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متهم به قتل در دادگاه:

گروه حوادث /مرد جوان که به اتهام قتل همسر
دومــش در انتظار محاکمه بــود ،با جلب رضایت
اولیای دم فقط از جنبه عمومی جرم در شعبه 12
دادگاه کیفری استان تهران از خود دفاع کرد.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،پاییز سال
 97زن جوانی که از پلههای خانهاش سقوط کرده
بــود به بیمارســتانی در تهران منتقل شــد اما وی
که میترا نام داشــت به علت خونریزی مغزی در
بیمارستان فوت کرد؛ در تحقیقات صورت گرفته
مشخص شد که همسر وی ب ه نام آرمان در تماس
با اورژانس و رســاندن او به بیمارستان تعلل کرده
اســت .بنابراین موضوع به پلیس اعالم شــد و در
ادامه آرمان مورد بازجویی قرار گرفت .وی نخست
مدعی شــد که همســرش به طور اتفاقی از پلهها
پرت شده و چون فکر نمیکرده وضعیت جسمی
او خیلــی وخیم باشــد دیر بــه اورژانس خبــر داده
است ،اما در ادامه تحقیقات وی به قتل همسرش
اعتراف کرد و گفت :روز حادثه با میترا جر و بحث
کردیم و درگیر شــدیم و پس از آن من او را از روی
پلهها هل دادم اما حاال بشدت پشیمانم.با توجه
بــه اعترافات متهم و شــکایت اولیــای دم پرونده
برای رســیدگی به شــعبه  12دادگاه کیفری استان
تهــران فرســتاده شــد امــا پیــش از آغاز رســیدگی
خانواده میترا از قصاص دامادشان اعالم گذشت
کردنــد و متهم فقط به لحاظ جنبه عمومی جرم
محاکمهشد.
در ایــن جلســه متهم بــا رد اتهام قتــل گفت:
من تالش زیادی کردم که زندگی خوب و ســالمی
داشته باشم .من از همسر اولم بهدلیل اختالفاتی
که با هم داشــتیم جدا شدم ،اما حضانت دخترم
به من ســپرده شد .بعد از چند وقت با میترا آشنا
شدم که او هم از همسر سابقش یک دختر داشت
وقتــی باهم ازدواج کردیــم ،اوایل همه چیز خوب
بود و صاحب یک پســر هم شــدیم امــا رفته رفته
اختالفاتمان زیاد شــد ،چراکه او زنی عصبی بود و
مدام بــا دیگران دعوا میکــرد .روز حادثه در حال
جابهجایــی اســباب خانه بودیم که متوجه شــدم
پسرم گریه میکند .به سراغش رفتم که به یکباره
صدایی شنیدم .خودم را به راهرو رساندم و دیدم
میترارویزمینافتاده،خواستمبااورژانستماس
بگیــرم کــه گفت حالش خــوب اســت و بههمین
خاطر تماس نگرفتم .اما چند ساعت بعد حالش
بــد شــد و به ناچــار بــا اورژانــس تمــاس گرفتم و
ســاعاتی بعد هم فوت کرد.بعد از پایان اظهارات
متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
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خودکشی
بعد از قتل فامیل دور

درآتشگمرکمرزیسوخت
گــروه حــوادث  /حادثــه انفجــار و
آتشسوزی در گمرک «اسالم قلعه»
والیت هــرات افغانســتان کــه منجر
به ســوختن حدود یک هــزار کامیون
و تریلی شــد با مهــار آتش به مرحله
لکهگیری رسید.این حادثه ظهر شنبه
 25بهمندریکیازپارکینگهایمرز
دوغــارون رخ داد و یکــی از تانکرهای
حامــل مواد ســوختی ناگهان منفجر
شــد و آتــش بــه ســایر نــاوگان پارک
شــده ســرایت کرد کــه منجــر به یک
آتشسوزیمهیبدرمنطقهشد.

ëëسوختن1000کامیون
جــواد هدایتــی ،مدیــرکل دفتــر ترانزیــت و
حملونقل بینالمللی ســازمان راهداری با بیان
اینکــه طبق گمانه زنیها تعــداد کامیونهایی که
در انفجار مرز دوغارون در خراســان رضوی آتش
گرفتنــد به  1000دســتگاه رســیده به ایلنــا ،گفت:
عملیــات اطفای حریــق در ســاعات اولیه بامداد
یکشــنبه بــه پایــان رســید و عملیــات لکهگیری و
اطفــای حریــق نقطهای همچنــان ادامــه دارد .از
دیــروز طرف افغانســتانی نیز شــروع به پاکســازی
محل کرده است و این مرز حداقل دو هفته تعطیل
خواهد بود.این در حالی است که مقامهای محلی
والیــت هــرات در غــرب افغانســتان میگوینــد که
آتشسوزی در گمرک مرزی اسالم قلعه بهصورت
صد درصد مهار نشــده ولی از شــدت آتش کاســته
شده است .هیأتی از مقام های والیت هرات ،رئیس
عمومــی گمــرکات وزارت مالیه و مســئوالن ســایر
ادارات مرتبط نیز برای ســنجش میزان خسارات
و چگونگی وقوع حادثه به محل رفتند .همچنین
وزارت مالیــه افغانســتان اعــام کــرده کــه بــرای
جلوگیــری از تأخیر در طــی مراحل گمرکی اموال
بازرگانان و محمولههای تجارتی ،گمرک روزنک
و گمرک محصولی هرات را بهعنوان جایگزین در
نظر گرفته است .بازرگانان میتوانند از این طریق
اموال خود را صادر و وارد کنند.

ëëگمانهزنیدرموردتلفاتانسانی
یونــس قاضــیزاده ،رئیــس اتــاق تجــارت و
ســرمایهگذاری هرات نیز اظهار کرد :نزدیک به ۵۰۰
تانکر در پارکینگ بوده که طعمه حریق شده است.
به گفته او براســاس آمار ابتدایی نزدیک به  ۴۰تا ۵۰
میلیون دالر به بازرگانان خسارت وارد شده ولی هنوز
آمــار قطعی خســارات مشــخص نیســت .البته وی
مقصراصلیوقوعاینحادثهرا،اجرایدستورالعمل
جدیــد وزارت حملونقــل افغانســتان دانســته کــه
تانکرها و کامیونهای حامل بار را بمدت دو هفته در
گمرکنگهداشتهبودند.درحالیکهگروههایحاضر
درمحل اذعان میکنند ،آمار کشته و زخمیهای این
انفجار مهیب بالغ بر ۷۰نفر است اما امراهلل صالح،
معاون اول رئیس جمهوری افغانســتان گفت :این
حادثهدلخراشتلفاتجانینداشتهاستوشماری
از رانندهها زخم ســطحی برداشتند و در شهر هرات
مداواشدند.ویهمچنینازدولتجمهوریاسالمی
ایران به خاطر کمک به اطفای حریــق و اجازه دادن
بــه ورود صدها کامیون به خاک کشــور برای مصون
ماندن از آتش سوزی تقدیر کرد.
ëëعلتآتشسوزی
نعمتاهلل الکوزی ،مســئول بخش نظارت شورای
انسجام خودروهای باربری در افغانستان گفته بود
کــه «تانکر حامــل گاز کــه از ایران عازم افغانســتان
بود ،نشــتی داشــته اســت .تحقیقات اولیه ما نشان

میدهد که راننده وقتی وارد خاک افغانستان شده
از مردم و مقامهای افغان برای رفع نشتی تانکرش
درخواســت کمک کــرده بود ولی کســی به او کمک
نکــرده و منجــر به این حادثه شــده اســت.در ادامه
رســیدگی به این حادثه مســئوالن کشــور ایــران نیز
وارد عمل شــدند و استاندار خراسان رضوی به مرز
افغانستان رفت.پس از آن هم اسحاق جهانگیری،
معــاون اول رئیــس جمهــوری در تمــاس تلفنــی
با اســتاندار خراســان رضــوی تأکید کرد کــه از هیچ
کمک و تالشی برای اطفای حریق در مرز دوغارون
مضایقهنشود.
سیدعلی حســینی ،رئیس آتشنشانی شهر مرزی
تایباد نیز گفت ۶۵ :آتشنشــان از شــهرهای تایباد،
تربتجــام ،باخــرز ،فریمان و خواف با  ۲۰دســتگاه
خــودروی ســنگین و چهــار خودروی نیمهســنگین
آتشنشانی از عصر شنبه از دو جبهه شرقی و غربی
عملیات مهار آتش گسترده و انفجارهای پیدرپی
دراسالمقلعهافغانستانراانجامدادهاند.
بررســیهای میدانــی نشــان میدهــد محتویــات
تریلیهــا و کامیونهایی کــه دچار حریق شــدهاند،

شــامل اقــام مختلفــی از جمله مشــتقات نفتی،
پارچــه ،خشــکبار اســت و وســعت حادثه بیــش از
20هزارمترمربعاست.
آتشــپاد سیدعلی حسینی رئیس آتشنشانی شهر
مرزی تایباد واقع در شــرق خراسان رضوی و نقطه
مقابل تأسیسات حادثهدیده گمرک افغانستان نیز
گفت :در پی ســاعتها تالش نیروهای آتشنشان
تایباد و دیگر شهرهای مرزی واقع در شرق خراسان
رضوی آتشســوزی گسترده تأسیســات گمرکی در
اســامقلعه افغانســتان ســاعت شــش صبــح روز
یکشنبهتحتکنترلدرآمد.
محسن سیاح ،فرماندار تایباد نیز گفت5 :مصدوم
که همه اتباع کشور افغانستان هستند برای درمان
بهبیمارستانخاتماالنبیایتایباداعزامشدند.
وی در ادامه افزود :در پی مهار آتشسوزی وسیع در
اسالمقلعه افغانستان رفتوآمد ناوگان ترانزیت،
حملونقــل و جابهجایــی بــار و کاال که دچــار وقفه
شــده بود ظرف  ۴۸ســاعت آینده در گذرگاه مرزی
دوغــارون واقع در این شهرســتان شــرقی خراســان
رضوی عادی میشود.

گــروهحــوادث /مرد بنکدار بعداز قتل یکی از بســتگانش خود را از طبقه ســیزدهم
خانــهاش به پاییــن انداخت و به زندگــی اش پایان داد.بهگــزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،ســاعت یک بامداد جمعه  24بهمن ،صدای برخورد جســمی ســنگین با
زمینساکنانیککوچهدرمنطقهعوارضیکرجراهراسانبهخیابانکشاند.باحضور
در محل آنها با جسد خونین مرد جوانی رو به رو شدند که مقابل یک ساختمان 18
طبقه افتاده بود .وی که آرش نام داشت ساکن طبقه  13همان ساختمان بود .وقتی
مأموران وارد خانه شــدند ،دریافتند مرد جوانی نیز در خانه به قتل رســیده اســت.
گزارش این دو مرگ به بازپرس ساســان غالمی اعالم شــد و بازپرس کشــیک قتل
پایتخت به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت و تیم بررسی صحنه
جرم راهی محل شدند.
خودکشی پس از قتل
در ادامه بررسیها همسر آرش که در زمان جنایت حضور داشت ،مدعی شد شوهرش
با مقتول بهنام یاشار درگیر شده و بعد از به قتل رساندن یاشار ،خود را از پنجره به بیرون
انداختهاست.اجسادبهدستوربازپرسشعبهسومدادسرایامورجناییتهرانبهپزشکی
قانونیمنتقلشدوتحقیقاتتکمیلیازهمسروپسرمتهمدراینبارهادامهدارد.
توگو با شاهد جنایت
گف 
ëëچراشــوهرتدستبهقتلزد؟یاشــار فامیل دور ما بود حدود  5ماه قبل آرش در
دو نوبت به یاشار پول قرض داد .یکبار  50میلیون تومان و یکبار  150میلیون تومان،
قرار بود یاشار با این پول کار کند و بعد از مدتی پول را برگرداند اما این اتفاق نیفتاد .از
طرفی بهخاطر کرونا ،شوهرم که بنکدار بود با مشکل مالی روبهرو شد و چندین بار از
یاشار خواست تا بدهی اش را تسویه کند.
ëëشــبحادثهچهاتفاقیافتاد؟یاشار حدود ساعت  9شب بود که به خانهمان آمد.
من در اتاق پسر  13سالهام بودم که ناگهان صدای دعوای شوهرم و یاشار را شنیدم.
وقتی بیرون آمدم متوجه شــدم شــوهرم گوشی یاشار را شکسته ،سعی کردم آنها را
آرام کنم اما ناگهان همسرم به آشپزخانه رفت و چاقویی از آنجا برداشت و به یاشار
حمله کرد .آنقدر این اتفاق سریع رخ داد که فرصت عکسالعمل نداشتم و یاشار
خونین روی زمین افتاده بود.
ëëهمســرتچراخودشراازپنجرهپرتکرد؟آرش یک قرص ســیانور خورد و بعد با
چاقو به سمت ما آمد .ترسیده بودم ،با پسرم به اتاق رفتیم و در را قفل کردم ،بعد از
لحظاتی هم صدای مهیبی به گوش رسید ،از اتاق که بیرون آمدم متوجه باز بودن در
بالکن شدم و دیدم آرش خودش را به پایین انداخته است.
ëëســیانوربرایچیداخلخانهتانبود؟شــوهرم بنکدار بود و بــرای موشهای انبار
محــل کارش ســیانور تهیه کــرده بود .از طرفــی آرش تــرس از زلزله داشــت و مدام
میترســید که زلزله بیاید و زیر آوار حبس شــویم .به همین دلیل مقداری سیانور به
خانه آورده بود که اگر زلزله آمد و زیر آوار ماندیم ســیانور بخوریم که مرگ ســختی
نداشتهباشیم.

زلزله  7/3ریشتری در ژاپن

زمینلرزه 7/3ریشتریشامگاهشنبهبهوقتمحلیدرشمالشرقژاپندستکم
 ۳۰مصدوم برجا گذاشــت.به گزارش شــینهوا ،شــدت این زمینلرزه که در اســتان
فوکوشیما رخ داد از سوی آژانس هواشناســی ژاپن 7/3ریشتر اعالم شد.بنابر اعالم
مقاماتمحلیدرپیاینحادثهدستکم ۳۰نفردراستانهایمیاگیوفوکوشیمادر
جزیرههونشومصدومشدهاندوبرقحدود۹۵۰هزارخانوارقطعشدهاست.

