سه شــــنـــــــــبـــــــه
 13مــــردادمــــاه 1394
 18شـــــــــوال 1436
 4آگــــــوس��ت 2015
ســـــــال بیست و یکــم
ش��ـــــمـــــــاره 5993
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شوك ویژه
درگيري آدمربايان و
گروگانگيران پايان مرگبار داشت

 5جنايت تنها در يك روز

تنها در ي��ك روز پنج جنايت در جيرفت
كرمان رخ داد.
دو جنايت خانوادگي و سه قتل در جريان
گروگانگيري تحقيقات ويژهاي را در دستور
كار پليس قرار دادند.
«احمد امين��يروش» فرماندار جيرفت
در اين ب��اره گفت :در يك ماجرا پس��ري به
دليل اخت�لاف با پدر و مادرش ،هر دوي آنها
را كشت.
وي افزود :در ماج��راي ديگر چند ايراني
ب��ه گروگانگي��ري  ۳افغان اق��دام ميكنند
كه اين افاغنه در مس��ير دلف��ارد به كرمان با
ايرانيها درگير ميش��وند و  ۲نفر از ايرانيها
را ميكش��ند .وي اظه��ار داش��ت :ايرانيها
اق��دام ب��ه تعقي��ب آن  ۳افغ��ان ميكنند و
درگيريهاي��ي رخ ميده��د و ي��ك نف��ر از
افغانه��ا را زخمي ميكنند كه پس از مدتي
آن فرد افغان ميميرد.
فرمان��دار جيرفت از دس��تگيري يكي از
افغانها و پس��ر جنايتكار كه عامل قتل پدر
و مادرش بود ،خب��ر داد .احمد اميني روش
در پايان گفت :اين قتلها ناش��ي از تعصبات
و رفتاره��اي غل��ط اس��ت و دال ب��ر ناامني
درجيرفت و جنوب كرمان نيست.

مار سمي همسفر
خانواده گچساراني
م��ار س��می ناخواس��ته همس��فر م��رد
گچسارانی در مسیر بروجن به شهرضا شد.
ای��ن حادثه زمان��ی رخ داد ک��ه این مرد
خودروی��ش را برای اس��تراحت و رس��یدن
همسفرانش��ان در کنار ج��اده متوقف کرده
بود .پ��در خانواده میگوید پس از رس��یدن
همس��فرانمان که در خودرویی دیگر بودند
راننده آن خودرو متوجه حضور مار باالی سر
فرزندم شد و مرا مطلع کرد.
حضور مار در خودرو باعث ترس و نگرانی
مسافران خودروي پژو میشود که نیروهای
آتشنش��انی را خب��ر میکنن��د .مأم��وران
آتشنشانی س��اعتها برای خارج کردن مار
س��می از داخل خ��ودرو با اس��تفاده از آب و
گاز  co2ت�لاش کردند ،ام��ا موفق به خارج
کردن مار که خ��ود را در موتور مخفی کرده
بود نش��دند و پس از سه ساعت مار به آرامی
از خودرو خارج شد .مأموران آتشنشاني اين
مار يك متر و نيمي را به داخل طبيعت برده
و در آنجا رها كردند.

تحقیق در قتل های
سریالی مترو لندن

تصوراشتباهمرداعداميازترسچوبهدار

گروه ش�وك :مرد اعدامي وقتي
ق�رار بود به عنوان گ�واه در دادگاه
جنايي تهران حاضر ش�ود با تصور
اينكه پاي چوبهدار ميرود دس�ت
ب�ه اقدام عجيب�ي زد .همين اقدام
كاف�ي بود تا جلس�ه رس�يدگي به
پرون�ده ي�ك زن در جريان جنايت
مسلحانه ناتمام بماند.
ش��امگاه  26ارديبهش��ت ماه س��ال
 91صداي ش��ليك يك گلوله در خيابان
س��ردار جنگل پيچيد .دقايقي بعد مرد
هفت تيركش از صندلي عقب پژو پرشيا
بيرون پريد و در دل تاريكي گريخت.
رهگذران با مرد جواني روبهرو شدند
ك��ه پيك��ر خونآل��ودش روي صندلي
خ��ودرو افتاده ب��ود .زن جوان��ي هم كه
پش��ت فرمان نشس��ته بود وحش��تزده
فري��اد ميكش��يد .خيل��ي زود ماجراي
ش��ليك مرگبار به مأموران كالنتري 14
باغفيض مخابره ش��د و دقايقي نگذشته
بود كه بازپرس جنايي نيز پاي در قتلگاه
گذاش��ت و در بي��ن حلقه تماش��اچيان
دست به تحقيقات ميداني زد.
تي��م جناي��ي در نخس��تين گام ب��ه
بازجويي از زن جوان پرداخت كه پش��ت
فرمان پژو پرشيا دستگير شده بود.
ن��دا گفت :پش��ت چ��راغ قرم��ز در

خودرويم نشسته بودم كه ناگهان دو مرد
سراغم آمدند و س��وار خودرويم شدند و
يكي از آنها با تپانچه به ديگري ش��ليك
كرد!
اين زن كه با تناقضگويي ميخواست
مسير رسيدگي به جنايت مسلحانه را به
بيراههبكشاندوقتيدربنبستاطالعاتي
گرفتار ش��د بناچار لب به اعتراف باز كرد
و پرده از راز تيراندازي مرگبار برداش��ت
و گفت :چند سال پيش در كيش به عقد
موق��ت مردي ب��ه نام حس��ين درآمدم،
وقتي مدت اين صيغه تمام شد به تهران
آمدم و با مردي به نام مازيار آشنا شدم تا
اينكه با وي ازدواج كردم .حس��ين وقتي
اي��ن ماجرا را ش��نيد مزاحمت هايش را
شروع كرد .او دستبردار نبود چند باري
ب��ه وي التماس ك��ردم كه براي��م ايجاد
مزاحمت نكند و از زندگيا م دستبردارد
اما بيفايده بود .تا اينكه مازيار از ارتباط
من و حسين باخبر شد و مرا مجبور كرد
او را به خيابان س��ردار جنگل بكش��انم.
باور كنيد من از نقش��ه شوهرم براي قتل
بيخب��ر بودم .با اعترافات اين زن ،خيلي
زود مازيار رديابي و دستگير شد.
مازي��ار در بازجوييها گفت :من و ندا
يك ماه��ي بود كه ازدواج ك��رده بوديم.
م��ن ب��ه وي عالقهمن��د ب��ودم و تصور

نميكردم با مرد ديگري ارتباط داش��ته
باش��د .وقتي باخبر ش��دم به او گفتم كه
به بهانهاي حس��ين را به سر قرار بكشاند.
ندا با حس��ين تماس گرفت و او سر قرار
آمد .من در فرصت مناسب داخل خودرو
به حسين ش��ليك كردم تا ديگر مزاحم
همس��رم نش��ود .در نخس��تين جلس��ه

قصاص براي عامل جنايت در كبابي

گروه شوك :عامل جنايت در كبابي از سوي قضات دادگاه
جنايي تهران به قصاص نفس-اعدام -محكوم شد.
هفت��م بهمن ماه س��ال  92مأموران پليس در جري��ان يك جنايت
خوني��ن در كبابي ق��رار گرفتند .تيم جنايي با حض��ور در محل جنايت
با پيك��ر بيجان مرد جواني روبهرو ش��د كه با ضربهه��اي چاقو به قتل
رسيده بود .عامل جنايت نيز كه در صحنه بود از سوي كارآگاهان پليس
بازداش��ت شد .بررسيهاي مقدماتي نش��ان داد كه قرباني مصطفي نام
دارد و كارگر مغازه كبابي بوده اس��ت .صاحب مغازه كبابي كه نظارهگر
جنايت خونين بود در تحقيقات به مأموران گفت:مصطفي چند س��الي
بود كه در مغازهام كارگري ميكرد تا اينكه شش ماه پيش عبداهلل متهم
به قت��ل نيز به عنوان كارگر در مغازه مش��غول به كار ش��د .صبح امروز
مصطفي و عبداهلل با هم س��رگرم پوس��ت كندن پي��از بودند كه ناگهان
بين آنان بر س��ر نظافت كبابي مش��اجره درگرفت و با هم گالويز شدند.
عب��داهلل با چاقو مصطفي را زد .قاتل وقتي ديد كه هيچ راه انكاري ندارد
به قتل مصطفي اعتراف كرد .صبح ديروز عبداهلل در شعبه چهارم دادگاه
كيفري يك تهران به رياست قاضي عبداللهي و دو قاضي مستشار تحت
محاكمه ق��رار گرفت .در ابت��داي محاكمه خان��واده مصطفي خواهان
قصاص قاتل پسرش��ان ش��دند .عبداهلل در دفاع از خود گفت :صبح روز
حادثه وقتي سرگرم پوست كندن پياز بوديم ،بر سر نظافت مغازه كبابي
بين من و مصطفي مش��اجره لفظي در گرف��ت و مصطفي به من حمله
ك��رد .چاقويي كه دس��تم بود ،نفهميدم كه به كج��اي مصطفي اصابت
كرد فقط ديدم او خونآلود اس��ت باور كنيد قصد كشتن وي را نداشتم
ناخواس��ته دستم به خون دوس��تم آلوده ش��د .حاال هم تقاضاي عفو و
بخشش دارم .بنابر اين گزارش ،با اعترافات اين قاتل سه قاضي عاليرتبه
با هم وارد شور شدند و عبداهلل را به قصاص نفس محكوم كردند.

رابطه تک فرزندی و جرم

دستگيري
دزد مسلح
در كمتر از
 2ساعت

دزد مس��لحي كه قصد سرقت خودروي هايلوكس را داش��ت در كمتر از دو ساعت دستگیر شد« .رضا
محمدحس��ني» رئيس پليس منوجان كرمان گفت :پليس در نيمههاي شب در پي كار اطالعاتي در يكي
از روس��تاهاي شهرستان منوجان از وجود يك سرقت مسلحانه آگاه شد .فرمانده پليس منوجان در ادامه
افزود :مأموران پليس اين ش��هر بالفاصله با س��ه اكيپ مجهز راهي مكان حادثه شدند تا به بررسي ماجرا
بپردازند .حسني افزود :دزدان كه قصد سرقت خودروي هايلوكس از اين روستا را داشتند با حضور بموقع
پلي��س در صحن��ه بناچار خودرو را رها كرده و از محل متواري ش��دند .وي تصريح ك��رد :مأموران پليس
منوجان براي برقراري آرامش به اين روستا بالفاصله به تعقيب اين دزدان پرداختند .اين مقام پليسي ادامه
داد :نيروهاي پليس موفق ش��دند پس از تعقيب و گريز دو ساعته يكي از دزدان را در فاصله  ۴۰كيلومتري
دستگير كنند و خودرو سارق نيز توقيف و تحويل مراجع قضايي شد .وي ابراز داشت :دزدان قصد داشتند از
اين خودرو در قاچاق كاال و سوخت استفاده كنند كه با حضور بموقع پليس ناكام ماندند.

دستگيري مرد متجاوز امريكايي
گروه ش�وك :پليس فلوريدا يك مرد  33س��اله را به جرم آزار و اذيت
و ش��كنجه دختر  13سالهاي بازداش��ت كرد .به گزارش پليس اين مرد 33
ساله به نام جوزف آوريت دختر 13ساله را ربوده و پس از شكنجه مورد آزار
و اذيت قرار داده است .پليس ميگويد مرد متجاوز دختر را تهديد كرده بود
در صورت اطالعرس��اني به خانوادهاش همه آنها را خواهد كشت .مأموران
پلي��س اين مرد متج��اوز را در خان��هاش در آلتامونت بازداش��ت كردهاند.
كارآگاهان پليس ميگويند مادر دختر به رفتارهاي دخترش ظنين ش��ده
و با تحت فش��ار قرار دادن وي به ماجراي حمالت اين مرد رواني پي برده و
موضوع را به به پليس گزارش داده است.

يك كشته و  20زخمي در سقوط چادر شيكاگو
گروه شوك :س��قوط چادر بزرگي در جشنوارهاي در شيكاگو يك كشته و  20زخمي برجاي
گذاش��ت« .مايك ريواس» از پليس منطقه ش��يكاگو گفت :وضعيت س��ه نفر از مجروحان وخيم
اس��ت .علت س��قوط چادر بزرگ كه مردم زير آن قرار داش��تند ،وزش طوفان و بادهاي تند همراه
با ب��ارش تگرگ ناگهاني بوده اس��ت .به گفته كارشناس��ان ،دكلهاي چادر نتوانس��ته در مقابل
تندباد دوام بياورد و بر س��ر مردم سقوط كرده اس��ت .پس از حادثه مأموران پليس و آتشنشانان
بالفاصله در محل حاضر ش��دند و به
نج��ات آس��يبديدگان پرداختند.
جشنواره موس��يقي هر ساله در اين
منطقه هم��راه با برگزاري كارناوال و
آتشبازي برگزار ميش��ود كه چهار
روز طول ميكشد .در اين جشنواره
بي��ش از پن��ج ه��زار نف��ر ش��ركت
داشتند.

محاكم��ه ،قض��ات مازيار را ب��ه قصاص
محكوم كردند و ن��دا نيز با زندان روبهرو
شد كه حكم معاونت در قتل ندا در شعبه
ديوانعالي كش��ور نقض و براي رسيدگي
دوباره به ش��عبه فرستاده ش��د .اين زن
وقت��ي در ش��عبه ده��م دادگاه كيفري
يك تهران تحت محاكمه قرار گرفت در

يك كشته و  20زخمي در سقوط
چادر شيكاگو
كالهبرداري در انگليس  ،زندگي
پرتجمل در فيليپين
مسابقات عجيب مرغ دواني در
بريتانيا

تلفن گروه شوک88500100-88500101 :

پيگير

جلسه محاكمه زني در پرونده قتل ناتمام ماند

تحليل شوك
ادامه از صفحه -11
-4مراقب��ت بی��ش از ح��د والدی��ن که
اس��تقالل تک فرزند را به خط��ر میاندازد،
وابس��تگی ش��دید تک فرزند ب��ه والدین که
مانع دوس��ت یابی او در ارتباط با همس��االن
میشود.
-5تأثیر منفی بر رشد تک فرزند به جهت
نبودن رقابت ،ب��ازی یا درگیری ب��ا برادر یا
خواهر.
-6تسلیمپذیری والدین و عدم مخالفت
ب��ا ت��ک فرزن��د ک��ه س��بب ش��کنندگی و
آسیب پذیری در آینده میشود و نمیتواند
ناامیدیها و فشارهای روحی را تحمل کند،
برخورد بزرگان��ه با کودک (این کار س��بب
میشود جلوی بچگی کردن او گرفته شود).
-7ارتب��اط کمتر با همس��االن ،به جهت
نب��ودن ب��رادر و خواهری در خان��ه از ایجاد
ارتباط با همساالن خجالت میکشد.
-8یک��ی از معای��ب ت��ک فرزن��د بودن،
تأثیر آن بر مراحل رش��د کودک اس��ت .این
کودکان کس��ی را ندارند تا با او رقابت یا بازی
و دعوا کنند .آنها دوس��ت و همدمیدر خانه
ندارند ،بنابراین برخی از احساسات را تجربه
نمیکنن��د و فرصتی برای کنترل و مدیریت
آنها نخواهند داشت.
-9بلوغ روحی و روان��ی ،پدیدهای کام ً
ال
ارثی نیس��ت بلکه اکتسابی اس��ت .این بلوغ
م��واردی همچون ش��ناخت خ��ود ،میزان
واقع بینی و انتخاب مؤثر را ش��امل میشود
و ب��ه راحتی ب��ه دس��ت نمیآی��د ،بلکه به
تجربههايی س��خت و طاقت فرسا نیاز دارد.
کودکی که تک فرزند خانواده اس��ت کمتر با
مشکالت مواجه میشود و در معرض تجربه
کردن شکس��ت ،ناکامیرانده شدن و ...قرار
نمیگیرد و شرایطی را که الزمه بلوغ روحی،
روانی است ،تجربه نمیکند.
-10تمای��ل والدی��ن به حمای��ت از تنها
فرزندشان مانع از آن میشود که فرزندشان
عواقب اشتباهات خود را بیازماید و مسئولیت
عم��ل خود را بپذیرد .آنها هی��چ گاه در مقام
انتقاد از فرزندشان برنمیآیند ،با او مخالفت
نمیکنند و همواره تس��لیم خواستههای او
میش��وند تا از این طریق مانع ناراحت شدن
او شوند.
به هر ح��ال آنچه در ای��ن زمینه متصور
اس��ت ارائ��ه آموزشهای الزم و مناس��ب به
خانوادهه��ا در خصوص فرزند پروری اس��ت
تا زمینه مناس��بی برای کاه��ش اختالالت
رفتاری در این گروه از افرادشود.

گروه ش�وك :قاتل اعتراف كرده كه  24زن و مرد را در ايس��تگاههاي مترو لندن زير قطار انداخته اس��ت.
كارآگاهان جنايي اس��كاتلنديارد با ادعاي يك كارآگاه خصوصي درباره يك قاتل س��ريالي تحقيق ميكنند كه
بيش از  24زن و مرد را روي ريلهاي قطار مترو لندن انداخته و كشته است.
كارآگاه «جف پالت» ادعا كرده است اين قاتل سريالي به نام «كايرن كلي» طي چند سال گذشته با حضور
در ايس��تگاههاي مترو لندن ،قربانيان خود را از پش��ت س��ر به روي ريلها پرت ميكرد تا زير قطارهايي كه از
راه ميرس��يدند ،كشته ش��وند .اطالعات پليس لندن نشان ميدهد كه وي در س��ال  1984ميالدي ( 31سال
پيش) به جرم قتل دو تن در مترو لندن بازداشت شده و دوران محكوميت خود را گذرانده بود .به گفته كارآگاه
خصوصي ،اين مرد پس از آزادي از زندان طي سالها ،بيش از  20زن و مرد ديگر را در ايستگاههاي مترو مقابل
قطارها انداخته و باعث مرگ آنها شده است.
كارآگاه سابق جف پالت ميگويد اطالعاتي به دست آورده كه كايرن كلي جمعاً  24نفر را در ميان جمعيت
متروي لندن و در حمالت جداگانهاي به قتل رسانده است.

در حال حاضر پليس بريتانيا افس��راني را در رابطه ب��ا ادعاهاي اين كارآگاه مأمور كرده تا درباره اين جنايات
سريالي تحقيقاتي انجام دهند.
به گزارش پليس ،كايرن كلي چندي پيش درگذش��ت و اكنون دوباره جنايات او بررسي ميشود .جف پالت
(كارآگاه خصوص��ي) ادعاهاي خود را در كتاب تازهاش منتش��ر كرده و اين ادعاها باعث ش��ده پرونده اين قاتل
سريالي بريتانيايي گشوده شود.
ج��ف ادعا ميكن��د كه كلي قبل از مرگ اعترافاتي هم در رابطه با قتل  18نف��ر كرده و گفته بود كه اين عده
را هنگام س��رقت از خانهها با كمك همدس��تش كشته ولي افس��ران پليس در آن زمان اين اعترافات را ناديده
گرفتهاند.
به گزارش پليس ،همدست و همبند وي دو سال پس از دستگيري توسط كلي در سلولشان به قتل رسيد.
اطالعات پليس حاكي اس��ت كه كلي همدس��تش «ويليام» را با يك جوراب خفه كرده است و اكنون پس از
گذشت سالها از اين حوادث پليس تحقيقات گستردهاي را در رابطه با اين قاتل بزرگ آغاز كرده است.

شــــــوک امروز

آخرين دفاع گفت :پس از ازدواج با مازيار
مزاحمتهاي حس��ين شروع شد وقتي
به او گفتم كه ازدواج ك��ردهام باور نكرد
بنابراين ش��ب حادثه با او ق��رار مالقات
گذاش��تم تا عقدنامه را به وي نشان دهم
بلكه از مزاحمتهايش دست بردارد.
شبانه سوار خودرويم شدم و به سردار
جنگل رفتم .نميدانس��تم ك��ه مازيار با
موتور در تعقيب من است .وقتي حسين
سوار خودرو شد مازيار نيز سر رسيد .من
خبر نداشتم كه مازيار تفنگ همراه دارد
و ميخواهد حس��ين را بكشد .باور كنيد
دورغ نميگويم ،من بيگناهم!
مازي��ار عامل جنايت مرگب��ار كه به
قصاص محكوم ش��ده اس��ت نيز در اين
جلس��ه دادگاه بايد گواه��ي ميداد اما او
در حالت طبيعي نبود .مازيار وقتي پشت
تريبون رفت ،گفت :من اطالع نداش��تم
كه به عنوان گ��واه در دادگاه بايد حاضر
شوم چرا كه شب قبل به من گفته بودند
فردا مرا ب��ه دادگاه ميبرند ،تصورم اين
بود قرار اس��ت م��را اعدام كنن��د .براي
همين ق��رص مصرف كردم ت��ا آرامش
داشته باش��م و االن حالت عادي ندارم و
نميتوانم حرف بزنم .هيأت قضايي وقتي
اظهارات گواه را شنيدند ،جلسه محاكمه
را به وقت ديگري موكول كردند.

این مرد با موتور دزدی به شکار می رفت

شكارچي  11آهو پشت ميلههاي زندان

ي شوك

جزئيات شهادت جنگلبان
با خودروي قاچاقچيان چوب

جنگلبان بويراحمد در برخورد با قاچاقچيان
چوب به درجه رفيع شهادت نائل شد.
به گ��زارش ديدهب��ان حيات وح��ش ايران،
«هوش��نگ ن��ادري» جنگلبان مناب��ع طبيعي
شهرس��تان بويراحم��د ،هن��گام برخ��ورد ب��ا
قاچاقچيان چوب جان خود را از دست داد.
عص��ر روز جمع��ه  ۹مردادم��اه ب��ه دنب��ال
گزارشهايي مبني بر فعاليت قاچاقچيان چوب
در منطق��ه جنگلي مختار ش��خصي ،جنگلبان
هوشنگ نادري و يكي از همكارانش راهي محل
ش��دند .جنگلبانان پ��س از ورود به منطقه ،يك
خ��ودروي وانت نيس��ان حامل چ��وب درختان
جنگل��ي و هيزم را توقيف كردند .با فرار قاچاقچيان هوش��نگ ن��ادري براي انتقال
خودروي حامل چوب به پاركينگ ،پشت فرمان آن نشسته و به سمت ياسوج حركت
كرد .هنگام انتقال خودروي توقيف شده به پاركينگ ،در منطقه جوخوره مهريان و
در پنج كيلومتري ياسوج متأسفانه وانت نيسان در حادثه مرموزي به دره سقوط كرد
و جنگلبان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد .تحقيقات در رابطه با
مرگ مشكوك اين جنگلبان توسط مراجع پليسي و قضايي آغاز شد و سه قاچاقچي
چوب در اين رابطه بازداش��ت شده و در پليس آگاهي بويراحمد تحت بازجويي قرار
دارند .جنگلبان ش��هيد هوش��نگ نادري از نيروهاي فعال منابع طبيعي بويراحمد
و عالقهمن��د به طبيعت بود .اين جنگلبان وظيفه ش��ناس تاكن��ون چند بار هنگام
مأموريت و حفاظت از منابع طبيعي توس��ط متخلفان و قاچاقچيان چوب تهديد به
مرگ ش��ده بود .هوشنگ نادري آذرماه سال گذش��ته هنگام برخورد با قاچاقچيان
چوب ،هدف هجوم قرار گرفته و بشدت زخمي شده بود.

پليس قم از بازداشت دزدان خبر داد

سرقت  45كتاب نفيس از يك كتابخانه

دزدان كتابهاي خطي و نفيس از كتابخانهاي در استان قم دستگير شدند .سردار
کاظم مجتبایی فرمانده انتظامي قم گفت :در این ارتباط هش��ت تبهكار بازداش��ت و
 30کتاب خطی و نفیس از آنان به دس��ت آمد .وی تعداد کتابهای س��رقت ش��ده را
 45م��ورد عنوان کرد و گفت :پليس قم با بهرهگیری از همه توانمندیها ،تالش خود
را برای یافتن باقی مانده کتابهای نفیس به کار میگیرد .وی ادامه داد :اين کتابها
مرب��وط به قرن پنجم و شش��م هجری قمری بوده و قیمت برخ��ی از آنها بیش از یک
میلیارد ریال اس��ت و برخی از آنها نیز قابل قیمت گذاری نیس��تند .مجتبایی با اشاره
به اینکه این افراد قصد خارج کردن کتابها از کش��ور را داش��تند ،افزود :با هشیاری
مأموران پليس آنها موفق به این کار نش��دند .مجتبایی ادامه داد :در چهار ماه گذشته
 330توزیعکننده و  50قاچاقچی نیز دس��تگیر و با تش��کیل پرونده تحویل دستگاه
قضایی اس��تان ش��دند .وی گفت :در این راس��تا  90درصد کش��فیات موادمخدر نیز
مربوط به ترانزیت این مواد خانمان برانداز به استانهای مختلف کشور بوده است.

مرگ دلخراش دختر در تصادف با گاردریل

عامل كش��تار  ۱۱آهو در كاش��ان برای س��ه س��ال روان��ه زندان و ب��ه پرداخت
 ۲۲ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شد.
به گزارش ديدهبان حيات وحش ايران ،يك ش��كارچي كه در دو س��ال گذشته
اقدام به ش��كار  11آهو در حيات وحش كاش��ان كرده بود ،در دادگاه به تحمل س��ه
سال حبس و پرداخت  ۲۲۰ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده و با تأييد رأي به
دادگاه تجديد نظر روانه ش��د .چندي پيش پليس آگاهي كاشان يك مرد را به جرم
سرقت موتور بازداشت كرده ،تحت بازجويي و تحقيقات قرار داد.
رئيس اداره محيط زيس��ت كاش��ان در اين باره گفت :مأموران پليس در جريان
تحقيقات خود يك دوربين عكاس��ي متعلق به متهم را بازبين��ي كرده و در تصاوير
موجود در دوربين ،با عكسهايي از شكار جانوران وحشي مواجه شدند.
محمود قهرماني اظهار داش��ت :موضوع به اداره حفاظت محيط زيس��ت كاشان
ارجاع يافت و كارشناس��ان محيط زيست در بررسي تصاوير ،شكار غيرمجاز  11آهو
توس��ط متهم را شناس��ايي و تأييد كردند .بنابراين با شكايت اداره حفاظت محيط
زيست كاشان ،متهم عالوه بر جرم س��رقت موتورسيكلت ،به خاطر شكار غيرمجاز
 ۱۱آهو نيز تحت محاكمه قرار گرفت.
در جريان رس��يدگي به اين پرونده در ش��عبه  ۱۰۱دادگاه جزايي كاشان ،متهم
از بابت ش��كار غيرمجاز  ۱۱آهو به تحمل  ۳س��ال حبس تعزيري  -زندان غير قابل
خريد  -و مصادره تفنگ به كار رفته در جريان شكار غيرمجاز محكوم شد .با اعتراض
وكيل مدافع متهم به رأي صادره ،پرونده براي رسيدگي دوباره به دادگاه تجديدنظر
استان اصفهان ارجاع شد.
در جريان بررس��ي مجدد پرونده ،قضات دادگاه تجديدنظر داليل اين شكارچي
براي اعتراض به رأي بدوي را غيرموجه و رأي دادگاه بدوي را قطعي دانستند.

برخورد ش��دید یک خودرو با گاردریل بزرگراه زین الدین در ش��مال شرق تهران یک
دختر جوان جان خود را از دست داد .به گزارش برنا ،این حادثه ساعت  ۱۶:۴۸دقیقه عصر
يكشنبه توسط رانندگان رهگذر به  ۱۲۵آتشنشانی اطالع داده شد و آتشنشانان ایستگاه
 ۲۳و گروه امداد و نجات ۱۰به سمت شرق به غرب بزرگراه شهید زینالدین ،ورودی بزرگراه
امام علی(ع) حرکت کردند .داود علیپوری رئیس ایس��تگاه  ۲۳آتشنشانی ابراز داشت :با
رسیدن آتشنش��انان به محل حادثه مشاهده شد یک خودرو به علت نامعلومی بشدت با
گاردریل حاش��یه بزرگراه برخورد کرده که راننده این خودرو بشدت دچار آسیبدیدگی
ش��ده بود .وی با اشاره به تأيید مرگ این دختر جوان توسط امدادگران اورژانس حاضر در
محل حادثه ،افزود :آتشنش��انان بالفاصله با قرار دادن عالئم هشداردهنده به ایمنسازی
محل پرداختند .علیپوری علت وقوع این حادثه مرگبار توس��ط پلیس راهور را در دس��ت
بررسی دانست و گفت :آتش نشانان پس از ایمن سازی کامل محل و حمل خودرو توسط
جرثقیل به کار خود خاتمه داده و به ایستگاه مراجعت کردند.

مرگ مرموز زني در عمق چاه

جسد یک زن در کاشان از چاه بیرون كشيده شد .مدیر روابط عمومی آتشنشانی
کاشان گفت :جسد اين زن  40ساله در حلقه چاه در منطقه راوند قرار داشت .روحاهلل
فدایی افزود :با اعالم احتمال وجود جس��دی داخل چاه از سوی مأموران آگاهی ،تیم
عملیاتی امداد و نجات ایستگاه شماره  2این سازمان با تجهیزات به محل اعزام شد.
وی افزود :آتشنشانان درون چاه رفتند و پس از کشف و خارج کردن جسد ،آن را
تحویل مأموران پليس دادند .بنابر اين گزارش ،تحقيقات در زمينه سرنوشت مرموز
اين زن ادامه دارد و پليس دست به تحقيقات گستردهاي زده است.

روزي بدون چهره در چين

كالهبرداري در انگليس ،زندگي پرتجمل در فيليپين

گروه ش�وك :كاركنان شركتي در چين يك روزشان را با پوشاندن چهرههايشان با ماسكهاي عجيب گذراندند.
در اي��ن روز كه ب��ه روز ب��دون چهره معروف ش��ده،
كارمندان با قرار دادن ماس��ك بر صورتش��ان به كار
مشغول شدند و در تمام مدت حاضر نشدند چهرهشان
را به مش��تريان نش��ان بدهند .در اين ش��ركت كه در
ش��هر هاندان در هبي چين قرار دارد ،كاركنان در روز
بدون چهره ،حاالت چهره خود را زير ماس��ك مخفي
ميكنند تا مشتريان نتوانند پي به احساس و واكنش
آنها ببرند .اين ايده از ش��خصيت فيلم انيميشن شهر
اشباح در س��ال  2001ميالدي الهام گرفته شده و هر
سال در چنين روزي اجرا ميشود.

گروه شوك :كالهبردار انگليسي پس از دستگيري تنها
به سه سال زندان محكوم شد .پليس اسكاتلنديارد ميگويد
متهم «آنتوني ماالم» پس از كالهبرداري چند هزار پوندي
از كش��ور گريخته و در فيليپين زندگ��ي مرفهي براي خود
فراهم كرده ب��ود .به گزارش پليس اين م��رد كالهبردار از
مزاياي دولتي چون حقوق مستمري ،كمك هزينه ناتواني،
سود مسكن ،حقوق بازنشستگي و مزاياي ناتواني براي خود
سوءاس��تفاده كرده و پول هنگفتي به جيب زده اس��ت و به
فيليپين گريخته بود .پليس از حس��اب شخصي اين كالهبردار مبلغ  310هزار پوند به
دست آورده كه پول هنگفتي را هم صرف زندگي پرتجملش كرده بود.

مسابقات عجيب مرغ دواني در بريتانيا
گروه ش�وك :مسابقات مرغدواني در منطقه «بونس��ال» بريتانيا با حضور هزاران تماش��اگر برگزار شد و صاحبان
مرغها س��عي كردند با آموزش مرغهاي خانگيشان آنها را در اين مس��ابقه عجيب شركت دهند تا با سرعت بيشتر برنده
شوند .مرغها پشت خط شروع مسابقه قرار داشتند تا هر
ي��ك از مرغها كه بتواند زودتر از خط پايان بگذرد برنده
اين رقابت تعيين ش��ود .اس��امي مرغها روي يك تابلو
نوشته شده بود و رتبه به دست آمده آنها نيز روي تخته
ثبت ميش��د .طول مسير حركت مرغها نيز با ديوارهاي
محصور ش��ده بود تا مرغها از مس��ير مس��ابقه منحرف
نشوند« .دران اس��تيپز» از عكاسان رويترز كه از رقابت
عجيب تصاويري ديدني گرفته ،ميگويد :فرياد تشويق
هزاران تماشاگر در طول مسابقه مرغها را براي رسيدن
هر چه زودتر به خط پايان مسابقه همراهي ميكرد.

دستگيري قاتل رواني امريكايي
گروه ش�وك :پلي��س آريزونا يك مرد را به جرم س��ر
بريدن همس��ر و دو س��گش بازداش��ت ك��رد« .كنت ديل
ويكفيلد» اين مرد  43س��اله به جرم قتل وحشيانه همسر
و دو س��گش راهي زندان ماريكوپا در آريزوناي امريكا شده
اس��ت .تحقيقات پليس نش��ان ميدهد «كنت»  -قاتل -
بش��دت تحت تأثير مشكالت رواني بوده است .وي در سال
 2003ميالدي  12 -س��ال پيش  -نيز به جرم قتل يكي از
بستگانش دستگير شده و  10سال در زندان به سر برده بود
تا اينكه روز گذش��ته به جرم كشتن همسر و سگهايش دستگير شد .پليس ميگويد:
اين مرد رواني پس از قتل وحشيانهاش جسد همسر و الشه سگهايش را هم به آتش
كش��يده است« .جري كاب» سخنگوي پليس ميگويد :ويكفيلد  10ماه پيش با تأييد
هيأت مديره روانپزش��كان از بيمارستان رواني آزاد شده بود .آنها تأييد كرده بودند كه
وي خطرناك نيست.

