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اقدام وقیحانه سمیرا با جسد دوست پسرش
رکنا :مرد افیونی که برای نصب ماهواره به خانه دختر آشنا رفته بود ناگهان روی زمین
افتاد و تسلیم مرگ شد و دختر جوان به کمک دایی اش ...
فارس

کشف  366كيلوگرم تریاک
در فارس

فرمانــده انتظامــي اســتان از كشــف  366كيلوگــرم تريــاك
طــي ســه عمليــات جداگانــه در شهرســتان هــاي الرســتان
و فســا خبــرداد.
ســردار "احمدعلــي گــودرزي" در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
پايــگاه خبــري پليــس ،گفــت :مامــوران انتظامــي شهرســتان
الرســتان هنــگام كنتــرل خودروهــاي عبــوري در جــاده
بندرعبــاس بــه ســمت الرســتان بــه يــك دســتگاه خــودرو
ســواري پــژو  ۴۰۵مشــكوك و ايــن خــودرو را بــه همــراه
يــك دســتگاه ســواري ســمند كــه بــا دو نفــر سرنشــين در
پشــت ســر ايــن خــودرو در حــال حركــت بود،توقيــف
كرد.
وي ادامــه داد :مامــوران از ايــن دو خــودرو بازرســي كردنــد،
در نتيجــه  ۲۹۰كيلوگــرم تريــاك كــه بــه طرز ماهرانــه اي در
خــودرو ســمند جاســازی شــده بــود كشــف و در ايــن رابطــه
ســه قاچاقچــي موادمخــدر دســتگير شــد.
فرمانــده انتظامــي اســتان فــارس افــزود :ايــن مامــوران در
عمليــات ديگــري ،پــس از شناســايي یــک دســتگاه خــودرو
پــژو پــارس حامــل موادمخــدر کــه بصــورت خانوادگــی
قصــد انتقــال موادمخــدر از بنــدر عبــاس بــه شــمال كشــور
را داشــت ۲۸ ،کیلوگــرم تریــاک کــه بــه طــرز ماهرانــه اي
درون مخــزن گاز ال پــی جــی جاســازی شــده بــود كشــف و
در ايــن رابطــه ســه نفــر را دســتگير كردنــد.
ســردار "گــودرزي" گفــت :در شهرســتان فســا نيــز مامــوران
انتظامــي آن شهرســتان در جــاده جهــرم بــه ســمت فســا
از يــك دســتگاه پــژو  ۴۰۵حامــل موادمخــدر  ۴۸كيلوگــرم
تريــاك كشــف و دو قاچاقچــي را در ايــن رابطــه دســتگير
كردنــد.

کشف محموله ميلياردي قاچاق
در شيراز

فرمانــده انتظامــي اســتان از كشــف مقاديــري کاالي قاچــاق
بــه ارزش  30ميليــارد ريــال از يــك انبــار در شــهر شــيراز
خبــر داد.
ســردار "احمدعلــي گــودرزي" در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
پايــگاه خبــري پلــس گفــت :مامــوران اداره مبــارزه بــا
قاچــاق کاال و ارز پليــس آگاهــي اســتان فــارس در راســتاي
اجــراي طــرح مقابلــه بــا قاچــاق کاال و ارز ،بــا انجــام اقدامات
اطالعاتــي از وجــود انبــاري كــه در يكــي از خيابــان هــاي
واقــع در جنــوب شــهر شــيراز کــه بــه محــل دپــوي کاالهاي
خارجــي قاچــاق تبديــل شــده بــود ،مطلــع شــدند.
وي ادامــه داد :موضــوع در دســتور كار مامــوران قــرار گرفــت
و ضمــن هماهنگــي بــا مقــام قضايــي ،از آن انبــار بازرســي
شــد كــه در نتيجــه انــواع لــوازم خانگــي خارجــي قاچــاق
شــامل  ۳۲۰دســتگاه يخچــال فريــزر ســايد بــاي ســايد،
 ۴۵۶دســتگاه ماشــين لباسشــويي و ظــرف شــويي۱۱۴ ،
دســتگاه اجــاق گاز ،يــک دســتگاه تلويزيــون ۸ ،دســتگاه
اســپيلت و پنــل مربوطــه بــدون مــدارک قانونــي و گمرکــي
كشــف شــد.
فرمانــده انتظامــي اســتان فــارس بــا بيــان اينكــه ارزش
كاالي قاچــاق كشــف شــده از ايــن انبــار  30ميليــارد ريــال
بــرآورد شــده اســت ،خاطــر نشــان كــرد :در ايــن رابطــه
پرونــده تشــكيل و بــه مراجــع قضائــي ارســال شــد.

دستگیری سارق دخل زن
در شهرستان آباده

فرمانــده انتظامــي شهرســتان آبــاده اســتان از دســتگيري
ســارق حرفــه اي دخــل زن در آن شهرســتان خبــر داد.
ســرهنگ "اســماعيل زراعتيــان" در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار پايــگاه خبــري پليــس ،گفــت:در پــي مبــارزه
بــي امــان بــا مخليــن نظــم و امنيــت بخصــوص
ســارقان،ماموران انتظامــي شهرســتان آبــاده موفــق بــه
دســتگيري يك دخل زن حرفه اي در شــهر ســورمق شــدند.
وي توضيــح داد :در پــي وقــوع چنــد فقــره ســرقت از چنــد
بــاب مغــازه ،موضــوع در دســتور كار مامــوران قــرار گرفــت
و بــا تــاش مامــوران ســارق ايــن مغــازه هــا کــه بــه طــرز
ماهرانــه اي اقــدام بــه دخــل زنــي مــي كــرد ،شناســايي و
دســتگير شــد.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان آبــاده اســتان بــا بيــان اينكــه
متهــم دســتگير شــده بــا تشــكيل پرونــده بــه مراجــع
قضائــي معرفــي شــده اســت،گفت :بــه منظــور پيشــگيري
از ايــن قبيــل ســرقت هــا الزم اســت صاحبــان مشــاغل آزاد
بويــژه كســبه دقــت در مراجعيــن بــه محــل كســب داشــته
باشــند و سيســتم هــاي امنيــت خــود را فعــال كننــد.

از به دام انداختن آفتاب پرست
تا معدوم کردن زنبورهای مهاجم

امدادگــران تیــم حیــات وحــش ســازمان آتــش نشــانی
در پنــج عملیــات امــدادی قابــل ذکــر حضــور
داشتند.
بــه دنبــال مشــاهده دو حلقــه مــار در لولــه هواکــش یــک
منــزل مســکونی در بولــوار خلیــج فــارس و دریــک مغــازه
در شــاه دایــی الــه و تمــاس شــهروندان بــا ســامانه ، 125
مرکــز فرماندهــی ،آتــش نشــانان از ایســتگاه هــای  10و 16
را بــه محــل حادثــه اعــزام کرد.امدادگــران پــس از رســیدن و
جســتجوی محــل حادثــه  ،دو حلقــه مــار را بــه دام انداختــه و
در مناطــق غیــر مســکونی رهاســازی کردنــد.
مورد دیگر ی از امداد ،مربوط به مشــاهده یک آفتاب پرســت
در پشــت کابینــت یــک منــزل مســکونی واقــع در ســتارخان
بــود  ،آتــش نشــانان از تیــم تخصصــی حیــات وحــش
ایســتگاه دو ،بوســیله تجهیــزات امــدادی آنــرا بــه دام انداخته
و در فضــای غیــر مســکونی رهاســازی کردنــد.
همچنیــن در مــوارد امــدادی دیگــر ،زنبورهــای مهاجــم و
مزاحــم بــر روی یــک درخــت در حاشــیه خیابــان و بالکــن
یــک منزل مســکونی توســط آتــش نشــانان از ایســتگاه های
 11و دو بوسیله حشره کش معدوم شدند.
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اعتراف زن شوهردار به ارتباط با قاتل همسرش
رکنا :عامالن جنایت در قاسمآباد مشهد که به دنبال رابطه شیطانی ،مرتکب قتل شده
بودند ،صحنه جنایت را بازسازی کردند .رسیدگی به این پرونده ...

اسیدی که لوله را باز نکرد اما دختر جوان را سوزاند
هومن با بطری به سمت من آمد و چندین بار محتویات داخل بطری را روی من ریخت؛
بعد از لحظاتی فهمیدم که داخل بطری اسید بوده است ...

اسیدی که لوله را باز نکرد اما دختر جوان را سوزاند
هومــن بــا بطــری بــه ســمت مــن آمــد و
چندیــن بــار محتویــات داخــل بطــری را روی
مــن ریخــت؛ بعــد از لحظاتــی فهمیــدم کــه
داخــل بطــری اســید بــوده اســت .
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث باشــگاه
خبرنــگاران تســنیم «پویــا»؛ ســاعت 10:10
ســیام شــهریور ســال جــاری وقــوع یــک
فقــره اسیدپاشــی در خیابــان  27گیشــا بــه
مأمــوران کالنتــری  137نصــر اعــام شــد
کــه بــا حضــور مأمــوران در محــل اعــام
خبــر و بــا بررسـیهای اولیــه مشــخص شــد
دختــر جوانــی بــه نــام آرزو مــورد اسیدپاشــی
قــرار گرفتــه و بــه بیمارســتان منتقــل شــده
اســت.
همچنیــن تحقیقــات از اهالــی محــل ایــن
حادثــه انجــام شــد و یکــی از همســایگان
محــل حادثــه بــه مأمــوران گفــت :حــدود
ســاعت  9صبــح بــود کــه صــدای «ســوختم
ســوختم» از حیــاط شــنیدم ،زمانــی کــه بــه
حیــاط آمــدم ،متوجــه شــدم آرزو ســوخته
کــه دقایقــی بعــد توســط پســر جوانــی
بــا خــودروی شاســی بلنــدی از اینجــا بــه
بیمارســتان رفتنــد.
بــا حضــور مأمــوران در بیمارســتان مشــخص
شــد آرزو توســط پســر جوانــی بــه نــام
هومــن بــه بیمارســتان منتقــل شــده و
هومــن پــس از رســاندن آرزو بــه بیمارســتان
از آنجــا متــواری شــده اســت؛ همیــن ســرنخ
کافــی بــود کــه کارآگاهــان بــرای دســتگیری
هومــن وارد عمــل شــوند و ســاعاتی پــس
از ایــن حادثــه موفــق بــه بازداشــت وی در
منطقــه یافتآبــاد شــدند ،هومــن در همــان
ابتــدای تحقیقــات بــه جرمــش اعتــراف کرد.
هومــن در ســوم مهرمــاه بــه شــعبه ششــم
دادســرای امــور جنایــی تهــران منتقــل شــد
و در اظهاراتــش بــه بازپــرس گفــت28 :
ســال ســن دارم و در حــوزه امــاک مشــغول
فعالیــت هســتم ،حــدود ســه ســال قبــل
بــا آرزو در منطقــه پونــک آشــنا شــدم و او

ایــن ســه ســال بــا مــن زندگــی میکــرد،
پــس از مدتــی متوجــه شــدم آرزو دزد اســت
و حســاب عابربانــک مــرا خالــی کــرده
اســت ،بــه خاطــر همیــن او را از خانــهام
بیــرون کــردم امــا آرزو هــر بــار پشــت در
خانــه مــن میآمــد و التمــاس میکــرد کــه
بــه منزلــم راهــش بدهــم ،روز وقــوع حادثــه
آرزو در منــزل مــن بــود و قبــل از اینکــه بــه
خانــه مــن بیایــد بــا چنــد پســر قماربــازی
کــرده بــود ،آرزو در تلفــن همراهــش صــدای
پســرهایی را کــه بــا آنهــا قماربــازی کــرده
بــود بــرای مــن پخــش کــرد کــه همیــن
موضــوع باعــث آغــاز درگیــری بیــن مــا شــد.
وی ادامــه داد :پــس از اینکــه جــر و بحــث
بینمــان بــاال گرفــت ،مــن بطــری کــه
درش بــاز بــود را از روی کابینــت برداشــتم
و محتــوی داخــل بطــری را بــه بــدن آرزو
پاشــیدم کــه آرزو داد و فریــاد کــرد و گفــت
ســوختم ،آرزو میگفــت داخــل آن بطــری
مایــع لولــه بــاز کــن بــوده امــا مــن خبــر
نداشــتم و فکــر میکــردم آب داخــل
بطریســت ،آنجــا خانــه مــن بــود امــا همیشــه
آرزو در منزلــم رفتوآمــد داشــت ،مــن
مشــکل روحــی و روانــی و ســابقه بســتری
در بیمارســتان دارم.

پــس از اظهــارات هومــن ،وی بــه دســتور
بازپــرس امــور جنایــی تهــران بــرای ادامــه
تحقیقــات در اختیــار مأمــوران اداره آگاهــی
قــرار گرفــت.
پیــش از ظهــر امــروز آرزو بــا حضور در شــعبه
ششــم دادســرای امورجنایــی تهــران دربــاره
جزئیــات اسیدپاشــی بــه بازپــرس پرونــده
گفــت :ســه ســال از دوســتی مــن و هومــن
میگــذرد و اگــر ایــن اتفــاق نمیافتــاد،
قصــد ازدواج داشــتیم؛ روز قبــل از ایــن
حادثــه بیــرون از خانــه هومــن رفتــه بــودم
و شــب کــه بــه خانــه هومــن برگشــتم بــه
دلیــل خســتگی زیــاد ،خوابیــدم امــا هومــن
نخوابیــد و بــا خــودش حــرف مـیزد؛ اوایــل
صبــح ،بــا صــدای هومــن از خــواب بلنــد
شــدم و بــه آشــپزخانه رفتــم و کمــی آب
نوشــیدم؛ زمانــی کــه مجــدداً قصــد داشــتم
بخوابــم ،هومــن بــا بطــری پالســتیکی نــزد
مــن آمــد ،فکــر میکــردم داخــل بطــری
چایــی ریختــه اســت و بــا تــکان دادن آن
در حــال ســرد کــردن آن اســت.
وی ادامــه داد :هومــن گفــت کــه قصــد دارم
محتــوی داخــل بطــری را روی تــو بریــزم؛
مــن نیــز کــه فکــر میکــردم داخــل بطــری
چایــی اســت بــه او گفتــم کــه ایــن کار را

بکنــد؛ تــا اینکــه جــر و بحــث بیــن مــا
بــاال گرفــت و مــن بــه حیــاط ســاختمان
رفتــم تــا هومــن در نبــود مــن آرام شــود؛
همــان زمانیکــه داخــل حیــاط رفتــم ،هومــن
بــا بطــری بــه ســمت مــن آمــد و چندیــن
بــار محتویــات داخــل بطــری را روی مــن
ریخــت؛ بعــد از لحظاتــی فهمیــدم کــه
داخــل بطــری اســید بــوده اســت .پــس
از ایــن اقــدام وی داد و بیــداد کــردم و از
همســایهها خواســتم کــه پلیــس را خبــر
کننــد امــا هومــن حتــی اجــازه نمــیداد
کــه از خانــه خــارج شــوم؛ پــس از ایــن
موضــوع ،هومــن بــا ماشــین خــودش مــرا
بــه کلینیکــی در گیشــا بــرد ،زمانــی کــه از
ماشــین پیــاده شــدم بــه ســرعت آن محــل
را تــرک کــرد؛ مــن در خیابــان حیــران
بــودم تــا اینکــه آقایــی مــرا بــا خــودروی
خــود ابتــدا بــه بیمارســتان لقمــان بــرد و از
آنجــا بــا آمبوالنــس بــه بیمارســتان مطهــری
منتقــل شــدم.
آرزو دربــاره انگیــزه اسیدپاشــی هومــن بــه
بازپــرس گفــت :آن شــب چــون خســته بــودم
و هومــن نخوابیــده بــود ،گمــان میکــرد
کــه او را تحویــل نمیگیــرم؛ هومــن شیشــه
میکشــید و بعضــی اوقــات نیــز قــرص
میخــورد؛ گمــان میکنــم کــه آن روز نیــز
شیشــه مصــرف کــرده بــود.
قربانــی اسیدپاشــی دربــاره نحــوه تهیــه
اســید نیــز بــه بازپــرس گفــت :لولههــای
ســاختمان محــل زندگــی هومــن بســیار
قدیمــی بــود و مــدام مســدود میشــد؛ بــه
همیــن خاطــر از قبــل مقــداری مایــع لولــه
بازکــن خریــده بودیــم و داخــل لولههــا
ریختــه بودیــم امــا اســید مایــع لولــه بازکــن
لولههــا را بــاز نکــرد؛ مقــداری از ایــن مایــع
لولــه بازکــن تــه ظــرف پالســتیکی مانــده
بــود.
تحقیقــات در رابطــه بــا ایــن پرونــده
همچنــان ادامــه دارد.

اعتراف زن شوهردار به ارتباط با قاتل همسرش
رکنــا :عامــان جنایــت در قاســمآباد مشــهد
کــه بــه دنبــال رابطــه شــیطانی ،مرتکــب
قتــل شــده بودنــد ،صحنــه جنایــت را
بازســازی کردنــد .رســیدگی بــه ایــن پرونــده
از دهــم مهــر امســال و بــه دنبــال قتــل مــرد
 33ســالهای در محــل قاس ـمآباد مشــهد آغــاز
شــد .در جریــان تحقیقــات مشــخص شــد ،ایــن
مــرد بــا ضربــه چاقــو بــه قتــل رســیده و قاتــل
در محــل جنایــت دســتگیر شــده اســت.
متهــم بــه قتــل در جریــان بازجوییهــا گفــت:
از یــک ســال قبــل بــا همســر مقتــول ارتبــاط
پنهانــی داشــتم و در ایــن مــدت ســه بــار بــرای
دیــدن او از تهــران بــه مشــهد آمــدم .او از چنــد
روز قبــل ســیمکارتش را عــوض کــرد و مــدام
از بدرفتــاری شــوهرش میگفــت و مدعــی
بــود کــه شــوهرش او را در اختیــار مــردان
غریبــه قــرار میدهــد .مــن بــرای اینکــه او
را از ایــن وضعیــت نجــات دهــم ،بــه مشــهد

آمــده و شــوهرش را کشــتم.
بــا ایــن اعترافــات ،زن جــوان دســتگیر شــد
کــه بــا قبــول اتهــام ارتبــاط بــا مــرد میانســال

گفــت :مــن رابط ـهام را بــا قاتــل قطــع کــردم
و مــرد نقاشــی کــه متوجــه ارتبــاط مــا شــده
بــود ،بــه جــای مــن بــه مــرد میانســال پیــام

م ـیداد .در ادامــه مــرد نقــاش دســتگیر شــد و
گفــت :بــا معرفــی خــودم به جــای زن جــوان از
مــرد میانســال پــول میگرفتــم و نمیدانســتم
ســرانجام آن قتــل میشــود.
روز دوشــنبه متهمــان بــه محــل جنایــت
منتقــل شــده و در حضــور قاضــی ســیدجواد
حســینی بــه تشــریح جنایــت پرداختنــد.
در جریــان بازســازی صحنــه قتــل ،متهــم بــه
قتــل و همســر مقتــول بــه ارتبــاط پنهانــی
اعتــراف کردنــد .در ادامــه مــرد میانســال
صحنــه قتــل را تشــریح کــرد.
پــس از بازســازی صحنــه جنایــت ،قاضــی
جنایــی مشــهد مــرد میانســال را بــه اتهــام
قتــل عمــدی بازداشــت کــرد.
همســر مقتــول هــم بــه اتهــام معاونــت در
قتــل بازداشــت شــد .بــرای مــرد نقــاش هــم
بــه اتهــام کالهبــرداری قــرار وثیقــه صــادر
شــد.

اقدام وقیحانه سمیرا با جسد دوست پسرش

رکنــا :مــرد افیونــی کــه بــرای نصــب ماهــواره
بــه خانــه دختــر آشــنا رفتــه بــود ناگهــان روی
زمیــن افتــاد و تســلیم مــرگ شــد و دختــر
جــوان بــه کمــک دایــی اش جســد مــرد
آشــنا را در بیابــان هــای اطــراف تهــران رهــا
کردنــد.
بــه گــزارش رکنا،بهمــن مــاه ســال گذشــته
خانــواده ای بــا مراجعــه بــه پلیــس از ماجــرای
ناپدیــد شــدن پســر  30ســاله شــان خبــر
دادنــد و تیمــی از مامــوران پلیــس آگاهــی
تهــران بــرای تحقیقــات فنــی و پیــدا کــردن
ردی از شــهرام گمشــده وارد عمــل شــدند.
تجســس هــای پلیســی ادامــه داشــت تــا
اینکــه شــامگاه  25بهمــن مــاه ســال 94
زنــی درتمــاس بــا امدادگــران اورژانــس از
رهــا شــدن جســد مــردی در کنــار بیابــان های
جنــوب تهــران خبــر داد و تیمــی از امدادگــران
و مامــوران پلیــس بــرای بررســی ایــن صحنــه
در محــل حاضــر شــدند و بــا جســد مــردی
 30ساله روبرو شدند.
هیــچ مــدرک شناســایی همــراه جســد نبــود
و در ایــن مرحلــه تیمــی از مامــوران پلیــس
آگاهــی همــراه بازپــرس ویــژه قتــل و تیــم
تشــخیص هویــت در محــل کشــف جســد

حاضــر شــدند.
در ایــن شــاخه از تحقیقــات هیــچ آثــاری
نشــان از کشــته شــدن مــرد  30ســاله نداشــت
و بــا توجــه بــه اینکــه مقتــول کفــش بــه پــا
نداشــت مامــوران فرضیــه اینکــه جســد از
محــل دیگــری بــه بیابــان انتقــال داده شــده
اســت را مــورد تحقیــق قــرار دادنــد.
در ایــن مرحلــه بازپــرس محســن مدیــر
روســتا از شــعبه ششــم دادســرای امــور
جنایــی دســتور داد تــا جســد بــرای شناســایی
علــت مــرگ بــه پزشــکی قانونــی منتقــل
شــود و تیمــی از کارآگاهــان نیــز بــه ســراغ
پرونــده هــای افــراد ناپدیــد شــده رفتنــد و
خیلــی زود متوجــه شــدند جســد کشــف شــده
همــان شــهرام گمشــده اســت.
تحقیقــات پلیســی نشــان از آن داشــت کــه
مقتــول شــهرام  30ســاله اســت کــه اعتیــاد
بــه مــواد مخــدر داشــته و در زمینــه نصــب
ماهــواره فعالیــت داشــته اســت.
تجســس هــا در حالــی ادامــه داشــت کــه
کارشناســان پزشــکی قانونــی علــت مــرگ
شــهرام را مشــکل تنفســی ناشــی از مصــرف
مــواد مخــدر اعــام کردنــد و مامــوران در
ایــن مرحلــه پــی بردنــد کــه شــهرام آخریــن

بــار بــه خانــه دختــر جوانــی بــه نــام ســمیرا
مراجعــه کــرده اســت.
ســمیرا خیلــی زود بــا اقدامــات فنــی پلیــس
دســتگیر شــد و زمانیکــه پیــش روی مامــوران
قــرار گرفــت پــرده از راز مــرگ شــهرام
برداشــت.
ایــن دختــر جــوان بــه بازپــرس مدیــر روســتا
گفــت :مدتــی بــود کــه بــا شــهرام دوســت
شــده بــودم و زمانیکــه فهمیــد ماهــواره
خانــه مــان خــراب اســت عنــوان کــرد کــه در
ایــن زمینــه تخصــص دارد و قــرار شــد بــرای
تعمیــر ماهــواره و شــبکه هــای تلویزیونــی بــه
خانــه مــان بیایــد.
وی افــزود :هنــوز دقایقــی از ورود شــهرام بــه
خانــه مــان نگذشــته بــود کــه حالــش بــد شــد
و روی زمیــن افتــاد .ترســیده بــودم و خیلــی
زود در تمــاس تلفنــی از دایــی ام کمــک
خواســتم کــه وی بــه ســرعت بــه خانــه ام
آمــد و شــهرام را کــه بیهــوش روی زمیــن
افتــاده بــود ســوار بــر خودرویــش کــرد تــا بــه
بیمارســتان برســانیم.
ســمیرا ادامــه داد :در مســیر بیمارســتان بودیــم
کــه متوجــه شــدم شــهرام دیگــر نفــس
نمــی کشــد بــه همیــن خاطــر از تــرس او را

بــه بیابــان هــای اطــراف تهــران بردیــم و رهــا
کردیــم ســپس خــودم بــا اورژانــس تمــاس
گرفتــم و از ماجــرای پیــدا شــدن جســدی در
کنــار بیابــان خبــر دادم و منتظــر مانــدم تــا
تیــم پلیســی و امدادگــران در محــل حاضــر
شــدند و بعــد آنجــا را تــرک کردیــم.
در گام بعــدی دایــی ســمیرا نیــز بــرای
تحقیقــات بیشــتر دســتگیر شــد و همــان
حرفهــای خواهــرزاده اش را زد و گفــت :مــا
قاتــل نیســتیم.
بنــا بــه ایــن گــزارش ،بازپــرس مدیــر روســتا
بــا توجــه بــه اظهــارات ســمیرا و دایــی اش و
در حالیکــه تحقیقــات نشــان از آن داشــت کــه
شــهرام بــه خاطــر مصــرف مــواد مخــدر بــه
کام مــرگ فــرو رفتــه اســت دســتور آزادی 2
متهــم پرونــده را صــادر کــرد.
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وقوع زلزله  ۶/۳ریشتری
در غرب اندونزی

مرکــز ژئوفیزیــک و هواشناســی اندونــزی از وقــوع
زلزلــهای بــه بزرگــی  ۶.۳ریشــتر در غــرب ایــن کشــور
خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،بنابــر اعــام مرکــز ژئوفیزیــک و
هواشناســی اندونــزی ایــن زمیــن لــرزه اوایــل دیــروز
(چهارشــنبه) اســتان «جــاوه غربــی» در غــرب ایــن کشــور
را بــه لــرزه درآورد امــا هشــداری مبنــی بــر خطــر وقــوع
ســونامی صــادر نشــده اســت.
کارشناســان ایــن مرکــز اعــام کردنــد :مرکــز ایــن
زمیــن لــرزه در  ۱۲۰کیلومتــری شــمال شــرق شــهر
«ســوبانگ» و در عمــق  ۶۵۴کیلومتــری از ســطح دریــا
رخ داده اســت .بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری
شــینهوا ،مرکــز لرزهنــگاری آمریــکا بزرگــی ایــن زلزلــه را
 ۶.۲ریشــتر اعــام کــرده اســت.

توفان سهمگین ساریکا در چین

توفــان ســهمگین ســاریکا در مناطــق جنوبــی چیــن کــه
از روز دوشــنبه آغــاز شــد و دیــروز (چهارشــنبه) بــه اوج
خــود رســید ،عــاوه بــر تخلیــه اجبــاری  500هــزار نفــر
از ســاکنان ایــن مناطــق ،یــک قایــق را بــا  12سرنشــین
ناپدیــد کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ایــن بیســت و یکمیــن توفانــی اســت
کــه در ســال جــاری میــادی وارد چیــن مــی شــود و
ســرعت بــاد آن  162کیلومتــر در ســاعت عنــوان شــده
اســت.
اگرچــه در مــورد خســارت و تلفــات انســانی توفــان
آمــار دقیقــی منتشــر نشــده امــا از هنــگ کنــگ در
جنــوب چیــن خبــر مــی رســد کــه یــک قایــق بــا ۱۲
خدمــه طعمــه توفــان شــده و از سرنوشــت سرنشــینان آن
اطالعــی در دســت نیســت.
همزمــان اعــام شــده کــه دســت کم  ۲۵۰پــرواز در
اســتان «هــای نــن» لغــو شــده و در شــماری از اســتان
هــای جنوبــی چیــن از جملــه «گوانــگ دونــگ» شــماری
از قطارهــا از حرکــت بــاز ایســتاده انــد.
ســازمان هواشناســی چیــن از یــک هفتــه قبــل نســبت بــه
وزش ایــن توفــان شــدید هشــدار داده بــود و بــرای همیــن
قبــل از وقــوع آن هــزاران نفــر از ســکنه مناطــق ســاحلی
بــه مــکان هــای امــن منتقــل شــدند.
تصاویــر تلویزیــون مرکــزی چیــن نشــان مــی دهــد کــه
بــاد شــدید در ســطح اســتان هــای جنوبــی باعــث قطــع
درختــان و افتــادن آنهــا بــه روی خودروهــا و کابــل هــای
بــرق شــده و برخــی از خانــه هــا در خاموشــی بســر
می برند.
همزمــان تمامــی قایــق هــا و کشــتی هــای ماهیگیــری
از دو روز قبــل بــه اســلکه هــا بازگشــته انــد و مســئوالن
از مــردم خواســته انــد از رفتــن بــه مناطــق ســاحلی
کــه مــوج هــای بلنــدی در آنهــا مشــاهده مــی شــود،
خــودداری کنند.همچنیــن شــرایط نامســاعد جــوی باعــث
شــده اســت تــا مــدارس و بســیاری از مــکان هــای
آموزشــی در بیشــتر بخــش هــای اســتان «هــای نــن» در
دو روز گذشــته تعطیــل شــوند.
مســئوالن مــی گوینــد کــه توفــان بــه قــدری ســهمگین
بــوده کــه یــک دســتگاه اتوبــوس را در روز ســه شــنبه
در ایــن اســتان بــا  ۴۵سرنشــین واژگــون کــرد امــا
خوشــبختانه ایــن حادثــه تلفاتــی نداشــته اســت.
گــزارش هــا حاکیســت ،کــه تــا روز ســه شــنبه
 500هــزار نفــر از ســاکنان مناطــق توفــان زده مجبــور بــه
تــرک خانــه هــای خــود شــده انــد کــه  137هــزار نفــر از
آنــان فقــط ســاکن شــهر ســاحلی واینینــگ بودنــد.
همچنیــن ایســتگاههای هواشناســی منطقــه گــزارش
کــرده انــد و از ســاعت  8صبــح روز دوشــنبه تــا
سه شــنبه شــب بیــش از  300میلیمتــر بــاران در منطقــه
«هــای نــن» باریــده اســت.
چیــن نیمــه اول مهــر مــاه جــاری نیــز شــاهد توفــان
بــزرگ «مگــی» در مناطــق جنــوب شــرقی بــود کــه
بــر اثــر بارندگــی هــای شــدید و رانــش زمیــن بیــش از
 30نفر مفقود شدند.
مناطــق جنوبــی و شــرقی چیــن در حــد فاصــل ماههــای
اردیبهشــت تــا شــهریور (مــه ،ژوئــن ،ژوئیــه) همــواره
شــاهد توفــان و بارانهــای ســیل آساســت کــه خســارات
مالــی و جانــی زیــادی بــه مــردم ایــن نواحــی وارد مــی
کنــد و از ابتــدای تابســتان امســال تاکنــون بیــش از
 200نفر در این کشور جان خود را از دست داده اند.
ســازمان هواشناســی چیــن قبــل از شــروع فصــل تابســتان
هشــدار داده بــود کــه امســال یکــی از پربــارش تریــن
ســال هــا بــرای نواحــی شــمالی ،جنوبــی و شــمال غــرب
کشــور خواهــد بود.فصــل هــای مرطــوب همــراه بــا بــاران
موســمی ،شــرایط آب و هوایــی غالــب در بیشــتر نقــاط
چیــن اســت و توفــان هــای موســمی متعــدد در فصــل
تابســتان و در امتــداد ســواحل جنوبــی و شــرقی چیــن
همــواره ســیل هــای مخربــی بــه همــراه دارد.

وقوع انفجار در کارخانه تولید
مواد شیمیایی در کره جنوبی

بــر اثــر وقــوع انفجــار در یــک کارخانــه تولیــد مــواد
شــیمیایی در کــره جنوبــی پنــج تــن کشــته و مجــروح
شــدند.به گــزارش ایســنا ،رســانههای داخلــی کــره
جنوبــی اعــام کردنــد :ایــن انفجــار در یــک کارخانــه
تولیــد مــواد شــیمیایی در شــهر «گومــی» رخ داد کــه بــر
اثــر آن یــک تــن جــان خــود را از دســت داد و تعــداد چهــار
نفــر دیگــر مجــروح شــدند.
در پــی وقــوع ایــن انفجــار  ۲۰خــودرو آتــش نشــانی
بــه همــراه  ۱۴۰نیــرو بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند و
توانســتند در مــدت  ۴۰دقیقــه شــعلههای آتــش را مهــار
کنند.بــه گفتــه نیروهــای آتشنشــانی ،تنهــا قربانــی ایــن
حادثــه بــه دلیــل شــدت جراحــت و پــس از انتقــال بــه
بیمارســتان جــان خــود را از دســت داد و چهــار مجــروح
نیــز دچــار جراحــت ســطحی شــدهاند.

