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 16کشته و  37مصـدوم در سـومین روز متروپل

توقف آواربرداری برای ایمن سازی
گــروه حوادث /عملیات آواربرداری و جســت و
جو برای نجات ناپدیدشدگان در حادثه ریزش
بــرج  10طبقــه متروپــل آبــادان در ســومین روز
پــس از ایــن فاجعــه هولنــاک در حالــی ادامــه
یافــت کــه آمار قربانیــان بــه  16و مصدومان به
 37نفــر رسید.ســاعت  12و نیــم ظهر دوشــنبه
دوم خــرداد بــود کــه ناگهــان مجتمــع تجاری،
تفریحــی متروپــل در خیابــان امیــری آبــادان
مقابل چشــمان حیرتزده مردمــی که در بازار
در حــال خریــد بودند ،فروریخــت و دهها نفر را
زیر آوار مدفون کرد.
«احسان عباســپور» فرماندار ویژه آبادان در
تشریح آخرین وضعیت حادثه متروپل آبادان
بــه «ایــران» گفــت :آخرین آمــار فوتشــدگان
حادثــه تــا ظهــر چهارشــنبه  ۱۶نفــر و تعــداد
مجروحان  ۳۷نفر است.
پیرحســین کولیوند ،رئیــس جمعیت هالل
احمــر که همچنــان در محل ریزش ســاختمان
متروپــل آبــادان حضــور دارد ،دربــاره رونــد
امدادرســانی و جســتوجو در ســومین روز از

دختر دانشجو

به جای آب اسید خورد

گروه حوادث /دختر دانشــجو که در خانه دوســتش
میهمــان بــود بــه جــای آب ،اســید خــورد و روانــه
بیمارستان شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»؛ چند روز قبل،
مرد میانســالی به پلیــس رفت و مدعی شــد برای
دختــر دانشــجویش حادثه تلخــی رخ داده اســت.
او گفــت :دخترم به خانــه یکی از دوســتانش برای
میهمانی رفته بود که ســاعتی بعد از بیمارستان با
من تماس گرفته و اعالم کردند که دخترتان اســید
خورده اســت .در حالی که شوکه بودم سریع خودم
را به بیمارستان رساندم اما متوجه شدم که مجاری
گوارشی و تنفسیاش بشدت آسیب دیده است.
بــا شــکایت مــرد میانســال ،موضــوع بــه بازپرس
شعبه نهم دادسرای امور جنایی پایتخت اعالم و
تحقیقات به دستور بازپرس سهرابی آغاز شد .در
ادامــه تحقیقات و بعد از بهبودی دختر  20ســاله،
او درخصــوص حادثهای که برایــش رخ داده بود،
گفــت :بــرای میهمانی بــه خانه یکی از دوســتانم
رفتــم .خیلی تشــنهام شــد و برای خــوردن آب به
آشــپزخانه رفتم .روی ســینک ظرفشــویی ،لیوانی
را دیــدم کــه داخــل آن مایعــی مثــل آب بــود .بــا
ایــن تصور کــه مایع داخــل لیوان آب اســت آن را
از شــدت تشنگی سر کشــیدم .اما ناگهان احساس
کردم همه وجودم ســوخت .حالم خیلی بد شــد؛
دیگر نمیتوانســتم نفس بکشم که دوستم مرا به
بیمارســتان رســاند .من از کســی شــکایت ندارم و
این اتفاقی بوده که خودم رقم زدهام.
بهدنبال اظهارات دختر جوان ،تحقیقات به دستور
بازپرس جنایی ادامه دارد.

مرگ 2برادر
در نزاع خانوادگی

حادثــه ریــزش این ســاختمان گفــت  :عملیات
امــداد و نجــات بــا تمــام تــوان ادامــه دارد و با
اقدامــات انجــام شــده توانســتیم کوچــه محل
حادثــه را کــه بســیار پرخطر بــود تا حــد زیادی
پاکســازی کنیم و مسیر در حال بازگشایی است.
وی ضمن تشــکر و قدردانــی از مردم آبادان که
خدمــات زیادی بــه امدادگــران ارائــه میکنند،
گفت :یکی از مواردی که عملیات جستوجو و
نجات را در شــرایط دشوار و خطرناکی قرارداده
احتمــال ریزش بخشــی از ســازه مجاور اســت،
بــا وجود ایــن امدادگران بــا تمام تــوان درحال
جستوجو هستند و امیدواریم که بتوانیم افراد
دیگری را زنده از زیر آوار خارج کنیم.
کولیوند دربــاره زمان تقریبی پایان عملیات
اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی
و حجــم آوار ممکــن اســت عملیــات بــه ایــن
زودیهــا تمام نشــده و تا دو ســه روز آینده هم
ادامه داشــته باشــد .البتــه ما در تالشــیم که در
کمتریــن زمــان ممکــن عملیات جســتوجو و
نجات را در محل حادثه انجام دهیم.

دستور توقف آواربرداری
از سوی وزیر کشور
احمد وحیدی ،وزیر کشــور نیــز که به آبادان
ســفر کرده اســت تــا از نزدیــک در جریــان روند
عملیات امدادرسانی قرار بگیرد پس از مالقات
بــا خانــواده حادثه دیــدگان ضمن تســلیت به
مــردم آبــادان و خانــواده درگذشــتگان حادثــه

متروپــل ،اظهــار کــرد :درخواســت خانوادهها و
مــردم ارســال تجهیزات و ماشــینآالت بیشــتر
بــه محــل ســاختمان متروپــل بــود .همچنیــن
ایــن خانوادههــا درخواســت داشــتند تــا رونــد
آواربرداری با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود :در حال حاضر از آنجا که با خطر
جــدی ریزش مجــدد باقیمانده ســازه متروپل

ایمنسازی سازه همزمان
با آواربرداری
مهدی ولیپور ،رئیس سازمان امداد و نجات
نیز گفت :در حــال حاضر  ۱۲تیم از هالل احمر
در منطقه وجود دارد و البته ســایر دستگاههای
امــدادی و خدماتی نیز در امدادرســانی حضور
دارنــد امــا چند مشــکل در حــال حاضــر وجود
دارد از جملــه اینکــه بخشــی از ســازه ناایمــن
اســت ،البتــه بخشــی از ایــن مشــکل رفع شــده
اســت و توانســتیم تــا حــدودی ایمنســازی را
انجــام دهیم اما چــون خیابانهــای منتهی به
ســاختمان باریــک اســت ،تجهیــزات و ادوات
ســنگین به ســختی حرکت میکننــد .همچنین
با ازدحام مردم در منطقه مواجه هســتیم و هر
چقدر هم کــه تقاضا میکنیم تــا وارد محدوده
نشوند ،توجه الزم وجود ندارد.
وی در پاســخ به این ســؤال که آیــا همچنان
افــراد مفقــود شــده در زیــرآوار هســتند ،گفت:
براســاس روایتی که برخــی از خانوادهها دارند،
همچنان احتمال میدهیــم افرادی در زیرآوار
باشــند و ما تا آواربرداری کامل ،کار جستوجو
را نیــز ادامــه خواهیــم داد ،البتــه امیدواریــم
مفقــودی دیگــری در ســاختمان نباشــد ،امــا تا
بهصورت کامل آوار برداشته نشود ،نمیتوانیم
در این خصوص اظهارنظر کنیم.
تشییع پیکر جانباختگان متروپل
صبــح دیــروز مراســم تشــییع پیکــر  6نفــر از
جانباختگان حادثه ریزش برج متروپل در آبادان
با حضور حجتاالسالم عبدالحسین غبیشاوی،
امام جمعه این شهر برگزار شد .پیکرهای پیمان
باینــدور و مهــدی اســماعیلی از جانباختــگان
حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان با حضور
جمعی از مردم و مســئوالن محلی در این شــهر
تشــییع و خاکسپاری شــد.همچنین پیکر محمد
کشفی برای تدفین به اصفهان و پیکرهای مسیح
صادقی ،طارق قیم و امیر لفتوزاده برای تشــییع
به خرمشهر منتقل شد.

کالهبرداری پسر تحصیلکرده که مربی بدنسازی بود

گروهحوادث-مرجانهمایونی/پسر بدنساز که با ترفند فروش
کاال در فضای مجازی از خریداران کالهبرداری میکرد در حالی
دســتگیر شــد که هیچ کــدام از شــاکیها چهره متهــم را ندیده
بودند.
به گــزارش «ایــران» ،چنــدی قبــل زن میانســالی با پلیس
تمــاس گرفــت و از کالهبــرداری  5میلیــون تومانی فروشــنده
تلویزیون شــکایت کرد .او زمانی که در مقابل کارآگاهان پایگاه
یازدهم پلیس آگاهی پایتخــت قرار گرفت ،گفت :قصد خرید
تلویزیون داشــتم و به ســراغ فضای مجازی رفتم .در جست و
جوی یافتن تلویزیون مناسبی بودم که چشمم به یک تلویزیون
با مبلغی زیر قیمت بازار افتاد .با شمارهای که داخل آگهی بود
تماس گرفتم و پس از موافقت اولیه فروشنده شماره کارتش را
داد تا پول را برایش واریز کنم ،اما بعد از آنکه پول را واریز کردم
دیگر تلفنم را پاسخ نداد.
با شکایت زن میانسال ،تحقیقات از سوی کارآگاهان پایگاه
یازدهــم پلیــس آگاهی تهــران آغاز شــد و در ادامــه تحقیقات
کارآگاهانباشکایتهایمشابهدیگریمواجهشدند.باتوجهبه
شیوه و شگرد سرقتها ،مشخص شد که تمامی کالهبرداریها
از سوی یک نفر صورت گرفته اما هیچ کدام از مالباختهها چهره
متهم را ندیده و نمیشناختند.
در ادامه تحقیقات ،در نهایت کارآگاهان موفق به شناسایی
متهم شــده و بررســیها نشــان مــیداد کــه وی پســر جوانی به
نــام میالد و ســابقهدار اســت .پس از شناســایی مخفیــگاه او ،با
هماهنگیهای قضایی کارآگاهان وارد عمل شده و پسر 25ساله
را بازداشت کردند .میالد در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد و
بررسیهابرایشناساییسایرمالباختگانادامهدارد.
توگو با متهم
گف 
ëëایــن شــگرد کالهبــرداری را از کجا یــاد گرفتی؟ از دوســتم او
خودش با همین شــیوه و شــگرد ،کالهبــرداری میکند .من که

گــروه حــوادث /درگیــری دو بــرادر در یکــی از
روســتاهای کمیجــان با مــرگ آنهــا و مجروح
شدن پسر  17ساله پایان یافت.
ســرهنگ محمــود خلجی ،معــاون فرهنگی و
اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی
در تشــریح این خبر گفــت :عصر روز دوشــنبه
خبــر درگیــری خونیــن در یکــی از روســتاهای

وضــع مالی خوبی نداشــتم ،با آموزشهــای او تصمیم به این
کارگرفتم.
ëëنقشــه کالهبرداری هایت چه بود؟ ابتدا به ســراغ سایتهای
فروش لوازم خانگی در فضای مجازی میرفتم و پس از تماس
با فروشــنده مشخصات وســایل خانگی که معموالً تلویزیون،
اجاق گاز ،ماشــین لباسشــویی بــود را میگرفتم و از فروشــنده
میخواســتم عکسهای آن را هم برایم بفرســتد .عکسها را
که میگرفتم خودم در ســایتهای فروش کاال آگهی میکردم
البته با نصف قیمت بازار .آگهی را که منتشر میکردم تماسها
شــروع میشــد .من هم برای اینکه بــازار گرمی کنــم ،به دروغ
میگفتم االن مشتری آمده و در حال خرید است .آنها هم کلی
التماس میکردند که اگر میشود مشتری را رد کن و کاال را برای
ما نگهدار .من هم به شرط پرداخت تمام وجه و کرایه بار قبول
میکــردم .بعد هم وقتی که پول به حســاب واریز میشــد من
دیگرپاسخگونبودم.
ëëو پولها به چه کارتی واریز میشــد؟کارتهایی که از معتادان
و افرادی که کارتن خواب بودند در میدان شــوش به مبلغ 500
هزار تومان خریداری کرده بودم،البته فقط یکی دو هفته کارت
دســتم بود و بعد کارت را میســوزاندند با این حال من شماره
کارتها را به مالباختهها میدادم و بعد از اینکه آنها میگفتند
پول را واریز کردند خودم را به دســتگاه خودپرداز میرساندم و
پول واریزی را برداشت میکردم.
 ëëســیم کارتهایــی را کــه بــا آن تمــاس میگرفتــی از کجــا
میآوردی؟آنها را هم از همین افراد میگرفتم ،ســیم کارتها
را  70تا  100هزار تومان میخریدم و بعد از چندین تماس برای
اینکه ردی از من زده نشود ،آنها را دور میانداختم و سیم کارت
جدید خریداری میکردم.
ëëتحصیالتت چقدر است؟ لیسانس حقوق دارم .من درسم
خیلی خوب بود و از دانشگاه معتبری هم مدرکم را گرفتم،البته

کمیجــان بــه پلیــس  110گــزارش داده شــد.
بالفاصلــه تیمهــای گشــت انتظامــی و ســایر
نیروهای امــدادی بهدنبال مخابــره این خبر و
بالفاصلــه پس از اعــام این گــزارش در محل
حادثــه و در خانهای که این درگیــری در آن رخ
داده بود حاضر شدند.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی

سانحه سقوط هواپیمای آموزشی

اخبار

مواجه هســتیم عملیات آواربرداری برای چند
ساعت متوقف شد .چرا که احتمال ریزش بقیه
سازه وجود دارد و این ریزش میتواند منجر به
فاجعه شــود .بنابراین از مردم تقاضا داریم در
محدوده این ســاختمان حضور نداشــته باشند
تا هم ریســک وقــوع حادثه دیگری کمتر شــود
و هــم مــردم با خروج از این محــل اجازه ایمن
سازی را به ماشینآالت و نیروها بدهند .محمد
حســن نامی ،رئیس ســازمان مدیریــت بحران
نیز گفت :مهمترین علت کندی کار این اســت
که احتمال میدهیم افرادی در الیههای زیرین
وجود داشــته باشــند .اگر بخواهیم ساختمان را
تخریب کنیم به طور حتم فشار بیشتری بر الیه
هــای پایین خواهــد آورد و به خاطر وجود افراد
در زیر آوار نمی توانیم با بولدوزرهای قدرتمند
کار را پیش ببریم.

تشییع پیکر شهدای

گــروه حوادث /مراســم تشــییع پیکر  ۲شــهید ســانحه ســقوط هواپیمای
آموزشــی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی در پایگاه هشتم شکاری
(شــهید بابایی) اصفهان برگزار شد.ســرهنگ رســول معتمدی ،مسئول
روابــط عمومــی ارشــد نظامی ارتــش جمهوری اســامی در اســتانهای
اصفهان ،یزد و چهارمحال و بختیاری گفت :پیکر شهیدان سرگرد قاسم
زمانی و ستوان یکم محمدجواد بای خلبان و کمک خلبان صبح دیروز با
حضور مسئوالن نظامی و مردم شهیدپرور اصفهان ابتدا در منطقه پایگاه
هشــتم شکاری اصفهان تشییع شد .پیکر شهید ستوان یکم محمدجواد
بای پس از تشــییع در پایگاه هشــتم شــکاری برای خاکســپاری به اســتان
گلســتان اعزام شد .پیکر سرگرد قاســم زمانی نیز پس از تشییع در پایگاه
و ســپس در شهرســتان خورزوق در گلســتان شــهدای اصفهان به خاک
ســپرده شــد.یک فرونــد هواپیمای جنگنــده اف ۷ســاعت  ۸و  ۳۰دقیقه
سهشنبه سوم خرداد از نوع جنگنده آموزشی که مأموریت آن تیراندازی
هوایی بود بهدلیل نقص فنی در منطقه انارک از توابع شهرستان نایین و
در محدوده شرق اصفهان سقوط کرد.

مرگ بچه در کانال آب

گــروه حوادث/دختربچــه مینابی که به
همــراه چنــد کــودک دیگــر قرار بــود به
پارک محله بروند در مسیر راه بهدنبال
تکــه چــوب بــه درون کانــال آب رفت و
جــان باخت.مریــم کــه یــک ســال و 8
ماهــه بــود ،آن روز ماننــد روزهای دیگر
به خانه پدربــزرگ و مادربزرگش آمده
ن و ســالش
و بــه همــراه کودکان همســ 
مشــغول بازیگوشــی بود .بدین ترتیب بچهها تصمیــم گرفتند به پارک
برونــد و بــازی کنند که مریم نیز با خوشــحالی بهدنبال آنها بــه راه افتاد.
خواهــر و بــرادرش که بزرگتــر از او بودند زودتر حرکت کردنــد و مریم به
همراه دخترعمو  6ساله ،پسرعمه  4ساله و پسرعموی  5سالهاش پشت
ســر آنها به راه افتاد اما در بین مســیر مریم تکه چوبی پیدا کرد و سرگرم
بــازی شــد ،ولــی لحظاتی بعد جســد او در کانال پــر از آب پیدا شــد.امیر
رنجبــری عمــوی مریم گفــت :پارک حــدود  200متــری از خانــه فاصله
داشــت .به گفته بچهها ،در مســیر مریم تکه چوبی پیدا کرده و مشــغول
بــازی شــد کــه چوب بــه درون کانــال آب افتــاد .وقتــی او بــه درون کانال
رفت تکه چوب با آب روان وارد لوله شــد او هم برای برداشــتن آن چوب
وارد لوله شــد که متأســفانه آنجا گیر کرد .کانال آب بــا خانه پدرم حدود
 50متــری فاصله داشــت ،در همــان لحظه بچهها کــه همراهش بودند
بهسرعت خود را به خانه رساندند و ماجرا را بیان کردند ،بالفاصله همه
به محل رفتند و برادرزادهام را از لوله پر از آب بیرون کشیدند ،اما زمانی
کــه بچه را به بیمارســتان انتقال دادنــد دکتر گفته بود که نیم ســاعتی از
مرگ وی میگذرد.وی در ادامه افزود :این کانال خیلی خطرناک و گاهی
پــر آب اســت و گاهی کــم آب .کاش مســئوالن فکری به حــال این کانال
میکردنــد یا لوله درون این کانال را جابهجــا میکردند که مریم دیگری
در آن جان ندهد.

توقیف پراید با  26میلیون تومان خالفی

گروه حوادث /یک دســتگاه خودرو پراید در محور شــیراز  -دشت ارژن
با بیش از  ۲۶میلیون تومان خالفی توقیف شــد.
ســرهنگ عبدالهاشــم دهقانی ،رئیس پلیس راه شــمال استان فارس
گفت :این خودرو بهدلیل ســرعت و ســبقت غیرمجاز در جاده شــیراز
به ســمت دشت ارژن توســط پلیس نامحســوس متوقف شد و بعد از
اســتعالم از ســامانه مشــخص شــد که این خودرو بیش از  26میلیون
تومان خالفی دارد.وی ادامه داد :به دلیل تخلفات حادثه ساز و مبلغ
خالفی ســنگین این خودرو به پارکینگ دشــت ارژن منتقل شده است
تــا راننــده عالوه بر توقیــف خودرو برابــر قانون به دلیــل تخلفات زیاد
مبلــغ جریمه را نیز پرداخت کند.

هشدار پلیس فتا

ورزشکار و مربی هم هستم در رشته بدنسازی.
ëëچرا یک تحصیلکرده ورزشــکار باید دســت به چنین کاری
بزنــد و کالهبرداری کند؟ من هوش باالیی دارم ،میخواســتم
وکیل بشــوم اما وقتی در امتحان وکالت قبول نشــدم وارد بازار
کار شــدم و شــروع به کارهای متفرقــه کردم.بعــد وقتی دیدم
آنچه بهدســت میآورم در برابر توانایی هایم کم و پایین است
تصمیم به کالهبرداری گرفتم.
ëëســابقه داری؟قبال هم به همین جرم بازداشــت شدم ،البته
دفعــه قبلــی به حســاب خودم پــول واریز میشــد ،ایــن بار به
حساب کارتهایی که گفتم از کجا میآوردم.

انتظامی استان مرکزی تصریح کرد :مأموران
پلیــس آگاهی کمیجــان بعــد از ورود به خانه
و بررســی فنی ایــن حادثه خونیــن ،دریافتند
کــه دو بــرادر بــر اثــر اختالفــات خانوادگی با
یکدیگر درگیر شــدهاند و در نهایــت برادر 47
ســاله ،برادر  41ســاله خود را با شــلیک گلوله
کلت دستســاز ،به قتــل رســانده و در ادامه

برادرزاده  17سالهاش را نیز مجروح کرده و در
پایان با شلیک گلولهای ،به زندگی خود پایان
داده اســت.خلجی ادامــه داد :فــرد مجــروح
ایــن حادثه توســط نیروهای امــدادی ،به مرکز
درمانی در شهرستان اراک منتقل شد و پرونده
برای ســیر مراحــل قانونــی در اختیار دســتگاه
قضایی قرار گرفت.

فایلسؤاالتامتحانیدرفضایمجازیرابازنکنید

گــروه حوادث :فروش ســؤاالت امتحان نهایی در فضــای مجازی ترفندی
برای کالهبرداری از خانواده ها درایام امتحانات آخر سال است.سرهنگ
داوود معظمــی گــودرزی  ،رئیــس پلیس فضای تولید و تبــادل اطالعات
تهــران بزرگ با بیان این مطلب گفت :در فصل امتحانات ممکن اســت
برخی افراد ســودجو با ترفندهایی مانند فروش ســؤاالت امتحان نهایی و
 ...نسبت به کالهبرداری از دانش آموزان و خانوادههایشان اقدام کنند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن افراد بــا ایجــاد درگاههــای جعلی فــروش ،اقدام
بــه فیشــینگ میکننــد ،اظهارکــرد :ممکن اســت افراد ســودجو بــا طرح
قیمتهــای بســیار ارزان بــرای فروش ســؤاالت اقدام به هدایــت کاربران
به صفحات جعلی کرده و از این طریق حســاب بانکی آنها را خالی کنند.
همچنیــن ممکن اســت در مواردی ســؤاالت تقلبــی را به دانــش آموزان
فروخته و این افراد با این تصور که سؤاالت را دریافت کردهاند ،از مطالعه
باقی موارد خودداری کرده و درامتحانات دچار مشــکل شوند .در مواردی
هم این احتمال وجود دارد که افراد سودجو اقدام به انتشار فایلهایی در
فضای مجازی کرده و ادعا میکنند که حاوی ســؤاالت امتحانی است ،اما
ایــن فایلهــا در واقع حاوی بدافزار بوده و پــس از دانلود و اجرا ،اطالعات
شــخصی کاربــران را به ســرقت میبرد.گــودرزی ادامه داد :هشــدار ما به
تمامــی دانــش آمــوزان و خانوادههای آنان این اســت که بــه هیچ عنوان
فریب چنین ادعاهایی را نخورند ،چرا که اساســاً احتمال نشــت ســؤاالت
امتحانی وجود ندارد و افرادی هم که چنین ادعایی کنند ،ادعایشان کذب
است و قطعاً هدفشان سودجویی و کالهبرداری است.

