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 3 قاتل پس از رضایت خانواده های مقتوالن  
 با حکم قضات دادگاه کیفری 

به  زودی آزاد می شوند 

گذشت از 3 پرونده جنایی
شهروند| ســه مرد اعدامی صبح دیروز با جلب 
رضایت اولیای دم پرونده هایشــان توانســتند از 
مجازات مرگ رهایــی یابند و از جنبه عمومی جرم 
درمقابل قضات جنایی دادگاه کیفری ایســتادند.  
صبح دیروز قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان 
تهران به ریاست قاضی خازنی، به پرونده سه مرد قاتل 
رسیدگی کردند که هر سه نفر با رضایت اولیای دم از 
چوبه دار رهایی یافته و قرار بود ازجنبه عمومی جرم 

محاکمه شوند. 
رضایت پس از 14 سال

نخستین پرونده که دراین شعبه رسیدگی شد، 
مربوط به 14 ســال پیش اســت. زمانی که شهروز 
38ساله همسرش را کشت، چون به او مشکوک بود. 
این مرد با همدستی برادرش، همسر خود را با روسری 
خفه کرد و بعد از دستگیری مدعی شد که به رابطه 
همســر و برادر ناتنی خود مشکوک بوده است. مرد 
جوان، آن زمان محاکمه شد و پس از تکمیل تحقیقات 
به درخواست خانواده اولیای دم به قصاص محکوم شد. 
برادرش نیز به 10 سال زندان محکوم شد. شهروز تا 
پای چوبه دار هم رفت، ولی درنهایت توانست رضایت 
خانواده همسرش را جلب کند. بنابراین مرد جوان 
پس از گذشت 14 سال از وقوع جنایت، صبح دیروز 
درمقابل هیأت قضائی دادگاه کیفری ایستاد و این بار 
ازجنبه عمومی جرم محاکمه شد. این مرد که حاال 
52ساله است، دراین جلسه بار دیگر جزییات قتل را 
بیان کرد و گفت: »من عاشق همسرم بودم، اما مدتی 
بود که به روابط او و برادر ناتنی ام مشکوک شده بودم. 
از این مسأله داشتم دیوانه می شدم. باورم نمی شد که 
آنها با هم در ارتباط باشــند. برای همین موضوع را با 
کیوان برادر بزرگترم درمیان گذاشتم. کیوان گفت که 
هردو با هم، با همسرم صحبت کنیم تا این ماجرا حل 
شود، اما وقتی درمورد این موضوع با همسرم صحبت 
کردیم، او جواب درستی به ما نداد و بدرفتاری کرد. 
همین رفتارش باعث شــد که عصبانی شویم. برای 
همین او را با روسری خفه کردیم. دختر 6ماهه ام هم 
درخانه بود که من و برادرم از آن جا بیرون رفتیم. دخترم 
درکنار جسد مادرش تنها ماند، اما چاره ای نداشتیم. 
می خواستیم موضوع را سرقت مرگبار نشان دهیم تا 
این که همسایه ها صدای گریه دخترم را شنیدند و وارد 
خانه شدند و با دیدن جسد همسرم پلیس را باخبر 
کردند. بعد از آن هم به ما مشکوک شدند و دستگیر 
شــدیم. برادرم آن زمان به 10 سال زندان محکوم و 
چهار سال پیش وقتی دوران محکومیتش به پایان 
رسید، از زندان آزاد شد، اما تکلیف من هنوز مشخص 
نشده بود. تا 9 سال پیش که پدر و مادرم سرپرستی 
دخترم را به عهده داشتند، او را می دیدم. آخرین بار 
5ساله بود که او را دیدم. بعد از آن دیگر دخترم را ندیدم، 
چون به مالقاتم نیامد. من می دانم که اشتباه کردم 
و حاال که خانواده همسرم گذشت کرده اند، از هیأت 
قضائی تقاضا دارم درمجازاتم تخفیف دهند تا زودتر 
آزاد شوم و به سراغ دخترم بروم. می خواهم گذشته را 

برای دخترم جبران کنم.«
قتل بر سر مواد مخدر

دومین مرد اعدامی که تا پای چوبه دار رفت و موفق 
به رضایت شد، سپهر 40ساله است. او 13 سال پیش بود 
که دوستش را کشت. وقتی دستگیر شد، ادعا کرد که به 
خاطر اختالف بر سر موادمخدر با دوستش درگیر شده 
و او را به قتل رسانده است. او پس از اعتراف و بازسازی 
صحنه جرم، در دادگاه به قصاص محکوم شد. حکم 
اعدامش درحال اجرا بود که توانست رضایت اولیای 
دم را جلب کند. بنابراین بار دیگر درشعبه دوم دادگاه 
کیفری استان تهران محاکمه شد. وی دراین جلسه به 
هیأت قضائی گفت:   »خیلی اشتباه کردم. آن زمان بر 
سر خرید موادمخدر با مقتول درگیر شدم و ناخواسته 
او را کشتم. دراین مدت حسابی تنبیه شده ام. مرگ را 
جلوی چشمانم دیدم، اما پدرم توانست با پرداخت دیه 
رضایت اولیای دم را جلب کند. به من هم نگفت که چه 
مبلغی به اولیای دم داده، فقط می دانم که با پرداخت 

دیه موفق به جلب رضایت شده است. «
قتل مدیر شرکت خاله 

سومین پرونده ای که دیروز درشعبه دوم رسیدگی 
شد، مربوط به مرد 41ســاله ای به نام مهدی است. 
مهدی 10 ســال پیش مدیر شــرکت خاله اش را به 
خاطر اختالف مالی کشت. او که می خواست طلب 
300 میلیون تومانی خاله اش را پس بگیرد، با مدیر 
شرکت درگیر شــد و او را به قتل رساند. این مرد نیز 
به قصاص محکوم شد اما توانســت با پرداخت دیه 
300میلیونی رضایت اولیای دم را جلب کند و از قصاص 
نجات یابد. بنابراین او هم دیروز درمقابل هیأت قضائی 
قرار گرفت و به تشریح جزییات ماجرا پرداخت. وی به 
هیأت قضائی گفت: »10 سال پیش بود که خاله ام آمد 
و به من گفت، مدیر شرکتشان درخیابان ایرانشهر، 
300 میلیون تومــان پولش را پس نمی دهد. خاله ام 
خیلی از بابت این موضوع ناراحت بود و از من خواست 
کمکش کنم. من هم تحت تأثیر حرف های خاله ام قرار 
گرفتم و وقتی نگرانــی و نارحتی هایش را دیدم، به او 
قول دادم کمکش کنم. به همین دلیل به همراه خاله ام  
و دونفر از دوستانم مدیر شرکت را به بهانه ای به خانه 
خاله ام کشاندیم تا با او صحبت کنیم. می خواستیم 
پول ها را پس بگیریم، اما وقتی به آنجا آمد و بحث پول 
شد، مقاومت کرد. تحت تأثیر حرف های خاله ام بودم که 
او را خفه کردم. قرار شد خاله ام مبلغ 3 میلیون تومان 
درعوض این کار به من بپردازد، اما هیچ پولی به من نداد. 
من هم الکی زندگی ام را نابود کردم. درمدت 10سالی 
که در زندان هستم، درس خوانده ام و دیپلم گرفته ام. 
حاال هم دانشجوی رشته حقوق هستم. می خواهم از 
زندان آزاد شوم و زندگی تازه ای را آغاز کنم. خانواده با  
هزار سختی موفق به جلب رضایت اولیای دم شدند، 
برای همین تقاضای تخفیف مجازاتم را دارم.« وقتی 
این سه جلسه به پایان رسید، هیأت قضائی وارد شور 
شــدند تا رأی نهایی را در رابطه با این پرونده ها صادر 
کنند. محکومان به احتمال زیاد طبق ماده 612 قانون 

مجازات اسالمی به  زودی آزاد خواهند شد.

آژيرپرونده

11 هزار قربانی در تصادفات کشور 
طی ۹ ماهه اول امسال

یازده  هزار نفر جان خــود را در 5300 تصادف  
سال 95 از دســت دادند. این تصادفات نسبت به  
سال گذشته، کاهش 350 موردی داشت. سردار 
تقی مهری در ششــمین گردهمایی بین المللی 
ایمنــی راه ها و ســومین گردهمایی بین المللی 
نروتروما، یکی از مهم ترین مسائل بعد از تصادفات 
را بحث تروما دانست و گفت: در کشور تا  سال 84 
ساالنه بیش از 2۷ هزار نفر در تصادفات جان شان 
را از دست می دادند، اما در پایان  سال 94 این تعداد 
به 16 هزار و 600 مورد رسید، یعنی شاهد کاهش 
11 هزار نفری جان باختگان ناشی از تصادفات در 
این سال ها بودیم و در نتیجه آسیب کمتری هم 

در کشور رخ داد. 
وی افزود: این موضوع نشان از عزم و اراده خوبی 
است که برای کاهش خسارت های جانی و مالی 
در کشــور  وجود دارد. باید توجه کرد که امروزه 
همه جوامع مشــکل ترافیک و حمل ونقل را به 
دلیل افزایش روزافزون خــودرو در جهان دارند؛ 
به طوری که سازمان ملل در این زمینه ماموریتی 
را به سازمان بهداشــت جهانی واگذار کرده و این 
سازمان نیز سال های 2010 تا 2020 را اقدام برای 

ایمنی نام گذاری کرد. 
مهری با بیان این کــه نیروی انتظامی و پلیس 
راهنمایی و رانندگــی اقدامات خوبی را در زمینه 
اصالح قانون انجام داده اند، ادامه داد: در  سال 89 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بازنگری شد 
و امســال هم به روز کردن آن را پیشنهاد داده ایم.  
بنابراین بــا اصالح این قانون کنتــرل بر حوادث 
رانندگی بهتر شد.  همچنین یکی از اقداماتی که 
در دهه 80 صورت گرفت، ترویج بستن کمربند 
ایمنی برای رانندگان بود که خوشبختانه امروزه 
به عنوان یک رفتــار خوب ترافیکی شــناخته 
می شــود و 90 درصد از رانندگان کمربند ایمنی 
می بندند، اما باید در زمینه بستن کمربند ایمنی 

برای سرنشینان کار کنیم. 
وی در ادامه صحبت هایــش گفت:   در 9 ماهه 
اول  سال 95 براساس آمار پزشکی قانونی، تعداد 
جان باختگان ناشــی از تصادفات به میزان 2.۷ 
درصد نسبت به  سال گذشته کاهش یافته و این 
در حالی است که بیش از یک میلیون گواهینامه 
جدیدالصدور داشتیم و با رشد یک و نیم میلیونی 
وســایل نقلیه مواجه بودیــم. همچنین درحال 
حاضر در کشور 19 میلیون وسیله نقلیه خودرو، 
12 میلیــون موتورســیکلت و 22 تا 25 میلیون 

راننده فعال داریم. 
وی با بیان این که طبق آمار 9 ماهه اول  سال 95، 
کاهش 350تایی تصادفات نسبت به  سال قبل را 
داشــته ایم، گفت: گرچه این عدد طی سال های 
گذشته روندی کاهشی داشته اما باز هم زیاد است 
و باید برای کاهش مرگ ومیر بعد از صحنه تصادف 

برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. 
مهری با اشــاره به این که پلیــس راهنمایی و 
رانندگی در ســال های اخیر اقدامات مناسبی را 
جهت هماهنگی بیشتر میان دستگاه هایی چون 
اورژانس، هالل احمر، آتش نشانی و... داشته است، 
افزود: سه عامل مهم که در تصادفات نقش اصلی 
را ایفا می کنند شــامل راه، خودرو و رفتار راننده 
است که پلیس باید به این موضوع رسیدگی کند. 
در عین حال باید توجه کرد که اســتانداردهای 
خودروهای ما نسبت به گذشته بهتر شده، اما باز 

هم باید این استانداردها را ارتقا دهیم. 
وی همچنین گفت: درحــال حاضر 21۷ هزار 
کیلومتر جاده در کشــور داریم کــه 110 هزار 
کیلومتر آن جاده روســتایی و مابقی جاده های 
اصلی و فرعی اســت. همچنین 34 هزار کیلومتر 
جاده شریانی در کشور وجود دارد و در تهران نیز 

حدود 10 هزار کیلومتر مربع بزرگراه  داریم. 
مهری یکــی از اقدامــات پلیــس در جاده ها 
را اســتفاده از فناوری های جدید بــا همکاری 
شــهرداری ها عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد 
که ۷3 درصد از جان باختگان ناشی از تصادفات در 
ایران خارج از شهرها بوده اند. همچنین طبق آمار 
9 ماهه اول  ســال 95، 5300 مورد تصادف فوتی 
داشــته ایم که در این تصادفات 11 هزار نفر فوت 
شده اند. بر همین اساس برای کنترل این موضوع 
در جاده ها 1000 دســتگاه دوربین در جاده های 
کشور فعال و نصب شده و قرار است این تعداد به 

1800 دوربین افزایش یابد. 
مهری اعالم کرد: 51 درصــد از جان باختگان 
ناشی از تصادفات در  سال 95 بین 21 تا 50 سال 

بوده اند. 

خبر کوتاه

 قطع ۴ انگشت دست
یک کارگر 1۶ ساله

ایلنا| کارگر جوان 16 ســاله ای هنگام کار با 
دســتگاه چرخ گوشــت و بر اثر بی احتیاطی، 4 
انگشت خود را از دست داد. صبح روز 26 بهمن ماه 
کارگری 16 ساله هنگام کار با چرخ گوشت در یک 
کارگاه تهیه کننده مواد غذایــی واقع در خیابان 
سیمون بولیوار تهران به دلیل بی احتیاطی دچار 
سانحه شد و 4 انگشت دســت چپش را از دست 
داد.  بر اساس این گزارش، با اطالع سایر کارگران 
به گروهای امــداد و نجات، این کارگر مصدوم که 
انگشتان دســتش توســط همکارانش از چرخ 
گوشــت بیرون آورده شــده بود، تحویل عوامل 
اورژانس و برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل 

شد. 

امیرحسین خواجوی| 12 روز  است که کمال 
زیر خروارها برف مدفون شده است. همان بهمنی که 
در لواسان 2 کوهنورد قزوینی را گرفتار کرد.  از همان 
روز خیلی ها تالش کردند  پیکر این  2 کوهنورد را پیدا 
کنند، از نیروهای امداد و نجات کوهستان هالل احمر 
گرفته تا تیم های جســت وجوی هیأت کوهنوردی 
اســتان تهران و قزوین. جلیل 31 ساله  پس از 4 روز  
از عمق 4 متری برف پیدا شــد؛ اما هیچ رد و نشانی 
از کمال  پیدا نکردند. حاال با گذشــت نزدیک به دو 
هفته از سقوط بهمن در دشــت هویج مردم محلی 
دست به کار شدند تا شــاید کمال اهرام بافان را پیدا 
کنند. ساکنان منطقه دشــت هویج لواسان تالش 
می کنند تا به چشــم انتظاری خانواده کمال پایان 
دهند. چشم انتظاری پدر سالخورده ای که در یک پیام 
ویدویی کوتاه از همه برای پیداکردن پیکر پســرش 

درخواست کمک کرد. 
پسرم را از دشت هویج بازپس گیرید

خانواده کمال هنوز هم چشــم انتظارند؛ منتظر 
خبری از کمــال. آنها هنوز باورندارنــد که کمال از 
بینشان رفته است. پدر این خانواده داغدار هنوز هم 
امیدوار است که کمال پیدا شود. او از همه می خواهد 
تا کمال را از دشت هویج به خانوداه اش بازگردانند. این 
پدر داغدار با همه حال و روز نامساعدش برای دقایقی 
پاسخگوی ســواالت »شــهروند« بود. که در ادامه 

می خوانید.  
چگونــه از اتفاقی که برای کمــال افتاد مطلع 

شدید؟
از طریق اخبار و دوستان کوهنوردش به ما اطالع 

دادند که کمال و جلیل زیر بهمن گرفتار شدند.
شرایط روحی مادر و همسر کمال چگونه است؟

ما هنوز هم باورمان نمی شــود. نه می توانیم برای 
کمال ســوگواری کنیم و نه شرایط زندگی درستی 
داریم. این چشــم انتظاری همه خانــواده را از پای 
درآورده. 12 روز است که خانه ما آشوب است. تا کسی 
در خانه را می زند یا تلفــن زنگ می خورد، همه فکر 
می کنیم که کمال پیدا شده. نمی دانید این چند روز 
چه بر ما گذشته. خیلی سخت است. مادر و همسرش 
از همه بیشتر بی تابی می کنند. گریه  و  زاری کار هر 
روز و هر شب این خانه است. حقم دارند. آخه کمال 

هم جوان است و هم مرد خوبی برای زندگی. 
کمال چند سالش بود؟

28 سال. کمال تک پســر است. سه  سال است که 
ازدواج کرده. یک پسر 4 ماهه  به نام علی دارد.

او کوهنورد باتجربه ای بود؟
بله او 10 ســال اســت که به صــورت حرفه ای 
کوهنوردی می کند؛ البته شــغل اصلی او برقکاری 
صنعتی بود. اما کوه و طبیعت را خیلی دوست داشت. 

معموال ماهی چند بار را برای کوهنوردی می رفت.
از خانواده جلیل عباس زاده خبر دارید؟

بله آن بندگان خدا هم داغدار شدند؛ حال شان از ما 
بدتر نباشد، بهتر نیست. اما حداقل آنها پیکر عزیزشان 
را دفن کردند. جلیل را  4 روز بعد از حادثه پیدا کردند. 
همین پنجشنبه مراسم شب هفتش هم برگزار شد. 
خدا به خانواده عباس زاده صبر بدهد. داغ فرزند خیلی 

سخت است.
در این مدت کسی از مسئوالن درباره وضع کمال 

با شما یا خانوادتان صحبت کرده اند؟
بله از هیأت کوهنوردی و هالل احمر هم با ما تماس 
دارند و هم منزل ما آمدنــد. همین امروز هم با آقای 
کتابدار، مدیرعامل هالل احمر استان تهران تماس 
گرفتم؛ اما صحبت های او هیچ امیدواری نداشت. او 
به من گفت به دلیل بارش شــدید برف عمال امکان 
ادامه عملیات جست وجو امکان پذیر نیست. از هیأت 
کوهنوردی قزوین هم با ما در تماس هســتند. اما ما 

هنوز چشم  انتظار هستیم.
ناایمن بودن منطقه و توقف عملیات 

جست وجو
با وجود  همه اقدامات و جست وجوهای انجام شده 
هنوز هیچ خبری از کمال نیست. شرایط خاص آب 
و هوایی دشت هویج و خطرات موجود برای عملیات 
جست وجو باعث شده تا امیدها برای یافتن پیکر کمال 
کمرنگ شود. نیروهای امدادی سه روز پس از حادثه 
به دلیل ناایمن بودن منطقه عملیات، جست وجو را 
متوقف کردند. مردم محلی هم با وجود تالش فراوان 
به دلیل بارش های اخیــر در پیدا کردن پیکر کمال 
ناموفق بودند. اینها را غالمحسن نیکونام، رئیس هیأت 
کوهنوردی اســتان قزوین به »شهروند« می گوید. 
او که سه روز در منطقه دشت هویج حضور داشت و 

همراه با سایر نیروهای امدادی برای پیدا کردن پیکر 
دو کوهنورد محبوس شده در زیر بهمن تالش کرد، 
از اتفاقات آن سه روز می گوید:  »16 بهمن بود که این 
اتفاق افتاد. من همــراه با تیمی از هیأت کوهنوردی 
اســتان قزوین به لواسان رفتیم. ســه روز وجب به 
وجب آن جا را گشتیم اما هیچ اثری از کمال و جلیل 
پیدا نکردیم. فــردای آن روز یک بالگرد هالل احمر 
به مدت سه ســاعت در منطقه پرواز کرد تا شاید از 
باال نشانی از این دو کوهنورد پیدا شود. یک سری از 
نیروهای امدادی هم در منطقه کار جست وجو را انجام 
می دادند، اما تالش ها بی نتیجه بود. جلسه ای با حضور 
بچه های هالل احمر، فرماندار لواسان، عوامل انتظامی 
منطقه و آقای مصاحبیان از فدراسیون کوهنوردی 
برگزار شــد که در آن جلســه به ایــن جمع بندی 
رسیدند که به دلیل خطرناک بودن منطقه، عملیات 
جست وجو متوقف شود. البته ما تا چند روز بعد هم به 
تالش های مان برای پیدا کردن پیکر این دو کوهنورد 
ادامه دادیم که خوشبختانه توانستیم جلیل  را پیدا 

کنیم.«
خارج شدن پیکر جلیل از عمق 4 متری برف

نیکونام دربــاره چگونگی کشــف پیکر جلیل 
عباس زاده توضیــح می دهد: »ســه روز پس از 
متوقف شــدن عملیات جســت وجو از ســوی 
نیروهــای امــدادی، ما ســه نفــر از زبده ترین 
کوهنوردان دوره دیده برای صعود و جســت وجو 
در مناطــق بهمن گیر را به منطقه فرســتادیم تا 
شرایط ادامه کار را بررســی کنند. این سه نفر با 
قرارگیری در خط الرأس ارتفاعات دشــت هویج 
منطقه را ایمن ارزیابی کردند و  کار جســت وجو 
برای یافتــن کمال و جلیــل دوباره آغاز شــد. 
خوشــبختانه در همان ســاعات اولیه عملیات، 
پیکر جلیــل از زیر برف خارج شــد، اما تالش ها 
برای پیدا کردن کمال به نتیجه نرســید. ما پیکر 
جلیل را از عمــق 4 متری برف خارج کردیم. این 
شــرایط در کوهنوردی و ســقوط بهمن طبیعی 
است. مردم محل هم درحال جست وجو هستند 
اما حجم برف به قدری زیاد است که نمی شود به 
این راحتی عملیات انجــام داد. ما پیکر جلیل را 

هم کامال اتفاقی پیدا کردیم.«

طبیعت کمال را پس می دهد
رئیس هیأت کوهنوردی اســتان قزوین در پاسخ 
به این پرسش که در چنین شرایطی تصمیم گیرنده 
اصلی برای پایان دادن به عملیات جســت وجو چه 
سازمان یا نهادی است، می گوید: »شرایط برای پیدا 
کردن محبوس شدگان زیر بهمن متفاوت است. ما 
هیچ گالیه ای از نیروهــای امدادی نداریم. در چنین 
شرایطی قانون هیچ تکلیفی برای هالل احمر یا سایر 
نیروهای امدادی مشخص نکرده است. موارد مشابه 
زیادی هم وجــود دارد. همین حاال تعــداد زیادی 
کوهنورد در ارتفاعات اورست زیر خروارها برف و یخ 
دفن شده اند. 4 سال است که صخره نوردی در یخچال 
الموت مدفون شده و هیچ دسترسی به او وجود ندارد. 
این اتفاقــات در دنیای کوهنوردی طبیعی اســت. 
نماینده فدراســیون کوهنوردی پس از آن که پیکر 
جلیل پیدا شد، به من گفت در آن جلسه ای که برای 
پایان دادن به عملیات جست وجو تصمیم گیری شد، 
تیم های امداد و نجات به این نتیجه رسیدند که این 
دو کوهنورد دیگر زنده نیســتند و با توجه به شرایط 
خطرناک منطقه عقالنی نیست که جان تعداد زیادی 
برای یافتن دو پیکر بی جــان به خطر بیفتد. باورش 
سخت است، اما وســعت منطقه به اندازه سه زمین 
فوتبال است. چیزی در حدود 3  هکتار زمین با 6 متر 
برف. البته به دنبال بارش های اخیر ارتفاع برف بیشتر 

هم شده است.«
نیکونــام در بخش دیگــری از صحبت هایش به 
شرایط نامساعد خانواده کمال اشاره کرد و در این باره 
گفت: »خانواده اهرام بافان حق دارند که پیکر کمال 
را بخواهد. و ما هم هر کاری که برای تسال دادن آنها 
الزم بود، انجام می دهیم. اما واقعیت این است که پیدا 
کردن پیکر کمال خیلی ســخت است. بهمن وقتی 
آفتاب بخورد فشــرده و سفت می شود، مثل سنگ. 
سنگی به عمق 9 متر، خارج کردن پیکر از زیر برف 
در چنین شرایطی کار بسیار دشواری است. به دلیل 
صعب العبور بودن منطقــه و احتمال ریزش بهمن 
نمی شود از دستگاه های مکانیکی کمک گرفت. همه 
جست وجو و برف برداری باید به صورت دستی انجام 
شود. متاسفانه کمال را باید طبیعت به ما برگرداند. کار 

چندانی از دست کسی ساخته نیست.«
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بومیان دشت هویج برای پیدا کردن کوهنورد قزوینی دست به کار شدند

امید نجات در عمق ۹ متری برف
 پدر کوهنورد گمشده در ارتفاعات لواسان از 12 روز بالتکلیفی می گوید

باشگاه خبرنگاران| کودک افغانی که در اثر 
بی احتیاطی مادرش در کانال آب گرفتار شده بود، 

جان سپرد. 
کودکــی یک  ســال و نیمه از اتبــاع افغان 
مقیم جهرم روز گذشــته در محدوده  خیابان 
ترمینال مســافربری جهرم )خیابان شــهید 
محبی( از آغوش مادرش بــه درون کانال آب 
افتاد. این حادثه ساعت 3۷: 19 شب سه شنبه 
به نیروهای امــدادی هالل احمــر در جهرم 
اطالع رســانی شــد و نجاتگران پس از تالش 

جســد این کودک را که آب چندین متر آن را 
برده بوده، پیدا کردند. 

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان جهرم 
پس از تأیید این خبر گفت: بــا تالش نیروهای 
امدادی، آتش نشانان و امدادگران هالل احمر این 
کودک پس از یک ساعت جست وجو از آب بیرون 

کشیده شد. 
جعفرنژاد خاطرنشــان کرد: تالش امدادگران 
برای زنده مانــدن کودک نتیجه ای نداشــت و 

متأسفانه جان سپرد. 

دوقطعه شمش طالی قاچاق به ارزش دو میلیارد 
ریال درکرمانشــاه کشف شد. شــامگاه سه شنبه 
اکیپی از مأموران یگان امداد شهرســتان کرمانشاه 
حین گشــتزنی حوالی میدان امام حســین)ع( به 
یک دســتگاه ســمند فاقد پالک برخورد کردند و 
جهت بررسی موضوع، به راننده دستور توقف دادند. 
راننده خــودرو با انجام حرکات حادثه ســاز و ایجاد 
مشکل برای ســایر خودروها، سعی داشت از محل 
متواری شــود اما عوامل یگان امــداد پس از مدتی 
تعقیب و گریز درهمان حوالــی، خودرو را متوقف و 

دو سرنشــین خودرو را دستگیر کردند.  در بازرسی 
اولیه از خودرو مورد مشــکوکی کشف نشد اما طی 
بازرسی های دقیق تر، دوقطعه شمش طال که به طرز 
ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف و به 
همراه متهمان به مقر انتظامی انتقال دادند.  طبق 
اعالم نظر کارشناسان، ارزش اقالم مکشوفه دو میلیارد 
ریال برآورد شده اســت. متهمان این محموله را از 
شهرســتان کامیاران خریداری کرده بودند و قصد 
انتقال آن به بازار کرمانشاه را داشته اند که با هوشیاری 

مأموران ناکام ماندند. 

کشف ۲ قطعه شمش طالی قاچاق در کرمانشاهمرگ یک کودک در سیل جهرم 
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