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زن جوان: برای شیشه 
راننده دزدان شدم!  

دخت�ر جواني ك�ه م�درك رانندگي 
حرف�ه اي دارد، مدعي اس�ت پس از 
اينك�ه معتاد ب�ه مواد مخدر شيش�ه 
شده اس�ت، براي تأمي�ن هزينه مواد 
مخدر ب�ه عن�وان راننده ب�راي باند 

سارقان منازل استخدام شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، اعتياد به مواد مخدر 
منش��ا جرائم زيادي اس��ت. در گفت وگو 
با س��ارقان معموالً همگي مدعي هستند 
كه به خاطر اعتياد ب��ه مواد مخدر مرتكب 
ج��رم ش��ده اند. بررس��ي پرون��ده دختر 
جواني كه وارد باند س��ارقان منزل ش��ده 
است نشان مي دهد، وي كه داراي مدرك 
رانندگي حرفه اي است و خانواده پولداري 
داشته است، وقتي معتاد به شيشه مي شود 
براي تأمين هزينه مواد مخدر به ناچار وارد 
باند سارقان مي شود. اين پرونده از چندي 
قبل با شكايت مردي از سارقاني ناشناسي 
به اتهام دستبرد به خانه اش در دستور كار 

مأموران پليس قرار گرفت. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: خانه ام در 
يكي از خيابان هاي ش��مالي تهران است. 
چند روز قبل همراه خانواده ام براي س��فر 
به شمال كشور رفتيم. ساعتي قبل وقتي 
از مسافرت برگشتيم در خانه مان با صحنه 
عجيبي روبه رو شديم. قفل در خانه تخريب 
و وس��ايل داخل خانه هم به ه��م ريخته 
شده بود كه حكايت از اين داشت سارق يا 
سارقاني به خانه ام دستبرد زده اند. با طرح 
شكايت، پرونده به دستور قاضي علي وسيله 
ايرد موس��ي، بازپرس ش��عبه 5 دادسراي 
ناحيه 34 براي رسيدگي در اختيار تيمي از 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه 

مأموران پليس با ش��كايت هاي مش��ابهي 
روبه رو شدند. 

يكي از ش��اكيان گفت: ش��ام خانه يكي از 
بستگانم دعوت بوديم. نيمه هاي شب وقتي 
همراه خانواده ام به خانه برگشتيم متوجه 
شديم س��ارقاني به خانه ام دستبرد زده اند 
و طالها، پول و لپ تاپ و... سرقت كرده اند. 
در حالي كه هر روز به تعداد شاكيان افزوده 
مي شد يكي از شاكيان به اداره پليس رفت 
و گفت كه سارقان لوازم سرقتي خانه اش 
را در كان��ال تلگرامي ب��راي فروش آگهي 

داده اند. 
بدين ترتي��ب مأم��وران با بررس��ي هاي 
تخصصي صاحب آگهي را كه پسر جواني به 
نام شهباز بود، شناسايي كردند. بررسي ها 
نشان داد شهباز، س��ارق سابقه داري است 
كه قبل از اين چند باري به اتهام س��رقت 
به زندان رفته اس��ت. در چنين ش��رايطي 
مأموران شهباز را دستگير و به اداره پليس 
منتقل كردن��د. مته��م در بازجويي ها به 
سرقت هاي س��ريالي با همدستي يكي از 
دوستانش به نام مهرداد و دختر جواني به 

نام مهتاب اعتراف كرد. 
مأموران در ادامه مهت��اب و مهرداد را هم 

بازداشت كردند. 
صبح دي��روز مهت��اب ب��راي بازجويي به 
دادسراي ويژه س��رقت منتقل شد. متهم 
كه م��درك رانندگي حرف��ه اي دارد و در 
دوران نوجواني در مس��ابقات رالي شركت 
مي كرده اس��ت، هرگز فكر نمي كرد روزي 
معتاد به شيشه ش��ود و به عنوان راننده با 
باند سارقان حرفه اي منازل تهران همكاري 
كند. وي در گفت وگو با خبرنگار ما ماجرا 

را شرح داد. 

خودت را معرفي كن ؟ 
مهتاب هستم 27 ساله. 

چه ش�د كه وارد باند س�ارقان 
منزل شدي ؟ 

به مواد مخدر شيش��ه معتادم و براي تأمين 
هزينه مواد وارد اين باند شدم. 

در بان�د س�رقت چ�ه نقش�ي 
داشتي ؟ 

م��ن داراي م��درك رانندگ��ي حرف��ه اي 
هس��تم. يكس��ال پيش با مهرداد در پاتوق 
مصرف كنندگان مواد مخدر آشنا شدم. وقتي 
فهميد كه رانندگي ام حرفه اي اس��ت از من 
خواست وارد باند سرقت آنها شوم و به عنوان 
راننده با آنها همكاري كنم. از آن روز به بعد من 
در قبال تأمين شيشه ام استخدام باند شدم. 
چه شد كه معتاد شيشه شدي ؟ 

من خانواده پولداري داشتم و آنها براي من 
همه امكان��ات را فراهم مي كردن��د تا اينكه 
شش سال قبل با پسر جواني دوست شدم و 
او به من ابراز عالقه كرد. قرار بود با هم ازدواج 
كنيم اما او مرا فريب داد و بعد از مدتي هم مرا 

معتاد به مواد مخدر شيشه كرد. 

عالق�ه  رانندگ�ي  ب�ه 
داشتي ؟ 

بل��ه. از دوران كودك��ي رانندگ��ي 
مي كردم تا اينكه م��درك رانندگي 
گرفتم و حتي در مسابقات رالي هم 

شركت مي كردم. 
در اين مدت كه سرقت مي كرديد 
از دست پليس هم فرار كرديد ؟ 

بل��ه، هم از دس��ت پلي��س و هم از دس��ت 
صاحبخانه فرار می كرديم. من هميشه داخل 
كوچه پشت فرمان آماده حركت بودم كه چند 
باري مأموران و صاحبخانه ما را تعقيب كردند 
و من با رانندگي حرفه اي كه كردم موفق به 

فرار شديم. 
چطور دستگير شديد ؟ 

معموالً مهرداد و ش��هباز پول، طال و تبلت و 
لپ تاپ و موبايل سرقت مي كردند و بعد هم 
اموال س��رقتي را براي فروش در كانال هاي 
تلگرامي آگهي مي دادند كه دست ما رو شد. 

حرف آخر ؟ 
هر گز فكر نمي كردم شيشه زندگي و جواني ام 

را تباه كند. 

،

آگهى مفقودي 
ــس  ــاج پال ــرگ ســبز و کارت موتورســیکلت سیســتم باج اصــل ب
تیــپ CC 135 مــدل 1391 بــه رنــگ قرمــز و شــماره موتــور 86982 
JEGBUF و شــماره تنه NE0145Z9136778 و شــماره  پــالك 29351-
ــود  ــیرمحمد مفق ــد ش ــی فرزن ــادر مومن ــاي ق ــام آق ــه ن 547 ب

ــران ــد.              دهل ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

آگهى مفقودي 
بــرگ ســبز خــودروي ســواري پــژو 1600 آردي مــدل 1383 
ــماره  ــران 96- 324 ج 36 و ش ــهربانی ای ــماره ش ــه ش ب
ــام  ــه ن ــی 83100591ب ــماره شاس ــور 11783000433و ش موت
آقــاي محمــود محمــدي بــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــد. ــاقط می باش ــار س اعتب

اتهام مرگ 40 مسافر آنتونف به گردن خلبان فوت شده  افتاد
دومين جلس�ه محاكم�ه چه�ار نف�ر از مديران س�ابق 
س�ازمان هواپيمايي كش�وري كه به اتهام قتل شبه عمد 
40 مس�افر هواپيمايي آنتونف مجرم ش�ناخته ش�ده اند  
روز گذش�ته و با گذشت پنج س�ال از وقوع حادثه برگزار 
شد. متهمان با انكار جرائم خود مدعی شدند بی توجهی 
خلبان نس�بت به وظايف خود منجر به بروز حادثه شده 
است.  اين هواپيما 19 مرداد س�ال 93 از فرودگاه مهرآباد 
به پ�رواز درآمد تا راه�ي طبس ش�ود، ام�ا دقايقي بعد 
سقوط كرد و 40 كشته و هش�ت مجروح برجاي گذاشت. 
با وقوع حادثه تالش ها براي بررسي علت وقوع و شناسايي مقصران 
آن به جريان افتاد و قاضي محمدشهرياري، سرپرست دادسراي 
امور جنايي از س��وي رئيس وقت قوه قضائيه مأمور رسيدگي به 
پرونده شد. براساس تحقيقات انجام شده كه با حضور تيم هاي 
كارشناسي انجام و مشخص شد كه مس��ئوالن مقصر شناخته 
شده در حادثه به تذكرات متخصصان درباره ايرادهاي وارد شده 
به اين هواپيما توجه نكرده بودند به طوري كه روز حادثه خلبان 
اوكرايني به دليل نقص فني موجود حاضر به پرواز با هواپيما نشد 
و مس��ئوالن وقت يك خلبان ايراني را مجبور به پرواز با هواپيما 
كردند كه منجر به بروز حادثه شد. با كامل شدن تحقيقات، رئيس 
وقت سازمان هواپيمايي كشور، مدير كل وقت دفتر مهندسي و 
قابليت استاندارد پرواز اين سازمان، مديركل وقت دفتر عمليات 
پرواز معاونت استاندارد پرواز و همچنين مديرعامل شركت هسا و 
شركت هواپيمايي سپاهان به اتهام مشاركت در 40 فقره قتل شبه 
عمد و هشت فقره ضرب و جرح شبه عمدي مجرم شناخته شده و 

كيفرخواست عليه آنها صادر شد. 
براساس كيفرخواس��ت صادر ش��ده متهم رديف اول، متهم به 
تمديد مجوز پروازي هواپيماي س��انحه دي��ده و تمديد مجوز 
بهره برداري شركت هواپيمايي سپاهان به رغم مشكالت موجود 
متهم شد. متهم رديف دوم، هم به ناديده گرفتن مباحث مربوط 
به محدوديت هاي دمايي طرح شده در خصوص هواپيما و ناديده 
گرفتن محدوديت ها براي عدم پرواز هواپيما در مناطق گرمسيري 
متهم شد. كيفرخواست صادره عليه متهم رديف سوم هم افزايش 
زمان اعتبار گواهينامه پروازي از يكس��ال به سه س��ال در عين 
سالخوردگي ناوگان و تمديد مجوز پروازي به رغم مخالفت صريح 
كارشناسان مسئول اعالم شده بود. متهم رديف چهارم هم به دليل 
اصرار در به كار گيري بدون محدوديت هواپيماي سانحه ديده، 
عدم توجه به محدوديت درجه حرارت درباره هواپيما و اصرار بر 
بهره برداري از محصول معيوب و فاقد كيفيت آنتونف متهم شد. 
بعد از صدور كيفرخواست پرونده براي رسيدگي به شعبه 1058 
مجتمع قضايي كاركنان دولت فرستاده و  با رياست قاضي دانشور 

تشكيل شد. 
اولين جلسه رسيدگي به پرونده كه روز شنبه با حضور شاكيان و 
متهمان پرونده تشكيل شد، بعد از قرائت كيفرخواست از سوي 
نماينده دادستان خانواده هاي شاكي يك به يك در جايگاه قرار 
گرفتند و با درخواس��ت قتل عمد به جاي قتل ش��به عمد براي 
متهمان درخواست اشد مجازات كردند. سپس مجروحان حادثه 
نيز درخواست ديه كردند. بعد از ثبت اظهارات شاكيان، دومين 

جلسه رسيدگي روز گذشته برگزار شد. 
    انكار اتهامات

 ابتداي جلسه مدير عامل هس��ا با انكار اتهاماتش در دفاع از خود 
گفت: »بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه علم و صنعت در وزارت دفاع 
استخدام و بعد از چند سال در شركت سپاهان مشغول به كار شدم. از 

سال 90 الي 94 به عنوان مديرعامل شركت هواپيمايي هسا و بعد از 
سال 94 مدير عامل طراحي و ساخت موتور هوايي در تهران و سپس 
رئيس دفتر ساخت هواپيمايي جنگنده بودم. با توجه به موارد اتهامي 
كه با نظر كميسيون بررسي س��انحه در متن كيفرخواست آمده 
است با توجه به توانمندي هاي اين شركت در ساخت انواع هواپيما، 
هلي كوپتر و پهپاد بايد بگويم مجوز بهره برداري شركت هواپيمايي 
سپاهان 10روز قبل از سانحه صادر ش��ده بود و همه كارشناسان 
مربوطه سالمت فني هواپيما را امضا كرده بودند. همچنين در مورد 
عمر 25 ساله ناوگان نيز بايد گفت، قرارداد ايران با شركت به 20 سال 
نرسيده بود و بعد از شروع تا كامل شدن تجهيزات، ساخت هواپيما 

هم بيشتر از سه الي چهار سال نبوده است.«
   درباره پرواز خلبان 

متهم با اشاره به عدم پذيرش پرواز از سوي خلبان اوكرايني گفت: 
»روز حادثه مرحوم كاپيتان ايزدپناهي از خلبانان با سابقه كشور به 
دليل سفري كه داشتند به خلبان اوكرايني پيشنهاد دادند و شيفت 
كاري خود را در آن روز جابه جا كردند. اين مورد نيز از سوي خانواده 
ايزد پناهي مورد تأييد است. در مورد سقوط هفت هواپيماي اين 
شركت نيز بايد بگويم، هم اكنون چند فروند هواپيما در محل پارك   
و دو فروند نيز در خط توليد اس��ت. تنها دو مورد يكي در اراك و 

ديگري در دوره آموزش خلباني بود كه دچار سانحه شد.«
    انكار اتهام هاي ديگر

مدير عامل هسا با توجه به اينكه 17 بار پدال از سوي خلبان كاري 
محال است، گفت: »اين مورد كه در كميسيون سانحه اشاره شد 
امري محال است و خلبان فقط يكبار پدال مي زند تا هواپيما براي 
كنترل به سمت مخالف برود. در اين مورد و ابهاماتي كه در نمره، 
امتياز و مجوز هواپيما گفته شد اگر مس��تنداتي است ارائه شود 
تا مورد بررس��ي قرار گيرد. « وي در خصوص زمان سانحه گفت: 
»سانحه طبق ركوردي كه در جعبه س��ياه ضبط شده است در 

54 ثانيه اتفاق افتاده بود و زمان 19 ثانيه اش��تباه است. در مورد 
ظرفيت استاندارد هواپيما و پاس��خ به اتهام اضافه وزن هواپيما 
در روز حادثه نيز بايد بگويم، ش��ركت آنتونف بزرگترين شركت 
باربري اس��ت كه 20 فروند هواپيما با ظرفيت 250 تن را ساخته 
است. تعداد صندلي هاي استاندارد اين هواپيما در گواهينامه آن 
52 نفر بود اما به دليل درخواست سازمان تعداد 36 صندلي مجوز 
داده شد كه ما هم اين تعداد را قبول كرديم و در ابتداي تشكيل 
خط هوايي، طبق مجوز سازمان با 36 صندلي پرواز انجام مي شد. 
بعد از س��فر به اوكراين، نماينده هواپيمايي آن كش��ور به همان 
ظرفيت 52 صندلي اشاره كرد و اين تعداد را تأييد كرد تا اينكه بعد 
از برگشت به كشور اين تعداد به 52 صندلي افزايش يافت. « مدير 
عامل سها با اشاره به اينكه نصب موتور هلي  كوپتر روي هواپيما 
كار غير اصولي نيست، گفت: »در دنيا كار ساخت موتور يكي از 
پرهزينه ترين و پيچيده ترين كارهاس��ت. نكته ديگر اينكه همه 
هواپيماها به گونه اي طراحي شده اس��ت، اگر يك موتور آسيب 
ديد كامپيوتر پرواز هواپيما به طور هوش��مند فعال مي شود تا با 
موتور سالم ديگر به مسير ادامه دهد يا در موقعيت مناسبي فرود 
بيايد. در اصل سيستم الكترونيكي براي جبران كمبود زمان فعال 
است. اين فرايند از طريق دكمه اي كه هميشه روشن است انجام 
مي شود و اين دكمه در جعبه ايران 140 در روز حادثه نيز روشن 

و فعال بوده است.«
   محدوديت پرواز در مناطق گرمسيري

متهم در ادامه از محدوديت پرواز هواپيما در مناطق گرمس��يري 
گفت: »طبق گواهينامه اي كه براي اين هواپيما در اوكراين صادر 
ش��د، اس��تاندارد  ميزان درجه هوا از مثبت 45 تا منفي 55 درجه 
براي 52 صندلي آمده است كه در كتاب هواپيما نيز ثبت شده است. 
روز حادثه دماي هواي تهران 35 درجه باالي صفر بود و دماي شهر 

طبس نيز 42 درجه بود كه مغايرتي با استاندارد هواپيما نداشت.«

   مديرعامل، نماينده هواپيما نيست!
وي با تأكيد بر اينكه مدير عامل هواپيمايي نماينده هواپيما نيست 
و اين وظيفه خلبان است، گفت: »خلبان بر اساس كتاب ها، جداول 
در اختيار و محدوديت هاي سازمان در محاسبات خود وزن متناسب 
هواپيما را مي سنجد و سناريوي بلند شدن از زمين را نيز خودش 
طراحي مي كند. خلبان بعد از بلند شدن بايد ارابه هاي فرود را جمع 
كند كه روز حادثه خلبان اين مورد را فراموش كرده بود چون در 
صداي ضبط شده شنيده شد. همچنين سرعت برخاستن از روي 
زمين بايد 225 كيلومتر بر ساعت باشد، اما هواپيما 219 كيلومتر 
بر ساعت سرعت داشت. زاويه هوايي هم زياد بود به جاي 7 الي 10 
درجه، 14 درجه زاويه داشته است. اين داليل سقوط هواپيما بوده  
است كه همگي از صداي ضبط شده شنيده شد. در مورد زنگ زدگي 
و خوردگي موتور هواپيما نيز بايد بگويم، اين موارد با رصد دوربين ها 

تأييد و اعالم شد. بنابراين هواپيما منعي براي پرواز نداشت.«
    متهمان ديگر هم جرائمشان را انكار كردند

بعد از دفاعيات متهم و وكالي وي،  رئيس سازمان هواپيمايي 
وقت كش��ور گفت: »بنده به اصرار وزير وقت حدود دو س��ال از 
آبان 92 تا تير 94 به رياست سازمان هواپيمايي كشور منصوب 
شدم. اين سازمان حاكميتي و نظارتي است و در مورد اتهاماتي 
كه ابراز شد بايد بگويم اتهاماتي ناجوانمردانه است. « وي با اشاره 
به اتهاماتي كه در پرونده ثبت شده بود، گفت: » بنده تنها چند 
ساعت در دادس��را توانس��تم از خودم دفاع كنم و از اين پرونده 
6000 برگي تنها 10 برگ اظهارات بنده است. « وي در ادامه با 
تأييد بر توضيحات مدير عامل هسا با انكار اتهاماتش از خودش 
دفاع كرد.  در ادامه جلسه با انكار اتهامات از سوي دو متهم ديگر و 

تأييد توضيحات مديرعامل سها پايان يافت. 
بنابراين با توجه به اوراق پرونده و دفاعيات متهمان، رأي متناسب 

به زودي صادر خواهد شد. 

درخواست ديه 2 دختر از بیت المال
زن ميانس�ال كه ش�وهرش، دو دخترش�ان 
را ب�ا ضرب�ات چاقو ب�ه قت�ل رس�انده و به 
زندگ�ي خ�ودش ه�م پاي�ان داده ب�ود، از 
قض�ات دادگاه درخواس�ت ك�رد دي�ه 
دختران�ش از بيت الم�ال پرداخ�ت ش�ود. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، اين حادث��ه هولناك 
شهريور س��ال 96 اتفاق افتاد. وقت��ي مأموران 
پليس تهران در محل حاضر شدند مشخص شد 
دو دختر 18 و 25 ساله با ضربات چاقوي پدرشان 
به كام مرگ رفته اند. همچنين مشخص شد كه 
پدر خان��واده بعد از ارتكاب جناي��ت به زندگي 

خودش پايان داده است. همسر وي وقتي مورد 
تحقيق ق��رار گرفت، گفت: ش��وهرم به مصرف 
شيشه اعتياد داش��ت و همه درآمدش را صرف 
خريد و مصرف مواد مخدر مي كرد. ما مدام سر 
اين موضوع با هم مشاجره داشتيم و من و بچه ها 
از اين وضع خسته شده بوديم. وي در شرح قتل 
گفت: آن روز  بعد از مشاجره اي طوالني بر سر 
مصرف مواد خان��ه را ترك كردم. س��اعتي بعد 

وقتي برگشتم متوجه حادثه خونين شدم. 
بعد از كامل ش��دن تحقيقات، پرونده از س��وي 
بازپرس مختومه اعالم ش��د با اين حال مادر دو 

دختر با ارسال اليحه  اي به دادستان درخواست 
كرد كه ديه دو دخت��رش از بيت المال پرداخت 
ش��ود. بعد از آن بود كه پرونده به ش��عبه دوم 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و 
روز گذشته از سوي قضات دادگاه بررسي شد. 
زن ميانسال با حضور در جلسه دادگاه گفت: دو 
سال است كه عزادار دخترانم هستم. آنها بي گناه 
به دست پدرشان به قتل رسيدند و من را داغدار 
كردند. حاال درخواس��ت مي كنم كه ديه آنها از 
بيت المال پرداخت ش��ود. هيئت قضات بعد از 

شنيدن اظهارات وي وارد شور شد. 

،

آگهى مفقودي 
ــس  ــاج پال ــرگ ســبز و کارت موتورســیکلت سیســتم باج اصــل ب
تیــپ CC 135 مــدل 1391 بــه رنــگ قرمــز و شــماره موتــور 86982 
JEGBUF و شــماره تنه NE0145Z9136778 و شــماره  پــالك 29351-
ــود  ــیرمحمد مفق ــد ش ــی فرزن ــادر مومن ــاي ق ــام آق ــه ن 547 ب

ــران ــد.              دهل ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

آگهى مفقودي 
بــرگ ســبز خــودروي ســواري پــژو 1600 آردي مــدل 1383 
ــماره  ــران 96- 324 ج 36 و ش ــهربانی ای ــماره ش ــه ش ب
ــام  ــه ن ــی 83100591ب ــماره شاس ــور 11783000433و ش موت
آقــاي محمــود محمــدي بــه مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــد. ــاقط می باش ــار س اعتب

مرگ پدر و دختر در رودخانه 
م�ردي ك�ه ب�راي نج�ات دخترخردس�الش خ�ود را ب�ه آب زده ب�ود، هم�راه كودك�ش غ�رق ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه روز گذشته در رودخانه زاينده رود در محدوده  باغ بهادران اتفاق افتاد. وقتي مأموران 
پليس شهرستان لنجان اصفهان در محل حاضر شدند مشخص شد دختربچه پنج ساله كنار رودخانه مشغول بازي 
بوده اس��ت كه به داخل آب س��قوط مي كند. 
لحظاتي بعد پدر 39 ساله اش براي نجات طفل 
وارد آب مي ش��ود اما موفق ب��ه نجات كودك 
نمي شود و هر دو غرق مي شوند.  سرهنگ علي 
اصغر محمدي، سرپرست انتظامي شهرستان 
لنجان گفت: با حضور امدادگران جس��د پدر 
كودك از آب خارج ش��د و تالش براي كشف 

جسد طفل در جريان است. 
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4 متهم پرونده حادثه سقوط پس از 5 سال  محاکمه شدند


