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قاتل سردفتر در انتظار چوبه دار

حوادث
جهـــان

آرزو کیهان

خبرنگار

تولد نوزادی با دو سر

قتل عام هزاران پولک پوستی

پلیس سنگاپور یک محموله 13تنی از «پولک پوستی» را در ایستگاه گمرکی
توقیف کرد .بهگزارش یاهو ،این محموله بزرگ به ارزش  38.7میلیون دالر
توسط یک کانتینر و در  230کیسه حمل میشد که توسط مأموران شناسایی
و ضبط شده است .بنا بر گزارشهای رسیده برای بهدست آوردن این مقدار
پوست حیوان پولکی بیش از 17000جانور قتل عام شدهاند .پولکپوستیها
روی پوســت خــود
فلسهایــی از جنــس
کراتیــن دارنــد و تنهــا
پســتاندارانی هســتند
کــه چنیــن پوششــی
روی بــدن خــود دارند.
پولکپوســتیها در
مناطــق گرمســیری
آفریقــا و آســیا زندگی
میکنند.

گورخر بلوند
رنگ پوســت یک گورخــر در میان گله گورخرهای وحشــی در آفریقا ســوژه
عــکاس حیات وحش شــد .بهگزارش دیلی میل ،ایــن گورخر نادر در پارک
ملی «ســرنگیتی» کشف شــده و به گفته عکاس ،پوستش برای شکارچیان
بسیار ارزشمند است« .سرجیو پیتامیتز» عکاس در این باره گفت «:در نگاه
اول به نظر میرسید که حیوان با عبور از میان گرد و غبار و گل و الی به این
شکل در آمده اما با دقت بیشتر متوجه شدم که به طور مادرزادی موهایی
روشن و بلوند دارد و به همین دلیل در میان گله بسیار متمایز بود».

دستگیری عامل آتش زدن مجسمه طاووس شیراز

گــروه حوادث :عامل آتش زدن مجســمه طاووس دروازه
قرآن شیراز دستگیر شد.
سردارســرتیپ دوم احمــد علــی گودرزی-فرمانــده
انتظامــی اســتان فــارس -در ایــن بــاره گفــت :ســحرگاه
جمعــه شــانزدهم فروردیــن در پــی اعــام مرکــز
فوریتهــای پلیســی  110مبنــی بــر آتشســوزی در
دروازه قــرآن شــیراز ،بالفاصلــه مأموران گشــت کالنتری
جام جم در محل حاضر شدند .مأموران مشاهده کردند
که مجســمه بــزرگ طــاووس کــه دارای اســکلت فلزی و

پوشــش چمن مصنوعی بوده ،به دالیلــی نامعلوم دچار
آتشســوزی شــده اســت که با هماهنگیهای الزم حریق
توسط عوامل آتشنشانی خاموش شد.
بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و پلیســی ،مشــخص شــد
متهــم همزمان با آتش زدن مجســمه طــاووس اقدام به
فیلمبــرداری و انتشــار آن در فضای مجــازی کرده بود که
بالفاصله متهم شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه
در اطراف پــارک کوهپایه (نزدیک دروازه قرآن)دســتگیر
شد.

طاووس قدیمی بیش از  30سال در میدان مقابل دروازه
قرآن شیراز نشسته بود که شنبه  11اسفند  97آن را کندند
و روز بعــد طاووس ایســتاده (طاووس ســوخته کنونی)به
جای آن گذاشته شد.
بر اســاس اطالعات منتشر شــده در فضای مجازی متهم
در بازجوییهــا انگیــزه خــود را از آتش زدن این مجســمه
بدشــگونی آن عنــوان کرده بود .چرا که وی معتقد اســت
ســیل روز پنجــم فروردین که باعث مرگ  23نفر شــد به
خاطر بدشگونی این مجسمه بود.

آزادی

زیباترین هدیه نیکوکاران
به زندانیان

ایران واشقانی فراهانی
خبرنگار

گروه حــوادث :وقتی از سرگذشــت غمانگیز  5پســر نوجوان
زندانی با مخاطبان مهربان روزنامــه ایران گفتیم ،اطمینان
داشــتیم که به همت نیکوکاران ناشــناس بزودی نامه آزادی
آنان امضا میشــود 5 .پســر بچــه در حالی آزاد شــدند که به
برکت سخاوت دستهای نیکوکاران ،نامه آزادی یک خانم
معلم بدهکار و یک راننده زندانی نیز صادر شد.

زوج نیکــوکار البــرزی کــه پیــش از ایــن
بارهــا بــرای آزادی زندانیــان بدهــکار و
رفع گرفتاری نیازمندان پیشــقدم شــده
بودند ،این بار نیز با پرداخت 45میلیون
تومان مجمــوع بدهی پســرهای گرفتار
در کانــون اصــاح و تربیــت را پذیرفتند
ب دیده
تا در روزهای نخســتین ســال نو ،به این 5نوجوان آســی 
شــادی ببخشــند« .ر.ف» نیکوکار البــرزی اعالم کــرد :امیدوارم
ایــن زندانیان به پشــتوانه حمایتهــای مردم نیکــوکار بتوانند
مســیر زندگی خود را پیدا کرده و دیگر مرتکب تخلفی نشــوند.

آتش سوزی
در جنگل های سئول

آتشســوزی گســترده در منطقه جنگلی
ســئول هــزاران آتشنشــان را بــه حالت
آمــاده بــاش درآورد.بهگــزارش یاهــو،
ســخنگوی آتشنشــانی منطقــه ایــن
حادثــه را یک فاجعه ملی خواند و برای
خامــوش کــردن آتــش از  900موتور آب
اســتفاده کــرده و هــزاران آتشنشــان را
بــه حالت آماده باش درآورده اســت.به
گــزارش آسوشــیتدپرس ،تندبــاد باعث
گســتردگی آتش شــده و تاکنون یک نفر
کشــته و  11نفر نیز زخمی شــدهاند.گزارشهای رســیده نشــان می دهد در پی این حادثه دستور تخلیه 400
خانه صادر شده و تاکنون  500هکتار از زمینهای اطراف در آتش سوخته است.

پسر نوجوان برای مادرش خودرو خرید
پســر مهربــان بــرای تقدیــر از زحمــات
مــادرش کــه مســئولیت نگهــداری وی و
برادرانــش را بــه تنهایی برعهده داشــت
خودرو خریــد .بهگزارش گوود نیوز ،پســر
13ســاله مهربان برای خریــد این خودرو
مــدت یک ســال روزها پس از مدرســه به
چمــن زنــی و کار در آشــپزخانه مشــغول
بــوده تا بتواند پــول مورد نیــازش را برای
خریــد خــودرو فراهم کند .مادر این پســر
کــه اهــل نــوادا امریکاســت میگویــد :بــا
دیدن خودرو شــوکه شــده و به پســر کوچکش که رفتاری مردانه داشــته افتخار میکند .این
پســر گفته بــا کار کردن ،پسانداز پــول و مطرح کردن تصمیم خرید خــودرو برای مادرش
در فیسبوک و کمکهایی که از این راه دریافت کرده موفق به خرید خودرو شده است.

شوهر کشی به خاطر بد زبانی
زن عصبانــی همســرش را بــه خاطــر
زورگوییهایش به قتل رساند.
بهگــزارش یاهــو ،متهــم «پاکیــام
راماناتان»  73ســاله ادعــا کرده که
همســرش وی را همیشــه «بــرده»
خطــاب میکــرده و در طــول 36
ســال زندگــی مشــترک مــورد آزار و
اذیت قــرار داده اســت .گزارشهای
پلیس ســریالنکا نشان می دهد که این
زن با چوب به جان شــوهرش افتاده و او را
به قتل رسانده است.
ایــن پیــرزن ،بد زبانــی ،بدرفتــاری و زورگوییهای شــوهرش را
انگیزه این جنایت عنوان کرده است.

خوشــحالم کــه در جایــگاه معنوی
یک پدر توانســتم  5پســر زندانی را
نجات دهم و به کســانی که چشــم
به راهشان هستند ،امید هدیه کنم.
آنها همچنین هزینه لباس و کفش
 5پسر نوجوان را نیز تأمین کردند.
ëëآزادی خانم معلم زندانی
خانم مدیر مهد کودک –  46ساله – که برای پرداخت بدهی
پســر نوجوانی کــه دلتنگ مادر بزرگش بود ،بــه زندان آمد با
اطــاع از پرداخــت بدهــی وی توســط زوج نیکــوکار البرزی،

بــرای آزادی  2زندانــی دیگــر اعــام آمادگی کرد .نخســتین
زندانــی یک معلم  45ســاله بود که  7میلیــون تومان بدهی
داشــت و مســتأجر بــود .دومین زندانــی نیز یــک راننده 43
ســاله و دارای  3فرزنــد بود .وی خودرو پیــکان خریداری کرد
امــا در تصــادف با یک خــودرو مدل بــاال نتوانســت رضایت
شاکی را جلب کند و زندانی شد .او نیز برای آزادی  5میلیون
تومان نیاز داشــت .با صدور چک از ســوی مدیر مهد کودک
و همســرش کــه از مخاطبان پــر مهر و عاطفــه روزنامه ایران
هستند ،مقدمات آزادی این 2زندانی نیز فراهم شد.
ëëنیکوکاران خوش درخشیدند
در این میان یک مرد بازاری  57ســاله نیز برای کمک به 5
نوجــوان زندانی اعالم آمادگی کرد و گفــت :وجدانم درگیر
زندگی این پســرها شــده و نمیتوانم تحمل کنم.همچنین
صاحــب یــک مغــازه در بــازار تهــران نیز بــا اعالم شــماره
همراهش به گــروه جویندگان عاطفه روزنامــه ایران اظهار
کرد :من سالهاســت که پیگیر این سوژهها هستم و همواره
کمک میکنم .این بار نیز تحت تأثیر قرار گرفتم و حاضرم
بخشی از بدهی پسرهای نوجوان را بدهم.
کارمنــد  38ســاله شــرکت نفــت ،خانــم کارمند  45ســاله،
خانــم خانــهدار  38ســاله و مادر پســر دوقلوهای  17ســاله
نیز بــرای حمایت مالی از پســرهای زندانــی اعالم آمادگی
کردند .همچنین خانمی  38ســاله با همراهی دوســتانش
برای  5پسر آزاد شده سبد کاال و خواربار هدیه کرد.
«حاجــی رضــا شــاکرمی» ،دادســتان عمومــی و انقــاب
اســتان البــرز ،ضمن تقدیر از مدیرعامــل روزنامه ایران به
خاطر پیشــقدم بــودن در اقدامهــای نیکوکارانه ،کمک به
نیازمندان و آزادی زندانیان گفت :نیکوکاران ســرمایههای
این شــهرند؛ کســانی کــه حتی حاضر به افشــای نــام خود
نیســتند و نگاهشــان فراتر از چارچوب زندگیشــان اســت.
نیکوکارانــی کــه رنج مــردم را میشناســند و بــا اعتماد به
رسانه ،از فرسنگها راه دور همراهمان میشوند تا درهای
بســته را بگشــایند و به انســانهای دردمند و بیپناه ،امید
ببخشند.

گربه جهانگرد

اسپوتنیک

یــک زن مصری نوزادی به دنیا آورد که دو ســر دارد .بهگزارش خلیج نیوز،
تولد این نوزاد پســر در کلینیک خصوصی شــهر قاهره مصر باعث شگفتی
پزشکان شد .مادر کودک که زنی  25ساله است نوزادی با دو ستون فقرات،
دو سر ،یک قلب و یک روده به دنیا آورده است .به گزارش پزشکان کودک
در حال حاضر سالم است و تحت نظر پزشکان قرار دارد.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

منبع  :فاکس نیوز

گــروه حوادث-معصومــه مرادپــور /مــرد میانســال که
بهخاطر سند  250متر زمین یک دفترخانه دار را کشته
خــــبر
بــود با تأیید حکم قصاص در یک قدمی چوبه دار قرار
گرفت .به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی به این پرونده از سال
 96بهدنبال مرگ مشکوک صاحب یک دفترخانه اسناد رسمی شروع شد.
خیلــی زود تیــم ویــژهای از کارآگاهــان جنایــی در محــل حاضــر و با جســد
پیرمردی بهنام اصغر روبهرو شدند.
تحقیقات نشــان میداد اصغر آن روز با مردی بهنام فرامرز دیدار داشــته
است.
ساعتی از مرگ مشکوک پیرمرد نگذشته بود که فرامرز به دفترخانه رفت.
وی به مأموران گفت :قرار بود امروز سند زمینی را که دو سال قبل از اصغر
خریده بودم به نامم بزند .به همین خاطر به اینجا آمدم اما متوجه شــدم
او مرده است.
دســتپاچگی و اظهارات ضد و نقیض این مرد شــک پلیس را برانگیخت و
وقتی روشــن شــد دوربین مداربسته دفترخانه صحنه درگیری او و اصغر را
ضبط کرده است این مرد لب به اعتراف گشود.
وی گفت :پس از درگیری با اصغر برای دفاع از خودم یک ضربه به گردن
او زدم امــا تعادلــش به هــم خورد و از پلهها به پایین ســقوط کــرد .من که
ترســیده بودم به طبقه باال رفتم و چاقو را به ســطل زباله انداختم و وقتی
متوجه مرگ او شــدم دفترخانه را ترک کردم .من چند ســاعت بعد برای
اینکــه پلیــس را گمراه کنم به دفترخانه برگشــتم و مدعی شــدم با مرحوم
قــرار مالقات داشــتهام .با اعترافهــای این متهم ،وی به بازســازی صحنه
جــرم پرداخــت و در شــعبه چهــارم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران به
ریاســت قاضی اصغرعبداللهی و با حضور یک مستشــار پای میز محاکمه
ایستاد.
در ابتدای این جلسه اولیای دم برای متهم قصاص خواستند.
ســپس متهم که در یکی از رشــتههای علوم انســانی مدرک دکتــرا دارد به
دفاع از خود پرداخت و گفت :از مدتها قبل اصغر را میشناختم .دوسال
قبل تصمیم گرفتم پسانداز چند ســالهام را سرمایهگذاری کنم .بههمین
خاطــر پولــم را بــه پیرمــرد دادم و زمیــن  ۲۵۰متــری را از او خریــدم اما با
گذشــت  ۲ســال از این معامله او ســند زمین را به نامم نمــیزد .به همین
خاطر چند بار با او درگیر شده بودم.
قــرار بــود آن روز زمیــن را به نامم ســند بزند امــا وقتــی در راه پلهها با هم
روب ه رو شدیم او برخورد بدی با من داشت .بههمین خاطرعصبانی شدم
و بــار دیگر با هم درگیر شــدیم .او به ســمتم حمله کــرد و من برای دفاع از
خــودم بــا چاقو یک ضربه بــه گردن او زدم کــه تعادلش به هــم خورد و از
پلهها سقوط کرد.
وی ادامــه داد :بــاور کنیــد ضربــهای کــه به گــردن اصغر زدم کشــنده نبود
و مــرگ او بــه خاطر ســقوط از پلهها اتفاق افتــاد .با پایــان دفاعیات متهم
وکیــل وی به دفــاع پرداخت و گفت :به نظر میرســید علــت فوت پیرمرد
 ۸۰درصد به خاطر شکســتگی جمجمه ناشی از سقوط از پلهها بوده است
و موکلــم فقط  ۲۰درصد در فوت او تقصیر داشــته اســت .با طرح این ادعا
قضــات دادگاه نظریــه پزشــکی قانونــی را دربــاره علت تامه مــرگ اصغر
اســتعالم کردند .با اظهارنظر قطعی پزشکی قانونی ،قضات دادگاه متهم
را در مــرگ پیرمــرد مقصــر دانســته و او را به قصاص محکــوم کردند .این
حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد.
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گربه خوش شــانس بههمراه صاحب خود سوار بر یک
دوچرخه چند کشــور اروپایی را گشــته است  .بهگزارش
گوود نیوز ،صاحب اسکاتلندی این گربه میگوید با گربه
خانگی اش تمام دنیا را زیر پا گذاشته است.
«دین نیکلســون»  31ساله از ســال گذشته سفر دور
دنیا را آغاز کرده و به کشورهای سوئیس ،ایتالیا ،بلژیک،
یونــان ،کرواســی ،هلند و ...ســفر کــرده اســت .این مرد
اسکاتلندی عکسهای جالبی نیز از سفر طوالنی مدت
خود گرفته و در صفحه فیس بوکش منتشر کرده است.

نظافت ساحل به دست مادربزرگ انگلیسی
پیرزن  70ســاله انگلیسی مدت
یک ســال اســت کــه ســواحل را
نظافت میکند.
بهگــزارش گــوود نیــوز ،ایــن زن
انگلیســی کــه خــود مادربزرگ
اســت نوههایــش را نیز تشــویق
به جمــعآوری زباله از ســواحل
کورنوال میکند.
«آستان» تاکنون  13هزار بطری
آشــامیدنی و زبالههای ساحلی
را جمعآوری کرده است.
بهگفتــه وی ،زبالههــای
پالســتیکی ســواحل را نابــود
کردهاند و بنــا بر آمار  8میلیون
تــن پالســتیک اقیانوسهــا و
ســواحل را فــرا گرفته اســت .او
میگویــد :نوههایــش نیــز با وی
موافق هستند و همواره در جمعآوری زبالهها به او کمک میکنند.

بازداشت قاچاقچیان میمون
پلیــس ایرلنــد  3نفــر را بــه جرم قاچاق اســلحه ،مواد مخــدر و میمونهــای نادر بازداشــت کرد.
بهگزارش میرر ،متهمان  2مرد و یک زن بوده که قصد داشــتند اســلحه و میمونها را به وســیله
قایــق از مرز ایرلند خــارج کنند.
بنــا بــر گزارشهــای پلیــس
ایرلند ،محمولــه قاچاق هزاران
یــورو ارزش داشــته و اعضــای
بانــد در دوبلیــن محمولــه را
تهیــه کردهانــد .پلیــس بــر این
بــاور اســت کــه اعضــای بانــد
جــزو بانــد خالفــکار و ســازمان
یافتهای بودهاند کــه در دوبلین
و دیگــر کشــورها فعالیــت
دارند.

