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گــروه حــوادث -کامــران علمدهــی /ردیابیهای
پلیس اراک برای پیدا کردن دختر  8سالهای که به
طرز مرموزی در مســیر مدرسه ناپدید شده ادامه
دارد .این دختربچه که ساکن شهر مهاجران اراک
است ،صبح روز شنبه  24فروردین برای رفتن به
مدرسه از خانه خارج شد و دیگر برنگشت.
توگو با خبرنگار گروه
دامــاد این خانــواده در گف 
حــوادث «ایــران» ضمــن تأیید این خبــر گفت:
صبــح روز شــنبه «بــاران» در حالــی کــه لبــاس
مدرســهاش را پوشــیده بود کیفش را برداشت و
از خانه خارج شــد .از آنجایــی که فاصله خانه تا
مدرســه کمتر از  50متر است ،او هر روز خودش
به تنهایی به مدرســه میرفت و بعد از تعطیلی

مجید قاسم کردی
حقوقدان

جبرانخسارتزیاندیدگانناشیازحوادثغیرمترقبهمانندسیلوزلزلهموضوعی
اســت که از دیرباز مورد بحث حقوقدانان و کارشناســان بوده اســت و هر یک از منظر
سیاســی ،حقوقی و اجتماعی به آن میپردازند .کشور ایران جزو 10کانون حادثهخیز
جهان به حســاب میآید و از 43نوع حادثه شــناختهشده در جهان33،نوع آن را در
خــود دارد ،مبحث امنیت اجتماعی و جانی و محافظت از جان و مال شــهروندان و
جبرانخساراتناشیازحوادثموضوعیاستکهقواعدمسئولیتیوتکالیفحقوقی
را برای نظامهای مختلف تعیین میکنــد .از اینرو همواره برای دولتها موضوعی
قابل اهمیت است و براساس این ضرورت نهادهای حمایتی و حاکمیتی و بیمهای
ملزم به تقسیم عادالنه تأمین امنیت فردی و اجتماعی و جبران خسارات و خطرات
اجتماعی اقتصادی و جانی میباشــند و بر این اســاس نظامهای مســئولیت مدنی
هریک به نوبه خود متکلف تدبیر بخشی از خطرات میشوند .اینکه با چه نظریهای
دولتها مکلف به جبران خســارت هســتند همواره مورد بحث بوده است .در اسالم
مبحثیبهعنوان«ضمان»وجودداردوبهاصولیکلیکههمانرفعوجبرانخسارت
استتأکیددارد.ازاینرومسئولیتمدنیدولتازحیثفقهینیزقابلبررسیاست.
این اصول را میتوان در قاعده «الضرر ،ید ،اتالف و تسبیب ،غصب و دیه» که قواعد
مهمی نیز هســتند به چشــم دید .اما با این حال برخی حقوقدانان با اتکا به نظریه
«مصلحتعمومیباایدهخدمتعمومی»معتقدنددولتبایدخسارتهاییراکه
بالیایطبیعیایجادکردهومقصردیگریندارد،جبرانکند.
وقوع سیل بهار  98در برخی از نقاط کشور سبب ورود خسارتهای زیادی به مردم
شــده اســت .در این میان مهمتریــن موضوع بــرای آســیبدیدگان ،بحث جبران
خســارت و غرامت ناشــی از ســیالب اســت .در اصطالح حقوقی حوادث قهری به
حادثه یا حالتی گفته میشــود که قابل انتســاب به شخص معین یا خاصی نباشد
یا در صورت انتساب ،امکان دفع خطر یا مورد توسط وی وجود نداشته باشد .در هر
صورت حادثه باید علت خارجی داشته باشد قانونگذار حوادث قهری یا غیرمترقبه
یا به اصطالح غربی «فورس ماژور» را در مواد  227و  229از قانون مدنی بدون ذکر
واژه مــورد نظر با اشــاره به مفهوم بیان کرده اســت اما راه حــل قانونی برای جبران
تمام خســارت وارده پیشبینی نشده است .با این حال شهرداریها و دستگاههای
تابعه در خصوص مجوزهای ســاخت و ســایر تکالیف شــهری در صورت اهمال و
تقصیر و کوتاهی باید پاســخگو باشند .ولی اگر کسی غیرمجاز و بدون گرفتن پروانه
در حریم رودخانه یا محلهایی که ســاخت و ســاز در آنها غیرقانونی است خانهای
ساخته و در آن ساکن شود چنانچه بر اثر حوادث غیرمترقبه ساختمان از بین برود
بویژه اگر حادثه مورد نظر به گونهای باشد که تعیین حریم در قانون برای اجتناب
از همــان حادثه وضع شــده باشــد ،در این صورت هیچ اســتحقاقی بــرای دریافت
خسارت و غرامت ندارد .از نظر قانونی هم هرگونه پرداختی تحت عنوان خسارت
به مالک منتفی اســت .اما در حالتی که مالک دارای پروانه و مجوز ســاخت باشــد
چنانچه حوادث باعث ایجاد خسارت شود ،در این صورت مرجع صدور پروانه هم
دارای مسئولیت مدنی میشود.
براساسقانون،نظاماسالمیوقوانینبینالمللیبایدکلضرروخسارتجبرانشود
و دولت مکلف به جبران تمام خســارت ناشــی از سیل است .اما قوانین عادی منجر
شــده اســت تا دولت فقط در قالب وامهای بالعوض یا وامهای با بهره پایین بخش
کمیازاینخسارتهارابتواندپرداختکندکهجاداردنمایندگانملتدولتراملزم
و مکلف به پرداخت و جبران تمام خسارات وارده ناشی از سیل به مردم کند.

هــم خــودش برمیگشــت و مشــکلی هم پیش
نمیآمد .شــنبه هم مثل روزهای گذشــته راهی
مدرســه شــد امــا پــس از آن دیگــر خبــری از او
نداریم.
او در پاســخ به این پرسش که چه زمانی متوجه
گــم شــدن بــاران شــدهاید ،عنــوان کرد :مــا فکر
میکردیــم کــه او مدرســه اســت تا اینکــه ظهر و
زمانی که مدرســه تعطیل شــده بــود چند نفر از
دوســتانش بــه منزلمان آمدند و عنــوان کردند
که چون بــاران امروز به مدرســه نیامده تکالیف
فردا را برایش آوردیم .ما که بشــدت شوکه شده
بودیم پرسیدیم مگر باران مدرسه نبوده که آنها
گفتنــد اصالً امروز به مدرســه نیامده که همانجا

متوجه شدیم او گم شده است.
شــوهرخواهر بــاران در رابطــه بــا طرح شــکایت
گفــت :بالفاصله بــا کالنتری شــهرک مهاجران
اراک تماس گرفتیم و گزارش گم شــدن باران را
اعــام کردیم و حاال هــم آنها در حال تحقیقات
هســتند .ظاهــراً دوربینهایی در مســیر خانه به
مدرســه وجــود دارد کــه پلیس در حال بررســی
آنهاســت .البتــه مــا در ایــن یکــی – دو روز فکــر
کردیــم کــه ممکــن اســت آدم ربایــی بــه قصد
اخــاذی صــورت گرفتــه باشــد امــا تاکنــون هیچ
تماســی از ســوی رباینــدگان احتمالــی صــورت
نگرفتــه و چون با کســی هم دشــمنی نداریم به
هیچ شخصی هم مظنون نیستیم.

وی در پایــان ضمن اشــاره به وضعیت پوشــش
بــاران گفت :او مثل هرروز با لباس فرم مدرســه
کــه مانتویــی صورتــی اســت بــه مدرســه رفته و
سویشرت سفید رنگی هم برتن داشته است.
عکــس وی در اختیــار تمــام تیمهــای گشــت
انتظامــی قرار داده شــده و همچنــان تحقیقات
برای یافتن او ادامه دارد.
محمدعقیــل ســلگی فرمانده انتظامی شــازند
نیــز در رابطه با این موضوع گفت :روز گذشــته،
شــخصی در تماس با مرکــز فوریتهای پلیس
 110گزارشــی از ناپدید شــدن دختر بچه  8ساله
بــه نام بــاران شــیخی را اعالم کــرد و بالفاصله
بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بــا ایــن حــال از همــه شــهروندان درخواســت
میشــود تا در صورت داشــتن هرگونه خبری از
ایــن دختر بچــه ،موضوع را از طریــق تماس با
مرکز فوریتهای  110به پلیس اطالع دهند.

تعرض به دختر نوجوان انگیزه قتل شد
گــروه حــوادث  -معصومــه مرادپــور /مــرد
افغانستانی که هم والیتی خودش را به خاطر
تعرض به دخترش کشــته و جســدش را مثله
کرده بود  6ســال پس از این جنایت ســرانجام
صبــح دیــروز در شــعبه یکــم دادگاه کیفــری
استان البرز محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی
به این پرونده از اردیبهشــت ســال  92بهدنبال
کشــف بقایای جســد یــک مــرد در بیابانهای
حصارک کرج کلید خورد.
خیلــی زود کارآگاهــان جنایی در محل کشــف
جســد حضور یافتند و دیگر بقایای جسد را در
گوشه و کنار همان محل پیدا کردند.
در نخستین تحقیقات شماره تماس فردی به
نام گل محمد در جیب لباس مقتول پیدا شد
که میتوانست تنها سرنخ این جنایت مرموز و
تکان دهنده باشد.
چندی بعــد با ردیابیهای پلیســی گل محمد
بازداشــت شــد امــا ادعــا مــی کــرد قربانــی را
نمیشناســد اما پس از تحقیقات بیشتر لب به
اعتراف گشود و پرده از راز جنایتش برداشت...

آرزو کیهان

اسپوتنیک

اقدام عجیب یک سیاهپوست
در فروشگاه

عطری که
رکورددار گینس شد

ورود یــک خــرس ســیاه بــه کارخانــهای در
ایالــت تنســی امریــکا کارکنــان ایــن کارخانــه را
شوکه کرد.
به گــزارش وایرد ،پس از ورود حیــوان به کارخانه
دو افسر حیات وحش دست به کار شده تا بتوانند

ایــن حیــوان  181کیلوگرمــی را از کارخانــه خــارج
کننــد .آنها برای خارج کردن خرس با اســتفاده از
پرتاب دارت حیوان را بیهوش کردهاند.
در این حادثه هیچ یک از کارکنان کارخانه آسیب
ندیدهاند.

پرنــده «کاســواری» در پــی حملــه بــه صاحــب  75ســالهاش وی را با
ضربههــای قــوی پاهایش به قتل رســاند .بــه گزارش دیلــی میل ،این
حادثــه در مزرعــهای در ایالــت فلوریدا رخ داد و گمان مــیرود که این
پرنــده هنگامیکــه صاحبــش روی زمین افتــاده با ضربــات پیدرپی و
نوک زدن او را به قتل رسانده است.
گزارشهای پلیس نشــان میدهد که قربانی خود از پرورش دهندگان
ایــن پرنــده بوده که تعــدادی از این نــوع پرنده را در مزرعــه نگهداری
کرده است .کاسواری نوعی پرنده مهاجم و شبیه شترمرغ کالهخود دار
اســت که از پرندگان بومی جنگلهای گرمسیری گینه نو و شمال شرق
استرالیاست.

تیراندازی در باشگاه شبانه ملبورن

پلیس استرالیا از تیراندازی در یک باشگاه شبانه در شهر ملبورن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،پلیس استرالیا اعالم کرد چند ناشناس شنبه شب در اطراف یک باشگاه
شبانه در ملبورن استرالیا اقدام به تیراندازی کردند.
پلیس معتقد اســت افرادی که زخمی شــدهاند ،کســانی هستند که ســاعت  ۳بامداد (به وقت محلی)
درحال خروج از باشگاه شبانه بودند.
از ســوی دیگر ،منابع خبری اســترالیا اعالم کردند که در این حادثه هیچکس کشته نشد و تنها تعدادی
از افرادی که درحال خروج از باشــگاه شــبانه بودند زخمی شدند .تحقیقات برای شناسایی و دستگیری
مهاجمان مسلح ادامه دارد.

دیلی میل

خلیج نیوز
دیلی میل

یــک شــرکت اماراتــی در دوبــی با ســاخت
شیشــه عطری که بــا  3500قطعه الماس
تزئین شده بود رکورددار گینس شد.
بهگــزارش خلیــج نیــوز ،ایــن عطــر عــاوه
بــر شیشــه زیبــا رایحــهای عجیب داشــته و
قیمتــش  1.295میلیــون دالر برآورد شــده
است.شیشــه عطــر درون جعبهای بــا پایه
چــرخدار قــرار گرفته که در آن بــا کنترل باز
و بسته میشود و بزرگترین اسپری کنترل
از راه دور نیز به شمار میرود.

AP

پلیس امریــکا یک مرد سیاهپوســت را به جرم پرت
کردن پســربچه  5ســالهای از بالکن یک فروشگاه در
«بلومینگتون» بازداشت کرد.
بــه گــزارش دیلــی میــل ،متهــم 34ســاله«امانوئل
دشــاون» نــام دارد کــه هنــگام راه رفتــن در بالکــن
فروشگاه ناگهان پسربچه را به پایین هل داده است.
پلیس اعالم کرد که انگیزه متهم از این رفتار روشــن نیســت زیرا
هیچ نســبتی با مادر و پســر بچه نداشــته اســت اما پرونده وی در اداره پلیس
روشــن کــرد که متهــم دو بار دیگــر نیز با جرایــم مختلف در همین فروشــگاه
بازداشــت شــده اســت .در پی این حادثــه کارآگاهــان تحقیقات خــود را برای
یافتن انگیزه متهم آغاز کرده و پسربچه نیز به بیمارستان منتقل شده است.

پرنده عصبانی صاحب مزرعه را کشت

yahoo

نخستین هواپیمای دو بدنه جهان از فرودگاهی در نزدیکی لس آنجلس پرواز
کرد .به گزارش اسپوتنیک ،ویدئوی پرواز این هواپیمای دو بدنه که متعلق به
شــرکت  Stratolaunch Systemsاست از فرودگاهی در نزدیکی لس آنجلس
در شــبکههای اجتماعــی منتشــر شــده اســت .تومــاس ســوربوخن فیزیکدان
«ناسا» این پرواز را یک رویداد تاریخی برای تیم طراحان نامید.
وی گفت«:قصد داریم آن را به فضا و حتی فراسوی آن بفرستیم».
فاصله بالهای بزرگترین هواپیمای جهان  117متر اســت .این هواپیما مجهز
به  6موتور بوئینگ  747میباشــد .شــرکت امریکایی قصد دارد با کمک این
هواپیما اولین ماهواره را در سال  2020به فضا برساند.

مــرد امریکایــی کــه
همســر ،دو فرزنــد
کوچــک و بــرادر
خــود را در
آریزونــای امریــکا
بــه قتــل رســانده
بود ادعــا میکند که
به دســتور خداوند این
کار را انجام داده است.
به گــزارش دیلی میــل ،همــه قربانیان در
آپارتمانــی در آریزونــا و بــا شــلیک گلولــه
جان خود را از دست دادهاند.
اطالعــات پلیــس نشــان مــی دهــد کــه
متهم «آســتین اســمیت»  30ساله پس از
دســتگیری ادعا کرده که به فرمان خداوند
ایــن جنایــت را رقــم زده امــا مأمــوران
اطالعاتــی بهدســت آوردهانــد کــه بیــان
میکنــد مرد قاتــل به ارتباط همســرش با
بــرادر خود ظنین شــده و بــه همین دلیل
تمامی اعضــای خانــواده را بیرحمانه به
قتل رسانده است.

میرر

پرواز نخستین هواپیمای دو بدنه

وقتی شــروع شــد که مرحوم بــه خانه ما رفت
و آمــد پیــدا کــرد تــا اینکه متوجــه شــدم او به
دختــر نوجوانم تعــرض کرده اســت با اطالع
از موضــوع بــه ســراغش رفتــم و باهــم درگیر
شدیم و او را کشتم.
قاضی :چرا شکایت نکردی؟

متهم :نمیدانم آنقدر عصبی و پریشــان حال
شــدم که نمیتوانســتم به کاری جز کشــتنش
فکــر کنم ،او نمک خورد و نمکدان شکســت و
به من و خانوادهام بیحرمتی کرد باید کشــته
میشد.
برای همین خودم دست به کار شدم...

امــا حــاال کــه  6ســال از ایــن ماجــرا گذشــته
پشــیمانم باید او را تحویل قانون میدادم .در
ایــن مدت هم خودم هم خانــوادهام بدبخت
شدهایم.
پــس از پایــان اظهــارات متهــم قضــات برای
صدور حکم وارد شور شدند.

میهمان ناخوانده در کارخانه

ادعای عجیب پدر
در قتل عام خانواده

مترجم

او بــه کارآگاهــان گفــت :مدتــی بــود کــه من و
احمــد  -مقتول -با هم رفت وآمد داشــتیم تا
اینکه یک روز متوجه شــدم او به دخترم تجاوز
کرده است.
خــون جلــوی چشــمانم را گرفتــه بــود ،بــرای
همین به ســراغش رفتــم و در جریان درگیری
او را با چاقو کشتم و برای اینکه هیچ اثری از او
نماند جســدش را با چاقوی قصابی تکه تکه و
در بیابان رهایش کردم.
بــه دنبال اظهارات این متهــم او به اتهام قتل
عمــد بازداشــت شــد امــا از آنجــا کــه خانواده
مقتول شناســایی نشــدند رســیدگی به پرونده
بالتکلیف ماند تا اینکه سرانجام با درخواست
قصاص از ســوی معــاون قوه قضائیــه پرونده
به جریان افتاد و صبح دیروز متهم در شــعبه
یکــم دادگاه کیفــری البــرز بــه ریاســت قاضی
هدایت رنجبر و یک مستشار پای میز محاکمه
ایســتاد .گل محمــد از زنــدان بــه شــعبه یکــم
منتقل شــد و در شــرح ماجرا به قضات دادگاه
گفــت :مــن و احمــد هــر دو کارگر ســاختمانی
بودیــم .او در ایران کســی را نداشــت ،ماجرا از

ایران

حوادث
جـــهان
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پلیس در جست و جوی «باران»کوچولو

جبران خسارت سیلزدگان
یادداشت
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پزشک ناباروری پدر  49بچه است

نتیجه آزمایشهای «دیانای» نشــان میدهد که رئیس ســابق یک
بانک اســپرم در هلنــد پدر  ۴۹کودک اســت .یک ســازمان غیردولتی
دفــاع از حقوق کودکان اعالم کرد که یان کاربات ،پزشــک متخصص
نابــاروری از اســپرم خــود بــرای بارور کــردن زنانی کــه به درمانــگاه او
مراجعــه میکردند اســتفاده کرده اســت .ایــن درمانــگاه در نزدیکی
روتردام ،دومین شــهر بــزرگ هلند قرار دارد .یان کاربات که دو ســال
پیش فوت کرد ،متهم است که بهجای استفاده از اسپرم اهداکنندگان
از اســپرم خود بــرای لقاح مصنوعی درمان جویان اســتفاده میکرده
اســت .درمانگاهــی که یــان کاربــات ریاســت آن را برعهده داشــت از
ســال  ۲۰۰۹میالدی تعطیل شده اســت .دادگاهی در هلند ماه فوریه
ســالجاری میالدی دستور داده بود «دیانای» یان کاربات در اختیار
خانوادههایــی قرار گیــرد که پیش از این به درمانــگاه او مراجعه کرده
بودند .این خانوادهها با اســتفاده از «دی ان ای» یان کاربات توانستند
آزمایش الزم برای تشــخیص هویت پدر کودکان را انجام دهند.وکیل
خانوادههای شاکی در دفاع از موکالن خود به نبود تشابه بین کودکان
آنها با کسانی اشاره کرد که باید اهداکننده اسپرم میبودند.

