چهارشنبه  28مهر 1395

دستبرد خانوادگی به طال فروشی های  5استان
اعضای یک خانواده که در  5استان از طالفروشی ها سرقت می کردند سرانجام دستگیر
شدند .سرهنگ احمدکمالی گفت :در پی وقوع سرقت طالجات به ...
فارس

دستبند پليس بر دستان
کالهبردار ميلياردي در فارس

فرمانـده انتظامـي اسـتان از دسـتگيري فـردي خبـر داد كـه
اقـدام بـه كالهبـرداري يـك ميليـارد ريالـی از يك شـهروند
شـيرازي كـرده بود.
سـردار "احمدعلـي گـودرزي" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
پايـگاه خبـري پليـس ،گفت :یـک فقـره پرونـده از كالنتري
۳۴جـام جم بـا موضوع كالهبـرداري به پليس آگاهي اسـتان
فـارس منتقـل كـه مفـاد آن حاكـي از آن بـود كـه يكـي از
شـهروندان بـا مراجعـه بـه مراجـع قضائـي مدعـي شـده بود
فـردي كالهبـردار بـا جعـل عنـوان ،اقـدام بـه دريافـت يك
ميليـارد ريـال از وي كـرده اسـت.
وي اظهـار كـرد :فـرد كالهبردار كـه خود را فـردي ذي نفوذ
در يـك اداره دولتـي معرفـي كـرده بـود ،بـا اخد يـك ميليارد
ريـال از فـرد شـاكي ،قـرار بود بـراي رهايي يكی از بسـتگان
شـاكي كـه بـه دليل ارتكاب جرم دسـتگير شـده بـود،به وي
كمـك كند.
موضـوع در دسـتور كار مامـوران پليـس آگاهي قـرار گرفت و
بـا انجـام اقدامات اطالعاتي مشـخص شـد متهـم در يكي از
شهرسـتان هـاي جنوبي اسـتان فارس سـكونت دارد.
فرمانـده انتظامـي اسـتان فـارس بيـان كـرد :مامـوران در
اقدامـي سـريع متهم را در آن شهرسـتان در منزلش دسـتگير
و در بازجويـي هـاي انجـام شـده ،وي بـه جرم خـود مبني بر
كالهبـرداري مبلـغ يـك ميليـارد ريـال از فـرد شـاكي اقـرار
كـرد كـه با صـدور قـرار قانونـي روانـه زندان شـد.

توقيف محموله كاالي قاچاق
ميلياردي در آباده

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان آبـاده از توقيـف يـك دسـتگاه
كاميـون حامـل محمولـه كاالي قاچاق به ارزش يـك ميليارد
ريال خبـر داد.
سـرهنگ "اسـماعيل زراعتيـان" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
پايـگاه خبـري پليـس ،گفـت :مامـوران انتظامـي شهرسـتان
آبـاده در اجـرای طـرح مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز ،اقـدام
بـه كنتـرل خودروهـاي عبـوري در جـاده هـاي اطـراف ايـن
شهرسـتان كردنـد.
وي ادامـه داد :در ايـن راسـتا مامـوران موفـق شـدند یـک
دسـتگاه کامیـون حامـل كاالي قاچاق را شناسـايي ،متوقف و
در بازرسـي از آن يک دسـتگاه ماشـین لباسشویی ،دو دستگاه
تلویزیـون  ۴۹اینـچ ،یـک دسـتگاه یخچـال فریـزر ال جـی،
 ۳۱۴ثـوپ البسـه زنانـه ۵ ،دسـتگاه رایانـه ۴ ،دسـتگاه فـن
مربـوط بـه رایانـه۶۲ ،جفـت کفـش ،يـك هـزار و  ۳۰۰عدد
فیلـم دوربیـن ،هشـت دسـتگاه دوربیـن مجهز فیلم بـرداری،
15دسـتگاه وای فـای و شـبکه هـای مربوطه كشـف شـد.
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان آبـاده با اشـاره به دسـتگيري و
معرفـي راننـده خـودرو بـه مراجـع قضائـي گفـت :ارزش اين
محمولـه كاالي قاچاق كشـف شـده حدود يك ميليـارد ريال
برآورد شـده اسـت.

کشف  118كيلوگرم مواد مخدر
در فارس

رئيـس پليـس مبـارزه بـا موادمخـدر اسـتان از كشـف 118
كيلوگـرم موادمخـدر از دو دسـتگاه خـودرو طـي دو عمليـات
جداگانـه خبـر داد.
سـرهنگ "محمدجعفـر تواليـي" در گفـت و گـو بـا خبرنگار
پايـگاه خبـري پليـس ،گفـت :در راسـتای تشـدید اقدامـات
مبـارزه با سـوداگرن مـرگ و قاچاقچیان موادمخـدر ،ماموران
پليـس مبـارزه بـا موادمخدر اسـتان فارس بـا انجـام اقدامات
اطالعاتـي و تعامـل سـازنده بـا پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر
اسـتان کهگيلويـه و بويراحمـد ،موفـق بـه شناسـایی يـك
قاچاقچـي موادمخـدر شـدند.
وي ادامـه داد :مامـوران بـا رصـد فعاليـت هـاي ايـن فـرد
متوجـه شـدند ،وي یـک محموله موادمخـدر را در کامیون بنز
ده چـرخ جاسـازی و قصـد انتقال آن به اسـتان هـای مرکزی
کشـور از طريـق جـاده هاي اسـتان فـارس را دارد.
رئيـس پليـس مبـارزه بـا موادمخـدر اسـتان فـارس گفـت:
مامـوران موفق شـدند اين خودرو را در جاده شـیراز به سـمت
اصفهـان مشـاهده ،متوقف و ضمن دسـتگیری راننـده آن ،در
بازرسـي از خـودرو  ۵۱کیلوگـرم موادمخدر از نـوع تریاک که
بطـرز ماهرانـه ای در خودرو جاسـازی شـده بود کشـف شـد.
سـرهنگ تواليـي اظهـار كرد :در شـیراز نيـز مامـوران يگان
امـداد هنـگام گشـت زنـی در يكـي از خيابـان هـاي واقع در
شـمال شـهر شـيراز ،به یکدسـتگاه خودرو پژو  ۴۰۵مشکوک
و زمانـي كـه قصـد متوقف كـردن آن را داشـتند ،راننده بدون
توجـه بـه فرمان ايسـت مامـوران اقـدام به فـرار كرد.
وي گفـت :پـس از مسـافتي تعقيـب و گريـز خـودرو
متوقف،راننـده دسـتگير و در بازرسـي از خـودرو  ۶۷کیلوگـرم
شـیره تریـاک کشـف شـد.

پايان خط چهار سارق در زرقان

فرمانده انتظامي شهرسـتان شـيراز از دسـتگيري چهار سـارق
طـي دو عمليـات جداگانه در بخـش انتطامي زرقـان خبر داد.
سـرهنگ "يوسـف ملـك زاده" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
پايـگاه خبـري پليـس ،گفت :مامـوران بخش انتطامـي زرقان
پـس از وقـوع يـك فقـره سـرقت درون خـودرو در يكـي از
خيابـان هـاي شـهر زرقـان ،موضـوع را در دسـتور كار خـود
قـرار دادنـد.وي ادامـه داد :بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـي،
مامـوران از فعاليـت افـرادي سـابقه دار در زمينه سـرقت هاي
صـورت گرفتـه مطلـع و پـس از شناسـايي محـل اختفـاء
آنهـا ،در عملياتـي ضربتـي سـارقان را كـه سـه نفـر بودنـد
دسـتگير كردند.فرمانـده انتظامـي شهرسـتان شـيراز اظهـار
كـرد :در اقـدام ديگـري ايـن مامـوران بـا انجـام اقدامـات
اطالعاتي،موفق شـدند يك سـارق سـابقه دار را كـه با جرائم
گوناگـون طـي سـاليان گذشـته بـه زنـدان رفتـه بـود و اخيرأ
آزاد شـده بـود را درحيـن سـرقت و اخـازي دسـتگير كننـد.
سـرهنگ ملـك زاده بـا اشـاره بـه كشـف مقاديـري از اموال
مسـروقه از ايـن سـارقان،اظهـار كرد :هـر چهار نفـر متهم با
تشـكيل پرونـده ،بـه مراجـع قضائـي معرفـي شـدند.
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مرگ فرشته ،نجات بخش زندگی چهار انسان شد
مسئول روابط عمومی بیمارستان امام خمینی (ره) آباده گفت :با رضایت خانواده شادروان
فرشته منصوری  22ساله ساکن دهستان بیدک آباده که ...

رمال آینده نگر دستگیر شد
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری فردی که تحت عنوان رمالی و آینده نگری از
شهروندی ۳۳۵میلیون ریال کالهبرداری کرده بود خبر داد ...

وضعیت  ۴گروگان ایرانی دزدان دریایی سومالی
 ۵۶۱روز از زمانــی کــه جمالالدیــن
دهــواری و  ۲۰ملــوان یــک لنــج صیــادی
توســط دزدان دریایــی ســومالیایی گرفتــار
شــدهاند ســپری شــد ه امــا هنــوز هیــچ
کاری بــرای نجــات ایــن افــراد انجــام نشــده
اســت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از «خبرآنالین»،
خانــواده خدمــه ایــن لنــج صیــادی در ۱۷
مــاه گذشــته تنهــا بــه صاحــب لنــج مراجعــه
کردهانــد و هیــچ دســتاویزی بــرای نجــات
خانــواده خــود نداشــتهاند.
ایــن در حالــی اســت کــه آخریــن تمــاس
دزدان دریایــی بــا خانــواده ایــن صیــادان و
ملوانــان حاکــی از آن بــوده کــه بــرای آزادی
چهــار ایرانــی مبلــغ  ۱۵۰هــزار دالر مطالبــه
کردهانــد.
وقتــی ششــمین روز بهــار ۹۴
فرارســید
خدمــه لنــج صیــادی ابراهیــم فروزانمهــر
بهمــن ســال  ۱۳۹۳بــرای صیــد راهــی
آبهــای آزاد شــدند .آنهــا میدانســتند کــه
احتمــال مواجهــه بــا دزدان دریایــی هــم در
ایــن ســفرها وجــود دارد امــا مدتهــا بــود
کــه بــا عملیاتهــای ناوگروههــای ارتــش
و ســپاه ،دزدان دریایــی کمتــر میتوانســتند
عــرض انــدام کننــد .در لنــج صیــادی
ابراهیــم فروزانمهــر  ۲۱نفــر حاضــر بودنــد؛
خدمــه ،ملــوان و صیــاد .دو تــن از صیــادان
جمالالدیــن دهــواری و خواهــرزادهاش
ابراهیــم بلوچنیــا بودنــد .آنهــا پــس از
حــدود  ۲مــاه کار بــرای صیــادی در حــال
بازگشــت بــه ایــران بودنــد کــه یــک گــروه
از دزدان دریایــی بــه آنهــا حملــه کردنــد.

خدمــه و ناخــدای لنــج تــاش کردنــد بــه
آنهــا بفهماننــد کــه ســوخت لنــج در حــال
اتمــام اســت و بــه زودی بایــد خــود را بــه
بنــدر چابهــار برســانند امــا گویــا دزدان
دریایــی بــه ایــن موضــوع توجهــی نداشــتند
تــا اینکــه ســوخت لنــج تمام شــد .روز ششــم
فروردیــن  ،۱۳۹۳دزدان دریایــی  ۲۱خدمــه
لنــج و بخشــی از امــوال ایــن لنــج کــه ارزش
مالــی داشــت را بــا خــود همــراه کردنــد تــا
بتواننــد بــا اخــاذی بــه منافــع خــود برســند.
آخریــن تماســمان روز عیــد فطــر
بــود
خانــم صباحــی همســر جمالالدیــن
دهــواری در اینبــاره میگویــد :آخریــن
بــار کــه توانســتم بــا شــوهرم صحبــت
کنــم روز عیــد فطــر امســال بــود .او گفــت
 ۳نفــر از خدمــه لنــج در ایــن مــدت فــوت
کردهانــد ۴ .نفــر هــم فــرار کردهانــد .االن
بــرای آزادی او و  ۳نفــر دیگــر  ۱۵۰هــزار

دالر پــول میخواهنــد.
ایــن زن کــه در نبــود شــوهرش و در
حالــی کــه نــانآور خانهشــان در اســارت
بــه ســرمیبرد بایــد از  ۳دختــر  ۱۷ ،۱۸و
 ۱۲ســالهاش نگهــداری و سرپرســتی کنــد،
اظهــار میکنــد :مــا در ایــن مــدت بــه
جــز مراجعــه بــه صاحــب لنــج کــه خــود
عضــو شــورای شــهر کنــارک در سیســتان
و بلوچســتان اســت ،کار دیگــری از دســتمان
برنمیآمــده و او نیــز هــر بــار بــه مــا گفتــه
کــه پیگیــر اســت.
بــه گفتــه خانــم صباحــی ،ابراهیــم
فروزانمهــر مدعــی شــده اســت کــه از
طریــق مقامــات دولتــی پیگیــر نجــات
خدمــه لنــج خــود بــوده اســت.
در حــال حاضــر دزدان دریایــی بــرای
رهایــی جمالالدیــن دهــواری ،بــرادر ناتنــی
او ،خواهــرزادهاش و یــک خدمــه دیگــر ۱۵۰
هــزار دالر مطالبــه کردهانــد و بــا توجــه بــه

نســبت فامیلــی ایــن چهــار تــن ،مرتــب بــه
خانــواده آنهــا فشــار میآورنــد.
خانــم صباحــی تأکیــد میکنــد کــه اگــر
همــه زندگـیاش را هــم بفروشــد نمیتوانــد
چنیــن رقمــی را فراهــم کنــد.
وعده انتخاباتی یک نماینده
پیگیریهــا نشــان میدهــد کــه عبدالغفــور
ایراننــژاد نماینــده کنونــی چابهــار و
کنــارک در مجلــس شــورای اســامی در
زمــان انتخابــات وعــده داده بــود کــه در
نخســتین اقــدام بعــد از ورود بــه مجلــس
پیگیــر نجــات ایــن ملوانــان و صیــادان
میشــود امــا باگذشــت  ۷مــاه از زمــان
برگــزاری انتخابــات و در حالــی کــه بســیاری
از خانوادههــای دارای نســبت فامیلــی بــا
گروگانــان ایرانــی بــا وعــده نجــات آنهــا
توســط ایراننــژاد بــه او رأی دادهانــد ،هیــچ
نشــانهای از پیگیــری او نیــز وجــود نــدارد.
رقم تکراری  ۱۵۰هزار دالر
ســخن از مطالبــه  ۱۵۰هــزار دالر بــرای
آزادی ملوانــان و صیــادان ایرانــی بــرای
نخســتین بــار بــه میــان نیامــده اســت.
وقتــی ســال  ۱۳۸۹یــک کشــتی از
بندرعبــاس عــازم آبهــای آزاد شــد ،بــه دام
دزدان دریایــی افتــاد و خدمــه کشــتی را بــه
گــروگان گرفتنــد .بعــد از  ۲ســال از زمــان
ایــن گروگانگیــری ،دزدان دریایــی بــرای
رهایــی یکــی از ایرانیــان یعنــی شــهریار
علیآبــادی  ۱۵۰هــزار دالر مطالبــه کردنــد.
او ســرانجام پــس از حــدود  ۴ســال اســارت
در ســال  ۱۳۹۳نجــات پیــدا کــرد و توانســت
همــراه  ۱۰ملــوان دیگــر از زنــدان دزدان
دریایــی فــرار کنــد.

رمال آینده نگر دستگیر شد
فرمانــده انتظامــی ســیرجان از دســتگیری
فــردی کــه تحــت عنــوان رمالــی و
آینــده نگــری از شــهروندی ۳۳۵میلیــون ریــال
کالهبــرداری کــرده بــود خبــر داد.
بــه گــزارش ســرویس حوادث"جــام نیـــوز"،
ســرهنگ محمدرضــا ایــران نــژاد گفــت :در
پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر
اینکــه چنــدی پیــش بــا فــردی در خیابــان
کــه خــود را دعانویــس و آینــده نگــر در مــورد
زندگــی افــراد معرفــی کــرد آشــنا شــدم کــه
ایــن فــرد ،بــه بهانــه آینــده نگــری و اتفاقــات
آینــده زندگیــم ،مبلــغ  ۳۳۵میلیــون ریــال
وجــه نقــد را طــی دو مرحلــه دریافــت کــرد.
وی افــزود :بــه دنبــال ایــن گــزارش موضــوع
بــه صــورت ویــژه در دســتور کار اداره جعــل و
کالهبــرداری پلیــس آگاهــی شهرســتان قــرار
گرفــت.
ســرهنگ ایــران نــژاد افــزود :در تحقیقــات
کارآگاهــان مشــخص شــد متهــم فــردی

غیــر بومــی و کالهبــردار اســت و چندیــن
فقــره ســابقه رمالــی در پرونــده خــود دارد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســیرجان عنــوان
کــرد :بــا تکمیــل تحقیقــات بــه دســت آمــده
اقدامــات ویــژه پلیســی بــرای دســتگیری

متهــم در دســتور کار قــرار گرفــت و بــا
شناســایی محــل هــای اختفــاء وی ،ســرانجام
متهــم دســتگیر و در تحقیقــات انجــام گرفتــه
بــه کالهبــرداری از شــهروندان بــا بهانــه
دعانویســی و رمالــی بــا شــگردهای مختلــف

اعتــراف کــرد.
ســرهنگ ایــران نــژاد اظهــار داشــت  :ایــن
کالهبــردار پــس از شناســایی ســوژه هــای
خــود و بررســی و تحقیــق در مــورد زندگــی
آنهــا از افــراد محــل و همســایگان ،بــا
در اختیــار داشــتن اطالعــات فــردی ،از
ســوژه هــا خــود ،اقــدام بــه کالهبــرداری
می کرده است.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســیرجان در
ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن متهــم از
طریــق دادســرا روانــه زنــدان شــد تصریــح
کــرد :افــراد کالهبــردار معمــوال شــیک پــوش،
حــراف و ولخــرج هســتند و بــا دادن وعــده
ازدواج ،تامیــن شــغل ،حــل مشــکالت ،دادن
گذرنامــه و گواهینامــه و  ...قصــد کالهبــرداری
را دارنــد کــه شــهروندان بایــد بــا هوشــیاری
پــس از اطمینــان از نیــت پلیــد طــرف مقابــل
مراتــب را ســریع بــه مراکــز پلیــس ۱۱۰
اطالع دهند.

مرگ فرشته ،نجات بخش زندگی چهار انسان شد
انتقــال داده شــد امــا در ادامــه معالجــه
پزشــکان موثــر واقــع نشــد و پــس از یــک
هفتــه مــرگ مغــزی او تاییــد شــد.
وی ادامــه داد :بنــا بــه گفتــه خانواده شــادروان
فرشــته منصــوری ،او در زمــان حیــات خــود،
نســبت بــه اهــدای اعضایــش پــس از مــرگ
تاکیــد داشــت و بــه همیــن ســبب متعاقــب
درگذشــت ایــن جــوان بــا رضایــت خانــواده او،
تیــم واحــد پیونــد اعضــای بیمارســتان نمــازی
شــیراز بــه آبــاده عزیمــت کــرد و بــا عمــل
جراحــی اعضــای ایــن مرحومــه بــرای اهــدا
بــه منتظــران در لیســت پیونــد جــدا شــد.

مســئول روابــط عمومــی بیمارســتان
امــام خمینــی (ره) آبــاده گفــت :بــا رضایــت
خانــواده شــادروان فرشــته منصــوری  22ســاله
ســاکن دهســتان بیــدک آبــاده کــه دچارمــرگ
مغــزی شــده بــود ،اعضــای او بــه چهــار بیمــار
نیازمنــد پیونــد عضــو اهــدا شــد.
محمودفتاحــی ،دوشــنبه در گفــت و گــو بــا
ایرنــا افــزود :شــادروان منصــوری بــه دلیــل
ایســت قلبــی به بیمارســتان امــام خمینــی (ره)
آبــاده انتقــال یافــت و بــا تــاش تیــم احیــا،
قلــب او دو بــاره تپیــدن آغــاز کــرد و پــس از
آن بــه بخــش مراقبــت هــای ویــژه ()ICU

دستبرد خانوادگی به طال فروشی های  5استان

اعضــای یــک خانــواده کــه در  5اســتان
از طالفروشــی هــا ســرقت مــی کردنــد
ســرانجام دســتگیر شــدند.
بــه گــزارش گــروه جامعــه خبرگــزاری میــزان،
ســرهنگ احمدکمالــی گفــت :در پــی وقــوع
ســرقت طالجــات بــه ارزش دو میلیــارد ریــال
از یــک مغــازه طالفروشــی در شــهر ابرکــوه
بالفاصلــه عوامــل پلیــس آگاهــی در محــل
حاضــر و بــه بررســی موضــوع پرداختنــد.
وی ادامــه داد :در بررســی هــای انجام شــده و
بازنگــری دوربیــن هــای مداربســته ،مشــخص
شــد کــه ســارقان در قالــب اعضــای یــک
خانــواده وارد مغــازه طالفروشــی شــده و بــا

ترفنــدی خــاص و بــه شــیوه "کــش رو زنــی"
دســت بــه ســرقت از مغــازه زدنــد.
کمالــی ضمــن اشــاره بــه اخــذ نیابــت قضائــی
و انجــام کار اطالعاتــی و شناســایی ســارقان،
افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه آدرس دقیقــی
از متهمــان در دســت نبــود عوامــل پلیــس
آگاهــی بــا تــاش شــبانه روزی و بــا حضــور
در چندیــن اســتان ،مســیر تــردد ســارقان را
دنبــال کــرده تــا اینکــه موفــق بــه شناســایی
مخفیــگاه آنهــا در جنــوب کشــور شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ابرکــوه
خاطرنشــان کــرد :مامــوران پلیــس طــی
هماهنگــی الزم ،متهمــان را کــه شــامل یــک

زن و شــوهر بــه همــراه دخترشــان بــود را
دســتگیر و بــه اســتان یــزد منتقــل کردنــد.
ســرهنگ کمالــی ادامــه داد :اعضــای ایــن
بانــد خانوادگــی تبهــکار ،بــه ســرقت دو
میلیــارد ریــال طــا از مغــازه طالفروشــی در
شهرســتان ابرکــوه بــه شــیوه "کــش رو زنی"
اعتــراف کردنــد.
کمالــی بــا بیــان اینکــه متهمــان دســتگیر
شــده تحــت تعقیــب پلیــس اســتان هــای
"فــارس ،کرمــان ،زنجــان و همــدان" نیــز
هســتند خاطرنشــان کــرد :تحقیقــات بیشــتر
در خصــوص ایــن پرونــده ادامــه دارد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ابرکــوه در

فتاحــی ادامــه داد :یــک کلیــه و پانکــراس او
بــه بیمــار کلیــوی  42ســاله از شــیراز ،کلیــه
دیگــر وی بــه فــرد  15ســاله ای از داراب،
بخشــی از کبــد ایــن جــوان بــه کــودک چهــار
ســاله ای از اصفهــان و بخــش دیگــر کبــد
بــه بیمــار کبــدی  28ســاله از ســنندج اهــدا
شــد .وی اظهــار کــرد :همچنیــن  2قرنیــه
زنــده یــاد منصــوری بــه بیمارســتان خلیلــی
شــیراز و بخشــی از پوســت ایــن شــادروان بــه
بیمارســتان سوانح ســوختگی امیر المومنین (ع)
شــیراز فرســتاده شــد تــا بــه بیمــاران نیازمنــد
اهــدا شــود.
پایــان از شــهروندان خواســت در صــورت
مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را
از طریــق مرکــز فوریتهــای پلیســی 110
گــزارش کننــد.
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انفجار در بزرگترین کارخانه
صنایع شیمیایی آلمان کشته داد

انفجـار در بزرگترین کارخانه صنایع شـیمیایی آلمان ""BASF
یک کشـته ،شـش زخمی و شـش مفقود بر جای گذاشـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،ایـن انفجـار در مسـیر یک خـط لولـه انتقال
مـواد شـیمیایی مایـع رخ داده و هنـوز علـت آن مشـخص نشـده
است.
روز دوشـنبه انفجـاری در کارخانـه  BASFواقـع در شـهر
"لودویگزهافـن" در کنـاره رود "رایـن" رخ داد کـه باعث چندین
آتشسـوزی در محوطـه ایـن کارخانـه شـد .در اثـر ایـن انفجـار
یـک نفـر کشـته ،شـش نفـر به شـدت زخمی و شـش نفـر دیگر
ناپدیـد شـدهاند.
ایـن انفجـار در مسـیر خـط لولـه انتقـال مـواد شـیمیایی مایع در
غول صنعت شـیمیایی جهان روی داده اسـت .مدیران BASF
بالفاصلـه کنفرانسـی خبـری تشـکیل دادنـد و اعلام کردند که
در ایـن خـط لولـه مایعـات قابـل اشـتعال و گاز مایع تحت فشـار
بـاال بارگیـری شـده بـوده اسـت .با ایـن حـال گفتهاند کـه علت
روی دادن این انفجار هنوز روشن نیست.
مسـئوالن شـهری به ساکنان دو شـهر لودویگزهافن و "مانهایم"
هشـدار دادهانـد کـه بـه علت وجـود دود پنجرههایشـان را بسـته
نـگاه داشـته و حتیالمقـدور در خانـه بماننـد .وسـایل تهویـه هوا
و سـردکننده و گرمکنندههـا نیـز بایـد خاموش بماننـد .همچنین
از رانندگانـی کـه در ایـن مسـیر در حـال حرکتند خواسـته شـده
مسیرشـان را تغییـر دهند.
بـه گـزارش دویچهولـه BASF ،بزرگتریـن کارخانـه مـواد
شـیمیایی آلمـان و از نظـر درآمـد و سـرمایهگذاری بزرگتریـن در
دنیاسـت .ایـن شـرکت بیـش از  ۱۱۲هـزار کارمند در  ۸۰کشـور
دنیـا دارد.

حمله به حسینیه شیعیان در کراچی
یک کشته و  15زخمی
برجای گذاشت

حملـه تروریسـتی مهاجمـان ناشـناس بـه حسـینیه شـیعیان
پاکسـتان در شـهر بنـدری کراچـی در جنـوب ایـن کشـور منجر
بـه جـان باختـن یـک کـودک و زخمی شـدن  15نفر دیگر شـد.
بـه گـزارش رسـانه هـای پاکسـتان ،ایـن حملـه دوشـنبه شـب
توسـط مهاجمـان ناشـناس در حیـن برگزاری مجلس سـوگواری
امـام حسـین علیـه السلام واقـع در حسـینیه ای در منطقـه
لیاقت آباد شهر کراچی انجام شد.
مقـدس حیـدر مقـام ارشـد پلیـس کراچـی در گفـت وگـو بـا
خبرنـگاران گفـت :تروریسـت هـا حسـینیه شـیعیان را هـدف
پرتـاب نارنجـک قـرار دادنـد کـه در پـی آن یـک کـودک
کشـته شـد و  15تـن دیگـر از جملـه زنـان و کـودکان زخمـی
شدند.
تاکنـون هیـچ گروهـی مسـئولیت ایـن اقـدام تروریسـتی را بـه
عهـده نگرفتـه اسـت.
در شـب پنجـم ماه محـرم نیز فردی به نام 'سـید منصـور زیدی'
یـک شـخصیت شـیعه پاکسـتان ،بدسـت گروهـی از مهاجمـان
مسـلح در شـهر کراچـی کشـته و فرزنـد وی هـم در ایـن حملـه
مجروح شـد.
بـا ایـن وجـود ،مراسـم هـای عـزاداری در مـاه محرم امسـال در
پاکسـتان در فضایی نسـبتا آرام در مقایسـه با سـال های گذشـته
انجـام شـد و دولـت و نیروهای امنیتی پاکسـتان ،ایـن آرامش را
از دسـتاوردهای خود مـی دانند.
سـال گذشـته نیز در برخـی از مجالـس و محافل عـزاداری های
محـرم در نقـاط مختلف پاکسـتان به ویژه در شـب های تاسـوعا
و عاشـورا ،حملات تروریسـتی علیـه شـیعیان در مراسـم هـای
عـزاداری در ایالـت هـای سـند و بلوچسـتان ،دسـت کـم 36
کشـته و بیـش از یکصـد نفر مجروح برجا گذاشـت و بسـیاری از
قربانیـان ایـن حمالت و انفجارهای تروریسـتی ،زنـان و کودکان
بودند.
در انفجار انتحاری که در شـب عاشـورای سـال گذشـته در میان
جمعـی از عـزاداران حسـینی در منطقـه 'جیکـب آبـاد' واقـع در
ایالـت سـند پاکسـتان رخ داد ،دسـت کـم  24نفـر از عـزاداران
از جملـه تعـدادی زن و کـودک بـه شـهادت رسـیدند و دههـا
نفـر دیگـر نیز مجروح شـدند .در شـب تاسـوعای سـال گذشـته
نیـز انفجـار انتحـاری دیگـری در مقابـل امـام بـارگاه (حسـینیه)
کاظمیـه در منطقـه 'بـوالن' واقع در ایالت بلوچسـتان پاکسـتان،
دسـت کـم  12نفـر از عـزاداران حسـینی را از جملـه شـش
کـودک بـه شـهادت رسـاند و دههـا نفـر دیگـر را نیـز مجـروح
کرد.
یکـی از خطرنـاک تریـن ،افراطـی تریـن و ضدشـیعی تریـن
گـروه هـای تروریسـتی پاکسـتان موسـوم بـه 'لشـگر جهنگوی'
مسـوولیت هـردو حملـه تروریسـتی علیـه شـیعیان و عـزاداران
حسـینی را برعهـده گرفـت.

یک پالستیک پر از
دستان قطع شده در کنار
 ۶نفر که زنده ماندهاند

بـه گـزارش خبرنـگار اجتماعـی خبرگـزاری تسـنیم ،پلیـس
مکزیـک از پیـدا شـدن  6نفـر که دستانشـان قطع شـده بـود ،اما
زنـده مانـده بودنـد خبـر داد.
بـر اسـاس گـزارش آسوشـیتدپرس 5 ،مرد و یـک زن در جادهای
در غـرب مکزیـک در حالـی توسـط پلیـس پیـدا شـدند کـه
دستانشـان از بدنشـان جـدا شـده بـود امـا هنـوز زنـده بودنـد.
بـه گفتـه پلیـس قربانیان توسـط یـک گـروه جنایتـکار مرتبط با
قاچـاق مـواد مخـدر سلاخی شـدهاند و روی پیشـانی ایـن افراد
نوشـته شـده "من دزد هسـتم".
ایـن  6نفـر در حالـی توسـط پلیس پیدا شـدند که یـک نفر دیگر
در کنـار جـاده مـرده پیـدا شـد و یـک کیسـه پـر از دسـتهای
قطع شده نیز از محل جرم کشف شد.
کارتلهـای مـواد مخـدر اغلـب اجسـاد تکه تکـه قربانیـان را در
کنـار جادههـا رهـا میکننـد ،اما کشـف  6نفـر در حالی کـه مثله
شـدهاند امـا زنـده ماندهانـد از سـوی پلیـس مکزیـک مـوردی
غیرمعمـول عنوان شـده اسـت.
اعمـال دهشـتناک و خشـونتبار در سـالهای اخیـر مربـوط بـه
کارتـل مـواد مخـدر به نام «جالیسـکو» اسـت که نسـل جدیدی
از کارتلهـای قدرتمنـد مـواد مخدر اسـت.

