سال بیست وچهارم شماره 6848
پنجشنبه 18مرداد 1397

نقش مهم خبرنگاران در پیشگیری از جرم

گــروه حوادث« /امروزه در عصــر ارتباطات خبرنگاران باید
اخبار اخبــار را بــه شــکل صحیــح منتقل کننــد ،تا مردم بــه آنها
اعتماد کنند» .
قاضــی محمد شــهریاری معاون دادســتان و سرپرســت دادســرای ناحیه 27
تهران در نشســت خبری به مناســبت روز خبرنگار با بیــان این مطلب گفت:
ما آســیبهای زیادی در جامعه داریم ،به عنوان مثال بســیاری از محکومان
به اسیدپاشــی میگویند که نمیدانستیم اثر اسیدپاشی چیست ،بنابراین اگر
خبرنگاران تأثیر مجازات و جرم را به مردم گوشزد کنند بیتردید در این زمینه
و پیشگیری از جرایم میتوانید نقش بسیار مهمی داشته باشید.
شــهریاری افزود :من همیشــه به خبرنگاران میگویم که وقتی خبری ارســال
میکنیــد از نظــرات کارشناســان هــم اســتفاده کنید و ایــن امر زمینــهای برای
پیشگیریمیشود.

انفجار مرگبار در مجتمع ورزشی انقالب

انفجار در قســمت تأسیســات یکی
از ســاختمانهای مجموعه ورزشی
انقــاب تهــران  3کارگــر را کــه در
حال تعمیر چیلرها و مخازن بودند
بــهکام مــرگ کشــاند.بهگزارش
سازمان آتشنشــانی در این حادثه
که ســاعت  20و  37دقیقه سهشنبه
اتفاق افتاد  ،اتاق تأسیسات باشگاه
ورزشــی ناگهان منفجر شــد و بر اثر
شدت انفجار ،ســه کارگر بهنامهای
جعفــر اســدی 40ســاله -اصغــر
اســدی 43 -ســاله -و قربانعلــی
علیــزاده  38 -ســاله -در دم جــان
باختند.براســاس این گزارش علت
ایــن حادثــه انفجــار مخــزن گاز کلر
اســتخر  4فصــل مجموعــه بــود که
بهدلیــل نامعلومــی منفجــر شــد و
شــدت آن بــه حــدی بــود کــه تمام
مجموعــه و ســاختمانهای آن
آتش نشانی
لرزید.بهگفتهسخنگویآتشنشانی
بعــد از ایمنســازی محــل توســط
آتشنشــانان ،کارشناسان در حال بررســی علت اصلی حادثه هستند.رئیس
کمیته ملی المپیک با اشــاره به حادثه انفجار روز سهشــنبه در آکادمی ملی
المپیک گفت :هیچکدام از ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی ،در این
حادثه آسیب ندیدهاند.
صالحــی امیــری بــا ابراز تأســف از وقوع این حادثــه ناگوار و ابــراز همدردی
بــا خانــواده داغدیــدگان ،گفــت :اقــدام بــرای در مــدار قــرار گرفتــن چیلــر
هوایــی تعمیر شــده توســط پیمانکار در محیطــی که نشــتی گاز و اتصال به
برق داشــته علــت انفجار بوده اســت.به گفته وی ،هیچکدام از ورزشــکاران
تیمهای اعزامی به بازیهای آســیایی که در محل سالنهای آکادمی به کار
آمادهسازی مشغولند ،آسیبی ندیدهاند.

حوادث جهان

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

خودکشی مرد کینه جو پس از اسید پاشی
گروه حوادث /مرد اردبیلی وقتی متوجه شــد همســر سابقش
قصــد ازدواج دوبــاره دارد او را هــدف اسیدپاشــی قــرار داد و
خودش نیز خودکشی کرد.
ناصــر عتباتــی  -دادســتان عمومــی و انقالب مرکز اســتان
اردبیــل -در تشــریح ایــن خبــر بــه ایرنــا گفــت :ایــن زوج
دارای دو فرزند هســتند امادو ســال قبل از هم جدا شــدند
و حضانــت فرزنــدان را بــه مادر ســپردند .تــا اینکــه مدتی
قبل مرد میانســال متوجه شــد همســر ســابقش قصد دارد

دوبــاره ازدواج کنــد .وی بــا شــنیدن ایــن خبر به ســراغ زن
رفــت و در اقدامــی کینــه توزانــه وی را هــدف اسیدپاشــی
قــرار داد تــا به نوعــی از او انتقام بگیرد .امــا پس از این کار
خودکشی کرد.
مــرد انتقامجــو کــه بشــدت مجــروح شــده بود تــا رســیدن به
بیمارســتان جــان ســپرد .اما زن بهخاطر ســوختگی شــدید به
بیمارســتانی در تبریــز انتقــال یافــت و تحت درمان پزشــکان
قرار گرفت.

قتل پسر  18ساله در پاتوق دوستانه

گــروه حــوادث /پســر شــرور در
پاتــوق شــبانهاش دوســت 18
ساله خود را با ضربات چاقو به
قتل رساند و متواری شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایــران» ،بامــداد جمعــه 12
مــرداد جســد خونیــن پســری
جوان به بیمارســتان  12بهمن
شــهر قــدس انتقــال یافــت .با
توجــه بــه اینکــه آثــار ضــرب و
جــرح روی بدن این پســر دیده
میشد ،مسئوالن بیمارستان با
پلیس تماس گرفتــه و گزارش
دادند.
بــا حضــور مأمــوران کالنتــری
 11شــهر قدس در بیمارســتان،
مشخص شــد جسد متعلق به
«مجید»  18ساله است .به گفته مقتول
دوستانش که او را به بیمارستان
منتقل کرده بودند ،وی از سوی
«جهانگیر»  20ســاله که از دوســتان مشــترک شــان بود
مورد ضرب و جرح قرار گرفته و با وارد شدن ضرباتی به
کتف چپ و شانه راستش کشته شده بود.
بــه این ترتیب موضــوع به بازپرس کشــیک قتل اعالم
شد .باآغازتحقیقاتازدوپسرجوانمشخصشدمقتول
شامگاه پنجشنبه به همراه  5نفر از دوستانش به پاتوقی
درمنطقهبیابانیانتهایشهرکعزیزیشهرقدسرفته
و درحالــی کــه الکل صنعتی مصرف کــرده بودند با هم
درگیر شدهاند .در جریان این نزاع «جهانگیر» 20ساله که
پیشتر با «مجید» اختالف شخصی داشت در حالی که
مســت بود و کنترلی بر رفتارش نداشت با پسر  18ساله

گالویــز شــد و او را بــا ضربــات
چاقو به قتل رساند.
ســرهنگ مهــدی ســرپناه،
معاونت اجتماعی فرماندهی
انتظامــی غــرب اســتان تهران
به «ایــران» گفت« :بررســیها
نشــان داد کــه مقتول  18ســاله
پیــش از انتقال به بیمارســتان
جان خود را از دســت داده بود.
تحقیقــات و نمونــه برداریهــا
در محــل جنایــت و بازجویــی
از  4نفــری که شــاهد این اتفاق
بودهانــد انجام شــده اســت .با
مدارکــی کــه بــه دســت آمــده
اســت تالش بــرای دســتگیری
قاتل فراری ادامه دارد».
دایــی مقتــول نیــز به«ایــران»
گفــت« :مجیــد تنهــا فرزنــد
ایران خواهــرم بــود .شــب حادثــه
از خانــه بیــرون رفــت و دیگــر
تلفنش را جواب نداد .تا اینکه ســاعت یک نیمه شــب،
وقتــی شــمارهاش را گرفتیم یکی از دوســتانش تلفن را
جــواب داد و گفــت بیمارســتان اســت .فکــر میکردیم
زخمی شــده امــا وقتی رســیدیم گفتنــد با چاقو کشــته
شــده است .آنطور که به ما گفتهاند قاتل اصلی فراری
اســت.خواهرم با سختی زیادی فرزندش را بزرگ کرده
بود .آنها وضع مالی خوبی نداشتند« .مجید» تا کالس
پنجم درس خوانده بود اما این اواخر با دوستان نابابی
رفــت و آمد داشــت و آخــرش هم این بال ســرش آمد.
امیدوارم هر چه زودتر قاتل دستگیر شود تا مجازات او،
مرهمی بر دل داغدارما شود».

بهگفتــه دادســتان اردبیــل پلیــس و دادســتانی بــه محــض
وقــوع ایــن حادثــه وارد ماجــرا شــده ولــی عامــل اسیدپاشــی
بعــد از ارتــکاب جــرم اقدام به خودکشــی کرد و تا رســیدن به
بیمارستان جان خود را از دست داد.
دادســتان عمومــی و انقــاب اردبیــل افــزود :این زن و شــوهر
طالق رســمی گرفته بودند اما بارها زن توسط همسر سابقش
مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه بــود کــه ســرانجام مــرد با شــنیدن
موضوع ازدواج زن اقدام به اسیدپاشی کرد.

پایان  12سال زندگی مخفیانه یک قاتل

گــروه حــوادث -معصومــه
مرادپــور /مــرد جــوان کــه
دوازده سال قبل پسر جوانی
را بــا قمه نیــم متری به قتل
رســانده و متــواری شــده
بــود صبــح دیروز در شــعبه
چهارم داگاه کیفری پای میز
محاکمه ایستاد.
به گــزارش خبرنگار حوادث
«ایران» ،روز بیســت وهفتم
خــرداد ســال  84در پی یک
درگیــری خونین کــه در یکی
از خیابانهــای ورامیــن بین
چنــد پســر جــوان رخ داد
جوانــی به نام رضــا غرق در
خــون نقــش بر زمین شــد و
ضارب بهنام امیر که برترک
یــک موتــور نشســته بــود از
محل جنایت گریخت.
چهــار روز بعــد یکــی از
همراهــان ایــن ضــارب دســتگیر شــد و
در بازجویــی بــه کارآگاهــان گفــت :مــن
و امیــر در مراســم عقدکنــان یکــی از
دوستانمان شرکت کرده بودیم .درآنجا
امیــر مشــروب مصــرف کــرد و در حــال
مســتی با یکی از پســران جوان که از هم
محلیهایمــان بــود حرفش شــد وقتی
از مراســم بیــرون آمدیــم امیــر بــا رضــا
درگیر شــد و با چاقویی که همراه داشت
ضربهای به او زد وفرار کرد.

با توجه به مدارک وشواهدی
کــه در پرونده وجود داشــت
متهــم بهصــورت غیابــی
در شــعبه 74ســابق دادگاه
کیفــری اســتان تهــران بــه
قصاص محکوم شد.
امیــر پــس از فــرار پنــج
ســال بهصــورت پنهانــی در
مشــهد ســکونت داشــت که
در همانجــا ازدواج کــرده
وصاحب دو فرزند شده بود.
او سپس به کنگاور کرمانشاه
رفــت و مدت  7ســال نیز در
آنجا ســاکن شــد تــا اینکه از
طریق بســتگان دور خانواده
مقتــول شناســایی شــد و
سرانجام پس از دوازده سال
فرار از ســوی پلیس دستگیر
ایران شــد.این متهم صبح دیروز
بــار دیگــر در شــعبه چهارم
دادگاه کیفــری به ریاســت قاضی اصغر
عبداللهــی و بــا حضورقاضــی واعظــی
محاکمــه شــد امــا بهخاطرفــوت پــدر و
مــادر مقتول که اولیای دم پرونده بودند
این بــار مادربزرگ وخواهــران وبرادران
مقتول بهعنوان شاکیان پرونده شناخته
شــدند اما چــون از این اولیــای دم هیچ
تحقیقی به عمل نیامده بود این پرونده
برای انجام تحقیقات به دادســرا ارجاع
شد تا نواقص پرونده رفع شود.

آرزو کیهان
مترجم

دیلی نیوز

خانه ای از جنس آیینه

نقاشیهای سه بعدی جذاب

کافــه یونیکــورن یکــی از زیباتریــن و جذابتریــن کافههــای دنیا برای کــودکان اســت.بهگزارش
دیلی میل ،این کافه در شــهر بانکوک تایلند قرار داشــته و مورد توجه بســیاری از کودکان اســت.
یونیکورن اســب خیالی تک شــاخی است که در افسانههای باســتانی از آن یاد شده و همواره در
انیمیشینهای کودکان نیز بهعنوان اسطورهای دیدنی حضور دارد.
گردانندگان این کافه میگویند افراد بزرگسال نیز میتوانند به این کافه آمده و نوستالژی دوران
کودکیشــان را زنــده کنند.در کافه عروســک و اســباب بازیهــای جالبــی از یونیکورنها فروخته
میشــود.در منــوی کافه نیز اســبهای تک شــاخ بهصورت شــکالت و آب نبات و بســتنی دیده
میشوند.

میرر

AP

یــک هنرمند و نقــاش انگلیســی در فراخوانی
برای جذب گردشــگر با کشــیدن نقاشــیهای
ســه بعــدی کــف خیابــان توجــه بســیاری از
گردشــگران را بــه خــود جلــب کرده اســت.به
گزارش آواکس« ،جو هیل» نقاشــیهای خود
را در خیابانهای سیدنی استرالیا رنگآمیزی
کرده است .در این مجموعه بخشی از عروسی
خانواده ســلطنتی بریتانیا به همراه بازیهای
تنیس و  ...دیده میشود.

زیباترین کافه کودکان

معمــار ژاپنی خانــهای از آیینههــای دایرهای
شــکل در ابعــاد مختلــف ســاخته که زیــر نور
خورشید به شکل زیبایی میدرخشد.
بــه گــزارش آواکــس ،ایــن خانــه نــه چنــدان
بــزرگ در منطقــه «یوکوتاکه» ســاخته شــده
و توجــه بســیاری از رســانهها را به خود جلب
کرده اســت .معمار سازنده در این باره گفت:
«خانــه برای زندگی چندان مناســب نیســت
زیــرا شــما بــا ورود بــه اتــاق میتوانیــد همــه
جــا تصویــری از خــود را ببینیــد و دیوارههای
بیرونی نیز تصویری از منطقه جنگلی اطراف
را منعکس میکند .اما شکل منحصر به فرد
معمــاری آن بســیار جــذاب و شــگفتانگیز
است».

مارهای کاله دار

یک عکاس حیات وحش خوش ذوق در حرکتی جالب
گروهی از مارهای سمی و غیر سمی را جمع کرده و با قرار
دادن کاله روی سرشان تصاویر جالب توجهی گرفته است.
ب ه گزارش آواکس ،در این مجموعه مارهایی چون اژدها
مار ،بوا و غیره نیز دیده میشود.

تتو روی خوک

یــک هنرمنــد آلمانــی بــا بافتــن
بــرگ درختــان بــه یکدیگــر هنــر
بینظیــری را به نمایش گذاشــته
اســت.بهگزارش آواکس« ،سوزانا
بائر» که متولد بایرن آلمان است
از سال  1969میالدی به انجام این
کارمشــغول اســت .او سالهاست
که در انگلستان زندگی میکند .این
زن با ســلیقه قادر است با استفاده
از هنــر قــاب دوزی برگهــا را به
هــم دوختــه و اشــکال جالبــی به
وجــود آورد.بــه گفته ســوزانا ،هنر
او از ترکیب مواد طبیعی اشکالی
زیبا را به وجود میآورد که حیرت
انگیز هستند.

آواکس

خالکوبی و تتو سالهاست که عالقهمندان زیادی در میان مردم دارد و با وجود هشدارهای فراوان درباره ضررهای تتو و خالکوبی برای بدن عالقهمندان
همچنــان به این کار ادامه میدهند.بــ ه گزارش دیلی میل ،این بار یک طراح بهنام «دلووی» خالکوبیهایــش را روی بدن خوکهای خانگی انجام داده
اســت.این هنرمند میگوید خوکها را با توجه به خالکوبی هایشــان به قیمت خوبی میخرند و پس از مرگ خوک پوســت خالکوبیاش نیز بهعنوان
طرحی به یاد ماندنی در قاب تابلونگهداری میشود.

بافتن
برگ ها
با قالب

عامل جنایت
در ترمینال جنوب
جنون دارد
گروه حوادث /کمیسیون سه نفره پزشکی
قانونــی ،عامل جنایت در ترمینال جنوب
را مجنون دانست.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»؛
ســاعت  ۱۶:۱۰دقیقه سهشــنبه  ۷شهریور
ســال گذشــته مأمــوران کالنتــری  ۲۰۸در
جریان درگیری خونین در تعاونی شماره
 ۱۳ترمینال جنوب قرار گرفتند.
با حضــور در محل حادثه مشــخص شــد
جــوان  32ســالهای بــا چاقو چنــد کارمند
تعاونی  13ترمینال را مجروح کرده و یکی
از آنها را به کام مرگ کشــانده اســت .پسر
جوان در همان صحنه حادثه دستگیر شد
و در رابطــه با قتل گفت :ســاعت  ۱۰صبح
سهشــنبه  ۷شــهریور بــرای خریــد بلیــت
اتوبــوس بــه تعاونــی شــماره  ۱۳ترمینال
جنوب رفتم اما کارمندان آنجا با من رفتار
خوبی نداشتند .خواستم بلیتم را به خاطر
تأخیر برگردانم اما آنها طفره رفتند و مرا
اذیــت کردند .عصبانی بــودم و با مترو به
خانه رفتم و بعد از برداشتن چاقو دوباره
برگشــتم و کارمندان ترمینال و کسانی که
مرا اذیت کرده بودند را با چاقو زدم.
ایــن در حالــی بود کــه تحقیقــات صورت
گرفتــه توســط بازپــرس شــعبه دهــم
دادسرای امور جنایی تهران نشان میداد
که شــیفت کار عوض شــده بود و مقتول و
مصدومــان این حادثه کارمندان شــیفت
صبح نبودند.
بــه دســتور بازپرس دشــتبان متهــم برای
بررســی صحــت روانــی بــه کمیســیون
پزشــکی قانونی منتقل شــد و با معاینات
صورت گرفته کمیسیون سه نفره پزشکی
قانونــی جنون پســر جوان را تأییــد کردند.
بدیــن ترتیب وی بــرای درمان بــه یکی از
بیمارستانهای روانی منتقل شد تا تحت
درمان قرار گیرد.

اعتراف به قتل دایی
پس از  7سال
گروه حوادث /مرد عصبانی که از نگهداری
دایی بیمارش خســته شــده بود آنقدر وی
را کتــک زد که مرد .ایــن متهم فراری پس
از  7ســال زندگی مخفیانه از ســوی پلیس
دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»،
زمســتان ســال  90بود کــه مرد میانســالی
بــا پلیس تمــاس گرفت و از ناپدید شــدن
پســرش خبــر داد .او گفــت :پســرم ،بابک
بیمــاری روحــی و روانــی دارد .از آنجایــی
کــه ســاکن شهرســتان هســتیم و توانایــی
نگهــداریاش را نداشــتیم او را نــزد
خواهرزادهاش در تهران فرســتادیم .اما از
چنــد روز قبــل هر چه با خانهشــان تماس
میگیریم کسی پاسخگو نیست .به همین
خاطــر بــه تهران آمــدم و بــه در خانه آنها
رفتم اما باز هم کسی در را باز نمیکند.
با تماس مرد میانسال مأموران راهی خانه
حجت شــده و با ورود به خانه جسد بابک
را پیدا کردند .با کشــف جســد ،موضوع به
بازپرس کشــیک قتل و تیــم تحقیق اعالم
شد .به دســتور بازپرس جنایی جسد برای
مشــخص شــدن علت مــرگ به پزشــکی
قانونی منتقل شــد .ایــن درحالی بود که از
حجت و همسرش نیز خبری نبود.
ناپدیــد شــدن ایــن زوج و نظریــه پزشــکی
قانونــی مبنــی بــر ضرب و شــتم پســر 30
ساله و اظهارات همسایهها که از بدرفتاری
حجــت و زنش با پســر جوان خبــر میداد
فرضیه وقوع یک جنایت را قوت بخشید.
تحقیقــات بــرای دســتگیری حجــت و
همســرش ادامه داشــت تا اینکه وی پس
از چندیــن ســال فــرار بــه تهران برگشــت
و توســط کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس
آگاهی پایتخت بازداشــت شــد .حجت در
تحقیقات منکر جنایت شــد و ادعا کرد که
همسرش جنایت را مرتکب شده است.
بدین ترتیب زن جوان بازداشت شد اما او
نیز منکر قتل شد و گفت :همسرم همیشه
مــا را کتــک مــیزد .روز حادثه هم شــروع
بــه کتک زدن بابک با شــیلنگ کرد .آنقدر
کتکــش زد کــه بابــک زیــر این شــکنجهها
فوت کرد .ما که از مرگ او ترســیده بودیم
بالفاصلــه خانــهای را کــه در آن مســتأجر
بودیــم تــرک کردیــم .یــک ســال بعــد به
خاطر اختالفات و جنایتی که مرتکب شده
بود از هم جدا شدیم و من در حال حاضر
با فرد دیگری ازدواج کردهام.
بــا راهنماییهــای زن جــوان و مدارکی که
تیــم تحقیــق ب ه دســت آوردند مشــخص
شد حجت عامل اصلی این جنایت است.
بدین ترتیب به دستور بازپرس دشتبان از
شــعبه دهم دادســرای امور جنایی تهران
بــار دیگر تحقیقــات از او صــورت گرفت و
مــرد میانســال به قتــل دایــیاش اعتراف
کرد.

