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 شوهر جوان
 جسد همسرش را در روستا دفن کرده بود

رازگشایی از یک  قتل معمایی

شهروند| راز جنایت 8ماهه با تالش کارآگاهان 
پلیس فاش شد. تنها مظنون این جنایت که سکوت 
کرده ب��ود، در تحقیق��ات قضایی، داستانس��رایی 
می کند. این مرد ادعا می کند قاتل نیس��ت و تنها 

جسد همسرش را در روستا دفن کرده است.
14آبان ماه، پرونده ناپدیدش��دن زن 34 ساله ای 
پیش روی ماموران کالنتری 126 تهرانپارس قرار 
گرفت. بررسی ها نشان می داد، مریم دو سال پیش 
با مردی به نام سجاد عقد کرده بود  اما از 4 ماه پیش، 

او ناپدید شده است.
خبری از مریم ندارم 

در اولین مرحله، کارآگاهان به تحقیق از همسر 
فقدانی به نام س��جاد پرداختند. او در اظهاراتش به 
کارآگاهان گفت: »حدود دو  سال پیش با مریم عقد 
کردم اما به واسطه برخی مشکالت، 16خردادماه به 
صورت توافقی، با مراجعه به دفترخانه ای در منطقه 
کیانش��هر از یکدیگر جدا ش��دیم و پس از آن هیچ 

اطالعی از وی ندارم.«  
کارآگاهان اطالع پی��دا کردند که مریم به  خاطر 
مش��کالت خانوادگی و پس از فوت پ��در و ازدواج 
مجدد مادرش، از همان دوران تمایل داش��ته تا به 
تنهایی زندگی کند. 2 س��ال از ازدواجش با سجاد 
می گذشت که برابر ادعای سجاد از یکدیگر متارکه 
کردند. این جدای��ی  در حالی صورت گرفته بود که 
مریم  با خان��واده اش  ارتباط نداش��ت و آنها از این 

موضوع  اطالعی نداشتند. 
تحقیقات نشان می داد که خودرو 206 و ویالی 
مریم در شهرستان فریدونکنار در اختیار سجاد قرار 
دارد. این مرد وکالت تام االختیار از همسرش داشت 
و توانسته بود ویال را به فروش برساند. وقتی سجاد 
بار دیگر به پلیس آگاهی فراخوانده شد به ماموران 
گفت: »مریم 130 میلیون تومان به  من بدهکار بود 
و به همین دلیل، خودرو 206 و ویالی فریدونکنار را 

به من  تحویل داد«. 
داستانسرایی های عجیب

کارآگاهان جهت بررسی صحت اظهارات سجاد 
در خص��وص متارکه او از همس��رش، به دفترخانه 
کیانش��هر رفتند اما  مش��خص ش��د  ک��ه چنین 
دفترخانه ای در منطقه کیانشهر وجود ندارد و سجاد 
نیز برخالف ادعای خود مبنی بر متارکه قادر به ارایه 

هیچ گونه مدارک قانونی درخصوص طالق نبود.
وقتی مش��خص ش��د، تمامی اظهارات همسر 
مریم دروغ است، س��جاد 12 اسفندماه در منطقه 
تهرانپارس – میدان پروین – خیابان 196 شرقی 

دستگیر شد.
هنوز چند ساعت از انتقال سجاد به اداره یازدهم 
نگذشته بود که او، در اظهاراتی جدید گفت: »سوم  
خردادماه از مغازه به خانه آم��دم  و دیدم که مریم 
در خانه افتاده است؛ از وحشت، تا نیمه شب منتظر 
ماندم. جسد مریم را سوار ماشین و در روستایی در 

نزدیکی فیروزکوه خاک کردم. « 
سجاد در پاسخ به این سؤال که »چرا همسرتان 
را به بیمارس��تان نبردید؟«  تنها یک کلمه گفت: 
»ترس��یدم.«  با توجه به اظهارات جدید سجاد در 
خصوص انتقال مریم به روس��تایی در شهرستان 
فیروزک��وه، کارآگاهان ب��ه این روس��تا  رفتند و با 
راهنمایی مرد جوان، بقایای یک جس��د در عمق 
3متری زمین کشف، جهت مشخص شدن هویت و 
دیگر اقدامات قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.  با 
توجه به کشف بقایای جسد و احتمال وقوع جنایت، 
متهم با قرار بازداشت موقت در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

 بازداشت قاتل عصا به دست
 در حال گدایي

شهروند| مرد عصا به دست که مادرش را به  خاطر 
ارث و میراث به قتل رس��انده بود در ح��ال گدایي از 

سوي ماموران دستگیر شد. 
یازدهم اسفند امسال، مردي به پلیس کرج مراجعه 
کرد و ب��ه ماموران گفت:  برادر 52س��اله ام با مادرم و 
پسرش در یک خانه زندگي مي کند. دیروز برادرزاده ام 
تماس گرفت و گفت که پ��در ومادربزرگش در خانه 
نیستند و در را باز نمي کنند. برادرزاده ام پیش من آمد. 
من هم هرچه با مادرم و برادرم تماس گرفتم خبري از 
آنها نبود. براي همین به خانه آنها رفتم و با کلید در را 
باز کردم. وقتي وارد خانه شدم در اتاق مادرم قفل بود 
و هرچه تالش کردم نتوانس��تم در را باز کنم.  با این 
اظهارات پلیس به خانه این مادر و پسر رفت و پس از 
ورود به خانه و باز کردن در اتاق با جسد زن میانسال 
روبه رو شد. باالي س��ر این جسد نیز نامه اي پیدا شد 
که در آن نوشته ش��ده بود: »مادرم را به قتل رساندم 
و قصد دارم خودکش��ی کنم.« بنابراین پسر این زن 
تحت تعقیب پلیس قرار گرف��ت. در تحقیق از برادر 
متهم تیم جنایي متوجه ش��د که مظنون پرونده با 
عصا راه مي رود. براي همین تجسس ها درخصوص 
دس��تگیري مرد عصا به دست آغاز ش��د و در نهایت 
متهم درست وقتي که در گرمخانه شهرداري در حال 
گدایي بود دستگیر شد. این مرد تحت بازجویي قرار 
گرفت و به ماموران گفت:  »5 سال پیش پدرم تصادف 
کرد و حافظه اش را از دس��ت داد. برادر و خواهرهایم 
تمام ارث و میراثمان را به نام مادرم زدند. دو سال بعد 
از آن ماجرا پدرم فوت کرد من مخالف بودم که ارثیه 
به مادرم برسد اما این در حالی بود که مادرم به برادر 
و خواهرم کمک مالی می کرد. ما دو خانه و یک مغازه 
داشتیم که بین خواهر و برادرم تقسیم شد و چیزي به 
من نرسید.« وي ادامه داد:  »روز حادثه به مادرم گفتم 
که یک میلیون تومان به من پول بده تا به دندانپزشکي 
بروم. م��ادرم 500 هزار تومان به من داد ولي ش��روع 
کرد به دادوبیداد که تو این پ��ول را براي کار دیگري 
مي خواهي خرج کني. من هم او را هل دادم و جلوي 
دهانش را گرفتم ولي خفه شد. براي همین ترسیدم و 
نامه نوشتم تا همه تصور کنند من خودکشي کرده ام. 
بعد از آن به گرمخانه ش��هرداري رفتم و میان گداها 
زندگی کردم.« بعد از اعترافات متهم وي با قرار قانوني 
روانه بازداش��تگاه شد و تحقیقات در این خصوص در 
شعبه هفتم دادسراي جنایي با ریاست قاضی سعید 

احمد بیگی   ادامه دارد.
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ش�هروند| 17 جهانگ��رد آلمان��ی وقتی ب��رای پیاده 
روی ب��ه ارتفاعات دماون��د رفته بودند گرفت��ار کوالک و 
مه غلی��ظ ش��دند و در دره ای پناه گرفتند. چند س��اعت 
دلهره و اضطراب کافی بود تا ای��ن 9 زن و 8 مرد آلمانی در 
عملیات منسجم و نفس��گیر امدادگران هالل احمر آمل 
از مرگ نجات پیدا کنند. این گروه ب��ا اهدای 200 یورو به 
س��ازمان هالل احمر از اعضای نجاتگر تیم ه��ای امدادی 
قدردان��ی کردن��د که با بزرگ��واری سرپرس��ت جمعیت 
 هالل احمر شهرستان آمل این پول برای کمک به کودکان

 بی سرپرست آلمانی اهدا شد.
جهانگردان آلمانی وقتی دومین روز از اسکان ش��ان در 
منطقه آبگرم »رینه« آمل را سپری می کردند، هرگز تصور 
نمی کردند حادثه ای هولناک آنها را تا یک قدمی مرگ قرار 
خواهد داد. صبح روز دوشنبه بود که زنان و مردان میانسال 
آلمانی تصمیم گرفتند برای پیاده روی به ارتفاعات بروند، 
با هماهنگی یک راهنما و یک مترجم این تور گردشگری 
با یک بومی منطقه که س��ابقه 40 س��ال کوهن��وردی در 
ارتفاعات دماوند را داشت، عازم کوه شدند. درحالی که هوا 
رو به تاریکی می رفت و آسمان دماوند و ارتفاع قله ها را مه 
غلیظ محاصره کرده بود ناگهان ورق برگشت. 20 زن و مرد 
گردش��گر در محاصره کوالک و مه قرار گرفتند. کم کم راه 
شان مسدود شد و در مسیر خوانی اشتباه،  راه را گم کردند.

عملیات نفسگیر امدادگران هالل احمر
ساعت 6 عصر روز دوشنبه امدادگران هالل احمر آمل، در 
جریان گم شدن جهانگردان آلمانی قرار گرفتند. با اعالم این 
خبر بالفاصله تیم های جست و جو و نجات راهی کوهستان 
برفی شدند. مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان مازندران در رابطه با این عملیات به »شهروند« گفت: 
»روز دوشنبه17 تبعه آلمانی برای صعود به قله دماوند به 
باالی ش��هرک صنعتی گرنه رفته بودند ک��ه گرفتار برف 
وکوالک ش��دید شده و مفقود ش��دند. این افراد کوهنورد 
نبوده و در قالب تورگردش��گری عازم بخش الریجان آمل 
شده بودند. لیدرهای ایرانی این گروه از جمعیت هالل احمر 
شهرستان آمل درخواست کمک کردند تا این توریست ها 
پیدا شوند. با اعالم این خبر بالفاصله 12 نیروی امدادی از 3 

پایگاه پلور، گزنک و آمل راهی منطقه شدند.«
پناه گرفتن در دره برفی

وقتی عملیات امدادگران هالل احم��ر برای پیدا کردن 
ردی از جهانگ��ردان گمش��ده آغاز ش��د، هیچ کس تصور 
نمی کرد آنها تا رس��یدن گروه نجات، در دره ای پناه گرفته 
باشند. 3 ساعت از آبادی فاصله گرفته بودند و هرلحظه بر 
ش��دت کوالک و مه غلیظ افزوده می شد.تا این که بعد از 6 
ساعت جست و جو در ارتفاعات مه آلود ردی از جهانگردان 
آلمانی در یک دره پیدا شد.جمش��ید نیکزاد سرپرس��ت 
جمعیت هالل احمر شهرس��تان آمل که ای��ن عملیات را 
حضوری هدایت می کرد در رابطه با جزییات این حادثه به 
»شهروند« گفت: » ساعت 20: 06 دقیقه عصر روز دوشنبه 
از طریق تماس تلفنی در جریان گم ش��دن 17 گردشگر 
آلمانی که به همراه 2 لیدر و یک راه بلد بومی به ارتفاعات 
برفی قله دماوند رفته بودند، ق��رار گرفتیم. به دلیل بوران 
برف و مه شدید مسیر را گم کرده و با نقشه خوانی اشتباه 
در دره ای گرفتار شده بودند. با اعالم این خبر بالفاصله یک 
تیم امداد و نجات جاده ای و یک پایگاه امدادی کوهستان و 
تیمی از پشتیبانی هالل احمر آمل به منطقه اعزام شدند. مه 
غلیظ سراسر ارتفاعات را فرا گرفته بود و عملیات نجاتگران 
هالل احمر را با مشکل مواجه می کرد. با اطالعات به دست 
آمده منطقه را تحت بررس��ی ویژه قرار دادیم و خیلی زود 
محل قرار گرفتن آنها را شناسایی کردیم. منطقه گرفتاری 

کوهنوردان به گونه ای بود که تجهیزات تخصصی الزم بود 
و خوشبختانه ما با امکانات الزم به محل اعزام شده بودیم 
.تا این که پس از 6 ساعت جست و جو جهانگردان آلمانی 
درحالی که در یک دره پناه گرفته بودند، پیدا ش��دند. این 
گروه که متشکل از 9 زن و 8 مرد توریست آلمانی بودند با 
میانگین سنی 50 سال، ساعت های سختی را سپری کرده 
بودند. این جهانگردان تنها به منظور پیاده روی عازم کوه 
شده بودند و به همین دلیل تجهیزات تخصصی کوهنوردی 
به همراه نداش��تند. بعض��ی از اعضای این گ��روه آلمانی 
به دلیل وحش��ت و سرما در وضع مناس��بی قرار نداشتند.

با کمک های اولی��ه امدادگران هالل احم��ر و توزیع آب و 
 خرما در بین اعضای این گروه، بالفاصله با بس��تن طناب
 گرفتار شدگان را از دره برفی نجات دادیم و به دلیل این که 
اتوبوس تورشان در میان برف و کوالک گرفتار شده بود این 

جهانگردان با خودورهای هالل احمر 
به فدراس��یون کوهنوردی ش��هر 

»رینه« آمل منتقل شدند.«
 هدیه آلمانی ها 

به نجاتگران هالل احمر
ای��ن 17 زن و مرد ک��ه به دلیل 
بارش ب��رف و مه غلی��ظ در دره ای 
گرفتار شده بودند تا لحظه نجات، 
خودش��ان را در ی��ک قدمی مرگ 
تصور می کردند. وقت��ی نیروهای 
نجاتگ��ر هالل احمر در کن��ار این 
گردش��گران حاضر شدند، با وجود 

توان جس��می قدرت کوچکتری��ن حرکت را از دس��ت 
داده و ش��رایط بحرانی را س��پری کرده بودند و هنوز باور 
نداشتند امکان نجاتشان فراهم شده باشد، به همین خاطر 
نیروهای هالل احمر با حمایت روانی خیلی زود توانستند 
گردشگران آلمانی را به حالت روحی مناسب برگردانند.  
جمشید نیکزاد در رابطه با قدردانی آلمانی ها از تیم های 
امداد و نجات هالل احمر آمل به »شهروند« گفت: »همه 
جهانگردان با بیان این که ما مرگ را جلوی چشمان مان 
دیدیم از اقدام جمعیت هالل احمر ایران برای نجاتش��ان 

تشکر کردند . سرپرست این گروه به همراه مترجم شان 
به س��متم آمدم و با اه��دای 200 ی��ورو از طرف اعضای 
گروهش��ان از اقدامات امدادگران قدردان��ی کردند. به او 
گفتم این وظیفه و ماهیت حرفه ای این س��ازمان است و 
ما نجات جان انسان ها از خصوصیات تعریف شده برای تک 
تک اعضای هالل احمر کشورمان است، با این وجود من 
هدیه شما را می پذیرم، اما آن را تقدیم می کنم به شما تا در 
کشور آلمان به کودکان بی سرپرست آلمانی هدیه دهید.« 
جهانگردان با نوش��تن نامه محبت آمیز به زبان آلمانی از 

امدادگران هالل احمر تقدیبر کردند.

با اجرای عملیات امدادگران هالل احمر صورت گرفت

نجات 17 جهانگرد آلمانی از کوالک و برف
   امدادگران هدیه این گروه از گردشگران را به کودکان بی سرپرست آلمانی تقدیم کردند 

سقوط مرگبار  سنگ در معدن اصفهان

جوان 30 س��اله بر اثر سقوط س��نگ بزرگی در 
معدن شن مهیار جان باخت.  ساعت 15 روز دوشنبه  
براثر سقوط سنگ در معدن شن مهیار روی کابین 
یک دریل سنگ ش��کن، راننده این وس��یله در زیر 
سنگ گرفتار شد.  پس از اعالم این حادثه واحدهای 
امداد اورژانس 115 از ش��هرضا و مبارکه و نیروهای 
آتش نش��انی و هالل احمر به سرعت به محل اعزام 
شدند و به دلیل اینکه سنگ فرود آمده بسیار سنگین 
و غیرقابل جابه جایی بود اقدامات درمانی برای فرد 
انجام ش��د.  اندام تحتانی س��مت چپ مصدوم بین 
دستگاه سنگ شکن و سنگ گیر کرده بود و عوامل 
امدادی دید کافی از وضعیت وی نداشتند و خون در 
محل اطراف سنگ جاری بود.  عوامل امداد و نجات 
حاضر در مح��ل، از جک برای جابه جایی س��نگ 
اس��تفاده کردند اما س��نگ به دلیل وزن زیاد هیچ 
حرکتی نکرد. س��اعت 12 شامگاه دوشنبه  گذشته 
تیم های بیهوشی و ارتوپد به محل آمدند اما هنگام 
حضور آنها، فرد گرفتار دچار ایست قلبی ریوی شد، 
با این وجود تیم پزش��کی که راهی ج��ز قطع پای 
مرد جوان نداش��تند پایش را قطع و او را آزاد کردند 
و با آمبوالنس اورژانس به بیمارس��تان الزهرا )س( 
اصفهان اعزام شد.   متاسفانه تالش تیم های امدادی 
 برای احیای فرد حادثه دیده در مس��یر بیمارستان 

بی نتیجه ماند و این جوان جان خود را از دست داد.

رویخطحادثه

 آگهی تغییرات شرکت پخش سها هالل 
سهامی خاص به شماره ثبت 320602 و شناسه ملی 10103577060

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/06/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1-آقای سیدحمید جمال الدینی عزآبادی ش ملی 4431754598 بعنوان نماینده شرکت 
تجهیزات پزش�کی هالل  ایران )س�هامی خاص( ش مل�ی 1010320547 بج�ای آقای عادل 

مقصودی نژاد ش ملی 4500123849 برای الباقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 م الف 159437اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

 آگهی تغییرات شرکت پخش سها هالل 
سهامی خاص به شماره ثبت   و شناسه ملی 10103577060

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش�ماره ثبت 12005 و به شناس�ه ملی 10100468600 را 
بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به ش�ماره ملی 0048650013 بعنوان بازرس علی البدل 

شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 م الف 159435اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آژیر

 شهروند| 3چهره سرش��ناس ورزش فرانسه و
 7 مسافر  در سقوط 2بالگرد کشته شده اند. مسافران 
این  2 بالگرد برای فیلمبرداری از صحنه های یک 

فیلم مستند به یک سفر ماجراجویی رفته بودند.
فلورن��س آرتاد، قایق��ران فواصل دور، الکس��ی 
واستین بوکس��ر المپیک و کامیل موفات شناگر 
المپیک، در میان 10کشته س��قوط بالگرد بودند 
کامیل موفات برنده س��ه مدال در المپیک 2012 
لندن ش��ده بود و الکسی واس��تین هم مدال برنز 
المپیک 2008 پکن را گرفته ب��ود. همچنین دو 

خلبان دو بالگرد هم جزو کشته ها هستند.
این حادثه غم انگیز در س��اعت 17: 15 به وقت 
 محلی این کش��ور زمانی ک��ه یک بالگ��رد ایالت

 »ال ریوخا« که 4 مسافر فرانسوی را جا به جا می کرد 
با بالگرد ایالت »س��انتیاگو دل استرو« این کشور 
آمریکای جنوبی که مس��افران آن نی��ز یک گروه 
فرانس��وی بودند، برخورد کرد. به گفته مقام های 
محلی بالگردها در نزدیکی ویال کاستلی در حدود 
1170کیلومتری بوئنوس آیرس س��قوط کردند. 
ه��ر دو بالگرد در عملیات فیلمب��رداری برای یک 
برنامه تلویزیونی که در آن شرکت کنندگان باید در 

طبیعت زنده بمانند شرکت داشتند.
این بالگردها برنامه »رهاشده«  را که یک شوی 
تلویزیون��ی محبوب در کانال تی اف یک فرانس��ه 

اس��ت فیلمبرداری می کردند. در این برنامه افراد 
سرشناس بابالگرد به محیط هایی طبیعی و دشوار 
منتقل می شوند و باید برای خود غذا و سرپناه پیدا 
کنند. علت حادثه معلوم نیس��ت. مقام ها گفته اند 
که ش��رایط ه��وا در ناحیه کوهس��تانی در محل 
حادثه خوب بوده است. س��زار آنگولو وزیر امنیت 
الریوها گفت: »انفجاری روی داد و تصور می شود 
که بالگردها برخورد کرده باش��ند.« کارشناس��ان 

هوانوردی موضوع را بررسی خواهند کرد.
کانال تی اف یک  فرانس��ه  در بیانیه ای گفت: »با 
اندوه زی��اد از حادثه در جریان فیلمب��رداری رها 
شده باخبر ش��ده ایم. همه تیم های تی اف یک در 
این لحظه وحشتناک در رنج خانواده ها و بستگان 

قربانیان شریک هستند.« 

حادثه تلخ  برای 3 ملی پوش سرشناس 

10 مسافر فرانسوی  در برخورد 2 بالگرد کشته شدند
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