
14
88498435سرويس  حوادث

ش��نبه 30 بهمن 1395 | 20 جم��ادي االول 1438 || روزنامه جوان |  ش��ماره 5032  

در قانون ما به مواردي اش��اره شده است كه 
مانع ازدواج دو نفر با يكديگر اس��ت. يكي از 
اين داليل ازدواج با محارم نس��بي و ازدواج 
با افرادي اس��ت كه بين آنها قراب��ت رضاعي ايجاد 
شده است. قرابت رضاعي نسبتي است كه در نتيجه 
شير خوردن ايجاد مي ش��ود و مانند قرابت نسبي، 
يكي از موانع ازدواج به حس��اب مي آي��د، به عنوان 
مثال همانطور ك��ه فرد نمي تواند با ب��رادر و خواهر 
نس��بي خود كه از والدين  مش��ترك يا پدر يا مادر 
مشترك هستند ازدواج كند، ازدواجش با خواهر و 
برادر رضاعي او نيز ممنوع است. البته زماني قرابت 
رضاعي ايجاد مي شود كه ش��رايط زير وجود داشته 
باشد: 1- ش��ير زن از بارداري مشروع و حالل ايجاد 
شده باشد. 2- شير مستقيماً از پستان مكيده شده 
باش��د. 3- طفل الاقل يك ش��بانه روز يا 15 دفعه 
متوالي شير كامل خورده باشد، بدون اينكه در بين 
آن غذاي ديگر يا ش��ير زني ديگر را بخورد. 4- شير 
خوردن طفل قبل از تمام شدن دو س��ال از تولد او 
باشد. 5- مقدار شيري كه طفل خورده است از يك 
زن و ش��وهر باش��د، بنابراين اگر طفل در شبانه روز 
مقداري از ش��ير يك زن و مقداري از شير زن ديگر 
بخورد، موجب حرمت نمي ش��ود، اگر چه شوهر آن 
دو زن يكي باشد. همچنين اگر زن يك دختر و يك 
پدر رضاعي داشته باشد كه به هر كدام از شير متعلق 
به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر يا آن دختر، 
خواهر و برادر رضاعي نيستند و ازدواج بين آنها از اين 

نظر ممنوع نيست. 
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يك كشته در تيراندازي افراد مسلح
 به اتوبوس مسافربري

س�ارقان مس�لحی كه با تيراندازي به سوي اتوبوس 
مسافربري در مسير ايرانشهر به بندرعباس يكي از 
مسافران را به قتل رس�انده بودند، بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار حسين رحيمي، فرمانده 
انتظامي اس��تان سيستان و بلوچس��تان گفت: شامگاه 
پنج شنبه بود كه در 20 كيلومتري منطقه بزمان، اتوبوس 
مسافربري كه از شهرستان ايرانشهر راهي بندرعباس بود 
توقف كرد. لحظاتي بعد يك مرد افغان به عنوان مسافر 
سوار شد و اتوبوس ش��روع به حركت كرد. وي ادامه داد: 
خودرو هنوز مسافت زيادي را طي نكرده بود كه ناگهان 
چند موتورس��وار ش��روع به تيراندازي به طرف اتوبوس 
كردند. در جريان اين تيراندازي ها بود كه مس��افرافغان 
هدف شليك گلوله قرار گرفت و كشته شد. بعد از وقوع 
حادثه تيم هاي پليس در محل حاضر شده و در اين باره 
تحقيق كردند. وي افزود: مأموران پليس خيلي زود هويت 
موتورسواران را كه پنج نفر بودند شناسايي و بامداد ديروز 
آنها را يك به يك در مخفيگاه هايشان بازداشت كردند. از 
مخفيگاه متهمان يك قبضه سالح جنگي و چهار دستگاه 

موتورسيكلت مسروقه و دو دستگاه خودرو كشف شد. 
سردار رحيمي گفت: در بررس��ي هاي پليس معلوم شد 
كه يكي از متهمان بازداش��ت ش��ده به اتهام معاونت در 
قتل و حمل م��واد مخدر تحت تعقيب پلي��س بود. وي 
گفت: بررسي هاي بيشتر درباره انگيزه حمله به اتوبوس 

در جريان است. 
  

كالهبرداري ميلياردي در پوشش 
فروش خودروي ليزينگي 

 پسر جوان سمناني كه در پوش�ش فروش خودروي 
ليزينگي مبل�غ 2 ميلي�ارد و 300 ميلي�ون تومان از 
ش�هروندان كالهبرداري كرده بود، دس�تگير ش�د. 
 فرمانده انتظامي استان سمنان با اعالم اين خبر گفت: 
چندي قبل گزارش هايي به مأموران پليس رس��يد كه 
حكايت از آن داش��ت پس��رجواني در پوش��ش فروش 
خودروهاي ليزينگي از شهروندان كالهبرداري مي كند. 
بررسي مأموران نشان داد پسر 28 ساله اي از ارديبهشت ماه 
امسال با اجاره يك واحد تجاري در سمنان با وعده  تحويل 
70 روزه خودروه��اي ليزينگي ب��ا 30 درصد زير قيمت 
بازار ب��ا گرفتن40 درص��د قيمت خودرو از ش��هروندان 
كالهبرداري كرده است و تا كنون خودرويي هم تحويل 
نداده است.  سردار قاسمي با اش��اره به دستگيري متهم 
گفت: وي در نخس��تين بازجويي ها منكر هر گونه رفتار 
مجرمانه اي بود، اما اسناد و مدارك غيرقابل انكار پليس، 
راهي جز اعتراف را براي وي باقي نگذاشت.  به گفته سردار 
قاس��مي 50 مالباخته در اين پرونده شناسايي شدند كه 
مشخص شد متهم مبلغ 2 ميليارد و 300 ميليون تومان از 

آنها كالهبرداري كرده است. 

مرگ دلخراش پسر نوجوان در تصادف
كامي�ون عبوري از مس�ير زنج�ان به تبري�ز پس از 
تصادف مرگبار با پس�ري نوج�وان از محل گريخت. 
اين حادثه ساعت 3 بامداد روز پنج شنبه در كيلومتر 60 خط 
جنوبي اين مسير اتفاق افتاد. وقتي خودروي سواري پرايد 
به خاطر لغزندگي جاده با حفاظ ج��اده برخورد مي كند، 
پسربچه 13 ساله از خودرو پياده مي شود كه ناگهان يك 
دستگاه كاميون از راه مي رسد و بعد از به زير گرفتن كودك از 
محل متواري مي شود. در جريان اين حادثه پسر نوجوان به 
طرز دلخراشي جان خود را از دست داد. سرهنگ علي اصغر 
شيرمحمدي، رئيس پليس راه استان زنجان گفت: مأموران 
پليس راه با كنترل دوربين هاي الكترونيكي نصب شده در 

اين مسير راننده متخلف را بازداشت خواهند كرد. 
 

حمله گرگ گرسنه به يك دامداري
يك دام�داري  ب�ه  حمل�ه  ب�ا  گرس�نه  گرگ�ی 
شهرس�تان  روس�تاهاي  از  يك�ي  در 
ك�رد.  تل�ف  را  گوس�فند  گل�ه  پلدش�ت، 
اين حادثه شامگاه پنج ش��نبه در روستاي ساري سو اين 
شهرستان در اس��تان آذربايجان غربي اتفاق افتاد. وقتي 
مرد چوپ��ان وارد دامداري ش��د، متوجه ش��د كه گرگ 

گرسنه گله را تلف كرده و از محل گريخته است. 
 

سرقت مسلحانه
 از خيابان شلوغ  تهران

س�ارقان مس�لح در يك�ي از ش�لوغ ترين 
س�اعات روز پنج ش�نبه به يك صرافي در يكي 
از محل ه�اي پرت�ردد پايتخت دس�تبرد زدند 
و بع�د از زخمي ك�ردن مرد ص�راف گريختند. 
ساعت 13:30 روز پنج شنبه بود كه يك خودروي 
پرايد س��فيدرنگ مقابل يك صراف��ي در خيابان 
فردوس��ي، خيابان تقوي توقف كرد. لحظاتي بعد 
در حالي كه راننده پش��ت فرمان نشس��ته بود، دو 
سرنشين آن كه مسلح به اسلحه كالشنيكف بودند 

پياده و وارد صرافي شدند.
 آنها از مرد صراف خواستند تا هر چه پول و ارز دارد 
به آنها تحويل دهد. سارقان مسلح وقتي با مقاومت 
مرد صراف مواجه شدند با شليك گلوله او را از ناحيه 
پا زخمي كردند و با سرقت 65 ميليون تومان دالر و 

يورو از محل گريختند. 
با وقوع حادثه تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي به 
دستور قاضي در محل حاضر شدند و تحقيقات در 

اين باره به جريان افتاد. 

اخاذي سياه از مردان با طعمه زنانه
اعضاي بان�دي كه با طعم�ه ق�رار دادن يك زن، 
م�ردان را ب�راي اخاذي ب�ه يك خانه كش�انده و 
ش�دند.  بازداش�ت  مي كردن�د،  ش�كنجه 
چندي قبل مردي ميانسال مأموران پليس مشهد را از 
ماجراي اين حادثه با خبر كرد. او گفت: هنگام عبور از 
يكي از خيابان ها با زن جواني آشنا شدم. وقتي گفت 
كه زني تنهاست، به او پيشنهاد ازدواج موقت دادم كه 
قبول كرد. پس از آن من را به خانه اش كه در منطقه 
گلش��هر بود دعوت كرد. وقتي وارد ش��ديم ناگهان 
سه مرد به سرم ريختند و ش��روع به شكنجه كردن 
من كردند. آنها بعد از برهنه كردن من اقدام به تهيه 
فيلم كردند و گفتند در صورتي كه پول مورد نظرشان 
را به آنها ندهم فيلم را منتشر مي كنند. شاكي گفت: 
اعضاي باند با چاقو و قمه و ريختن آب جوش من را 
شكنجه كردند. آنها بعد از گرفتن كارت عابربانكم و 

خالي كردن حسابم، من را رها كردند. 
بعد از مطرح شدن شكايت و در حالي كه شكايت هاي 
مشابهي به پليس گزارش شده بود، مأموران پليس 
موفق به بازداش��ت اعضاي باند ش��دند. خيلي زود 
مشخص شد باند ش��كنجه گران با طعمه قرار دادن 

زني 25 ساله نقشه خود را عملي مي كردند. 
حجت االسالم سيدجواد حسيني، معاون دادستان 
مش��هد در امور جرائم خاص گفت: اي��ن پرونده هم 
اكنون سه شاكي دارد كه يكي از آنها به علت شدت 
شكنجه در بيمارستان بس��تري است. وي ادامه داد: 
در جريان رسيدگي به پرونده تاكنون يك مرد تبعه 
خارجي همراه يك زن دستگير ش��ده اند و از محل 
فعاليت آنها انواع ابزار ش��كنجه خون آلود نظير تيغ، 

قمه، چاقو، چوب كشف و ضبط شده است. 
وي افزود: برخي شاكيان به دليل مطرح بودن ازدواج 
موقت از طرح شكايت خودداري كرده اند، با اين حال 

تحقيقات در اين باره ادامه دارد. 
 

مرگ سارق با شليك پليس 
ب�ا  درگي�ري  جري�ان  در  مس�لح  س�ارقي 
غ�رب  اس�الم آباد  شهرس�تان  در  پلي�س 
كش�ته و ي�ك مأم�ور ه�م مج�روح ش�د. 
س��اعت 3 بام��داد روز پنج ش��نبه مأم��وران پليس 
اسالم آباد غرب هنگام گش��ت زني به يك خودروي 
وانت پيكان در شهرك جهاد مظنون شدند. مأموران 
پليس وقتي براي بررس��ي به خودرو نزديك شدند 
ناگهان راننده با اسلحه كالشنيكف به سوي مأموران 
تيراندازي كرد كه در جري��ان آن يكي از مأموران از 
ناحيه دست زخمي شد. مرد مسلح سپس خودروي 
پليس را به رگبار بس��ت كه متهم در جريان تبادل 
آتش كشته شد. سرهنگ بهروز سرتيپ نيا، فرمانده 
انتظامي اس��الم آباد غرب گفت، بررسي سوابق وي 

نشان داد او از سارقان سابقه دار بوده است. 

مرگ دلخراش مادر و 2 فرزند
 در تصادف 

 تصادف خودروي سواري پژو و يك دستگاه كاميون، 
مادري را به همراه دو فرزندش به كام مرگ كشاند. 
به گزارش ميزان، شامگاه پنج شنبه مأموران پليس از 
تصادف مرگبار يك دستگاه خودروي پژو 405 با يك 
دستگاه كاميون در جاده قديم -  قم ساوه با خبر و راهي 
محل شدند. بررسي ها نشان داد خودروي پژو 405 به 
علت نامعلومي از مسير خود منحرف شده و به زير يك 
دستگاه كاميون رفته است كه در جريان آن سرنشينان 
خودروي پژو كه يك مادر و دو فرزند 9 و 6 ساله بودند 
به طرز دلخراشي كشته شده اند.  علت حادثه از سوي 

كارشناسان پليس  راه در حال بررسي است. 

مرگ مسافر اتوبوس 
در خواب راننده

واژگوني اتوبوس مسافربري در دو راهي آشتيان 
به اراك يكي از مس�افران را به كام مرگ كشاند. 
اين حادثه س��اعت 6 بام��داد روز پنج ش��نبه اتفاق 
افتاد و اتوبوس مس��افربري كه از انديمش��ك راهي 
تهران ش��ده بود در كيلومتر 59 اراك به سلفچگان 
در دوراهي آش��تيان با يك دس��تگاه كشنده ماك 
برخورد كرد و واژگون ش��د. وقتي مأموران پليس و 
امدادگران در محل حاضر شدند مشخص شد يكي 
از مس��افران اتوبوس به علت ش��دت جراحت فوت 
كرده است، هش��ت سرنش��ين ديگر هم كه زخمي 
شده بودند به بيمارستان منتقل شدند. علت حادثه 
بي توجهي راننده اتوبوس به جلو ناشي از خستگي و 

خواب آلودگي اعالم شده است. 
 

مرد افغاني كه با همدستي دو س�ارق سابقه  دار نقشه 
سرقت مسلحانه   از خانه هموطنانش را طراحي كرده 
بود، دستگير شد. سارقان قبل از اجراي نقشه سرقت 
براي خريد اسلحه كمري به كش�ور عراق رفته بودند. 
به گزارش خبرنگار ما، ش��امگاه چند ش��ب قبل ساكنان 
كوچه اي در يكي از خيابان هاي جنوب غربي تهران با شنيدن 
فريادهاي مردي كه مي گفت آي دزد از خانه هايشان بيرون 
آمدند و ديدند كه سه مرد جوان در حال فرار هستند و مردي 
هم به دنبال آنها، از مردم درخواست كمك دارد. ساكنان 
كوچ��ه بالفاصله به كمك وي ش��تافتند و موفق ش��دند 
يكي از سه مرد جوان را دستگير كنند، اما دو مرد ديگر با 
موتورسيكلت از محل گريختند. لحظاتي بعد با اعالم خبر 
دستگيري يكي از س��ارقان تيمي از مأموران پليس راهي 
محل شدند. مأموران در محل حادثه كه خانه قديمي بود با 
هشت مرد افغاني روبه رو شدند كه دست و پايشان با طناب 
بسته شده بود. مأموران در ادامه هشت مرد افغاني را نجات 
دادند و متهم دستگير شده را به اداره پليس منتقل كردند. 
يكي از ش��اكيان گفت: چند س��ال قبل همراه تعدادي از 
دوستانم به صورت غيرقانوني براي كار وارد ايران شديم. ما 
9 نفر بوديم كه در تهران شروع به كارگري كرديم. ما سخت 
كار مي كنيم و هر چه درآمد داريم پس انداز مي كنيم و براي 
خانواده  هايمان در افغانستان مي فرستيم. مدتي است ما اين 
خانه را براي زندگي اجاره كرده ايم و از آنجايي كه غيرقانوني 
در ايران زندگي مي كنيم حس��اب بانك��ي نداريم و تمام 

پول هايمان را در خانه مان نگهداري مي كنيم. 
وي ادامه داد: ساعت 23 بود كه زنگ خانه ما نواخته شد. 
وقتي آيفون را برداشتم صداي جمعه را شنيدم كه از من 
خواست در را باز كنم. جمعه همخانه ما بود و قرار بود امشب 
در ساختمان نيمه كاره اي بخوابد، اما فكر كردم تصميمش 
عوض شده و براي خواب به خانه آمده است به همين دليل 
در را باز كردم كه ناگهان سه مرد كه يكي از آنها افغاني بود 
وارد خانه ما شدند. در حالي كه به شدت شوكه شده بوديم، 
يكي از آنها كه اسلحه كمري در دس��ت داشت خودش را 

مأمور معرفي كرد و از ما خواست كنار ديوار به صف شويم. 
همان لحظه فهميدم كه آنها سارق هستند و پسر افغاني 
صداي جمعه را تقليد كرده بود تا م��ا را فريب دهد و ما در 
را باز كنيم.  مرد مسلح وقتي متوجه شد ما فهميده ايم آنها 
سارق هستند با اسلحه تهديد كرد هيچ حركتي نكنيم و 
گرنه به سوي ما تيراندازي مي كند و ما هم از ترس كاري 
انجام نداديم تا اينكه دست و پاي همه ما را با طناب بستند. 
پس از اين همه وسايل خانه ما را به هم ريختند و حدود 150 
ميليون تومان پول نقد و طال كه در خانه مان مخفي كرده 

بوديم سرقت كردند و از خانه بيرون رفتند كه همان لحظه 
جمعه از راه رسيد و متوجه سارق ها شد و از مردم درخواست 
كمك كرد و همسايه ها هم يكي از آنها را دستگير كردند. وي 
در پايان گفت: من مرد افغاني را كه نظير نام دارد، مي شناسم 
او در يكي از ساختمان هاي اطراف محل كار ما مشغول به كار 
است و يك بار كه به خانه ما آمد، متوجه شد ما پول زيادي 
در خانه نگهداري مي كنيم.  متهم دستگير شده هم گفت: 
مدتي است نظير را مي شناسم. مدتي قبل او پيش من آمد 
و گفت تعدادي از هموطنانش كه ب��ه صورت غيرقانوني 
وارد ايران شده اند مقدار زيادي پول در خانه شان نگهداري 
مي كنند. نظير گفت كه اگر به خانه آنها دستبرد بزنيم مثل 
اين است كه به بانكي دستبرد زده ايم و پول زيادي گيرمان 
مي آيد. او من و دوستم را وسوسه كرد تا اينكه نقشه سرقت 
را طراحي كردي��م. ما ابتدا براي خريد اس��لحه به صورت 
غيرقانوني به كشور عراق رفتيم و آنجا اسلحه كلتي خريديم 
و به ايران بازگشتيم تا اينكه ساعتي قبل همراه نظير به در 
خانه آنها رفتيم و نظير صداي يكي از آنها را كه مي دانست 
امشب در خانه نيست تقليد كرد و آنها هم در را باز كردند، اما 
در آخر بدشانسي آورديم و جمعه از راه رسيد.  پس از اعتراف 
متهم مأموران نظير و همدستش را دستگير كردند. مأموران 
در مخفيگاه دو متهم، كلت كمري را كشف كردند. سه متهم 
براي ادامه تحقيقات به دستور قاضي نصرتي، بازپرس شعبه 
اول دادس��راي ويژه س��رقت در اختيار كارآگاهان پليس 

آگاهي قرار گرفتند. 

مرگ غم انگيز
 3 كودك در آتش

س�ه ك�ودك در يك�ي از روس�تاهاي 
آتش س�وزي  در  خ�وي  شهرس�تان 
خانه ش�ان جان خ�ود را از دس�ت دادند. 
اين حادثه دو روز قبل در روستاي عزت آباد 
اين شهرستان اتفاق افتاد. وقتي امدادگران 
در محل حادثه حاضر شدند شعله هاي آتش 
از خانه زبانه مي كش��يد. امدادگ��ران بعد از 
ايمن كردن محل موفق به مهار آتش شدند. 
در بررس��ي ها معلوم شد س��ه كودك كه در 
شعله هاي آتش گرفتار شده بودند جان خود 

را از دست داده اند. 
يوس��ف محمدپ��ور رئي��س آتش نش��اني 
خوي گف��ت: نش��ت گاز از آبگرمكن باعث 
آتش سوزي در آش��پزخانه منزل شده و سه 
كودك چهارس��اله، دو س��اله و هفت ماهه 
جان باختند. وي ادامه داد: به محض روشن 
ك��ردن برق اتاق براثر انباش��ته ش��دن گاز، 
آش��پزخانه آتش گرفت كه اين امر موجب 
ايجاد مش��كالت بعدي نيز شد. كارشناسان 
آتش نشاني، علت آتش سوزي را نشت گاز از 
محل اتصال شيلنگ به اجاق گاز و آبگرمكن 

اعالم كردند. 

وضع بي مثال  شيراز 
استان های جنوبی كشور در بحران سيل آسا

 تقليد صداي مرد افغان براي سرقت 150 ميليون توماني 

متهم: به احترام مادرم من را ببخشيد
مرد جواني كه از يك سال قبل به اتهام قتل 
برادر معت�ادش در زندان به س�ر مي برد، با 
اعالم گذشت مادرش از مرگ فاصله گرفت. 
هنگام وق�وع حادثه زن س�الخورده برای 
نجات پس�رش قتل را به گردن گرفته بود.

به گ��زارش خبرنگار م��ا، يازده��م مردادماه 
سال 94 مأموران پليس تهران از قتل مردي 
ميانس��ال در يكي از محله هاي شهر با خبر و 
در محل حاضر شدند. جسد متعلق به مردي 
50 ساله به نام جمشيد بود كه با اصابت جسم 
سختي به سرش كشته شده بود. مادر جمشيد 
كه پليس را از ماجرا باخبر ك��رده بود، گفت: 
پس��رم به مصرف مواد اعتياد داشت. او، من و 
پسر ديگرم فرش��اد را اذيت مي كرد. لحظاتي 
قبل جمشيد شروع به كتك زدن فرشاد كرد. 
من هم چاقويي برداشتم و جمشيد را تهديد 
كردم تا برادرش را رها كن��د اما نمي دانم كه 
چطور مرتكب قتل پسرم شدم.  بعد از انتقال 
جسد به پزشكي قانوني كارآگاهان در اين باره 
تحقي��ق كردند و بعد از بررس��ي صحنه جرم 
متوجه شدند كه مادر مقتول قصد فريب پليس 
را دارد، بنابراين بار ديگر از او بازجويي كردند. 

زن سالخورده گفت كه عامل قتل پسرم فرشاد 
است. او توضيح داد: وقتي جمشيد به مصرف 
مواد اعتي��اد پيدا كرد آرام��ش از زندگي مان 
رفت. او مدام ما را اذيت مي كرد. فرشاد، پسر 
ديگرم هم بيمار است و از ناراحتي رواني رنج 
مي برد. روز حادثه جمشيد شروع به كتك زدن 
فرشاد كرد. وقتي دعواي آنها باال گرفت فرشاد 
با يك تخته سنگ ضربه اي به سر برادرش زد 
كه كشته شد. من ترسيدم كه پسرم به زندان 
بيفتد چراكه او بيمار اس��ت و طاقت حبس را 
ندارد به خاطر همين خ��ودم قتل را به گردن 

گرفتم. 
بع��د از اعتراف هاي زن س��الخورده فرش��اد 
بازداشت و به جرمش اعتراف كرد. او وقتي از 
سوي كارشناسان پزشكي قانوني تحت درمان 
قرار گرفت مشخص شد كه از اختالل هاي رواني 
رنج مي برد، با اين حال متهم بعد از اقرار به قتل 
روانه زندان شد. با كامل شدن بررسي ها پرونده 
براي رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه كيفري 
استان تهران فرستاده شد و فرشاد چند روز قبل 
مقابل قاضي اصغرزاده و قاضي مستشار، توكلي 
پاي ميز محاكمه ايستاد. مادر مقتول ابتداي 

جلسه در جايگاه قرار گرفت و از پسرش اعالم 
گذشت كرد، سپس متهم در جايگاه قرار گرفت 
و در شرح ماجرا گفت: چند سالي بود كه دچار 
اختالالت روحي شده بودم. برادرم جمشيد به 
مصرف شيشه معتاد بود. او هميشه مرا مسخره 
مي كرد و كتك مي زد. چندبار سر اين موضوع 
با هم درگير ش��ده بوديم و از او خواسته بودم 
ش��رايط مرا درك كند. روز حادثه بار ديگر به 
خاطر اذيت هاي او با هم درگير ش��ديم و او با 
چاقو به سراغم آمد. با ديدن اين صحنه ترسيده 
بودم مبادا به خاطر مصرف مواد مرا با چاقو بزند. 
يك سنگ بزرگ برداشتم و به سرش كوبيدم. 
فكر مي كردم با اين ضربه بيهوش مي ش��ود و 

مي توانم فرار كنم اما ناخواسته او كشته شد. 
متهم در حالي كه به شدت اشك مي ريخت در 
آخرين دفاع گفت: مادرم كه شاهد ماجرا بود به 
خاطر مريضي و بي گناهي ام ابتدا قتل را گردن 
گرفت و حاال هم براي رهايي من اعالم گذشت 
كرده است. او مرا شرمنده فداكاري هايش كرده 
است و از شما مي خواهم به احترام مادرم من را 
ببخشيد. در پايان اين جلسه بعد از آخرين دفاع 

متهم هيئت قضايي وارد شور شد.

بارش باران، برف و جاري شدن س�يالب 11 استان ديگر كشور 
را درگي�ر كرده اس�ت. اين درحالی اس�ت كه  س�د محمدآباد 
فارس خراب ش�ده، رودخانه ه�ا طغيان كرده اند، مس�يرهاي 
كنارگذر ش�يراز مس�دود ش�ده، 78 واح�د در جه�رم كامال 
وي�ران ش�ده و بالگ�رد هالل احم�ر ام�كان پ�رواز ن�دارد. 

     طغيان رودخانه ها در شيراز
بارش باران در اس��تان فارس طغيان رودخانه ها را به همراه داشت. 
رمضان اميني، معاون خدمات شهري ش��يراز گفت: رودخانه هاي 
خشك و چنارراه دار در شيراز طغيان كردند و مسيرهاي كنار گذر 

در اين شهر مسدود شد. 
   تخليه كامل 5 روستا در جهرم

عليرضا صحراييان، فرماندار جهرم از تخليه كامل پنج روستاي اين 
شهرستان به علت بارش هاي اخير خبر داد و گفت: ساكنان اين روستا 
اسكان موقت داده شدند. وي افزود: به دليل حجم باالي بارش در چند 
روز گذشته كه به حدود 400 ميليمتر مي رسد، خساراتي به واحدهاي 
مسكوني شهري و روستايي وارد شده است. فرماندار جهرم گفت: تا 
اين لحظه در كل شهرستان تعداد 3 هزار واحد آسيب ديده كه از اين 
تعداد 700مورد تخريب كامل شده اند و نيازمند بازسازي هستند،  
صحراييان همچنين از تخريب سد خاكی منطقه محمدآباد خبر داد 
و به ساكنان اين مناطق برای حفاظت از جانشان هشدار داده است. 

حسن فياض پور، مديركل مديريت بحران استان فارس هم گفت: يك 
موتورسوار به دليل توجه نكردن به مباحث ايمني و وارد شدن به مسير 

سيالب در منطقه قصرقمشه جان خود را از دست داد. 
   قربانيان حادثه در آذربايجان

در جريان اين بارش ها دو عضو يك خانواده در يكي از روس��تاهاي 
اروميه جان باختند؛ دختر بچه اي هشت ساله در شهرستان خواف 
جان خود را از دست داد، موتورسواری در شهر قشم شيراز كشته شد 
و يك موتورسوار هم در شهرستان بستك ناپديد شده است. شاهين 
فتحي، معاون عمليات س��ازمان امداد و نجات گفت: اس��تان هاي 
اصفهان، ايالم، فارس، تهران، خراس��ان رضوي، خراسان ش��مالي، 
خوزس��تان، بوش��هر، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان با 

بارش ها درگير بوده اند. 
 بارش باران بي سابقه در اس��تان آذربايجان غربي سبب بسته شدن 
جاده اصلي شاهين دژ به تكاب و مسدود شدن 508 راه روستايي شد. 
امدادگران همزمان با بارش هاي شديد در مسيرهاي ارتباطي حاضر 
شده و شروع به امدادرساني كردند. سقوط بهمن در يكي از روستاها 
هم جان دو عضو يك خانواده را گرفت. اين حادثه در روستاي برده 
سور سيلواناي اين شهرس��تان اتفاق افتاد كه در جريان آن سقوط 
بهمن روي خانه يكي از اهالي دو نفر از س��ه عضو يك خانواده را به 

كام مرگ كشاند. سومين نفر هم كه زخمي شده بود به بيمارستان 
منتقل شد. 

   مسدود شدن راه 1152 روستا در آذربايجان شرقي
بارش ب��رف و ك��والك راه ارتباطي يك ه��زار و 152 روس��تا را در 
آذربايجان شرقي مس��دود كرد. رئيس مركز مديريت راه هاي اين 
استان اعالم كرد: شهرستان ميانه با 150 روستا، مسدود شدن راه 
ارتباطي يك هزار و 152 روستاي آذربايجان شرقي، هشترود با 130 
روستا، شهرستان هاي اهر، بستان آباد و چاروايماق هر كدام با 120 
روستا و شهرستان هاي سراب و مراغه هر كدام با 100 روستا بيشترين 

راه ارتباطي روستايي مسدود شده را دارند. 
   خسارت سيالب به استان كرمان

بارش باران و برف در استان كرمان هم خس��ارات بسياري برجاي 
گذاشت. ابوالقاسم سيف اللهي، جانشين ستاد مديريت بحران استان 
كرمان ميزان خسارت هاي وارد شده به زيرساخت هاي استان را 72 
ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: اين بارش ها به راه، برق، كشاورزي 
و ساختمان هاي مسكوني خسارت زده است و ارزيابي هاي بيشتر در 

اين باره ادامه دارد. 
   روستاها در معرض غرق شدن

معاون عمراني شهرستان سيرجان هم گفت: با توجه به حجم باالي 
بارش ها در س��يرجان تمام رودخانه هاي فصلي سرريز شده و بيم 
جاري شدن سيل و خطر در بيش از 10 روستا وجود دارد، اما تدابير 
الزم و آمادگي امدادرساني پيش بيني شده است. محسن آرش ادامه 
داد: تمام رودخانه هاي فصلي كه طي دو دهه گذشته خشك بودند 
امروز حجم آب آنها به حدي است كه بيم جاري شدن سيل می رود و 

خطر در بيش از 10 روستا را دارد . 
    نجات گرفتارشدگان سيالب با امداد هوايي

بارش باران هاي بي امان در يك هفته گذشته خسارت زيادي هم به 
استان هرمزگان وارد كرد. دو روز قبل همزمان با افزايش بارندگي ها 
و جاري شدن سيالب امدادگران 31 نفر را كه در محاصره آب قرار 
گرفته بودند با بالگرد نجات دادند. شدت بارش در برخي مناطق به 
حدي بوده كه موجب تعطيلي مدارس، طغي��ان رودخانه ها، قطع 
راه هاي ارتباطي، تعطيلي فعاليت بنادر مسافري و تأخير در انجام 

پروازها و تخليه خانه هاي روستايي غيرايمن شد.   
   گيالن تعطيل شد 

بارش برف همچنين منجر به تعطيلي همه مدارس و دانشگاه هاي 
گيالن شد. اداره كل مديريت بحران اس��تانداري گيالن با اشاره به 
شدت بارش برف و برودت هوا در استان گيالن، اعالم كرد: فعاليت 
آموزشي همه مدارس استان در تمامي مقاطع تحصيلي و همچنين 

تمامي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي امروز تعطيل است. 
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