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زلزله در پارسیان به خانه ها خسارت زد

اخبار

گروه حوادث  /زلزله  5.2ریشتری در منطقه بندر مقام پارسیان به تعدادی
از خانههای مردم خســارت وارد کرد که کار اســکان اضطراری انجام شــده
اســت.مهرداد حســنزاده ،مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری هرمزگان
صبــح دیروز با اعــام این خبر گفت :از همان دقایق اولیــه پس از زلزله5 ،
تیــم ارزیاب به منطقــه کانون زلزله اعزام شــدند و واحدهای هالل احمر و
بخشــداریها و فرمانداریهای مناطق مجاور نیز در وضعیت آماده باش
قرار گرفتند .بررســیها نشان میدهد که خســارات جزئی و ترک خوردگی
دیوار منازل در ســه روســتای کانــون زلزله رخ داده که خســارات محدود در
منازل روستای دمتیر شمالی و جنوبی بیشتر بوده و کار اسکان اضطراری در
این روستاها از سوی جمعیت هالل احمر انجام گرفته است.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان وضعیت آب و برق و
خطوط مواصالتی مناسب است و قطعی در این بخش نداریم.
وی اضافــه کرد :گزارشــی از وضعیت زلزله و مناطق زلزله زده نیز از ســوی
استاندار تهیه و به وزیر کشور نیز منعکس شده است.
در بنــدر مقــام و المرد در غرب هرمزگان و جنوب اســتان فارس تاکنون ۱۸
پس لرزه رخ داده است.
ëëوقوع  85زلزله در یک هفته در چارک و کیش
بــه گــزارش فارس ،از جزیره کیــش و منطقه چارک نیز خبر میرســد که از
زلزلههــای این منطقه نیز کاســته نشــده و مرتباً این منطقــه در حال وقوع
زلزلههایی با شدت  3تا  4ریشتر است به طوری که بیش از  85زلزله در یک
هفته اخیر در کیش و چارک به وقوع پیوسته است.
مــردم کیش و چارک نیز که معموالً شــبها را خارج از منازل میگذرانند،
یک هفتهای اســت که هر روز و شــب شــاهد وقوع زلزلههایی با شدتهای
گوناگون هستند که پس از زلزله  ۵.۲ریشتری  ۲۵خرداد تمامی ندارد.
اگرچه مصلی و برخی ســالنهای ورزشــی در کیش مهیای استفاده عموم
شده اما برخی از مردم نیز تا صبح در خودروهای خود میخوابند.
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گــروه حوادث/وقــوع زمین لرزه به قــدرت ۶.۱
در مقیاس ریشــتر در شــرق افغانستان صدها
کشته و زخمی برجا گذاشت.
بــه گــزارش رســانههای محلــی افغانســتان،
ایــن زمیــن لــرزه ســاعت  ۱:۲۴بامــداد حــدود
 ۴۴کیلومتری شــهر خوســت در جنوب شــرقی
افغانســتان و در عمــق  ۵۱کیلومتــری زمیــن
رخ داده اســت« .شــرفالدین مســلم» معاون
وزارت دولــت طالبــان در امــور رســیدگی بــه
حــوادث طبیعی در یک نشســت خبری اعالم
کرد که تلفات زلزله در شرق افغانستان به هزار
کشته و هزار و  500زخمی افزایش یافته است.
مقامات محلی به خبرگــزاری دولتی «باختر»

گفتنــد کــه اگــر دولــت مرکــزی کمکهــای
اضطراری ارائــه نکند ،احتمال افزایش تلفات
وجود دارد.
منابــع محلــی میگوینــد کــه خســارات ناشــی
از ایــن زلزلــه ویرانگــر در مناطــق دورافتــاده و
فقیرنشــین به طور ویژه شــدیدتر بوده اســت و
خانههــای گلی مــردم ویران شــده و در برخی
مناطق نیز خانههای مردم در حاشیه ک وهها بر
اثر ریزش کوه تخریب شده است.
«عبدالغنی برادر» رئیس کمیســیون رسیدگی
به حوادث طبیعی افغانستان نیز در جلسهای
فــوری به ادارات ذیربط دســتور داده اســت تا
نهادهای ذیربط با اســتفاده از تمامی امکانات

هرچه زودتر به کمک آسیبدیدگان بشتابند.
بهگفتــه ذبیــحاهلل مجاهــد ،ســخنگوی امارات
افغانســتان قدرت زمین لرزه در والیت پکتیکا
بیش از سایر مناطق بوده است.
مرکز اروپایی لرزهنگاری مدیترانه ( )EMSCدر
توئیتی آورده اســت که حــدود  ۱۱۹میلیون نفر
در پاکســتان ،افغانســتان و هند در شعاع ۵۰۰
کیلومتــری اطراف کانون زلزله آن را احســاس
کردند.شبکه خبری بی بی سی به نقل از مرکز
لرزهنــگاری ایاالت متحده اعالم کرد :ســاعات
اولیه چهارشــنبه زلزلهای به بزرگی  ۶.۱ریشــتر
مناطــق پرتراکمی از افغانســتان و پاکســتان را
لرزانــد و مقامــات افغانســتان اعالم کــرده اند
کــه احتمــال تلفــات قابــل مالحظــه ناشــی از
این حادثه وجــود دارد.همچنین بنابر گزارش
خبرگــزاری رویتــرز ،تاکنــون گزارشــی از تلفات
و خســارتهای احتمالــی ایــن زمیــن لــرزه در
پاکســتان منتشــر نشــده اســت.تصاویر منتشر
شــده در شبکههای اجتماعی ســاکنان مناطق

تصادف مرگبار سارق خودرو
با پیـــرزنعابر

تحویل اموال مالباختگان بانک ملی بعد از تفکیک

گــروهحوادث/بانک ملی ایــران بهدنبال اظهارات رئیس پلیس پایتخت در
خصوص تحویل ارز و ســکه مکشــوفه از ســارقان صندوقهای اجارهای این
بانکتوضیحاتیارائهکرد.براساسگزارشبانکملیبهمنظورحفظحقوق
صاحبان اموال مســروقه ،صورتبرداری و ارزیابی اقالم کشــف شده شامل،
ســکه ،ارز و مصنوعات طال ،تحت نظارت دادسرا ،بازپرس رسیدگی کننده و
پلیس صورتبرداری و ارزیابی و به نیابت از دادسرا ،تحویل خزانه بانک ملی
ایران شــده است،اما تاکنون هیچ اقالمی تحویل هیچ یک از صاحبان اموال
نشده اســت ،چرا که حسب دستور قضایی ابالغی ،هرگونه تعیین تکلیف و
تحویــل اموال فقط پس از اعمال تشــریفات قضایی و برابر دســتور بازپرس
رسیدگیکننده امکان پذیر بوده و این روند بسرعت در حال بررسی و پیگیری
است.همچنینباعنایتبهاختالطاموالمسروقه،دادسرایرسیدگیکننده
با ســرعت ،دقت و جدیت اقدامات الزم به منظور تفکیک ،تعیین تکلیف
امــوال و صاحبان آن را آغاز کرده و قطعاً نتایج حاصله و فرایند تشــخیص
و تحویل آن نیز مســتقیماً به اطالع هر یک از صاحبان اموال خواهد رســید
و دادسرا به اظهارات و نظرات احتمالی ذینفعان توجه و رسیدگی میکند،
بنابراین ذینفعان پرونده فقط به اطالعرســانی مستقیم دادسرا و اطالعیه
رسمی بانک ملی ایران در سایت بانک توجه کنند.

 4کشته در برخورد دو کامیون

گروه حوادث /ســارق ســابقهدار که هنگام
ســرقت خــودرو و فــرار از محــل حادثــه
پیرزنــی را زیــر گرفته و کشــته بود از ســوی
پلیس دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،چند
روز قبــل مــرد جوانــی در تماس بــا پلیس
از ســرقت خــودروی پــژو  405خــود خبــر
داد .بهدنبــال اعــام ایــن خبــر بالفاصلــه
مأمــوران کالنتری وارد عمل شــده و طرح
مهار اجــرا شــد.در حالی که گشــت پلیس
در تالش برای دســتگیری ســارق پژو بود،
مأمــوران موفــق شــدند خودروی ســرقتی
را چنــد محلــه آنطرفتر شناســایی کنند
و بــه راننــده دســتور ایســت دادنــد .امــا
راننــده خــودروی ســرقتی بــدون توجه به
اخطارهای مأموران در حالی به فرار ادامه
داد کــه زن و مرد جوانــی نیز داخل خودرو
بودند.

گــروه حــوادث  /برخورد تریلی حامل ســوخت با کامیون بــاری در کیلومتر
۳۲محور سربیشه به نهبندان  ۴کشته برجا گذاشت.
ســرهنگ علیرضا رضایی  ،رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی اظهار
داشت :ساعت  01:39بامداد چهارشنبه در کیلومتر  32سربیشه-نهبندان
یک دستگاه تریلی حامل فرآوردههای نفتی با یک دستگاه کامیون حامل
بار ضایعات برخورد و منجر به آتشســوزی گسترده شد .در اثر این حادثه
چهار نفر در دم جان باختند که هویت آنان قابل شناسایی نیست.
وی علت حادثه را بیاحتیاطی از سوی راننده کامیون باری ناشی از انحراف
به چپ و خواب آلودگی و خستگی اعالم کرد .تصادف دو کامیون در محور
سربیشــه بــه نهبندان منجر به آتشســوزی گســتردهای شــده بــود و محور
مواصالتی از زمان وقوع حادثه تا  4:30بامداد مسدود بود که با اطفای کامل
حریق مســیر بازگشایی شد .رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت:
 8تیم از پلیس راه و همچنین خودروهای آتشنشانی از چهار شهرستان
بیرجند ،سربیشه ،نهبندان و شوسف به محل حادثه اعزام شدند.
اکبــری معاون امداد هاللاحمر خراســان جنوبی نیز بــه خبرنگاران گفت:
یک تیم از بیرجند و یک تیم از سربیشــه به حادثه اعزام شــدند و نیروهای
هاللاحمر با استفاده از ست هیدرولیک اجساد را از درون خودرو محبوس
شده خارج کردند و تحویل نیروی انتظامی دادند.

رســتوران شــناور «جامبــو» کــه از شناختهشــدهترین جاذبههــای دیدنــی
هنگکنگ بود هنگام عبور از جزایر «پاراســل» دریای جنوبی چین واژگون
شــد.به گزارش شــبکه تلویزیون ملی ژاپن (ان اچ کی) ،شــرکت مالک این
رســتوران شــناور در بیانیــهای اعالم کرد که این کشــتی غول پیکــر در حالی
که توســط یک کشــتی یدک کش در آبهای آزاد کشــیده میشد ،واژگون و
غرق شــده است.این کشتی  ۸۰متری سهشــنبه گذشته از محل همیشگی
توقف خود در بندر «آبردین» هنگ کنگ به سمت یک تعمیرگاه کشتی که
محل آن فاش نشده ،حرکت کرد .طی تعطیالت آخر هفته ،این رستوران و
کشتیهای یدک کش آن هنگام عبور از جزایر «شیشا» که به جزایر پاراسل
نیز معروف اســت با شرایط بد جوی مواجه شدند .این شرکت میگوید که
حادثه مصدومی نداشــته اما اعتقاد بر این است که این جاذبه گردشگری
سابق تا عمق بیش از  ۱۰۰۰متری فرو رفته باشد به طوری که بعید به نظر
میرسد بتوان آن را از آب بیرون کشید.
رستوران شناور جامبو بیش از چهار دهه یکی از جاذبههای دیدنی هنگ
کنگ بوده اما در ســال  ۲۰۲۰به خاطر قرنطینههای مربوط به همهگیری
جهانی کرونا دچار مشکالت مالی و مجبور به تعطیلی شد.

تعقیــب و گریــز ادامــه داشــت و مأموران
چندین بار به راننده دســتور ایســت دادند
اما پژوسواران به فرار خود ادامه دادند .در
این میان مأموران دست به اسلحه شده و
چندین تیر هوایی شلیک کردند .اما تیرها
نیز باعث توقف خودرو نشــد این در حالی
بــود که راننــده خــودروی مســروقه هنگام
فــرار ناگهــان بــا پیرزنی کــه در حــال عبور
از خیابــان بــود تصــادف کرد .تصــادف به
قدری شدید بود که خودرو نیز صدمه دید
و متوقف شد .راننده و زن جوانی که داخل
خــودرو بودند بالفاصله پیاده شــده و پا به
فــرار گذاشــتند اما مأمــوران موفق شــدند
سومین سرنشین خودرو را بازداشت کنند.
مــرد جــوان در تحقیقــات مدعــی شــد :از
ســرقتی بودن خودرو خبر نداشــتم ،پدرام
دوســتم اســت امروز با او تمــاس گرفتم و
از او خواســتم بــه دنبالــم بیایــد وقتی آمد

دوســتش هــم داخل خودرو بــود اما وقتی
من ســوار خــودرو شــدم ناگهــان پلیس به
پدرام دســتور ایســت داد و او هم بیتوجه
فرارکرد که تعقیب و گریز شروع شد.
بهدنبال اظهارات دوســت پدرام و مدارک
و شــواهد بهدست آمده در صحنه سرقت،
مخفیــگاه پدرام شناســایی شــد .اما زمانی
کــه مأموران برای دســتگیری او وارد عمل
شــدند ،متهــم از مخفیگاهــش فــرار کرده
بود.
تحقیقــات در این خصوص ادامه داشــت
تــا اینکــه کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس
آگاهــی پایتخــت دریافتنــد کــه پــدرام بــه
اتهــام ســرقت توســط یکــی از کالنتریهــا
بازداشت شــده است .بدین ترتیب پس از
هماهنگیهای قضایی بــا بازپرس جنایی
متهــم بــرای تحقیقــات بــه اداره آگاهــی
منتقل شد.

پــدرام در بازجوییهــا گفت :تا بــه حال 8
بار بهخاطر سرقت و مواد مخدر بازداشت
شــدهام .آخرینبــار حکــم دادگاه  4ســال
حبــس بــود کــه اواخــر فروردیــن امســال
بــا گذاشــتن وثیقــه چنــد روزی مرخصــی
گرفتــم .از آنجایــی کــه وضع مالــی خوبی
نداشــتم و نیــاز به پول داشــتم تصمیم به
ســرقت گرفتــم .با دوســت دختــرم اقدام
به ســرقت خــودرو میکردیــم ،در آخرین
ســرقت خودروی پژو  405را که روشــن در
مقابل میوهفروشــی رها شده بود ،دیدیم.
صاحــب خــودرو بــه داخــل میوهفروشــی
رفته بود بالفاصله پشــت فرمان خودروی
پــژو  405نشســتم و آن را ســرقت کــردم.
حیــن فــرار دوســتم تمــاس گرفــت و ما را
بــه خانــهاش دعــوت کــرد؛ او را در بین راه
سوار کردم و در حال رفتن به خانه دوستم
بودم که گشــت پلیس ما را شناســایی کرد.
من نمیخواســتم پیرزن کشــته شود اصالً
برخورد خودرو با او کشنده نبود.
ëëفرار از بیمارستان
متهــم گفــت :درآن تصادف خــودم هم
صدمه دیــده بــودم و برای اینکــه پلیس
نتوانــد مــرا دســتگیر کنــد به بیمارســتان
رفتــم و بــا هویت جعلی بســتری شــدم.
 4روز در بیمارســتان بــودم امــا یــک روز
بیماری را به بیمارستان آوردند که مأمور
مراقب داشــت .با دیدن مأمور ترســیدم
که نکنــد من را شناســایی و دســتگیر کند
به همین خاطر از طبقه دوم بیمارســتان
فــرار کــردم .بعــد از فــرار دوبــاره ســراغ
ســرقت رفتم که حین ســرقت بازداشت
شــدم.به دســتور بازپرس شــعبه چهارم
دادســرای امــور جنایــی تهــران ،پــدرام و
دوســتش در اختیــار اداره آگاهــی قــرار
داده شده و تحقیقات برای بازداشت زن
جوانی که در این ســرقت همراه آنها بود
ادامه دارد.

قصاصقاتلی کهدوستشراکشتهبود

حوادث جهان

غرق شدن رستوران شناور هنگ کنگ

زلزلــه زده در والیت «پکتیــکا» را روی برانکارد
و آوارهــای به جا مانده از ریزش ســاختمانها
نشان میدهد.
ëëارسال کمک های اولیه ایران به افغانستان
در پــی زلزلــه مرگبــار افغانســتان ،ســفارت

گــروه حــوادث  /مــرد جوانــی که دو ســال قبــل در جریان
اختــاف مالی با دوســتش بر ســر فروش یــک قطعه زمین
ســناریوی قتل او را طراحی و اجــرا کرده و پس از محاکمه به
قصاص محکوم شده بود سحرگاه دیروز در ندامتگاه مرکزی
کرج به دار آویخته شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی به این پرونده
ازاردیبهشت ســال  99با پیدا شدن جنازه مردی 32ساله در
خانه مجردی اش واقع در مشکین دشت کرج شروع شد.
وقتــی دوســتان فریــد به خانــه مقتول رفتنــد کســی در را باز
نکرد بنابراین مشــکوک شده و موضوع را به برادرش اطالع
دادند .دقایقی بعد برادر فرید به محل رسید و به محض باز

کردن در خانه با صحنه هولناکی روبهرو شــد جسد برادرش
در حالی که ســرش را بریده بودند در اتاق پذیرایی مشاهده
شــد .با اعــام موضوع به پلیــس چند دقیقه بعــد مأموران
گشــت نزدیکترین کالنتری در محل جنایت حضور یافته و
بازپرس محمد عنبری رئیس شــعبه یکم دادسرای جنایی
کرج خودش را به این خانه رساند.
پس از بررسیهای اولیه کارآگاهان به یکی از دوستان مقتول
ظنین شدند و به تحقیق و بازجویی از وی پرداختند .در حالی
که تحقیقات ادامه داشــت نتیجه کالبد شکافی جسد نشان
داد قبل از قتل به وی داروی بیهوشی تزریق کرده بودند.
در ادامه مرد جوان که از دوســتان مقتول بود لب به اعتراف

اتهام تسبیب در قتل برای راننده اتوبوس

گروهحوادث /راننده اتوبوســی که با پنچر کردن
الســتیک آمبوالنس مــرگ کودکــی را رقم زده
بود با خانــواده دختر کوچولــو مواجه حضوری
شد.به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،حدود
یک هفته قبل خبر مرگ دختری  2ساله به نام
درسا به علت پنچر شــدن الستیک آمبوالنس
اورژانــس و دیــر رســاندن بیمار به بیمارســتان
منتشر شــد .بازپرس جنایی دستور رسیدگی به
این پرونده را صادر کرد و مشــخص شــد راننده
یک اتوبوس وقتی با خودروی آمبوالنس که در
خط ویژه توقف کرده بود روبهرو شــده بهخاطر
عصبانیــت الســتیکهای آمبوالنــس را پنچــر

کرده اســت .بنابراین راننده اتوبوس در کمتر از
 24ساعت بازداشت شد.با مرگ درسا ،خانواده
کــودک از پزشــک معالــج دخترشــان و عامل
پنچری آمبوالنس شکایت کردند.
صبــح روز گذشــته راننــده اتوبــوس در مقابــل
خانواده درســا در دادســرا قرار گرفــت .خانواده
دختر کوچولو با دیدن متهم در حالی که بسیار
ناراحــت بودنــد خطاب به متهم گفتند :درســا
تنهــا بچهمان بود ،چطور دلتان آمد که دســت
بــه چنیــن کاری بزنیــد .مــا اهــل خوزســتانیم
گرمــای طاقتفرســای آنجــا را تحمــل کردیم
چطور نتوانستی فقط چند دقیقه تحمل کنی تا

گشــود و گفت :من و فرید از دوســتان قدیمــی بودیم و چند
ســالی از رفاقــت ما میگذشــت من زمینــی را از او به قیمت
دویســت میلیون تومان خریدم بعد از مدتی به خاطر گران
شدن زمین فرید از من خواست که در قبال پس دادن پولم
زمین را به او بازگردانم اما من قبول نکردم و همین موضوع
باعث کینه و اختالف بین ما شــد تــا اینکه روز حادثه متوجه
شدم سرما خورده است او از من خواست تا به خانهاش بروم
و آمپولــی را که برای ســرماخوردگی بود به او تزریق کنم من
هم از این فرصت استفاده کردم و با خریدن داروی بیهوشی
به خانه او رفتم و به جای آمپول ســرماخوردگی به او آمپول
بیهوشــی تزریق کــردم .خیلی زود بیهوش شــد بعــد من با

آمبوالنسبرود؟
راننــده اتوبــوس در حالــی کــه گریــه میکــرد و
پشــیمان بود گفت :مــن خودم دو دختــر  10و 14
ساله دارم و از اتفاقی که رخ داده است هم خودم
و هم دخترهایم در شــوک هســتیم .مقــداری از
اتوبــوس ســهم من اســت و مقداری هم ســهم
شرکتی اســت که با آن کار میکنم 10 .سال است
که راننده اتوبوســم و  5سالی میشود که به خط
سیدخندانآمده ام.
روز حادثــه بــه خاطر بلواری که بیــن خط رفت
و برگشــت اتوبــوس بــود نمیتوانســتم به خط
دیگــر بــروم 10 .دقیقهای هم صبــر کردم ،حتی

از اتوبوس پیاده شــدم و داخل خودرو و قسمت
بیمــارش را دیدم اما کســی داخــل آن نبود50 .
متری دنده عقب گرفتــم که نزدیک بود با یک
موتورســوار تصــادف کنــم.وی ادامــه داد :هــوا
بهشــدت گــرم بــود و مســافران زیادی داشــتم.
از شــدت عصبانیت این کار را انجــام دادم ولی
هرگــز تصــورش را نمیکــردم کــه ایــن کار مــن
باعــث مــرگ کودکــی شــود و از عــذاب وجدان
نمیدانم چکار کنم.به دســتور بازپرس محمد
جواد شفیعی ،متهم جوان به اتهام تسبیب در
قتل شبهعمد و تخریب خودروی آمبوالنس در
اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفت.

جمهــوری اســامی ایــران در کابــل با انتشــار
پیامــی ضمــن ابــراز تســلیت و همــدردی بــا
ملت افغانستان از ارسال  2فروند هواپیمای
حــاوی کمکهــای اولیــه بــه قربانیــان ایــن
حادثه خبر داد.

قتل همسر

به خاطر زیادهخواهی

گــروهحــوادث /مرد ضایعات جمعکن مدعی شــد کــه به خاطر
زیادهخواهیهای همســرش با او درگیر شده و ناخواسته او را کشته
اســت.به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،دوشــنبه  30خرداد
مأمــوران کالنتــری  159بیســیم در تمــاس بــا بازپــرس ساســان
غالمی از قتل زن  20ســالهای در خانهاش خبر دادند.با اعالم این
خبر بازپرس جنایی و تیم بررســی صحنه جرم راهی محل شــده
و با جســد زن جوان در حالی که خفه شــده بود مواجه شــدند .در
بررســیهای اولیه مادر متهم گفت :پســرم با من تماس گرفت و
از من خواســت با عجله خودم را به خانهاش برســانم .با ورود به
خانه آنها ناگهان با بدن بی جان عروسم مواجه شدم ،در حالی که
شــوکه بودم همزمان برادرشــوهرم هم آمد و با پلیس و اورژانس
تماس گرفتیم ،اما پســرم از محل متواری شد.ســاعاتی از جنایت
گذشــته بود که کارآگاهان موفق به دستگیری متهم فراری شدند.
مرد  21ساله در تحقیقات گفت :ما تبعه یکی از کشورهای همسایه
هستیم و  6سال قبل به ایران آمدیم .همسرم از اقوام نزدیکم بود
و حاصل این ازدواج پسری دو ساله است .من ضایعات جمع کن
هستم ،اما وضع مالی خوبی ندارم و همسرم اصالً به این موضوع
توجــه نمیکــرد.او ادامــه داد :درخواســتهای همســرم تمامــی
نداشــت و هر روز از من خواسته تازهای داشت ،سر همین موضوع
باهم دعوایمان میشــد و با وجود یک بچه این درگیریها تمامی
نداشــت .آن شــب از ســر کار آمدم و خیلی خســته بودم همسرم
دوبــاره شــروع به غــر زدن کرد و من از شــدت عصبانیت پارچهای
را که در گوشــه اتاق بود دور گردنش پیچاندم .به خودم که آمدم،
دیدم همســرم نفس نمیکشــد .بالفاصله به مادر و عمویم خبر
دادم و آنهــا خودشــان را بــه خانه رســاندند و بــا اورژانس و پلیس
تمــاس گرفتند .خودم هم فرار کردم ،اما به شــدت عذاب وجدان
داشــتم و ناراحت بودم و از اتفاقی که افتاده بشــدت پشــیمانم.به
دستور بازپرس شعبه ســوم دادسرای امور جنایی تهران متهم به
ادارهدهمپلیسآگاهیپایتختمنتقلشدوتحقیقاتادامهدارد.

چاقویی که از قبل آماده کرده بودم گردن او را بریدم .بعد با
پاک کردن اثر انگشت از خانه گریختم...
با اعترافهای تکان دهنده این متهم بود که راز این جنایت
مرموز کشف شــد.این پرونده پس از تکمیل شدن به دادگاه
کیفری اســتان البرز فرســتاده شــد ،متهم درحالی که اظهار
ندامــت و پشــیمانی میکــرد اما قضــات دادگاه متهــم را به
خاطر قتل عمد به قصاص عمد محکوم کردند.
بــا تأیید حکــم قصاص نفس از ســوی قضــات دیوانعالی
کشور متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت و سرانجام
سحرگاه چهارشنبه وی در ندامتگاه مرکزی کرج پای چوبه
دار رفت ،با اینکه کمیته صلح و ســازش دادگستری استان
البــرز تالش خــود را برای جلب رضایت اولیــای دم به کار
بســته بودند اما خانواده مقتول حاضر به گذشــت نشــدند
و در نهایــت مرد  44ســاله پس از خوانــدن حکم مجازات
از ســوی نماینــده دادســتان و حضــور مســئوالن ندامتگاه
مرکزی و اولیای دم قصاص شد.

