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محاکمه به اتهام قتل همسر صیغه ای

گــروه حــوادث -معصومــه مرادپور /مــرد افغانســتانی که
زنــی ایرانــی را صیغــه کرده بــود وقتی مردی غریبــه را در
خانــهاش دید دســت بــه جنایــت زد .بهگــزارش خبرنگار
حوادث«ایران» ،این قتل  5سال قبل در یکی از خانههای
منطقه تهرانســر رخ داد .ساکنان ســاختمان وقتی متوجه
قتل زن جوان شدند موضوع را به پلیس خبر دادند.
نخســتین بررسیها نشــان میداد شب قبل از این جنایت
مــردی جــوان در خانــه ایــن زن میهمــان بــوده اســت.
بالفاصلــه تحقیقــات آغــاز و هویــت ایــن میهمان شــبانه

شناســایی شــد .بــا دســتگیری غــام 35 -ســاله -وی در
بازجوییهــا ادعا کرد چند ماه قبل با این زن مطلقه آشــنا
شده و او را به عقد موقت خود درآورده است.
متهــم در ادامــه گفــت :قــرار بود مــن خرج ماهانــهاش را
هــم بدهم .مدتی از این ماجرا گذشــت تا اینکه یک شــب
وقتی به خانه همســر صیغهایام ســر زدم ،دیدم که مرد
غریبهای آنجاست که با دیدن من بالفاصله از خانه خارج
شد.
خیلــی ناراحــت شــدم و وقتــی از او ماجرا را ســؤال کردم

جــواب قانعکننــدهای نداشــت ،در نتیجــه تصمیــمام را
گرفتــم و او را خفــه کردم و از محل متواری شــدم.با توجه
بــه اعترافــات صریح این مــرد ،کیفرخواســت علیه متهم
پرونده صادر شــد و پرونــده در حالی که پــدر مقتول برای
قاتــل درخواســت قصاص کــرده بــود و فرزند مقتــول نیز
درخواســت دیــه کــرده بــود بــه دادگاه کیفری یک اســتان
تهران منتقل شد.
ایــن متهــم هفته گذشــته به اتهــام قتل عمــد از زندان به
شــعبه دوم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران به ریاســت

هزاران مسافر گرفتار
در جادههای برفی

قاضی زالی و قاضی دلداری مستشــار دادگاه منتقل شد و
پای میز محاکمه ایستاد.
سپس متهم به جایگاه فراخوانده شد که او طی دفاعیاتی
کوتــاه بیــان داشــت :آن شــب مــرد غریبــهای در خانــه بــا
همســرم بود و من هم به همین دلیل او را کشــتم .چراکه
او با من ازدواج کرده بود و حق نداشت مرد غریبهای را به
خانهاش راه بدهد.
پس از پایان اظهارات متهم ،قضات ختم جلســه را اعالم
کرده و برای صدور حکم وارد شور شدند.

خبر

جنایت سحرگاهی

مرد ورشکسته

گــروه حوادث /مرگ ناگهانی پســر بچه  8ســاله باعث
شد تا پدرش از سه بیمارستانی که برای درمان به آنجا
مراجعه کرده بودند شکایت کند.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایران» ،ظهر چهارشــنبه
 19دی بود که ســهیل کوچولو مثل هر روز از مدرســه به
خانه برگشت .اما آن روز حال پسر  8ساله خیلی بد بود.
ســهیل به مادرش گفت که در مدرسه آبمیوه خورده و
شاید آبمیوه باعث دل درد و حالت تهوع او شده باشد.
پدر ســهیل در تشــریح این ماجرا گفت :به تصور اینکه
آبمیوه باعث مســمومیت پسرم شــده به اتاقش رفت
تــا اســتراحت کند اما بعد از ســاعتی که از خــواب بیدار
شــد حالــش بدتــر شــده بــود .بههمیــن دلیــل او را بــه
بیمارستانی در نزدیکی خانهمان بردیم .آنجا به پسرم
ســرم وصل کرده و آمپول ضد تهوع تزریق کردند بعد
هم از ما خواســتند بچــه را به خانه ببریم .بیمارســتان
احتمال مسمومیت را مطرح کرد اما بعد از بازگشت به
خانه نه تنها حال سهیل خوب نشد بلکه او تب کرد و تا
ساعت  5صبح پنجشنبه در تب میسوخت .هر چقدر
او را پاشــویه کردیم تب بچهام پایین نیامد .دوباره بچه
را به بیمارستان بردیم و بازهم آمپول و سرم زدند و به
خانهبرگشتیم.
مهندس جوان ادامه داد :ساعت  10صبح پنجشنبه بود
که ســهیل را به بیمارســتان دیگری بردیم .آنجا گفتند
بایــد از شــکم ســهیل ســونوگرافی شــود و از آنجایی که
تخت خالی نداشتند با بیمارستان دیگری تماس گرفته
و آنهــا اعالم کردنــد که تخت خالی دارند .بیمارســتان
حتــی بــه مــا آمبوالنــس نــداد و بچــه را خودمــان بــه
بیمارســتان بردیم .بچه دل درد داشت و از چهارشنبه

ایران

گروه حوادث /مرد ورشکســته پس از قتل همســرش  7ســاعت
باالی سر جسدش نشست تا صبح شود.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایی «ایــران» ،ســاعت  9صبح جمعه
 28دی مأمــوران کالنتــری  109بهارســتان در تماس با بازپرس
کشــیک قتل پایتخت از قتــل زن  36ســالهای در خانهاش خبر
دادند.بدنبــال اعــام ایــن خبــر بازپرس ســجاد منافــی آذر به
همراه تیم بررســی صحنه جرم راهی خانــه قدیمی در خیابان
مجاهدین اســام شــدند .خانهای دو طبقــه و قدیمی که طبقه
دوم آن محــل جنایــت بــود .بــا ورود بــه خانــه با جســد زن 36
ساله در حالی که آثار کبودی روی گردنش دیده میشد در اتاق
پذیرایــی مواجــه شــدند.کیوان ،همســر مقتول کــه در تماس با
پلیــس راز این جنایت را برمال کــرده بود در تحقیقات گفت :در
بازار دو مغازه لوازم آرایشــی و صنایع دســتی داشتم اما بعد از
مدتی ورشکست شدم و همین موضوع آغازی برای اختالفات
بین من و همسرم شد.
او ادامه داد :دیشب پسر دو سال و نیمهام طبقه پایین نزد پدر و
مادرم بود .ساعت یک بامداد سر مسائل مالی با همسرم بحثم
شــد و ایــن درگیــری بــاال گرفت .یــک لحظــه از روی عصبانیت
دستم را روی گردنش گذاشتم و فشار دادم .به خودم که آمدم
دیدم نفس نمیکشــد ،تــازه آن موقع بود که متوجه شــدم چه
اشتباهی کردهام .از ساعت یک تا  8صبح باالی جسد همسرم
بودم و بعد از آن با پلیس تماس گرفتم .مأموران کالنتری هم
راهی خانه شــده و با دیدن جســد و تأیید موضوع مرا بازداشت
کردند.بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران ،متهم
 46ساله را در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داد
و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

شکایت از 3بیمارستان به خاطر مرگ پسر 8ساله

تا اون موقع هیچی نخورده بود .در بیمارســـــــتان سوم
 6تا آمپول و نیم میلی گرم مورفین به بچهام زدند .یک
دفعه سر تا پای سهیل کبود شد.
چشــمهایش تغییر حالت داد پزشکان با مشاهده این

وضعیت شــروع به احیا کردند اما بعــد از  20دقیقه در
کمال ناباوری پسرم جان باخت.
ëëآرزوهایی که بر باد رفت
سهیل خیلی باهوش بود .من مهندس عمران هستم و
او هم آرزو داشت که مهندس شود .سهیل تنها بچهام
بود و همســرم از آن روز تا االن فقط با دارو ســر پاســت.
ما به مدرسه رفتیم و در رابطه با آبمیوه تحقیق کردیم
اما آبمیوه هیچ مشــکلی نداشــت و ســالم بود .از سه تا
بیمارســتانی که ســهیل را بــرای درمان بــه آنجا بردیم
شکایت دارم.
پــدر ســهیل ادامــه داد :آنها قصــور کردنــد و حتی یک
ســونوگرافی انجام ندادند که علت این حال بد پســرم
را متوجه شوند .اگر از همان زمان تشخیص داده بودند
پســرم االن زنده بود .ســهیل پســر آرام و مهربانی بود و
اصــاً نمیتوانم با این مســأله کنار بیایــم که در عرض
کمتــر از  24ســاعت پســرم را از دســت دادم .پســری
کــه هیچ مشــکلی نداشــت و بــه خاطر اهمال پرســنل
بیمارستانها این اتفاق برای او رخ داد.
گــزارش این حادثه ســـــــــــــــاعت یــک بامداد جمعه
 21دی از ســوی مأمــوران کالنتــری  108نــواب بــه
بازپــرس کشــیک قتــل پایتخــت اعــام شــد .باتوجه
به حساســیت موضــوع تحقیقات به دســتور بازپرس
جنایی آغاز شــد .از آنجایی که خانواده پسر  8ساله از
کادر درمان بیمارســتانها شــکایت داشتند به دستور
بازپرس جنایی ،پرونده مرگ ســهیل برای تحقیقات
به دادســرای جرایم پزشکی ارجاع شد تا با تحقیقات
صــورت گرفتــه قصــور کادر درمانــی بیمارســتانها
مشخص شود.

صدها خودروی گرفتار در برف و کوالک جادههای کشور با کمک امدادگران
هــال احمــر نجــات یافتنــد .مرتضــی ســلیمی ،رئیــس ســازمان امداد و
نجــات در ارتباط با وقوع برف و کوالک در کشــوربه ایرنا گفت 19 :اســتان
کشــور از جملــه اصفهــان ،البرز ،خوزســتان ،قزوین ،گلســتان ،لرســتان و
مازندران درگیر این حادثه شــده و امدادرسانی در ٢١شهر ،روستا و مناطق
عشایرنشین انجام شد.
وی با اشــاره به امدادرســانی ٦٣٩٠نفــر و اســکان اضطراری٢٤٠نفر در ٨٦
محور کوهســتانی گفت ۵ :مســافر مصدوم به مراکــز درمانی منتقل و 693
خــودرو گرفتــار در برف رهاســازی شــده اســت.غالمعلی فخــاری -معاون
امــداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان مازندران -نیز بــه ایرنا گفت:
 537دســتگاه خــودرو در جادههای برفی اســتان گرفتار شــدند کــه در این
مــدت امدادگــران به  2هــزار و  176نفر در برف جادههای اســتان مازندران
خدمات الزم را ارائه کردند.
همچنین هاشــمی نژاد -رئیس جمعیت هالل احمر کرج  -اعالم کرد که
 16نفر سرنشین پنج دستگاه خودرو شامگاه پنجشنبه توسط امدادگران در
جادههای کوهســتانی و برفگیر کرج نجات یافتند.رئیس پلیس راه البرز نیز
بــا اشــاره به حجم باالی بــارش برف در محور کرج  -کنــدوان گفت2 :مورد
ریــزش کوه و بهمن در این محور رخ داد.ســرهنگ رضــا گودرزی همچنین
افــزود :همراه داشــتن زنجیر چرخ دراین شــرایط الزامی اســت و رانندگان
اســتفاده از زنجیرچــرخ را بایــد آموزش ببینند ،چرا که آشــنا نبــودن به این
موضــوع عالوه بر ســختی بــرای راننده ســبب ترافیــک ســنگین درجادهها
میشــود .ســالم بــودن بخــاری و بــرف پاک کــن از مــوارد مهمی اســت که
رانندگان بایدمدنظر قراردهند.
وی یادآور شد :همراه داشتن تجهیزات زمستانی ،لباس گرم و غذای کافی
از دیگر توصیههای پلیس راه به رانندگان است.
 ëëمرگ زن قائمشهری در سیالب
زکریــا اشــکپور  -ســخنگوی اورژانس مازنــدران -از مرگ یک زن  ۴۶ســاله
قائمشــهری بر اثر بارش شــدید باران خبر داد .این حادثه پنجشــنبه شــب
در منطقــه ســید ابوصالــح شهرســتان قائمشــهر در حالــی اتفــاق افتاد که
خــودروی حامل این زن در رودخانه گرفتار ســیالب شــده بود اما وقتی این
زن میخواســت از خــودرو پیــاده شــود جریــان آب او را بــا خود بــرد .پیکر
بیجان وی توسط اهالی محل در مکانی دورتر از آب بیرون کشیده شد.

