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شوك ویژه
جنايت در خانه
يك تبهكار حرفهاي
عامل قتل در خان��ه يك تبهكار حرفهاي
در تجس��سهاي پليس��ي دس��تگير ش��د.
سرهنگ كمانكش ،رئيس پليس آگاهي ويژه
ش��رق اس��تان تهران گفت :چندی پیش در
پی اع�لام مرکز  ،110مبنی بر وقوع یک قتل
در یکی از مح�لات قدیمی ورامین ،بالفاصله
اکیپ��ی از مأم��وران کالنت��ری 12مرکزی و
کارآگاه��ان جنایی ب��ه محل اعزام ش��دند.
وی ب��ا اش��اره به حض��ور مأم��وران در محل
گف��ت :مأم��وران از لحظه ورود ب��ه صحنه با
بررس��یهای خود متوجه ش��دند که مردی
35س��اله به خاطر اصابت چاقو به قتل رسیده
و به همین دلیل رس��یدگی ب��ه موضوع را به
صورت ویژه در دس��تور کار خود قرار دادند .با
توجه به حساس��یت موضوع ،مأموران پلیس
آگاهی تحقیق��ات همه جانبهای را آغاز کرده
و با انجام یک س��ری اقدام��ات اطالعاتی دو
مجرم س��ابقهدار با هشت فقره سابقه کیفری
را شناس��ایی و در عملیاتی غافلگیرانه آنان را
دس��تگیر و به پلیس آگاه��ی منتقل کردند.
س��رهنگ کمانکش گفت :مته��م ردیف دوم
در بازجوییهای صورت گرفته لب به اعتراف
گشود و معترف شد که روز حادثه خانه دیگر
متهم دس��تگیر ش��ده مهمان بوده که قرباني
وارد شده و به خاطر اختالفات قبلی که با هم
داشتند ،ابتدا به صورت لفظی با هم مشاجره
کردهاند و مدتی بعد قرباني به سویش حمله ور
شده و او نيز با استفاده از چاقویی که دوستش
داده ضرباتی را به وي وارد کرده است.

شليك پليس براي پايان
فرار يك دزد

فرار جنونآميز يك دزد با ش��ليك دقيق
پليس به خط پايان رسيد.
سرهنگ «ش��هريار بش��تام» سركالنتر
س��وم تهران گف��ت :س��اعت  12/5ظهر 11
خردادم��اه امس��ال مأم��وران پليس 145
ونك هنگام گش��تزني در مح��دوده خيابان
شيخبهايي با يك خودرو روبهرو شدند كه در
جلويي آن كج ش��ده و شخصي داخل آن در
حال سرقت لوازم داخل خودرو بود.
به محض مش��اهده مأم��وران اين مرد از
خودرو پياده شد و اقدام به فرار كرد ،مأموران
چند بار به وي دس��تور ايس��ت دادند اما دزد
ج��وان اعتنايي ب��ه فرمان پلي��س نكرده و
س��رانجام مأموران گش��ت كالنتري مجبور
به ش��ليك س��ه تير هوايي با تفنگ سازماني
ش��دند اما بازهم وي دس��ت از فرار نكشيد،
خ��ودش را به خ��ودروي س��فيدرنگش در
اواسط كوچه رساند و س��وار بر آن با سرعت
جنونآميزي پا به فرار گذاشت .مأموران نيز
در حالي كه دزد ف��راري به عمد خودرويش
را به خودروه��اي ديگر ميكوبيد ،تا ترافيك
ون��ك وي را تعقيب كردند ت��ا اينكه با وجود
س��ماجت دزد جوان كه س��عي داشت دنده
عقب راه��ي براي فرار پيدا كند ،به ش��ليك
چهار گلوله دست زدند كه دزد فراري زخمي
شد و به بيمارستان انتقال يافت.

نقشه سیاه با ازدواج خاکستری

ادامه از صفحه -11
ميداني اتهامت چيست؟
آنط��ور كه ميگويند كالهب��رداري ،اما
من فقط از اين زنان پول قرض گرفتم و چون
نتوانستم پس بدهم به اتهام كالهبرداري از
من شكايت كردهاند.
قرض گرفتهاي؟!
بله از يكي پنج ميليون و  200هزار تومان
و از يكي ديگر نيز  70-80ميليون تومان.
نحوه آشناييات هم عجيب بود؟
بله در سايت همسريابي خودم را معرفي
كردم و با اين زنان طرح دوستي ميريختم و
بعد از آنها قرض گرفتهام.
شغل واقعيات چه بود؟
م��ن نانوا ب��ودم و مدتي هم كش��اورزي
ميكردم.
چطور دستگير شدي؟
قصد بازگرداندن امانتي يكي از اين زنان
را داشتم كه دستگير شدم.
ب�ا چ�ه ترفن�دي از اين زن�ان پول
ميگرفتي؟
وقتي با آنها آشنا ميشدم ،ميگفتم نياز
به پول دارم و آنها هم به من پول ميدادند.
وعده ازدواج ميدادي؟
من فقط دوست ميشدم.
ماجراي هتل مشهد چه بود؟
من هيچ رابطهاي با هيچكدام نداش��تم.
بيش��تر تلفني حرف ميزديم و ش��ايد با هر
ك��دام دو ب��ار هم بي��رون همديگ��ر را ديده
بوديم.

هشدار پليس

س��رهنگ حس��ينزاده در توصيهاي به
هموطنان گفت« :درخواست ما از هموطنان
بويژه زنان اين است كه از گذاشتن اطالعات
شخصيشاندرشبكههايمجازيخودداري
كنند و تا شخصي را نشناختهاند با او ارتباط
نگرفته و عكسهايش��ان را در اختيارش قرار
ندهند .ش��يادان معموالً با ترفندهاي خاص
و بي��ان مطالبي كه زن��ان را فريب ميدهد،
جل��ب اعتماد كرده و به خواس��تههاي خود
ميرسند .بنابراين با كمي هشياري ميتوان
از اين سوءاستفادهها جلوگيري كرد».

زن خيانتكار انگليسي براي قتل شوهر
 2آدمكش اجير كرد

اجير كردن آدمكش
براي قتل شوهر

شارلوتكولينگ(قاتل)

كليفوردكولينگ(مقتول)

گروه ش�وك :يك زن انگليس��ي به خاطر افش��اي راز رابطه پنهان��ياش ،تصميم به قتل
ش��وهرش گرفت و براي كش��تن او دو مرد را اجي��ر كرد .به گزارش پلي��س ناتينگهام ،اين زن
 48س��اله به نام «ش��ارلوت كولينگ» براي رهايي از ش��وهرش «كليفورد كولينگ»  61ساله
با طراحي نقش��هاي ش��يطاني ،اقدام به اي��ن جنايت كرده بود .گزارش پليس حاكي اس��ت دو
همدس��ت اين زن خيانتكار دو مرد به نام «اس��تفان شريوز»  43ساله و «كوين ديل»  30ساله
بودهاند و هر دو قاتل اجير ش��ده از قبل با اين زن خيانتكار ارتباط پنهاني داش��تهاند و زن براي
كشتن همسرش به آنها مبلغي پرداخت كرده بود .اطالعات پليس نشان ميدهد شوهر اين زن
با ضربات پياپي يك گيتار و يك شيء فلزي مرده است پزشكي قانوني علت مرگ را وارد آمدن
 46زخم عميق بر سرش تشخيص داد .گزارش پليس حاكي است كه اين زوج از مدتي پيش با
يكديگر درگيري داشتند و شارلوت به خاطر خيانت قصد جدايي از همسرش را داشته اما مرد با
طالق مخالفت ميكرد .محاكمه هر سه متهم بزودي در دادگاه جنايي آغاز خواهد شد.

شورش مرگبار در زندان برزيل
گروه شوك :ش��ورش در زنداني واقع در جنوب شرقي برزيل دو
كشته برجاي گذاش��ت .به گزارش آسوشيتدپرس ،شورش در زندان
ايالتي ميناس گرايس صبح ش��نبه آغاز شده بود كه پس از  21ساعت
با كشته شدن دو نفر پايان يافت .علت اصلي شورش اعتراض زندانيان
به تعداد بيش از حد آنها در سلولها بوده است .گنجايش زندان 290
نفر اس��ت كه در حال حاضر  800زنداني در آن نگهداري ميشوند .به
گزارش پليس چند تن از زنداني��ان دو نفر را گروگان گرفتند و هر دو
آنها را بر روي بام ساختمان زندان به قتل رساندند .در جريان شورش
برخي از زندانيان بخش��ي از ساختمان زندان را به آتش كشيده بودند
كه توسط مأموران امداد شعلههاي آتش فرو نشست.

 3عضو ديگر خانواده در كما هستند

مرگ تلخ پدر و پسر در تصادف جادهاي

گروه ش�وك :تصادف هولناك خودرو كافي بود تا پدر
و پس�ر ،جانباخته و س�ه عضو ديگر خان�واده به كما فرو
روند.
ظهر چهارش��نبه  13خرداد ماه س��ال جاری مصادف با میالد
حضرت مهدی(عج) خودروهای عب��وری جاده اصفهان –تهران
شاهد تصادف مرگبار خودروي ماکسیما با تریلی بودند.
پس از رس��یدن نیروهای آتشنش��انی آنان در اقدام نخس��ت
شروع به خارج کردن افراد محبوس داخل خودرو کردند و تحویل
امدادگران اورژانس دادند که در معاینات ابتدايي مرگ پدر و پسر
خانواده تأیید ش��د و س��ه عضو دیگر به علت وخامت حالش��ان به

بیمارستان کاشان انتقال پیدا کردند.
عم��وي خان��واده به ش��وک گف��ت :در این تص��ادف اعضای
خان��وادهام را از دس��ت دادم .بهم��ن  54س��ال س��ن داش��ت و
پس��ــــــــرش محمد حس��ین  29س��اله و تازه داماد بود .آنها
برای تفریح و اس��تراحت به مس��افرت میرفتند که این اتفاق تلخ
پیش آمد .برادرم راننده و پسرش در صندلی عقب نشسته بود که
جان باختند.وي ادامه داد :جزئیات دقیقتر را نمیدانیم چون زن
برادرم و همسر محمد حسین وفرزند دیگر خانواده که همراهشان
بودند به خاطر ضربه مغزی به کما فرو رفته و در بیمارستان کاشان
بستری هستند و هنوز مقصر این حادثه مشخص نشده است.

در قائمشهر رخ داد

قتلمهندسكامپيوتر
درنيمهشببهاري

گروه ش�وک :عامالن قتل يك
مهندس كامپيوتر در نزاع خياباني
مي�دان مرك�زي قائمش�هر تحت
تعقيب ويژه پليسي قرار گرفتند.
ای��ن جناي��ت هنگام��ی رخ داد که
قربانی حادث��ه که  25س��اله و مهدی
نام داش��ت به همراه یکی از دوستانش
برای خرید به س��وپر مارکتی در میدان
ام��ام (ره) قائمش��هر رفتن��د .هنوز دو
م��رد جوان وارد مغازه نش��ده بودند که
فریادهای درگیری در منطقه ش��نیده
ش��د و پيش از آنکه کس��ی بتواند مانع
درگیری ش��ود ی��ک مهن��دس جوان
کامپیوتر نیمهجان کنار جوی آب کف
آسفالت خیابان افتاد.
با گزارش جنايت به مأموران پليس،
بالفاصله پيكر نیمه جان مهندس جوان
به بیمارستان انتقال داده شد اما بهرغم
تالشهای تیم پزش��کی ،مرد زخمي بر اثر ش��دت خونریزی
ناشی از اصابت ضربات چاقو به قلب و سینهاش در آغوش مرگ
آرام گرفت .با مرگ این مهندس جوان به دستور بازپرس ویژه
قتل دادسرای قائمش��هر ،تحقیقات پلیس درباره نحوه و علت
مرگ قربانی حادثه آغاز شد.

دزدي  2پسر دانشآموز
از دبيرستان
دو دانشآم��وز نوجوان ميگويند
ب��راي انتقامجوي��ي از س��رايدار،
رايانهه��اي دبيرس��تان را به س��رقت
بردهاند.
ب��ه گ��زارش ایرنا ،رئي��س پليس
ميام��ي با اش��اره به گزارش س��رقت
شبانه سيس��تمهاي رايانه دبيرستان
شهيدهاش��مينژاد گف��ت :مأموران
هنگام تحقيق��ات ب��ه دو دانشآموز
 15س��اله مظنون ش��دند .س��رهنگ
محمداسماعیل عرب احمدی افزود:
اين پس��ران در تحقیقات تخصصی به
سرقت رایانههای این دبیرستان براي
انتقام از سرایدار دبیرستان که مدتی
پيش با آنان درگیر ش��ده بود ،اعتراف
کردند .فرمان��ده پليس میامی یاد آور
شد :اموال سرقتی در خانه دوست دو
دانشآموز کشف شد.

یکش��اهدعین��یحادث��هدرباره
چگونگ��ی وقوع حادثه گفت :س��اعت
 10/5ش��ببود،قربان��یحادثههمراه
یکیازدوستانش بهطرفسوپرمارکت
در حرکت بود که با س��ه پسر جوان که
روبهروی ی��ک قهوه خانه نشس��ته
بودند بر سر موضوعی دچار اختالف
شدند.
هنوز چند لحظهای از این ماجرا
نگذش��ته بود که ناگهان یکی از سه
پس��ر ج��وان کارد بلن��دی را بیرون
کشید و به طرف دو مرد جوان حمله
کرد .درگی��ری آنها خیلی کوتاه بود.
پس��ر کارد بدست ضربهای به او وارد
کرد ،او روی زمین افتاد و هر سه پسر
قربانیجنایت
جوان پا به فرار گذاشتند.
بناب��ر اي��ن گ��زارش ،ب��ا توجه
ب��ه اطالعاتی ک��ه مأم��وران درباره
نش��انیهای عامالن درگیری به دس��ت آوردهاند تحقیق برای
ردیابی آنها را در دستور کار خود قرار دادهاند .مأموران در ادامه
بررس��یهای خود مش��خصات و هویت عامل اصلی جنایت را
که از س��اکنان یکی از مناطق حاشیهای شهر قائمشهر است به
دست آوردهاند اما قاتل تاکنون متواری است.

نج�ات ي�ك روب�اه
از زي�ر كانك�س

در اراك رخ داد

تولد  2بچه شیر آفریقایی
در پارک وحش

دستگيري قاتل يك زن پس از 28
سال جستوجو
كشف فلزات گرانبهاي عصر برنز در
رودخانهاي در ايرلند

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

اقدام آتشين سوداگران مرگ در محاصره پليس

س��وداگران مرگ پس از درگيري مس��لحانه در مرز وقتي عرص��ه را بر خود تنگ
ديدند خودروي پر از مواد را به آتش كشيدند.
س��ردار «حسين رحيمي» رئيس پليس استان سيستان و بلوچستان گفت :در پي
گزارش��ي مبني بر اينكه گروهي از قاچاقچيان مس��لح قصد جابهجايي محموله مواد
مخدر با اس��تفاده از خودروهاي تندرو در محور فرعي «كيكي  -آشار» در مهرستان را
دارند بالفاصله مأموران به منطقه اعزام ش��ده و بررسي موضوع را به طور گسترده آغاز
كردند .س��ردار رحيمي افزود :با هماهنگيهاي ويژه و تش��كيل اكيپهاي عملياتي،
شامگاه یکشنبه مأموران با شناسايي محل تردد سوداگران مرگ اين محورها را تحت
پوش��ش قرار دادند كه با گذشت مدتزماني در محور «كيكي» خودروي وانت حامل
مواد مخدر را شناس��ايي كرده و به راننده آن دستور ايست دادند كه قاچاقچيان بدون
توجه به دستور پليس و تيراندازي به سمت مأموران ،با آنها به صورت مسلحانه درگير
شدند .وي تصريح كرد :پس از چند ساعت درگيري مسلحانه و هدف قرار گرفتن يكي
از قاچاقچيان و تنگ شدن عرصه بر سوداگران مرگ اين افراد با به جا گذاشتن خودرو
و اس��تفاده از كوهستاني بودن منطقه متواري شدند و مأموران در بازرسي از خودروي
تويوتا هزار كيلوگرم ترياك را كش��ف كردند و در ادامه مأموران پليس ايرانش��هر پس
از شناس��ايي يك خودرو متعلق به س��وداگران مرگ ،با اقدامات تخصصي اين خودرو
را توقيف و با دس��تگيري ي��ك قاچاقچي 300 ،كيلوگرم ترياك را نيز كش��ف كردند.
فرمانده پليس اس��تان سيس��تان و بلوچستان با اش��اره به اجراي يك عمليات شبانه
پليسي در شامگاه یکشنبه در زاهدان گفت :در اين عمليات نيز مأموران يگان تكاوري
«قطار خنجك» پس از شناس��ايي يك خودرو حامل مواد مخدر در محورهاي فرعي و
كوهستاني اين خودرو را تحت نظر قرار داده كه قاچاقچيان به محض مشاهده مأموران
اقدام به فرار كردند.اين مقام ارشد پليسي خاطرنشان كرد :پس از مدتي تعقيب و گريز
و درگيري س��وداگران مرگ با پليس و تنگ ش��دن عرصه بر قاچاقچيان ،س��وداگران
م��رگ براي فرار از جرم اقدام به آتش زدن خودرو حامل مواد مخدر كردند كه با تالش
مأموران آتش مهار و در اين عمليات  200كيلوگرم ترياك كشف شد و تالش مأموران
براي شناسايي و دستگيري سوداگران مرگ همچنان ادامه دارد.
دزدان مس��لح بانك تجارت در تبريز ناكام ماندند.صبح دوش��نبه دزدان مس��لح
با مراجعه به بانك تجارت ش��عبه رش��ديه قصد انجام سرقت مسلحانه داشتند كه با
حضور همزمان پلیس در صحنه سرقت دستگیر شدند و اين سرقت هيچگونه تلفات
جاني و مالي نداشته است.
 37مسافر زخمي شدند

سرنوشت وحشتناك مسافران  2اتوبوس
دو بچه ش��یر از نژاد آفریقایی در پارک وحش اراك متولد شدند .احمد حسنی
مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز اراك اظهار داشت :شير ماده آفريقايي در
نخستین وضع حمل خود در پارک وحش اراک دو بچه شیر به دنیا آورد.
وی تصریح کرد :با تولد این دو قالده ش��یر در حال حاضر تعداد شیرهای پارک
وحش اراک به دو بچه شیر و دو قالده شیر بزرگ افزایش یافته است.
حس��ني با اشاره به اینکه شیرهای متولد ش��ده باید دارای تغذیه صحیح بوده و
در شرایط مناسب نگهداری ش��وند ،افزود :بچه شیرهای تازه متولد شده به منظور
مراقب��ت بهتر زیر نظ��ر متخصص حیوانات نگهداری میش��وند تا آس��یبی به این
حیوانات زیبا نرسد.
وي گفت :باغ وحش اراك با وسعت  32هکتار از سال  74توسط سازمان محیط
زیس��ت بنا ش��ده که در بهمن ماه سال  77تحویل س��ازمان پارکها و فضای سبز
داده ش��د و س��االنه پذیرای حدود  80هزار بازدیدکننده عالقهمند به تنوع زیستی
و طبیعت است.
به گفته وی این پارک وحش دارای  42گونه جانوری است.

روباه بازيگوش كه در زير
اتاقك فلزي گرفتار شده
بود ،زندهگيري شد.
اين روباه در يك پروژه
عمراني در غرب تهران و
زير كانكس ديده شد.
ساعت  7:40صبح دوشنبه
آتشنشاني با دريافت
خبري به محل حادثه در
بلوار پژوهش اعزام شد.
يك روباه در محل يك
پروژه عمراني از قسمت سر
در حفره زير اتاقك فلزي
گير كرده و قادر به هيچ
حركتي نبود.نجاتگران
آتشنشاني بالفاصله با
بكارگيري تجهيزات ويژه
اين جانور را از حفره خارج
سپس به مراكز نگهداري
جانوران انتقال دادند.

 15دقيق�ه ط�رح مه�ار پلي�س
براي دس�تگيري دزدان مس�لح

بانداژ سر يكي از دزدان مس�لح در جنوب غرب پايتخت
كافي بود تا پليس در طرح مهار  15دقيقهاي آنان را دستگير
كند.
مأموران پليس موفق ش��دند با اجراي طرح مهار ،دو سارق مسلح
در جنوب غرب پايتخت را دستگير كنند.
س��رهنگ «اكبر مرادي» رئيس كالنتري  111هفتچنار گفت:
س��اعت  10:20يكش��نبه با گزارش پليس  110درباره حضور دزدان
مس��لح در محدوده خيابان  30متري ،مأموران پليس بالفاصله وارد
عمل شدند.وي افزود :مأموران براي دس��تگيري اين دزدان اقدام به
اجراي طرح مهار در خيابانهاي كميل 30 ،متري ،هرمزان ،امامزاده
عب��داهلل و  16مت��ري اميري كردن��د و همه واحده��اي موتوري اين
كالنت��ري در اين موقعيتها مس��تقر و موفق ش��دند در كمتر از 15
دقيقه اين دزدان مسلح را سوار بر موتور دستگير كنند و اين در حالي
بود كه مشخصات جراحت سر يكي از دزدان را در اختيار داشتند.
سرهنگ مرادي ادامه داد :به دنبال شناسايي متهمان و دستگيري
آنها با وجود اقدام به فرارشان ،مأموران در بررسي موضوع و در بازرسي
از هر دو متهم توانس��تند يك كلت كمري ش��بيه سالح «برتا» و يك
چاقوي ضامندار را از متهمان كشف كنند.

قاتل يك زن در انتظار آخرين اتوبوس شب بود
گروه ش�وك :پليس ميدلندز انگلي��س مردي را
ك��ه در جريان س��رقت مرتكب قتل يك زن ش��ده بود،
دس��تگير كرد .به گزارش پليس« ،ماركوس ماسگرو»
 40س��اله پس از سرقت ش��بانه از خانه زني  51ساله به
نام ژاكلين اوكس اين زن را به قتل رس��اند و س��پس در
محل جنايت منتظر ماند تا آخرين اتوبوس ش��هري در
نيمه شب به ايستگاه برسد و او براي رسيدن به خانهاش
سوار اين اتوبوس شد .اطالعات كميسيون پليس نشان
ماركوسماسگرو(،قاتل) ژاكليناوكس(،مقتول)
ميدهد ماركوس طي دو سال مرتكب  19مورد سرقت
و ضرب و ش��تم در همين منطقه ش��ده بود .ژاكلين -زني كه كشته شد  -مادر چهار كودك بود كه در زمان
حادثه در آپارتمانش واقع در غرب ميدلندز تنها به سر ميبرد .پليس ميگويد ماركوس قبل از انجام سرقت
خانه اين زن را زير نظر گرفته بود و ميدانست كه او تنها زندگي ميكند .پليس ميگويد اين سارق حرفهاي
پس از دستگيري هيچ نشانهاي از ندامت و پشيماني در چهرهاش ديده نميشد.

گروه ش�وك :باستانشناس��ان ايرلندي موفق به كش��ف زيورآالت گرانبهايي از طال و الماس و ديگر جواهرات
در رودخانه كورينش ايرلند ش��دند .به عقيده باستانشناسان اين زيورآالت باس��تاني متعلق به عصر برنز بوده و به
وس��يله جواهرسازان آن زمان ساخته شدهاند .براس��اس اطالعات محققان وجود اين طالها
و جواهرات نش��ان از تجارتي بزرگ در گذش��تههاي دور در اين منطقه دارد .ارزش اين آثار
يافت ش��ده بيش از پنج ميليون پوند برآورد شده است .كارشناسان دانشگاه ساوتهمپتون و
بريس��تول گفتهاند اين يافتهها نشان ميدهد كه در گذشته مقدار زيادي طال به ايرلند صادر
ميش��د چون اس��تخراج طال در ايرلند كاري س��خت
ب��ود به همين خاطر انتقال طال از كش��ورهاي مختلف
به ايرلند رونق داش��ت .دكتر «س��يمون كام» در اين
باره ميگويد :با اندازهگيري و اس��تفاده از تكنيكهاي
طيفس��نجي و آزمايشهاي مختلف علمي به قدمت
طال در عصر برنز پي بردهايم و شواهدي در دست داريم
كه در عصر برن��ز ،فلزاتي چون طال ،م��س و قلع براي
تجارت و خريد و فروش استفاده ميشد.

گروه ش�وك :يك مرد امريكايي به جرم قتل زن  83س��الهاي در  28سال
پيش دس��تگير و راهي زندان ش��د .به گزارش پليس مينهس��وتا« ،بروس واين
كامرون» مرد  44س��اله ،زن سالخورده را با ضربات چاقو از پاي درآورده و براي
اطمينان از قتل زن ،او را خفه كرده اس��ت .اطالعات پليس حاكي است قاتل در
زمان ارتكاب جرم تنها  16سال داشته است .در حال حاضر اين مرد با قرار وثيقه
يك ميليون دالري در زندان سنتلوئيس به سر ميبرد .جسد قرباني كه «ليونا
مري ماسكووس��لي» نام داشت در خانهاي در ش��مال شهر مينهسوتا پيدا شده
بود و طي  28سال گذشته پليس نتوانسته بود قاتل را به دام بيندازد .اطالعات پليس حاكي است قاتل
در طبقه فوقاني خانه اين زن مس��ن در يك ميهماني حضور داشت كه پس از مصرف الكل تصميم به
سرقت از خانه اين زن گرفت و هنگامي كه زن در مقابلش مقاومت كرد او را به قتل رساند.

قاتل يك زن در انتظار آخرين
اتوبوس شب بود

بازداشت دزدان مسلح در محوطه بانك

كشف فلزات گرانبهاي عصر برنز در رودخانهاي در ايرلند

دستگيري قاتل يك زن پس از  28سال جستوجو

شــــــوک امروز

 40زخمي در تصادف دو قطار در آرژانتين
گروه شوك :در تصادف يك قطار مسافربري با قطاري باري در منطقه بوينس آيرس آرژانتين  40تن از مسافران
زخمي شدند .به گزارش آسوشيتدپرس ،اين حادثه در شهر
تمپرلي اتفاق افتاده و هر دو قطار با س��رعت كمي در حركت
بودهاند .آس��يب هيچ يك از مجروحان جدي توصيف نشده
است .يك سخنگوي آرژانتيني گفت راننده قطار مسافربري
عالم��ت توقف را نادي��ده گرفته و علت اي��ن حادثه ميتواند
ناشي از خطاي انس��اني باش��د .در حادثهاي مشابه كه سال
 2012ميالدي در تصادف قطار در بوینس آيرس اتفاق افتاد
 50تن كشته و  700نفر زخمي شدند.

واژگوني دو اتوبوس در محورهاي شاهرود-سبزوار و نيشابور-مشهد  37زخمي
برجاي گذاش��ت.رئيس روابط عمومي اورژانس ش��اهرود گفت :شامگاه يكشنبه بر
اثر واژگوني يك اتوبوس در محور شاهرود-س��بزوار  30مس��افر زخمي شدند.دكتر
فهيمه فرجي دانش��گر گفت :اين حادثه س��اعت  23و  49دقيقه يكش��نبه در حوزه
شهرستان ميامي استان س��منان رخ داد.وي اضافه كرد :بيشتر زخميها با استفاده
از س��ه آمبوالنس اورژانس به بيمارستان امام رضا(ع) ميامي منتقل شدند و وضعيت
عمومي همه آنان رضايتبخش است.
اتوبوس مسافران افغان
س��خنگوي هاللاحمر از واژگوني اتوبوس ولوو با  40سرنش��ين خبر داد و گفت:
در اين حادثه هفت مسافر مصدوم شدند.سيدمصطفي مرتضوي گفت :ساعت 4:47
بامداد دوش��نبه يك اتوبوس ولوو با  40سرنش��ين در كيلومتر  15محور نيش��ابور-
مشهد از مسير منحرف و واژگون شد.مرتضوي گفت :اين اتوبوس حامل مسافراني از
افغانستان بود كه از تهران به فريمان ميرفتند.

تحليل شوك
حوادثنگاري جذاب ،پلي براي افزايش هشياري جامعه
ادامه از صفح�ه  -11در این راه البته حوزههای خبري رس�انهها مانند
پلي�س ،دس�تگاه قضايي و ...نی�ز باید آنه�ا را تغذیه کنند تا ب�ا انعکاس
اقدامات پیشگیرانه یا تحلیلها بهتر بتوانند مردم را هشیار کنند...
وظیف��ه رس��انه آگاهیبخش��ی اس��ت؛ آگاهی به وقای��ع .مردم نبای��د مالحظه
دس��تگاهها را بکنند بلکه باید عکس این موضوع حاکم باش��د .کس��ی که در تهران
زندگی میکند باید بداند که خطر سرقت همیشه وجود دارد .خشونت ،کالهبرداری
و ناهنجاریهای اخالقی همیش��ه وجود دارد .مث ً
ال متأسفانه در تهران یک زن با هر
نوع پوشش��ی نمیتواند  5دقیقه بدون مزاحمت در گوش��ه خیابان منتظر تاکس��ی
بماند .در این میان این رس��انه است که برای مقابله با این معضل باید به زنان آگاهی
بخشی کند .به این ترتیب شهروندان با این توصیهها میتوانند زندگی خوبی داشته
باش��ند .به عقیده من آگاهی دادن موجب افزایش امنیت جامعه میشود چون نقش
اساسی در پیشگیری دارد.
ب�ه نظر ش�ما ،صفحات ش�وك و حوادث تا چ�ه حد میتوان�د در بیان
واقعیات ،جزئیات را مطرح کند؟
بیان جزئیات حوادث تابعی است از اینکه انعکاس خبر در چه فضا و پکیجی اتفاق
میافتد و چه هدفی را نش��انه میگیرد .اگر اخبار و گزارشها پردازش نش��ده باشند
هر چه کمتر ورود کنیم بهتر اس��ت چون نتیجهای جز اعصاب خردی برای خواننده
ندارد اما اگر در یک پکیج و مجموعهای منس��جم باش��د و در کنار آن تحلیل ،نکات
آگاهی بخش و ضعفها مطرح باش��د گفتن جزئیات توجه مخاطب را بیش��تر جلب
کرده و دقت و هشیاری او را باال میبرد .مث ً
ال چند سال پيش در شوک خبری منتشر
ش��د درباره قتل یک مسئول داروخانه زیر چرخهای خودروی خودش .این مرد شب
هنگام وقتی برای بازکردن در حیاط از ماکس��یمایش پیاده میشود جوانی بسرعت
داخل خودروی او پریده و در زمان فرار ،صاحب خودرو را زیر گرفته و میکش��د .این
خب��ر به دلیل همین جزئیات در ذهن من مانده اس��ت و چون هم��ه جوانب در این
گزارش در نظر گرفته ش��ده بود هش��داردهنده و آگاهی بخش بود .این پرونده این
پیام را داشت که هرگز با در باز خودرو را ترک نکنیم یا در پرونده قتل خلبان مرحوم
ش��هرکی دو نکته وجود داش��ت؛ اول بیاحتیاطی برای راه دادن فرد غریبه به خانه و
دوم وضعیت اس��فبار خانوادگی این مجرم .این آگاهی بخش��ی مهمتر از خود حادثه
است و باید به آن توجه بیشتر داشت.
اطالعرسانی بر چگونگی دستگیری مجرمان در رسانه هم میتواند بر
امنیت و آرامش جامعه مؤثر باشد؟
بله ،همانطور که در اخبار میبینیم اغلب بزهکاران در س��الهای اخیر بالفاصله
دس��تگیر شدهاند .آگاهی بخشی رس��انهای در این زمینه سبب میشود مجرمان به
عاقبت جرم پی برده و از آن دوری کنند .نگاهی عمیقتر به این مسأله نشان میدهد
بحثهای ریش��هایتری درباره رفتارهای خانواده و نظ��ام اجتماعی وجود دارد که
زمینه پرورش بزهکار را فراهم میکند .این نکات بسیار مهم است .زمانی که هر یک
از ما بدانیم برخورد درس��ت با همسرانمان چه نقش��ی در آرامش روانی جامعه دارد
خواس��ته یا ناخواسته به جامعه کمک کردهایم یا بحث پایین بودن آستانه تحمل که
ریش��ه در کودکی فرد دارد .به نظر من جای این بحثها در رسانههای ما خالی است.
با این ش��رایط میتوان گفت تمامی این مشکالت ریشه در مسائل رفتاری و نگرشی
شهروندان دارد و وظیفه رسانه بررسی این علتهاست.
بنابراین حوادثنگاري به نوعی تلنگری برای رفع مش�کالت است اگر
به آن نگاه اصولی و اساسی داشته باشیم...
و البته جذاب .اگ��ر بخواهیم این مطالب تحلیلی روانشناس��ی را بدون جذابیت
بیان کنیم مانند صفحات فصلنامههای علمی پژوهش��ی خواهد ش��د که تأثیرگذار
نیس��ت و تنها مخاطب خاص خ��ود را دارد .در معنای عام ،صفح��ات حوادث با این
شرایط دردی را از مردم دوا نمیکند .خبرنگار حوادث و صفحات شوک باید در کنار
این نوش��تار جذاب برای مردم ،ارتباط مداوم با کارشناس��ان و نخبهها داشته باشد و
حداقل هفتهای یک بار یک مقاله علمی را مطالعه کند .حوادثنویس نباید فکر کند
چون میخواهد حرف مردم را بزند فقط باید بین آنها باش��د بلکه باید هراز گاهی به
نشستهای تخصصی و فنی برود اما دست آخر باید با ادبیات مفید برای مردم اخبار
را انعکاس دهد.

