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گــروه حــوادث /دو زندانی محکــوم به مرگ که
در یــک قدمــی چوبه دار قرار داشــتند با رضایت
خانــواده مقتــوالن دو پرونــده و بــه حرمــت ایام
عزاداری امام حسین(ع) بخشیده شدند.
ëëبخششقاتلیکهدوستشراربودهبود
در یکی از این پروندهها که از روز پانزدهم اسفن د
سال ۹۸آغاز شد مرد جوانی با چاقو به قتل رسید.
در تحقیقات میدانی مشــخص شــد سرنشینان
یک خودروی ســمند جســد را در ایــن محل رها
کــرده و متــواری شــدهاند .بــا شناســایی صاحب
خودروی ســمند به نام مجتبی وی دســتگیر شد
و گفــت :یکــی از دوســتانم بــه نام ســیروس نزد
من آمد و گفت که میخواهد از دوســتش سجاد
انتقام بگیرد .من هم بهخاطر رفاقتی که داشتیم
قبول کردم .روز حادثه سیروس و همسرش سوار
ماشین سمند من شدند و به محل کار سجاد در
حوالی ماهدشت کرج رفتیم .نقشه این بود که او
را بــه کمپ تــرک اعتیاد ببریــم و برایش پاپوش
درســت کنیم که معتاد اســت تا در آنجا بستری
شــود .سر همین مسأله با سیروس دعوایش شد

و ســیروس او را از ماشــین به بیــرون پرتاب کرد.
بــه دنبال ادعــای راننده ســمند ،تحقیقات برای
دســتگیری ســیروس و همســرش ادامه یافت و
متهمان در یکی از شــهرهای شمال غربی کشور
بازداشت شدند.
اما ســیروس اظهــارات متفاوتی را مطــرح کرد و
گفــت :هدفم این بود که ســجاد را به کمپ ترک
اعتیاد ببرم و بســتری کنم تا به اموالم برسم اما
قصد کشــتن او را نداشــتم .او با سندسازی اموال
و ســرمایه و حتی کارگاه مبلسازیام را تصاحب
کرده بود و من میخواســتم هرطور شده اموالم
را پس بگیرم .روز حادثه وقتی او را ســوار ماشین
کردیم ،قصد داشــت فرار کنــد .به همین خاطر
دســت و پایش را بســتیم و کتکــش زدیم اما من
فقط به او مشــت و لگد زدم ،مجتبی او را با چاقو
زد .پــس از آن ســجاد ناگهان از هــوش رفت و ما
تصمیــم گرفتیــم او را نزدیــک بیمارســتان رهــا
کنیــم تا پیدایش کنند و نجات یابد .بعد از آن به
خانه مجتبی (راننده ســمند) رفتیم .وقتی آنجا
بودیم در فرصت مناسب و زمانی که مجتبی در
آشپزخانه سرگرم پختن غذا بود ،طال و دالرهایی
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تکذیب مرگ
 5روستایی در حمله عقرب ها

گروه حوادث /فرماندار ویژه شهرستان میناب ،خبر مرگ  5نفر بر اثر حمله عقربها
را تکذیب کرد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،از شــنبه شــب اخبــاری در فضای مجازی مبنی
بر هجوم عقربها به روستای چاهنان از توابع بخش سندرک میناب منتشر و دست
به دســت شد.مجید سلحشور فرماندار شهرســتان میناب در این باره گفت :بهدنبال
انتشار برخی اخبار مبنی بر جانباختن  5نفر بر اثر نیش عقرب ،مسأله را مورد بررسی
قرار دادیم و مشخص شد این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد در روستای چاهنان
تنها  12مورد گزش عقرب گزارش شده که هیچکدام فوت نشدهاند.
سلحشــور خاطرنشان کرد :از ابتدای ســال تاکنون در بخش سندرک  135مورد گزش
عقرب داشتیم که تنها یک نفر فوت شد.
فاطمه نوروزیان ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان نیز در این باره گفت :از
شهرستان میناب و بخش سندرک از سوی مراکز درمانی و بهورزان روستایی گزارشی
مبنــی بــر فوت افراد به وســیله نیــش عقرب نداشــتهایم .به محض اطــاع یک تیم
نظارتی و کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی به منطقه اعزام شدند
تا وضعیت را بررسی کرده و گزارش خود را ارائه دهند.
نوروزیان گفت :در مراکز درمانی سرم عقرب به میزان کافی وجود دارد و فرد با هر نوع
عقربی مورد گزش قرار گیرد با همان سرم قابل درمان است و از اینرو مشکلی وجود
ندارد .روستای چاهنان هر ساله با شخم زدن زمینها با هجوم عقربها مواجه است
و امسال با توجه به شرایط بارشها این وضعیت بدتر شده و عقربهای بیشتری وارد
روستا شدهاند .روز دوشنبه گزارش جامع کارشناسان اعزامی به دست ما خواهد رسید
و این مسأله از طریق رسانههای رسمی به شکل مطلوبتری اطالعرسانی خواهد شد.

ëëپدرومادریکهبخشیدند
دومین مرد زندانی کــه از مرگ نجات یافت روز
 ۳۰شــهریور ســال  ۹۹در میــدان نوبنیاد مرتکب
قتل شــده بود .با اعالم خبر بــه بازپرس جنایی،
تیم بررسی صحنه جرم راهی محل قتل شدند.
قربانــی مــرد  ۳۷ســالهای به نــام امیر بــود که با
ضربه چاقو از پا درآمده بود.

و قضات دادگاه کیفری حکم بر قصاص او صادر
کردنــد .با تأیید ایــن حکم در دیوانعالی کشــور،
پرونده بــرای اجــرای حکم به دادســرای جنایی
پایتخت رفت.
مســئوالن واحد صلح و سازش دادسرای جنایی
تهران چندین جلسه صلح و سازش برای جلب
رضایــت خانــواده امیر برگــزار کردند امــا اولیای
دم همچنــان خواهــان قصــاص قاتل پسرشــان
بودنــد تــا اینکــه در نهایــت حــدود دو مــاه قبــل
تاریــخ اجرای حکم به محکوم و خانواده مقتول
اعالم شــد .خانواده مقتول کــه خواهان قصاص
بودند در روز اجرای حکم تصمیم خود را تغییر
دادند .پدر و مادر امیر گفتند به دلشان افتاده که
قاتل را ببخشــند و با خدا معامله کنند .از طرفی
چون محکوم در این مدت در زندان رفتار خوبی
داشــت و از جنایتی کــه کرده بود ابراز پشــیمانی
داشت اولیای دم در آخرین لحظات به محکوم
مهلــت داده و در نهایــت با شــرط پرداخت دیه
در حالــی رضایــت دادنــد که گفتنــد میخواهند
مبلــغ دیه را خــرج امور خداپســندانه و کمک به
نیازمندانکنند.

گــروه حوادث« /آزادی بدون قید و شــرط ســارقانی که زیــر  20میلیون تومان
سرقت کردهاند امنیت جامعه را بر هم میزند».
ســردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت با بیان این مطلب گفت :چرا
باید ســارقان زیر  ۲۰میلیون تومان بالقید آزاد شوند و دوباره بهدنبال سرقت
بروند؟ وقوع هر سرقت هر چند کوچک و خرد میتواند امنیت و آرامش یک
محله را برهم بزند از اینرو الزم اســت با موضوع ســرقت برخوردی جدیتر
انجام شــود تا ســارقان براحتی این امکان را برای خود نبینند و از ارتکاب این
اقدام مجرمانه و عواقب آن نگرانی جدی داشته باشند.
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ در آییــن کلنگزنی کالنتــری محله رضویه
منطقــه  15تهران با اشــاره به اینکه با تالشهای صورت گرفته ســهم تهران
از وقــوع جــرم را بیــش از  ۱۰درصد کاهــش داده ایم ،گفــت :در تهران بزرگ
بــه بیــش از  ۲۰۰کالنتــری نیاز داریم کــه در حال حاضر این رقــم کمتر از ۸۵
کالنتری است.
ســردار رحیمی در باره پاکســازی پارکها ،بوســتانها و تفرجگاهها گفت :این
طرح در دستور کار پلیس قرار دارد و در این طرح با اراذل و اوباش ،معتادان
متجاهر ،خردهفروشان مواد مخدر و سگ گردانی برخورد خواهد شد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پلیــس در کنار مــردم و یــار و خادم مردم اســت
،عنوان داشــت:محور عملکرد ما خدمتگزاری به مردم است و بزرگترین
افتخــار خــود را خدمتگزاری به مردم میدانیــم و امکان جوالن دادن را
از مجرمــان گرفتــه و اجازه نمیدهیم که مجرمــان و خالفکاران با خیال
راحــت دســت بــه اقدامــات مجرمانــه بزننــد .وی همچنیــن بــا تأکید بر
اینکــه امنیت ،اصلیتریــن و بنیادیترین نیاز هر جامعهای اســت و تنها
در ســایه امنیت و آرامش است که دیگر مناســک و مناسبات اجتماعی،
اقتصــادی ،سیاســی و… امکان انجام رســیدگی و رشــد و تعالی را دارد،
بیــان داشــت :بــا تالشهــای صــورت گرفتــه و همافزایــی همکاریهای
صــورت گرفته امروز بــا ثباتترین امنیت و آرامش را در پایتخت شــاهد
هستیم.

 30ضربه چاقو برای کشتن مادر

گروه حوادث /پسر جنایتکار پس از قتل مادر پیرش با  30ضربه چاقو متواری
شــد.به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،صبح دیروز مرد جوانی در تماس
با پلیس از قتل مادر پیرش در خانه خبر داد .دقایقی بعد وقتی تیم جنایی
به محل حادثه در خیابان طوس جنوب تهران رفتند با جسد زنی  75ساله
رو به رو شدند که با  30ضربه چاقو به قتل رسیده بود.
تحقیقات ابتدایی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی حکایت از آن داشت که
گ مقتول وقتی به خانه مادرش رفته با جســد او رو به رو شده و این
پســر بزر 
موضوع را به پلیس اطالع داده است .مرد جوان مدعی شد برادر کوچکترش
با مادرش زندگی می کرده اما متواری شــده اســت .بنابراین فرضیه ارتکاب
قتل از سوی وی قوت گرفت و در ادامه مشخص شد پسر جوان قاتل مادرش
است.
به این ترتیب با دستور بازپرس کشیک قتل ،جسد مقتول برای بررسیهای
بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برای
دستگیری عامل این جنایت هولناک وارد عمل شدهاند.

حبس و ترک ایران مجازات سارقان خانه
گــروه حــوادث  /مــرد افغانســتانی کــه بــا
همدستی دو هموالیتی اش به اتهام سرقت
از یــک خانــه در دادگاه کیفــری یــک اســتان
تهران محاکمه شــده بودند به حبس و طرد
از کشور محکوم شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
رســیدگی به این پرونده از اوایل سال گذشته
بــا گــزارش ســرقت از خانــهای در یکــی از
محلههــای غــرب تهــران آغــاز شــد .پس از
حضور مأموران در محل  7سارق که سه نفر
از آنهــا افغانســتانی بودنــد در صحنــه جرم
بازداشت شدند.
در ادامــه تحقیقات صاحبخانــه به مأموران
گفــت :بــا چنــد نفــر از دوســتانمان در خانه
نشسته بودیم که ناگهان  7نفر با سالح سرد
وارد خانهمان شــدند و قصد سرقت داشتند
که ما هم بالفاصلــه پلیس را در جریان قرار
دادیم و در حالی که سارقان قصد داشتند از

محل متواری شــوند پلیس آنها را غافلگیر و
دستگیر کرد.
پــس از تکمیــل تحقیقــات ،کیفرخواســت
پرونــده بــا اتهــام ســرقت مســلحانه و ورود
غیرقانونــی بــه خــاک ایــران برای ســه تبعه
بیگانــه صــادر و پرونــده بــه دادگاه کیفــری
ارسال شــد .متهم اصلی این پرونده که مرد
جوانــی به نام رحمان بــود برای محاکمه در
شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران
حاضر شد.
در ابتــدای جلســه نماینده دادســتان پس از
قرائــت کیفرخواســت عنــوان کرد که شــاکی
پرونده رضایت داده است.
در ادامــه متهــم بــه جایــگاه آمــد و در دفاع
از خــودش مدعی شــد :من در کشــور خودم
معلم بودم اما مجبور شدم زن و  3فرزندم
را در کشــور خودمان تنها گذاشــته و به ایران
بیایــم .یــک ماه قبــل از دســتگیری بهعنوان

کارگر یک پیتزافروشی در تهران مشغول کار
شــدم .آن شــب من همــراه دو هموالیتیام
و  4مــرد ایرانــی بــه آن خانــه رفتیــم امــا
نمیدانســتم آنهــا قصد ســرقت دارند االن
هــم مــن اتهــام ورود غیرقانونی بــه ایران را
قبول دارم اما در موضوع سرقت بیگناهم.
در ادامــه وکیــل متهــم نیز گفــت :موکلم در
هیــچ مرحلــه از بازجویی اقراری به ســرقت
نکرده و ســاحی هم از او کشف نشده و تنها
جــرم او ورود غیرقانونــی بــه ایران اســت .از
ایــنرو درخواســت میکنــم در مجازاتــش
تخفیف قائل شوید.
پــس از اظهــارات متهــم و وکیــل او ،قضات
بــرای صــدور حکم وارد شــور شــدند و هر 3
تبعــه بیگانــه را به طرد از خاک کشــور ایران
محکوم کردند ضمن اینکه رحمان بهعنوان
متهم اصلی به دو ســال حبــس نیز محکوم
شد.

کارگر ساختمانی به قتل با بیل اعتراف کرد
گــروه حــوادث /کارگــر ســاختمانی کــه در یــک
درگیــری خونیــن بــا ضربــات بیــل همــکارش
را مجــروح کــرده بــود پــس از مــرگ وی در
بیمارستان به اتهام قتل بازداشت شد.
به گزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،پانزدهم
اردیبهشت امسال خبر درگیری خونین بین دو
کارگر در یک ســاختمان نیمهکاره در رودهن به
مرکز فوریتهای پلیسی  110گزارش داده شد.
بــا اعالم این خبر تیمی از مأموران پلیس راهی
محــل موردنظــر شــدند و تحقیقــات ابتدایی را
آغــاز کردند ،اما در ادامه مشــخص شــد یکی از
کارگرهــا از ناحیه ســر هــدف ضربات بیــل قرار
گرفته و بشــدت مجروح شده و متهم نیز قبل از
حضور پلیس فرار کرده است.

بنابرایــن مــرد مجــروح بــا کمــک امدادگــران
اورژانــس کــه همزمــان بــا تیم پلیــس در محل
حادثه حاضر شــده بودند به بیمارستان منتقل
شد.
پــس از این درگیری هولنــاک ،تیمی از مأموران
پلیــس وارد عمــل شــدند و مــرد جوانــی را کــه
متواری شده بود شناسایی و او را به اتهام ضرب
و جرح دســتگیر و بــرای ســیرمراحل قانونی به
دادســرای ناحیــه  4تهران منتقل کردنــد ،اما از
ســوی دیگر اقدامات درمانی فایدهای نداشــت
و مــرد مجروح به دلیل شــدت جراحات وارده،
پس از گذشت  5هفته روی تخت بیمارستان به
کام مرگ فرو رفت.
بدیــن ترتیــب با مــرگ ایــن کارگر رســیدگی به

عابر پیاده قربانی تصادف اتوبوس با ون

گروه حوادث /تصادف اتوبوس مســافربری
بــا یک دســتگاه ون در حوالــی میدان بهمن
تهران منجر به کشــته شدن مردی میانسال
شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث «ایران» ،ســید
جالل ملکی ســخنگوی سازمان آتشنشانی
و خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران در این
بــاره گفــت :تصادفــی ســاعت  ۶:۰۱صبــح
روز یکشــنبه در میــدان بهمــن ابتــدای
خیابــان دشــت آزادگان در مقابــل ایســتگاه
آتشنشانی شماره  ۹۵رخ داد و آتشنشانان
در مــدت زمان کمتــر از یک دقیقه خود را به
محل تصادف رســاندند .پس از بررسیهای
اولیــه مشــخص شــد یــک دســتگاه اتوبوس
مســافربری شــخصی کــه ظاهــراً تعــدادی
مســافر هم داشته در مسیر جنوب به شمال
خیابــان دشــت آزادگان هنــگام حرکــت از
مســیر اصلــی منحــرف و بــه یــک دســتگاه
خــودروی مســافربر ون برخورد کــرده و وارد
فضای ســبز حاشــیه خیابان شــده که پس از
برخــورد با چند اصله درخت یک عابر پیاده
را زیر گرفته است.

وی بــا بیان اینکه بر اثر این برخورد خودروی
ون نیــز واژگــون شــده بــود ،گفت :یــک مرد
 ۵۰ســاله زیــر اتوبــوس گرفتار شــده بــود که
آتشنشــانان در عملیاتی ســریع این مرد را
بیرون کشــیدند اما بهدلیل شــدت جراحات
وارده جان خود را از دست داده بود.
ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمات
ایمنــی شــهرداری تهــران خاطرنشــان کرد:
اتوبوس بهصورت عرضی در مسیر شمال به
جنوب دشت آزادگان قرار گرفته و کامالً این
مســیر مســدود بود که با تالش آتشنشانان
و عوامــل پلیــس راهــور پــس از جابهجایــی
اتوبوس این مسیر بازگشایی شد.
علت این تصادف از سوی کارشناسان پلیس
راهور در حال بررسی است.

ایــن پرونــده قتل در دســتور کار محمــد وهابی؛
بازپــرس ویــژه قتل شــعبه دوم دادســرای امور
جرایــم جنایی و تیمی از کارآگاهــان اداره دهم
پلیس آگاهی قرار گرفت.
بررسیها ادامه داشت تا اینکه ظهر یکشنبه 23
مردادماه ،متهم برای تحقیقات به شــعبه دوم
دادســرای امورجرایــم جنایــی منتقل شــد و به
قتــل مرد جوان با ضربات مهلک بیل در محله
رودهن اعتراف کرد.
تحقیقــات در خصــوص ایــن پرونــده از ســوی
بازپــرس ویــژه قتل شــعبه دوم دادســرای امور
جرایــم جنایــی ادامــه دارد و متهــم در اختیــار
کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی قرار گرفته
است.

پایانکار
سارقنیسانهایآبی

گــروه حــوادث /ســارق ســابقه دار کــه فقــط
نیسانهای آبی را سرقت می کرد یک ماه پس از
آزادی از زندان بار دیگر به اتهام ســرقت دستگیر
شد .به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،عوامل
گشــت انتظامی کالنتری  157مســعودیه پس از
مواجهه با یک دســتگاه خودروی نیســان آبی به
راننده مشکوک شدند و با استعالم پالک خودرو
مشخص شد که خودرو سرقتی است و بالفاصله
به راننده دســتور ایست داده شد اما وی بی توجه
از محل فرار کرد و در نهایت با اجرای طرح مهار،
خــودرو بعــد از دقایقی تعقیــب و گریز متوقف و
سارق دستگیر شد.
ســرهنگ محمد جلینی ســرکالنتر ششم پلیس
پیشــگیری پایتخت در این باره گفت :این ســارق
 38ســاله کــه یک مــاه قبــل از زنــدان آزاد شــده
است و آخرین بار هم به جرم سرقت نیسان آبی
بــه زندان رفته بود به جرم خود مبنی بر ســرقت
اعتــراف و اظهار داشــت کــه خــودرو را روز قبل از
محــدوده افســریه ســرقت کــرده و تخصص وی
سرقت نیسان آبی است .متهم با تشکیل پرونده
به مرجع قضائی معرفی شد.

حوادث جهان

گــروه حــوادث /واژگونــی مینیبوس حامل کارگــران فصلی به دره در جــاده تنگ ارم
شهرستان دشتستان منجر به مرگ  4کارگر و مصدوم شدن  13نفر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر ،ســاعت  ۱۵:۳۰بعد از ظهر
شنبه مینیبوس حامل کارگران فصلی گوجه کار در مسیر جاده «پشت پر  -تنگ ارم»
شهرستان دشتستان دچار انحراف شد و به دره سقوط کرد.
دکتــر حســن ملکی زاده سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهردر این بــاره گفت:
در ســاعات اولیــه وقوع حادثه ۶ ،دســتگاه آمبوالنس اورژانس  ۱۱۵بــا هماهنگی مرکز
پیام اورژانس شهرســتان دشتســتان از مراکز و پایگاههای اورژانس  ۱۱۵بوشکان و تنگ
ارم؛ دالکی و قلعه ســفید و همچنین یک دســتگاه آمبوالنس از جمعیت هالل احمر
بــه محل حادثه اعزام شــدند و مشــخص شــد که  2نفر در محل جــان باختهاند و از 15
مصــدوم این حادثه ،ســه نفر به صورت ســرپایی خدمات درمانــی دریافت و ترخیص
شــدند و  ۱۲مصــدوم بعد از دریافــت مراقبتهای اولیه درمانی بــا توجه به وضعیت
آنها از سوی آمبوالنسها برای دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان شهید گنجی
برازجــان اعزام شــدند .اما دو مصــدوم دیگر نیز در بیمارســتان جــان باختند و تعداد
قربانیان به  4نفر رسید.
احســان دانشــگر  ،رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دشتســتان نیز گفت :پس از
تریاژبندی هفت مصدوم توســط آمبوالنسهای اورژانس و یک نفر توســط آمبوالنس
هالل احمر به بیمارســتان شــهید صادق گنجی انتقال داده شــدند و پنج نفر ســرپایی
مداوا شدند .متأسفانه چهار نفر فوتی هم اعالم شد.
سرهنگ صادق مزارعی ،فرمانده پلیس راه استان بوشهر نیز گفت :انحراف و واژگونی
یــک دســتگاه مینیبوس بــه دره در جاده پشــت پر به تنگ ارم شهرســتان دشتســتان
منجر به مرگ  4نفر شد.
بــه گفته منابع محلی ،این کارگران در زمین کشــاورزی گوجه فرنگی در منطقه پشــت
َپر کار میکردند که مینیبوس آنها در محور ورودی کوهستانی منطقه واژگون میشود
و  4نفر از کارگران اهالی روستای دهرود در این حادثه جان خود را از دست دادند.

را که در کمد خانهاش بود ســرقت و فرار کردیم.
وقتی بــه ارومیه رفتیم طال و دالرها را فروختیم،
خانهای اجاره کردیم تا اینکه مدتی بعد دستگیر
شــدیم .در ادامه بررســیها هر دو مــرد به اتهام
مشــارکت در قتل عمد بازداشت شــده و پرونده
برای صدور حکم به دادگاه کیفری استان تهران
ارجــاع شــد .قضــات دادگاه دو مــرد جــوان را به
قصاص محکوم کردند و وقتی پرونده برای اجرا
به دادســرای امور جنایی تهران فرســتاده شــد با
تالش واحد صلح و ســازش مستقر در دادسرای
امــور جنایی ســرانجام خانواده مقتــول به خاطر
رضــای خــدا و بــه حرمــت امــام حســین(ع) از
قصاص راننده سمند گذشتند.

بررســیها نشــان مــیداد امیــر صاحــب یــک
رســتوران بــود و عامــل جنایــت همســر یکــی از
کارکنــان او بــود ،بــا شناســایی هویــت متهــم،
تحقیقات به دستور بازپرس جنایی ادامه یافت.
ســاعاتی از قتل نگذشــته بود که متهم  ۳۰ســاله
بــه یکــی از کالنتریهای پایتخت رفــت و خود را
معرفی کرد.
متهم در تحقیقات گفت :چهار سال قبل در یک
رســتوران کار میکردم کــه آنجا با یکی از کارکنان
به نام نازنین آشــنا شــدم و بعد از  2ســال با هم
عقــد کردیم و من به محــل کار دیگری رفتم .اما
همســرم همچنان در رستوران قبلی کار میکرد.
بعــد از مدتــی دچار توهمات شــده بــودم و فکر
میکردم امیر به همســرم توجــه خاصی دارد به
همیــن خاطر روز حادثه با امیر در میدان نوبنیاد
قرار گذاشتم تا صحبت کنیم اما امیر منکر ماجرا
شــد با این حال مــن آنقدر دچار توهــم بودم که
نمیدانم چه شد .ناگهان دست به چاقو شدم و
به امیر حمله کردم.
با تکمیل تحقیقات پرونــده ،متهم برای صدور
حکم به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد

اخبار

بخشیدن  2جان به خاطر رضای خدا

کاهش  10درصدی
سهم پایتخت از وقوع جرم

 41کشته در آتش سوزی کلیسای «ابوسیفین»

آتــش ســوزی مهیــب کلیســایی
در مصر بیش از  40کشــته و 55
زخمیبرجاگذاشت.
بــه گــزارش «رویتــرز» صبــح
یکشــنبه آتشســوزی بزرگــی در
کلیسای «ابوسیفین» در منطقه
«امبابــه» در اســتان
«جیزه» مصر رخ داد.
بــر اســاس گــزارش
«الیــوم الســابع»،
«خالد عبدالغفار»
وزیر بهداشت مصر
در همیــن ارتبــاط
اعــام کــرد ۵۵ ،مجروح
این حادثه به بیمارستان منتقل شدهاند.
«حســام عبدالغفار» ،ســخنگوی رسمی وزارت بهداشــت مصر هم گفت۳۰ ،
دستگاه آمبوالنس به سمت محل آتشسوزی اعزام شد ه و در بیمارستانهای
استانهای جیزه و قاهره آمادهباش اعالم شده است«.مصری الیوم» گزارش
کرد ،منابع امنیتی و قضایی بررســی اولیهای از محل حادثه داشــتهاند و اعالم
کردهاند ،اتصال در ژنراتور برق این کلیسا دلیل آتش سوزی بوده است.
«عبدالفتــاح السیســی» ،رئیسجمهور مصر در تماســی این حادثــه را به پاپ
تواضروس دوم اسقف اعظم مسیحیان قبطی مصر تسلیت گفت.
دادستانی کل مصر از تشکیل پرونده در این رابطه خبر داد و گفت ،نتایج آن را
اعالم خواهد کرد.خبرگزاری مصر به نقل از کلیسای ارتدوکس قبطی این کشور
تعداد کشتهشدگان آتشسوزی را  ۴۱نفر اعالم کرد.کلیسای ارتدوکس قبطی
همچنین اعالم کرد ،یکی از کشته شدگان این حادثه کاهن کلیسا بوده است.

سیل مرگبار در پاکستان

سیل در پاکستان  10کشته و  26مصدوم بر جا گذاشت.
اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی پاکســتان عصر روز شــنبه اعــام کرد که در
جریان ســیل شــدید ناشی از بارانهای موســمی و حوادث مرتبط با آن در این
کشور ،دستکم  ۱۰نفر کشته و  ۲۶نفر دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا ،بر اســاس گزارش منتشر شــده توسط اداره ملی
مدیریــت بالیــای طبیعی پاکســتان ،دســتکم چهــار کــودک و دو زن در میان
قربانیان ســیل که در مناطق مختلف این کشــور جان خود را از دســت دادهاند،
هستند.به گزارش اداره ملی مدیریت بالیای طبیعی پاکستان ،ایالت بلوچستان
در این کشور بیشترین آسیب را از سیل دیده به طوری که شش نفر در این ایالت
جان خود را از دســت دادهاند.پس از آن نیز ایالت خیبر پختونخوا ســه کشــته و
پنجــاب نیــز یــک مورد مرگ ناشــی از ســیل و حوادث مرتبــط بــا آن را گزارش
کردهاند .همچنین سیل پنج خانه را نیز در خیبر پختونخوا تخریب کرده است.
بر اســاس این گزارش ،از اواســط ماه ژوئن میالدی مجمــوع تلفات بارانهای
موســمی در پاکســتان به  ۵۹۲نفر رســیده کــه  ۱۱۶نفر از آنهــا زن و  ۲۳۰نفر نیز
کودک بودهاند .همچنین  ۹۷۴نفر دیگر نیز زخمی و مصدوم شدهاند.
عالوهبر این ،در مجموع  ۵۱هزار و  ۶۵۹خانه ۱۲۶ ،پل و  ۴۳مغازه نیز در جریان
بارندگیهای موسمی شدید و سیل در این کشور تخریب شده است.

