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ذرهبين
يک کشته
در حادثه سقوط پاراگاليدر

یک پاراگاليدر در منطقه ساحلي «سرخرود»
ســقوط کرد و یک چترباز در ايــن حادثه جان
باخت .ســاعت  4و 15دقيقه روز  22بهمنماه
در پي کسب خبري از مرکز فوريتهاي پليسي
مبني بر وقوع حادثه منجــر به فوت در منطقه
ساحلي ســرخرود ،ماموران انتظامي سريعا به
محل حادثه عزيمت کردند .ماموران با حضور در
محل حادثه در بررسيهاي اوليه دريافتند فردي
بهنام«عارف»هنگامچتربازيبايکپاراگاليدربه
علتنامعلوميدچار سانحه شدوپساز سقوطاز
ارتفاعباسقفيکقهوهخانهساحليبرخوردکرد
و در دم جان باخت .علت وقوع حادثه در دســت
بررسی بوده و جســد اين فرد به پزشکي قانوني
منتقلشدهاست.

5نفر مصدوم در ریزش دیوار خانه

ضربوشتم
کودک 4ساله توسط برادرش
ایلنا| کودک 4ســاله خمینیشــهری توسط
بوش��تم قرار گرفته است .این
برادرش مورد ضر 
کودک ۱۲بهمن توسط شهروندان خمینیشهر به
بیمارستان اشرفی این شهرستان انتقال یافته بود.
این کودک در مصاحبه اولیه با مددکاران اورژانس
اجتماعی به موضوع مورد ضربوشتم قرارگرفتن
توسط برادرش اشاره کرده است .بررسیها نشان
میدهد ایــن دختربچه که زهرا نــام دارد ،حدود
4ســاله با برادر و زن برادرش زندگی میکرده و در
خانه برادرش مورد ضربوش��تم قرار گرفته است.
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با بیان
اینکه درحال حاضر با توجه به فشارهای روانی که
به این کودک 4ساله وارد آمده ،به هیچکس اعتماد
نداشــته و درخصوص اتفاقاتی که برایش افتاده ،با
کسیسخننمیگوید،اضافهکرد:بایدتوجهداشت
که این کودک هنوز هویت مشخصی ندارد و معلوم
نیست در کدامیک از شهرستانهای اصفهان مورد
آزار و اذیت قرار گرفته است .وی با بیان اینکه هنوز
اینکودکتحویلبهزیستینشدهاست،گفت:بنابر
دستور دادستان خمینیشهر ،این کودک پس از
ترخیص از بیمارستان تحویل بهزیستی میشود
و مددکاران نسبت به شناســایی هویت وی اقدام
خواهند کرد .ناجی در ادامه با بیان اینکه ساالنه
 ۵۰کودک ســرراهی در استان اصفهان شناسایی
و تحویل بهزیستی میشــود ،افزود :کودکانی که
ســن کمتری دارند ،تحویل خانوادههایی در صف
انتظار فرزندخواندگی شده و کودکان با سن باالتر
در مراکز بهزیس��تی نگهداری میش��وند .افرادی
که در صف فرزندخواندگی هســتند ،نســبت به
تحویل کودکان باالی ۲سال تمایلی ندارند .معاون
اجتماعی بهزیستی استان اصفهان اضافه کرد :طی
6ماه اخیر 7،کودک به خانوادههایی در صف انتظار
فرزندخواندگیاستاناصفهانتحویلشدهاست.

آژير

 3دریانورد سانچی به ایران برمیگردند
شهروند| بیستوهشت روز از حادثه سانچی میگذرد؛ حادثه
مهیب در دل اقیانوس .انفجار و آتشــی که سرنوشت  32خدمه
نفتکش ایرانی را د ر هالهای از ابهام برد و پس از گذشت چند روز
تنها  3پیکر دریانورد این کشتی 274متری پیدا شد .این درحالی
است که از سرنوشت 29خدمه کشــتی هیچ اطالعی در دست
نیست .چشــمانتظاری خانوادههای مردان دریا تمام نمیشود.
آتش ســانچی پس از 8روز خاموش شــد امــا داغ بازماندگان
خدمه این غول 274متری سرد نمیشود .هفتم بهمنماه بوده
که شناسایی پیکر یافتشده ســه خدمه شناور سانچی بر پایه
آزمایش دی.ان.ای به نتیجه رسید .ب ه گزارش دبیرخانه کمیته
ویژه رســیدگی به حادثه سانچی ،پیکرهای شهید میالد آروی،
شهید مجید نقیان و شــهید محمد کاووسی  3خدمه پیدا شده
شناورسانچیشناساییشد.
حاال 15روز از شناسایی پیکر  3دریانورد سانچی گذشته است؛
قرار است بعد از انجام تشریفات اداری و مراحل قانونی ،پیکرهای
شهید میالد آروی ،شهید مجید نقیان و شهید محمد کاووسی
چهارشـ�نبه صبح با پرواز شـ�ماره  w5076ماهان به فرودگاه

امامخمینی(ره)منتقلشوند.
شانزده دی یک کشتی فلهبر چینی حامل ۶۴هزار تن گندم
در ۲۰۰مایلی شــانگهای به نفتکش ایرانی ســانچی که حامل
بیش از ۱۳۰هزار تن میعانات گازی ب��ود ،برخورد کرد .پس از
این واقعه ،نفتکش ســانچی با  ۳۰تبعه ایرانی و دو بنگالدشی
دچار حریق و انفجارهای ســنگین شــد که کار امدادرســانی
در منطقه را با مش��کل مواجه و در برخی مواقع ناممکن کرد .با
دســتور و تأکید رئیسجمهوری ،علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی بهعنوان مسئول ویژه رسیدگی به این واقعه تعیین
شد و گروههای کارشناســی و امدادی ازجمله تکاوران ارتش به
منطقه اعزام شــدند تا با هماهنگی مقامات و مسئوالن چینی و
همکاری برخی کشورهای دیگر کارهای مربوط انجام گیرد ،اما
اقدامهای فوریتی و ضربتی برای خاموش کردن شعلهها و تعیین
وضع خدمه نفتکش ایرانی به دلیل گستردگی دامنه انفجارها و
همچنین دمای بســیار زیاد حاصل از آتشسوزی بیثمر ماند و
تیم امدادونجات چهارنفره چین توانست در مدت نیمساعت ورود
به کش��تی ،دو پیکر و همچنین جعبه سیاه کشتی را پیدا کند.

همسرکشی در تهران
و دستگیری در مشهد

مجید نقیان

محمد کاووسیتکاب

میالد آروی

پیشتر نیز تیم امدادونجات دریایی چین ،پیکر یک دریانورد دیگر
ایرانی را در چهار مایلی نفتکش سانچی پیدا کرده بود .در نهایت
۲۴دی نفتکش سانچی غرق و اسامی خدمه کشتی نیز بهعنوان
جانباختگان اعالم شد .بررسیهای کارشناسی در این زمینه با
هدف تعیین علل واقعه در دست اقدام است.

اتوبوسی با  45مسافر قبل از رسیدن به مشهد واژگون شد

مرگ زنان زائر در جاده «دیهوک»
در این حادثه  9زن کشته شدند و  36نفر نیز راهی بیمارستان شدند که حال  10نفر از مصدومان وخیم است

شــهروند| واژگونی اتوبوس در جاده دیهوک به
فردوس  9کشــته و  36زخمی بر جای گذاشــت .این
اتوبوس از گچســاران عازم مشــهد بود کــه به دلیل
نامعلومیدرکیلومتر 7اینجادهازمسیراصلیمنحرف
و واژگون شد .به جز سه مرد بقیه مسافران این اتوبوس
زنان میانسال بودند؛ در بین کشتهشدگان این حادثه
هم نام هیچ مردی دیده نمیشود .مصدومان این حادثه
توســط آمبوالنس و بالگرد به بیمارستانهای طبس،
فردوسوبیرجندمنتقلشدهاندکهحالبرخیازآنهابه
دلیلشدتخونریزیوخیماست.هنوزعلتاینحادثه
از سوی کارشناســان راهنمایی و رانندگی اعالم نشده
اما«محمدرضاامیرحسنخانی»نمایندهمردمفردوسو
طبسبه«ایسنا»گفتهمسافرانایناتوبوسباپشتیبانی
آستان قدس رضوی و همکاری ســپاه پاسداران برای
زیارت عازم مش��هد بودند .ساعت  2و  34دقیقه بامداد
روز گذشــته خبر واژگونی یک اتوبــوس به نیروهای
امداد جادهای اعالم شــد .با حضور نخستین تیمهای
امدادی در محل حادثه مشــخص شد که یک اتوبوس
همراه با  45سرنشــین در کیلومتــر  7جاده دیهوک
به فردوس واژگون شــده اســت .با توجه با تعداد زیاد
مصدومان و حادثهدیدگان ،چندین دستگاه آمبوالنس
و یک اتوبوسآمبوالنس از ســوی نیروهای اورژانس و
هاللاحمر به محل حادثه اعزام شدند .در بررسیهای
اولیه مشخص شــد که در اثر این واژگونی  9زن در دم
جانشان را از دست دادهاند و بقیه مسافران هم بشدت
آسیب دیدهاند و نیاز به اقدامات درمانی اورژانسی دارند.
با حضور آمبوالنسها و نیروهای امدادی کار رهاسازی
مسافران و خارجکردن اجســاد از میان آهنپارههای
برجای مانده از اتوبوس آغاز شــد و همزمان مصدومان
پس از رهاســازی از ســوی نیروهــای امدادونجات
آتشنشــانی و هاللاحمر تحویل عوامل اورژانس و به
مراکز درمانی فردوس و طبس منتقل شدند .درنهایت با
خارجکردنهمهمسافرانواجسادکشتهشدگان،جاده
برای پاکسازی تحویل نیروهای راهداری شد .بر اساس
آخرینگزارشهاتاکنونمرگ 9زندراینحادثهتأیید
شــده و بقیه مصدومان ابتدا به مراکز درمانی طبس و
فردوس منتقل شدند ،اما برخی از مصدومان بدحال به

عکس :تسنیم

ایرنا| ریزش دیوار خانه درحال ساخت در یکی
ازروستاهایشهرستانساریسببمصدومیت5
کارگر شد و آنها را روانه بیمارستان کرد .این حادثه
حوالی ظهر روز دوشنبه در روستای «بندارخیل»
واقع در کمربندی غربی ساری رخ داد .سخنگوی
اورژانس مازنــدران اعالم کرد که زخمیهای این
حادثه پس از حضور تکنیســینهای اورژانس در
صحنه با سه دســتگاه آمبوالنس به بیمارستان
انتق��ال یافتهاند .براســاس اعالم و مشــاهدات
تکنیسینهای اورژانس که به محل حادثه اعزام
شدند ،کارگران در طبقات پایینتر این ساختمان
سهطبقه مشــغول کار بودند که آوارشدن دیوار
طبقات باال سبب زخمیش��دن آنان شد .مردان
حادثهدیده که بین  30تا 65ســال سن دارند ،از
ناحیه ســر و دســت دچار مصدومیت شدند که
پــس از انجام اقدامات درمانــی اولیه در محل در
بیمارستان امام خمینی(ره) ساری بستری شدند.
رعایتنکردن نکات ایمنی در ساختوســازها در
ســالهای اخیر یکی از دالیــل افزایش حوادث
کاری در مازندران بوده که گاهی به مرگ کارگران
انجامیده است .بر اساس گزارش رسمی پزشکی
قانونی مازندران ،تنها در نیمه نخســت امســال
مرگومیر ناشــی از حوادث کار در این اســتان
22درصد افزایش داشته اس��ت .در این گزارش
آمده اســت که در این مدت 56نفر بر اثر حوادث
حین کار در استان مازندران جان خود را از دست
دادند که سقوط از بلندی ،بیشترین تعداد فوتیها
را تشکیل میدهد .کارگری ســاختمان یکی از
مشاغل پررونق فصلی بهویژه در پاییز و زمستان
در مازندران محسوب میشــود و درعین حال از
مشاغلپرخطرنیزبهحسابمیآید.

سهشنبه  24بهمن  | 1396سال پنجم | شماره 1344

دلیل نیاز به اقدامات درمانی با بالگرد امدادی به بیرجند
اعزامشدند.
وخامتحال 10مصدوم
به گفته ســرهنگ رضایی ،رئیسپلیس راه استان
خراسانجنوبی پس از اعالم وقوع حادثه تمام عوامل
امدادی هاللاحمــر ،اورژانس ،راهــداری ،پلیس راه
و آتشنشانی برای امدادرســانی و ایمنسازی مسیر
در محل حادثه حاضر شــده و نسبت به امدادرسانی و
رهاسازی مجروحان اقدام کردند« :زخمیها با چندین
دستگاه آمبوالنس به بیمارستانهای طبس و فردوس
منتقل شدهاند و جز ســه نفر که سرپایی مداوا شدند،
بقیه بستری هستند ».در همین حال علی دلخروشان،
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم با تأیید کشتهشدن
 9زن در اثر واژگونی اتوبوس دربــاره اقدامات درمانی
صورتگرفته بــرای مصدومان ایــن حادثه رانندگی
توضیح داد« :بالفاصله پس از اطالع از وقوع این حادثه
14دستگاهآمبوالنسویکدستگاهاتوبوسآمبوالنس

به محل حادثه در جــاده دیهوک به فــردوس اعزام
شــدند و  36مصدوم این حادثه را بــه همراه اقدامات
پیشبیمارستانی به بیمارستانهای طبس و فردوس
منتقل کردنــد .اما  10نفر از ایــن مصدومان به دلیل
وخامت حال و شدت آسیبدیدگی با بالگرد به مرکز
استان اعزام شدند .یک مصدوم از بیمارستان فردوس
توسط اورژانس هوایی بیرجند ،سه مصدوم بیمارستان
طبس توسط اورژانس هوایی طبس و  6نفر نیز توسط
اتوبوسآمبوالنس به بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند
منتقل شده و در این بیمارســتان بستری هستند .او
اضافه کرد« :در حالحاضر  16زخمی در بیمارستان
طبس و 10نفر در بیمارستان فردوس در حال درمان
قراردارند».
خرابیدستگاهسیتیاسکنبیمارستانهای
طبسوفردوس
این در حالی است که «محمدرضا امیرحسنخانی»
نماینده مردم شهرستانهای بشرویه ،فردوس ،طبس
و ســرایان در مجلس با انتقاد از نبود امکانات درمانی

الزم در بیمارستانهای طبس و فردوس دلیل انتقال
تعدادی از مصدومان این حادثه تلخ را خرابی دستگاه
سیتیاســکن اعالم کــرد و در اینباره گفــت« :در
بیمارســتان طبس و فردوس دستگاه سیتیاسکن
مشکل داشت .وضع این بیمارستانها از نظر تجهیزات
قابلقبول نبود و بهعلت نیاز بســیاری از بیماران به
دستگاه سیتیاسکن ،این بیماران با اورژانس هوایی به
بیمارستانبیرجندمنتقلشدند».بهگفتهایننماینده
مجلس این اتوبوس حامل زائرانی بود که از گچساران
در کهگیلویه و بویراحمد براســاس پشتیبانی آستان
قدسرضویوهمکاریسپاهپاسدارانبرایزیارتعازم
مشهد بودند .بیشتر مسافران این اتوبوس بانوان مسن
بودند که به دلیل نامعلومی در چند کیلومتری خارج
دیهوکبهطرفمشهدواژگونمیشود.امیرحسنخانی
اضافه کرد« :با صحبت با فرمانداران طبس و فردوس و
رئیس شبکه بهداشت فردوس و طبس مقرر شد اماکن
اقامتیفردوسوطبسدراختیارهمراهاناینبیماران
قرار گیرد و به آنان خدمات ارایه شود».

پس از گذشت 11ماه ،یک خانواده به اتهام ربودن پسربچه 4ساله دستگیر شدند

روزنه امید در پرونده «حسین» گمشده
شهروند| یازده ماهی میشــود که از تنها پسرشان
بیخبرند .پسر چهارسالهای که روز سیزدهبدر در حاشیه
رودخانه هیروچایی بهطور ناگهانی ناپدید شــد .آن روز
حسین اسدی به همراه پدر و مادر و سه خواهرش برای
گذراندن «روز طبیعت» به باغهای اطراف خلخال رفته
بود که به یکباره ناپدید شد و جستوجوها برای یافتن
او بینتیجه ماند تا جایی که با گذشت 11ماه همچنان
اثری از این کودک چهارســاله به دســت نیامده است.
مادر جوان درحال شــیردادن به دختربچه یکسال و
 ٦ماههاش بود که خبر ناپدیدشدن حسین رسید .همه
سراسیمهبودند.هرکسیبهسوییمیرفتاماهیچاثری
از حسین نبود .حسین ناپدید شد و دیگر هیچ خبری از او
بهدست نیامد .جستوجوها فایدهای نداشت .با اینحال،
ندایی درونی به پدر و مادرش میگفت که حسین هنوز
جاییزیراینآسمانزندهاستونفسمیکشد؛کجایش
را نمیدانستند ،اما به دلیل همین ندای درونی ،هیچگاه
دست از جستوجو برنداشــتند .با اینکه مرتب به آنها
میگفتند ،حســین در رودخانه غرق شــده است ،ولی
آنها امیدشــان را از دســت ندادند .آنقدر چشمانتظار
ماندند تا اینکه درست 5روز پیش روزنه امید پیدا شد.
خانوادهای را به اتهام ربودن این پسربچه بازداشت کردند
و احتمال مرگ این پسربچه به صفر رسید .همه سرنخها
و ردیابیهای پلیس نشان میدهد حسین همان روز از
ســوی این خانواده ربوده شده است .گریه یک شاهد در
دادگاه نیز دست این خانواده را رو کرد .با دستگیری این
خانواده،پدرومادرحسینحاالخوشحالترازقبلمنتظر
دیدن پسر کوچکشان هستند .هنوز مشخص نیست که
حسین کجاســت ،ولی پدر و مادر این پسربچه اینبار با
خوشحالی و شادی بیشتری چشمانتظارند .پدر حسین
که همچنان منتظر خبری هرچند کوتاه از تنها پسرش
است،درگفتوگوبا«شهروند»جزییاتبیشتریازسرنخ
تازهدرپروندهناپدیدشدنپسرشروایتمیکند:
چهشدکهحسینناپدیدشد؟

روز١٣فروردینماه حوالی ظهر بود .به همراه خانوادهام
برای گردش به یکی از باغهای اطراف شهر خلخال رفته
بودیم .آنجا چادر زدیم و بچهها برای جمعآوری چوب
به اطراف باغ رفتند .همسرم دخترم خدیجه را در آغوش
گرفته بود و از او مراقبت میکرد .خدیجه هنوز کوچک
اســت و تنها یکســالو  6ماه دارد .ناگهان دخترم وارد
چادر شد .فریاد میزد ،حسین نیست .بالفاصله پلیس را
خبر کردیم و جستوجوها برای یافتن پسرم آغاز شد.
تیمهای امدادونجات در محل حاضر شــدند .سگهای
زندهیاب ،بیل مکانیکی و تعــدادی غواص در رودخانه و
کنار رودخانه به جستوجو پرداختند ولی هیچ اثری از
پسرمیافتنشد.
هیچسرنخیانشانهایدرآناطرافنبود؟
دخترممیگفتهمزمانباناپدیدشدنحسینصدای
موتور هم آمد .تصور میکرد که موتورسواری او را ربوده
است .صدای فریاد برادرش را هم شنیده بود ،ولی زمانی
کهبهمحلحادثهرسیددیگراثریازبرادرشنبود.
احتمال غرق شدن پسرتان در رودخانه چقدر
بود؟
غرقشدن پسرم در رودخانه غیرممکن است ،چرا که
در چندصدمتری پاییندســت رودخانه تورهای فلزی
نصب شده و در طول مسیر رودخانه آنقدر تنه درخت
هست که اگر پســرم در رودخانه غرق میشد حتما به
جاییگیرمیکرد.
هیچاثریازپسرتانپیدانکردید؟
تنها٤٠دقیقه بعد از ناپدیدشدن پسرم دمپاییهایش
را در رودخانه پیدا کردیم .من و مــادرش خودمان را به
رودخانه انداختیم و هرچه گشتیم اثری از او پیدا نکردیم.
مطمئن بودم آدمربایان بــرای ردگمکنی دمپاییهای
فرزندم را داخل آب انداخته بودند که بتوانند بهراحتی از
منطقهدورشوند.
حاالآدمرباهادستگیرشدهاند؟
بله ،باالخره مشخص شد حدس ما درست است .یک
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خانواده به اتهام ربودن پســرم بازداشــت شدهاند .البته
هنوز اعتراف نکردهاند .ولی تمام مدارک علیه آنهاست و
مشخصاستکهحسینراربودهاند.
چهمدارکیعلیهآنهاست؟
آنها هنگام فرار از محل حادثه ،گوشی موبایل خود را
روی زمین جا گذاشــته بودند .آنقدر هول شده بودند و
میخواســتند زودتر فرار کنند که موبایل خود را روی
زمین انداخته بودند .از طرفی دخترم هم میدانســت
که حســین را با خود بردهاند ،چراکه صــدای فریاد او را
شنیده بود .از طرف دیگر ،دختر این خانواده 6سا لونیم
اســت که ازدواج کرده و صاحب فرزند نمیشود .اینها
همه دالیل محکمی برای کودکربایی است .ولی مسأله
مهم شــهادت یکی از بســتگان این خانواده در دادگاه
اســت .او زمانی که میخواست به نفع متهمان شهادت
بدهد ،هنگام قسم خوردن ،ناگهان گریه کرد و گفت که
نمیتواند قسم دروغ بخورد .آنجا بود که مشخص شد
متهمانشاهدانخودرامجبوربهدروغگوییکردهاند.
متهمانبهربودنپسرتانچهکسانیهستند؟
پدرزن و داماد متهمان اصلی هستند و 4نفر دیگر در
این پرونده دستگیر شدهاند .طبق تحقیقات پلیس ،گویا
آنها روز حادثه پایینتر از چادر ما نشســته بودند .وقتی
حسین ،پسرم را میبینند از او خوششــان میآید و به
شیرینزبانیهای او عالقه پیدا میکنند .بعد هم وسایل
خود را جمع میکنند و میرونــد .تنها پدر آن دختر به
همراه دامادش میمانند .آنها نیز در یک فرصت مناسب
حسینراربودهوباخودمیبرند.
اگر چنین ســرنخهایی از همان ابتدا وجود
داشت،چراتااالنمتهماندستگیرنشدند؟
تحقیقات پلیس کمی طول کشید .از طرفی روزهای
اول میگفتند حسین در آب غرق شــده است .هرچه
میگفتیــم او را ربودهانــد ،باور نمیکردنــد .من کلی
نامهنگاری کردم .مستقیما به سردار اشتری نامه زدم و
ایشان دستور پیگیری دادند .تا اینکه تحقیقات دوباره

شــهروند| مرد همس��رکش که پس از
قتل همســرش به مشــهد متواری شــده
بود ،ســرانجام دســتگیر شد .ســاعت ۲۳
بیستوهشــتم دیمــاه از طریــق مرکز
فوریتهای پلیســی  ۱۱۰وقــوع یک قتل
در خیابان محالتی -خیابان میرهاشمی به
کالنتری  ۱۳۲نبرد اعالم شد.
با تشــکیل پرونده مقدماتی بــا موضوع
«قتل عمد» و به دستور بازپرس شعبه دوم
دادسرای ناحیه  ۲۷تهران ،پرونده در اختیار
اداره دهــم ویژه قتل پلیــس آگاهی تهران
بــزرگ قرار گرفــت .با حضــور کارآگاهان
اداره دهم پلیس آگاهــی در محل جنایت
مشخص شد كه جسد زنی  ۵۶ساله با هویت
مشخص توسط پسرش در داخل خانه پیدا
شده اســت که با حضور اورژانس در محل
و انجام معاینــات اولیه به مأمــوران اعالم
میشــود که این زن بر اثــر اصابت ضربات
جســم تیز به ناحیه گردن و قفسه سینه به
قتل رسیده است.
پســر مقتول در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت :زمانــی که وارد خانه شــدم ،ناگهان
مــادرم را غرق خــون دیــدم؛ بالفاصله به
اورژانــس و  ۱۱۰زنــگ زدم و مــادرم را
جهت انتقال ســریع بــه بیمارســتان به
بیرون ســاختمان آوردم اما زمانی که تیم
اورژانس در محــل حاضر شــد ،در همان
معاینه اولیه اعالم شــد کــه او فوت کرده
است.
با انجــام تحقیقات میدانــی ،کارآگاهان
متوجه غیبت همســر مقتول به نام نادر 56
ســاله در محل شــدند .بالفاصله تحقیقات
برای دستگیری وی ب ه عنوان متهم پرونده
در دستور کار قرار گرفت و با بررسی صحنه
جنایت ،کارآگاهان اطمینــان پیدا کردند
که وی از محل ســکونتش متواری شــده
است.
تحقیقات بــرای شناســایی مخفیگاه و
دســتگیری متهم در دستور کار کارآگاهان
قرار داشــت تــا نهایتــا کارآگاهــان اداره
دهــم موفق به شناســایی مخفیــگاه نادر
در شهرســتان مشــهد شــدند .بالفاصله
هماهنگــی الزم انجــام شــد و کارآگاهان
اداره دهم به شهرستان مشهد اعزام شدند.
سرانجام در ســاعت  16:50روز چهارشنبه
نــادر در شهرســتان مشــهد و در داخل
مخفیگاهش دستگیر شد.
نادر در همان تحقیقــات اولیه به جنایت
و قتل همســرش اعتراف کرد و درخصوص
انگیزه جنایت به کارآگاهــان گفت :غروب
بود کــه با همســرم درگیری لفظــی پیدا
کردم؛ او قهــر کرد و میخواســت به خانه
خواهرزادهاش برود؛ مــن قبال با خواهرزاده
همسرم درگیر شــده بودم و آنها برای من
چاقو کشــیده بودنــد؛ از او خواســتم که
آنجا نــرود ،امــا او قبول نکــرد؛ عصبانی
شــدم و دوباره با او درگیر شــدم؛ به سمت
آشپزخانه رفتم و چاقو برداشتم و با چاقوی
میوهخوری چند ضربه به او زدم.
با توجه بــه اعتــراف متهم بــه ارتکاب
جنایت ،قــرار بازداشــت موقت از ســوی
بازپرس پرونــده صادر شــد و متهم جهت
انجام تحقیقــات تکمیلــی در اختیار اداره
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

استان

جابجایی خط انتقال  ۴۰۰میلیمتری
در شهریار صورت گرفت

آغازشدوبااینسرنخهامتهمانهمدستگیرشدند.
حاالازحسینخبریدارید؟
نه ،خبری نداریم .متهمان اعتــراف نمیکنند .اصال
نمیگویند حسین کجاست .ولی دیگر مطمئن هستیم
کهحسینپیشآنهاست.چونآندختربچهدارنمیشد،
پسر مرا با خود برده بود .این دختر ساکن کرج و خانهاش
فرسنگها از ما دور اســت ،اما پدر و مادر و خانوادهاش
در همین خلخال زندگی میکنند .همینکه میدانیم
حسین زنده است ،خوشــحالیم و امیدوارتر از گذشته
هستیم .ما هیچوقت امیدمان را از دست ندادیم .مرتب
انتظاردیدناورامیکشیدیم.
اگرحسینراتحویلبدهند،بازهمشکایتیاز
آنخانوادهدارید؟
ما فقط پســرمان را میخواهیم .من فقط میخواهم
حسین را ببینم10 .ماه است که پسرم را ندیدهام .دیدن
چهره او برایم به اندازه یک دنیا ارزش دارد و بعد از آن هیچ
چیز دیگر نمیخواهم و هیچ شکایتی از کسی نخواهم
داشت.

عملیات جابجایی خط انتقال  ۴۰۰میلیمتری پروژه
تقاطع غیر همســطح شهید صیاد شــیرازی شهریار با
موفقیت انجام شد .بهزاد اسدی با اعالم این خبر گفت:
پروژه بزرگ تقاطع غیر همسطح شهید صیاد شیرازی،
از بزرگتریــن و مهمتریــن طرحهای در حــال اجرای
شهرداری شهریار در محور حیاتی و پرتردد چیتگر بوده
که جابجایی خط اصلی انتقال آب شرب از الزامات این
طرح محسوب می شــد و این طرح با هدف تغییر مسیر
خط انتقال  ۴۰۰میلیمتری چدن داکتیل اجرا شد.
او افزود  :این عملیات بــا مطالعه و طراحی همکاران
دفتر فنی ،بصورت ســیفون معکوس و بدون اختالل در
شبکه توزیع آب شرب شهروندان در کوتاه ترین زمان و
صرف کمترین هزینه همچنین با نظارت مسئول دفتر
فنی این امور با موفقیت کامل اجرایی شــد .مدیر امور
آبفای شهرستان شهریار با بیان این که تمام تست های
هیدرولیکی الزم در حین اجرا و اتمام کار انجام شــده
است اظهار داشت :این امور با اجرای طرح های آبرسانی
نسبت به تامین آب شرب پایدار و با کیفیت شهروندان
می کوشــند تا آب شــرب هیچگاه دچار قطع و یا افت
فشار آب نشود .اسدی در پایان خاطرنشان کرد با توجه
به محدودیت در منابع تامین آب همچنین نزدیکی ایام
نوروز و افزایش تقاضای آب از ســوی مردم در خواست
می شود مشترکین در مدیریت مصرف بهینه آب بیش
از پیش کوشا باشند.

