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مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران

4 آتش نشان دیگر حادثه پالسکو 
شناسایی شدند

شهروند| مدیرکل پزشــکی قانونی استان 
تهران: هویــت 4 آتش نشــان جانباخته دیگر 
حادثه پالسکو شناسایی شد و جمع آتش نشانان 
شناسایی شده به 16نفر رســید. مسعود قادی 
پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اعالم 
کرد: با انجام معاینات تخصصی پیکرشناســی 
و آزمایش هــای DNA توســط متخصصین 
پزشــکی قانونی و ژنتیک، هویت 4 آتش نشان 
جانباخته دیگر حادثه پالســکو شناسایی شد 
و جمع آتش نشانان شناسایی شــده به 16نفر 
رسید. قادی پاشا اسامی شهدای آتش نشان را به 
شرح زیر اعالم کرد: 1- ناصر مهرورز 2- محسن 
قدیانی 3- علیرضا سفی زاده 4- حامد هوایی. با 
اعالم 4 هویت جدید، جمع شهدای آتش نشان 
شناسایی شــده به 16نفر رســید. همچنین به 
جز آتش نشــانان، تاکنون هویت 4 شهروند نیز 
شناسایی و توسط پزشــکی قانونی اعالم شده 

است. 

زندگی دوباره
اهدای اعضای پســر 25ســاله، بــه 4 بیمار 
زندگی دوباره بخشید.  اعضای حیاتی مصطفی 
احمدی رجا، ساکن نورآباد ممسنی، به 2 بیمار 
کلیوی و 2 بیمار مبتال به نارسایی کبدی، زندگی 

دوباره بخشید. 
کلیه های این جوان نورآبــادی به یک بیمار 
23ساله ساکن شیراز و یک بیمار 37ساله ساکن 
گراش و کبد وی به یک بیمار 29ســاله ساکن 
رشت و یک بیمار 5ساله ساکن خرامه، اهدا شد. 
براساس این گزارش، احمدی رجا، براثر سانحه 
تصادف، دچار مرگ مغزی شــده بود و اعضای 
حیاتی او با رضایت خانواده،  دربیمارستان نمازی 

شیراز اهدا شد. 

 دستگيری باند
جعل اسکناس و چك پول 

میزان| توزیع کننده چــک پول های جعلی 
درشهرستان طبس دستگیر شــد. با دریافت 
خبری مبنــی بر خریــد با اســکناس جعلی 
درشهرســتان طبس، بالفاصله بررسی موضوع 
در دستورکار مأموران قرار گرفت.  متهم هنگام 
خرید ازچند فروشــگاه موادغذایی کــه با ارایه 
اسکناس های تقلبی از شهروندان کالهبرداری 
می کرد، با اقدامات فنی و پلیســی شناسایی و 
دستگیر شــد. پس از هماهنگی با مقام قضائی 
مخفیگاه متهم مورد بازرسی قرار گرفت که 62 
قطعه چک پول و 35 قطعــه ارز تقلبی به مبلغ 
70میلیون ریال و آالت و ادوات چاپ اسکناس 
از محل کشف شد.  در ادامه تحقیقات متهم به 
چاپ اســکناس و پخش آن با همدستی دونفر 
دیگر اعتراف کرد که آنان نیز با تحقیقات پلیسی 
دســتگیر و پس ازتشــکیل پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی وسپس 

روانه زندان شدند. 

 پرونده قاتل ستایش
به اجرای احکام ارسال شد

تسنیم| پرونده قاتل ســتایش برای اجرا، به 
واحد اجرای احکام دادســرای ورامین ارســال 
شده است. 23 فروردین        بود که گزارشی مبنی 
بر وقوع قتل یــک دختربچه 6ســاله افغان در 
روستای خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضائی 
شد. گزارش حاکی از آن بود که ستایش قریشی 
که به گفته پدر او یکشــنبه 22 فروردین برای 
خرید بستنی از منزل خارج شده، دیگر به خانه 
بازنگشــته اســت. در تحقیقات اولیه مشخص 
شد که پسر 17ساله همسایه که دچار وسوسه 
شیطانی شده بود، او را ربوده و پس از تجاوز او را 
به قتل رسانده بود. با اعالم این گزارش، دادستانی 
این شــهر بر رســیدگی ویژه و خارج از نوبت به 
پرونده تأکید کرد و از نخســتین لحظات وقوع 
این جنایت، رسیدگی به این پرونده به طور ویژه 
و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضائی قرار 

گرفت. 

جست وجو برای یافتن 3 کوهنورد 
در دمای منفی 15

ایرنا| تالش برای پیداکردن سه کوهنورد در 
ارتفاعات بینالود این شهرستان از مرز 33ساعت 
گذشته است. با وجود این تالش ها، هنوز این افراد 
پیدا نشده اند و عملیات دراین خصوص همچنان 
ادامه دارد.  مفقودشــدن یک گروه کوهنوردی 
7نفره )شــامل چهار مرد و سه زن( در ارتفاعات 
بینالود مشهد، 33ساعت قبل به نیروهای امداد 
هالل احمر اعالم شد که بعد از بیش از 12ساعت 
در بعدازظهر روز شنبه  چهارنفر از این افراد شامل 
دو مرد و دو زن نجات یافتند.   جست وجو برای 
پیداکردن ســایر کوهنوردان مفقــود در دمای 
منفی 15 درجه توســط نیروهای امدادونجات 

درحال انجام است.  
دربررسی های زنده یابی در کوهستان، برخی 
نقاط احتمالی برای حضور این افراد مشــخص 
شــده که  تیم عملیاتــی شــامل 12 امدادگر 
کوهستان با چهار خودروی کمک دار جمعیت 
هالل احمر مشــهد درحال جســت وجو برای 

پیداکردن این افراد است.  

ذره بين

شهروند| دو روز زندگی پنهانی در خانه پیرمرد تنها، 
به جنایت ختم شــد. این پیرمرد وقتی در آشپزخانه 
آپارتمانش با مرد غریبه ای روبه رو شد، با ضربات چاقو 
کشــته شــد. قاتل که بی خانمان بود، پس از اخراج از 
پانســیون، به خانه این پیرمرد رفته بود و بدون اطالع 

صاحبخانه، در آن جا زندگی می کرد. 
اول اردیبهشت ســال گذشــته بود که امیرحسین 
34 ســاله درحالی که با دســت و لباس های خونین از 
آپارتمانی در خیابان ولی عصر فرار می کرد، از ســوی 
مأموران کالنتری دستگیر شد. درست پس از دستگیری 
امیرحسین بود که مأموران با مرد جوان دیگری مواجه 
شدند که در تعقیب مرد فراری بود. این مرد به مأموران 
پلیس گفت: »ما به همراه دایی ام در یک آپارتمان زندگی 
می کنیم. دایی ام در طبقه چهــارم به تنهایی زندگی 
می کرد. چند دقیقه پیش از طبقه باال ســر و صدایی 
شنیدیم. بالفاصله به طبقه باال رفتم تا ببینم موضوع از 
چه قرار است. دقیقا صدای درگیری و کتک کاری بود. 
همان لحظه این مرد را دیدم که با دســت و لباس های 
خونین درحال فرار از خانه دایی ام اســت. او را تعقیب 

کردم که دیدم دستگیر شده است.«
با این اظهارات، مأموران به آپارتمان این مرد رفتند و 
در طبقه چهارم با جسد یک پیرمرد روبه رو شدند. مرد 
70 ســاله با ضربات چاقو به قتل رسیده  و جسدش در 

آشپزخانه افتاده بود.

به همین دلیل مرد دستگیر شده تحت بازجویی قرار 
گرفت. وی در ابتدا سعی داشــت که مسیر پرونده را با 
اظهارات دروغ منحرف کند. به همین دلیل به مأموران 
گفت: »مقتول اعتیاد داشت. او از من و دوستم تریاک 
می خرید. روز حادثه هم با دوستم برایش تریاک آوردیم 
که دوستم با مقتول درگیر شد و او را کشت. بالفاصله هم 

فرار کرد و کسی هم او را ندید.«
این اظهارات درحالی مطرح شد که تحقیقات نشان 
داد مقتول اعتیادی به هیچ نوع مواد مخدر نداشــته و 
هیچ وقت تریاک نمی کشیده است. با روشن شدن این 
ماجرا امیرحسین در بن بســت اطالعاتی قرار گرفت 
و مجبور شد که به این قتل اعتراف کند.  وی این بار به 
مأموران گفت: »6 سالی می شد که از همسرم جدا شده 
بودم. بعد از جدایی از همسرم دیگر جایی برای زندگی 
کردن نداشتم. زندگی ام نابود شــده بود. برای همین 
در خانه دوستانم زندگی می کردم. مدتی در خانه این 
دوست و آن دوست زندگی کردم تا این که سه ماه پیش 
به یک پانسیون در خیابان ولی عصر رفتم. یعنی درست 
روبه روی خانه مقتــول؛ در آن جا زندگی ام را آغاز کردم 

و خوشحال بودم از این که باالخره جایی برای خوابیدن 
دارم، اما از آنجایی که هیچ پولی نداشتم مجبور می شدم 
که با دزدی از کمد و یخچال دوســتانم سرقت کنم و 
غذا گیر بیاورم. برای همین زندگی من در آن پانسیون 
سه ماه بیشتر طول نکشید. مسئوالن پانسیون متوجه 
دزدی های من شدند و مرا از آن جا اخراج کردند. بعد از 
اخراجم به خانه مقتول رفتم. خانه اش را از قبل شناسایی 
کرده بودم. شب ها از پشــت پنجره اتاقم در پانسیون، 
آپارتمــان روبه رو را می دیدم. چند طبقــه آن خالی از 
سکنه بود. تنها در طبقه چهارم یک مرد سالخورده بود 
که به تنهایی زندگی می کرد. می دانستم او خیلی پیر 
است و کســی به خانه اش رفت وآمد زیادی نمی کند. 
برای همین چون جای خواب و زندگی نداشــتم به آن 
آپارتمان رفتم. در ابتدا زنــگ را زدم و گفتم مأمور گاز 
هســتم. به همین بهانه وارد آپارتمان شدم و به طبقه 
پنجم که خالی بود رفتم، اما یک شــب در آن جا دوام 
نیاوردم و از روی گرســنگی به خانه پیرمرد در طبقه 
چهارم رفتم. وقتی در را هل دادم باز شــد. می دانستم 
پیرمرد در خانه اســت اما مخفیانه وارد شدم .دو روز در 

آن جا زندگی کردم و پیرمرد متوجه نشد. تا این که روز 
حادثه وقتی برای خوردن غذا به آشپزخانه رفته بودم، 
مرد صاحبخانه یهو سر رسید و مرا دید. خیلی شوکه شد. 
می خواست داد و فریاد به راه بیندازد که من ترسیدم و او 
را با چاقوی آشــپزخانه زدم. از آپارتمان خارج شدم اما 
همان لحظه خواهرزاده وی که در طبقه پایین ساکن 

بود از خانه بیرون آمد و متوجه من شد.«
بــا اعترافــات ایــن مــرد وی صحنه قتــل را 
هم بازســازی کــرد و پرونــده اش پــس از صدور 
کیفرخواست برای رســیدگی به شعبه دوم دادگاه 
کیفری استان تهران فرســتاده شد. او صبح دیروز 
درحالی در شــعبه دوم دادگاه کیفری به ریاســت 
قاضی محسن زالی محاکمه شــد که دختر و پسر 

مقتول برایش حکم قصاص خواستند.
در ادامه متهم در جایگاه ایستاد، اما به سواالت قضات 
پاسخی نداد. وی تنها گفت: »اصال دوست ندارم در مورد 
جنایت حرفی بزنم. همه حرف هایم را زده ام و قتل را با 
جزییات تشریح کرده ام. من مدتی بود که مواد مخدری 
به نام ماش روم مصرف می کردم. برای همین روز حادثه 
اصال متوجه رفتارهای خودم نبودم و ناخواسته دست 
به این قتل زدم. االن هم فقط قصاص می خواهم. برای 

مرگ آماده ام.«
در پایان این جلسه نیز هیأت قضائی وارد شور شدند تا 

رأی نهایی خود را دراین باره صادر کنند.

شهروند|16 نفر بودند، 16 کولبری که به راه زده 
بودند. راهــی که دراین فصل از  ســال درهر پیچش 
خطری کمین کرده و یک لحظه غفلت غیرقابل جبران 
است. آنها شبانه از روستا بیرون زده بودند تا از بیراهه به 
سمت مرز بروند.  راهی که خیلی زود روی آنها بسته 
شــد. در یک لحظه همه چیز زیرورو شد. بهمن آمد 
و آنها را با خود به پاییــن دره برد. بهمن جان 4 نفر از 
اعضای این گروه را گرفت و 6 نفــر از آنها را هم راهی 
بیمارستان کرد تا سفر این گروه از کولبران روستای 
بیوران علیا خیلی زود پایان تلخی داشته باشد. موج 
سرما و سامانه بارشی که چند روزی آب و هوای ایران را 
تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که  بارش سنگین 
برف باعث شده تا در برخی مناطق ارتش برای کمک 

به مردم گرفتار در برف وارد عمل شود. 
4 جوان کولبر زیر برف جان دادند

این حادثه تلخ شنبه شــب در منطقه سرچشمه 
قره دان از روســتای بیوران علیا از توابع شهرســتان 
سردشت رخ داد. یکی از نقاط برف گیر منطقه که به 
دنبال ورود سامانه بارشی به کشور چند روزی است 
درگیر برف و کوالک است. ساعت 21 شنبه  16 نفر 
از اهالی این مناطق گرفتار بهمن شدند که با حضور 
نیروهای امدادی تعدادی از آنها از زیر برف نجات پیدا 
کردند. عملیات امداد و نجات محبوس شدگان بهمن 
سردشت با کمک تعدادی از اهالی روستاهای اطراف 
و یک قالده سگ زنده یاب باعث نجات 6 نفر از مرگ 
حتمی شد، اما اقدامات انجام شده و حضور نیروهای 
داوطلب مردمی برای نجات جان 4 کولبر جوان این 
منطقه بی نتیجه بود. تا این حادثه دلخراش با مرگ 
علی محمدنژاد 1٨ســاله، هیوا ابراهیمی22 ساله، 
شیرزاد عبدالهی 27 ساله و محمد حمزه زاده 21 ساله  

به پایان برسد.
بهمن جان 4 نفر را گرفت

عبداهلل زاده، رئیس هالل احمر منطقه سردشــت 
دربــاره جزییات ایــن حادثه به»شــهروند« گفت: 

»حدود 16 نفر در نزدیکی روســتای  بیوران علیا در 
منطقه سرچشمه قره دان گرفتار بهمن شدند که این 
حادثه متاسفانه باعث مرگ 4 نفر شد. تعدادی از این 
افراد که موفق شده بودند خودشان را از ریزش بهمن 
نجات دهند، با اقوام خود در روستا تماس می گیرند و 
حادثه را اطالع می دهند.« او ادامه داد: »حوالی ساعت 
9 شب شنبه بود که نیروهای هالل احمر سر صحنه 
حاضر شدند و با استفاده از یک قالده سگ زنده یاب 
و کمک اهالی منطقه موفق شــدند تا 9 نفر را از زیر 
برف خارج کنند و تحویل عوامل اورژانس دهند، اما 
متاسفانه 3 نفر از آنها جان شان را از دست داده بودند.« 
رئیس هالل احمر سردشت درباره آخرین آمار تلفات 
این حادثه هم توضیح داد: »عملیات جســت وجو و 
نجات در این منطقه به دلیل شــرایط بد آب و هوایی 
از شنبه شب  تا ساعت 4 بامداد یکشنبه ادامه داشت 
که طــی آن پیکر 3 تن از قربانیان ایــن حادثه از زیر 
برف خارج شــد. یکی دیگر از قربانیان این حادثه هم 
با اعالم مفقودی خانواده اش ظهر دیروز توسط عوامل 

هالل احمر از زیر بهمن خارج شد.«
اطالع رسانی به موقع و نجات جان 6 نفر

یکی از اعضای  شــورای شــهر سردشت درباره 
نحوه مطلع شــدن نیروهای امــدادی از وقوع این 
حادثه به »شهروند« گفت: »خوشبختانه 3 نفر از 
اعضای این گروه توانسته بودند خودشان را نجات 
بدهند و موضــوع را به اهالی منطقــه و نیروهای 
امدادی اطالع دهند.اگر این اطالع رســانی توسط 
این ســه نفر صورت نمی گرفت قطعــا این حادثه 
دلخراش تلفات بیشــتری داشــت.« او ادامه داد:  
»نیروهای امدادی هالل احمر، دهیار بیوران علیا 
و نیروهای مردمی بالفاصله خودشــان را به محل 
حادثه رســاندند. همچنین نیروهای اورژانس به 
همراه سه دستگاه آمبوالنس از طرف مرکز درمانی 
شهرستان سردشت  بالفاصله به محل حادثه اعزام 
شــدند. به دلیل بارش شــدید برف و کوالک کار 

امدادرسانی به سختی انجام می شد.«
وخامت حال یکی از مصدومان حادثه

در همین حال رئیس بیمارســتان امام خمینی 
سردشــت از انتقال 10 نفر از حادثه دیدگان ریزش 
بهمن به این مرکز درمانی خبر داد و گفت:  »تیم های 
فوریت های پزشکی و امدادگران هالل احمر شنبه و 
یکشنبه مجموعا 10 نفر را به بیمارستان انتقال دادند 
که از این تعداد4 نفر در محل فوت شده بودند. شش 
نفر دیگر هم بســتری و تحت مداوا هستند که حال 
یکی از آنها وخیم است.« سامان کتابچیان همچنین 
درباره اقدامات نیروهــای امدادی اورژانس هم گفت: 
»با اطالع از وقوع حادثه سه دستگاه آمبوالنس و شش 
نفر از تکنیسین های فوریت های پزشکی در دقایق اول 
حادثه ریزش بهمن در محل مستقر شدند و نسبت به 

امدادرسانی و انتقال مصدومین اقدام کردند.«
23 استان درگیر برف و کوالک

 این درحالی است که موج ســرما همراه با بارش و 
برف و باران قسمت های وسیعی از کشور را فرا گرفته 
اســت. به طوری که در بیشتر محورهای کوهستانی 
بارش سنگین برف گزارش شده است. در همین رابطه 
مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات گفت:  
» 23 استان آذربایجان شرقی و غربی،  اصفهان، ایالم، 
البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و 
رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قم، قزوین، 
لرستان، گلستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
مازندران، کرمانشاه، مرکزی و همدان طی چند روز 
گذشته متاثر از برف و کوالک شده است.« او با اشاره به 
وقوع برف و کوالک در نقاط مختلف کشور ادامه داد: 
»بیش از 23 هزار نفر طی چند روز اخیر امدادرسانی 
شــده و یک هزار و 390 نفر نیز اســکان اضطراری 

یافته اند.«
نفربرهای ارتش در جاده های برف گیر کرمانشاه

در همین حال از کرمانشــاه خبر می رسد که برای 
کمک به افــراد گرفتار در برف و کــوالک ارتش وارد 

عمل شده و نفربرها و خودروهای سنگین برای کمک 
به خودروهای گرفتار وارد جاده های برفی این استان 
شده است. امیر ســرتیپ منوچهر کاظمی با اعالم 
خبر اعزام نفربرها و خودروهای سنگین ارتش برای 
امدادرسانی به مردم از صبح شنبه در مناطق برف گیر 
استان کرمانشــاه در این باره به ایرنا گفت: »اعضای 
نیروی زمینی ارتش، خودروهای ســنگین، نفربرها، 
آمبوالنس ها و ســایر ادوات و دستگاه های مورد نیاز 
به گردنه ها و راه های صعب العبور اســتان اعزام شده 
است.« او اضافه کرد: »سربازان نیروی زمینی ارتش 
روز گذشته نیز به در راه ماندگان امدادرسانی کردند 
و حتی چند مادر باردار که در روســتاهادر محاصره 
برف بودند، به بیمارســتان منتقل کردند.« به گفته 
فرمانده منطقه عملیاتی ارتش در غرب کشور از صبح 
شنبه نیروی زمینی ارتش در محورهای کرمانشاه به 
اسالم آبادغرب در محدوده گردنه حسن آباد، داالهو، 
اسدآباد در اســتان همدان و بخش های هلشی و سر 

فیروزآباد درحال انجام کمک به مردم هستند. 
سقوط 47 بهمن در جاده چالوس

بارش بــرف اما در جاده های کوهســتانی مناطق 
مرکزی کشور هم باعث ریزش مکرر بهمن و مسدود 
شدن مقطعی جاده چالوس شده است. به طوری که 
به گفته رئیس مرکز فرماندهی کنتــرل و ترافیک 
پلیس راه البرز عصر شنبه تا ظهر یکشنبه 47 فقره 
ســقوط بهمن در جاده کرج –چالوس گزارش شده 
است: »سقوط این بهمن ها که یکی از آنها بسیار بزرگ 
بود، در محــدوده دهانه جنوبی کندوان بعد از پلیس 
راه، خرگوش دره و محدوده گچسر بوده که مأموران 

راهداری به سرعت عملیات پاکروبی را آغاز کردند.«
سروان علی بابازاده اضافه کرد: »مأموران راهداری 
با پاکسازی مســیر، خودروهای موجود را به سمت 
پایین هدایت کردند. مأمــوران راهداری، پلیس راه و 
هالل احمر در مناطق مختلــف جاده کرج -چالوس 

برای خدمات رسانی به مردم مستقر هستند.«

قاتل   پیرمرد تنها  در برابر قضات دادگاه جنایی ادعا کرد 

 برای مرگ آماده ام 

آژير

حریق در مخزن بزرگ شرکت خطوط 
لوله نفت ایران

حریق در مخزن بزرگ شرکت خطوط لوله نفت 
ایران منجر به خسارات فراوان مالی شد. با اعالم خبر 
حریق در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در 
منطقه شهرری، آتش نشانان 9 ایستگاه آتش نشانی 
تهران در نخستین دقایق از بامداد روز یکشنبه همراه 
با امکانات الزم به محل حادثه اعزام شدند. سخنگوی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با 
بیان اینکه عوامل آتش نشــانی باقرشهر و  شرکت 
نفت در محل حضور داشــتند، گفت : پس از حضور 
آتش نشانان مشاهده شد که یکی از مخازن حاوی 
نفت خام که حدود 500 هزار لیتر گنجایش داشت، 
دچار حریق و کامال شعله ور شده است. ملکی با اشاره 
به اینکه شــعله های آتش در حال سرایت به مخزن 
مجاور که مملو از مایعات و مواد نفتی قابل اشتعال 
بود، گفت: این مخزن مملــو از مایعات نفتی و قابل 
اشتعال بود که خوشــبختانه با اقدام آتش نشانان از 
سرایت حریق به این مخزن جلوگیری شد. مخزن 
500 هزار لیتری در حالی شــعله ور بــود که در پی 
شدت حریق کمی فرمش تغییر کرده و شعله های 

آتش تا شعاع چند کیلومتری نیز قابل مشاهده بود.
وی با اشاره به شدت باالی حرارت در این مخزن 
اظهار کرد: آتش نشانان تا ساعات 15: 04 صبح روز 
یکشــنبه در حال اطفای حریق در این مخزن بوده 
و خوشــبختانه موفق به اطفای آن شدند و پس از 
ایمن ســازی در ســاعت 30: 05 به عملیات خود 
خاتمه دادند. به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهر تهران بیش از 120 آتش نشان 
در این عملیات حضــور داشــتند. وی اعالم علت 
قطعی بروز این حادثــه را به پیگیری ها و تحقیقات 

کارشناسان بعدی موکول کرد.

 محکوم به اعدام
در گلستان بخشيده شد

با گذشــت اولیای دم پنجمین محکوم به اعدام 
در گلستان از قصاص نجات یافت. از ابتدای امسال 
تاکنون 5 خانواده با بخشــیدن قاتل عزیزانشان از 
قصاص منصرف شــدند که در تازه تریــن پرونده، 
خانواده مقتول، از قصاص قاتل که دوست فرزندشان 
نیز بود، گذشــتند. قاتل 4 ســال پیش درحالی  که 
حال طبیعی نداشــت، با ضربات چاقو دوستش را 
کشت. رئیس شوراهای حل اختالف استان گلستان 
تصریح کرد: پس از تأیید حکم قصــاص در دیوان 
عالی کشور، اعضای شورای حل اختالف شهرستان 
آق قال درچندین نشست با خانواده مقتول موفق به 
جلب رضایت آنان شــدند. به گفته جعفری، اولیای 
دم بدون دریافت دیه از حق قصاص شرعی و قانونی 
خود گذشتند و قاتل را بخشیدند که با آزادی این فرد 
تعداد افرادی که از ابتدای امســال توسط اولیای دم 

بخشیده شده اند، به 5نفر رسید. 

دستگيری یك قاتل پس از 2 ماه
در پــی قتلــی در 21 آذرماه امســال دریکی از 
روستاهای ایرانشهر و اطالع از مخفیگاه متهم دراین 
شهرستان، شناسایی و دســتگیری وی به صورت 
ویژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیس آگاهی این 
فرماندهی قرار گرفت. با تحقیقات و بررســی های 
انجام شده کارآگاهان، مشخص شد متهم که مردی 
40ساله بوده، بعد از ارتکاب به قتل ازطریق شلیک 
گلوله، از محل متواری شده است.  کارآگاهان پلیس 
با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی از سکونت این قاتل 
فراری دریکی از محالت شهرســتان با خبر شدند 
و پس از هماهنگی با مقــام قضائی، محل اختفای 
قاتل را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه وی 
را دستگیر کردند. دلیل این قتل اختالف شخصی و 
انتقام جویی بوده است. متهم که به جرم خود  اعتراف 
کرده، پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضائی تحویل داده شد. 

اهدای اعضای بدن دانش آموز مشهدی 
به 4 بيمار 

 اعضای بدن یک دانش آموز 12 ساله پس از مرگ 
مغزی به بیماران نیازمند اهدا شد. اعضای بدن رامین 
امانی، دانش آموز 12 ساله از شهرستان اسفراین که به 
علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت 
خانواده اش اهدا شد. اعضای بدن این دانش آموز به 

چهار بیمار جان تازه بخشید.
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مردم روستایی در سردشت و امدادگران هالل احمر جان 6 کولبر گرفتار در بهمن را نجات دادند

یك روستا کمك
 4 کولبر در این حادثه جان خود را از دست دادند

 نفربرها و خودروهای سنگین ارتش برای امدادرسانی به مردم کرمانشاه از صبح شنبه به  مناطق برف گیر استان کرمانشاه اعزام شدند
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