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شهادت

مأمور مرزبانی

گــروه حــوادث /درگیــری مســلحانه مأمــوران هنگ
مرزبانی هیرمند با اشــرار منجر به شــهادت گروهبان
یکم محمد صیاد از کادر پاسگاه مرکزی شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،بنابــر اعالم
پایــگاه خبــری شــهدای فراجــا ،مرزبانــان اســتان
سیســتان و بلوچســتان در شمال این اســتان هم مرز
با کشــور افغانستان در ســاعات پایانی سهشنبه حین
دیدهبانــی و پایــش نــوار مــرزی با تعــدادی از اشــرار
مســلح کــه از ســمت خــاک کشــور افغانســتان قصد
تعرض به مرزهای کشور را داشتند درگیر شدند که با
حضور مقتدرانه خود باعث فرار آنها شدند.
در این درگیری مسلحانه یکی از نیروهای جان برکف
مرزبانی بهنــام محمد صیاد بر اثــر اصابت گلوله به
شهادت رسید.
شهید صیادی متأهل و دارای یک فرزند دختر بود.

گروه حوادث /مرد سابقهداری که با آبمیوه مسموم راننده
کامیونی را بیهوش کــرده و ربوده بود ،وقتی برای اخاذی
با خانواده وی قرار مالقات گذاشــت توسط پلیس دستگیر
شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،یکشــنبه گذشــته زن
جوانی هراســان بــا پلیس تمــاس گرفت و از ربوده شــدن
همســرش خبــر داد و گفــت :همســرم هوشــنگ ،راننــده
کامیون اســت و از تهران به آستارا بار منتقل میکرد ،اما از
دیروز ناپدید شــده و خبری از او نیســت .با این شــکایت به
دســتور بازپرس محمدامین تقویان ردیابیها برای یافتن
مرد میانســال آغاز شــد .ســه روز از ناپدید شــدن هوشنگ
میگذشت که همســرش بار دیگر با پلیس تماس گرفت
و اینبار از تماس مردی ناشــناس خبــر داد که مدعی بود
شوهرش را گروگان گرفته است.
ëëدرخواست پول در قبال آزادی
همســر هوشــنگ گفت :چند ســاعت قبل مــردی تماس
گرفت و گفت همســرم در بیمارســتان قائمشــهر بستری
است و برای درمان نیاز به سه میلیون تومان پول دارد .مرد
ناشناس از ما خواست فوراً سه میلیون را به شماره حسابی
که میدهد واریز کنیم .از آنجایی که ما در قائمشهر فامیل
داریم ،از آنها خواستم خودشان را به بیمارستان برسانند.

لحظاتی بعد خبر دادند اصالً شــخصی با هویت همسرم
در بیمارستان بستری نشده است.
او ادامه داد :ساعتی بعد مرد ناشناس دوباره تماس گرفت
و پیگیر پول شــد ،وقتی به او گفتم همســرم در بیمارستان
بســتری نشده است مدعی شد هوشنگ گروگانش است و
بــرای رهایــی او هر چه پول و طــا دارم برایش ببرم وگرنه
شــوهرم را میکشد.به دنبال اطالعاتی که همسر هوشنگ
دراختیار تیم تحقیق قرار داده بود ،مأموران پلیس آگاهی
آموزشهــای الزم را بــه زن جــوان داده و از او خواســتند با
متهم قــرار مالقات بگــذارد .طبــق آموزشهــا ،زن جوان
در بزرگــراه آزادگان با مرد آدمربا قرار گذاشــت و مأموران
موفق به دستگیری او شدند.
مــرد جــوان کــه خــود را در دام پلیــس میدیــد بــه ناچــار
لــب به اعتراف گشــود :ســابقهدار هســتم و بارهــا به جرم
کالهبرداری ،آدمربایی و ســرقت به زنــدان افتادهام .بعد
از آزادی تصمیم گرفتم برای ب ه دســت آوردن پول اینبار
از شــگرد آبمیوههای مسموم استفاده کنم .با ترفند اینکه
باید باری را به مقصد آستارا ببرم هوشنگ را در باربری به
من معرفی کردند؛ به او گفتم که محل بارگیری در حوالی
بزرگراه آزادگان اســت و به همراه هوشــنگ راهی آزادگان
شــدیم.مرد جــوان گفــت :بیــن راه بــه هوشــنگ آبمیــوه

سحرگاه دیروز  6زندانی پای چوبه دار رفتند

 2مهلت برای زنــدگی

گروه حوادث  3 /متجاوز و یک
قاتل سحرگاه دیروز در حالی به دار
مجازات آویخته شدند که دو مرد
اعدامی دیگر موفق شدند از اولیای
دم پای چوبه دار مهلت بگیرند.

بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایــران» ،یکی
از محکومانــی کــه صبــح دیــروز موفق شــد
پــای چوبــه دار از اولیــای دم مهلــت بگیرد،
پســر جوانی بود که شهریور سال  96در حین
مســتی دســت بــه قتــل دوســتش زده بــود.
پســر جوان که از جنایت مرتکب شده بسیار
پشــیمان بود از اولیای دم تقاضای بخشش
داشــت و خانــواده مقتول بــه او مهلت داده
و بدین ترتیب حکم قصاص او اجرا نشد.
ëëعامل شهادت مأمور پلیس
یکی دیگر از محکومانی که سحرگاه دیروز در

حیاط زندان رجایی شهر پای چوبه دار رفت
عامــل شــهادت مأمــور پلیس«ســرکالنتری
چهــارم» بــود که پنجشــنبه  30مرداد ســال
 ،99مأمــور پلیــس به نــام حامــد ضابطی را
بــا خــودرواش زیر گرفــت و باعث شــهادت
وی شــد.عامل ایــن جنایــت لحظاتــی بعــد
دســتگیر شــد و بــا درخواســت اولیــای دم
دادگاه حکــم بر قصاص داد ،امــا از آنجایی
که اولیای دم مأمور جوان برای اجرای حکم
بــه زندان نرفته بودند ،حکم او متوقف شــد
و تا مشــخص شدن زمان دیگری برای اجرا،
عامل این شــهادت مهلت دارد که از اولیای
دم رضایت بگیرد.
ëëوسوسههای شیطانی
یکی از محکومانی که به مجازات خود رسید
مرد میانســالی بود که به خاطر وسوسههای
شــیطانی دو زن همســایهاش را قربانــی
جنایت ســیاه خــود کرد .محکــوم که متأهل

یک کشته و  13مصدوم در آتش سوزی مجتمع مسکونی مجیدیه

انفجار خودرو

در پارکینگ دردسرساز شد
گروه حوادث /انفجار خــودروی پژو پارس
در پارکینگ یک مجتمع مسکونی واقع در
مجیدیه تهران یک کشــته و  13مصدوم بر
جا گذاشــت.به گزارش خبرنــگار حوادث
«ایران»،ســاعت  8شــب سهشــنبه خبــر
آتشســوزی در مجتمــع مســکونی عقیق
واقــع در خیابــان مجیدیــه شــمالی ،نبش
خیابان کمالی ،به آتشنشــانی ،اورژانس و
پلیس اعالم شــد .به محــض دریافت این
خبــر امدادگــران آتشنشــانی و اورژانــس
بالفاصله بــا تجهیــزات اطفای حریــق و 2
دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس 6،دســتگاه
آمبوالنسو 3دستگاهموتورالنسبهمحل
اعزامشدند.
نخســتین بررســیها نشــان مــیداد یــک
خودروی پژو پرشیا داخل پارکینگ منفجر
شدهواینانفجارسببآتشسوزیومنجر
به ســرایت آتش بــه خودروهــای دیگر نیز
شــده و دقایقی بعد دود غلیظی به طبقات

باالیی ساختمان سرایت کرده و ساکنان در
میاندودوآتشگرفتارشدند.
ســیدجالل ملکــی ،ســخنگوی ســازمان
آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهر تهران
درایــن بــاره گفــت :محــل آتشســوزی
یک مجتمع مســکونی پنج طبقه با شــش
بلــوک بود کــه در مجموع ١٢٠واحــد در آن
قرار داشــت .این مجتمع مســکونی دارای
چنــد در ورودی بود که داخــل پارکینگ آن
چندین دســتگاه خــودرو پارک شــده بود.
دو خــودرو در پارکینگ دچار آتشســوزی
و کامــاً شــعلهور شــده بود کــه بــا توجه به
اینکه از ســقف کاذب در پارکینگ اســتفاده
شــده بــود دود زیــادی پارکینــگ و طبقات
باالیــی را فراگرفته بود؛ زمانــی که نیروهای
آتشنشانیبهمحلرسیدنددودتاباالترین
طبقه ساختمان را فرا گرفته بود .بیش از١٠٠
نفر در نقاط مختلف این مجتمع مسکونی
گرفتار شده بودند که آتشنشانان عملیات

بود ،در یکی از روزهای سال  92از دیوار خانه
همسایه باال رفت و خود را به حیاط رساند و
زن صاحــب خانه را که تنها بــود مورد آزار و
اذیت قرار داد ،اما این پایان جرایم او نبود و
مرد میانســال ،یکی دیگر از زنان همسایه را
نیز مورد تعرض قرار داد .با شکایت دو زن،
او بازداشــت و در دادگاه به قصاص محکوم
شــد .پرونده جنایت ســیاه او روز گذشــته در
زندان رجایی شهر تهران بسته شد.
ëëراننده متجاوز
مــرد مســافربر نمــا کــه چند ســال قبــل زن
جوانــی را بهعنوان مســافر ســوار خودرواش
کــرد اما با تغییر مســیر و کشــاندن زن جوان
در محلــی خلوت او را مورد آزار و اذیت قرار
داده بــود ،یکی دیگر از محکومانی بود که به
دار مجازات آویخته شد .او این جنایت سیاه
را ســال  95مرتکب شــد و بهدنبال شــکایت
زن جوان ،خیلی زود بازداشت شد.

نجــات و خامــوش کــردن آتــش را آغــاز
کردند .در بین ســاکنان ساختمان افرادی
حضور داشــتند کــه بیمــار بودنــد و برای
جابهجا شــدن نیــاز به کمک داشــتند که
البته سه نفر با وضعیت وخیم خارج و به
هوایآزادوپشتباممنتقلشدند.
یحیی صالح طبری رئیس مرکز اورژانس
تهران بــا بیان اینکــه عوامــل اورژانس تا
چندین ســاعت پــس از وقــوع حادثه در
محل مستقر بودند ،گفت :این آتش پس
از ســاعتی با تــاش عوامل آتشنشــانی
خاموش شد و امدادگران اورژانس نیز به
حادثهدیدگان امدادرســانی کردند ،اما در
این حادثه مردی حدود ۶۰ساله جان خود
را از دســت داد ۱۳ .نفر مصدوم شدند که
پنج نفــر از آنان از جمله یک آتشنشــان
خدمــات درمانــی را در محــل دریافــت
کردند و  8نفر دیگر هــم که نیاز به درمان و
مراقبتبیشترداشتندبهبیمارستانهای
فیروزگــر ،امــام حســین(ع) ،پــارس و
گلستان منتقل شــدند.با اعالم خبر فوت
این مرد  60ســاله به بازپرس محمد جواد
شفیعی از شــعبه پنجم دادسرای جنایی
تهران دستور تحقیقات صادر شد و پس از
حضور تیم جنایی در محل مشخص شد
دقایقی قبــل از این حادثــه یک خودروی
پــژو پارس با دو سرنشــین زن و مــرد برای
بازدیــد یکــی از واحدهــای مجتمــع وارد
پارکینــگ شــده بودنــد در حالی کــه مرد
جوانبهطبقاتباالییرفتهبودزنجوان
که داخــل خودرو بــود متوجه شــده که از
داخــل موتور خــودرو دود بیــرون میزند
به همین خاطر بالفاصلــه از خودرو پیاده
شــده و قصد داشــته موضــوع را تلفنی به
مرد جــوان خبر دهــد اما ناگهــان خودرو
منفجر می شــود و آتش به سایر خودروها
سرایت می کند.در حال حاضر تحقیقات
برای بررســی علــت دقیق ایــن حادثه از
سویپلیسادامهدارد.

نقش پلیس در ایجاد و حفظ امنیت جامعه
انکار ناپذیر است

اخبار

در هیرمند

ربودن راننده کامیون
برای اخـــاذی

رئیس کل دادگستری تهران:

مسموم دادم و بعد از بیهوشی او را پشت صندلی راننده
بــردم15 .میلیــون تومان پولی که در کارت هوشــنگ بود و
گوشــی تلفن همراه و وســایل با ارزش او را ســرقت کردم.
در ایــن ســه روز هــم در حالی که هوشــنگ داخــل کامیون
بیهــوش بود ،داخل همان کامیون زندگی میکردم .بعد
تصمیــم گرفتــم از خانــواده او مقــداری پول بگیــرم .ابتدا
بهانه بیمارســتان را مطرح کردم اما تیرم به ســنگ خورد
و در نهایــت ماجــرای ربــودن و اخاذی را مطــرح کردم اما
بازداشــت شــدم.با اعتراف متهــم وی به دســتور بازپرس
شعبه هشتم دادسرای امور جنایی پایتخت دراختیار اداره
آگاهــی قرار داده شــد و تحقیقات در این خصــوص ادامه
دارد.

ëëتجاوز به بهانه حمل گلدان
اواخر دی ســال  96پســر نوجوانــی به پلیس
رفــت و از جنایــت ســیاهی کــه برایــش رقم
خورده بود پرده برداشت «ظهر امروز زمانی
که از مدرســه تعطیل شــدم ،در راه بازگشت
بــه خانه ،مرد جوانی را دیدم که کنار خیابان
ایســتاده بود .صدایم زد و درحالی که گلدان
چینی بزرگی دردست داشت از من خواست
کمکــش کنم.مــی گفــت میخواهــد گلــدان
چینــی را بــه خانــه مادربزرگــش در همــان
حوالــی ببرد ولی میترســد که گلدان از ترک
موتور به زمین بیفتد و بشکند.
او میگفت گلدان گرانقیمت اســت و ارزش
زیــادی دارد و بــه غیــر از آن مادربزرگــش به
ایــن گلــدان بشــدت عالقــه دارد .او از مــن
خواســت تا تــرک موتورش بنشــینم و گلدان
را بهدســت بگیــرم تــا آن را در مســیری کــه
گفتــه بود،ببریم و درعــوض او پس از آن مرا
به خانه میرســاند .من هم به خاطر کمک،
قبــول کردم و همراهش شــدم ،امــا به جای
رفتــن در مســیری کــه گفتــه بــود ،به ســمت
رودخانــهای رفتیــم و مــرا بــا زور و تهدیــد
داخــل کانــال آبــی کشــاند وبــدون توجــه به
التماسهایــم مــورد آزار و اذیــت قــرار داد و

فرار کرد؛با شــکایت پســر نوجــوان تحقیقات
آغــاز و در ادامــه کارآگاهــان با شــکایتهای
مشابه مواجه شدند.
در نهایــت مأمــوران موفــق بــه دســتگیری
مــرد متجــاوز شــده و او در تحقیقــات گفت:
«هــر زمــان کــه شیشــه مصــرف میکنــم
دســت به کارهایی میزنم که بعد پشــیمان
میشــوم».مرد جــوان در دادگاه بــه اعــدام
محکوم شد و سحرگاه چهارشنبه گذشته ،به
دار مجازات آویخته شد.
ëëانتقام مرگبار
پاییز سال  98قتل زن جوانی به پلیس اعالم
و تحقیقــات بــرای رازگشــایی از ایــن جنایت
آغــاز شــد .زن جوان با روســری خفه شــده و
وســایل او به ســرقت رفته بــود .در تحقیقات
اولیــه رد پای قاتل آشــنا بهدســت آمد و مرد
جوان بازداشــت شــد .او گرچــه منکر جنایت
بود اما زمانی که در برابر مدارک پلیسی قرار
گرفت لب به اعتراف گشود.او انگیزهاش را از
این جنایت ،حرفهای بیاساسی اعالم کرد
که مقتول پشــت سر او زده بود .با درخواست
اولیای دم برای اشد مجازات ،حکم قصاص
او صادر شــد و روز گذشــته در زنــدان رجایی
شهر به اجرا درآمد.

گروه حوادث  /رئیس کل دادگستری تهران کشف پرونده سرقت بانک ملی
از سوی پلیس را در ارتقای اعتماد عمومی نسبت به پلیس مؤثر دانست.
بــه گزارش خبرگزاری میزان ،صبح دیروز ســردار حســین رحیمی فرمانده
انتظامی تهــران بزرگ بههمراه جمعی از فرماندهان انتظامی پایتخت با
حضور در مجتمع قضایــی امام خمینی(ره) هفته قوه قضائیه را به رئیس
کل دادگستری استان تهران تبریک گفتند.
در ایــن دیــدار علی القاصی رئیس کل دادگســتری تهــران گفت :مجموعه
فرماندهی انتظامی پرتالشترین و در عین حال پرمسئولیتترین دستگاه
در ایجاد و حفظ امنیت و آرامش شهروندان در جامعه است.
وی در ادامــه بــه رازگشــایی از ســرقت صنــدوق امانــات بانک ملی توســط
فرماندهــی انتظامــی تهران بــزرگ در کوتاهتریــن زمان ممکن اشــاره کرد
و گفــت :از لحظــهای که از وقوع این ســرقت اطالع حاصل شــد ،به تمامی
مراجع قضایی ذیربط دســتور داده شــد تا اقدامات الزم برای تســهیل کار
ضابطین صادر شــود و در کوتاهترین زمان ممکن و با اقدامات فنی تمامی
متهمان شناســایی و دســتگیر شدند و اموال مســروقه نیز کشف شد که این
موضــوع نقــش ویــژه و قابلتوجهی در ارتقــای اعتماد عمومی نســبت به
پلیــس در پــی داشــت .دســتگاه قضایی به ســهم خــود قــدردان اقدامات
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برای تأمین امنیت شــهروندان است و از
تمامی اقدامات مأموران خدوم پلیس در چهارچوب قوانین و مقررات و با
حفظ استقالل دستگاه قضایی حمایت و پشتیبانی میکند.
ســردار حســین رحیمی ،فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ نیز اظهــار کرد:
فرمایشــات مقام معظم رهبــری در مورد حرکت پویا ،رو بــهجلو و اثرگذار
دســتگاه قضایی را شنیدیم و خوشبختانه اقدامات خوبی در قوه قضائیه با
اجرایی شــدن ســند «تحول و تعالی» و با حضور مدیران خدوم در دستگاه
قضایی و از جمله مدیریت ارزشمند ریاست معزز قوه قضائیه انجام شده
که جای تقدیر دارد.
رونــد مثبــت و اثرگذاری کــه در حال حاضــر در قوه قضائیه وجــود دارد ،در
تعابیر مقام معظم رهبری کامالً مشهود است و این تعابیر ،بهمثابه مدال
افتخاری است که بر گردن دستگاه قضایی قرار دارد و میدرخشد.
وی در ادامــه اظهــار کرد :خوشــبختانه امروز نزدیکتریــن و صادقانهترین
ارتبــاط میــان پلیــس ،دادگســتری و دادســرا در اســتان تهــران وجــود دارد
کــه بخــش اعظــم توفیقــات پلیــس در برقــراری نظــم و امنیــت مرهــون
همکاریهای نزدیک ،تنگاتنگ و همافزایی دستگاه قضایی است .بهنحوی
که ســهم وقوع سرقت در طول پنج سال گذشــته از  ۲۹به  ۱۷درصد رسیده
و در سه ماه اول سالجاری نیز سهم وقوع سرقت از  ۱۹به ۱۷درصد رسیده
که انقالبی در این حوزه محسوب میشود و این تحول ،به برکت همکاری با
دستگاه قضایی حاصل شده است.

پس از  5سال ردیابی

عامل شهادت مرزبان سراوانی دستگیر شد

گروه حوادث /عامل شــهادت مأمور هنگ مرزی ســراوان پس از  5ســال فرار
در خاش دستگیر شد.
ســردار احمــد طاهــری فرمانــده انتظامی اســتان سیســتان و بلوچســتان در
تشــریح این حادثه گفت :سوم دی سال  96ســرگرد رسول طالبی از مأموران
جــان برکــف هنگ مرزی شهرســتان ســراوان ،در جریــان درگیری با اشــرار و
قاچاقچیــان مســلح مــواد مخدر که منجــر به کشــف مقادیری مــواد افیونی
و هالکت دو نفر از اشــرار مســلح شــد ،به شــهادت رســید .پس از این حادثه
شناسایی و دستگیری دیگر متهمان فراری و عوامل اصلی دخیل در شهادت
ایــن مأمور جان برکــف مرزبانی ،بهصورت ویژه در دســتور کار پلیس امنیت
عمومی استان قرار گرفت.
فرمانــده انتظامــی اســتان سیســتان و بلوچســتان تصریــح کــرد :تیــم
رســیدگیکننده بــه ایــن پرونــده در جریــان تحقیقــات تخصصــی خــود بــه
ســرنخهایی از زندگی مخفیانه متهم در شهرستان خاش دست یافتند و در
نهایت با تالش مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان خاش و پس از 8
ماه رصد اطالعاتی و تعقیب و مراقبت ،مخفیگاه متهم در یکی از روستاهای
آن شهرســتان شناسایی و روز سهشنبه در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وی
دســتگیر شــد .سردار طاهری بیان داشــت :در بازرســی از مخفیگاه این شرور
فراری یک قبضه سالح کالشنیکف با چهار تیغه خشاب و  25فشنگ جنگی
کشف شد.

قتل دختر نوجوان در خانه مادربزرگ

نشت گـــاز

علت انفجار مرگبار کارخانه شهرک شکوهیه

گــروه حوادث :انفجار و آتشســوزی در کارخانــه تولیدی مواد
شــیمیایی و حشره کش در شهرک شکوهیه قم با  4کشته و 7
مجروح پایان یافت.
به گزارش ایلنا ،ســاعت  ۱۶عصر سهشــنبه انفجاری در شــهر
صنعتــی شــکوهیه قــم رخ داد که جــان  ۴کارگــر را گرفت و ۷
کارگر که در بین آنها دو زن هم دیده میشدند مصدوم شدند.
مجروحــان بالفاصلــه به بیمارســتان نوکویــی فرقانی منتقل
شدند اما وضعیت جسمی خوبی ندارند.
آنطــور کــه منابع محلــی گــزارش دادهاند ،شــدت انفجــار در
این کارخانه به حدی بوده که آتشســوزی در ســه واحد سوله
کارخانه گسترده شده و به آنها خسارت وارد کرده است.
یــک فعــال کارگــری یکــی از دالیــل وقوع چنیــن حوادثــی را
ساختار ضعیف نظارت بر ایمنی کارگاهها دانست و گفت :این
کارخانه چندین بار از ســوی مسئوالن مربوطه اخطار دریافت
کرده اســت اما از یک طــرف بیتوجهی به اخطارها و از طرف
دیگر جدیت نداشتن در برخورد با متخلفان ،عواقب غیرقابل
جبرانــی در پــی دارد کــه در نهایــت جــان کارگــران را به خطر
میاندازد.وی با بیان اینکه پیش از این ،کارخانه یکبار در سال
 ۹۸دچار آتشسوزی شده بود و سه کارگر جان خود را از دست

داده بودنــد ،افزود :به نظر میرســد ســاختار ضعیف نظارت
بــر ایمنی کارگاهها یکــی از معضالت بازار کار ایران اســت .در
کنــار حــوادث لحظهای که باعث مرگ یــا مصدومیت و از کار
افتادگی کارگران میشــود ،بحث جدیت نداشــتن مســئوالن
مربوطــه بــرای جلوگیــری از فعالیــت این واحدهــای پرخطر
موجب شده جان کارگران همواره به خطر افتد.
محســن اوروجی ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم نیز
گفت :حال  ۶نفر از مصدومان سانحه آتشسوزی در کارخانه
تولیدی مواد شــیمیایی و حشره کش در شهرک شکوهیه این
استان وخیم است .با توجه به وخامت حال و سوختگی شدید
 ۶مصدوم ســانحه که به بیمارســتان کامکار قم منتقل شــده
بو دند قرار اســت به بیمارستانهای تهران و اصفهان منتقل
شــوند.مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری قم عنــوان کرد:
علت اولیه ســانحه نشــت گاز حیــن کار بوده امــا اعالم علت
اصلی نیازمند کار کارشناسی دقیق است.
محســن اوروجــی مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری قم؛
مدیــران ،مهندســان ،کارشناســان و کارگــران کارخانههــای
صنعتــی را بــه «رعایت اصول ایمنی» دعوت کرد و خواســتار
ایجاد «امنیت محل کار» برای کارگران شد.

گــروه حوادث /مــرد جوانی که به خاطــر اختالفات خانوادگی با شــلیک یک
گلولــه دختــر  16ســالهاش را در فــارس بــه قتل رســانده بود ،از ســوی پلیس
دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،ظهر دوشــنبه  6تیر خبر هولناک قتل
دختــری نوجوان به دســت پــدرش در خانهای واقع در شهرســتان ممســنی
نورآباد فارس به پلیس اعالم شــد .وقتی تیم جنایی برای بررســی ماجرا به
محل حادثه رفتند ،مشــخص شــد این دختر  16ساله که آریانا نام داشت ،به
دنبــال اختالفــات خانوادگی با پدرش به خانــه مادربزرگش رفته بود اما پدر
او در حالــی کــه عصبانی بــود با اطــاع از اینکه دخترش از خانه خارج شــده
با حالت عصبانیت پس از برداشــتن اســلحه شــکاری به خانه مادرش رفته
و پــس از بحــث و جــدل با دختــرش ،در نهایت او را با شــلیک یــک گلوله به
قفسه سینهاش به قتل رسانده است .پس از بازداشت این مرد  43ساله ،وی
ضمن اعتراف به جرم خود گفت :من قصد کشــتن دخترم را نداشتم؛ آریانا
فرزند بزرگ من بود و یک دختر  12ساله دیگر هم داریم اما مدتی بود که با
دختر بزرگم بر ســر موضوعی اختالف پیدا کرده بودیم .آن روز بر ســر همین
اختالفات آریانا به خانه مادرم رفت و من هم به یکباره نتوانستم عصبانیتم
را کنترل کنم و با اســلحه شــکاری خودم به آنجا رفتم تا او را بترســانم .واقعاً
قصدم کشتن دخترم نبود اما بی اختیار شلیک کردم و مرتکب قتل دخترم
شدم .تحقیقات از متهم در این باره ادامه دارد.

کشف جسد سه روز پس از جنایت

گروه حوادث /جســد پسر جوان که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود سه روز
پس از جنایت در خانه کشف شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،عصر سهشــنبه مأمــوران کالنتری 140
باغ فیض در تماس با بازپرس محمد جواد شــفیعی از قتل پســر جوانی در
آپارتمانش خبر دادند .با اعالم این خبر بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه
جرم راهی طبقه پنجم ســاختمان محل حادثه شده و با جسد پسر جوان در
حالی که با  5ضربه چاقو به قتل رسیده بود مواجه شدند.
در تحقیقات اولیه متخصصان پزشکی قانونی اعالم کردند که از زمان مرگ
 3روز میگــذرد .مادر مقتول که موضوع را به پلیس گزارش کرده بود ،گفت:
پســرم به تنهایــی زندگی میکــرد و از آنجایی که چنــد روزی بــود از او خبری
نداشــتم ،امــروز به ســراغش آمدم .بــا ورود به خانه و اتاق خواب با جســد او
مواجه شــدم .در بررسیهای اولیه معلوم شد در ورودی خانه سالم بوده اما
بهم ریختگی خانه حکایت از سرقت داشت .جسد به پزشکی قانونی منتقل
شد و تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت به دستور بازپرس شعبه پنجم
دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.

