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رانش زمین در کلمبیا

بارش باران شدید و رانش زمین در کلمبیا  14کشته و  5زخمی برجا گذاشت.
بهگزارش یاهو ،این حادثه در منطقه «کائوکا» باعث تخریب خانهها و دفن بیش
از  8خانه در گل و الی شده است.
توگو با خبرگزاری
خوان کارلوس گانان ،یکی از مقامات آتشنشانی کلمبیا در گف 
فرانســه اعــام کــرد مقامــات احتمال میدهنــد  ۱۴نفری کــه ناپدید شــدهاند نیز
کشته شده باشــند.ایوان دوک ،رئیس جمهوری کلمبیا در شبکه اجتماعی توئیتر
بــا خانوادههای قربانیان ابراز همبســتگی کرد و با ســفر به منطقــه حادثه دیده از
کمکهای دولتی به آسیب دیدگان خبر داد.

ژست دیدنی گوریل ها

گــروه حوادث /مــردان ناشــناس که برای ربــودن دختر
 14ســالهای در زاهــدان اجیر شــده بودند ،پــس از اینکه
دریافتند پلیس رد آنها را زده اســت ،گروگان خود را به
ریش سفیدان طایفه تحویل دادند.
ســردار احمد طاهــری ،جانشــین فرماندهــی انتظامی
سیســتان و بلوچستان گفت :ساعت  7و  4دقیقه صبح
 20فروردیــن گــزارش ربــودن دختر نوجوانــی از مقابل
خانهای در خیابان شــهید رجایی شهرستان زاهدان به

پلیس اعالم شــد .با حضور مأموران در محل مشخص
شــد چند فرد ناشــناس با  2خودروی پژو  405به محل
رفتــه و دختــر  14ســاله را از مقابــل خانــه پــدریاش
ربودهانــد .وی افــزود :بــا توجه بــه حساســیت موضوع
بالفاصله پیگیری ماجرا در دستور کار کارآگاهان پلیس
آگاهــی قــرار گرفــت و طرح مهار در ســطح شهرســتان
بــه اجرا درآمد .بــا آغاز تحقیقات تخصصی مشــخص
شــد گروگانگیری بهدلیل اختالفــات خانوادگی صورت

 2هزار بوستان پایتخت
زیر نظر پلیس

گرفته اســت .به ایــن ترتیب اقدامات فنــی و اطالعاتی
آغــاز و مخفیــگاه آدم ربایــان در یکــی از روســتاهای
اطراف زاهدان شناســایی شــد .آدم ربایــان که پلیس را
در یــک قدمی خود میدیدند ،پس از حدود یک هفته،
دختــر نوجــوان را در ســامت کامــل به ریش ســفیدان
و معتمــدان طایفــه تحویــل داده و متــواری شــدند .بــا
تحویــل دختــر نوجــوان بــه خانــواده ،تحقیقــات بــرای
دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت.

بازداشت راننده اتوبوس واژگون در لرستان

گــروه حــوادث :زهــره صفــاری /واژگونــی اتوبــوس زائران
لرســتانی هنگام برگشــت از جمکــران  4زن و یــک مرد را
به کام مرگ کشاند .به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»،
حدود ساعت  9شب یکشنبه اول اردیبهشت ،این اتوبوس
با  50سرنشــین در مسیر بازگشــت از جمکران به لرستان
بــود کــه در  12کیلومتری جــاده بروجرد بــه دورود ،پس از
روســتای داریاب واژگون شد .در پی این سانحه هولناک 5
نفر از سرنشینان کشته و  45نفر نیز زخمی شدند.
ëëراننده ،مقصر اصلی تصادف
ســردار محمدحســین حمیدی ،فرمانده پلیس راه کشور
در تشــریح این حادثه به خبرنگار «ایران» گفت« :یک بار
دیگر تردد اتوبوسهای از رده خارج در مسیرهای جادهای
و نبود ضوابط کنترلی سبب بروز حادثه دلخراش و مرگ
چند مسافر شد .از آنجا که راننده اتوبوس مجوزهای الزم
بــرای تــردد جادهای را نداشــته ،برای جابهجایی مســافران
خود شــبانه و از مســیرهای فرعی تردد کــرده که بعد از گذر
از کوهدشــت دچار سانحه شده اســت .این اتوبوس زیرنظر
هیچ ارگان و شرکتی نبوده و مستقل عمل میکرده و راننده
که بدون شک در زمان این سانحه خسته و خواب آلود بوده،
مقصــر اصلــی تصادف به شــمار رفتــه و در حــال حاضر
بازداشت شده است».
حمیــدی افــزود« :همانطــور کــه پیشتــر نیــز بارهــا
اشــاره کردهایــم بــرای تــردد اتوبوسهــای فرســوده در
محدودههــای بیــن شــهرها هیــچ ضابطــهای نداریــم.
ایــن اتوبوسهــا پــس از اینکــه از چرخه جــادهای خارج
میشــود ،بهعنــوان ســرویسهای درون شــهری و گاهی
بین شهری فعال شــده و بهعنوان سرویسهای مدرسه
یا اداری مشــغول به کار میشــوند و گاهی ترددهای بین
شــهری نیز انجــام میدهند .اتوبوسهای جــادهای باید
دو راننده داشــته باشــد و عالوه بر تجهیــزات جادهای به
ســامانههای کنتــرل حداقلی نیز مجهز هســتند و همین

صورت حساب  90هزار دالری
بیمار را شوکه کرد

پســر امریکایی که به خاطر خودکشی نافرجام
یــک هفته در بیمارســتان بســتری شــده بود با
دیدن صورت حساب درمانش شوکه شد.
به گزارش اســپوتنیک ،اولیــور گاردن که به کما
رفته بود  8شــب در بیمارستان بود اما وقتی به
هوش آمد متوجه شد برای این مدت باید مبلغ
 93000دالر پرداخــت کنــد .او عکــس صــورت
حســاب بیمارســتان خــود را در توئیتــر منتشــر
کرده اســت.به گفتــه وی ،بیمه درمانــی او تنها
قادر خواهد بود بخشی از این هزینه را پرداخت
کنــد .وی در توئیتــر خــود نوشــت« :خودکشــی
در ایــاالت متحــده گران تمام میشــود ».طبق
اطالعات منتشر شــده ،هزینه یک شب ماندن
در اتــاق اورژانــس در ایــاالت متحــده تقریباً دو
هزار دالر تخمین زده میشود.

اعتراف به قتل در «واتس اپ»
مهندس هنــدی که
زن و  3فرزنــد خــود
را بــه قتــل رســانده
بــود در «واتس اپ»
به قتــل آنها اعتراف
کرد .بــه گــزارش ان
دی تی وی ،قربانیان
یــک زن  32ســاله،
یــک کــودک  5ســاله و دوقلوهــای  4ســاله ایــن
زوج بودهاند.پلیــس پــس از اعترافــات هولناک
پدر خانواده  ،اجســاد قربانیــان را در خانهای در
نزدیکی دهلی پیدا کرده است .اطالعات پلیس
دهلــی نشــان میدهــد کــه قاتل یــک مهندس
نرمافــزار بوده که درشــرکتی واقــع در بنگلور کار
میکرد اما به دلیل مشــکالت مالی تصمیم به
قتل اعضای خانواده خود گرفته است.

استفراغ مار کبرا
تصویــر ژســت دیدنــی دو گوریــل در پــارک ملــی «ویرونــگا» کنگوآفریقــا کنــار
رنجرهای پارک سوژه رسانههای اجتماعی شد.
بهگزارش اسکای نیوز ،رنجر«متیو شاموو» در حال سلفی گرفتن از خود بوده که
دو گوریل نر متوجه دوربین شــده و این رنجر را هنگام عکاســی همراهی کرده و
ژست باورنکردنی مقابل دوربین گرفتهاند.
«متیــو» در کنــار این عکس جالب در صفحه خود نوشــته اســت «یک روز دیگر
در دفتر».
گفتنــی اســت این گوریلها در لیســت گونههای در خطر انقراض قــرار دارند که
رنجرها تمامی تالش خود را برای حفاظت از آنها به کار میگیرند

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

یــک مار کبرای ســمی بــر اثر ترس دچــار تهوع
شــده و مار دیگــری را که بلعیده بود ،اســتفراغ
کرد .به گزارش اســپوتنیک ،این مــار کبرای 120
ســانتیمتری وارد خانــه یــک زن ســاکن ایالــت
اوریســا هنــد شــده بــود کــه صاحب خانــه یک
مارگیــر را خبــر کرد تــا این حیــوان را بگیــرد اما
هنگامــی که وی دم مار کبرا را گرفت مار ســمی
از ترس دچار تهوع شده و ناگهان مار دیگری به
طول  90سانتیمتر از دهانش خارج شد.

تسنیم

مصــرف مواد مخدر توســط مادران باردار نتیجــهای جز تولد نــوزادان معتاد ندارد.
تصــور تولــد یک نــوزاد معتاد همانقدر تأســف بــار و ناراحت کننده اســت که دیدن
صحنــه آزار و شــکنجه یک کودک .چرا که این پدیــده مذموم اجتماعی نیز به نوعی
کودک آزاری محســوب میشــود .جنینی که بــاروریاش همراه با منقــل و دود بوده
است معتادان مادرزادی خواهند بود که پس از تولد با درد خماری همزاد هستند .بر
اساس آمارها بیش از 10درصد کل جمعیت معتادان  ،زنان هستند .به عبارتی آمار
اعتیاد زنان حکایت از آن دارد که بهطور تقریبی  200هزار زن معتاد در کشور داریم
که البته عمده مواد مصرفیشــان هم آمفتامینها هســتند .مــواد محرکی که منجر
به نارســایی قلبی و رشــد ناقص ذهنی و جسمی جنین شده و بیشترین آسیب را به
دستگاه ریوی نوزاد وارد میکند .با این حال گویا قرار نیست مسئولین امر بپذیرند که
این معضل اجتماعی گریبان جامعه را گرفته است .معضل افزایش نوزادان معتاد
تبعات دیگری نیز دارد از جمله کودک آزاری و فروش نوزادان.
از آنجا که خرید و فروش نوزاد جرم اســت ،ســازمان بهزیســتی نیز در موارد خرید و
فروش نوزاد که حتی از طریق آگهی در فضای مجازی نیز انجام میشــود ،مداخله
میکنــد و موضــوع به قوه قضائیه اطالع داده میشــود .درالیحــه حمایت از حقوق
کودکان خرید و فروش نوزاد از پدر و مادر حکم آدم ربایی پیدا میکند .روزانه بهطور
میانگین یک تا چهار نوزاد از مادران معتاد متولد میشود که باید دید بیمارستانها
در خصوص این موضوع چه سازو کار قانونی را رعایت میکنند ،همه بیمارستانها
ملزم شدهاند تا به محض بستری شدن زن معتاد برای زایمان موضوع اعتیاد مادر
را به اورژانس اجتماعی برای اســتقرار در بیمارســتان اطالع دهنــد تا مددکاران این
ســازمان برای جلوگیــری از خرید وفروش نــوزادان وارد عمل شــوند .تفاهمنامهای
نیز وزارت بهداشــت با سازمان بهزیستی کشور امضا کرده است که بیمارستانها به
محــض اطالع از تولد نــوزاد از مادر معتاد باید آن را بــه اورژانس اجتماعی گزارش
دهنــد در غیــر این صورت مــادر یا پدر معتاد اجــازه ترخیص نوزاد از بیمارســتان را
ندارد .اگر مادر معتاد کارتن خواب نباشــد و اعتیادش شــدید نباشــد در آن صورت
نــوزاد میتوانــد در کنــار مــادرش بمانــد امــا قانــون از مــادران معتاد کارتــن خواب
هیچگونه حمایتی نمیکند و نوزادان این مادران به محض آنکه متولد شــدند بعد
از ســم زدایــی در بیمارســتان و بررســی تیم مددکاری بهزیســتی و بــا حکم قضایی
بــه اورژانــس اجتماعی و ســپس بهزیســتی تحویل داده میشــوند تــا مراحل تأیید
صالحیت والدین محرز شــود هرچند بســیاری از کودکان معتاد با یارانه شــهرداری
درمان میشــوند اما بــرای کودکانی که اوراق هویتی ندارند باید چارهای اندیشــید تا
بتوان آنها را تحت درمان قرار داد .اما سؤال اساسی که مطرح میشود این است که
این نوزادان توسط چه کسانی خریداری میشوند؟
بهطور معمول بوروکراســی طوالنــی فرزند خواندگی ،برخی خانوادههــای نابارور را
ناچــار به خرید نوزادان از والدین فقیر و معتاد میکند .هر چند که مشــتریان اصلی
این نوزادان خمار ،دالالن و مافیای غیر قانونی هستند که برای اعمال خالف قانون
خود نظیر قاچاق و فروش مواد مخدر و تکدیگری این نوزادان را با پرداخت مبالغ
ناچیز تصاحب میکنند اما این افراد تمایلی به دریافت اســناد هویتی برای نوزادان
ندارند .از سوی دیگر زوجهای نابارور که این نوزادان را میخرند گرفتن اسناد هویتی
برایشــان حایز اهمیت اســت .البتــه گرفتن شناســنامه و کارت ملــی نیازمند گواهی
تولد از همان بیمارســتانی اســت که کودک در آن به دنیا آمده است .با توجه به این
موضوع باید دید این نوزادان با چه سازوکار قانونی و حقوقی توسط اداره ثبت احوال
صاحب اسناد سجلی میشوند؟ آیا باید به دنبال باندهای مافیایی در این مراکز بود
یا عدهای با دور زدن قانون راهی برای حل این مشکل پیدا میکنند؟

آدم ربایان گروگان را پس فرستادند

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

امر کنترل آنها را برای پلیس آسانتر میکند .امیدواریم
ارگانهــای مربوطــه هرچــه زودتــر ضوابطــی بــرای این
اتوبوسهــا تعییــن کننــد تا دیگر شــاهد چنیــن اتفاقات
تلخی نباشیم».
مرتضــی چغلونــد ،رئیــس پلیــس راه لرســتان نیــز در
تشــریح علــت واژگونی ایــن اتوبــوس گفت« :براســاس
نظــرات کارشناســی ،خســتگی و خوابآلودگــی راننــده
دلیل این ســانحه دلخراش بوده اســت .اتوبوس واژگون
شــده ســاخت ســال  1388بــود و غیراســتاندارد نبــوده
اســت .برای تعیین علت این حادثه یک تیم کارشناسی
از نیــروی انتظامــی تهــران برای بررســی حادثــه واژگون
شــدن اتوبــوس ســر صحنه حاضر شــد و تیــم نظارتی از
لرستان نیز در فرایند کارشناسی حاضر بودند».

اصابت صاعقه
به هواپیمای کویتی
یکفروندهواپیمایمسافربریخطوطهوایی
کویــتهنگام فــروددرفــرودگاهبیــنالمللی
بیــروت براثــر اصابــت صاعقــه دچــار
آســیبدیدگی شــد .به گزارش خبرگزاری
ملــی لبنــان ( ،)NNAایــن هواپیمــای
کویتــی در ارتفاع  8هزار فوتــی آماده فرود
میشــد کــه به خاطر رعــد و بــرق از ناحیه
نوک هواپیما دچار آسیبدیدگی شد.این
هواپیما به سالمت در فرودگاه بیروت فرود
آمد و مسافران آن هیچ صدمهای ندیدند.

ëëحال همه مصدومان خوب است
پیرحســین کولیوند ،رئیس ســازمان اورژانس کشور گفت:
شــرایط مصدومــان حادثــه واژگونــی اتوبــوس زائــران
جمکــران ،پایــدار اســت و مریــض بدحالــی نداریــم .در
ایــن حادثــه  ۵نفــر جــان خــود را از دســت داده و  45نفر
از سرنشــینان نیــز مجروح شــدند .عملیات امدادرســانی
بــه مجروحــان ایــن حادثه بــا اعــزام  8آمبوالنــس و یک
اتوبوس آمبوالنس انجام شــد و مسافران آسیب دیده به
بیمارستان انتقال یافتند.

گروه حــوادث /اجرای طرح امنیــت و انضباط اجتماعی
بــا حضور نیروهای پلیــس در  2هزار بوســتان و تفرجگاه
پایتخت آغاز شد.
سردار «حســین رحیمی» ،رئیس پلیس پایتخت ضمن
تشــریح اهــداف ایــن طــرح گفت :بــا توجــه بــه اینکه در
دومین ماه از فصل بهار هســتیم و اســتفاده شــهروندان
از تفرجگاههــا و محلهــای تفریحــی در ایــن فصــل و
بخصوص فصل تابســتان بیش از گذشــته خواهد شــد و
همچنیــن بنابر درخواســت شــهروندان مبنی بــر ارتقای
امنیــت و انضباط اجتماعی در محلههای مختلف شــهر
تهران ،این طرح از عصر دوشــنبه  2اردیبهشت با حضور
مأموران گشت ضربت سرکالنتریهای پلیس پیشگیری
پایتخت ،در  384محله و  2هزار پارک و بوســتان به اجرا
درآمد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه شــعار امســال پلیس
پایتخت ،پاکســازی شــهر تهــران از لوث وجــود معتادان
متجاهر است ،افزود :در این طرح برخورد قاطع و جدی
مطابــق قانــون با خــرده فروشــان موادمخــدر ،معتادان
متجاهــر و خصوصــاً ســارقان خــرد مــد نظــر اســت و از
مهمترین اهداف این طرح میباشــد ،همچنین برخورد
بــا اراذل و اوباشــی کــه اقــدام به ایجــاد مزاحمــت برای
شــهروندان میکننــد ،تــا بتوانیــم وضعیتــی مطلوب در
محالت و بوستانها برای شــهروندان و خانوادهها ایجاد
کنیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ،همچنین به مخالن نظم
عمومی هشدار داد و اظهار داشت :در این طرح با کسانی
که به هر عنوان موجبات اخالل در نظم عمومی و امنیت
شهروندان را ایجاد کنند ،برخورد میشود.وی در بخشی
دیگــر از ســخنان خود بــه اســتفاده از تجهیــزات فناوری
همچون دوربین در مأموریتهای پلیس پایتخت اشاره
و تصریح کرد :استفاده از دوربینهای آفالین و آنالین در
مأموریتهــای پلیس ،باعث تأثیر مثبت در فضاســازی
بویژه در ایجاد و ارتقای آرامش شهروندان میشود.

 ëëاسامی کشته ها
حیات بانو دانش  /فرحناز نازاریان  /امین حسین پرنیان
 /بانو شمینه  /کیمیا کریمی

حمله فیــل خشــمگین به
روستاییان

فیــل خشــمگین بــه مــردم و خودروهای روســتای
«کراالی» هند حمله ور شــد و خســارتهای زیادی
به بار آورد.
بهگزارش دیلی میل ،این حیوان در طول جشــنواره
هندوهــا از دســت فیل بــان خود خارج و به ســمت
خودروها و مردم یورش برد.
گفتنی اســت در این حمله  4خــودرو و بخشهایی
از روستا تخریب و فیل بان نیز بشدت مجروح شده
است.
پس از هرج و مرج به وجود آمده روســتاییان موفق
شــدند تا فیــل خشــمگین را مهار کــرده و از روســتا
خارج کنند.

ساخت کشتی نوح
با ماسه

هنرمندان پرویی و بولیویایی به مناسبت
روز مصائب مســیح با همراهی یکدیگر
جلــوهای بصری با ماســه و خــاک پدید
آوردنــد .این مراســم کــه ســاالنه برگزار
میشــود و هــر ســال موضــوع متفاوتی
دارد ،امســال به کشــتی نــوح اختصاص
داشت .این شانزدهمین سالی است که
این فستیوال در بولیوی برگزار میشود.

انتقام جویی
از همسر با
آزار فــــرزند
رفتــار وحشــیانه یک پــدر چینی با
دختــر  4ســالهاش وی را پــای میز
محاکمه کشاند.
بــه گــزارش شــینهوا ،مــرد کینهجو
بــرای انتقــام گرفتــن از همســر
سابقش تصاویر زیادی از آزار فرزند
مشترکشــان گرفتــه و در فضــای
مجــازی منتشــر کــرد.در عکسهــا
دیده میشــود کــه دختربچه درون
قفس ســگ نگهداری شده و بر اثر
ضــرب و شــتمهای پیدرپی نقاط
مختلــف بدنــش بشــدت آســیب
دیده است.
بــا انتشــار تصاویــر ،پلیــس
«کیایتانگ» از اســــــتان گوانگدون
این مرد را به جرم سوءاســتفاده از
فرزندش بازداشت کرده است.

برخورد مرگبار اتوبوس
با عابران ژاپنی

ورود یــک دســتگاه اتوبــوس عمومی بــه داخل
پیادهرو در شــهر کوبــه واقع در غــرب ژاپن ،منجر
به مرگ دو عابر پیاده و زخمی شــدن  8نفر دیگر
شــد .به گزارش کیودو این حادثه ساعت  14بعد از
ظهر یکشــنبه به وقت محلی در نزدیکی ایســتگاه
راهآهن مرکزی شــهر کوبــه روی داد.پلیس محلی
اعالم کرد «فومیو اومو» راننده 64ساله این اتوبوس
در محل حادثه دستگیر شده است.فومیو به پلیس
گفته اســت که او قصد داشته خودرو را متوقف کند
اما پدال ترمز خودرو بریده و نتوانسته است خودرو
را متوقف کند.با این حال تحقیقات پلیس در مورد
علت این حادثه آغاز شده است.

