، حکمي است که تاکنون برای متهمان زیادی صادر شده 
است اما هیچ وقت به اجرا درنیامده بود اما علی این سد را شکست، چشم 
در برابر چش��م یکی از هزاران دردی است که به گفته خود علی، سال ها با 
خود یدک کشید، چرا که تبعات شوم این حادثه ، عواطف تک  تک اعضای 
خانواده اش را هم برانگیخت و علی همزمان با این که سوی چشمانش را از 
دست داد، داغدار پدرش شد که از غصه دق کرد. به همین خاطر او قاطعانه 

پای حق قصاص مرد اسیدپاش ایستاد.
چه شد که قربانی اسیدپاشی شدید؟

مردادماه  سال 88 بود، ساعت یک بامداد، پشت فرمان خودروام نشسته 
بودم، وقتی از خیابان فرعی به اصلی پیچیدم، س��رعتم کم ش��د. 2 راکب 
موتورسیکلت به سمتم آمدند. مشکوک به نظر رسیدند و به همین خاطر 
صورتم را به سمت شان برگرداندم و هرگز نمی دانستم این آخرین تصویری 
بود که از دنیا دیدم. ناگهان مایعی داغ به صورتم پاشیده شد، چشم هایم به 
شدت سوخت. پلک هایم به یکدیگر چسبیده بود. فریاد می زدم و خودم را 
وسط خیابان انداختم. یکی از کاسب های محل به کمکم آمد. مرد دیگری با 

آب صورتم را شست وشو داد و سپس به بیمارستان منتقل شدم.
چه کسی اسیدپاشی کرده بود؟

از مدتی پیش با زنم اختالف داشتم. قصد داشتیم از یکدیگر جدا شویم. 
پسرم هنوز 11 ماهه بود که این حادثه برایم اتفاق افتاد. روزهای اول آنقدر 
درد داشتم که نمی توانستم به چیزی فکر کنم، حتی شکایتی را هم طرح 
نکردم. کم کم به همسرم مظنون شدم، پلیس همسرم را تحت نظر قرار داد 
تا این که مشخص شد، خواستگار خواهرزنم برای اسیدپاشی اجیر شده بود. 

شدت آسیب تان چقدر بود؟
4 لیتر اسید س��ولفوریک خالص روی من پاشیده شده بود. همان شب 

اول، پلک هایم به یکدیگر چسبید. از آن شب به بعد نابینا شدم.
پرونده تان در س�کوت خبری دنبال شد، در این مدت به »علی 

سخنور« چه گذشت؟
روزگاری سخت. درد جسمانی یک طرف و عذابی که خانواده ام به خاطر 
من می کشیدند از طرف دیگر روحم  همراه با جسمم تحلیل رفت. تا 2 ماه 
اول بعد از حادثه، موضوع را از پدرم پنهان کردیم اما شبی که فهمید، یکباره 
شکست. روزبه روز افسرده تر شد. 2 ماه بیشتر دوام نیاورد و آبان ماه همان  

سال دق کرد و از دنیا رفت.
ش�ما اولین نفری هستید که حکم قصاص چش�م را آن هم در 
پرونده های اسیدپاش�ی اجرا کردید، از روز اجرای حکم قصاص 

بگویید؟
من به خاطر عذاب هایی که این همه  س��ال تجربه کردم از حق قصاص 
گذشت نکردم. محل اجرای حکم، یک درمانگاه مجهز در زندان رجایی شهر 
بود. موقع قصاص، باالی س��رش بودم. چند پزش��ک متخصص و قاضی 
اجرای احکام و همچنین قاضی ش��هریاری سرپرس��ت دادسرای جنایی 
تهران در اتاق عمل بودند. چندین  بار از من پرس��یدند که آیا نمی خواهی 
رضایت بدهی؟ اما من قاطعانه پای تصمیم ایستاده بودم. مگر او به من رحم 
کرده بود. او با سنگدلی و در حالی  که من را نمی شناخت، تنها به خاطر یک 
زن حق زندگی را برای همیش��ه از من گرفت. حتی وقتی پزشک آمپول 
بیهوش��ی را برای تزریق آماده کرده بود، از من پرسید این آخرین فرصت 

است، تزریق کنم؟ و من قاطعانه پاسخ مثبت دادم.
زمان اجرای حکم حرفی بین شما و متهم پرونده رد و بدل نشد؟ 

تقاضای بخشش نکرد؟
در دادگاه هایی که برگزار ش��د، می دانست که من هرگز از حق قصاص 

نمی گذرم اما موقع اجرای حکم از من درخواست حاللیت می کرد! 
بعد از اجرای حکم چه گفت؟

بی حس بود اما در همان حال گفت، چشم هایم می سوزد و من به او گفتم 

تو یک هزارم دردی را که من کشیدم، تجربه می کنی.
حق قصاص شما برای 2 چشم متهم بود اما چرا یک چشم او را 

قصاص کردید؟
در این 5 سال من ذره ذره س��وختم و تحلیل رفتم. می خواستم کم کم 
زجر کشیدن را بفهمد. می خواستم بفهمد وقتی تک تک اعضای بدنت را 

از دست می دهی چه حس دردناکی را باید به یدک بکشی.
شما برای اجرای حکم قصاص چشم دیگر متهم 3 ماه مهلت داده اید، آیا 

در زمان تعیین شده باز هم این حکم را اجرا خواهید کرد؟
قطعا اجرا می کنم.

هزینه های درمان تان چقدر شد؟ 
دقیق نمی دانم، هیچ وقت فاکتور عمل های جراح��ی و داروهایم را نگه 

نداشتم اما تقریبا 300 میلیون تومان صرف هزینه های درمانم شد.
هیچ ارگان و سازمانی یا دولت کمکی به شما نکردند؟

خیر. یکی از برادرانم 2 بار شغلش را به خاطر من عوض کرد. طول درمانم 
س��خت و هزینه بر بود و او هر روز برای مداوا و تعویض پانسمان هایم با من 
همراه می شد. برادر دیگرم هم کارمند بود و به خاطر مرخصي هایی که از 
اداره اش می گرفت تا پای اخراج ش��دن رفت اما در این مدت از هیچ کس 

کمک نگرفتیم و مسئوالن هم سراغی از من نگرفتند.
در ای�ن مدت وقت�ی در جری�ان حادثه های اسیدپاش�ی قرار 

می گرفتید، چه احساسی داشتید؟
وجودم دوباره آتش می گرفت، به همان شبی که این حادثه برای خودم 

اتفاق افتاد، برمی گشتم. درک شان می کردم و حال شان را می فهمیدم. 
شما که تجربه قصاص متهم پرونده تان را دارید به دیگر قربانیان 
اسیدپاش�ی که در صف قصاص اس�یدپاش ها ایس�تاده اند، چه 

پیشنهادی می دهید؟
من این حکم را اجرا کردم تا آنهایی که ممکن است در آینده قصد چنین 
جنایتی را داشته باش��ند، از عاقبتش بترسند. به قربانیان اسیدپاشی هم 
می گویم، دست و دل تان نلرزد، عذاب وجدان نگیرید، مگر آنها به ما رحم 

کردند؟! بگذارید برای همه درس عبرت باشد.

حادثه

شهروند| انفجار در دو خانه قدیمي در تهران، 
یک پس��ر جوان و ی��ک پیرزن 60س��اله را راهي 

بیمارستان کرد. 
اولی��ن حادثه س��اعت 8:31 صبح دی��روز رخ 
داد. در این س��اعت حادثه انفجار در یک خانه به 
ماموران آتش نش��اني اطالع داده ش��د. بالفاصله 
ستاد فرماندهی، آتش نشانان ایستگاه 113 را به 
محل حادثه در خیابان خاوران نرسیده به سه راه 
افسریه اعزام کرد. با حضور عوامل آتش نشاني در 
محل حادثه مشخص شد که زیرزمین یک واحد 
60 متری در ساختماني سه طبقه قدیمی منفجر 
شده است. سیدجالل ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نش��انی در رابطه با این حادثه گفت: » پس 
از حضور آتش نش��انان در محل مشخص شد که 
پسري 26ساله در پی این انفجار دچار سوختگی 
شده بود که آتش نش��انان بالفاصله این پسر را از 
محل حادثه خارج و برای انتقال به مراکز درمانی 

به عوامل اورژانس مستقر در محل تحویل دادند.«
ملکی، نش��ت گاز از وس��ایل گازس��وز و ایجاد 
جرقه را علت وقوع ای��ن حادثه اعالم کرد و گفت: 

آتش نشانان پس از ایمن سازی در ساعت 9:39 به 
عملیات خود پایان دادند.

همچنین در حادثه اي دیگر انفجار گاز در یک 
خان��ه قدیمي دیگر منجر به مصدوم ش��دن یک 
پیرزن 60ساله شد. جالل ملکی در این خصوص 
نیز گفت: س��اعت 12:36 ظهر روز جمعه پس از 
تماس مردم خیابان ش��وش با آتش نشاني مبنی 
بر انفجار در یک خانه، بالفاصله ستاد فرماندهی 
آتش نشانی تهران، دو ایستگاه  آتش نشانی را عازم 

محل حادثه در خیابان شوش، خیابان آذر کرد.
وی ادامه داد: انفجار در آشپزخانه 10 متری که 
در گوشه حیاط یک خانه دو طبقه 50 متری واقع 
شده بود، رخ داده بود که در پی این انفجار، دیوار، 
شیش��ه ها و پنجره ها کامال تخریب شد و یک زن 
مسن 60 ساله که درحال ورود به آشپزخانه بود، 
دچار مصدومیت شد. ملکی افزود: علت این حادثه، 
نشت گاز و ایجاد شعله و جرقه از وسایل گازسوز 
داخل آش��پزخانه بود ک��ه آتش نش��انان پس از 
ایمن سازی محل و بازدید وسایل گازسوز، عملیات 

را ساعت 12:54 به پایان رساندند.
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آژیر

ش�هروند| زلزل��ه 5.2 ریش��تری منطقه ای 
میان مرز دو اس��تان کرمان و هرمزگان را لرزاند و 
مردم آنجا را وحشت زده کرد. این زمین لرزه هیچ 

خسارت مالي و جاني در پي نداشت.
س��اعت 2.24 بامداد روز جمعه زمین لرزه 5.2 
ریشتری منطقه فاریاب در عمق 10 کیلومتری 
زمین را لرزاند. دقایقی پس از این حادثه تیم های 
ارزیاب را به محل اعزام ش��دند اما خوش��بختانه 
 هیچ گزارشی مبنی بر خسارات جانی و مالی رخ 

نداده بود. 
صالحی، مدیرکل بح��ران اس��تان کرمان، در 
این خصوص با بیان این که نیروه��ای امدادی ما 
همچنان در این مناطق در آماده باش هس��تند، 
گفت: برخی از ش��هروندان متوجه این زمین لرزه 
ش��ده و از خانه های خ��ود خارج ش��ده بودند اما 
خوش��بختانه این زمین لرزه خس��ارتی نداشت. 
ارسالن بهاری، مدیرکل بحران استان هرمزگان 
نیز دراین باره گفت: ب��ا توجه به این که کانون این 
زمین لرزه در اس��تان کرم��ان واقع ش��ده اما در 
منطقه ای نزدیک به استان هرمزگان و شهرستان 

کهنوج بود، ما نی��ز تیم های ارزیابم��ان را به این 
مناطق اعزام کردیم که خوشبختانه گزارش های 
دریافتی از آنان حاکی از آن است که هیچ خسارتی 
اعم از مال��ی و جانی از این زلزله رخ نداده اس��ت. 
مدیرکل بحران اس��تان هرمزگان ادامه داد: با این 
وجود تیم های امدادی ما در این مناطق آماده باش 

هستند. 
همچنین واح��د  روابط عموم��ي هالل احمر 
کرمان نی��ز در گفت وگ��و با »ش��هروند« در این 
خصوص گفت: »پس از اعالم خبر این زمین لرزه 
بالفاصله دو تیم امدادي از کرمان به محل حادثه 

اعزام شدند.
 پس از اعزام عوامل امدادي کرمان مش��خص 
ش��د که این زلزله هیچ خس��ارتي نداشته و تنها 
این منطقه را لرزانده اس��ت. درح��ال حاضر نیز 
تیم هاي ام��دادي از محل حادثه برگش��ته اند و 
عملیات ارزیابي نیز به پایان رسیده است. کانون 
این زمین لرزه در 34کیلومتری فاریاب در استان 
کرمان و 69کیلومتری فارقان در استان هرمزگان 

بوده است.«
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روی خط حادثه 

4کشتهدرتصادفناشیازلغزندگی

لغزندگی جاده و بی احتیاط��ی راننده ای در جاده 
 مشکین شهر؛ پارس آباد در شمال اس��تان اردبیل،

 4 نفر را ب��ه کام مرگ برده و 2 نف��ر را مصدوم کرد. 
این حادثه رانندگی روز پنجشنبه در 60کیلومتری 
جاده مشکین ش��هر؛ پارس آباد به وقوع پیوس��ت و 
بر اثر برخورد یک خودرو س��واری با کامیون، 6 نفر 
کش��ته و زخمی ش��دند. در این حادثه یک سواری 
مسافربری پژو با یک کامیون باری برخورد کرده اند. 
علت این حادثه، لغزنده بودن سطح جاده و انحراف 
به چپ راننده س��واری پژو اس��ت. عب��اس انوری، 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان مشکین شهر 
نی��ز گفت: به مح��ض اط��الع از وقوع ای��ن حادثه، 
بالفاصله نیروهای امدادی شهرستان های گرمی و 
مشکین ش��هر به محل حادثه اعزام شدند. به لحاظ 
متالش��ی ش��دن خودرو پژو و گیر کردن اجساد در 
الی آهن پاره ها امدادگران با استفاده از دستگاه برش 
اجساد را رهاسازی کردند. حال دو نفر از سرنشینان 

سواری نیز وخیم است.
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