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به خاطر مالقات فرزند

گروه حــوادث /مرد جــوان که پس از طالق ،همسرســابقش اجــازه نمیداد
فرزند  8ساله خود را ببیند در اقدامی جنونآمیز او را به آتش کشید.
بهگزارشخبرنگارحوادث«ایران»،پنجشنبهگذشته؛صدایفریاد«سوختم،
ســوختم» زنــی جــوان از پارکینــگ
ســاختمانی در خیابان امام خمینی(ره)
تهرانبهگوشرسید.همسایههابهدنبال
صدا خــود را به پارکینگ رســانده و با زن
همســایه در حالــی مواجه شــدند که در
میان شــعلههای آتش در حال سوختن
بود و کمک میخواست.
آنهــا بالفاصله برای اطفــای حریق وارد
عمــل شــده و از ســویی بــا اورژانــس و
آتشنشانی نیز تماس گرفتند .با حضور
مأمــوران کالنتری  108نــواب ،آنها با زن
جوانی که دچار ســوختگی شده و مردی
که در چند قدمی او ایســتاده بود ،مواجه
شدند و بالفاصله مرد جوان را بازداشت
کردند.
بررســیها نشــان مــیداد کــه زن و مرد
جــوان مدتــی قبل به خاطــر اختالفــات خانوادگی از هــم جدا شــدهاند .روز
حادثه او به سراغ همسر سابقش رفت اما با هم درگیری لفظی پیدا کردند.
مرد جوان از همســرش شــکایت داشــت که چرا به او اجازه نمیدهد فرزند
8سالهشان را بعد از جدایی مالقات کند.
همین موضوع باعث شد که اختالف آنها باال بگیرد و در نهایت مرد عصبانی
بطری بنزینی که به همراه داشته را روی همسرش ریخت و او را آتش زد.زن
جوان برای درمان به بیمارستان منتقل شد و عامل این آتشسوزی به دستور
بازپــرس جنایی در اختیار کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی پایتخت
قرار داده شد.

مرگ غم انگیز
پسر کوچولو
به خاطر توپ

گروه حوادث /پسر  5ســاله که توپش از پنجره اتاق به کوچه
پرتاب شــده بود وقتــی بهدنبال تــوپ از پنجره آویزان شــد با از
دست دادن تعادلش سقوط کرد و جان باخت.
به گزارش خبرنــگار حوادث «ایــران» ،ظهر جمعــه  12آذر،
صــدای مهیبــی در یکــی از کوچههــای خیابــان نــواب به گوش
رسید .ســاکنان محل با شــنیدن صدا خود را بالفاصله به کوچه
رساندند و با صحنه تلخی مواجه شدند.
کودکی  5ســاله غرق در خون روی زمین افتاده بود و در چند
قدمی او هم توپی قرار داشت .یکی از اهالی با دیدن این صحنه
شروع به فریاد زدن کرد و کمک خواست تا پسر را نجات دهند.
بــا تماس مردمــی ،امدادگــران اورژانس راهی محل شــدند
اما پســر  5ســاله در همان لحظات اولیه تسلیم مرگ شده بود .با
مرگ پســرک موضوع به بازپرس محمد شعبانی اعالم شد و به
دستور بازپرس جنایی تحقیقات در این رابطه ادامه یافت.
در بررســیهای صــورت گرفتــه ،مادر کــودک به تیــم جنایی
گفت :ســاکن طبقه چهارم هســتم ،لحظاتی قبــل از این اتفاق
همســایه طبقه پایین زنــگ خانهمان را به صــدا درآورد و از من
خواست در نصب پرده به او کمک کنم.
پســرم در حــال بازی بــا توپــش بــود و او را داخل خانــه تنها
گذاشتم و برای کمک به زن همسایه رفتم .لحظاتی بعد صدای
وحشتناک ســقوط را شــنیدم که به همراه زن همســایه به کوچه
آمدیم و کودکم را خونین روی زمین دیدم.در ادامه بررسیهای
صورت گرفته از ســوی تیم تحقیق ،مشــخص شــد توپ پســر 5
ســاله هنگام بازی از پنجره به بیرون پرت شده و کودک بهدنبال
توپ ،از پنجره به پایین نگاه میانــدازد که ناگهان تعادلش را از
دست داده و از طبقه چهارم به پایین سقوط میکند.
به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت،
جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات ادامه دارد.

انتشار تصاویر مشتریان عکاسی
برای جذب فالوور

گــروه حــوادث  /یــک عــکاس کــه بــرای
جذب دنبــال کننــده در صفحه اینســتاگرامی
خود تصاویر خصوصی مشــتریانش را منتشر
میکــرد از ســوی پلیــس فتــا در شهرســتان
فردیس دستگیر شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
چنــدی قبــل پرونده انتشــار تصاویر شــخصی
یکــی از شــهروندان در فضای مجازی توســط
ادمیــن یکــی از صفحــات اینســتاگرامی برای
رســیدگی بــه پلیــس فتــا شهرســتان فردیس
فرســتاده شــد و بالفاصله بررســی موضوع در
دستورکار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
مأموران در بررســیهای اولیه خود متوجه
شــدند کــه شــاکی از طریــق فضای مجــازی با
خانمی که در زمینه عکاســی فعالیت میکرد
آشــنا شــده و در ازای دریافــت مبلغــی اقدام
بــه تصویربــرداری از او و همســرش کــرده کــه
پــس از مدتــی متوجه شــده که عــکاس بدون
توجــه بــه حریــم خصوصــی شــاکی اقــدام

از قضات فداکار حمایت کنید

محاکمه خانم مدیر

به اتهام نابینا شدن مشتری

گــروه حــوادث /زن جــوان کــه مدیر فــروش یک
شــرکت الکلســازی اســت به اتهام فــروش الکل
صنعتی به یکی از مشتریانش که منجر به کورشدن
چشم او شده بزودی محاکمه خواهد شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث «ایــران» ،حدود یک
سال قبل مرد جوانی که نابینا شده بود با شکایت به
پلیس گفت :چندی قبل از یک زن جوان که خود را
مدیر فروش یک شرکت معروف تولید الکل طبی
معرفی کرد دو بطری الکل طبی خریدم ،وقتی به
خانــه آمدم آن را با آبمیوه مخلوط کرده و خوردم
امــا حالم بد شــد و از هوش رفتــم .وقتی به هوش
آمدم در بیمارســتان بودم و خانــوادهام گفتند که
حالــم خیلی وخیم بوده و چند روز در کما بودهام.
من قبــاً هم الکل طبی خورده بودم اما هرگز این
حالت نشده بودم ،با این حال وقتی مرخص شدم
و به خانه آمدم متوجه شــدم چشمانم نمیبیند،
این بار دوباره به یک بیمارستان تخصصی چشم
پزشــکی رفتم که درآنجا دکترها گفتند نمیتوانند

کاری برای من بکنند.
مرد  ۳۷ساله ادامه داد :متخصصان چشم پزشکی
به من گفتند عصب هر دو چشــمم بشدت آسیب
دیده و بازگشــت بیناییام ممکن نیست .حاال هم
به اینجا آمدهام تا از آن زن شکایت کنم چون او به
من این الکل را فروخته بود.
با این شکایت پرونده در دادسرای جرایم پزشکی
تحت رســیدگی قــرار گرفت و به دســتور بازپرس
پرونده شــاکی برای بررســیهای الزم به پزشــکی
قانونــی فرســتاده شــد و الکلــی کــه مــرد جــوان
مصــرف کــرده بود نیز بــرای تعییــن درصد طبی
بودن آن به آزمایشــگاه سازمان غذا و دارو سپرده
شــد که در آزمایشهای تخصصی مشــخص شد
الــکل مصــرف شــده  78درصــد صنعتــی بــوده
است.
بــا افشــای این ماجــرا زن جوان بازداشــت شــد اما
ادعــا کرد از محتویات الکلی که به این مرد فروخته
اطالعی نداشــته اســت .او گفت :آرش از من الکل

خواســت و من هم الکل را به او دادم ،نمیدانستم
آرش الــکل را بــرای چه کاری میخواهــد؛ او به من
گفت الکل را برای مصرف خارجی مثل آمپول زدن
میخواهــد ،من هم الــکل را دادم اگر میدانســتم
برای خوردن میخواهد هرگز اینکار را نمیکردم.
در ادامــه پزشــکی قانونــی نیــز بــا تأییــد نابینایی
مطلــق هــر دو چشــم مــرد جــوان علــت آن را به
خاطر مصــرف الکل صنعتی دانســت .همچنین
مأمــوران در تحقیــق از کارخانــه تولیــد الــکل
دریافتنــد از اقدام مدیر فروش شــرکت بیاطالع
بودهانــد و الکلی که بهعنوان الــکل طبی فروخته
شــده کامــاً صنعتی بوده اســت و مدیر فروش از
این موضوع اطالع داشته است.
بــه این ترتیب کیفرخواســت علیــه زن جوان به
اتهام کــور کردن هر دو چشــم قربانی و دخالت
در امــور دارویــی صــادر و پرونــده وی بــرای
رســیدگی بــه دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران
فرستاده شد.

سربازشجاعکهشاهدیکسرقتبودازفرارسارقجلوگیریکرد

ر وایت یک فداکار ی
گــروه حــوادث /هفتــه گذشــته
فیلمی از اقدام شــجاعانه یک ســرباز
در فضای مجازی منتشر شد که نشان
مــیداد یک ســارق شــرور در خیابان
تهرانپــارس بعد از ســرقت کیف یک
زن میانســال قصــد فــرار داشــت کــه
ناگهــان یک خودروی پراید به ســارق
کوبیــد تــا مانــع فــرار او شــود .وقتــی
راننده خودرو که یک ســرباز بود پیاده
شــد به ســراغ ســارق رفــت و پــس از
یــک درگیــری فیزیکی ســرانجام او را
دستگیر کردند.
روز گذشــته ایــن ســرباز در یــک
گفتوگوی تلویزیونی به شــرح ماجرا
پرداخــت و گفت :من هر روز ســاعت
4عصر از پادگان بیــرون میآمدم اما
آن روز به خاطر کسالت حدود ساعت
یک ظهر از پــادگان بیرون آمدم تا به
خانــه بــروم وقتــی وارد کوچــه شــدم
دنبــال جای پارک بودم کــه ناگهان با
دیدن صحنه ســرقت کیف این خانم
از ســوی ســارق و شــنیدن فریادهــای
کمــک خواهی این زن  ،در یک لحظه
تصمیم گرفتم برای جلوگیری از فرار
سارق با خودرو به او بزنم.
این ســرباز فداکار کــه محمد نوری
نام دارد و سرباز دانشگاه امام حسین
اســت با بیان اینکه در آن لحظه خود
را جای فرزند این مالباخته گذاشــته و
با این تصور که اگر مادر خودش دچار
این حادثه میشــد چه اقدامی انجام
میداد به کمک این زن رفته است.

بــه انتشــار تصاویــر شــخصی وی در صفحــه
اینستاگرامیاش کرده است.
ســرهنگ «کامــران ملکــی» فرمانــده
انتظامــی شهرســتان فردیــس در ایــن بــاره
گفت :بــا اعالم ایــن موضوع مأمــوران پلیس
فتــا بــا انجــام اقدامــات پلیســی موفــق بــه
شناســایی مخفیگاه متهم شدند و با مراجعه
به مخفیگاه این شــخص در شــهر فردیس ،با
هماهنگــی مقام قضایــی وی را دســتگیر و به
پلیــس فتا منتقل کردند .متهــم در تحقیقات
تکمیلــی هــدف خــود از ایــن کار را افزایــش
تعــداد فالوورهــای صفحــه اینســتاگرامیاش
عنوان کرده است.
این مقــام
انتظامی
در پایان ضمن توصیه
بــه
شــهروندان
برای
عــدم
بارگــذاری تصاویر
شخص
ی
شــان
در
فضــای
مجــازی،
خطــاب
به شــهروندان گفت :بــه هیچ عنــوان تصاویر
شــخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار
ندهید.

وی بــا بیان اینکه این ســارق چاقو
همــراه خــود داشــت دربــاره علــت
اینکــه چــرا ســارق از محــل متــواری
نمیشــد ،گفــت :این ســارق مدام به
من میگفت که چاقواش را به او پس
دهم!
ســرهنگ اکبــر شــهباز؛ معــاون
اجرایــی دانشــگاه امــام حســین (ع)
نیــز در ایــن برنامه ،ضمــن تجلیل از
اقــدام ایــن ســرباز ،خاطرنشــان کرد:
کار این ســرباز بسیار ارزشــمند است،
از وی بــه بهترین شــکل تقدیر خواهد
شــد و همچنین ســعی میکنیم برای
بخشــیدن  6مــاه اضافــه خدمت وی
نیــز با لحــاظ مقــررات فکــری کنیم و
مــورد عفو قــرار گیرند زیرا ایــن  ۶ماه
اضافه خدمت به دلیل این اســت که
وی دیرتر به خدمت مقدس سربازی
اعزام شده است.
در حالــی کــه در چنــد روز گذشــته
انتشار این فیلم واکنشهای متفاوتی
در میان مردم داشــته است و بسیاری
ایــن عمــل شــجاعانه را تحســین
کردهانــد اما برخی نیز اظهار داشــتند
ممکن بود این ســرباز جان خود را در
این درگیری از دست میداد.
در همیــن رابطــه روز گذشــته
ســرهنگ جلیــل موقوفــهای رئیــس
پلیــس پیشــگیری تهــران با اشــاره به
این ماجرا گفت :رفتار این سرباز عزیز
انسان دوستانه و معقول بوده است و
در شرایط مشــابه ممکن است که هر

محمد نوری سرباز فداکار

مناســب بــرای وقــوع جــرم عوامــل
بسیار مهمی است که در بحث انگیزه
مجرم موضوع به ســازمانهای کالن
کشــوری بــاز میگــردد و ایــن موضوع
به شــهروندان ارتباطی نــدارد .اما در
بحــث از بیــن بــردن فضای مناســب
بــرای وقــوع جــرم موضــوع بــه خــود
شــهروندان برمــی گردد .شــهروندان
فضــا را برای ســارق ایجــاد نکنند تا او
بخواهد اقدام به کیف قاپی کند .کیف
قاپ ها معمــوالً در اطــراف بانکها،
بازارهــا ،دفاتر رســمی و نقــاط کور در
ســطح معابــر مشــغول پرســه زنــی
هســتند ،لــذا بایــد دقــت کنیــم تــا به
سادگی گرفتار قاپ زنها نشویم.
وی افــزود :بــا توجــه بــه بحــث
اقتصــادی و بــاال بــودن قیمــت
تلفنهای همراه روز به روز تلفنهای
مــدل بــاال بــه بــازار میآینــد و ایــن
موضــوع عاملــی بــرای وقوع ســرقت
توسط سارقان است.

شکایت از کادر درمان به خاطر مرگ دندانپزشک

گروه حــوادث  /همزمــان با مرگ
یــک دندانپزشــک در بیمارســتان،
خانــواده او از پزشــک معالــج و کادر
درمان بیمارســتان محــل درمان وی
شکایت کردند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،چنــد روز قبل مــرد جوانی
به دادســرای امور جنایی تهران رفت
و از دوســت پدرش که پزشــک مغز و
اعصاب بود شکایت کرد.
مرد جــوان مدعی بــود اقدامهای
ناکافــی ایــن پزشــک کــه از دوســتان
پــدرش بــود ،در ماجــرای مــرگ او
نقــش دارد .مــرد جوان زمانــی که در
مقابــل بازپــرس حبیــب اهلل صادقی
قرار گرفت ،گفت :پدرم دندانپزشک
معــروف و معتبــری در شــهرمان
اســت .او مدتی قبل مبتال به سرطان

برخورد مرگبار خودرو با کارگران شهرداری

گروهحوادث /یکی از دو کارگر شــهرداری اصفهان که حین خدمت دچار سانحه
تصادف شده بود ،جان باخت.
علی قاســمزاده شــهردار اصفهان در این باره گفت :دو نفر از کارگران شــهرداری
حین جمعآوری برگهای خشــک درختان از خیابان دچار سانحه شدند و یکی
از آنها فوت شــد که به خانواده ایشــان تســلیت میگویم .یکی از پاکبانان نیز هم
اکنون در بیمارستان بستری است که امیدواریم با دعای خیر مردم شفای عاجل
پیدا کند .قاســمزاده تصریح کرد :شــهروندانی که شب و نیمه شب در شهر تردد
میکنند سرعت مطمئنه در رانندگی را رعایت کنند ،چراکه عزیزانی در دل شب،
مشغولنظافتشهرهستند.علتتصادفیکهبرایاینکارگرزحمتکشرخداد،
سرعت باالی یک وانت پیکان بود که به ماشین حمل زباله شهرداری برخورد و
کارگری که پشت خودرو مشغول انجام وظیفه بود را دچار سانحه کرد.

قتل شبهعمد در پرونده مرگ راننده تاکسی

شــهروند مســئولیت پذیر دیگری نیز
این اقدام ســرباز را علیه سارق انجام
دهــد .از ایــن ســرباز شــجاع تقدیــر و
تشــکر میکنم درود بر غیرت و شرف
این سرباز عزیز.
ëëدر برابر سارقان مقاومت نکنید
ســرهنگ موقوفهای با بیــان اینکه
حواســمان باشــد تــا در دفــاع از خــود
و دیگــران نبایــد از چهارچــوب قانون
خــارج شــویم ،گفــت :نبایــد اقدامــی
خشــنتر و خطرناکتر علیــه اقدامی
کــه ســارق در هنــگام ســرقت انجــام
داده ،انجــام دهیــم و بــه او آســیب
برسانیم تا در ادامه به دردسر نیفتیم.
توصیــه ما بــه مردم این اســت که
اگــر دچــار کیف قاپی شــدند بــه هیچ
عنــوان مقاومت نکنند ،چرا که امکان
دارد مــورد حملــه شــدید ســارق قرار
بگیرنــد؛ برای مــا حفظ جــان ،از مال
شهروندان مهم تر است.
ëëافزایش کیف قاپی
وی همچنیــن در ادامــه بــا بیــان
اینکــه ســن ســرقت در کشــورمان بــه
زیر  18ســال رســیده اســت از افزایش
آمــار کیف قاپــی در تهران خبــر داد و
گفت :در هشــت ماهه نخست امسال
جــرم کیــف قاپــی دو درصــد افزایش
داشــته البته در بحث کشــف جرم در
ایــن زمینــه نیز هفت درصــد افزایش
کشفیات داشتیم.
رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران
تصریح کرد :انگیزه مجرمان و فضای

شــد و زمانی که ماجرای بیماری اش
را بــه یکــی از دوســتانش کــه فــوق
تخصــص مغــز و اعصــاب در یکی از
بیمارســتانهای خصوصــی تهــران
اســت گفت ،دوســتش از او خواســت
بــرای درمــان و مــداوا به بیمارســتان
محل کار او برود.
او ادامــه داد :پــدرم بــرای درمــان
راهــی تهــران و در بیمارســتان مــورد
نظــر بســتری شــد .مدتــی از بســتری
شــدناش گذشــته بــود کــه دوســت
پدرم گفــت بیماری پــدرم عود کرده
اســت .چند روز بعد نیــز او فوت کرد.
ما از دوســت پدرم که پزشک معالج
او بــود و کادر درمــان شــکایت داریم.
معتقدیــم که قصــور آنها مــرگ پدر
 60سالهام را رقم زده است.
با شــکایت مرد جــوان ،تحقیقات

گــروهحــوادث /رئیس قوه قضائیه با قاضی مجتمع شــهید باهنر کرمــان که در
جریان نجات یک متهم از خودکشــی دچار آســیب از ناحیه مهرههای کمر شد،
توگو کرد و جویای احوال وی شــد .بهگزارش مرکز رســانه
بهصــورت تلفنــی گف 
قوه قضائیه ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای صبح شنبه ( ۱۳آذر) با
«مسعود توکلی» قاضی فداکار کرمانی تماس گرفت و ضمن قدردانی از اقدام
بموقع این قاضی فداکار ،برای وی از درگاه خداوند متعال طلب شفای عاجل و
کامل کرد و گفت :دستگاه قضایی به وجود قضاتی آگاه و شجاع [ همچون شما]
که در راه خدمت به ملت از جان مایه میگذارند ،افتخار میکند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در گفتوگو با «یداهلل موحد» رئیس
ی شد که در
کل دادگستری کرمان نیز خواستار تشویق و حمایت از قضات فداکار 
مسیر خدمت خالصانه به خلق ،حتی از بذل جان خود دریغ نمیکنند و رسیدگی
بــه امور مردم را بر هر اقدام دیگری اولویت میدهند.رئیس قوه قضائیه در این
تماس تلفنی همچنین پیگیر روند درمان قاضی توکلیزاده شد و دستورات الزم
برای رسیدگی به وضعیت وی را صادر کرد.
رئیــس قوه قضائیه همچنیــن در خصوص ضرورت انجــام مراقبتهای الزم و
ایمنســازی اماکن قضایی جهت پیشــگیری از بروز اینگونه حوادث ،دســتورات
الزم را صادر کرد«.مسعود توکلی» قاضی شعبه  ۱۰مجتمع شهید باهنر کرمان
که به شــعبه صلح و سازش معروف اســت ،طی روزهای گذشته در حین اقدام
برای ممانعت از خودکشــی یک متهم ،دچار آســیب جدی در ناحیه مهرههای
کمر شــد و به زیر تیغ جراحی رفت.در این حادثه ،به متهم پرونده هیچ آســیبی
وارد نشد .این قاضی فداکار که هماکنون در منزل خود مشغول گذراندن دوران
نقاهت اســت ،اعالم کرده هیچ شــکایتی از متهم ندارد و همچنان پیگیر جلب
رضایت شاکیان پروندهها از جمله پرونده این متهم است.

اخبار

آتش زدن همسر سابق

رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس کل دادگستری کرمان:

بــه دســتور بازپــرس شــعبه چهــارم
دادســرای جنایی آغاز و پزشــک مغز
و اعصاب به دادسرا احضار شد .دکتر
میانسال زمانی که در مقابل بازپرس
جنایــی قــرار گرفــت ،اظهــارات پســر
جــوان را رد کرد و گفت :ما هر کاری از
دستمان برمی آمد برای نجات جان
دوســتم انجام دادیم .امــا بیماری او
وخیــم و بدنش درگیر ســرطان شــده
بــود .هیــچ اهمــال یــا کوتاهــی بــرای
درمان انجام ندادیم و این شکایت را
هم قبول نداریم.
باتوجه به رد این موضوع بازپرس
جنایی دســتور داد تا پزشــکی قانونی
علــت اصلــی مــرگ را مشــخص و
همچنین کمیســیون پزشــکی قانونی
پرونده بالینی متوفی را بررسی کند تا
چنانچه قصوری رخ داده اعالم شود.

گــروه حوادث /مــرد جوانی که در یک درگیری خیابانی باعــث مرگ یک راننده
تاکسی شده بود به اتهام قتل شبهعمد بهزودی محاکمه خواهد شد.
بهگــزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،مدتــی قبل گزارش درگیــری و مرگ یک
راننــده تاکســی بــه پلیس اعالم شــد .وقتــی مأموران بــه محل رســیدند یکی از
شــاهدان حادثه گفت :زن و مردی که سرنشین یک خودروی دیگر بودند با یک
راننده تاکسی درگیر شدند و او را زدند اما یکباره راننده روی زمین افتاد.
با انتقال جســد به پزشــکی قانونی تحقیقــات در این خصوص آغــاز و زوج جوان
بازداشــت شــدند.پلیس راهــوری کــه در آن درگیری شــاهد ماجرا بــود گفت :من
شاهد درگیری راننده تاکسی و مرد جوان بودم .درگیری میان آنها بهخاطر ترافیک
شدید شروع شد .دعوا باال گرفت و راننده خودرو چند ضربه به سر و صورت راننده
تاکسی زد .اما درگیری با وساطت مردم تمام شد .راننده تاکسی بهسمت ماشینش
میرفت که روی زمین افتاد او را به بیمارستان بردند اما جان باخت.
در حالی که فرضیه ارتباط داشتن مرگ راننده تاکسی با ضربهای که مرد جوان
به ســر و صورت او زده قوت گرفته بود کارشناســان پزشکی قانونی علت مرگ را
گرفتگی عروق کرونری قلب وی اعالم کردند.
کارشناســان در گزارشی اعالم کردند عروق کرونری قلب قربانی از قبل گرفتگی
شدید داشته که بر اثر استرس دچار پرخونی و ایست قلبی شده است.
با اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی متهم تحت بازجویی قرار گرفت.
وی گفت :من بههمراه همسرم سوار بر پراید از میدان آزادی عبور میکردیم که
راننده تاکسی از پشت سر شروع به بوق زدن کرد .من به او گفتم ترافیک است و
بیدلیل بوق نزند .اما پیاده شد و بهسمت من آمد و داد و فریاد و فحاشی کرد.
من گفتم در این ترافیک کجا بروم! من هم عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم.
مــردم دخالت کردند و درگیری تمام شــد .چند دقیقه بعد بار دیگر در ترافیک
راننده تاکســی شــروع به داد و فریاد کرد .من خیلی عصبانی شــدم با این حال
همســرم مانع از پیاده شــدن من شــد .اما مرد راننده به سمت ماشین من آمد
مردم هم ســعی کردند جلوی او را بگیرند که موفق نشــدند .راننده ضربهای به
من زد و من هم دو ضربه به صورتش زدم و دعوا با وساطت مأمور پلیس راهور
و شــاهدان تمام شد .راننده تاکسی بهسمت ماشــینش میرفت که یکباره روی
زمین افتاد و سرش با زمین برخورد کرد .من اصالً ضربهای به او نزدم.
متهم در پاسخ به این سؤال که آیا از بیماری مقتول با خبر بوده است گفت :من
از بیماری او خبر نداشــتم و اصالً او را نمیشناختم و فقط ضربهای به صورتش
زدم.در این پرونده دو فرزند مقتول که در خارج از کشــور هســتند شکایت خود را
مطرح کرده و خواستار قصاص شدند اما کیفر خواست پرونده با توجه به شواهد
و مــدارک و اظهــارات متهم با اتهام قتل شــبهعمد صادر شــد تــا وی در دادگاه
کیفری یک استان تهران از خود دفاع کند.

کشف کتیبه «فرخزاد» در یک مرغداری

گروه حوادث/کتیبه فرخزاد مربوط به دوره ساســانی که سرقت شده بود در یک
مرغداری در مرودشت کشف شد.
بهگزارشخبرگزاریمهر،حمیدفدایی،مدیرپایگاهمیراثجهانیتختجمشید
در تشریح این خبر گفت :در دامنه کوه مهر و در مجاورت مجموعه جهانی تخت
جمشید ،چهار کتیبه مربوط به اواخر دوره ساسانی وجود داشت که سالها پیش
یکی از آنها موســوم به کتیبه فرخزاد ،به ســرقت رفــت .با تالش یگان حفاظت
تخت جمشید این کتیبه در یک مرغداری نزدیکی کوه رحمت مجموعه تخت
جمشــید پیدا شــد.مدیر پایگاه جهانی تخت جمشــید افزود :این ســنگ توسط
سوداگران گنج به دو نیم تقسیم شده ولی خود کتیبه تقریباً سالم مانده است.
در این باره پروندهای تشکیل شده و متخلفین تحت تعقیب هستند.

سرقت  20میلیون تومانی قاب از گورستان

گروهحوادث/سارقحرفهایکهقابهایآلومینیومیقبرستانهارادرشهرستان
جهرم سرقت میکرد دستگیر شد.
سرهنگ خسرو رزمجویی ،فرمانده انتظامی جهرم اظهار داشت :سحرگاه شنبه
در پــی به ســرقت رفتن تعــدادی از قابهــای آلومینیومی قبرســتان رضوان در
شهرســتان جهرم و انتشــار کلیپ مربوطه در فضای مجازی ،بالفاصله بررسی
موضوع با هدف کشف سرقت و شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور
فــوری مأموران انتظامی قرار گرفت.وی افزود :مأمــوران کالنتری  ۱۲مطهری با
حضور در محل سرقت و بهدست آوردن سرنخهایی در این زمینه ،موفق شدند
کمتر از  ۱۲ســاعت ســارقی که به قابهای آلومینیومی قبرها رحم نکرده بود را
شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کنند.فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با
بیان اینکه در بازرسی از منزل سارق  ۳۴ساله تعدادی قاب آلومینیومی متعلق
به قبرهای مردگان کشــف شــد ،بیان کرد :یک دســتگاه پژو  ۴۰۵نیز که سارق به
وســیله آن اقدام به ســرقت میکرده است نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را حدود  ۲۰۰میلیون ریال برآورد کردهاند.

