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قاتل پدر و پسر تبریزی در تله پلیس

گــروه حــوادث /مــرد معتــاد کــه بــه خاطــر وصــول نشــدن طلبــش ،پــدر و پســر
تبریــزی را در شــهرک نــور کشــته و بــه خانهشــان دســتبرد زده بــود ،پــس از ســه
هفتــه فرار دســتگیر شــد.
ســرهنگ صابــر عبــاسزاده ،رئیــس پلیــس آگاهــی آذربایجــان شــرقی
گفــت :قاتــل پــدر  63ســاله و پســر  29ســاله تبریــزی کــه در عملیــات پلیســی
در مخفیگاهــش دســتگیر شــد ،ســابقه دار بــوده و بــه مــواد مخــدر صنعتــی
و ســنتی اعتیــاد دارد .متهــم در اعترافهایــش انگیــزه خــود از دو جنایــت را
اختالفهــای مالــی و بدهــی مالــی یکــی ازقربانیــان عنــوان کــرده اســت کــه
تحقیقــات درایــن بــاره ادامــه دارد.

کشف جمجمه و استخوان انسان در مشهد

سال بیستوسوم شماره  6576چهارشنبه 1شهریورماه 1396

شرور معروف کرمان قبل از اعدام تشریح کرد

چگونه آدمکش شدم؟

گــروه حوادث  /شــرور خطرناک کرمــان معروف
بــه ســردار ،ســحرگاه دیــروز در زنــدان ایــن شــهر
بــه دارمجــازات آویختــه شــد .او قبــل از اعــدام به
تشــریح دالیــل انحــراف از مســیر اصلــی زندگــی
و آدمکشــی و شــرارتهایش پرداخــت.
بــه گــزارش خبرنگارحــوادث «ایــران»
رئیــس دادگاه انقــاب شهرســتان کرمــان
بــا اعــام ایــن خبرگفــت( :آ-ج) معــروف
بــه ســردار بــه اتهــام محاربــه از طریــق
سردســتگی گــروه مســلحانه ،بــه منظــور
برهــم زدن امنیــت عمومــی ،ایجــاد رعــب
و وحشــت ،قتــل عمــد ،ســرقت مســلحانه،
راهزنــی ،آدم ربایــی مســلحانه در ایــن دادگاه
محاکمــه و بــه اعــدام محکــوم شــده بــود .ایــن
حکــم پــس از تأییــد در دیــوان عالــی کشــور
مــورد اجــرا قــرار گرفــت.
احمــد قربانــی اظهارداشــت :ایــن شــرور ـ
آریــا جاویــدان ـ بــا تشــکیل بانــدی متشــکل از
افــراد مختلــف مســلح بــه ســاح گــرم اقــدام
بــه ایجــاد رعــب و وحشــت بیــن مــردم در
جنــوب اســتان کرمــان ،آدم ربایی و ســرقتهای
مقــرون بــه آزار و مســلحانه میکــرد و بعــد از
ربــودن طعمههایــش آنهــا را در منطقــه «کــوه
شــاه» نگهــداری کــرده و از خانوادههــای آنهــا

گــروه حــوادث  /مــرد جــوان هنــگام گودبــرداری در یکــی از مناطــق مشــهد،
جمجمــه و اســتخوان پــای یــک انســان را کشــف کــرد.
بــه گــزارش پلیــس ،دیــروز و درپــی اعــام ایــن خبــر ،تیــم جنایــی راهــی
محــل مــورد نظرشــده وبــه تحقیــق دراین بــاره پرداختنــد .پس از بررسـیهای
مقدماتــی بقایــای جســد کشــف شــده بــا دســتوربازپرس بــه پزشــکی قانونــی
انتقــال یافــت و تیمــی ازکارآگاهــان جنایــی مأمورتحقیــق درایــن بــاره شــدند.

گــروه حــوادث  /وکیــل حمیــد رضــا صفــت
 خواننــده رپ -کــه بــه اتهــام قتــلپدرخوانــدهاش در بازداشــت بـــــــــــــــــه ســر
مــی بــرد دربــاره چگونگــی رســیدگی بــه پرونده
موکلــش گفــت :هنــوز تحقیقــات مقدماتــی
در خصــوص پرونــده انجــام نشــده اســت.به
همیــن خاطرپــس از تحقیقــات الزم واعــام
نظریــه پزشــکی قانونــی دربــاره علــت اصلــی
مــرگ ،تصمیمگیــری قضایــی درایــن بــاره
صــورت خواهــد گرفــت.
مجیــد امجــدی فخربــا اشــاره بــه اتهــام
حمیــد گفــت :اتهــام وی بهدلیــل اینکــه در
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محــل ضــرب و جــرح حضــور داشــته قتــل
عمــد اســت .امــا چــون اقــدام کشــندهای انجام
نــداده واز وســیلهای نیــز اســتفاده نکــرده و پــدر
خوانــدهاش نیــز از قبــل دچــار کســالت بــوده
بــه همیــن خاطــر بایــد درخصــوص ایــن اتهــام
رســیدگی دقیــق تــری صــورت گیــرد .البتــه تــا
زمانــی کــه مدارکــی مبنــی بــر رد اتهــام قتــل
عمــد ارائــه نشــود وی همچنــان متهــم بــه
قتــل عمــد خواهــد بــود .البتــه بایــد گفتــه شــود
آقــای صفــت ناخواســته وارد یــک درگیــری
خانوادگــی شــده وکســالت پــدر خوانــدهاش
و نیــز بیمــاری قلبــی و قنــد نیــز میتوانســته

مزیــد بــر علــت شــده باشــد .بــه همیــن
خاطرنظریــه پزشــکی قانونــی نیزدرایــن بــاره
بسیارراهگشــا خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه رونــد رســیدگی بــه
پرونــده موکلــش ممکــن اســت حـــــــــــــــداقل
 4مــاه طــول بکشــد گفــت :فعــاً امــکان آزادی
حمیــد بــا وثیقــه وجــود نــدارد و همچنــان در
بازداشــت موقــت بــه ســر میبــرد تــا نتیجــه
تحقیقــات پزشــکی قانونــی و اظهــارات
شــهود اعــام شــود .آن وقــت بازپــرس
پرونــده تصمیمگیــری خواهــد کــرد .ضمــن
اینکــه بــرادر مقتــول از آلمــان بــه تهــران

آمــده ودرحــال بررســی ماجراســت.حمید
رضــا صفــت ،چهــار روز قبــل بــه اتهــام قتــل
عمــد پدرخوانــدهاش بازداشــت شــد .وی در
اعترافهــای اولیــه عنــوان داشــت کــه پــس
از تمــاس بــرادرش از کشــور امریــکا مبنــی بــر
اینکــه مادرشــان بازهــم ازســوی همســرش
کتــک خــورده اســت بــا وی درگیــر شــده بــود.
ایــن درحالــی اســت کــه پســرجوان ادعــا کــرده
بــا پدرخوانــدهاش رابطــه دوســتانهای داشــته
وبــه هیــچ عنــوان قصــد کشــتن اورا نداشــته
اســت وایــن واقعــه یــک اتفــاق تــکان دهنــده
بــوده و او بشــدت پشــیمان اســت.

دستگیری جنایتکاران آدمخوار

میرر

زن جــوان امریکایــی کــه پشــت فرمــان خودرویــش در شــهر «هایــدن» ایالــت کنتاکــی ،محــو تماشــای
کســوف کامــل خورشــید شــده بــود ،بــا ســرعت زیــاد بــه کیوســک تلفــن برخــورد کــرد و حادثــه مرگبــاری
را رقــم زد.ایــن حادثــه در حالــی روز دوشــنبه اتفــاق افتــاد کــه مــردم امریــکا بــرای نخســتین بــار پــس از 39
ســال شــاهد کســوف کامــل خورشــید در سراســر کشــور بودنــد .در ایــن تصــادف دلخــراش یــک زن  23ســاله
بــه دلیــل شــدت جراحــات جــان باخــت و راننــده و زن مجــروح دیگــر در بیمارســتان بســتری هســتند.
خورشــیدگرفتگی امریــکا کــه یــک ســاعت و نیــم طــول کشــید؛ در  13ایالــت ایــن کشــور قابــل مشــاهده بــود.

پلیــس فرانســه در عملیاتــی غافلگیرانــه ،زندانــی فــراری را پــس از  22ســال زندگــی پنهانــی،
هنــگام ســوار شــدن بــه قطــاری کــه راهــی انگلیــس بــود دســتگیر کردند«.مایــکل جــان
آشــوورث»  59ســاله 22 ،ســال قبــل در حالــی کــه فقــط  18مــاه از محکومیتــش باقــی مانــده
بــود ،درپــی مرخصــی از زنــدان شــهر «کنــت» انگلیــس متــواری شــد و هرگــز بازنگشــت.
تحقیقــات پلیســی بــرای دســتگیری ایــن مــرد بســرعت آغــاز شــد امــا بــا توجــه بــه خــروج
او از مــرز بــه نتیجـهای نرســید .ســرانجام متهــم فــراری پــس از  22ســال درحالــی کــه تصــور
میکــرد موضــوع فرامــوش شــده اســت ،ســوار بــر قطــار شــهر «کالــه» فرانســه بــه مقصــد
انگلیــس در حرکــت بــود کــه توســط مأمــوران شناســایی و دســتگیر شــد.

بــرادرم درگیرشــده و بــه وی و پــدرم کــه از دنیــا
رفتــه دشــنام و ناســزا گفتــه بــود .بــه همیــن
خاطــر بعــد از اینکــه از درگیــریاش بــا بــرادرم
و البتــه دشــنام دادن بــه پــدر مرحومــم
مطلــع شــدم یــک اســلحه «کالش»
خریــدم و بــه ســراغش رفتــم .وقتــی او را
پیداکــردم گلولــهای بــه ســینهاش شــلیک
کــردم و خیلــی ســریع فرارکــردم .بعــد
از قتــل حــدود هشــت مــاه فــراری بــودم و

شــرارتهای مــن از آن زمــان آغــاز شــد .یکــی
از کارهایــم نگهــداری گروگانهــا یــا افــراد ربــوده
شــده توســط ســایر اشــرار بــود .بــرای نگهــداری
هــر گــروگان  2تــا  3میلیــون تومــان میگرفتــم
و افــراد ربــوده شــده را در منطقــه «کــوه شــاه»
سیســتان و بلوچســتان مخفــی میکــردم .البتــه
مشــارکت در گروگانگیــری را بــه خاطرامــرار
معاشــم انجــام مــیدادم .امــا اگــر بــه زندگــی
برگــردم دیگــر راه درســت را انتخــاب میکنــم.

وی بــا بیــان اینکــه بشــدت نــادم و پشــیمان
اســت خــود را متأهــل و صاحــب ســه فرزنــد
معرفــی کــرد وگفــت :فرزنــد بزرگــم کالس
هفتــم اســت و  2فرزند دیگــرم کالس اول و دوم
هســتند.این شــرور قبــل ازاعــدام بــه دیگــران
توصیــه کــرد کــه در زندگــی راه درســت را پیــش
بگیرنــد تــا بــه عاقبــت وی دچــار نشــوند.
وی عامــل اصلــی بدبختــی خــود را رفقــای
ناســالم دانســت .

رازگشاییازمرگ ناپدریخوانندهجواندرپزشکیقانونی

عملیاتهوایینجاتپنجمأمورمنابعطبیعی

گــروه حــوادث /مأمــوران منابــع طبیعــی کــه در «کــوه خامــی» گرفتارشــده
بودنــد بــا تــاش امدادگــران اورژانــس هوایــی نجــات یافتنــد« .اورنــگ
ایالمــی» رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت :صبح
دیــروز دو بالگــرد امــدادی پایگاههــای اورژانــس هوایــی یاســوج و گچســاران
بــرای نجــات جــان پنــج مأمــور اطفــای حریــق منابــع طبیعــی بــه کــوه خامــی
اعــزام شــدند.
ایــن مأمــوران از روز دوشــنبه و پــس ازاطفــای حریــق در منطق ـهای صعــب
العبــور ،درکوهســتان گرفتــار شــده بودنــد کــه ســرانجام بــا کمــک نیروهــای
امــدادی نجــات یافتنــد و در ســامت کامــل بــه ســر میبرنــد.

اخــاذی میکــرد .وی مرتکــب چندیــن آدم
ربایــی مســلحانه ،قتــل عمد ،ســرقت مســلحانه
و غیــره نیــز شــده بــود.
وی گفــت :ایــن شــرور در نهایــت بــا
ردیابیهــای تخصصــی ســربازان گمنــام امــام
زمان(عــج) دســتگیر و تحویــل مراجــع قضایــی
شــد و در ایــن دادگاه مــورد محاکمــه قــرار گرفــت
کــه بــه اکثــر جرایــم خــود اقــرار صریــح داشــت.
ســرانجام نیــز بــه اتهــام محاربــه ،محکــوم بــه
اعــدام شــد کــه ایــن حکــم بــه تأییــد دیــوان عالی
کشــور رســید و بعــد از ابــاغ بــه متهــم و وکیلــش
پرونــده بــه اجــرای احــکام دادســرای عمومــی
و انقــاب کرمــان ارســال شــد .ایــن تبهــکار
ســحرگاه دیــروز در محــل زنــدان کرمــان بــه دار
آویختــه شــد».
رفیق بد مرا به باالی دار فرستاد
لحظاتــی قبــل از اجــرای حکــم اعــدام،
محکــوم بــه مــرگ بــه خبرنــگاران گفــت:
«حــدود  2ســال قبــل بــه طــرف یکی از دوســتانم
تیرانــدازی کــردم و او را بــه قتــل رســاندم .البتــه
زمــان حادثــه مــاده مخــدر شیشــه مصــرف کــرده
بــودم ونمــی دانــم چطورایــن اتفــاق افتــاد».
وی کــه از اهالــی منطقــه اســام آبــاد از توابــع
رودبــار جنــوب اســت ادامــه داد :مقتــول بــا

فارس

اخبار
گــروه حــوادث ۲۱/کارگــر شــیفت شــب یــک کارگاه
صنعتــی در ســمنان کــه دچــار مســمومیت غذایــی
شــده بودنــد پــس از انتقــال بــه بیمارســتان تحــت
درمــان قــرار گرفتند.بــه گــزارش «ایــران» ،دکتــر مهــدی
شــادنوش -رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان -در ایــن بــاره گفــت:
شــامگاه دوشــنبه درپــی اعــام خبرمســمومیت گروهــی از کارگــران ،بالفاصله
تیمهــای امــدادی راهــی محــل حادثــه شــدند .همزمــان بــا درمانهــای
مقدماتــی 21 ،نفــر از کارگــران بــا آمبوالنسهــا بــه بیمارســتان کوثــر ســمنان
منتقــل شــدند کــه مراحــل درمانــی روی آنهــا از همان لحظــه ورود انجام شــد
و خوشــبختانه ایــن افــراد بهبــود یافتــه و دیــروز مرخــص شــدند.وی افــزود:در
بررسـیهای کارشناســی مشــخص شــد غــذای فاســد علــت بــروز ایــن حادثــه
بــوده اســت.ضمن اینکــه کارگــران مــورد نظــر بــزودی مرخــص خواهنــد شــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان ،گفــت :بــا توجــه بــه فصــل
تابســتان و فســادپذیری مــواد غذایــی میبایســت دقــت نظــر بیشــتری روی
مصــرف مــواد غذایــی بخصــوص شــیر و لبنیــات صــورت گیــرد.
شــادنوش تأکیــد کــرد :تهــوع ،ســرگیجه ،اســتفراغ ،دل درد و عــرق پیشــانی
در کنــار ســردرد بســیار شــدید نشــانه هــای مســمومیت غذایی هســتند.

حــــوادث

تلفن گروه حوادث88761621 :
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دختریدرتلهشکارچیهایقطار

دختــر  17ســاله کــه بــرای نخســتین بــار بــه تنهایــی ســوار قطــار بین شــهری شــده بود،
توســط دو مــرد شــیطان صفــت هــدف آزار و اذیت وحشــیانه قــرار گرفت.
بــه گــزارش پلیــس شــهر «کورنــوال» انگلیــس ،دختــر نوجــوان ابتــدا از ســوی مــرد
جوانــی کــه بــه بهانــه کمــک بــه جابهجایــی وســایلش بــه او نزدیــک شــده بــود
هــدف قــرار گرفــت و بعــد هــم ازســوی مــرد دیگــری کــه او را بــه ظاهردلــداری داده
بــود ،مــورد آزار قــرار گرفت.مأمــوران بــا اعــام مشــخصات دو شــیطان صفــت بــه
رســانهها و درخواســت بــرای شناســایی تبهــکاران ،مشــغول تحقیــق درایــن بــاره
هســتند.

یکــی از اعضــای باندمخــوف آدمخــواران آفریقــای جنوبــی کــه
پــس ازکشــتارزنان ودختــران ،اجســاد قربانیــان را خــام خــام
میخوردنــد ،درحالــی کــه تکههایــی از جســد انســانی را در
دســت داشــت بــه کالنتــری رفــت و بــه قتلهــای فجیــع و
ســریالی زنــان وآدمخــواری اعتــراف کــرد.
اسکای
بــه گــزارش پلیــس ،ایــن آدمکــش مخــوف کــه بــه بهانــه
درمانهــای ســنتی ،مــردم محلــی را درمــان میکــرد ،بــا ورود
بــه مرکــز پلیــس در شــهر «اســتکورت» و تحویــل بقایــای یــک جســد بــه مأمــوران گفــت« :از خوردن گوشــت انســان خســته شــده ام،
دســتگیرم کنید».با اعترافهای هولناک این جنایتکار ،پلیس ســه همدســت او را نیز دســتگیر کرد و در بازرســی محل زندگیشــان
بقایای چندین جســد دیگرهم کشــف شــد .به گفته ســخنگوی پلیس شــهر ،اعضای این باند آدمخواری 22 ،تا  32ســاله هســتند
و بهدلیــل حساســیت پرونــده ،رســیدگی بــه جنایــت هایشــان بصــورت ویــژه و ســریع آغــاز شــده اســت .بقایــای کشــف شــده از
مخفیــگاه ایــن بانــد کــه شــامل  8گــوش ،تعــدادی پــا و دســت و پوســت بــدن انســان بــود ،بــرای بررســی وتعییــن هویــت بــه
پزشــکی قانونــی ارســال شــده امــا هنــوز تعــداد قربانیــان جنایتــکاران مشــخص نشــده اســت وتحقیقــات تخصصی درایــن باره
ادامــه دارد.

نجات ازگودال مرگ

زلزله «ناپل» با  27کشته و مجروح
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چاقوکشی پسر خردسال

محاکمه عامالن سوزاندن  5زن جادوگر

32مــرد تانزانیایــی کــه  5زن را بــه بهانــه جادوگــری زنــده زنــده در آتــش
ســوزانده بودنــد ،در دادگاه ایــن کشــور محاکمــه شــدند.
بــه گفتــه دادســتان منطقــه «اوشــاما» ،متهمــان کــه  18تــا  75ســاله
هســتند ،پنــج زن را بــه اتهــام جادوگــری ،پــس از ضــرب و شــتم شــدید در
آتــش انداختــه وســوزاندهاند .چنــد نفــر از متهمــان در جلســه محاکمه به
م شــان اعتــراف کردنــد ،امــا برخــی دیگــر مشــارکت در کشــتن ایــن
جرایـ 
زنــان را نپذیرفتنــد .متهمــان در تحقیقــات ادعــا کردنــد کــه ایــن زنــان بــا
جادوگــری افــرادی را مســموم کــرده بودنــد کــه بــه همیــن خاطرمجــازات
شــدند .درمیــان افــراد دســتگیر شــده تعــدادی از مســئوالن محلــی نیزبــه
چشــم میخورنــد.

اسکای

پســر  7ســاله انگلیســی کــه زورش
بــه همبازیهــای نوجوانــش
نمیرســید ،بــرای گرفتــن اســکوتر
آنهــا بــه رویشــان چاقــو کشــید و بــا
گریــه و زاری تهدیدشــان کــرد.
تصاویــر ایــن کــودک خشــمگین
کــه توســط یکــی از رهگــذران ضبــط
شــده ،در فضــای مجــازی بازتــاب
گســتردهای داشــته اســت .پســر
خردســال کــه همــراه خانــوادهاش
در محلــه «کامبــورن» درکمبریــج
شــایر زندگــی میکنــد ،وقتــی مــورد
تمســخر همبــازی هایــش قــرار
گرفــت ،چاقــو را تــکان داد و بعــد هم
بــه گریــه افتــاد.

زلزلــه  4ریشــتری در جزیــره آتشفشــانی «ایســکیا» ی ایتالیــا دســت کــم دو
کشــته و  25مجــروح بــر جــا گذاشــت .در ایــن زمیــن لرزه که شــامگاه دوشــنبه
در ایــن جزیــره شــمالی شــهر ناپــل رخ داد تعــدادی از ســاختمانها و یــک
کلیســا فروریخــت و یــک زن زیــر آوار جــان باخــت .بــا ورود امدادگــران
بــه محــل ،بیــش از  25نفــر از زیــر آوار بیــرون کشــیده شــدند امــا پلیــس
احتمــال میدهــد تلفــات افزایــش یابــد .ایــن زلزلــه ویرانگــر بــا  14پــس
لــرزه باعــث قطــع بــرق شــد و ســاکنان را روانــه پناهگاههــا کرد.تلفــات این
زمیــن لــرزه در حــال افزایــش اســت.

1100کشته

و ناپدید در سیالب

شــمار قربانیــان رانــش و ســیالب ویرانگــر
ســیرالئون در کمتــر از یــک هفتــه درحالــی بــه
حــدود  500کشــته رســید کــه همچنــان  600نفــر
دیگــر نیــز ناپدیــد شــدهاند.
بــه گــزارش رســانهها ،ایــن ســیالب ویرانگــر
کــه شــبانه درشــهر «فــری تــاون» جــاری شــده
بــود ،بســیاری از خانههــا را تخریــب کــرد و آب
آشــامیدنی مــردم نیزآلــوده شــد.با توجــه بــه
تلفــات بــاالی ســیل ،مســئوالن منطقــه احتمــال
شــیوع بیماریهــای مرگبــار ماننــد وبــا و حصبــه را
پیشبینــی کردهانــد و بــه تازگــی ســاکنان محلــی
دربــاره ابتــا بــه بیماریهــای مرتبــط بــا آب آلــوده
نیــز هشــدارهایی دریافــت کردهانــد.

مــرد اســکوتر ســوار چینــی
کــه بــا ســرعت زیــاد در
یکــی ازخیابانهــای شــهر
«گوانگــژی» چیــن در حرکــت
بــود ،درپــی نشســت زمیــن در
گودالــی  2متــری ســقوط کــرد
امــا بــا خــوش شانســی از مــرگ
حتمــی گریخــت.
بــه گفتــه شــاهدان ،ایــن گــودال
کــه بهدلیــل سســتی خــاک ،در
حجمــی وســیع ایجــاد شــده
بــود جــاده را مســدود کــرده بود.
گاردین
یکــی از راننــدگان گفــت« :ایــن
پســر جــوان آنقــدر ســرگرم صحبــت بــا تلفــن همــراه بــود کــه متوجــه چالــه نشــد.
بــا ســرعتی کــه ایــن اســکوتر ســوار داشــت بعیــد بــه نظــر میآمــد او زنــده بمانــد امــا
درمیــان بهــت شــاهدان و نیروهــای امــدادی او بــا کمــی خــراش و جراحــت از گودال
بیــرون آمــد.».

تصادف خونین دو قطار امریکا

برخــورد دو قطــار در نزدیکــی
ایســتگاه شــهر «فیالدلفیــا»ی
امریــکا ،دســت کــم  33نفــر را
روانــه بیمارســتان کــرد.
بــه گــزارش رســانهها ،یکــی از
ایــن قطارهــا ،زمــان حادثــه در
ایســتگاه متوقــف بــود کــه قطــار
دوم بــا ســرعت از راه رســید و
دیلی میل
بــه آن کوبیــد.
تاعصــر دیــروز گزارشــی از آخریــن وضعیــت مصدومــان یــا تلفــات احتمالــی
مخابــره نشــد.

