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«دره عشق» قربانگاه دختران ثروتمند ترکیهای

تسنیم

گروه حوادث /عملیات جست و جو برای یافتن
پیکرهای جانباختگان سانحه سقوط جت شخصی
دخترثروتمند ترکیهای در منطقه «دره عشق»
واقع در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری ،پس از
 15ساعت با کشف همه اجساد و شناسایی هویت
هشت نفر از آنها به پایان رسید .این در حالی است
که هر دو جعبه سیاه نیز پیدا شده و در دست
بررسی قرار دارد .دیروز تعدادی از خانوادههای
قربانیان و نمایندگان صلیب سرخ ترکیه نیز خود
را به محل حادثه رسانده و از نزدیک روند عملیات
را پیگیری کردند.ب ه گزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،عصر یکشنبه هواپیمای «جت» بمباردیه
سی ،60ساخت کانادا متعلق به شرکت هلدینگ
«باشاران» ترکیه ،در حالی که حامل هشت دختر و
زن جوان و سه خدمه پرواز بود مدتی پس از ترک
فرودگاه شهر «شارجه» امارات بر فراز ارتفاعات
منطقه «هلن» از توابع شهرستان کیار استان چهار
محال و بختیاری دچار سانحه شد و در حال انفجار
سقوط کرد .گزارشها نشان میدهد مسافران
این پرواز به دعوت «مینا باشاران» دختر میلیاردر
معروف ،برای جشن پایان دوران مجردیاش
به امارات رفته بودند و پس از چند روز تفریح در
مسیر بازگشت به ترکیه ،هواپیما با یک میهماندار و
دو خلبان زن ،در منطقه درهعشق دچار نقص فنی
شد و همه سرنشینان آن پس ازسقوط ،در برخورد
با کوه جان باختند.
پایان عملیات جست و جو
سید احمد مرتضوی فرد -مدیرعامل جمعیت
هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری -گفت:
پیکرهای سوخته و متالشی هر  ۱۱سرنشین
هواپیمای ترکیهای در ارتفاعات هلن چهارمحال
و بختیاری پیدا شد .اما پیکر سه نفر از آنان به
دلیل سوختگی ،غیرقابل شناسایی بود که نیازمند
بررسیهای پزشکی قانونی است.ضمن اینکه به
توجو،
محض اعالم این خبر 12 ،تیم امداد و جس 
تجسس و شناسایی همراه با گروههای بررسی علل
سوانح کشور ،نیروهای انتظامی و مردم محلی در
منطقه حادثه سقوط هواپیما حضور یافتند و شبانه
به عملیات اطفای حریق ،کشف پیکرها وجعبه
سیاه پرداختند.
انتقال زمینی اجساد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و
بختیاری افزود :با توجه به سراشیبی محل سقوط
هواپیما ،امکان فرود بالگرد در کنار الشه وجود

نداشت .به همین دلیل بالگرد به دامنه کوه
بازگشت و اجساد توسط نیروهای امدادی زمینی
به دامنه کوه انتقال یافتند.
شناسایی جسد دختر ثروتمند
حسین درخشان -مدیر مرکز هماهنگی و
کنترل عملیات سازمان امداد و نجات هالل احمر-
نیزاظهار داشت :از میان  11پیکر کشف شده ،هشت
جسد از جمله پیکر «مینا باشاران» دختر میلیاردر
ترک تبار که میزبان این سفر تفریحی بود ،قابل
شناسایی است.به گفته وی ،نیروهای هالل احمر
از نخستین ساعات صبح دیروز با بالگرد به محل
سقوط هواپیما در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری
اعزام شدند و جست و جوهای خود را آغاز کردند.
سرانجام نیز همه اجساد به پایین انتقال یافتند.
وی افزود :پیکرهای کشف شده برای انجام مراحل
قانونی به پزشکی قانونی منتقل شدند و جعبه
سیاه هواپیما نیز به مأموران انتظامی حاضر در
محل حادثه تحویل داده شد.
عملیات نفسگیر برای کشف پیکرها
رضا ظاهری -معاون امداد و نجات جمعیت
هالل احمر چهارمحال و بختیاری -نیز بیان کرد:
 30نفر از امدادگران کوهستان جمعیت هالل
احمر استان پس از پنج ساعت پیاده روی ،ساعت
 3بامداد دوشنبه به محل وقوع حادثه رسیدند
و هشت جسد را سالم پیدا کردند اما دو جسد به
علت شدت جراحتها و سوختگی قابل شناسایی
نبود .همچنین تالشها برای جست و جوی یک

جانباخته دیگر هواپیما ادامه یافت تا اینکه نزدیک
ظهر کشف شد .اجساد قربانیها نیز با بالگرد
اعزامی از یاسوج انتقال داده شد.
اعزام بیش از  100نیرو به محل حادثه
از ابتدای وقوع این حادثه ،نیروهای امدادی
وعملیاتی اورژانس ،هالل احمر ،راهداری،
آتشنشانی ،ناجا و سایردستگاهها و ارگانهای
مربوطه ب ه منطقه اعزام شدند .این در حالی بود
که وجود رودخانه خروشان و قرار گرفتن الشه
هوایپما در منطقهای صعب العبور ،تاریکی شب
و سنگالخی بودن مسیر تردد ،رسیدن ب ه محل
سقوط هواپیما را با دشواریهای فراوانی روبهرو
کرده بود.با این حال تالشهای الزم صورت
گرفت .نیروهای امدادی نیز ادامه عملیات
توجوی اجساد را از بامداد دیروز آغاز
جس 
کردند .بیش از  ۱۰۰نیرو از ارگانهای مختلف،
توجوی اجساد سرنشینان هواپیما
برای جس 
اعزام شدند۱۵ .تیم هالل احمر ،تیمهای امدادی
اورژانس ،نیروهای مردمی و ...نیز در عملیات
جستوجو حاضر بودند.
حضورنمایندگان هالل احمر ترکیه وخانواده
جانباختگان در شهرکرد
ازنخستین ساعات صبح دیروز ،خانوادههای
تعدادی از جانباختگان و نیروهای امدادی هالل
احمر ترکیه به همراه کارشناسهای فنی به
چهارمحال و بختیاری اعزام شدند و عملیات را از
نزدیک پیگیری کردند.

زمان تعیین قطعی هویت جانباختگان
منصور فیروز بخت -مدیرکل پزشکی قانونی
چهارمحال و بختیاری  -نیز دیروز گفت :آزمایشها
و عملیات انجام تشخیص هویت اجساد قربانیان
سقوط هواپیما در شهرکرد انجام خواهد شد و
نیازی به ارسال آنها به تهران نیست .ضمن اینکه
بهطور میانگین آزمایشهای تشخیص هویت
حدود یک هفته بهطول میانجامد .هنوز اجساد به
شهرکرد منتقل نشدهاند ولی در صورت سوختگی
و متالشی شدن اجساد ،آزمایشهای تشخیص
هویت تنها راه شناسایی اجساد است.
تحویل جعبه سیاه به پلیس
عبدالرضا علیمحمدی ،دادستان عمومی و
انقالب چهارمحال وبختیاری هم دیروز اظهار
داشت :دو جعبه سیاه کشف شده از هواپیمای
ترکیه که روز یکشنبه در منطقه «دورک اناری کیار»
سقوط کرده بود ،تحویل مسئوالن نیروی انتظامی
مستقر در محل حادثه شد تا پس از طی مراحل
الزم به دادگستری بخش ناغان تحویل گردد .این
دو جعبه سیاه پس از انجام مراحل قانونی تحویل
سازمان هواپیمایی کشور میشوند.
حضور سریع مأموران انتظامی در محل سقوط
سردار «غالمعباس غالمزاده» ،فرمانده
انتظامی چهارمحال و بختیاری نیز دیروز گفت:
ساعت  ۱۸:۳۵یکشنبه یکی از ساکنان محلی در
تماس تلفنی با  ،۱۱۰سقوط هواپیمایی در ارتفاعات
کوهستانی شهرستان کیار را اعالم کرد.پس از

تأیید سالمت روانی عامل جنایت خیابان پاسداران

میزان

گروه حوادث  /دومین جلسه رسیدگی به پرونده
عامل شهادت سهنفر از مأموران نیروی انتظامی
درآشوبهای خیابان پاسداران ،صبح دوشنبه به ریاست
قاضی کشکولی و با حضور اولیای دم ،متهم و وکیل
تسخیریاش ،نماینده حقوقی ناجا و نماینده دادستان
برگزار شد.
در جریان آشوبهای خیابان پاسداران تهران ،فردی
با نشستن پشت فرمان یک اتوبوس اقدام به زیر گرفتن
تعدادی از مأموران نیروی انتظامی کرد که  3نفر آنها به
علت ایراد صدمه بدنی به شهادت رسیدند و نخستین
جلسه محاکمه علنی روز یکشنبه در دو نوبت صبح و
عصر برگزار شد.
درابتدای این جلسه ،رئیس دادگاه با بیان اینکه
وضعیت جدیدی در پرونده ایجاد شده است ،اظهار
کرد :متهم ،آقای اشرفزاده را بهعنوان وکیل تعیینی
معرفی کرده است .دادگاه نیزبا این تقاضاموافقت کرده
است .بعدهم از وکیل تعیینی متهم خواست با حضور
درجایگاه به دفاع از موکلش بپردازد.
وکیل متهم نیزبا حضور درجایگاه ضمن عرض
تسلیت به خانواده شهدای نیروی انتظامی گفت :بر
حسب انجام وظیفه انسانی خودم و دفاع از حق و
حمایت از حقوق انسانی یک انسان و توجه به موضوع
بسیار مهم اجتماعی ،در دادگاه حضور دارم و نیاز دارم
پرونده را مطالعه کنم.
در این راستا از وکیل تسخیری که از پرونده اطالع
دارند خواستم ادامه دفاعیات را انجام دهند و من پس از
مطالعه پرونده در جلسات بعدی حضور یابم.
قاضی کشکولی خطاب به متهم گفت :آقای
اشرفزاده را بهعنوان وکیل تعیینی معرفی میکنید که
متهم این نکته را تأیید کرد.
در ادامه ،قاضی محمدی کشکولی با بیان اینکه
نماینده حقوقی نیروی انتظامی نیز تغییر کرده است،
گفت :در مرحله تحقیقات ،قانون میگوید کسی که متهم
به اتهاماتی است ،طبق ماده  301قانون آیین دادرسی
کیفری میتواند وکیل معرفی کند و حضور در دادگاه با
وکیل الزامی است.
درجلسه اول وکیل تسخیری و متهم به دفاعیات
پرداختند و در این مرحله نیز که پرونده وارد مرحله
جدیدی شده ،برای متهم وکیل تعیینی معرفی شده که
به دفاع خواهند پرداخت.
سپس قاضی پرونده ازمحمد شهریاری-معاون
ونماینده دادستان -خواست به بیان مطالب بپردازد.
قاضی شهریاری با حضور در جایگاه اظهارداشت :با
توجه به اینکه تشریفات ماده  359قانون رعایت شده
است به ارائه مطالبی میپردازم .بسیار ساده لوحانه
است که اظهارات متهم مبنی بر عصبانی بودن لحظهای
او را بپذیریم .درهمان شب یعنی سیام بهمن و بامداد
یکم اسفند ،دو دستگاه خودروی سمند و پرشیا به
مأموران حمله و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
خودروی سمند در گلستان هفتم نیز تعدادی از مأموران
را به صورت حرفهای مجروح کرد .در این رابطه متهمان
دستگیر شدند .تمامی شواهد نشان میدهد که یک
ساماندهی قبلی در این ماجرا وجود داشته است.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بیان کرد:
اتوبوس بهمدت  15شب درمحل پارک بوده است.
متهم صندلیها را جمعآوری کرده و اینها نشان میدهد
که ساماندهی دقیقی دراین باره وجود داشته است که
در این رابطه تحقیقات انجام و درمرجع دیگری به آن
رسیدگی میشود .متهم در اظهاراتش عنوان کرده که
جلوی خود را نمیدیده اما فیلم صحنه حادثه نشان
میدهد که وی در گلستان هفتم اول بهسمت راست
میرود بعد فرمان را بهسمت چپ میچرخاند و سپس
مستقیم حرکت میکند .یعنی دقیقاً متوجه بوده که در
حال انجام چه عملی است .آثار موجود در بدن متهم بعد
از تهاجم عمدی توسط افراد حاضر در محل بوده است
درتحقیقاتازاوسؤالشدکهآیااینسهمأموررامیشناسی
که گفت خیر من آنها را نمیشناسم .بنابر این تهاجم وی
فقط از روی عصبانیت نبوده است .وی در بین متهمان
دستگیر شده تنها کسی است که گواهینامه پایه یک
دارد و راننده اتوبوس بوده است .متهم گفته که عضو
هیچ فرقهای نیست درحالی که از دراویش است و در

فرجام دوراننده دیگر

اعترافهایش بیان کرده که تشکیالتی دارند و عضویتش
محرز است .به همین خاطر پروندهای مجزا در این
خصوص در دادسرا تشکیل شده است.وی گفت :متهم
از سالمت روانی کامل برخوردار است که به این موضوع
هم خودش اذعان دارد و هم پزشکی قانونی تأیید کرده
است .پس اولیای دم تقاضای قصاص دارند و بنده هم
تقاضای قصاص دارم و همچنین در زمینه اخالل در
نظم عمومی نیز تقاضای مجازات دارم.
موافقتبادرخواستاستمهالوکیلمتهم
رئیس شعبه  ٩دادگاه کیفری یک استان تهران
درادامه محاکمه ،با تقاضای استمهال -مهلت -وکیل
تعیینی متهم پرونده خیابان پاسداران موافقت کرد.
وی در پایان جلسه دوم دادگاه متهم حادثه خیابان
پاسداران با موافقت درخواست استمهال وکیل تعیینی
«م.ثالث» متهم پرونده ،گفت :جلسه بعدی رسیدگی،
یکشنبه هفته آینده برگزار میشود .قاضی کشکولی از
نماینده نیروی انتظامی هم خواست اگر شاهدی دارد
در جلسه بعد او را به دادگاه بیاورد.

معاون دادستان تهران در مورد پرونده دو راننده دیگر حادثه
خیابان پاسداران گفت :مدت طول درمان مصدومان آن پرونده
هنوز مشخص نشده است.به همین خاطر بعد از مشخص
شدن وضعیت آنها ،دادسرا طبق قانون به تکلیف خود عمل
میکند .قاضی محمد شهریاری ظهردیروز پس از پایان دومین
جلسه محاکمه عامل شهادت سه مأمور نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران در رابطه با
درخواست استمهال وکیل متهم گفت :بعد از تعیین وکیل تعیینی ،در جلسه دیروز ایشان
تقاضا کردند وقتی برای مطالعه پرونده داده شود که معقوالنه بود و این فرصت در اختیار
وکیل قرار گرفت.نماینده دادستان گفت :اینکه دادگاه چقدر برای مطالعه پرونده وقت
بدهد به اختیار خودش است .دادگاه میتوانست کمتر فرصت بدهد اما به هر حال یک
هفته مهلت داد و برای رعایت بهتر حقوق متهم قبول درخواست کار خوبی بود.
وی با اشاره به اینکه باید موضوع سازماندهی بودن حمله به مأموران نیروی انتظامی با
خودرو مورد بررسی قرار گیرد ،گفت :محمد ثالث تنها کسی بوده که گواهی پایه یک داشته
است .راننده اتوبوس اعالم داشته بود که اتوبوس پشت به مأموران پارک شده بوده و این
یعنی خودرو را برای حمله به مأموران جا به جا کرده است.
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آدم ربایی از هتل

دریافت این گزارش ،نیروهای پاســــگاه انتظامی
«دو پالن» با وجود صعب العبور و کوهستانی
بودن منطقه و تاریکی هوا با تالش فراوان ساعت
 22:50به محل حادثه سقوط هواپیمای کشور
ترکیه رسیدند.در این عملیات شش گروه از پلیس
استان متشکل از تیمهای فرماندهی انتظامی
شهرستان کیار ،پلیسهای راه و راهور ،آگاهی و یک
دسته از نیروهای یگان ویژه استان به محل حادثه
اعزام شدند.
جزئیات تازه از مسافران هواپیما
براساس اعالم رسانههای خبری ترکیه
سرنشینان هواپیمای سقوط کرده جت شخصی
بمباردیه سی  60متعلق به هلدینگ باشاران،
عالوه بر «ملکه قّوت» خلبان زن« ،بریل گبش»
کمک خلبان و «ادا اوصلو» میهماندار این
هواپیمای ترکیهای ،مینا باشاران ،زینب ُجوشکون،
عایشهاند ،بورجو گون ُدوغار اورفالی ،آصلی
ایزمیرلی ،لیانا هانانل ،جاسمین بورا و صنم آکای
بودند.بنا به گزارش شبکه خبری خبر 7ترکیه،
خلبان زن این هواپیما در آخرین تماس خود
با برج مراقبت ،مدتی پس از پرواز «درخواست
فرود» داده بود و این درخواست در برج مراقبت
ثبت شده است .این رسانه همچنین اعالم کرد
که پس از این تماس ،ارتباط وی با برج مراقبت
قطع شده و احتمال میرود که پس از درخواست
فرود و کاهش ارتفاع توسط خلبان ،مشکل فنی
یا برخورد با پرنده اتفاق افتاده باشد.حال آنکه این
زن خلبان ،از نخستین خلبانان زن خطوط هوایی
ترکیه محسوب میشود که پس از اتمام خدمت
رسمی ،به استخدام هلدینگ باشاران درآمده بود
و خلبانی هواپیمای شخصی این شرکت را بر عهده
داشت« .بریل گبش» کمک خلبان این هواپیما نیز
که دانش آموخته مرکز آموزش خلبانی بوده و
مدتی در استخدام سازمان هواپیمایی ترکیه بود ،از
شغل خود استعفا کرده و بهعنوان کمک خلبان در
هلدینگ سرمایه دار ترکیهای کار میکرد« .وجاهت
گبش» پدر این کمک خلبان نیز بهعنوان خلبان
ارشد در خطوط هوایی ترکیه مشغول به کار است.
دو مسافراین هواپیما به نامهای «بورجو
اورفالی» و «جاسمین بورا» باردار بودند که
«بورجو» اهل اسپانیا بود .بنا به اعالم وزارت
ارتباطات و دریانوردی ترکیه ،این هواپیما در
ساعت  14و  40دقیقه به وقت محلی از صفحه
رادار ناپدید شد و سقوط کرد.

اخبار
گروه حوادث  /اعضای اصلی باند آدم ربایی که یکی از مسافران
هتل معروفی را گروگان گرفته بودند توسط کارآگاهان پلیس
شناسایی و دستگیر شدند.
این گروگانگیری ،روز پانزدهم اسفند به پلیس پایتخت اطالع داده شده بود که
مأموران پس از حضور در محل حادثه پی بردند دو نفر با مراجعه به هتل با یکی از
مسافران دیدار کردهاند و پس از آن مرد مسافر در هتل دیده نشده است .در ادامه
تحقیقات تخصصی روشن شد که دو مرد جوان ،مسافر هتل را به گروگان گرفته و
در تماس با خانوادهاش برای آزادی او مبلغ هنگفتی درخواست کردهاند.پس از به
دست آمدن این اطالعات ،تیمهای ویژه پلیس آگاهی پس از تحقیقات تخصصی
توانستند رد گروگانگیران را در استان قزوین بگیرند و برای رهایی گروگان مخفیگاه
آنها را شناسایی کنند.سرانجام روز گذشته با شناسایی محل دقیق نگهداری گروگان،
کارآگاهان پلیس وارد عمل شدند و مسافر ربوده شده را درعملیاتی ضربتی از
چنگال گروگانگیران نجات دادند که یک نفر از اعضای باند را نیز در همان محل
دستگیر کردند.از آنجا که احتمال فرار همدست یا همدستان مرد گروگانگیر وجود
داشت ،تحقیقات از مرد دستگیر شده آغاز شد.
وی در بازجوییها مدعی شد به علت اختالف حساب با گروگان ،او را با کمک
همدستش از داخل هتل ربوده و به مخفیگاهشان در قزوین منتقل کردهاند.
مأموران با اعترافهای متهم بازداشت شده ،ساعتی بعد طراح اصلی گروگانگیری
را هم در میدان آزادی تهران شناسایی و دستگیرکردند که بازجویی از آنها برای
روشن شدن ماجرای این آدم ربایی ادامه دارد.

جنایت به خاطر«دیویدی»

گروه حوادث /دو برادر که به اتهام جنایت در یکی ازبوستانهای تهران تحت
تعقیب بودند ،پس از دستگیری ادعا کردند که قصد قتل نداشتند واین اتفاق
ناخواسته رخ داده است.بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ساعت  5صبح
 6اسفن د امسال مأموران کالنتری  140باغ فیض از مرگ جوانی در یکی از
بیمارستانها باخبر شدند .در بررسیهای مقدماتی مشخص شد قربانی
ماجرا در جریان یک نزاع با دو ناشناس ،هدف ضربات چاقو قرار گرفته و
مجروح شده است،اما پس ازانتقال به بیمارستان جانباخته است.
پس از بررسیهای مقدماتی و دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی ،تیمی
ازکارآگاهان جنایی مسئول تحقیق دراین باره شدند .آنها سرانجام عامالن
جنایت را که دو برادر بودند صبح یکشنبه در خانهشان واقع در غرب تهران
بازداشت کردند .ارشیا 32 -ساله -در بازجویی گفت« :مقتول را از مدتها
قبل میشناختم .دو روز قبل از حادثه از او یک دستگاه دیویدی خریدم
که قرار بود اگر دستگاه را خواستم آن را بردارم وگرنه قرارشد پسر جوانی که
س از گرفتن دستگاه
از دوستانم بود و اعتیاد به مواد داشت ،آن را بردارد .پ 
به خانه رفتم اما به کلی فراموش کردم که بگویم دستگاه را میخواهم یا
نه .چند روز بع د دوستم مرا در پارک دید و برسر اینکه چرا پول دستگاه را
ندادهام شروع به فحاشی کرد .برادر بزرگترم وقتی دید دعوایمان شده
خواست میانجیگری کند که خودش هم وارد ماجرا شد .مقتول چاقویی در
دست داشت که برادرم چاقو را از دستش گرفت و یک ضربه به او زد .تصور
ن هم به خانه
میکردیم که چاقو زیر چشم مقتول اصابت کرده ،بعد از آ 
رفتیم و اصالً نمیدانستیم که مرتکب قتل شدهایم و زمانی که بازداشت
شدیم ،فهمیدیم مرتکب قتل شدهایم».بدینترتیب ب ه دستور بازپرس
منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران ،هر دو برادر در اختیار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند تا بازجویی از آنها ادامه یابد.

