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جاسوس فرانسوی
در حاشیه دریاچه قم

مالباختگان ،اموالشان را
چگونه شناسایی کنند؟

زندانی فراری دستگیر شد

گروهحوادث/یکی از  3مجرم فراری از زندان دهدشــت
پس از  3ماه از ســوی پلیس دســتگیر شــد و پیگیریها
برای دستگیری دو زندانی دیگر ادامه دارد.
ســردار مهــدی انصــاری ،فرمانــده انتظامــی اســتان
کهگیلویــه و بویراحمد در خصوص جزئیات این ماجرا
گفــت :یکی از این  3زندانی اوایل امســال به جرم قتل
فــردی بــ ه نــام ضرغــام دســتگیر و پــس از محاکمه به
زندان شهر دهدشت ،تحویل داده شد اما وی به همراه
دو زندانــی دیگــر در تاریخ  ۲۵خــرداد از زندان متواری
شدند که پس از آن پلیس با توجه به اهمیت موضوع،

گــروه حــوادث  /افزایــش آمــار کــودکان و نوجوانــان
معتــاد در خراســان شــمالی ناشــی از مشــکالت فرهنگــی
خانوادههاست.
دکتــر کاوه حجت -رئیــس مرکز تحقیقــات اعتیاد و علوم
رفتاری دانشــگاه علوم پزشــکی خراسان شــمالی -با بیان
این موضوع به ایســنا گفت :مشــکل اعتیاد کودکان در این
استان به علت مسائل فرهنگی تبدیل به یک دغدغه شده
اســت چــرا که برخــی از خانوادههــای این اســتان از تریاک
بهعنــوان نوشــدارو برای کودکان خود اســتفاده میکنند که

همین امر موجب اعتیاد آنها شده است.
وی در ادامه تصریــح کرد :عالوه بر آن برخی از خانوادهها
نیــز بــرای وادار کردن کودکانشــان به حمــل و توزیع مواد
مخدر ،آنها را به عمد معتاد میکنند.
از همین رو دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان بــرای حل این
معضــل موفــق بــه ایجــاد مرکــز تــرک اعتیــاد بــا ظرفیت
 17تخــت بــرای کودکان و نوجوانان شــده که آمــاده افتتاح
است و کودکان و نوجوانان معتاد در مدت دو هفته پس از
سم زدایی به بهزیستی تحویل داده میشوند.

م
ا
انتق ی از فروشنده نقشه گنج قالبی
میلیارد

اعدام

مجازات تعرض به خانم پرستار
گروهحوادث-معصومهمرادپور/مرد شرور که به بهانه تزریق آمپول و
ســرم یک خانم پرستار را به خانهاش کشــانده و مورد آزار و اذیت قرار
داده بود پس از محاکمه غیرعلنی در شعبه یکم دادگاه کیفری استان
البرز به اعدام محکوم شد.
بــ ه گــزارش خبرنــگار حوادث«ایران» ،بهمــن پارســال زن جوانی
هراسان خودش را به اداره پلیس رساند و گفت :زمانی که برای تزریق
آمپول ب ه خانه مردی که مدعی بود بیمار است رفتم او به من تعرض
کرد.
این زن جوان گفت :مرد جوان را از قبل میشــناختم وقتی تماس
گرفت و گفت که کســالت شدیدی دارد و نمیتواند به درمانگاه بیاید
مــن بهحرفــش اعتمــاد کردم و بــه خانــهاش رفتم اما نمیدانســتم
خانوادهاش در خانه نیستند و او برایم دام شومی پهن کرده است.
وقتــی زنــگ در را زدم او خیلی ســریع در را باز کرد و مــن وارد اتاق
پذیرایی شدم کسی در خانه نبود چند ثانیه ایستادم تا اینکه مرد جوان
وارد اتاق شــد و ناگهان بهطــرف من حمله کرد و با تهدید مرا قربانی
نقشهشیطانیاشکرد.بهدنبالاظهاراتخانمپرستار،مردشرورقبل
از آنکه متواری شود در مخفیگاهش دستگیر شد.
ایــن متهم بهدنبال اســنادی کــه در پروندهاش موجــود بود به
اتهامش اعتراف کرد و در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به
ریاســت قاضــی رنجبر و با حضور دو مستشــار بهصورت غیرعلنی
محاکمه شد.
قضــات دادگاه پــس از بررســی محتوای پرونده و مدارک پزشــکی
قانونی و گزارش مرجع انتظامی و اعترافهای خود متهم او را بهخاطر
تجاوز به عنف به اشد مجازات -اعدام  -محکوم کردند.

سیم کارت هایی که دردسر می شود

گروهحوادث/سیمکارت بدون هویت در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد ولی برخی
دفاتر و نمایندگیهای اپراتور تلفن همراه بدون حضور شخص و ارائه مدارک اقدام
بهثبتسیمکارتبهنامافرادمیکنند.
ســرهنگ مصطفی نوروزی -رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و ســازمان یافته
پلیس فتا ناجا  -با بیان این مطلب به پایگاه اطالعرسانی پلیس گفت :شهروندان از
ارائه تصاویر مدارک هویتی خود به مراجع غیررسمی خودداری کنند ،زیرا در صورت
مفقــودی ســیمکارت یا ارائه ســیمکارت خود بــه دیگران ،تمام مســئولیت قانونی
بــا فــردی خواهد بود که ســیمکارت ب ه نام او اســت .همچنیــن در صورت مفقودی
سیمکارتشان در اسرع وقت اقدام به سوزاندن سیمکارت یا مسدود کردن آن کنند.
ایــن مقــام انتظامی افــزود :شــهروندان میتوانند با ارســال کد ملی به ســامانه
پیامکی ۳۰۰۰۱۵۰یا گرفتن استعالم از وبسایت CRA.IRاز تعداد سیمکارتهایی
ت یا مدارک هویتیشان سوءاستفاده
که به نامشان است مطلع شوند و اگر از سیمکار 
شده مطلع شوند و برای طرح شکایت و مسدود کردن سیمکارت اقدام کنند.
سرهنگ نوروزی در پایان گفت :همانطور که میدانیم نظارت بر سیمکارتها از
طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات است؛ بنابراین از وزارت ارتباطات
میخواهیمفرآیندثبتناموصدورسیمکارترابااحرازهویتازطریقمکانیزمهای
بیومتریکراهاندازیکندتادیگرشاهدتخلفاتومشکالتاینچنینینباشیم.

دســتگیری افراد متــواری از زندان را بهصــورت ویژه در
دستور کار قرار داد.
وی در ادامــه افزود :با برگزاری جلســات متعدد پلیس
با مســئوالن مرتبط ،اولیای دم و افراد بانفوذ محلی در
شهر دهدشت ،ســرانجام در اوایل هفته جاری ،یکی از
ســه زندانی متواری که همان فرد قاتل بود دستگیر ،به
پلیــس معرفی و پس از آن به زندان دهدشــت تحویل
داده شد.
ردیابیهــای پلیســی برای دســتگیری دو زندانی فراری
دیگر ادامه دارد.

کودکانی که ناخواسته معتاد می شوند

 3کشته در تصادف
اتوبوس با پراید

گــروه حوادث /مــرد جوان کــه در ازای
دریافــت نقشــه گنــج ،خــودروی 206
خود را فروخته بود وقتی فهمید نقشــه
قالبی است ،تصمیم به انتقام گرفت.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
چنــدی پیــش مــرد جوانی بــه پلیس
مراجعــه کــرد و از ســرقت خانــهاش
خبــر داد و گفــت :خانــهای در شــمال
تهران دارم و شــب گذشــته به جشــن
تولــد یکــی از دوســتانم رفتــه بــودم،
وقتی به خانه برگشــتم متوجه شــدم
که پول و طالها و دالرهایم را به ارزش
یک میلیارد تومان از خانهام ســرقت
کردهانــد .از آنجــا کــه ســارقان دقیقــاً
به ســراغ محل نگهــداری ایــن اموال
رفتهاند احتمال میدهم از آشــنایانم
باشند.
بهدنبــال شــکایت مــرد جــوان
تحقیقــات پلیســی آغــاز شــد .در
بررســیهای اولیــه مشــخص شــد که
ســارق یــا ســارقان بــا شکســتن قفــل
در وارد ســاختمان شــده و نقشــه
سرقتشــان را اجرا کردهاند .در بازبینی
دوربینهــای مداربســته اطراف محل
ســرقت ،تیــم تحقیــق موفــق شــدند

تصویــری از دو مرد جــوان که عامالن
این سرقت بودند بهدست آورند.
ëëسرنخ در تصویر دوربینهای مداربسته
مــرد صاحبخانــه بــه محــض
مشــاهده ســارقان یکــی از آنهــا را
شناســایی کرد و گفت :این پدرام یکی
از دوســتان قدیمیام است من مدتی
قبــل خــودروی  206او را خریــدم .مــا
باهــم مشــکلی نداشــتیم ،نمیدانــم
چرا چنین نقشهای کشیده است.
بهدنبــال اطالعاتی که مــرد جوان
بــه پلیس داده بــود ،کارآگاهان ،خانه
پــدرام را شناســایی و او را دســتگیر
کردنــد .پدرام کــه ابتدا منکر ســرقت
بــود ،ســرانجام بــه جــرم خــود بــا
همدســتی یکی از دوســتانش اعتراف
کرد.
بــا اعتــراف پــدرام همدســت او
دســتگیر و وســایل ســرقتی نیــز در
مخفیگاه شان کشف شد.
ëëگفتوگو با متهم
چرا نقشــه ســرقت از خانه دوستت را
طراحی کردی؟
تقصیــر خودش بود .او ســرم کاله
گذاشــت و مــن تصمیــم گرفتــم از او

انتقام بگیرم.
چرا شکایت نکردی؟
نمی توانســتم چون خودم گرفتار
میشــدم .مــن میخواســتم خــودرو
206ام را بفروشــم آن روز بــه خانــه
کــوروش کــه رفیــق قدیمــیام بــود
رفتــم .وقتــی متوجه شــد میخواهم
خودروام را بفروشم گفت که خریدار
ماشــین اســت .مــن هــم موافقــت
کــردم امــا کــوروش بــه جای پــول به
من نقشــه گنــج و دســتگاه گنج یاب
داد .میگفت دستگاه گنج یاب چون
بهصورت قاچاق وارد ایران میشــود
قیمتــش بــاالی  15میلیــون تومــان
اســت .بعد یک نقشه گنج هم داد و
گفت کــه میتوانم با این نقشــه کلی
عتیقــه پیدا کنم و با فروشــش پولدار
شوم.
از کــوروش نپرســیدی چــرا خــودش
دنبال نقشه گنج نرفته است؟
میگفت چون کارمند یک شرکت
اســت و ایــن کار نیــاز به وقــت زیادی
دارد نمیتوانــد مرخصــی بگیــرد و
دنبــال ایــن کارهــا بــرود؛ خالصــه که
قانعــم کــرد بــه جــای پــول ماشــینم

سرقت  150میلیونی با لباس زنانه
گــروه حــوادث /مــرد جــوان
کــه بــا پوشــیدن لبــاس زنانه
وارد خانــه زن تنها شــده و 150
میلیــون تومــان پــول و طــا
ســرقت کرده بــود در حالی از
ســوی پلیس دســتگیر شــد که
طــراح ایــن نقشــه را دوســت
خود معرفی کرد.
ب ه گزارش خبرنگار «ایران» ،رسیدگی
بــه ایــن پرونــده از اواســط تیر امســال
بــا شــکایت زن جوانــی بــه مرکــز
فوریتهــای پلیســی  110کلیــد خورد.
ایــن زن مدعــی بــود وقتــی در خانــه
نبوده مقادیری طال ،سکه و پول نقد به
ارزش یکصد و پنجاه میلیون تومان از
خانهاش سرقت شده است.
بــا اعــام ایــن گــزارش ،پرونــده
مقدماتــی با موضــوع ســرقت منزل
تشــکیل و بــرای رســیدگی تخصصی
به دستور بازپرس شــعبه  9دادسرای
ناحیــه  10تهران در اختیــار کارآگاهان
پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت
و مأموران پس از بررسی دوربینهای
مداربسته محل سرقت متوجه شدند
کــه یــک زن بــا کلیــد وارد آپارتمــان
شاکی شده است .کارآگاهان با بررسی
دقیقتر دریافتند سارق یک مرد است
کــه لباس زنانه برتن کرده و از آنجا که
ســرقت بــدون تخریــب و با اســتفاده
از کلید انجام شــده ،احتمــال ارتکاب
ســرقت توســط آشــنایان و بســتگان
مالباختهقوتگرفت.
در حالی که زن جوان نتوانسته بود
چهره متهم را شناسایی کند و به کسی

نیز ظنین نبود تحقیقات پلیسی ادامه
یافــت تــا اینکــه کارآگاهان در شــاخه
دیگــری از تحقیقــات جوانــی بهنــام
پیمان را شناســایی کردند که در زمان
ســرقت در محل حضور داشته است.
بنابراین بالفاصلــه با هماهنگیهای
انجام شــده مخفیــگاه ایــن متهم در
محدودهپاسگاهنعمتآبادشناسایی
و بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی در
چهارمیــن روز شــهریور دســتگیر و به
پلیسآگاهیمنتقلشد.
سرهنگ کارآگاه خیراهلل دولتخواه
 رئیــس پایگاه پنجم پلیــس آگاهیپایتخــت -در رابطــه با جزئیــات این
ماجــرا گفــت :در تحقیقــات صــورت
گرفتــه از پیمــان ،وی منکــر هرگونــه
اطالع از ســرقت شــد اما با اســتناد به
دالیــل و مــدارک به دســت آمــده در
ادامه تحقیقات لب به اعتراف گشود
و اظهــار داشــت ،پیشــنهاد ســرقت را
دوستم مهرداد به من داد.
بــ ه دنبــال اظهــارات ایــن مــرد،
دســتگیری مهــرداد در دســتور کار
کارآگاهــان قرار گرفــت و با بهرهگیری
از روشهــای علمی کشــف جــرم ،در
تاریــخ پنجــم شــهریور در محــدوده

برخــورد اتوبــوس بــا ســواری پرایــد در مســیر زاهدان-
خاش سه کشته و یک مجروح برجا گذاشت.
بهگزارش خبرگزاری صداوســیمای مرکز سیســتان و
بلوچستان ،رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان گفــت :ایــن
حادثه ساعت  48و 9دقیقه چهارشنبه در مسیر خاش-
زاهدان محدوده منطقه دهپابید رخ داد.

نقشــه گنــج و دســتگاه گنــج یــاب را
بگیرم .سند ماشــین را ب ه نام او کردم
و در ســودای پیدا کردن گنج به شمال
کشــور رفتــم .امــا هرچه جســت و جو
کردم هیــچ گنجی پیدا نکــردم ،حتی
به خــودم گفتم که دســتگاه گنج یاب
را میفروشــم و قســمتی از خســارتم
جبــران میشــود امــا زمانی کــه برای
فروش دســتگاه اقــدام کــردم متوجه
شــدم کــه بیــش از  200هــزار تومــان
ارزش ندارد.
چه شد که به فکر سرقت افتادی؟
یکــی از دوســتان قدیمــیام را در
قهــوه خانهای دیــدم او در کار خالف
بــود .ماجــرا را کــه شــنید پیشــنهاد
ســرقت داد .منتظــر فرصتــی بــرای
اجــرای نقشــه ســرقت بــودم و وقتی
فهمیدم کوروش به میهمانی شــبانه
دعوت شــده است ،به همراه دوستم
نقشه ســرقت از خانه را اجرا کردیم.
پولــی که ما ســرقت کردیــم از هزینه
ماشینم خیلی بیشتر بود اما کوروش
بایــد میفهمیــد تــاوان کالهبــرداری
و خیانــت در رفاقــت خیلی ســنگین
است.

جانباختن یک ایرانی
در عاشورای کربال

عکس :پلیس

گروهحوادث/افرادی که اموالشــان به ســرقت رفته است
با مراجعه به سامانه نمایشگاه مجازی پلیس میتوانند
هشدار اموال خود را شناسایی کنند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ رضا موذن -معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
کشــور -با اعالم این خبــر گفت :یکی از مأموریتهــای مهم پلیس تخصصی
آگاهــی ،در کنــار بحث مقابله و مبارزه با مجرمان بویژه ســارقان ،کشــف اموال
مالباختــگان اســت .از آنجایــی که برخــی از مالباختــگان در نحوه شناســایی و
تشــخیص اموال خود دچار مشکالتی هستند ،سامانه نمایشگاه مجازی اموال
از سال گذشته در سایت پلیس بارگذاری شد .بخشی از اموالی که پلیس آگاهی
کشــور به واســطه انجــام مأموریتهــای تخصصی کشــف میکننــد در فرآیند
سرقت توسط سارقان دچار تغییر میشوند و شناسایی را برای مأموران نیروی
انتظامی دشوار میکند .معموالًمالباختگان نشانههای خاصی روی اموال خود
دارند که فقط برای خودشــان قابل شناســایی اســت ،از اینرو از اموال مسروقه
عکســبرداری و در این ســامانه بارگذاری میشــود تا افراد اموال مسروقه خود را
بهصورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری شناســایی کنند .ســرهنگ موذن
افزود :یک باکس تحت عنوان «نمایشگاه مجازی اموال» در گوشه سمت راست
ســایت پلیس به نشــانی  /http://police.irقرار داده شــده که افراد با وارد کردن
کد  ۱۰رقمی و مشــخصات پرونده میتوانند تصاویر اموال مکشــوفه مسروقه را
مالحظه و شناسایی کنند .معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور ادامه داد:
در صورت شناسایی اموال توسط مالباخته ،کاربران بعد از ۷۲ساعت بررسی در
همــان باکس برای مالباخته پیغام میگذارند و نتیجه را به او اعالم میکنند تا
روند قضایی و انتظامی خود را در کوتاهترین زمان ممکن طی کند.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

عکس :ایران

قســمتهفتم/ماجرای جنایت هولناک سپهبد حسین
آزموده فرماندار نظامی تهران را که دادســتان نظامی در
خاطره دادگاه مربــوط بــه محاکمه دکتر محمد مصــدق بود ،به
اختصــار نوشــتهام و یادآوری کــردهام که این مرد دســتور
میداد برخی از زندانیان سیاسی را در بازداشتگاه نظامی
شبانه درون کیسه میکردند و با هواپیما به طرف دریاچه
نمک قــم میبردند و از آســمان به اعمــاق آبهای این
محمد بلوری دریاچهمیانداختند.
روزنامه نگار
با گذشــت ســالها از این جنایت و با پیــروزی انقالب
پیشکسوت
اســامی و افشــای مدارک موجــود در ســازمان اطالعات
و امنیت (ســاواک) به اطالعات تازهای رســیدم که نشــان میداد یک جاسوس
و خبرنگار فرانســوی ،شــبها بهصورت پنهانی در میان خلنگزارهای حاشــیه
دریاچه قم شــاهد فرو ریختن زندانیان سیاســی از هواپیما به درون این دریاچه
بوده است که پس از فیلمبرداری این صحنهها در شب بهصورت پنهانی از ایران
گریخت و مأموران اطالعاتی رژیم با افشای این واقعه تصمیم گرفتند از طریق
رئیس جمهوری فرانسه صحنههای فیلمبرداری شده را به دست بیاورند.
همانگونهکهنوشتهامدرآغازدهه 40کشوربهخاطرقراردادزیانباراستثماری
کنسرسیوم نفت ایران با شرکتهای نفتی اروپا و امریکا از یک طرف و خریدهای
بیحســاب و سنگین اسلحه از غرب کشــور با بحران اقتصادی روبهرو شده بود
کــه دکتر علی امینی به توصیه جان اف کندی به نخســتوزیری منصوب شــد
و او ناگزیــر اجرای برنامه ریاضت اقتصادی را به مردم و ســازمانهای مختلف
دولتی تحمیل کرد .در جریان اجرای این برنامه دکتر امینی قانون معروف «از
کجا آوردهای؟» را که چند ســالی بالتکلیف مانده بود به اجرا در آورد تا اموال و
داراییهای مقامات و مسئوالن مختلف امیران ارتش مورد شناسایی قرار گیرد
تا اگر ثروتی از طریق سوءاستفاده ،اختالس و ارتشا بهدست آوردهاند ،بازداشت
و محاکمه شــوند .در این میان گروهی از ژنرالهای بازنشســته نظامی به اتهام
سوءاستفادههای مالی به دادگستری احضار شدند که فقط چند نفر از آنها پای
میز محاکمه رفتند تا اینکه دکتر امینی با گذشت یک سال از نخستوزیریاش
از این مقام برکنار شد و برنامه «از کجا آوردهای؟» نیمهکاره رها شد و پروندهاش
برای همیشــه مسکوت ماند .در آغاز نخســتوزیری دکتر امینی در دادگستری
نورالدین الموتی به وزارت انتخاب شده بود و به دادستان تهران دستور داده بود
به احضار ژنرالهای بازنشسته ارتش اقدام کند.
یــک روز کــه در تحریریه روزنامه کیهان ســرگرم تنظیم خبرهــای مربوط به
حوادث بودم ،ســردبیر روزنامه من را خواســت و گفت از آنجا که به دادگستری
رفــت و آمــ د داری و طی یکی دوماه با وزیر دادگســتری رابطه دوســتانهای پیدا
کــردهای با یکی از عکاســان خبری روزنامه به دیــدن وزیر بروید و چند عکس از
او بــرای نگهداری در آرشــیو روزنامه تهیه کنید .هنــگام ظهر بود همراه عکاس
روزنامه وارد دفتر وزیر دادگستری شدیم و او را دیدیم که خسته از کار روزانه پشت
میز وزارت نشسته و مشغول خوردن ناهار بود.
گفتم:آقایالموتیآمدهایمعکسازشمابگیریمچوندرآرشیومانعکسی
از شــما نداریم .بشــقاب غذایش را پس کشــید و با لبخندی گفت :من آمادهام
برای عکســبرداری .عکاس روزنامه چند عکس گرفت و من که در پی بهانهای
برای طرح یک پرسش بودم گفتم :آقای الموتی عکس سه در چهار که از شما
نمیخواهیم بهتر اســت هنگامــی که حرفی میزنید از شــما در حال صحبت
عکسهایی جالب گرفته شــود .آقای وزیر به شــوخی گفت :امان از دست شما
خبرنگارها.حاالچهبگویم؟
من که به هدفم نزدیک شده بودم گفتم :آقای الموتی درباره سپهبد حسین
آزموده بگویید .میبینم این روزها پنهانی به دادگستری رفت و آمد دارد .آقای
وزیر از این ســؤالم برافروخته شــد و پس از چند لحظه ســکوت گفت :آزموده را
میگویید؟ این مرد «آیشمن» ایران بوده .همانطور که آیشمن زندانیان را روانه
کورههای آدم ســوزی میکرد ،این ژنرال بازنشســته هم شــبانه دســتور میداد
زندانیان را سوار هواپیما کنند و در اعماق دریاچه نمک قم بیندازند...
و من بهتزده به آقای وزیر دادگستری خیره ماندم ...آزموده ،آیشمن ایران؟
چهمیشنوم؟!
ادامه روز یکشنبه

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

میــدان آزادی شناســایی و دســتگیر
شــد .وی در تحقیقات صــورت گرفته
بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد و اظهار
داشــت ،حــدود چنــد مــاه پیــش بــا
مالباخته آشــنا شــدم و پــس از جلب
اعتمــاد او در فرصتی مناســب از روی
کلیدهــای خانهاش ســاختم ،تا اینکه
بــه دوســتم پیمان پیشــنهاد ســرقت
را دادم و بــه او گفتــم با پوشــش زنانه
وارد منــزل شــاکی شــود چــون توجــه
کسی را جلب نمیکند .متهمان پس
از ســرقت ،طالها را به یــک مالخر در
محدودهشهرستانبهارستانبهمبلغ
 70میلیــون تومــان فروخته و پــول را
بین خود تقســیم و صرف خرید مواد
مخدر کردهاند .با به دست آمدن این
اطالعــات ،مالخــر اموال مســروقه به
همراهپسرشدستگیرشدند.
بــا توجــه به دســتگیری ســارقان و
خریــداران امــوال مســروقه و اعتراف
به جــرم خود ،متهمان با صــدور قرار
قانونی از ســوی بازپرس شــعبه نهم
دادسرای ناحیه  10تهران ،برای انجام
تحقیقــات تکمیلــی و کشــف ســایر
جرایمدیگردراختیارکارآگاهانپایگاه
پنجمپلیسآگاهیقرارگرفتند.

دکتر فریبرز راشــدی افزود :در این حادثه ســه نفر از
سرنشــینان ســواری پراید جان خود را از دســت دادند و
تنها مجروح این حادثه به بیمارستان امام خمینی(ره)
خاش منتقل شد .سرهنگ کشواد بهروزیزاده فرمانده
پلیس راه شــمال سیســتان و بلوچســتان نیــز علت این
حادثــه را گــردش اشــتباه از ســوی راننده ســواری پراید
اعالم کرد.

گروه حــوادث  /مدیرکل عتبات ســازمان حج از
مــرگ یک جــوان ایرانی در حادثه ظهرعاشــورا
در کربــا خبر داد .در این حادثه  4زائر ایرانی نیز
مجروحشدند.
حجتاالسالمصحبتاهللرحمانیمدیرکل
عتبــات ســازمان حج ،دربــاره وضعیــت زائران
ایرانی در این حادثه به ایسنا گفت4:نفر از زائران
ایرانی دچار مصدومیت شدند و حسین خاوری،
فرزندسلطانعلیمتولد 1367ازمشهدتنهازائر
جانباختهکشورماناست.
وی در ادامــه افــزود :علــی جمشــیدیان از
اصفهــان ،محمدباقــر حائــری از قــم و محمــد
یوســفی از قــم مصدومانی هســتند کــه در حال
حاضر در بیمارســتان تحــت مداوا قــرار دارند و
محمد قربان هم مصدوم چهارمی بوده که پس
از درمان ترخیص شده است.
مدیرکل عتبات ســازمان حــج تصریح کرد:
بعیــد میدانــم کــه بــه تعــداد جانباختــگان و
مجروحــان ایرانــی این حادثــه اضافه شــود و با
اینکه تمام بیمارستانهای کربال برای شناسایی
ایرانیها بررســی شــده اما عملیات جست وجو
برای جانباختگان و مصدومان احتمالی ایرانی
ادامه دارد.
محمدصــادق براتــی -سرپرســت معاونت
هماهنگــی امــور زائــران اســتانداری خراســان
رضوی -نیز در پی جان باختن زائر مشــهدی در
حادثه کربال گفــت :پیگیریها برای انتقال پیکر
زائــر جانباختــه در حادثه کربال در حــال انجام
است از آن جا که او با کاروانهای رسمی به کربال
مشرف نشده بود ،مقداری زمان برد و در نهایت
خانواده او را پیدا کردیم.
وی ضمــن بیــان اینکــه خانــواده ایــن زائــر
مشــهدی متقاضــی دفــن در ایــران هســتند،
ادامــه داد :هماهنگیهــای الزم با خانــواده زائر
جانباخته انجام شــده و بــرای انتقال پیکر او به
ایران پیگیریها در حال انجام است.
ایــن حادثــه در جریــان برگــزاری مراســم
«رکضــه طویریــج» (دویــدن طویریــج) کــه هر
ســال ظهر عاشــورا برای بزرگداشــت قیام کربال
در بین الحرمین(منطقهای بین حرمهای امام
حسین(ع)وحضرتعباس(ع)برگزارمیشود،
رخ داد و تعدادی از زائران به سبب زیر پا ماندن
دچار حادثه شــدهاند .منابــع اطالعاتی عراق تا
این لحظــه از مرگ  ٣٣زائــر و مصدومیت ١٢٢
نفر خبــر دادهاند .گفتنی اســت برخــی از منابع
خبری هم ریــزش دیوار بتنی در «بــاب الرجاء»
مقابل حســینیه تهرانی در حرم حضــرت امام
حسین(ع) را عامل این حادثه عنوان کردهاند.

