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گروه حوادث  /شاید تصویر ما از حضور زوجها در دادگاه خانواده زن و
شوهرانی باشد که تا لحظه صدور حکم طالق نیز باهم درگیر هستند
و جز ابراز ناراحتی و بیان مشــکالت یکدیگر حرفی ندارند .اما داستان
زندگی پریسا و پرهام تا حد زیادی متفاوت است .حضورشان در طبقه
دوم دادگاه خانواده نه با داد و فریادی همراه اســت و نه کســی آنها را
همراهــی میکنــد .هرکدام به گونهای که انــگار نمیخواهند زمان را از
دست بدهند با تلفن همراهشان سرگرم هستند .البته پرهام گهگاهی
تلفنش زنگ میخورد و خیلی آهســته پاســخ میدهد اما پریسا فقط
در حال رد و بدل کردن پیامهایی اســت که برای ســرعت بخشیدن به
آن ناچار است اغلب مواقع از انگشتان هر دو دستش استفاده کند!
دقایقــی بعــد منشــی دادگاه بــا خوانــدن نامشــان ،آنهــا را آگاه
میکند که باید وارد محکمهای شــوند که ممکن اســت حکم آن مانع
بودنشان در کنار یکدیگر شود...
بعــد از ورود به شــعبه ،پریســا و پرهــام هر دو با ســامی به فاصله
 3صندلــی در یــک ردیف نشســتند و قاضی که مرد میانســالی بود ،با
بررســی دادخواستشان رو به پریســا کرد و گفت :خودت توضیح بده
ببینم چه شده که تصمیم به جدایی گرفتی؟
پریســا پاسخ داد :اجازه بدهید از ابتدا بگویم .من و پرهام از طریق
فضــای مجازی با هم آشــنا شــدیم و پــس از  3ماه که فکــر میکردیم
همدیگر را شــناختهایم و به هم عالقهمند شدهایم تصمیم به ازدواج
گرفتیــم 3 .مــاه بعــد خیلی عاشــقانه زیر یک ســقف رفتیــم و زندگی
مشــترکمان را آغاز کردیم و بعد از  6ماه هم به این نتیجه رســیدیم
که دیگر نمیتوانیم زندگی مشترکمان را ادامه دهیم...
در این میان پرهام حرفهای پریســا را قطع کرد و گفت :چرا کامل
توضیح نمیدهی؟! چرا نمیگویی که در این  6ماه ما چند ســاعت با
هم صحبت کردیم و چند مرتبه بیرون رفتیم؟!
پریســا پاســخ داد :تــو صبــح تــا عصــر ســر کار هســتی و از ابتدا هم
میدانستی که من عاشق فضای مجازیام و دوست دارم بیشتر وقتم
را در آنجــا بگذرانــم .امــا تو نه تنها مــن را درک نکــردی ،بلکه در این
مدت تالش کردی تا همین دلخوشی را هم از من بگیری...
پرهام رو به قاضی گفت :جناب قاضی! من پریســا را دوســت دارم
واقعــاً قصــدم گرفتن دلخوشــی او نیســت اما وابســتگی او بــه فضای
مجــازی کاســه صبــرم را لبریــز کــرده .او یــک پنجــم وقتی را کــه برای
پیگیری دنبال کنندههایش میگذارد برای ســاختن زندگیمان صرف
نمیکنــد .حتــی همین چنــد دقیقه پیش هم که پشــت در اتاق شــما
بودیم یک لحظه از گوشــیاش جدا نشــد .انگار نه انگار که زندگیمان
در حال نابودی است.
قاضی نگاهی به پریسا کرد و پرسید :آیا همسرت درست میگوید؟!
ســپیده جواب داد :نمیگویم وابســته نیســتم اما پرهام هم خیلی
اغراق میکند .من نمیتوانم از دوســتانم در فضای مجازی دل بکنم
و مثــل زنهای خانهدار ســنتی مــدام بوی پیاز داغ بدهــم و بچهداری
کنم؛ زندگی از نگاه من این شکلی نیست.
قاضــی گفــت :یعنــی هنــوز هم خطــر نابــودی زندگــیات را حس
نکــردهای؟! هنــوز متوجــه نشــدی کــه دوســتانت در آن فضــا واقعــی
نیســتند و فقط با ظاهر زیبا فریبت میدهنــد .هنوز متوجه غیرواقعی
بودن زندگی آدمهای آنجا نشدهای؟!
در ادامــه پرهــام به پریســا گفت :اگــر نمیتوانی خــودت را اصالح
کنی و به خاطر زندگیمان دســت از این اخالقت برداری ،بهتر اســت
دیگر با هم ادامه ندهیم و من زندگی خودم را داشته باشم و تو هم با
فضای مجازی زندگی کنی.
پریســا هــم کــه از لحــن و گفتــار پرهــام جا خــورده بود ،گفــت :چه
بهتر .من خیلی مشــتاق ادامه زندگی با تو نیســتم و بهتر است همین
پیشنهادی را که دادی عملی کنیم.
قاضــی از هــردو نفر خواســت تا ســکوت کنند و بعــد از چند لحظه
گفت :مشکل شما حاد نیست و فعالً شما را به مشاوره ارجاع میدهم
تا بعد از چند جلسه مشاوره در مورد حکمتان تصمیم بگیرم.
ëëامیرحسین صفدری کارشناس خانواده
متأســفانه ایــن روزهــا توجــه جوانهــا به فضــای مجازی بیشــتر از
فضای حقیقی شــده و همین عامل مشــکالتی را به وجود آورده که در
برخی از آنها میبینیم که افراد ناچار به جدایی میشوند.
در زندگــی مشــترک اولویــت زندگــی زوجیــن در ابتدا بایــد زندگی
واقعیشــان باشــد و باقی مســائل در اولویتهای بعدی قــرار بگیرد.
در غیــر ایــن صورت با مشــکالتی چون؛ عــدم اولویتبندی ،نداشــتن
هــدف در زندگــی ،عــدم مســئولیتپذیری ،عــدم وفــاداری و تعهــد
روبــهرو میشــوند .ضمن اینکه اگر ایــن زوج پیش از ازدواج شــناخت
کافــی از عالیق یکدیگر پیدا کــرده بودند به طور قطع در همان ابتدا یا
بــا آن کنار میآمدند یا ارتباطشــان به ازدواجی بی حاصل و ســطحی
ختم نمیشد.

گروه حــوادث /ریزش تونــل در معدن منوجان مــرگ یک معدنچی
را در پی داشت.
مســلم مروجی ،رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت جنوب
کرمان به ایرنا گفت :عصرشــنبه در اثر ریزش تونل در معدن فرکروم
منوجان یک کارگر جان خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه کارگر فوت شــده اهل رودان اســت ،از تشکیل تیم
فنی برای بررســی حادثه خبر داد و گفت :روز یکشــنبه تیم تخصصی
عازم معادن فاریاب منوجان شدند تا موضوع را بررسی کنند.
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گــروه حــوادث  3 /مــرد کــه بــه دلیل
اختالفات مالی یــک مهندس جوان
را به قتل رسانده و به قصاص محکوم
شــده بودند ،پس از  7سال با رضایت
اولیای دم از قصاص نجات یافتند.

ظنین نیستم چرا که شوهرم مسائل
کاری و ارتباطاتش با افراد در خارج از
خانه را برای من بازگو نمیکرد.
 ëëشناسایی عامالن قتل
در ادامــه تحقیقــات ،مأمــوران

رهایی قاتالن

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،رســیدگی بــه ایــن پرونــده
از ســال  92بــا کشــف جســد مــردی
بــدون ســر از ســوی مأمــوران گشــت
پلیس آغاز شــد .پس از آن جســد به
پزشــکی قانونی منتقل شد .در ادامه
کارآگاهــان بــرای شناســایی هویــت
مقتول به سراغ پرونده افراد گمشده
رفتنــد و دریافتنــد چنــد روز قبــل زن
جوانــی ،ناپدیــد شــدن همســرش را
اطالع داده بود.
بررســی مأموران نشان میداد که
مشخصات و لباسهای فرد گمشده
بــا مشــخصات و لباسهــای جســد
کشــف شــده یکســان اســت بنابراین
همســر فرهاد بــرای احــراز هویت به
پزشــکی قانونی رفــت و تأیید کرد که
جســد متعلــق به شــوهرش اســت و
بدیــن ترتیب پرونده برای شناســایی
عامــل یــا عامــان قتــل وارد مرحله
تاز های شد.
زن مقتول در توضیح به مأموران
گفــت :فرهاد مهندس بــود و با افراد
زیــادی کار میکــرد امــا من به کســی

قتل

تلفــن همراه مقتول را مورد بررســی
قــرار دادنــد و متوجــه شــدند او چند
مــاه قبــل از قتلش بــا مردی بــه نام
ســعید بــه دلیــل اختالفــات مالــی
درگیــری داشــت ه و آخریــن تمــاس
تلفنــی مقتــول هــم بــا ســعید بوده
اســت که ســعید برای توضیحات به
اداره آگاهی احضار شــد اما ادعا کرد
که از فرهاد خبــری ندارد با این حال
در ادامــه بازجوییها ســعید به قتل
با همدســتی  2نفر دیگر اعتراف کرد
و گفت :من و فرهــاد مدتها بود که
بــه دلیــل اختالف مالی بر ســر ســند
یک ملــک باهــم درگیری داشــتیم.
فرهاد اســناد یک ملــک و یک چک
 96میلیون تومانــی را با کالهبرداری
از مــن گرفتــه بــود و به هیــچ عنوان
هــم حاضر نبــود آن را پس بدهد به
همین خاطر او را به محلی کشــاندم
و بــا کارگــرم به نام میثم و دوســتش
بــه آنجا رفتیم تا اســنادم را از او پس
بگیــرم اما قصدمــان کشــتن او نبود
امــا کارگــرم و دوســتش حمیــد ،او را
کشتند.

بــا فرهــاد گفــت و با پرداخــت مبلغ
 5میلیــون تومــان از من خواســت تا
برای پس گرفتن اسنادش از مقتول
به همراه دوســتم به محل قرارشان
برویــم .امــا وقتی به آنجا رســیدیم،
ســعید بــه مــن گفــت کــه بایــد او را
بکشــیم و بعد هــم قــول داد تا پول
بیشــتری به مــا بدهد .پــس از اینکه
فرهاد به ســر قرار آمد ،دســت و پای
او را بســتیم و بــا یــک دســتمال او را
خفــه کردیــم و ســعید هم اســنادی
را که الزم داشــت برداشــت اما چند
لحظه بعد او دوباره برگشت و گفت
کــه خیالش راحت نیســت و ممکن
است او زنده شود که به همین دلیل
با چاقویی که در جیبش داشــت ،سر
از تن فرهاد جدا کرد.
به این ترتیب پرونده هر  3متهم
بــه اتهام مشــارکت در قتــل با صدور
کیفرخواست به دادگاه کیفری استان
تهــران فرســتاده شــد و متهمــان در
شعبه  2محاکمه شدند.
ëëدر دادگاه چه گذشت
در ابتــدای ایــن جلســه نماینــده

دادســتان بــرای هــر ســه متهــم
درخواســت مجــازات کــرد و ســپس
اولیــای دم خواســتار صــدور حکــم
قصاص شدند.
در ادامــه متهمان یــک به یک در
جایگاه قرار گرفتند .ســعید به عنوان
اولیــن متهــم بــه قضات گفــت :من
اتهام را قبول ندارم و هیچ نقشــی در
این ماجرا نداشــتم؛ ما قرار بود فقط
مدارک را بگیریم ولی میثم و حمید
او را کشتند.
پــس از او میثم بــه جایگاه رفت و
ادعاهای قبلیاش را تکرار کرد و بعد
هم حمید به عنوان سومین متهم به
قضــات گفت :ســعید و میثم مقتول
را کشــتند و مــن هیــچ نقشــی در این
جنایت نداشتم.
بعــد از دفاعیــات متهمــان و بــا
توجــه به مــدارک موجــود در پرونده،
هــر  3متهــم در قتل مجرم شــناخته
شــده و بــه قصــاص محکوم شــدند.
براســاس حکــم دادگاه بــا توجــه بــه
اینکــه مقتول یک نفر و متهمان ســه
نفــر بودنــد و بــا توجه به درخواســت
اولیــای دم مبنی بر قصاص ،خانواده
مقتول برای اجرای حکم باید تفاضل
دیه را پرداخــت میکردند که پرونده
بــا اعتــراض متهمان به دیــوان عالی
کشــور فرســتاده شــد و دیوان هم رأی
صادره را مورد تأیید قــرار داد .به این
ترتیــب پرونده برای اجــرای حکم به
دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.
امــا در حالی که هر ســه متهم به
مرحلــه اجــرای حکــم نزدیک شــده
بودند ،خانواده متهمان توانســتند با
جلــب رضایت اولیــای دم ،آنها را از
اجرای حکم قصاص منصرف کنند.
با این حــال پرونده متهمــان یک بار
دیگر با کیفرخواســت اخالل در نظم
عمومی از طریق قتل به لحاظ جنبه
عمومی جــرم به دادگاه کیفری رفت
تا بزودی محاکمه شوند.

به بهانه معامله خودروی  4میلیارد تومانی

گروه حــوادث /مجرم ســابقه دار که بــه بهانه خرید
خــودروی چهــار میلیــاردی مــرد فروشــنده را در
خانــهاش به قتل رســانده بود صبح دیروز دســتگیر
شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،شــامگاه
جمعه بیســت ویکم شــهریور خبر قتل مردی 30
ساله بهنام سینا در خانهاش واقع در کیانمهر کرج
بــه مأموران کالنتری  143اعالم شــد .دقایقی بعد
مأمــوران کالنتری در محل حاضر شــده و با جســد
مــرد جــوان در حالــی رو بــه رو شــدند کــه از ناحیه
گردن با اصابت ضربه کارد به قتل رسیده بود.
نخســتین بررســیها نشــان میداد مــرد جوان
در حالــی کــه بشــدت مجروح شــده بود خــود را به
خانــه همســایه رســانده و از آنهــا کمــک خواســته
است اما قبل از رســیدن به بیمارستان جان باخته
بود .به دســتور بازپرس الماســی رئیس شــعبه 21
دادســرای کرج جســد بــه پزشــکی قانونــی منتقل
شــد و تیــم جنایــی در ادامــه تحقیقــات دریافتنــد

پایان کابوس  9ساله

چوبه دار

فرجام غم انگیز نوزاد سرراهی

نوزاد ســر راهی که بهخاطر مشــکل قلبی به بیمارســتان منتقل شــده
بود ،جان باخت.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ســاعت  11:30صبح شــنبه
 22شــهریور مأمــوران کالنتــری  101تجریــش در تمــاس بــا بازپرس
کشــیک قتــل پایتخت از مــرگ نــوزادی در یکــی از بیمارســتانهای
پایتخت خبر دادند.
بــا اعالم این خبــر تحقیقات به دســتور بازپرس جنایی آغاز شــد و
در بررســیهای صورت گرفته مشخص شــد نوزاد دختر مدتی قبل در
خیابان رها شده بود اما او را تحویل بهزیستی دادند تا اینکه مشخص
شــد نــوزاد بیمــار اســت و نیاز بــه بســتری شــدن در بیمارســتان دارد.
پزشــکان پــس از معاینه نوزاد دریافتند قلبش ســوراخ اســت و همین
مســأله باعث شــد که تحت درمان قرار بگیرد .تا اینکه سرانجام نوزاد
روز شنبه جان باخت.

پــس از اعتــراف ســعید ،میثــم
و حمیــد دســتگیر شــدند و بــه قتــل
اعتــراف کردنــد .میثــم بــه مأموران
گفت :من کارگر ســعید بــودم و یک
روز قبــل از حادثــه او از اختالفــش

مهندس جوان از قصاص

اخــــــــبار

مرگ معدنچی در ریزش تونل

دادگاه خانواده

طالق به خاطر
اعتیاد به فضای مجازی
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گروه حوادث /مرد میانسال که تصور
می کرد همســر صیغــه ایاش با یک
مغــازه دار رابطه پنهانــی دارد وی را
به قتل رســاند و به قصــاص محکوم
شــد اما پس از  9ســال با تالش واحد
صلــح و ســازش دادســرای جنایــی
تهــران ســرانجام از کابــوس مــرگ
رهایی یافت.

کــه مقتــول روز حادثه تنهــا بوده و با مــردی بهنام
ســهراب برای فروش خــودروی «لوتوس» خود که

 4میلیــارد تومــان ارزش دارد قرار مالقات داشــته
است .همچنین در بازبینی دوربینهای مداربسته
اطراف خانه مقتول مشــخص شــد ســاعتی قبل از
قتل مرد جوانی وارد خانه شــده و دقایقی بعد نیز
هراسان پا به فرار گذاشته است.
تیــم ویــژهای از کارآگاهــان جنایی برای کشــف
ایــن جنایــت مرمــوز تشــکیل شــد و بــا اســتفاده از
دوربینهایــی کــه در محــل جنایــت وجود داشــت
توانســتند عامل قتل را شناسایی و سرانجام صبح
دیروز متهم را دستگیر کنند.
ســرهنگ نــادر بیگــی ،رئیــس پلیــس اســتان
البــرز در ایــن باره گفــت :این متهم  32ســاله پس
از دســتگیری بــه جنایــت خــود اعتــراف کــرد امــا
بازجوییهای بیشــتر بــرای شناســایی انگیزه وی از
ایــن جنایــت ادامه دارد .همچنین مشــخص شــد
وی از زورگیران ســابقه دار بــوده و همچنین فردی
کــه واســطه ایــن معامله بوده نیز دســتگیر شــده و
تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،شــامگاه  28اســفند
ســال  90بود که گزارش آتش سوزی در یک پارچه فروشی
در جاده قدیم کرج به آتش نشانی و کالنتری  150تهرانسر
اعــام شــد و بالفاصله مأمــوران راهی محل شــدند .پس
از خامــوش کردن آتش ،امدادگران جســد ســوخته مردی
میانســال را در طبقــه دوم ســاختمان پیــدا کردنــد .بدین
ترتیــب موضوع به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم و
در تحقیقات مشــخص شــد که جســد متعلق به صاحب
مغازه است اما وی قبل از آتش سوزی بر اثر خفگی به قتل
رســیده و قاتل برای از بین بردن ســرنخ ها اقدام به آتش
زدن مغــازه کرده اســت .با مشــخص شــدن ایــن موضوع
بررســی ها برای شناســایی عامل یا عامــان جنایت ادامه
داشــت تا اینکــه کارآگاهان بــه زن جوانی رســیدند که می
توانســت گره این معمــای جنایی را باز کنــد .زن جوان در
بازجویی ها گفت :مدتی قبل با مردی به نام رامین آشــنا
شــدم و به عقد موقــت او درآمــدم .چند روز قبــل ،رامین
گوشی تلفن همراه من را گرفت و شروع به بررسی شماره
ها و پیامک ها کرد که چشــمش به شــماره تلفن مهدی-
مقتــول -افتــاد .از من درباره او پرســید و گفتــم از مهدی
ماده مخدر شیشه می خرم .اما باورش نشد و فکر کرد من
بــا او رابطه مخفیانه دارم به همین خاطر از من خواســت
با مهدی قرار بگذارم .شــب حادثــه ،من و رامین و دو نفر
از دوســتانش به مغازه مقتول رفتیم .رامین و دوســتانش
وارد مغازه شــدند و با تهدید اســلحه و بستن دست و پای
مقتــول ،او را به طبقــه دوم بردنــد ۲۰ .دقیقه بعد هم مرا
بــه داخــل مغازه بردند تا بــا مهدی رو به رو شــوم با اینکه
وی بــه فروش مــواد به من اعتــراف کرده بود امــا رامین و

دوستانش مهدی را به قتل رساندند .با اعتراف زن جوان،
رامین و دو دوســتش بازداشــت شــدند و متهم ردیف اول
پرونده در تحقیقات گفت :پس از قتل ،برای اینکه سرنخی
از خــود به جــا نگذاریم دو کپســول گاز داخل مغــازه را باز
کردیــم و در طبقه اول ســاختمان نیز اقــدام به آتش زدن
پارچــه هــا کردیم کــه باعث انفجار مغازه شــد بعــد از آن
خودرو مقتول را ســرقت کرده و در خانه خواهرم گذاشتم.
با اعتراف متهم ردیف اول پرونده و همدستانش ،خانواده
مقتول برای متهمان درخواســت قصاص کردند و پرونده
با صــدور کیفرخواســت بــه دادگاه کیفری فرســتاده شــد.
قضــات دادگاه نیز بعد از محاکمــه رامین را به اتهام قتل
عمدی به قصاص محکوم کردند و مرد جوان بعد از تأیید
حکمش در دیوان عالی کشــور تا زمان اجرای حکم راهی
زندان شد .ســرانجام مدتی بعد رامین برای قصاص پای
چوبــه دار رفــت امــا از آنجایی کــه اولیای دم بــرای اجرای
حکم حضور نداشــتند ،وی به زندان برگشت .در حالی که
رامین همچنان در زندان بود اوایل امسال وی برای اجرای
حکــم بار دیگر پای چوبه دار رفــت اما این بار نیز با تالش
واحــد صلح و ســازش دادســرای امــور جنایــی پایتخت او
توانســت از خانواده اولیای دم مهلت بگیرد .بدین ترتیب
وی با اســتفاده از مهلت اولیــای دم و تالش واحد صلح و
سازش دادسرای امور جنایی پایتخت و دادیار مریم خلیفه
از شعبه چهارم اجرای احکام ،موفق شد رضایت خانواده
مقتول را به شرط پرداخت دیه جلب کند و از آنها رضایت
بگیــرد .مرد زندانی که حــاال از مجازات اعدام رهایی یافته
است به زودی بار دیگر به دادگاه کیفری می رود تا این بار
از جنبه عمومی جرم محاکمه شود .

متهمان پرونده سیل گلستان

پای میز محاکمه

گــروه حــوادث /پرونــده متهمــان ســیل گلســتان بــا صــدور
کیفرخواســت بــرای محاکمــه بــه دادگاه کیفــری  2گــرگان
فرستاده شد.
به گزارش میزان ،هادی هاشمیان ،رئیس کل دادگستری
اســتان گلســتان از صــدور کیفرخواســت متهمــان پرونــده
ســیل اســفند  ۹۷گلســتان خبر داد و گفت :پرونده مربوط به

ســیل گلســتان  ۱۱متهــم داشــت که پــس از دریافــت نظرات
کارشناسی و گزارش  ۳۵۰صفحهای سازمان بازرسی با بیش
از دو هزار صفحه مستندات ،سرانجام برای مدیرعامل وقت
آب منطقهای اســتان گلســتان و یکی از معاونــان فعلی این
اداره بــه اتهام اجرا نکردن تکالیــف قانونی ،اهمال و تضییع
امــوال دولتی و عمومی ناشــی از اهمال موضــوع ماده ۵۹۸
کیفرخواســت صــادر شــد .رئیــس کل دادگســتری گلســتان
ادامــه داد :بــرای ســایر متهمــان پرونــده نیــز کــه از مدیــران
زیرمجموعههــای برخــی ادارات اســتان گلســتان بودنــد بــر
اســاس دفاعیات و مدارکی که ارائه دادند و گزارش ســازمان
بازرســی ،قرار منع تعقیب در بازپرســی ویژه جرایم کارکنان
دولــت صادر شــد .وی با بیــان اینکه پرونده برای رســیدگی و
صــدور رأی بــه دادگاه کیفری  ۲گرگان فرســتاده شــد ،درباره
علت طوالنی شدن زمان صدور کیفرخواست گفت :تعلل در
پاسخ هیأت گزارش ملی ســیالب درباره بخش دوم گزارش
که در باب قصور ارگانهای مختلف بود علت طوالنی شــدن
زمان رسیدگی و صدور کیفرخواست این پرونده شد.

حبس و شال ق

مجازات حمله به پمپ بنزین اردبیل

گروهحوادث 5/مرد مهاجم که با حمله به پمپ بنزین علی آباد اردبیل باعث رعب
و وحشت و خسارت به این محل شده بودند پس از دستگیری در دادگاه کیفری این
استان محاکمه شدند .ناصر عتباتی ،رئیس کل دادگستری استان اردبیل در تشریح
ایــن خبــر گفت :رســیدگی به اتهــام  ۵نفر از متهمــان اصلی حمله بــه پمپ بنزین
علیآبــاد اردبیل بهصورت فوقالعاده در دادســرا و دادگاه کیفــری  ۲انجام گرفت و
سردسته متهمان که از اراذل و اوباش سابقهدار و تحت تعقیب استان بود ،به تحمل
ســه و نیم ســال حبس ،دو فقره  ۷۴ضربه شالق و دو سال تبعید به مناطق بد آب و
هوا محکوم شد .رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد :مدتی قبل چند نفر از
اراذل و اوباش با حمله به پمپ بنزین علیآباد موجب اخالل در نظم و ایجاد رعب
و وحشت و تخریب اموال شده و بالفاصله متواری شده بودند که با صدور دستورات
الزم و نظارت دادستان اردبیل اکیپ ویژهای نسبت به پیگیری ،شناسایی و دستگیری
متهمان تشکیل شد و در نهایت متهمان شناسایی و دستگیر شدند .عتباتی با اشاره
به اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز دســتگاه قضایی اســتان اســت ،بیان کرد:
نیروی واکنش سریع برای مبارزه با اراذل و اوباش با همکاری دستگاه قضایی استان
اردبیل و نیروی انتظامی تشکیل شده است که به هرگونه اقدام و تحرکات که موجب
به هم خوردن نظم و امنیت باشــد خارج از نوبت و بهصورت فوقالعاده رســیدگی
کــرده و برای متخلفــان مجازات قاطعانــه و بازدارنــدهای صادر میشــود .اواخر تیر
امسال چند نفر از اراذل و اوباش با یک خودروی پژو  206وارد پمپ بنزین علی آباد
اردبیل شــده بودنــد و پس از کتک زدن کارگران محل ،قصد به آتش کشــیدن پمپ
بنزین را داشتند که موفق نشده و فرار کردند اما متهمان در کمتر از  24ساعت از سوی
پلیس و نیروهای ویژه شناسایی و دستگیر شدند.

مرگ زن جوان

بعد از قهر شوهر

گــروه حوادث /مرد جوان کــه به دنبال اختالف با همســرش از
خانه قهر کرده بود وقتی برای آشــتی به خانه برگشــت با جسد
همسرش رو به رو شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،عصــر شــنبه 22
شــهریور مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از مرگ مشکوک
همســرش خبر داد .بهدنبال اعالم ایــن خبر ،تیم جنایی راهی
محل شده و با جسد زن جوان داخل آپارتمانش مواجه شدند.
مرد جوان در تحقیقات گفت 5 :ســال قبــل با ناهید ازدواج
کــردم امــا این اواخر اختالفاتمان زیاد شــده بــود و مدام با هم
درگیــر بودیم .دو روز قبل دوباره با هم دعوایمان شــد و من به
حالت قهر خانه را ترک کردم .اما کمی که آرامتر شدم تصمیم
گرفتم به خانه برگردم و آشــتی کنم وقتی به خانه رســیدم اول
زنگ زدم اما همســرم در را باز نکــرد .به تلفن همراهش زنگ
زدم بــاز هم جواب نداد .در نهایت با کلید در را باز کردم اما به
محض ورود با جســد همســرم رو به رو شدم .وحشتزده فقط
بــا اورژانــس تمــاس گرفتم کــه امدادگــران بعــد از معاینه وی
مرگش را تأیید کردند.
به دستور بازپرس جنایی ،جسد برای تعیین علت مرگ به
پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

