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گروه حوادث /ریزش بزرگترین مجموعه تجاری ،تفریحی و پارکینگ طبقاتی آبادان واقع در خیابان امیرکبیر که در
مراحل پایانی ،ساخت آن متوقف شده بود با  5کشته و  26مصدوم فاجعه انسانی هولناکی را رقم زد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســاعت از  12ظهر دوشــنبه گذشــته بــود که ناگهان صدای غرش وحشــتناک
و بهدنبــال آن لرزش بیوقفه زمین افراد حاضر در خیابان امیرکبیر آبادان را به وحشــت انداخــت .مردمی که در بازار
ســرگرم خرید و رفــت و آمد بودند در یــک لحظه به تصور اینکه زلزلهای در حال وقوع اســت هراســان بــه دنبال راهی
برای فرار بودند که ناگهان مقابل چشــمان وحشــتزده آنها یکی از برجهای دوقلوی  10طبقه متروپل در چشم برهمزدنی
فروریخت و با خاک یکســان شــد .دقایقی بعد آمبوالنسهای اورژانس و خودروهای امداد و نجات هالل احمر و پلیس
و آتشنشــانی راهــی محل حادثه شــدند اما ریزش ســاختمان و حضــور مردمی که برای مشــاهده این فاجعه انســانی
بــه خیابان کمعرض و شــلوغ امیرکبیر آمده بودند راهی برای نزدیک شــدن به محل حادثه نگذاشــته بــود .با این حال
امدادگران خود را به محل حادثه رســاندند .نخســتین بررســیها نشــان میداد که بیش از  10خودرو در خیابان زیر آوار
مدفون شــده و بیــش از  80نفر نیز در طبقــات زیر همکف ،همکف و اول ســاختمان کــه دارای مغازههای هایپر ،باشــگاه
بدنسازی ،پوشاک ،رســتوران ،کافه و غیره بود محبوس شدهاند .بنابراین بالفاصله کارآواربرداری شروع شد و هر لحظه
یک مصدوم از زیر ساختمان و تلی از خاک و آجر و سیمان بیرون کشیده میشد.

حکم قصاص قاتل شهید رنجبر صادر شد

اخبار

ف

اجعه ریزش ساختمان  10طبقه این بار در خوزستان

آباداندرشوک متروپل

گــروه حــوادث /قاتل شــهید رنجبــر کــه بــرای دومیــن بــار در دادگاه کیفری
یــک اســتان فارس پــای میز محاکمه رفته بــود این بار نیز بــه قصاص نفس
محکــوم شــد.به گزارش روابــط عمومی دادگســتری فارس ،حجتاالســام
ســیدکاظم موســوی رئیس کل دادگستری فارس در تشــریح این خبر گفت:
پــس از اعــام نقص در پرونــده و نقض رأی اولیه توســط شــعبه نهم دیوان
عالی کشــور ،اقدامات قضایی در راستای تأمین نظر مرجع عالی قضایی یاد
شــده در دســتورکار قــرار گرفت و
پس از رســیدگی دوباره به پرونده
حکم بــر محکومیت متهم صادر
شد.موســوی بــا بیــان اینکه حکم
قصــاص متهم به لحــاظ ارتکاب
قتــل عمــدی و شــهادت مرحوم
علــی اکبــر رنجبــر اســت ،افــزود:
متهم همچنین به تحمل  ۱۰سال
حبس تعزیری و  ۷۴ضربه شالق
به لحاظ سرقت توأم با آزار سالح
سازمانی شــهید رنجبر و مهمات
مربوطه نیز محکوم شده است.
همچنیــن بــه لحــاظ ایــراد ضرب
و جــرح عمدی با چاقو نســبت به
ســرباز وظیفه پاســگاه نیز به تحمل یک ســال حبس و پرداخــت دیه محکوم
شــده است.پس از فرجام خواهی وکیل متهم در مرحله رسیدگی قبلی دیوان
عالی کشــور دستوراتی مبنی بر بررســی سالمت روانی متهم توسط کمیسیون
تخصصی پزشــکی قانونی صادر کرده بود که کمیســیون تخصصی بهصورت
قطعی سالمت روان و قوه تمیز و اراده متهم را تأیید کرد.بر اساس این گزارش،
شــامگاه چهارشــنبه  ۱۳بهمــن  1400ســرهنگ علیاکبر رنجبر بــه همراه یک
ســرباز ،در حال گشــت در حوزه استحفاظی پاســگاه بیدزرد از توابع شهرستان
شیراز توسط فردی با سالح سرد مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.

قصاص عامل شهادت دو محیطبان زنجانی

تصویر اخطاریه برای توقف و اصالح ساخت و ساز در متروپل

گروه حوادث /حکم قاتل دو محیطبان زنجانی که در هنگام تعقیب و گریز با
شکارچیان به شهادت رسیده بودند ،اجرا شد.
به گزارش ایلنا ،حجتاالســام صادقی نیارکی رئیس کل دادگســتری استان
زنجان گفت :در پی به شــهادت رسیدن دو نفر از محیطبانان در حین انجام
مأموریــت در زنجان توســط افراد ناشــناس ،بــرای پیگیری بررســی موضوع
و بازداشــت مرتکبان دســتورات فوری صادر شــده بود .در همین راســتا نظر
بــه حساســیت و آثار روانــی و اجتماعی موضــوع بر مردم ،پرونــده مذکور در
کمترین زمان ممکن رســیدگی و حکم نهایی صــادر و پس از تأیید در دیوان
عالی کشور صبح دوشنبه دوم خرداد ماه  ۱۴۰۱در محل زندان مرکزی زنجان
اجرا شــد.رئیسکل دادگســتری اســتان زنجان ادامه داد :دســتگاه قضایی
اســتان در راســتای اجرای عدالت و احکام اســامی با جدیت و براســاس
قانــون بــه وظیفــه خــود عمــل خواهد کــرد و نمونــه بــارز این امــر اجرای
همین حکم بود که با پیگیریهای انجام شده توانستیم پرونده با فوریت
رسیدگی و حکم اجرا شود.گفتنی است شانزدهم فروردین ماه سال گذشته
در پــی تعقیــب و گریز بین افراد ناشــناس و محیطبانان کــه در تعقیب یک
خودروی نیســان در منطقه حفاظت شــده فیله خاصه استان زنجان بودند،
۲نفر از محیطبانان ایثارگر بهنامهای مهدی مجلل و میکاییل هاشمی بر اثر
اصابت گلوله سالح جنگی ،به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

اعزام  20آمبوالنس به محل حادثه
عــارف اصــل شــرهانی ،مدیــر روابــط
عمومــی اورژانــس اســتان خوزســتان
در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد :در
پــی فروریختــن بــرج متروپــل در آبــادان
اورژانس خوزســتان در حالــت آمادهباش
قــرار گرفــت 20 .دســتگاه آمبوالنــس و 3
دســتگاه اتوبــوس به محــل حادثــه اعزام
شــدند و کلیه نیروهــای ســتادی اورژانس
پیشبیمارســتانی دانشــگاه اهــواز نیــز
بــه آبــادان اعــزام شــد .از آنجا کــه در این
ســاختمان واحدهــای مســکونی نیــز قرار
داشــت احتمال افزایش آمــار مصدومان
و جانباختــگان وجــود داشــت .شــعبانی،
مدیرعامل هاللاحمر اســتان خوزســتان
کــه در محــل حادثــه حضــور داشــت نیــز
گفــت ۴ :تیــم امــدادی از شهرســتانهای
خرمشــهر ،ماهشهر و شــادگان همراه با ۲
تیــم ســگهای زندهیاب به محــل حادثه
اعزام و عملیات تخلیه و ایمنسازی آغاز
شــد .با توجه به اینکه ساختمان کناری نیز
در حال ســاخت بود و وضعیت ناپایداری
داشــت احتمــال ریــزش آن ســاختمان
نیــز وجــود داشــت کــه بــه همیــن خاطــر
دستور تخلیه همه ســاختمانهای مجاور
صادر شد.شــعبانی گفت :یــک بالگرد۷ ،
خــودروی نجــات تیمهای واکنش ســریع
و  ۵تیــم تخصصــی جســتوجو و نجــات
و ســگهای زندهیاب بــرای امدادرســانی
اعزام شــدند .امــا به دلیل مســاعد نبودن
وضعیــت جــوی امــکان ارســال اورژانس
هوایی وجود نداشت و مصدومان از طریق
زمینی به بیمارستان منتقل شدند.
تسریع عملیات آواربرداری قبل از
تاریک شدن هوا
محمدباقر محمدی ،معاون عملیات
ســازمان امــداد و نجــات هــال احمــر در
توگــو با خبرنگار «ایــران» درخصوص
گف 
آخریــن وضعیــت حادثه تــا ســاعت  16و
 30دقیقه روز دوشــنبه گفــت 5 :نفر فوتی
و  26نفر مصدوم داشــتیم.وی در پاسخ به
این ســؤال که چند نفر در زیر آوار محبوس
شدهاند نیز گفت :آمار محبوسین براساس
ارزیابی میدانی اعالم شــده است .از اینرو
هر تعدادی که از ســوی مســئوالن امدادی
اعالم میشــود فقط حدس و گمان است.
وی دربــاره عملیات امــداد و نجات گفت:
از همــان ابتــدای حادثه  4تیــم امدادی به
عالوه  2تیم با سگهای زندهیاب به محل
اعــزام شــدند تا پیــش از تاریک شــدن هوا
عملیات خاکبرداری را به پایان برســانیم و
در صورت زنده و محبوس ماندن فردی در
زیر آوار او را نجات دهیم.
حکم بازداشت پیمانکار و مالک
حمید مرانیپور ،دادستان ویژه آبادان
حکم بازداشت پیمانکار و مالک ساختمان
متروپل را صادر کرده است.

همچنیــن بــه گــزارش روابــط عمومی
دادگستریخوزستان،علیدهقانی،رئیس
کل دادگســتری خوزســتان در پــی ریــزش
بخشــی از ســاختمان در دســت ســاخت
متروپل آبادان ،دستور بررسی دقیق علت،
عوامل حادثه ،امدادرســانی به مصدومان
و برخورد ســریع و قاطع بــا همه مرتبطان
و مســببان حادثــه را صــادر کرد.رئیــس
دادگســتری که به همراه دادستان عمومی
و انقالب این شهرســتان در صحنه حادثه
حاضــر بودند دســتور الزم برای رســیدگی
بــه موضــوع را صــادر کردند و از دادســتان
عمومی و انقالب مرکز استان خواست تا در
کنار رئیس دادگســتری و دادستان آبادان،
موضــوع را تــا حصــول نتیجــه مقتضــی
پیگیری و نظارت کند.
دستور معاون اول رئیس جمهور
برای رسیدگی فوری به مصدومان
حادثه آبادان
«محمــد مخبــر»  ،معــاون اول رئیس
جمهــور در تماسهــای تلفنــی جداگانــه
بــا اســتاندار خوزســتان و فرمانــدار آبادان،
دستورات الزم برای بسیج امکانات جهت
کمــک به مصدومــان این حادثــه را صادر
س جمهــور ،ضمــن
کرد.معــاون اول رئیــ 
تســلیت به خانوادههای جانباختگان این
حادثــه و ابــراز همدردی بــا حادثهدیدگان
این ســانحه دلخــراش ،خواســتار بررســی
دقیق علل وقوع این اتفاق شد.
دستور وزیر کشور
وزیر کشــور بــه دنبال حادثــه دلخراش
ریــزش ســاختمان متروپل در شهرســتان
آبــادان ،در تمــاس تلفنــی بــا اســتاندار
خوزســتان خواســتار بهکارگیــری همــه
امکانــات بــرای رســیدگی فــوری بــه
حادثهدیدگان و نجات محبوسان احتمالی
زیر آوار شــد.احمد وحیــدی در این تماس
تلفنــی از صــادق خلیلیان خواســت ،با به
کارگیری همــه ظرفیتها و امکانات ،برای
نجــات افــرادی کــه احتمــاالً در پارکینــگ
و طبقــه همکــف ایــن ســاختمان گرفتــار
شدهاند،تسریعشود.ویخواستارشناسایی
و برخورد با مسببان و متخلفان این حادثه
شــد و بــه ســتاد مدیریــت بحــران کشــور و
سازمان همیاری شهرداری و دهیاری کشور
دســتور دارد همــه امکانات خــود را در این
زمینه بهکار گیرند و در اسرع وقت نسبت به
بررسی کارشناسانه این حادثه اقدام کنند.
هشدار درباره ریزش ساختمان
مجتبــی محفوظــی ،نماینــده مــردم
آبــادان در مجلــس شــورای اســامی نیــز
گفت :طبق صحبتی که با یکی از مسئوالن
شهرداری آبادان داشتم ،از دو سال گذشته
هشــدارهایی دربــاره ریــزش ســاختمان
متروپــل داده بودیــم و حتــی در این زمینه
نامه کتبی زده بودیم .بیتردید سازندگان،

ســازمان نظام مهندسی و شهرداری وقت
آبــادان در حادثــه ســاختمان متروپل باید
پاســخگو باشــند .ما خواهان تشــکیل یک
کارگــروه ویــژه در اســتانداری خوزســتان
برای بررســی ابعاد این حادثه و تشخیص
مقصــران اصلــی ایــن حادثــه غمانگیــز
هســتیم .البتــه هنــوز بــرای بررســی دقیق
ابعــاد حادثــه زمــان زیــادی باقــی مانــده
اســت و از االن نمیتوانیــم نظــر قطعــی
بدهیــم؛ امــا بهنظــر میرســد کــه قصــور
مسئوالن ذیربط در بروز این حادثه امری
قطعــی است.ســرهنگ «حســین زلقی»،
فرمانده انتظامی آبادان گفت :تیمهایی از
یگانهای انتظامــی و راهور بالفاصله بعد
از این حادثه برای تأمین نظم و امنیت در
محل حادثه حضور یافتند و اقدام به تخلیه
الیــه به الیه جمعیت از معابر و نوارکشــی
در محــل کرده تا مســیر تــردد خودروهای
امدادی باز شود.
روایت شاهدان عینی از حادثه
بــه دنبــال ریــزش بــرج متروپــل،
جمعیت زیادی اطراف برج جمع شدند.
یکی از شاهدان گفت :به قدری این حادثه
ناگهانــی بود که مردم شــوکه شــده بودند
و بــا دیــدن فــرو ریختــن ایــن ســاختمان
عظیــم ،ناخودآگاه گریه میکردند .برخی
که دوســت و آشــنا یــا خانوادههایشــان در
ســاختمان بودنــد فقــط بــه دنبــال راهی
بــرای ورود به ســاختمان بودنــد .مردم با
دســت خالی ســعی میکردند آوار را کنار
بزنند شاید بتوانند حتی یک نفر را نجات
دهند امــا هیچ راهی بــرای ورود مردم به
داخل برج و نجات زیر آوار ماندگان وجود
نداشت .امدادگران که رسیدند ،مردم بار
دیگر هجوم بردند تا شــاید بتوانند کمکی
کننــد اما بــی فایده بود.یکی از کســبه بازار
کــه در همان خیابــان مغــازه دارد ،گفت:
مدتی قبل از ادامه ساخت طبقات باالیی
بــرج جلوگیری شــده بــود با این حــال در
طبقــه اول و همکــف ســاختمان حــدود
 100واحــد مشــغول بــه کار شــده بودنــد
دفتر وکالــت ،مطب پزشــک ،بخشهای
اداری و  ...در ایــن دو طبقــه مشــغول بــه
کار بودند.این خیابــان خیلی باریک و کم
عرض است .بیشتر ساکنان این خیابان از
مدتها قبل میدانســتند که ساخت این
بــرج دوقلــو برای آنها دردسرســاز اســت.
االن هم امدادرســانی ســخت است.یکی
از میــان جمعیــت میگویــد :یــک طرف
خیابان اروندرود اســت و طــرف دیگرش
بهمن شــیر ،آبادان روی آب قــرار داد و با
کنــدن دو یا ســه متــر ،به آب میرســیدم.
چطــور امــکان داشــت کــه در خیابانــی با
ایــن عــرض کــم چنیــن برجــی بنــا کرد.
زن میانســالی تــاش میکنــد تــا از میــان
امدادگــران برای خود راه باز کند تا خود را
به متروپل برساند .لحظاتی قبل از ریزش
متروپل ،او با یکی از دوستانش به متروپل
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دستور ویژه رئیسجمهور برای رسیدگی فوری به سانحه آبادان

رئیــس جمهور به معــاون اول خود دســتور داد ضمــن اعزام
گروه های امداد و نجات ســازمان آتش نشــانی تهران برای امداد
به آسیب دیدگان ،کلیه امکانات استانی و کشوری را برای رسیدگی
فوری به ســانحه ریزش ســاختمان در آبــادان به کار گیــرد .در پی
ریزش ســاختمانی در شــهر آبادان که ســبب فــوت و مجروحیت
شــماری از هموطنانمان شده اســت ،رئیس دفتر رئیس جمهور
س تلفنی با اســتاندار خوزســتان ،ضمن اطــاع از آخرین
در تما 
وضعیــت حادثه ،دســتور رئیــس جمهور مبنی بر بســیج تمامی
امکانــات برای رســیدگی فــوری به ســانحه دیــدگان و آواربرداری
را ابــاغ کــرد .آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی که بــرای دیدار
و گفــت وگو با پادشــاه عمان به مســقط پایتخت این کشــور ســفر
کرده ،به محض اطالع از بروز این حادثه در آبادان به معاون اول
رئیسجمهــور مأموریت داد ضمن به کارگیــری تمامی امکانات
آمده بود و دوســتش برای خرید وارد برج
شــده بود که ناگهــان آوار فــرو ریخته بود.
آواری که دوســتش را دفن کرده است .در
کنار برج متروپل ،ســاختمان پارمیدا قرار
داد ،ســاختمانی که به دنبال این ویرانی،
دچــار لرزه شــدید شــده بــود و امدادگران
افــرادی را کــه داخل ســاختمان بودند به
بیرون منتقل کرده بودنــد .اما آنها نگران
اموالشــان بودنــد و تــاش میکردنــد که
این امــوال را از ســاختمان تخلیه کنند که
نیروهــای انتظامی به آنها اجــازه ورود به
ســاختمان را نمیدادند .یکی از شــاهدان
این حادثه که خودش از کســبه بازار است

اسامی قربانیان

 -1امیر لفتوی
 -2مهدی اسماعیلی
 -3علی نیک پور قنواتی
 -4محمد کشکی
 -5مجهول الهویه(آقا)
مصدومان حادثه
 -1طارق قیم  ۳۵ساله
 -2معصومه کوشیکی۵۶ساله
 -3عبداهلل بحرانی پور  ۲۴ساله

محلی و ملی ،شــخصاً این موضوع را با اختیارات کامل به منظور
تســریع در آواربرداری و نجات جان افراد زیر آوار مانده و رسیدگی
بــه مصدومــان حادثــه ،مدیریت و پیگیــری کند .رئیــس جمهور
دســتور داد بــا توجــه به اعــام نیاز اســتاندار خوزســتان ،نیروهای
امدادی و امکانات الزم برای آواربرداری و امداد ،از ســازمان آتش
نشــانی تهران به صورت فوری به آبادان اعزام شــوند و همچنین
بــرای شناســایی تخلفــات منجــر به ایــن حادثــه نیز ،بــه صورت
عاجل اقدام شود و برخورد شدید و غیرقابل اغماض با متخلفان
در دســتور کار قــرار بگیــرد .رئیس جمهــور ضمن ابــراز همدردی
صمیمانــه با خانوادههای جانباختگان که طبق گزارشها غالباً از
کارگران زحمتکش بودهاند ،دســتور داد رسیدگی به وضعیت این
خانوادهها در اولویت قرار بگیرد و گزارش روند امداد رسانی برای
وی ارسال شود.

گفــت :مالک این برجهــا فردی معروف و
بانفوذ است که بیشتر ساختمانهای مهم
شــهر را هلدینگ وی ســاخته و اغلب هم
غیراصولی و بیکیفیت ســاخته شــدهاند.
همیــن ســاختمان متروپل را از یک ســال
قبــل بارهــا کارشناســان و متخصصــان
توســاز به مالک و ســازنده آن تذکر
ساخ 
و هشــدار داده بودنــد کــه ایــن ســاختمان
اســتحکام ندارد و اصولی ســاخته نشده و
بیشــک ریزش خواهد کــرد .اما هلدینگ
ساختمانســازی مربوطه توجهــی نکرده
توســاز ادامه دادند حــاال امروز
و بــه ساخ 
باید دهها انســان بیگناه را که جان باختند

 -4مسیح صادقی ۷ساله
-5حمیدصادقی
 -6علیرضا فرحانیان  ۳۲ساله
 -7سید محبوبه پور شرف
هاشمی۲۵ساله
-8عبدالرسول محجوب فر ۴۲ساله
 -9دانیال دریس ۲۱ساله
 -10حسین رسولی  ۴۴ساله
 -11فاطمه آل ناصر ۳۱ساله
 -12کامران سامانی نژاد  ۵۶ساله
 -13عباس بچاری  ۳۴ساله
 -14مجید توسلی  ۴۲ساله

و مصدوم شدند از زیر آوار بیرون بکشیم.
یکــی از اقــوام مهــدی اســماعیلی،
مهندس  30ســاله که در ایــن حادثه جان
باخــت گفت :ظهــر بود بــه ما خبــر دادند
کــه متروپــل ریزش کرده اســت .بــا اطالع
از ایــن خبــر از آنجایــی کــه مهــدی حدود
یک ســال اســت که در این پــروژه بهعنوان
ســرکارگر کار میکنــد ،خودمــان را به آنجا
رســاندیم تا ســاعت  5:30به دنبــال او زیر
آوار می گشــتند تــا اینکه جســد او را بیرون
کشیدند .خانواده های زیادی مثل ما دنبال
عزیزانشان می گشتند خدا کند آنها مثل ما
ناامیدنشوند.

 -15نگار درآباد  ۲۸ساله
 -16سید مرتضی طهوری  ۵۷ساله
 -17منصور توسلی ۶۱ساله
 -18نوید مزرعاوی  ۲۶ساله
 -19عبداهلل باوی پور
-20حسینعسکراوی۲۱ساله
 -21امیرپور بچاری
 -22علیرضا اسدی سامانی ۵۳ساله
 -23محمدعلی کرمزاده  ۳۶ساله
 -24علی بحرامیان  ۲۴ساله
 -25میثم عرفی ۳۱ساله
 -26حدیث هاشم مطوری

گروه حوادث /مســمومیت غذایی در خوابگاه دختران باعث مســموم شدن
 49دانشجو در تهران شد.
مجتبــی خالــدی ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور بــه خبرنــگار حوادث
«ایــران» ،گفــت :پــس از اعــام گزارش مســموم شــدن جنــرال تعــدادی از
دانشــجویان یــک خوابــگاه دختــران در دانشــگاه فرهنگیان نســیب واقع در
مرزداران در ســاعت  5صبح روز دوشــنبه تکنیســینهای اورژانس به همراه
 5آمبوالنــس و  2اتوبــوس آمبوالنــس بــه محــل اعــزام شــدند .وی در ادامه
افزود :پس از بررســیهای اولیه معلوم شــد  42دانشــجو که همه آنها مقیم
خوابگاه بودند دچار عالئم گوارشی شدهاند اما دقیقاً مشخص نشد که با چه
مادهای مســموم شــدهاند .پس از آن دو نفر در محل درمان شــدند و  ۴۰نفر
از مصدومان به بیمارســتانهای شــریعتی ،امام خمینی و رسول اکرم(ص)
تهــران منتقل شــدند .دکتر یحیی صالح طبری رئیس مرکــز اورژانس تهران
نیز گفت :در حالی که در ساعات اولیه اعالم گزارش مسمومیت تعداد افراد
 42نفر بود تا ســاعت  ۱۲روز دوشــنبه تعداد آنها به  ۴۹نفر رســید .وی درباره
علت این مسمومیت گفت :احتماالً مسمومیت گوارشی بوده اما باید بررسی
بیشتر و تخصصیتری در این زمینه صورت گیرد.

زلزله  ۵/۵ریشتری سرجنگل خسارت نداشت

گــروه حــوادث /زمینلــرزه ۵.۵ریشــتری ســرجنگل زاهــدان تلفــات جانــی
در پــی نداشــت .ایــن زمینلــرزه ســاعت ۱۲:۰۶ظهر دوشــنبه دوم خــرداد در
حوالــی ســرجنگل و در عمــق ۱۶کیلومتــری زمیــن رخ داد .بــر اســاس اعــام
مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران ،کانون زلزله در ۳۷کیلومتری ســرجنگل
(سیستانوبلوچستان) قرار دارد.مهدی ولیپور ،رئیس سازمان امداد و نجات
جمعیــت هاللاحمــر از آمادهبــاش دســتگاههای امــدادی و اعــزام تیمهای
ارزیــاب بــه مناطق متأثــر از حادثه خبــر داد و گفت :شــهرها و مناطقی مانند
ســرجنگل ،مســجد حضرت ابوالفضل و نوکآبــاد تحتتأثیر ایــن زلزله قرار
گرفتهانــد .تیمهــای امداد و نجات جمعیت هاللاحمر و تیمهــای ارزیاب به
مناطق متأثر از حادثه اعزام شــدهاند .البته گزارشــی ناشی از خسارت مخابره
نشده است .بر اساس ارزیابیهای اولیه ،تا شعاع۱۵کیلومتری کانون زمینلرزه
منطق ه مسکونی وجود ندارد ،برای همین گزارشی از خسارت و آسیب انسانی
اعالم نشده است.

بازداشت قاتل زن جوان در شیراز

گروه حوادث /پسر شرور که با همدستی برادرش نیمه شب دختر جوانی را در
شیراز به قتل رسانده بود در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.
سرهنگ فرج شجاعی ،فرمانده انتظامی شیراز در این باره به خبرنگار حوادث
«ایران» گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  110مبنی بر وقوع یک فقره
قتل در محله «ســنگ سیاه» شیراز ،بالفاصله مأموران کالنتری  13عباسیه به
محل حادثه اعزام شــدند و پس از بررســیهای اولیه مشــخص شــد که دو زن
جوان حدود ســاعت یک بامداد در حال گذر از کوچهای در نزدیکی خانهشــان
بودند که دو برادر  19و  25ساله مزاحم آنها شدند .در ادامه مشاجره لفظی بین
آنها رخ داد و وقتی کار به درگیری فیزیکی کشــیده شــد ناگهان برادر کوچکتر با
چاقو هر دو زن جوان را مجروح کرد و پس از آن هم از محل متواری شدند.وی
در ادامه افزود :پس از انتقال مجروحان به بیمارستان یکی از آنها بهدلیل شدت
خونریزی جان باخت و از همان لحظات اولیه مأموران با بررســی ســرنخها و
اطالعات موجود شناســایی و دستگیری قاتل را در دســتور کار خود قرار دادند.
مأموران کالنتری  13عباسیه با اقدامات فنی و تخصصی در کمتر از یک ساعت
قاتل  19ساله را شناسایی کردند و موفق شدند در عملیاتی غافلگیرانه وی را به
همراه برادرش و یک نفر دیگر که در درگیری نقش داشته است دستگیر کنند.
قاتل در بازجویی اولیه به جرم خود اعتراف کرد و متهمان برای سیر مراحل
قانونی روانه دادسرا شدند.

