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جزئیات آتشسوزی در پتروشیمی خارگ

گروه حوادث /آتشســوزی در پتروشــیمی جزیره خــارگ منجر به مرگ
یک کارگر شــد .جهانگیر دهقانی ،مدیر بحران استانداری بوشهر در این
توشوی
باره به ایســنا گفت :ساعت  ۱۷:۴۰پنجشنبه نیروها در حال شس 
مخازن و تعمیرات در پتروشــیمی بودهاند که بهعلت آتش گرفتن ماده
اشــتعالزا حین جوشــکاری این حادثــه رخ داد و طــی  ۱۵دقیقه با کمک
نیروهــای امــدادی و آتشنشــانی مهار شــد .وی همچنیــن از مرگ یک
کارگر خبر داد و گفت :در این حادثه یک نفر جان باخت و چهار نفر دیگر
مصــدوم شــدند که حال یکــی از مصدومان وخیم گزارش شــده اســت.
قربانی حادثه در همان زمان و بهدلیل پرت شدن از ارتفاع فوت کرد.
ëëانتقال مصدومان حادثه به بیمارستان سوختگی گناوه
ناصر ابراهیمی ،بخشــدار جزیــره خارگ نیز درباره جزئیــات این حادثه
بــه ایســنا گفــت :هــر ســاله تعمیــرات اساســی تحت عنــوان اورهــال در
پتروشیمیها انجام میشود که این بار و در دومین روز از این تعمیرات،
در مخازن پتروشیمی خارگ آتشسوزی رخ داد.

اخبــــــــــار

دستگیری یکی از قاتالن پدر و نوزاد در خاش

گروه حــوادث :مرد جنایتــکاری که با همدســتی دوســتانش و در اقدامی
هولناک مردی جوان و پســر  8ماههاش را با شلیک گلوله به قتل رسانده
بود ،از سوی پلیس شهرستان خاش دستگیر شد .سردار «احمد طاهری»
فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر گفت:
ساعت  ۱۲:۳۰روز بیستم آبان سال جاری در پی تماس شهروندان با مرکز
فوریتهای پلیســی  ۱۱۰مبنی بر وقوع قتل مســلحانه در میدان «جنت»
شهر «خاش» بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان برای بررسی
موضوع به محل اعزام شدند.
با حضور مأموران در صحنه مشــخص شــد مردی  ۴۰ســاله از ناحیه سر
مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جســد پســر خردسالش نیز که آثار گلوله
بر سر و بدن او مشهود بود داخل یک دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵مشاهده
شــد .با تحقیقــات میدانــی از حاضران در محــل و شــاهدان عینی ماجرا
مشــخص شــد یک دســتگاه خــودروی پــژو  ۴۰۵نقــرهای بدون پــاک در
تعقیــب خودروی مقتوالن بوده در حالی که یکی از سرنشــینان خودروی
پژو با ســاح کالش به ســمت خودروی آنها شــلیک میکرده که با توقف
کامــل خودروی مقتوالن فردی با لباس محلــی از خودرو پیاده و چند تیر
خالص به ســمت آنها شــلیک و بالفاصله از محل متواری شــده اســت.
ســردار طاهــری گفت :بالفاصله پس از وقوع ایــن جنایت هولناک تیمی
مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران پلیس امنیت عمومی استان
و شهرستان خاش مأمور شناسایی و دستگیری عامالن آن شدند .تالش
شــبانه روزی پلیــس برای دســتگیری عامالن ایــن جنایت ادامه داشــت
تــا اینکــه مأمــوران پلیــس امنیت عمومــی اســتان موفق بــه ردزنی یکی
از عامــان قتــل در یکی از محالت شــهر زاهدان شــدند .در نهایت ،اواخر
هفته گذشته و در کمتر از  ۷روز از وقوع این جنایت متهم در مخفیگاهش
دســتگیر شد .همچنین یک قبضه سالح کالش اســتفاده شده در صحنه
قتــل ،یک نارنجک دســتی ،چند قطعه پــاک جعلی خــودرو ،تعدادی
لبــاس مبدل به همــراه یک کاله گیس برای تغییر چهــره و تعداد زیادی
ســیم کارت کشف شد .متهم دستگیر شده علت و انگیزه خود در ارتکاب
بــه ایــن جنایت را وجــود اختالفات عمیق با مقتول اعالم داشــته اســت.
تالش پلیس برای دستگیری سایر همدستان متهم ادامه دارد.
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به خاطر یک اشتبــــــــاه
راننده ای که

گروه حــوادث :راننده یک خــودروی پژو 207
کــه در جریــان درگیــری بر ســر رانندگی پســر
جوانــی را زیــر گرفتــه و باعث مرگ وی شــده
بود در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران
محاکمه شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،ایــن
حادثــه شــامگاه  8اســفند ســال گذشــته در
خیابــان ولیعصر تهران رخ داد و پســر جوانی
بهنــام علیرضا از ســوی این راننــده زیر گرفته
شــد و  10روز بعد در بیمارســتان جان باخت.
راننده  207که فراری بود مدتی بعد دســتگیر
شــد و در حالی که مدعی بود به عمد این کار

قاتـــــل شد

را نکــرده پروندهاش با اتهــام قتل عمد برای
محاکمه به دادگاه کیفری فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه رســیدگی در شــعبه دوم
دادگاه کیفــری و پــساز قرائت کیفرخواســت،
پــدر و مــادر مقتــول بهعنــوان اولیــای دم در
جایگاه حاضر شــدند و برای متهم درخواست
اشــد مجــازات و قصــاص کردنــد .پــدر مقتول
گفــت :پســرم در یــک شــرکت حوالــی خیابان
کریمخــان کار میکــرد شــب حادثــه از محــل
کارش خــارج شــد تا بــه خانه بیاید امــا حوالی
میــدان ولیعصــر راننده  207جلــوی خودروی
پســرم پیچید و همین موضــوع باعث درگیری

لفظــی بین آنها شــد بعد متهــم در یک کوچه
بنبســت پســرم را زیر گرفت .اگر دوربینهای
مداربســته خبرگزاری ایرنا در خیابان ولیعصر
این حادثه را ضبط نکرده بود ما همچنان باید
دنبال قاتل فرزندمان میگشــتیم .پسر ما اهل
دعــوا و درگیــری و مقصــر ایــن حادثــه نبود به
همین خاطر خواهان قصاص متهم هستیم.
در ایــن هنــگام قضــات از پــدر و مــادر مقتول
خواســتند تا کمــی بیشــتر درباره درخواســت
خــود فکر کنند و اگــر میتوانند رضایت دهند
اما آنها قبول نکردند و خواســتار صدور حکم
قصاص شدند.

تظاهر به بارداری برای سرقتهای سریالی

گــروه حــوادث /زن جــوان بــرای اجــرای
سناریوی ســرقتهای سریالی خود نقش
زن بــارداری را بــازی میکرد که شــوهرش
نیز بهخاطر بدهی به زندان افتاده اســت.
بهگــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،چند
روز قبل زن جوانی با تلفن همراه مادرش
تمــاس گرفت تــا حالش را جویا شــود اما
پــس از چندیــن تمــاس وقتــی مــادرش
جوابگو نشــد با محــل کارش که یک مرکز
خیریه بود تماس گرفت اما زن میانســال
بــه محــل کارش نیــز نرفتــه بــود و همین
مسأله دخترش را بیشتر نگران کرد و او به
خانه مــادرش رفت .زن جــوان وقتی وارد
خانــه شــد با دیدن وســایل به هــم ریخته
خانــه و مــادرش کــه بیهــوش روی زمین
افتاده بــود موضوع را به اورژانس و پلیس
خبر داد.
ëëآشپزسارق
زن میانســال که بلقیس نام داشت وقتی
به هوش آمد به مأموران گفت :من مدیر
یــک انجمــن خیریه مــردم نهاد هســتم.
مدتــی قبــل زن جوانــی بهنــام کبــری کــه
بــاردار بــود نــزد مــن آمــد .او در حالی که

گریه میکرد گفت که شــوهرش به زندان
افتــاده و او با دو بچه کوچک و در حالی که
باردار اســت تنهــا مانده و از پــس مخارج
زندگیاش بر نمیآید .او از من درخواست
کمک کرد .کبری گفت برای تأمین هزینه
زندگــیاش نیاز به کار دارد و حاضر اســت
در خانههــای مردم کارگــری کند .من هم
دلم برایش ســوخت و او را بهعنوان آشپز
به خانهام بردم .حتی کبری را به ســه نفر
از دوســتانم کــه آنهــا هم شــاغل هســتند
معرفــی کــردم .گاهــی اوقــات هــم برای
خودش یا بچههایش لباس و مواد غذایی
میخریدم .تا اینکه دو روز قبل کبری برای
ناهار قورمه سبزی درست کرد و وقتی غذا
را خوردم بیهوش شدم .االن هم فهمیدم
پول و طالهایم را سرقت کرده است.
 ëëبارداریدروغی
در حالــی کــه تحقیقــات برای دســتگیری
کبری به دستور بازپرس ویژه سرقت ادامه
داشــت مأموران با ســه شــکایت ســرقت
مشابه دیگر مواجه شدند .شاکیها همان
دوســتان بلقیس بودند که کبری بهعنوان
آشــپز و کارگــر به آنهــا معرفی شــده بود.

در ادامــه نوبت بــه متهم رســید او در دفاع از
خود گفت :یک حادثه باعث مرگ این جوان
شــده اســت .من و نامزدم ســوار ماشین 207
خــودم بودیم .مقتول هم با ماشــین خودش
در حــال عبــور بــود کــه مــا یــک جایــی بهــم
رســیدیم .او فکر کرد من میخواهم جلوی او
بپیچــم و عصبانی شــد .نگاهی کرد و من فکر
کردم قصد دارد با من درگیر شــود بحثی بین
مــا در گرفت و من اصــاً نمیدانم چرا آنقدر
عصبانی شــد او به ســمت من یــورش آورد و
مــن هم به ســمت خیابان مجلســی پیچیدم
که موضوع تمام شود چون نامزدم کنارم بود
نمیخواســتم درگیــری ایجاد شــود .اما وقتی
داخــل خیابــان پیچیــدم آنجا بنبســت بود.
مقتــول هم پشــت خــودروی ما آمــد و من را
گیــر انداخته بود با همــان حالت غیر طبیعی
به ســمت من یورش آورد .ترسیدم بالفاصله
دنــده عقب گرفتم تا از کوچه خارج شــوم اما
راه را بســته بــود و نمیشــد .وقتــی از خــودرو
پیاده شــد به سمتم آمد من در حالیکه دنده

توگوبامتهم
گف 

ëëچرابهدروغگفتیباردارهستی؟/من اصالً ازدواج نکرده ام.
فقط برای جلب ترحم یک شکم بند بارداری خریدم و ادای
زنان باردار را درآوردم.
ëëبلقیس را از کجا میشــناختی؟ /نمی شناختم .مدتی قبل
یک پیامک کمک به افراد نیازمند از سوی دفتر خیریه برایم
آمــد و همــان زمان بــود که ایده ســرقت به ذهنم رســید .به
ســراغ رئیس این خیریه رفتم که بلقیس بود .به دروغ گفتم
نیازمنــدم و او دلــش برایم ســوخت و مرا بهعنوان آشــپز در
خانه خودش و دوستانش استخدام کرد.
ëëشــگردســرقتهایــتچــهبود؟/بلقیــس را بــا ریختــن داروی
بیهوشی در غذایش بیهوش کردم .اما  3شاکی دیگر کارمند بودند
و صبحها در خانه نبودند .کلید خانهشــان را برداشــتم و از رویش
ساختم .وقتی در خانه نبودند وارد میشدم و سرقت میکردم.

زمانــی که مأموران عکس کبــری را به این
سه زن نشان دادند همگی وی را بهعنوان
آشپز خانهشــان شناســایی کرده و مدعی
شدند :او کبری است و مدتی قبل بلقیس
یکی از آشنایانمان او را به ما معرفی کرد.
در ادامــه بررســیها ،تیــم تحقیــق موفق
شدند زن جوان را دستگیر کنند .زمانی که

کبری دستگیر شد کارآگاهان دریافتند وی
اصالً باردار نیســت و همــه ادعاهایش در
مورد شوهر زندانی و دو بچه کوچکش نیز
دروغ بوده اســت .بدین ترتیب به دســتور
بازپرس دادســرای ویژه ســرقت ،کبری در
اختیــار تیم کارآگاهان آگاهی قرار گرفت و
تحقیقات از او ادامه دارد.

عقــب گرفتــه بودم کــه بروم مقتــول خودش
را روی خــودروی مــن انداخــت و بــه ماشــین
مــن میکوبید .ســرعتم اصالً زیــاد نبود .فقط
میخواســتم خودم را نجــات دهم نمیدانم
چه شــد که او روی زمیــن افتاد و بعد من فرار
کــردم .او فقــط پــرت شــد مــن اصــاً او را زیر
نگرفتم .االن هم بابت اتفاقی که افتاده است
ناراحتــم و از خانوادهاش عذرخواهی میکنم
و درخواســت بخشــش دارم .من پســر آنها را
نمیشــناختم و هیچ دشمنی با آنها نداشتم.
من فقط ترســیده بودم و فــرارم در این مدت
هم به خاطر ترسم بود .اشتباه کردم باید او را
به بیمارستان میرساندم.
در ادامــه وکیــل مدافع متهــم در جایگاه قرار
گرفت و خواستار تبرئه موکلش از قتل عمدی
شد و گفت که موکلش قصد و انگیزهای برای
قتــل نداشــته و ایــن مــرگ یــک حادثــه بوده
اســت .با پایــان جلســه دادگاه هیــأت قضات
بــرای صــدور رأی پرونــده در شــعبه  2دادگاه
کیفری استان تهران وارد شور شدند.

آزارگر  2کودک فالفروش
در انتظار محاکمه

گــروه حوادث  /پســر جوان که به اتهام انتشــار فیلمــی از دو کودک فــال فروش در
یکی از خیابانهای تهران دســتگیر شده ،با صدور قرار مجرمیت بزودی در دادگاه
محاکمه خواهد شــد .به گــزارش خبرنگار حوادث «ایــران» ،چند روز قبل فیلمی
در شــبکههای اجتماعی منتشــر شــد که در آن مــرد جوانی داخل خودرو نشســته
و با دوســتانش برای تمســخر و ســرگرمی دو کودک فال فروش را وادار به حرکات
ناشایست میکند .پس از انتشار این فیلم و واکنشهای زیادی که در فضای مجازی
به دنبال داشــت ،پلیس فتا این فرد را شناســایی و دســتگیر کرد .این مرد جوان به
دستور روحاهلل رضاپور گتابی ،بازپرس شعبه سوم دادسرای امنیت تهران بازداشت
شــد .وی در بازجوییها گفت :ســوار بر خودروام در حال عبور از خیابان بودم که دو
کودک فال فروش را دیدم .دوســتانم که داخل خودرو بودند ،گفتند این دو کودک
را اذیت کنیم و من هم که تحت تأثیر حرفهایشان قرار گرفته بودم ،با آنها همراه
شدم .این کار را از روی تفریح و سرگرمی انجام دادم و انگیزه دیگری نداشتیم.
ëëانتشار فیلم
متهــم درباره علت انتشــار فیلــم در فضای مجازی گفت :وقتــی فیلم را در
اســتوری صفحه اینســتاگرامم منتشر کردم ،فقط میخواســتم دوستانم آن
فیلم را ببینند .اما وقتی فیلم منتشر شد ،تازه متوجه اشتباهم شدم و سریع
آن را پــاک کــردم .االن هــم از کاری کــه کردهام ،پشــیمانم .متهم به دســتور
بازپرس شعبه ســوم دادسرای امنیت به اتهام کودکآزاری و انتشار تصاویر
مستهجن به زندان اوین منتقل شد .با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی
بازپرس پرونده« ،س.خ» بزودی در دادگاه پای میز محاکمه خواهد رفت.

