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دستگیری اسیدپاش پس از  6ماه
عامــل اصلی اسیدپاشــی به راننــده زن یک
پــژو  206در آزادشــهر بــا ردیابیهای  6ماهه
پلیــس دســتگیر شد.ســرهنگ اصالنــی،
فرمانــده انتظامی آزادشــهر به صداوســیما
گفت :در روزهای پایانی ســال  96سرنشینان
یک خودرو ســواری پژو کــه در تعقیب خانم
جوانــی بودنــد ،پــس از ایجــاد یــک تصادف

ســاختگی در جاده خوش ییالق خودرو 206
او را متوقــف کرده و پس از آن بســرعت روی
راننده زن اسید پاشــیده و متواری شدند.وی
افزود :با اعالم شــماره پــاک خودرو متواری
شــده پس از حادثه ،دو نفــر در این رابطه در
شهرستان همجوار آزادشهر دستگیر شدند.
دو فرد دســتگیر شــده در اعترافات خود فرد

مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان در جریان درگیری خیابانی با قاچاقچیان
مســلح 900 ،کیلوگــرم انــواع مواد مخــدر و مقادیر زیادی ســاح و مهمــات از قبیل تیربار
گیرینف ،آرپی جی و کالشــنیکف کشــف کردند .بهگزارش پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ
احمد آذرکیش  -سرپرســت قرارگاه عملیاتی انتظامی سیســتان و بلوچســتان در تشریح
جزئیــات ایــن حادثه اظهار داشــت :بامــداد جمعه در جریــان این درگیــری قاچاقچیان
ترقــهای دســت ســاز را در خیابان روبــهروی کالنتری ســراوان پرتــاب و منفجــر کردند که
موجب وحشــت ســاکنان خیابان شد .این انفجار هیچگونه خســارت جانی نداشته است.
به گزارش پلیس دو نفر از قاچاقچیان در این درگیری کشته شده اند.

ســومی را بهعنوان اسیدپاش معرفی کردند
که بــا تحقیقات پلیســی پــس از  6ماه محل
اختفــای وی در همــان شهرســتان کشــف و
دســتگیر شــد.عامل اسیدپاشــی که خود نیز
در این حادثه بهدلیل ریختن اســید مصدوم
شــده بــود اختالفات مالــی را دلیل این ســوء
قصد اعالم کرد.

بازداشتسهمتهم

کیفرخواست محارب  برای پسرشیشهای
گروه حوادث /پســر شــرور کــه  14زن و دختر را
ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود از سوی
بازپرس پرونده محارب شناخته شد.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»،
کیفرخواســت پرونده این متهم با درخواست
محاربــه بــرای وی بــه دادگاه انقــاب تهــران
ارســال خواهد شد .رســیدگی به این پرونده از
دی ســال گذشــته و با شــکایت دختــر جوانی
آغاز شــد .او گفت :کنار خیابان منتظر تاکســی
بــودم کــه راننــده پــژو  405مقابــل پایــم نگه
داشــت .تصور میکردم مســافرکش باشد به
همیــن خاطــر ســوار شــدم امــا  100متــری که
رفتیم به بهانه شــلوغی خیابان تغییر مســیر
داد .او در یکــی از خیابانهــای خلوت قیطریه
نگــ ه داشــت و بعــد از آزار و اذیــت بــا تهدیــد
پولهایم را ســرقت کرد و مــرا از خودرو بیرون
انداخت.تحقیقات به دســتور بازپرس شعبه
هشتم دادســرای امور جنایی ادامه داشت که
شــکایتهای مشــابه دیگــری نیز اعالم شــد.
در تمام شــکایتها راننــده  30ســالهای زنان
و دختــران جــوان را بــا عنوان مســافربر ســوار
خــودرواش کــرده و بــه بهانه شــلوغی پس از
تغییــر مســیر در خیابانی خلوت آنهــا را مورد
آزار و اذیــت قــرار داده بــود .تحقیقــات بــرای
دستگیری متهم ادامه داشت تا اینکه مأموران
کالنتــری  124قلهــک متهــم را ســوار بــر یک
خــودروی پراید شناســایی کردند امــا او بدون
توجه به اخطار پلیس پا به فرار گذاشت و حتی

شلیک هوایی پلیس هم نتوانست او را متوقف
کنــد .اما 24ســاعت بعــد از ایــن فــرار مأموران
گشت پلیس موفق شدند پســر جوان را که این
بار ســوار بر یک خودروی پرشــیا بود ،شناســایی
کنند .بدین ترتیب در یــک عملیات تعقیب و
گریز طوالنی و با شلیک سه گلوله در حالی که
متهم با  11خودروی عبوری تصادف کرده بود،
سرانجام دستگیر شــد.متهم برای تحقیقات
به دادســرا منتقل شــد و به جرم خود اعتراف
کــرد .او گفــت 10 :ســال قبل به شیشــه اعتیاد
پیدا کردم .عامل ایــن اعتیاد یک دخترجوان
بــود که میخواســتم بــا او ازدواج کنــم اما در
اوج اعتیــاد و وابســتگی مــرا رهــا کرد .ســه بار
بــه زندان افتــادم .آخرین باری که آزاد شــدم

در پرونده مرگ دانش آموزان یزدی

تصمیم گرفتــم از دختران انتقــام بگیرم .در
خیابانهای قیطریه پرســه میزدم و با دیدن
دختــر یــا زن جوانی که منتظر ماشــین بودند
آنها را بهعنوان مسافر سوار میکردم .اما بعد
از طی مســافتی ،مســیرم را تغییر مــیدادم و
وارد خیابان خلوتی میشــدم .با چاقو یا پیچ
گوشــتی آنها را تهدید میکردم و بعد از آزار و
اذیت و ســرقت وسایلشــان ،آنها را از ماشین
بیرون میانداختم چون شیشــه میکشــیدم
واقعاً متوجه نبودم چه کار میکنم.پسر جوان
گفت :برای اجرای نقشه شیطانیام خودروها
را از کنار خیابان ســرقت و با آنها مسافرکشــی
میکــردم .بعــد از چنــد روز هــم ماشــینها
را در کنــار خیابــان رهــا میکــردم و خــودروی
دیگری را ســرقت میکردم.بــا اعتراف متهم
به آزار و اذیتهای ســریالی تحقیقات در این
رابطه ادامه یافت و تصویــر وی در روزنامهها
منتشــر شــد تا اگــر کســی از وی شــکایت دارد
بــه اداره پلیــس برود کــه در ادامه چنــد زن و
دختر دیگر از جمله یک خانم معلم نیز از او
شکایت کردند.درنهایت با تکمیل تحقیقات
مشــخص شد  14زن و دختر از سوی وی مورد
آزار و اذیــت قرار گرفته و حدود  15خودرو نیز
سرقت شده است .از آنجایی که سناریوی آزار
و اذیــت پســر جــوان رعــب و وحشــت زیادی
بهوجــود آورده بود ،کیفرخواســت او با عنوان
محاربه صادر شد .پرونده بزودی برای بررسی
به دادگاه عمومی و انقالب ارجاع خواهد شد.

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکز اســتان یزد
از بازداشــت ســه تن از دســت اندرکاران اعزام
چنــد نوجــوان فوتبالیســت به گرجســتان خبر
داد.
علی اکبر شمس ،دادســتان عمومی و انقالب
مرکــز اســتان یــزد بــه میــزان ،گفــت :پــس از
بازداشــت دو نفــر از دســت انــدرکاران اعــزام
دانشآمــوزان ،بــا ارســال نیابــت قضایی یک
متهم دیگر نیز در کشــور گرجســتان بازداشت
شد.
وی اظهــار داشــت :پــس از دســتور مســتقیم
دادســتان کل کشــور بــه دادســتان یــزد بــرای
پیگیــری پرونــده ،بالفاصلــه اقدامــات قانونی
پیگیــری شــد .خانــواده دانشآمــوزان ،اولیای
دم ،شــاهدان و مطلعــان ایــن پرونــده تحــت
تحقیــق قــرار گرفتنــد و فیلــم صحنــه جــرم
مطالبــه و بررســی شــده اســت تا ابعــاد دقیق
حادثه روشن شود.
ایــن مقــام قضایــی تصریــح کــرد :چــون بیــم
جرایــم مالــی و ســودجویی در ایــن اعــزام

مترجم

باســتان شناسان اســکلتهایی را در مکزیک پیدا کردهاند که متعلق به تمدن
مایاهاســت و قدمتی  7هزار ســاله دارد.بهگزارش دیلی میل ،این اســتخوانها
درون یک غار قدیمی پیدا شده است.بهاعتقاد کارشناسان مایاها تمدنی بودند
کــه در زمینــه کشــاورزی ،ریاضیــات و روز شــمارهای قدیمی یا تقویــم امروزی
پیشرفت زیادی داشتند«.آلبرتو مارتوس» باستان شناس در این باره گفت«:در
گذشــتههای دور انســانها در غارها پناه گرفته و زندگی میکردند .اغلب آنها از
طریق شکار زندگی خود را میگذراندند».

نجات
معجزه آسای
دو کودک
ا نگلیسی

دانشآمــوزی متصور بود ،حســابهای بانکی
متهمان نیز مســدود شــده اســت.وی با اشاره
بــه لــزوم برخــورد بــا عوامــل تأســیس کننــده
آموزشــگاههای ورزشــی کــه نظــارت الزم را
بــر مجموعــه خــود اعمــال نمینماینــد ،ابراز
داشت :قرار نظارت قضایی مبنی بر جلوگیری
از هرگونه برگزاری اردوی این باشــگاه ورزشــی
کــه اقدامــات غیرقانونــی اخیــر در حــوزه آن
انجام شده بود ،صادر و ابالغ شده است.
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکز اســتان یزد
خاطرنشان کرد :این اطمینان به خانوادههای
دانشآمــوزان داده خواهــد شــد کــه دســتگاه
قضایــی اســتان ،حامــی آنــان خواهد بــود و تا
پایان رســیدگی به ابعاد این موضوع و برخورد
با مســببان این حادثه از هیچ تالشــی فروگذار
نخواهــد کرد.مســئوالن یــک مدرســه فوتبــال
در یــزد هفتــه گذشــته  32دانشآمــوز را برای
برگــزاری اردوی تفریحــی به گرجســتان بردند
که در این ســفر ســه تن از دانشآمــوزان بر اثر
افتادن در رودخانه غرق شدند.

کالهبرداری از بیمه با شکستن دست و پای افراد

کشف اسکلت های  7هزار ساله

آرزو کیهان

اسکای

دو بانــد تبهــکار در ایتالیــا برای کالهبــرداری از
شرکتهای بیمه با ایجاد تصادفهای ساختگی
و شکستن دست و پا ،افراد را معلول میکردند.
بهگزارش خبرگزاری رسمی ایتالیا ،اعضای این
باندهــا کــه یک پرســتار هــم در میانشــان دیده
میشــود با رضایت خود افراد ایــن کار را انجام
میدادند.پلیس پالرمو در جنوب ایتالیا  11عضو
این باند را دســتگیر کرد.آنهــا اعتراف کردند که
پس از شکستن دست و پای افراد ،یک تصادف
ســاختگی بــا شــواهد جعلــی درســت و وانمود
میکردنــد کــه قربانــی پس از تصــادف معلول
شــده است و بدین ترتیب مبالغ هنگفتی بابت
غرامت از شرکتهای بیمه دریافت میکردند.
قربانیــان این کالهبــرداری تا بیــش از  100هزار

یــورو غرامــت از شــرکتهای بیمــه دریافــت
میکردند.پلیــس اعــام کــرد کــه اعضــای این
دو بانــد با پرتاب وزنههای ســنگین چدنی روی
دســت و پــای قربانیــان باعــث شکســتگیهای
شــدید و معلول شــدن آنها میشــدند که بعد
از آن فرد قربانی مجبور به اســتفاده از ویلچر یا
عصا میشــد.تحقیقات پلیــس در این زمینه از
یک تصادف ســاختگی در ســال  2017با کشف
جسد یک شــهروند تبعه تونس در خیابانی در
حومه شــهر پالرمو آغاز شــد.قربانی به ظاهر بر
اثــر یک تصادف جان خود را از دســت داده بود
امــا پــس از تحقیقات معلوم شــد کــه او در پی
شکســتگیهایی که توســط اعضای ایــن دوباند
ایجاد شده بود جان خود را از دست داده است.

هیوالی اقیانوس

دیلی نیوز

تحقیقــات دانشــمندان نشــان داده اســت که کوســههای ماقبــل تاریخ  60برابــر ســنگینتر و بزرگتر از
کوســههای ســفید امــروز بودهاند.بهگــزارش ســاینس ،ایــن کوســهها که بــه مگا لودوون شــهرت داشــته
اقیانوسها را در سیطره خود داشته و شکارچیانی قابل بودهاند«.جیسون استتهام» که بر فسیل اسکلت
کوســههای غــول پیکر تحقیق میکنــد در این باره گفــت« :اقیانوسها با توجه به عظمت و بزرگیشــان
هنوز بهطور کامل کشــف نشــدهاند .بهنظر میرســد هنوز گونههای غول پیکر از این موجودات در اعماق
اقیانوسها وجود دارند .بهطور مثال ماهیهای مرکب عظیم الجثهای که احتماالً هنوز کشف نشدهاند.
اکنون کوسههای بزرگ تبدیل به افسانههایی از سوی ماهیگیران شدهاند که بارها ادعا کردهاند برخی از
این موجودات غول پیکر را دیدهاند».دکتر «کارل شــاکر» از متخصصان و زیســت شناسان بریتانیایی نیز
در این باره گفت« :هنوز تحقیقات در ارتباط با این کوســهها ادامه دارد و ما گمان میکنیم برخی از آنها
تاکنون زنده مانده و در دل اقیانوس هستند».

آتش مهار نشدنی در کالیفرنیا

میرر

مقامهــا در ایالــت کالیفرنیــا میگوینــد کــه انتظــار نمــیرود
بزرگترین آتشســوزی طبیعــی تاریخ کالیفرنیا تــا پایان ماه
آگوســت مهار شــود.بهگزارش خبرگزاری رویترز ،آتشســوزی
موســوم به «مندوســینو کمپلکس» کــه از روز دوشــنبه در یک
ناحیه کوهســتانی در اطــراف اورنج کانتــی در جنوب کالیفرنیا
شروع شد با سرعت زیادی گسترش یافت و تاکنون بیش از ۱۱۷
هزار هکتار که تقریباً به اندازه مســاحت لس آنجلس اســت را
ســوزانده است.بهگفته اداره مقابله با آتشسوزی و محافظت

از جنگلهای کالیفرنیا تاکنون کمتر از یک سوم این آتشسوزی
مهار شــده است.این آتشســوزی  ۷۵ســاختمان را سوزانده و
هزاران نفر را مجبور به ترک خانه هایشــان کرده است.مقامها
برای مهار آتش تا اواســط آگوست برنامهریزی کرده بودند اما
اکنون میگویند که تا پایان آگوست طول خواهد کشید.
ëëورود نیــرو از اســترالیا و نیوزیلند /دســت کم  ۱۴هــزار مأمور
آتشنشــانی بــرای مهــار آتشســوزیهای مختلــف تــاش
میکننــد که هــزار نفر آنهــا خدمه ارتــش و بیش از هــزار نفر

مرگ  42کرهای در گرمای هوا
افزایش گرمای هوا در کرهجنوبی جان  42نفر را گرفت .بهگزارش روزنامه گاردین ،با افزایش دما در کرهجنوبی که در  100سال گذشته کمسابقه
بوده ،دستکم  42نفرجان باختند .همچنین از اواخر ماه مه بیش از  3400نفر بهدلیل بیماریهای ناشی از گرما از قبیل گرمازدگی

AP

دیلی میل

فروشــنده انگلیســی
بــا دیــدن دو کــودک
خردسال تنها در داخل
یــک خــودرو کــه از گرما
نیمــه جان شــده بودند
آنها را نجات داد.
بــه گــزارش باشــگاه
خبرنــگاران جــوان ،این
دو کــودک  1و  2ســاله
فرزندان یک زوج پزشک
بودنــد که داخــل خودرو
در بیــرون از یــک مرکــز
خریــد در انگلیــس رهــا
شــده بودنــد و در زیر نور
آفتاب با مرگ در جدال
بودند.مــرد فروشــنده
بــه طــور اتفاقــی صدای
گریــه کــودکان را شــنید
و بالفاصلــه خــود را بــه
خــودرو آنهــا رســاند و با
پلیس تماس گرفت.
پلیس پــس از حضور در
محل حادثــه بالفاصله
ایــن دو کــودک را از
خــودرو خــارج کــرد.
پلیــس محلــی انگلیس
با اشــاره بــه ایــن حادثه
در صفحــه فیسبــوک
خود و انتشار اطالعیهای
از شــهروندان خواســت
حتی بــرای مــدت زمان
کوتــاه نیــز کــودکان و
حیوانــات خانگــی را در
خودرو رها نکنند.گفتنی
اســت ،چندی پیش نیز
در حادثهای مشابه یک
کودک  1ساله امریکایی
کــه بــه مدت  8ســاعت
در داخــل یــک خــودرو
رهــا شــده بــود در اثــر
گرمای شــدید جانش را
از دست داد.

انفجار ترقه قاچاقچیان در جریان درگیری با پلیس

ایران

حوادث جهان

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

ایران

قســمت سیزدهم /بچهها زیر بازوهای غالم را گرفتند و او را نفسزنان از
پلهها پایین آوردند .مرتضی چرخ دســتی را به جلو کشــاند و با بچههای
دیگــر کمــک کردند او را توی چهارچرخ نشــاندند تا به یــک درمانگاه در
شهر برسانند.
از دوردست شهر در هالهای از دود به چشم میآمد و در همهمه و فریاد
تظاهرکنندگان ،گاه صدای شلیک گلولهها با شیون آژیر آمبوالنسهایی
کــه زخمیهای پراکنــده در خیابانها را جمــعآوری میکردند ،به گوش
میرســید.در شــهریور خونیــن  57دودی که از ســاختمانهای شــعلهور
برمیخاست بر فراز شهر چتری میزد و باد بوی باروت گلولههایی را که
سربازان به ســوی تظاهرکنندگان شلیک میکردند تا بیابانهای اطراف
شــهر میپراکنــد .یکــی از بچههــا گفت :باز شــهر شــلوغ شــده ،مأمورها
تظاهرکنندهها را با گلوله میزنند اما مردم که ترس تو سرشــون نیست؛
حتماً مریض خونهها پر از زخمیها هستند ،دیروز هم همینطور بود.
مرتضی گفت :تو شــهر که رســیدیم باید یک درمانگاهی پیدا کنیم خون
تن عمو بند بیاد.
همچنــان کــه همــراه بچههــا چهارچــرخ را پیــش میرانــد ،چشــمهای
نگرانش را به چهره غالم گرداند که از شدت خونریزی به زردی کهربایی
مــیزد و در مســیر راه قطرههــای خــون را در زیــر پاها میدید کــه از جرز
تختههای کف چرخ دستی روی زمین چکه میکرد.
ســاعتی که گذشــت بچههــا نفسزنان خســته و وارفته ،غالم را به شــهر
رســاندند تــا بیمارســتان یــا درمانگاهی بــرای معالجهاش پیــدا کنند .از
خیابانهــا کــه میگذشــتند گاه با هجــوم مــردم تظاهرکننــدهای روبهرو
میشــدند کــه در گریــز از یورش ســربازان مســلح از راه میرســیدند و با
شــلیک گلولههایی جوانانی بر کف خیابان میافتادند و آنگاه مردانی از
دویدن بازمیماندند و در هنگامه خون و گلوله و فریاد از انبوه جمعیت
جدا میشــدند و بیخــوف و هراس از نفیر شــلیک اســلحه خودکامه به
عقــب برمیگشــتند تــا جوانان به خاک و خــون افتاده را بــا کمک هم از
کــف خیابــان بلند کننــد و با خود ببرند .وارد بیمارســتانی شــدند و چرخ
دستیشان را در راهرو بلند اورژانس پیش راندند و در ازدحام جمعیت
مرتضی کوچولو با دیدن یکی از پرســتاران راهش را بســت و به التماس
گفــت :خانم پرســتار کمک کنیــد عمویم بــا چاقو زخمی شــده ،حالش
خرابه.
ادامه روز دوشنبه

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

تحت درمان قرار گرفتهاند .هفته گذشته دما در سئول  -پایتخت کرهجنوبی که نیمی از جمعیت این کشور در آن سکونت دارند،
به  39درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرد که در مدت  111سال گذشته باالترین دما بوده است.بیشتر قربانیان افزایش کمسابقه
دما در این کشور از میان افراد مسن و اقشار کمدرآمد بوده که در خانههای خود از سیستمهای خنککننده برخوردار نیستند.
دولت کرهجنوبی اعالم کرد ه است که قصد دارد برنامهای ترتیب دهد تا باال رفتن بیش از حد دما در دسته حوادث طبیعی قرار
گیرد و افرادی که بر اثر آن دچار بیماری شده یا جان خود را از دست میدهند ،بتوانند از دولت غرامت بگیرند.

زندانیان «کم خطری» هســتند که بهصورت نیروی داوطلب
کار میکننــد و حقــوق ناچیــزی میگیرند.به عــاوه نیروهای
آتشنشــانی از اســترالیا و نیوزیلنــد هم بــرای ارائه تخصص
در مقابله با آتشســوزی در بوته زارها وارد کالیفرنیا شدهاند.
توگــو با روزنامــه لس آنجلس
مأمــوران آتشنشــانی در گف 
تایمز ،از شیفت کاری طاقت فرسای خود گفتهاند .یک مأمور
گفــت کــه خدمــه او بعضــی شــبها در داخل وســایل نقلیه
آتشنشانی بهصورت نشسته میخوابند.

غرق شدن خواهران دوقلو به خاطر سهل انگاری مادر

خواهــران دوقلوی چینی در حالی در دریا غرق شــدند کــه مادر آنها در
چند قدمی ســاحل مشــغول بــازی با تلفــن همراهش بود.بــه گزارش
باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ مادر این دختربچهها ســرگرم به روزرســانی
صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی بود که ناگهان متوجه ناپدید
شدن آنها شد .اما هر چه دنبال بچهها گشت نتوانست آنها را پیدا کند.
وی موضــوع را به پلیس خبر داد و جســت و جوهــا ادامه یافت تا اینکه
جســد «پی یوآنجی» و «پی یوآنتونگ» روز بعد توســط پلیس در ساحل پیدا شد .این خانواده برای
گذراندن تعطیالت به ساحل معروف «کینگدائو» در شرق چین رفته بودند که این حادثه رخ داد.

