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محاکمه مرد جنایتکار

به خاطر قتل  2دخترش

بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
ایــن جنایــت فجیــع ســاعت یــک بامــداد
بیســتوچهارم مهــر ســال  ۹۷در منطقــه نبرد
تهران رخ داد .مرد جوانی که خبر را به مأموران
کالنتری اطالع داده بود ،گفت :برادرم مرتکب
جنایت هولناکی شده است.
او دو دختــر جوانــش را به قتل رســانده و پدر و
مادر همســرش را نیز کشــته بعد هــم با بریدن
رگهای دســتش اقدام به خودزنی کرده است
که او را به بیمارســتان رســاندم .وقتی مأموران
پلیس به خانــه مورد نظر در خیابان نصر
ســوم محالتی رفتند با جنازههای خونین
ســولماز  19ســاله ،ســاناز  17ســاله ،ســبز
علــی ۷۹ســاله و بمانی۷۰ســاله روبــهرو
شــدند که گلــوی هرچهار نفر بریده شــده
بــود .جنازههــا به پزشــکی قانونــی منتقل
شد.
پساز بهبود متهم ،وی در بازجوییها
گفــت :مــن و همســرم  ۲۴ســال قبــل در
مطب یک پزشــک با هم آشــنا شدیم و با
هــم ازدواج کردیم .منشــغل آزاد دارم و
زندگی خوبی داشتیم و صاحب دو فرزند
بودیــم .دختر بزرگمان دانشــجوی رشــته
حقــوق و دختــر کوچکمــان دبیرســتانی
بــود .امــا از چهار ســال قبل اختالفهــای من و
همســرم شــروع شــد و طالق گرفتیــم اما چون
دو دختر بزرگ داشــتیم بههمسرم گفتم برای

مقتوالن حادثه

خاطــر بچههــا با هــم زندگی کنیم .بعــد هم او
را بــه عقد موقــت خودم درآوردم اما همســرم
ناسازگاری میکرد و توجهی به من نداشت.
هرچقــدر ســعی میکــردم توجهــش را

مرگ  6کارگر

 ۲۴سال زندان برای قتل
صاحبخانه

در  3حادثه

در یکــی از ایــن حــوادث که بعــد از ظهر شــنبه رخ داد دو کارگــر بر اثر
ریزش کوه در دهانه تونل آزاد راه تهران شمال جان باختند.
امیــر عباس پور معاون امداد و نجات هالل احمر البرز در تشــریح
حادثــه مرگبار در پروژه آزادراه تهران -شــمال گفت :حدود ســاعت
 3بعــداز ظهــر روز شــنبه در کیلومتــر  ۶۰جــاده چالوس در روســتای
کوشــکک و در تونل شــماره  ۳۲مســیر آزادراه تهران -شــمال ریزش
ســنگ رخ داد که بر اثــر آن دو کارگر زیر آوار حبس شــدند .یک کارگر
نیز مصدوم شــده بود که خود را نجات داد اما دو نفــری که در زیر آوار
حبس شــده بودند جان باختند و جســد آنها از زیر آوار بیرون آورده و
بــه عوامل انتظامی تحویل داده شــد .پس از این حادثــه چهار تیم از
هالل احمر در منطقه حاضر شدند.
محمدباقــر خلفــی ،مدیرعامــل جمعیت هــال احمر البــرز نیز
گفت :ســاعت  ١٤:٥٥شــنبه اول خــرداد  ،۱۴۰۰حادثه ریــزش کوه در
دهانه تونل احداثی آزادراه البرز ،کرج-دو آب (شهرســتانک) محور
کرج به کندوان ،ابتدای روستای کوشکک به هالل احمر اعالم شد که
در پی این حادثه یک نفر از ناحیه ســر دچار جراحت شد و دو نفر هم
جان خود را از دست دادند .وی ادامه داد ۴ :تیم عملیاتی هاللاحمر
به همراه ســگهای تجسس به محل حادثه اعزام شدند که ابتدا پیکر
یکی از جانباختگان را رهاســازی کرده و ســپس پیکــر دیگر فرد گرفتار
ل احمر کشف شد.
هم توسط سگهای تجسس هال 
مدیرعامــل جمعیت هــال احمر البــرز تصریح کــرد :در نهایت
حدود ســاعت  ۲۳شــنبه ،با تــاش چند ســاعته نیروهــای امدادی و
عملیاتی هاللاحمر پیکــر دومین فرد جان باختــه در این حادثه هم
رهاسازی و پایان عملیات اعالم شد.
ســعید شهســواری ،مدیرعامــل شــرکت آزادراه تهران-شــمال
دربــاره جزئیات حادثه به ایرنا گفت :علت حادثه در منطقه  ۲آزادراه
تهران -شمال ،سقوط بخش عظیمی از بدنه کوه در بیرون دهانه تونل
بــود و ریزش تونل رخ نداده اســت .در اثر حادثه جدا شــدن و ســقوط
بخــش عظیمی از بدنه کــوه واقع در جنوب تونــل  ۱/۳۳منطقه  ۲آزاد
راه تهران  -شــمال  ۲نفر از کارگــران( ،یک نفر راننــده بیل مکانیکی و
یک نیروی اجرایی) جان خود را ازدســت دادند .وی توضیح داد :این
حادثــه در اثر عملیــات اجرایی نبوده و بیرون از محــدوده تونل اتفاق
افتاده است که یک اتفاق غیر قابل پیشبینی و حادثه تلقی میشود.
 2ëëکارگر در دیگ بخار جان باختند
دو کارگــر یــک واحد تولیــدی چســب در شــهرصنعتی قزوین به
علت بیاحتیاطی در دیگ بخار سقوط کردند و جان باختند.
به گزارش ایلنا ،قــدرتاهلل مهدیخانی ،مدیرکل مدیریت بحران
اســتان قزوین با اعالم ایــن خبر گفت ۲ :کارگر  ۳۱و  ۳۴ســاله در یک
کارخانــه تولید چســب واقع در شهرســتان البــرز از ارتفــاع به داخل
دیگ مواد شــیمیایی ســقوط کرده و جان شــان را از دست دادند .سه
کارگــر دیگر که در محل حادثه حضور داشــتند با دیــدن این اتفاق به
یــاری کارگران حادثه دیده رفتند ،اما نتوانســتند کمکــی کنند و حتی
درگیری آنها با مواد شیمیایی باعث شد تا خودشان مصدوم شوند.

ســراغ ســاناز رفتــم و او را هم کشــتم و بعد پدر
و مادر همســرم را که در اتــاق پذیرایی خوابیده
بودند کشتم.
پــساز اعترافــات هولنــاک مــرد جنایتــکار
وی بــرای انجــام آزمایشهــای روانــی بــه
پزشــکی قانونــی معرفی شــد اما کارشناســان
پزشــکی قانونــی اعــام کردند وی بــه اختالل
روانــی خاصــی مبتــا نیســت بــه ایــن ترتیب
کیفرخواســت علیــه متهــم صــادر و پرونــده
برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران
فرستاده شد.
در جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده بعد از
اینکه همســر ســابق متهم درخواست قصاص
را مطرح کــرد پس از دفاعیــات متهم در پایان
جلســه قضات وارد شور شــدند و وی را به یکبار
قصاص و پرداخت دیه محکوم کردند.
اما با توجه به اینکه بر اساس قانون مجازات
اســامی متهــم بهخاطــر قتــل دو دختــرش
قصاص نمیشــود وی یکبار دیگر در شــعبه 10
دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفت تا از جنبه
عمومی جــرم درباره قتــل دخترانش محاکمه
شــود .وی در حالــی کــه بــه قتــل دخترانــش
اعتــراف کرد ،گفــت :از کاری که کردم پشــیمان
هستم .میدانم بزودی حکم اعدامم به خاطر
قتــل پدرزنم اجرا میشــود و من چیزی برای از
دست دادن ندارم.اما از همسرم تقاضا دارم تا
قبل از مرگم مرا حالل کند و ببخشد.

مهدیخانــی گفت :کارگــران مصدوم برای درمان به بیمارســتان
شهید رجایی منتقل شدهاند.
ëëسقوط مرگبار دو کارگر معدن
ســقوط دو کارگر معدن از ارتفاع  5متری در آبقوی نیشــابور منجر
به مرگ آنها شد.
مصطفی افشار نیک ،رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشــکی نیشــابور در اینباره گفت :روز گذشــته در پی تماس با مرکز
ارتباطــات اورژانس  115نیشــابور مبنیبر ســقوط دو کارگــر  48و 33
ســاله از ارتفاع حدوداً  5متــری در معدن آبقوی نیشــابور پایگاههای
اورژانــس شــهری و شــهر فیروزه بــه محل حادثــه اعزام شــدند؛پس
از رســیدن کارشناســان اورژانــس بــر بالیــن مصدومیــن و تحویل از
خودروســواری در محدوده روســتای باغشــن گچ و انجــام معاینات

اولیه مشــخص شــد که آنان فاقد هوشــیاری ،تنفــس و ضربان قلب
هستند که بالفاصله عملیات احیای قلبی ریوی آغاز شد؛ مصدومین
به مرکز آموزشــی پژوهشــی درمانــی حکیم انتقــال داده شــدند ،اما
بــا وجود تــاش کارشناســان اورژانــس 115مصدومین بر اثر شــدت
جراحات وارده فوت کردند.
ëëانفجار در مجتمع نارگستر اصفهان
وقــوع انفجــار در مجتمــع صنایــع شــیمیایی نارگســتر ســپاهان
اصفهان  9مجروح برجا گذاشت.
غفور راســتین ،مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی استان
اصفهان بــه ایرنا گفت :ایــن حادثه ســاعت  36و  3دقیقه بامداد
یکشــنبه رخ داد و پس از اعالم به اورژانس پیش بیمارســتانی ،یک
دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس ،چهار واحــد امــدادی از اورژانس و
دو واحــد امدادی هالل احمــر به محل که در شاهینشــهر کیلومتر
 ۷جــاده علویجه بود اعــزام شــدند .در این حادثه  ۹مــرد مصدوم
و پــس از دریافــت خدمــات اولیه درمانــی به بیمارســتان گلدیس
شاهینشهر منتقل شــدند .علت بروز این حادثه در دست بررسی
است.
مجتمــع صنایع شــیمیایی نارگســتر ســپاهان اولیــن تولیدکننده
و توزیــع کننــده مــواد نورافشــانی بیخطــر در کشــور و مــواد ناریــه
تجــاری صنعتــی در ایــران زیرنظر شــورای امنیت کشــور ،ارگانها و
سازمانهای دستاندرکار مواد ناریه است.

گروه حــوادث /مرد جوان که به اتهام قتل
به قصــاص محکوم شــده بود ســرانجام
پــس از  24ســال بــا رضایــت خانــواده
مقتول از مجازات مرگ نجات یافت.
بهگــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»،
اوایل شــهریور سال  ۷۶بود که مرد جوانی
بــه پلیــس رفــت و گــزارش ناپدید شــدن
پدرش را اعالم کــرد و گفت :پدرم ناپدید
شــده و هیــچ خبری از او نداریــم از طرفی
پدرم یک کیف داشت که همه داراییاش
را در آن نگهداری میکرد و متوجه شدیم
که آن کیف هم گم شده است.
بــا شــکایت مرد جــوان تحقیقــات برای
یافتن خسرو آغاز شد .در حالی که بررسیها
ادامه داشت ،مشخص شد خسرو در یکی از
محلههای جنوب تهران خانهای دارد که آن
را به زن جوانی بهنام میترا اجاره داده است
و آخرین بار نیز برای مالقات با مستأجرش
خانه را ترک کرده بود.
بــا ایــن احتمــال کــه زن مســتأجر از
سرنوشــت خسرو مطلع باشــد ،مأموران
بــه ســراغ او رفتنــد امــا از میتــرا هــم
خبــری نبــود و بررســیها نشــان مــیداد
کــه همزمــان بــا ناپدیــد شــدن خســرو او
نیــز خانــه را تــرک کــرده اســت .بنابراین
احتمــال دخالــت میترا در ناپدید شــدن
خسرو قوت گرفت.
ëëردپای یک مرد
در تحقیق از همسایهها مشخص شد
میترا با مرد جوانی ارتباط داشــته و شب
حادثه آنها صدای درگیری میترا و خسرو
را از خانــه او شــنیده بودند امــا صبح روز
بعد میترا و مرد جوان سراســیمه خانه را
ترک کرده بودند.
بنابراین مأموران آگاهی به بازرسی از
خانــه میترا پرداختند و در جســتوجوها
یــک پیراهن مردانــه خونی پیــدا کردند.
وقتی جستوجوها ادامه یافت مأموران
موفق شدند جسد دست و پا بسته خسرو
را داخــل آب انبــار خانــه در حالــی پیــدا
کننــد که بــا ضربات چاقو به قتل رســیده
بــود .متخصصان پزشــکی قانونــی زمان
مرگ را همزمان با ناپدید شدن او اعالم
کردند.
جسد خسرو درحالی پیدا شد که هیچ
اثــری از کیــف پــر از پــول او یافت نشــد و
احتمــال جنایت با فرضیه ســرقت قوت
گرفــت .در حالــی کــه تحقیقــات بــرای
دستگیری میترا و مرد جوان ادامه داشت
در نهایت مخفیگاه میترا شناســایی و زن
جوان دستگیر شد.
وی که چــارهای جز اعتراف نداشــت،
گفت :خسرو صاحبخانهام بود یک شب
بــرای گرفتن اجاره بها بــه مقابل خانهام
آمــد .آن شــب پرویــز هــم در خانــهام
میهمان بود و او از این ماجرا باخبر شــد.

خسرو از اینکه مرد جوانی در خانهام بود
عصبانی شــد و با من دعوا کرد .پرویز که
متوجــه ماجــرا شــد با خســرو درگیر شــد
اما بــرای اینکه دعــوا تمام شــود پرویز از
خانهام رفت.
امــا ســاعتی بعــد وقتــی مطمئــن
شدم خســرو هم رفته دوباره پرویز به
خانــه برگشــت .وقتی با هــم صحبت
میکردیــم به پرویز گفتم خســرو یک
کیــف دارد کــه همیشــه همراهــش
اســت و پر از پول اســت .بعــد از گفتن
این حرف وسوســه سرقت کیف پرویز
را رهــا نکــرد .دفعــه بعــد کــه خســرو
بــرای گرفتــن اجــاره بــه خانــهام آمد
او را بــه داخل دعوت کــردم و برایش
چــای آوردم امــا داخــل اســتکان
داروی بیهوشــی ریختــه بــودم وقتــی
نیمههــوش شــد پرویز وارد خانه شــد
و بــا ضربات چاقو او را به قتل رســاند
و پس از بســتن دست و پاهای خسرو،
جســدش را داخل آب انبــار انداخت.
داخــل کیف  ۱۴۰هزار تومــان پول نقد
و  ۲۰۰هزار تومان تراول چک بود بعد
هم پرویز مرا به خانه یکی از دوستانم
رساند و دیگر از او خبر ندارم.
ëëدستگیری عامل جنایت
بــا اعتــراف زن جــوان متهــم متواری
یک ماه بعد دستگیر شد.
متهــم در تحقیقــات بــه ســرقت و
جنایــت اعتــراف کــرد .پــس از تکمیــل
تحقیقــات متهمــان در دادگاه پــای
میــز محاکمــه رفتــه و بــه دفــاع از خــود
پرداختند .با درخواست اولیای دم ،پرویز
به قصاص محکوم شد.
متهم به درخواســت اولیــای دم پس
از مدتــی پای چوبــه دار رفت اما با تالش
واحــد صلــح و ســازش دادســرای امــور
جنایــی پایتخــت موفــق شــد از خانــواده
مقتول مهلت بگیرد.
بعد از آن ســالها تــاش تیم صلح و
ســازش نتیجــه داد و اولیای دم با شــرط
دریافــت دیــه از قصاص گذشــت کردند.
امــا پرویــز موفــق بــه جمــعآوری هزینــه
دیه درخواستی نشــد .بدین ترتیب برای
دومیــن بار پرویز در چند قدمی چوبه دار
قرار گرفت اما باز هم موفق شد از اولیای
دم مهلــت بگیرد .تالشها بــرای نجات
پرویــز ادامــه داشــت تــا اینکــه در نهایت
بــا کمــک خیریــن و تالشهــای واحــد
صلح و ســازش دادســرای امــور جنایی و
قاضی شــعبه ســوم اجــرای احــکام مرد
زندانــی موفــق شــد دیــهای را کــه اولیای
دم درخواســت کرده بودنــد فراهم کند و
از قصاص نجات یابد .با بخشــش اولیای
دم پرویــز بــزودی از زنــدان آزاد خواهــد
شد.

گروه حوادث  /این روزها قطعیهای برق مشکالتی را برای شهروندان بویژه
آنها که از آسانســور استفاده میکنند بهوجود آورده و تعداد عملیات نجات
از آسانســورهای دربسته را در فعالیتهای روزانه آتشنشانان افزایش داده
اســت و بــه همین دلیل ســازمان آتشنشــانی مشــهد بــا صدوراطالعیهای
توصیههای مهم و ضروری را برای اطالع شهروندان درهنگام مواجه شدن
با چنین شرایطی اعالم کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی
شــهرداری مشــهد در حال حاضر با توجه به قطعی برق درمناطق مختلف
شــهر ،محبــوس شــدن افــراد درآسانســورهای مجموعههــای مســکونی،
تجــاری ،اداری وآسانســورهای پلهــای عابــر پیــاده افزایــش یافته اســت و
برخــی شــهروندان گمان میکنند اگر آسانســوری که بین طبقــات گیر کند با
خطرســقوط مواجه میشــوند و باید بکوشند هرچه ســریعتر خارج شوند در
صورتی که چنین تفکری کامالً اشــتباه اســت .در بســیاری از ســاختمانهای
امــروزی تجهیــزات پیشــرفته وجــود دارد و آسانســورها نیز به سیســتم برق
اضطراری مجهزهســتند که درهنگام قطع ناگهانی برق آسانسور را تا توقف
در سطح یکی از طبقات پشتیبانی میکند.
البته اگر در ســاختمان خالی از ســکنه حضور دارید از آسانســور اســتفاده
نکنیــد و در صــورت محبوســی در آسانســور در چنین شــرایطی شــهروندان
باید از انجام حرکات اضافی در آسانســور پیش از رســیدن مدیر ســاختمان،
تکنیسینهای فنی ،سرایداران و یا نیروهای آتشنشانی خودداری کنند.
در چنین شرایطی آرامش خود را حفظ کنید ،حرکت اضافی و خطرناک
نداشته باشید.
در صورتــی کــه بــرق آسانســور خامــوش شــده و آسانســور فاقــد بــرق
اضطــراری اســت ،میتوان برای مــدت کوتاه از نور گوشــی اســتفاده کرد اما
گوشــی را برای زمان طوالنی روشــن نگذارید ،چون باتری آن تمام میشود،
در حالی که شــاید به آن نیاز داشته باشید .بهجای انجام کارهای خطرناک،
کف کابین بنشــینید .با این کار وقتی آسانســور دوبــاره حرکت کرد تعادل به
هم نمیخورد.
دکمــه تلفــن یا آژیــر خطر (دکمــه آالرم) به شــکل زنگ تعبیه شــده در
داخــل کابین را فشــار دهید تا دیگران متوجه شــوند کســی در آسانســور گیر
کــرده اســت و اگــر آنتــن موبایل دارید با شــماره تلفــن درج شــده در داخل
کابین آسانســور که شــامل شــماره (نگهبان یا مسئول ســاختمان ،تکنیسین
فنی آسانســور و در نهایت شماره آتشنشــانی« »۱۲۵است) تماس بگیرید
و ضمن اعالم دقیق آدرس محل حادثه منتظر رسیدن امدادگران باشید.
همچنین نگران هوا نباشــید .هوا در چاه و کابین آسانســور جریان دارد و
اکسیژن موردنیاز بدن شما تمام نمیشود.
البتــه اقدامات پیشــگیرانه دیگری هم هســت که باید توســط صاحبان و
مدیران ساختمان و مدیران فنی و تأسیسات مجتمعها ،مد نظر قرار بگیرد
کــه مهمتریــن آنهــا بازرســی ادواری بخشها و اجــزای آسانســور بهصورت
ماهانه از ســوی شــرکتهای معتبــر ونصب سیســتم برق اضطــراری برای
آسانســور ،زنگ هشــدار و تلفــن یا آیفون اضطراری برای آسانســور اســت و
همچنیــن نســبت به تســت و راهانــدازی دیــزل ژنراتورهــای مجموعه خود
اقدام نمایند و سوخت مورد مصرف دیزل ژنراتورها تأمین شده باشد تا در
زمــان قطع برق ،بســرعت در مدار قرار گرفته و جریان بــرق محل را تأمین
کند.

قطع برق ،پلیس را به دردسر انداخت

اخبار

گروه حوادث  /دو
روز نخست هفته
جاری با چهار
حادثه مرگبار برای
کارگران در گوشه
و کنار کشور همراه
بود که در این
حوادث  6کارگر
قربانی و  9نفر نیز
مصدوم شدند.

جلــب کنم فایده نداشــت بعد هم یک روز
از خانــه رفت و دیگر برنگشــت .با او تماس
گرفتــم امــا جوابــم را نمــیداد چنــد بــار از
پــدر و مــادرش خواســتم تــا به مــن بگویند
همسرم کجا پنهان شده اما آنها هم جواب
نمیدادنــد .آخریــن بــار بــه بهانــه اینکــه
قصد دارم بهشــمال کشــور بــروم و ویالیم را
بفروشــم از پدر و مادر همسرم خواستم تا به
خانهمان بیایند تا دخترانم تنها نباشــند .من

آنها را عامل اختالف با همســرم میدانستم
بههمیــن خاطر چند لیوان شــیر موز درســت
کــردم و تعدادی قرص خــواب آور داخل آن
ریخته و آن را در یخچال گذاشتم.
دخترانــم و پدر و مادر همســرم از شــیر موز
مسموم خوردند و ســاعتی بعد خوابیدند .من
اول ســراغ دختــر بزرگــم رفتم .میخواســتم با
دســتانم او را خفه کنم اما نشد بههمین خاطر
بــا چاقوی آشــپزخانه گلویش را بریدم .ســپس

هشدار

گروه حوادث /
مرد جنایتکاری که دو
دخترش را بههمراه
پدر و مادر همسرش در
اقدامی هولناک بهقتل
رسانده بود از جنبه
عمومی جرم بهخاطر
قتل دو فرزندش
محاکمه شد.

توصیههای مهم آتشنشانی هنگام محبوس شدن
در آسانسور

گروه حوادث /قطعی برق در روزهای اخیر در اغلب شــهرهای کشــور موجب
اخــال در رونــد زندگــی و کار مردم و بســیاری از ادارهها و حتــی بینظمی در
ترافیک شــهری شــده اســت همین امر اعتــراض پلیس راهــور را نیز بهدنبال
داشته است و قطع برق و خاموشی چراغهای راهنمایی و رانندگی را موجب
افزایش ترافیک شهری دانستند.
ســرهنگ محمدی ،رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان در این باره گفت:
طبــق گزارشهــای همــکاران بــرق حدود یــک چهارم شــهر قطع شــد و این
موضوع ترافیک شــهر را دچار مشــکالت بســیاری کرد و عالوه بر ســردرگمی
رانندگان و شــهروندان امکان بروز تصادفات شدید و خسارت به اموال مردم
وجود دارد.
وی در خصوص قطعی برق و مشــکالت پیش آمده در تقاطعهای شــهر،
اظهار کرد :همکاران ما مشکالت بسیاری در این زمینه دارند و با این وضعیت
تــوان مدیریــت تردد تقاطعها را نداریــم .مردم باید در این شــرایط اوضاع را
مدیریــت کنند و به رفع مشــکل کمک کنند حتی اگر مأمــور راهنمایی هم در
تقاطع باشــد از یک مأمور کاری ســاخته نیســت و اگر قرار باشد برق تقاطعها
قطع باشد باید حداقل چهار مأمور در هر تقاطع حاضر شوند و عمالً این کار
بــرای ما امکانپذیر نیســت .وی ادامــه داد :از قبل مکاتباتی بــرای تأمین برق
ذخیره برای تقاطعهای شــهر داشــتیم که این برق ذخیره تأمین شود اما این
موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.

دستگیری قاتل داماد کرمانشاهی در مالرد

گــروه حــوادث  /مرد شــرور دو ماه پــس از قتل شــوهر خواهرش در شــهرک
پردیس کرمانشاه سرانجام در مالرد استان البرز دستگیر شد.
سردار «علی اکبر جاویدان» ،فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در تشریح
ایــن خبر گفــت :یازدهــم فروردین امســال موضوع قتل پســری  30ســاله با
شلیک گلوله در شهرک پردیس کرمانشاه به پلیس گزارش شد .پس از وقوع
ایــن جنایــت ،پلیس آگاهــی تحقیقات همه جانبــه خود را برای شناســایی و
دستگیری قاتل فراری که برادر همسر مقتول بود ،آغاز کرد.
کارآگاهــان پــس از هفتههــا کار اطالعاتی و اقدامــات تخصصی موفق به
شناسایی مخفیگاه قاتل فراری در شهرستان مالرد استان البرز شده و پساز
هماهنگــی با مقــام قضایی و همکاران خــود در این شهرســتان ،عازم محل
شدند .فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد :کارآگاهان پلیس آگاهی
پساز حضور در شهرســتان مالرد و اطمینان از حضور قاتل فراری  31ســاله
در مخفیگاهــش ،وی را طــی عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر کردند .متهم در
بازجوییهــا به ارتکاب قتل شــوهر خواهرش در شــهرک پردیس کرمانشــاه
اعتراف و انگیزهاش را اختالفات خانوادگی با مقتول عنوان کرد.

نجات  ۳۶گمشده در ارتفاعات گیالن

گروه حــوادث /یک گروه  36نفــره کوهنوردی که در ارتفاعات مشــند در
محور آســتارا به اردبیل ناپدید شده بودند ،با تالش  2ساعته امدادگران
هالل احمر پیدا شدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر اســتان گیــان،
سیاوش غالمی مدیرعامل جمعیت هالل احمر گیالن از گم شدن یک
گــروه  ۳۶نفره در ارتفاعات مشــند خبــر داد و گفت :این حادثه در محور
آستارا به اردبیل در منطقه ییالقی مشند رخ داد.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمر گیــان با بیــان اینکه ایــن حادثه
بــه جمعیــت هــال احمــر در ســاعت  ۲۱:۱٠روز جمعه  ۳۱اردیبهشــت
اطالعرسانی شد و امدادگران در ساعت  ۲۱:۴۴در صحنه حضور یافتند،
گفــت :وقتــی ایــن حادثه بــه مرکز کنتــرل عملیــات هالل احمر اســتان
گزارش شــد ،امدادگران پایگاه آســتارا -صیادلر بــه منطقه مذکور اعزام
و طــی یــک عملیات جســتوجو ،گــم شــدگان را پیدا و به مســیر اصلی
بازگرداننــد .غالمــی با اشــاره بــه اینکه ایــن عملیات در ســاعت ۲۳:۲۰
جمعه پایان یافت ،افزود :این حادثه هیچ مصدومی نداشت.

