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حادثه
یادداشت

دستگیری سارق «درخم ُکن»
خودروها در شرق تهران

رییس کالنتری  147گلبرگ از دســتگیری
سارق «در خم کن» خودروها که اقدام به سرقت
لوازم داخلی خودرو در خیابان دردشت کرده بود
با بیش از  20فقره سرقت خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ سعید اعلی قلی پور
دراین باره گفت :دیروز ماموران گشــت انتظامی
کالنتــری  147گلبرگ در حال گشــت زنی در
محدوده اســتحفاظی خود بودند که فردی را در
حال خــم کردن در یک خودرو مشــاهده و برای
دستگیری او وارد عمل شــدند .وی با بیان اینکه
این متهم به محض دیدن مأموران ســعی کرد از
محل فرار کند ،گفت :فرار این فرد با سرعت عمل
ماموران نــاکام ماند و ســارق در همان محدوده
دســتگیر و به همراه کوله پشــتی همراهش به
کالنتریمنتقلشد.رئیسکالنتری 147گلبرگ
با اشاره به انجام بازجویی از متهم گفت :متهم در
کالنتری تحت بازجویی قرار گرفته و در جریان آن
به بزه انتسابی مبنی بر سرقت لوازم داخلی خودرو
اعتراف کرد و اذعان کرد که از طریق خم کردن در
خودرو اقدام به ســرقت لوازم داخل خودرو کرده
اســت .قلی پور با بیان اینکه در بازرســی از کوله
پشتی این فرد نیز سه ضبط مسروقه خودرو کشف
و ضبط شــد ،اظهارکرد :با دســتور مقام قضایی
مخفی گاه متهم نیز تحت بازرسی قرار گرفت و در
جریان آن  20دستگاه ضبط مسروقه خودرو نیز
از آنجا کشف و به همراه سه دستگاه ضبط مسروقه
دیگرضمیمهپروندهشد.

دستگیری قاتل پس از  ۹ماه فرار

میزان :فرمانده انتظامی شهرستان سیب و
سوران از شناســایی و دستگیری قاتل پس از ۹
ماه از وقوع جرم در عملیات هدفمند پلیس این
شهرستان خبر داد .سرهنگ حیدر حق جویان
گفت :در پی وقوع یک فقره قتل جوانی  ۲۵ساله
در تیرماه ســال  ۹۶بر اثر ضربات چاقو و متواری
شدن قاتل از محل وقوع جرم ،بالفاصله موضوع
شناسایی و دســتگیری قاتل به صورت ویژه در
دســتور کار پلیس آگاهی ایــن فرماندهی قرار
گرفت.وی افزود:با تحقیقات و بررسیهای انجام
شــده و با اشــراف اطالعاتی،کارآگاهان پلیس
مخفیگاهقاتل ۳۵سالهراشناساییوباهماهنگی
مقامقضائیدریکعملیاتغافلگیرانهمتهمرابه
همراه یک قبضه سالح کالش دستگیر کردند.
اینمقامانتظامیبااشارهبهاینکهدرتحقیقات
تخصصی کارآگاهان علت قتل اختالفات مالی
اعالم شــده ،تصریح کرد :متهم پس از تشکیل
پرونده مقدماتی به منظور ســیر مراحل قانونی
تحویلمراجعقضائیشد.

پدر سنگدل دختر  ۷ماهه خود را داخل استخری غرق کرد
فرمانده انتظامی اســفراین از وقوع یک فقره غرق شدگی
کودک هفت ماهه توسط پدر سنگدل در این شهرستان خبر
داد.
به گزارش مهر ،ســرهنگ جاوید مهری اظهار کرد :بامداد
دیروز در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک
فقره غرق شــدگی در استخری در اسفراین ماموران انتظامی
سریعا در محل حاضر شدند.
مهری افزود :برابر اعالم مامــوران حاضر در صحنه در این
حادثه یک کودک  ۷ماهه در داخل اســتخر افتاده و متاسفانه

اجساد خلبان و کمک خلبان
هواپیما ایتیآر پیدا شدند

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار
کهگیلویه و بویراحمد از پیدا شدن بافتهایی از
اجساد خلبان و کمک خلبان هواپیمای ATR
«تهران-یاسوج» در ارتفاعات دنا خبر داد.
 ۵۷روز بعــد از ســقوط هواپیمــا  ATRدر
کوههای دنــا عزیز فیلی معــاون هماهنگی امور
عمرانی اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد
که بافتهای انسانی مجزا از پیکر خلبان و کمک
خلبان هواپیمای " ATRتهران-یاســوج" پیدا
شــده ولی هنوز کامــل نبوده و شــرایط تحویل
به خانوادهها ندارنــد.وی با بیــان اینکه تاکنون
 209بافت انســانی مجزا در ارتفاعــات دنا جمع
اوری و انتقال یافته است ،عنوان کرد :تاکنون 19
پیکر از جانباختگان ســقوط هواپیمای "تهران-
یاسوج" تحویل خانواده جانباختگان شده است.
فیلی ابراز کرد :تاکنون هیچ بافت انســانی از پیکر
 8نفر از جانباختگان پیدا نشــده که امیدواریم در
ادامه عملیات پیکر این افراد نیز پیدا و به پزشکی
قانونــی منتقل شــوند.معاون هماهنگــی امور
عمرانی اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :به
محض مساعد شــدن وضعیت جوی در ارتفاعات
دنا عملیات جســتوجوی پیکــر جانباختگان
ادامــه مییابد ،امدادگرانی از برخی اســتانهای
کشــور و امدادگران هم اســتانی به احتمال زیاد
فردا ادامه مییابد.فیلی در پاســخ به این سوال که
پیشبینیتان از پایان عملیات جستوجوی پیکر
جانباختگان چیست ،گفت :نمیشود زمان دقیقی
را مشخص کرد ولی به شرط مساعد بودن وضعیت
جوی یک ماه دیگر پایان عملیات اعالم میشود.

وی بیان کرد :این فرد در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود اما
در بازجویی های انجام شده عرصه را بر خود تنگ دید و به جرم
خود اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان اســفراین علت این جنایات
هولنــاک را اعتیاد پدر این کودک به مــواد مخدر بیان کرد و
گفت :تحقیقات برای علت دقیق این حادثه هنوز ادامه دارد.
سرهنگ مهری از تمام شهروندان خواست تا آستانه تحمل
خود را باال ببرند و از اختالفــات کوچک امتناع کنند تا دیگر
شاهدچنینحوادثناگوارنباشیم

جان خودش را از دست داده است.
وی تصریح کرد :در بررسی های صورت گرفته مشخص شد
این قتل عمد بوده و جست و جو برای شناسایی قاتل آغاز شد.
سرهنگ مهری ادامه داد :برابر اظهارات حاضران در محل،
این کودک توســط پدر خود داخل اســتخر انداخته شده و
عملیات برای دستگیری پدر این کودک آغاز شد.
این مقام انتظامی گفــت :با تالش ماموران پدر این کودک
که در داخل منزل خود مخفی شده بود دستگیر و برای انجام
تحقیقاتبیشتربهمقرانتظامیانتقالدادهشد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

مجازات اسیدپاشی باید درحد اعدام باشد

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی
و حقوقــی مجلس ،برضرورت تشــدید
مجازات اسید پاشی تا اعدام تاکید کرد.
یحیی کمالی پور درگفت وگو با خانه
ملت ،با اشــاره به اینکه درگذشته قانون
مناســبی برای مبارزه با اسیدپاشــی به
تصویب رسیده است ،گفت :واقعیت این
است که تبعات ناشی از اسیدپاشی برای
قربانی حادثه با هیــچ مجازات فیزیکی
مانند زندان ،حبس و شالق جبران شدنی
نیست؛ بنابراین برای مقابله با اسیدپاشی
باید مجــازات بازدارنــده درنظرگرفت،
زیرا فرد تا پایان عمر مشــکالت بسیاری
درزندگی شخصی و اجتماعی خود دارد.
نماینده مــردم جیرفــت و عنبرآباد
درمجلس شــورای اســامی ،بــا بیان
اینکه طــرح مبــارزه با اسیدپاشــی و
تشــدید مجــازات فرد مجرم توســط
برخی ازنمایندگان مجلس تدوین شده
اســت ،افزود :بررســی این طرح قطعا با
اولویت دردستورکار کمیسیون قضایی
قرارخواهــد گرفت ،متاســفانه اقدامات
انجام شــده تاکنون دربحث مبــارزه با
اسیدپاشــی بازدارنده نبوده است؛ طبق
ماده  614قانون مجازات اسالمی فردی
که اقدام به ضرب و جرح کرده که منتهی
به ازبین رفتن عضوی ازبدن فرد دیگر می
شود باید مدتی را درحبس بگذراند.
وی با تاکید براینکه با توجه به شرایط
فعلی جامعــه و عمق فجایع دراســید

پاشــی خالء قانونی برای مبــارزه با این
جرم وجود دارد ،تصریح کرد :باید هرچه
ســریعتر قانون جامع و کاملی را دراین
خصوص تصویــب کرد ،بــه طورحتم
مجازات اسیدپاشــی بایــد درحد اعدام
باشد؛ زیرا حرکت بسیارخشنی است که
تمام زندگی و آینده فرد را دچارمشــکل
می کند؛ می توان مجازاتی درحد مفسد
فی االرض و عناوین دیگری برای اجرای
مجــازات اعدام بــرای فرد اســیدپاش
درنظرگرفت.
عضوهیاترییسهکمیسیونقضاییو

حقوقیمجلس،بابیاناینکهبرخوردهای
قاطعانه و اســتفاده از مجازات بازدارنده
درکاهش این جرم موثراســت ،گفت :در
حال حاضر به غیراز مجــازات حبس از
هیچ مجازات دیگری استفاده نمی شود،
طبق قانون اگرفردی به صورت تعمدی
جرحی به کســی وارد کنــد؛ ازمجازات
قصاص استفاده می شود که باید رعایت
تناسب درآن انجام شود؛ اما عمال امکان
رعایت تناسب و شروط دیگر وجود ندارد،
بنابراین امکان قصاص وجود نداشــته و
تنها می توان دیه دریافت کرد .همچنین

یک عضو فراکسیون زنان ضمن عیادت از
دختر تبریزی قربانی اسیدپاشی در یکی
از بیمارســتانهای تهران تاکید کرد که
تمامی نهادهای مســئول ،سازمانهای
مردم نهاد و مــردم باید در جهت کاهش
و رفــع کارهــای غیرانســانی همچون
اسیدپاشــی تالش کنند.زهرا ســاعی
با اشــاره به عیادتــش از معصومه جلیل
پور قربانی اسیدپاشــی در تبریز گفت:
خوشــبختانه با پیگیریهایــی که در
روزهای اخیر داشتیم ،پس از هماهنگی
با خانواده ایشان ،ادامه مداوای وی در یکی

از بیمارستانهای پایتخت انجام خواهد
شد.
وی در توضیح آخرین وضعیت بررسی
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گفت:
این طرح توسط بنده و سایر همکارانم در
فراکسیون زنان بنا به ضرورت های پیش
آمده تهیه شده و به امضای جمع کثیری
از نمایندگان رسیده است و به کمیسیون
قضایی مجلس شــورای اسالمی ارسال
شــده که با توجه به حادثه اخیر باید در
ارجاع آن به صحن تسریع شود.
ساعی تاکید کرد که تمامی نهادهای
مســئول ،ســازمان های مــردم نهاد و
خود مردم بهتر اســت تالش الزم جهت
کاهش و رفع کارهای غیرانسانی همچون
اسیدپاشی را به کار گیرند.
بــه گفتــه وی ،فروش اســید و مواد
شیمیایینیزبهمردمبایدبراساسضوابط
و مقررات خاص و بــا نظارت های الزم از
سوی دستگاه های مسئول صورت گیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
همچنین با تاکید بر لزوم افزایش فعالیت
سازمان های مردم نهاد در زمینه حمایت
از قربانیان اسیدپاشی و تالش برای ریشه
کن شدن آن از جامعه افزود :هزینه های
درمان قربانیان اسیدپاشی بسیار سنگین
است و بهتر است عالوه بر توجه و حمایت
ویژه دولت ،اقشــار مختلف مردم نیز در
قالب ســازمان های مردم نهــاد در این
زمینهفعالباشند.

رییس پلیس پایتخت خبر داد:

وقوع  ۳۰درصد جرائم کشور در تهران

مهار آتشسوزی در کارخانه
فوالد رشت

کارخانه فوالد آناهیتا در شهر صنعتی رشت
طعمهحریقشد.
به گزارش ایســنا  ،کارخانه فــوالد آناهیتا
در شهر صنعتی رشــت طعمه حریق شد .این
آتشســوزی صبــح دیــروز رخ داد که هفت
آتشنشان با  3خودروی اطفای حریق به محل
حادثه اعزام شدند.با تالش آتشنشانان از سرایت
آتش به سقف کارخانه جلوگیری و آتش بعد از 2
ساعت به طور کامل مهار شد.علت آتشسوزی
قرار گرفتن سامانه گرمایشی در کنار مواد قابل
اشتعال اعالم شده است.خوشبختانه این حریق
خسارت جانی نداشت و خسارت مالی آن نیز در
دست بررسی است.
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ســردار رحیمی اعالم کرد کــه  ۳۰درصد از کل
جرائم کشور در تهران رخ می دهد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین رحیمی در مراسم
معارفه رئیس پلیس پیشگیری پایتخت که دیروز در
مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شــد با
اشــاره به اینکه  ۳۰درصد جرایم کشور در تهران رخ
میدهد ،گفت :اجرای طرح رعد در شهر تهران  ،نقطه
تحول در عمل و اجرا برای پلیس پیشــگیری است و
برهمین اساس مدیریت انتظامی پایتخت بسیار مهم
و راهبردی است.
وی با تاکید بر ضرورت سالمت ،آگاهی ،اشرافیت
خوب به شهر تهران و وضعیت کالنتریها و معضالت
آنان گفــت :مقام معظــم رهبری نیز بــر تحول در
کالنتری ها تاکیــد دارند و ما نیز تاکید داریم که باید
توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشیم و درهمین
راســتا نیز اولین برنامه ما تحول در کالنتری ها است
که باید در این رابطه بیشتر همت کنیم ،چرا که اصلی
ترین مساله در نیروی انتظامی باالخص کالنتری ها
سالمت و صحت عمل است.
رییس پلیس پایتخــت اضافه کــرد :مجموعه
کارکنان کالنتری باید با ناهنجاری ها برخورد کنند
و الزم اســت نیروها با صداقــت و رفتارهای صحیح

به ایفای نقش خود بپردازنــد و ما هم بر این موضوع
تاکید داریم.
رحیمیدومینبرنامهپلیسپیشگیریپایتخترا
حرکت در مسیر فلسفه وجودی تشکیل کالنتری ها
برشمرد و گفت :پیشگیری از وقوع جرایم ،کشف جرم

رخداد

هشدار

خودسوزی وکیل آمریکایی در اعتراض به تغییراقلیم
یک وکیل سرشــناس آمریکایــی در اعتراض
به تغییرات اقلیمی و سیاســتهای مربوط به این
مسئله ،خود را در پارکی در نیویورک آتش زد که
این حادثه منجر به مرگ او شد.
بقایــای جســد «دیویــد بــاکل» در پارک
«پراســپکت» در منطقه پرجمعیــت و قدیمی
بروکلیندرکالنشهرنیویورکپیداشد.
باکلدریادداشتخودکشیاشنوشتهاستکه
خود را با استفاده از سوختهای فسیلی آتش زده
تا به صورت نمادین آســیبهایی را نشان دهد که
انسان به محیط زیست و زمین میزند.
او نوشته که بیشتر آدمهای روی زمین در حال
حاضر هوای بد تنفس میکنند و بســیاری دچار
مرگ زودرس میشوند.
یادداشــت خودکشــی باکل کمــی پیش از
خودسوزی برای چند سازمان خبری ایمیل شده
بود .به گزارش نیویورک تایمز او در این یادداشت
نوشته اســت :آلودگی ،سیاره ما را ویران میکند و
از طریق هوا و خــاک و آب آرام آرام آن را غیرقابل

و دستگیری مجرمان از وظایف اصلی ضابطان قضائی
اســت ،همچنین یکی دیگر از برنامه های این پلیس
تکریم ارباب رجوع اســت و پلیس می تواند همچون
یک معلم اخالق عمل کند و عــاوه بر ارائه خدمات
انتظامی به اربــاب رجوع ،نحوه برخورد اخالقی را مد

نظر قرار دهد.
وی ،چهارمین برنامه پلیــس پایتخت را اجرای
درســت و دقیق مأموریــت ها در زمــان اعالم خبر
به اپراتور مرکــز فوریت های پلیســی  ،۱۱۰بیان و
خاطرنشــان کرد :هنگامی که خبری از سوی اپراتور
به واحدهای انتظامی اعالم میشود تمامی واحدهای
مرتبط باید وارد عمل شوند تا ماموریت ها به درستی
انجام شــود چرا که کاهش فاصله وقوع جرم با کشف
جرم رابطه ای مستقیم دارد.
رحیمی اضافه کرد :اهتمام جدی به نظم و انضباط
در کالنتری ها نیز برنامه دیگر پلیس است و انضباط
محــوری ،عملیات و اطالعات محوری و نیز کشــف
محوری؛ سه رکن اساســی در مأموریت های پلیس
است که باید در کالنتری ها مدنظر قراربگیرد.
وی بــا تاکید بــر اینکــه  ۸۰درصــد نیروهای
کالنتریها باید در حوزه های عملیاتی به کارگرفته
شوند ،تصریح کرد :باید در پیشگیری از وقوع جرم و
دستگیریمجرمانبهنحویشایستهعملکنیم.
رئیس پلیس پایتخت در خاتمه با اشاره به تحول
در مرکز  ۱۱۰کالنتری ها گفت :تحول در مرکز ۱۱۰
کالنتری ها باید به زودی آغاز می شود تا رسیدگی به
امور شهروندان سریع تر انجام شود.

سکونتخواهدکرد.
ک دیلی نیــوز هم این بخش از
روزنامه نیویور 
یادداشت خودکشــی باکل را منتشر کرده است:
مرگ زودهنگام من با ســوخت فسیلی نمایانگر
کاری است که ما داریم با خودمان میکنیم ...این
مسئله تازهای نیســت ،بسیاری تصمیم گرفتهاند
زندگیشان را بدهند چون راه معنادار دیگری برای
جبرانآسیبهاییکهمیبینند،وجودندارد.

خفه کردن زن تنها پس از سرقت طال
زن میانسال در منزلش حوالی میدان نبوت به قتل
رسید و پس از قتل ،طالهای وی به سرقت رفت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران پویا؛ ســاعت 17
روز شــنبه مأموران کالنتری  147گلبرگ در تماس
با بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعــام کردند زن
میانســالی در منزلش حوالی میــدان نبوت به قتل
رســیده اســت.دقایقی بعد از اعالم این خبر ،قاضی
دشتبان به همراه اکیپ تشــخیص هویت آگاهی و
کارشناسانپزشکیقانونیدرصحنهجرمحاضرشده
و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.
بررسی اولیه حاکی از آن بود که مقتول زن پنجاه
و پنج سالهای است که به تنهایی در منزلش سکونت
داشــته و بر اثر خفگی جان باخته اســت همچنین
بررســیها نشان داد حدود  24ســاعت از مرگ این
زن میگذرد.بــرادر و خواهــر مقتــول پیش از قتل
به مسافرت رفته و پس از بازگشــت به تهران و عدم
پاســخگویی خواهرشان نگران شــده ،به منزل وی
مراجعه کرده و با جسد بیجان وی مواجه شده بودند.
تحقیقات تکمیلی نشــان داد که طالهای این زن به

سرقت رفته و احتماالً متهم یا متهمان با هدف سرقت
دست به ارتکاب جرم زده باشند همچنین بررسیها
نشان داد دو برادر افغانستانی هر چند وقت یکبار برای
نظافت به خانه مقتول رفتوآمد داشته و پس از وقوع
قتل ناپدید شدهاند .سرانجام با دستور قاضی دشتبان؛
بازپرس ویژه قتل پایتخت جسد مقتول برای بررسی
بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات درباره
این پرونده ادامه دارد.

اخبار

بیش از  ۵۵۰تصادف ظرف
یک شبانهروز در تورنتو

در پی تگرگ شــدید در شهر تورنتوی کانادا
و شــهرهای اطراف آن بیــش از  ۵۵۰تصادف
جادهای ظرف یک شبانه روز در بزرگراههای این
منطقهاتفاقافتادهاست.
شــرایط جوی نامســاعد باعث بــروز این
تصادفات شــده که عمده آنها جزئــی بوده و بر
اســاس اطالعات پلیس ،دلیل اصلی تصادفات
لغزندگی جاده عنوان شده است.
پلیس محلی همچنین خاطر نشــان کرده
اســت که در نتیجه ایــن حوادث تعــدادی از
رانندگان و ماموران آتش نشانی آسیب دیدهاند
اما در بیشتر موارد آسیبها جزئی بوده است.
بارش تگرگ و برف سنگین همچنین موجب
سقوط درختان و تیرهای برق و در نتیجه قطعی
برق در برخی مناطق شده است.

گروه غواصان برای جستجو
پیکرهای سانچی به چین میروند

محمدمهدیبرومندی،رئیسکمیتهبررسی
سانحه نفتکش ایران در مجلس گفت که اولین
گروه غواصان برای جستجوی پیکرهای خدمه
کشتی سانچی  ۷اردیبهشت عملیات خود را در
دریای چین آغاز میکنند.قرار است بررسیهای
فنی نیز از همان زمان آغاز شود.
اولین گروه غواصان برای جستجو پیکرهای
خدمه سانچی اردیبهشت ماه به چین میروند.
 ۳۲سرنشــین نفتکش ســانچی شامل ۳۰
ایرانی و  ۲بنگالدشــی در آتش ســوزی در این
نفتکش در دی ماه سال گذشته جان باختند.

جسد خانم خلبان هواپیمای
ترکیه ای کجاست؟

چرا جسد بریل گبش هنوز پیدا نشده است؟
ترکیه ای ها  2فرضیه عجیب را مطرح کرده اند.
در حادثه دلخراش سقوط هواپیمای شخصی
کهدرآسمانایراناتفاقافتاد،میناباشاران،وارث
یکی از بزرگترین هلدینگهای ترکیه و  9تن از
دوستانش جان خود را از دست دادند .اجساد این
افراد بعد از آزمایش  DNAبه خانوادههایشان
تحویل داده شد .ولی جسد کاپیتان پرواز بریل
گبش با وجود ادامهی عمیات جستجو هنوز پیدا
نشده است .یافت نشدن پاسخی قطعی از جعبه
ســیاه هواپیما هم به ابهامات دامن زده و باعث
مطرح شدن سناریوهای مختلف شده است.
در آخریــن اظهارات پیرامون ایــن پرونده،
خلبان خطوط هوایی ترک کــه در همان زمان
سقوط جت شخصی باشاران در همان منطقه در
حال پرواز بوده با ادعای اینکه شاهد سقوط بوده
گفت :من هواپیما را دیدم ،با حالتی عادی پرواز
میکرد .ولی در یک چشم به هم زدن ناپدید شد.
حدسهــای مختلفی در مورد سرنوشــت
خلبان بریــل گبش زده میشــود کــه برای
هیچکدام مدرکی قوی در دست نیست.
احتمال اول این اســت که وقتی هواپیما در
حالت غیرعادی قرار گرفته است به دلیل سرعت
خیلی باال خلبان از پنجره به بیرون پرتاب شده
و جایی بســیار دورتر از محل حادثه افتاده است
اتفاقی مانند سال ها قبل در هواپیمای بریتیش
ایرویز که با  87سرنشــین از انگلیس به اسپانیا
میرفت افتاده اســت .در این حادثه که در سال
 1990رخ داد خلبان با شکســته شدن پنجره
ســمت چپ هواپیما به ســمت بیرون کشیده
شــد که خدمه پرواز با گرفتن مچ پای او مانع از
سقوطش شدند .کمک خلبان که به دلیل فشار
آوردن پاهای خلبان روی تجهیزات برای هدایت
پرواز دچار ســختی زیادی شــده بود سرانجام
هواپیما و سرنشینهایش را سالم به زمیننشاند.
به دلیل اینکه پرتاب شدن از هواپیما به بیرون در
تاریخسوانحهواییسابقهداردایناحتمالازبقیه
کمیپررنگتراست.
احتمال دیگری که در مطبوعات زیاد مطرح
شده سوختن کامل جســد خلبان بریل گبش
است .در قســمت نوک هواپیمایی که از هزاران
متر ارتفاع ســقوط کــرده و به زمیــن برخورد
میکند حرارت بسیار باالیی تولید میشود که
میتوانستهجسدکاپیتانراکهدرجلویهواپیما
فشرده شده کامال ذوب کند .در پی این معما ،تا
این لحظه هیچ اطالعرسانی در مورد عاقبت این
خلبان انجام نشده اســت و سازمان هواپیمایی
ترکیه اعالم کرده اســت که منتظــر دریافت
خبرهای جدید از ایران اســت و خبر جدیدی از
کاپیتان پرواز بریل گبش در دست ندارد.

