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آرزوهای بربادرفته

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

مشروبات الکلی تقلبی باز هم قربانی گرفت

ادامه روز شنبه

گــروهحــوادث /پســر  ۲۵ســاله که به رامســر ســفر کرده
بــود بر اثــر مصرف مشــروبات الکلی دســت ســاز دچار
ایســت قلبــی شــد و در بیمارســتان طالقانــی چالــوس
درگذشت.بهگزارش ایســنا ،این مشروبها که اغلب در
آشپزخانههای زیرزمینی تولید میشود ،غیراستاندارد و
تقلبیاستکهموجبمرگومسمومیتشهرونداندر
برخیشهرهایایرانشدهاست.سردارمهدیانصاری-
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد -نیز در این باره
گفت :طی چند روز گذشــته  17نفر بهدلیل مسمومیت

ناشــی از مصــرف مشــروبات الکلــی دســت ســاز بــه
بیمارستانهایاستانمنتقلشدند.درایناستانتاکنون
از این تعداد افراد 2نفر فوت شدند .همچنین 2نفر دیگر
در کما هستند .سه نفر از اینمسمومشدگان دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بودهاند.همچنین حاجی
رضا شاکرمی -دادستان عمومی و انقالب استان البرز -
تلفات مصرف مشــروبات الکلی در کرج را 18نفر اعالم
کرد.وی گفت :تعداد مسمومشدگان مصرف مشروبات
الکلی در کرج تاکنون به 145نفر رسیده است.

مرگ روزانه  45نفر در سوانح رانندگی کشور

گروه حوادث /براســاس آمار پــــــــــــزشکی قانونی
در  ۵ماهــه امســال روزانه  ۴۵.۵نفــر در تصادفات
رانندگی کشــته و  ۹۹۴نفر مجروح شدند.بهگزارش
خبرنــگار «ایــران» ،رئیــس پلیــس راهنمایــی و
رانندگــی ناجا با اعالم این مطلب گفت ۱۹ :درصد
کشتهها عابر پیاده و  ۲۴درصد موتورسوار بودهاند.
 51درصد از جانباختگان حوادث و سوانح جادهای
نیز بین  20تا  50سال سن دارند .سردار تقی مهری
در آییــن برگــزاری دومین یادبود قربانیان ســوانح

ترافیکی کشور افزود :براساس آمار پزشکی قانونی
از ســال  1384تاکنون حدود  4میلیــون و  300هزار
کشــته و مجروح در ســوانح جادهای داشــتهایم که
از ایــن تعداد 277 ،هزار نفر مربوط به کشــتههای
جــادهای اســت 8 .درصــد از جانباختگان ســوانح
رانندگــی کــودکان هســتند از همیــن رو بهدنبــال
اجبــاری کــردن اســتفاده از صندلــی کــودک در
خودروها هســتیم.طرح ترافیکی تابستان سال 97
با هماهنگی و همکاری همه دستگاههای مسئول

اعم از اورژانس ،هالل احمر ،بیمه ،امداد خودرو و
شــهرداری با محوریت پلیس راهنمایی و رانندگی
انجام و اجرایی شد و ب ا وجود افزایش  15درصدی
ترددها در جادهها ،براســاس آمار پزشــکی قانونی
کشور شاهد کاهش تلفات جادهای بودهایم که البته
ایــن مهم بیانگر همکاری بیشــتر مــردم با پلیس و
رعایت قوانین است .وی افزود :همچنین در ۶ماهه
امسال  ۶۶درصد تصادفات راننــــــــــــــــــــــدگی در
 ۳۰کیلومتری شهرها رخ داده است.

ترنم کوچولو قربانی کودک آزاری

گروه حوادث  -حسین خانی /همزمان با مرگ
مرموز دختر بچه  3ساله قائمشهری مادر این
کــودک و مرد جوانــی که با وی ارتباط داشــت
بازداشت شده و جسد برای تعیین علت اصلی
مرگ بهپزشــکی قانونی منتقل شد.بهگزارش
خبرنگار حوادث «ایران» ،بامداد پنجشنبه 12
مهر زن و مرد جوانی هراسان دختر  3سالهای
بهنام ترنــم را به بیمارســتان ولی عصر(عج)
شهرستان قائمشهررساندند .این در حالی بود
که آثار کبــودی زیادی بر بدنش دیده میشــد
و پزشــکان پــس از انجام معاینات مــرگ او را
تأییــد کردند.پــس از مــرگ مرموز ایــن دختر
بچــه بهدلیل آنکه نشــانه کبودیهــای زیادی
در بدن وی دیده میشــد مسئوالن بیمارستان
طی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی
 110آنان را در جریان ماجرا قرار دادند.
دقایقی بعد تیمی از مأموران کالنتری خود را
به بیمارســتان رســانده و تحقیق در این باره را
آغــاز کردند.زن و مرد جوانی که نخســت خود
را والدیــن ترنم معرفی کرده بودند در جریان
تحقیقــات ادعــا کردند کــه وی در خانــه بازی
میکرده که ناگهان از روی پلههای ســاختمان
بــه پایین افتاده و به کما رفته اســت .اما وجود
آثــار متعــدد کبودی کــه برخی از آنهــا مربوط
بــه گذشــته بود ظن پلیــس را بــر انگیخت و با
احتمــال اینکــه زوج جــوان در ماجــرای مرگ
ترنم کوچولو دســت داشــته باشــند هر دو را تا

آرزو کیهان
مترجم

انجام بررسیهای تکمیلی دستگیر کردند.
در جریان بازجوییها نیز مشخص شد این زن
و مرد با هم ازدواج نکردهاند و از مدتی قبل با
هم ارتباط داشتهاند.
مادر ترنم کوچولو گفت مدتی قبل از شوهرش
طالق گرفتــه و به تنهایی زندگــی میکرده اما
این مرد به خانه او رفت وآمد داشــته اســت.با
فاش شــدن ایــن اطالعات به دســتور بازپرس
جنایی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان
قائمهشر زن و مرد جوان با صدور قرار قانونی
بازداشت شدند.
این درحالی بود که به دســتور بازپرس پرونده
جسد قربانی حادثه برای تعیین علت واقعی
مرگ به پزشــکی قانونــی انتقال داده شــد.بنا
بــر این گــزارش ،دکتــر علی عباســی مدیر کل
پزشــکی قانونی اســتان مازنــدران در این باره
بــه خبرنــگار مــا گفــت :وقتــی ماجــرای مرگ
مشــکوک ترنــم کوچولــو بــه همــکاران مــا در
شهرستان قائمشهر اطالع داده شد بالفاصله
تیمی از کارشناسان با تجربه این اداره کل خود
را بر بالین وی رســانده و تحقیق در این باره را
آغاز کردند.
متخصصان پزشــکی قانونی بــا توجه به اینکه
آثــار زیــادی از ضربــات وارده در روز حادثــه و
روزهــای قبــل از آن نیز در بــدن قربانی حادثه
دیده میشــد برای تعیین علت واقعی مرگ
جســد را به پزشــکی قانونی انتقــال دادند تا با

انجــام کاوشهــای تخصصــی و بررســیهای
دقیق نظر خود را در این باره اعالم کنند.
وی بــا ابــراز تأســف از ایــن حادثه ،ادامــه داد:
وضعیــت ظاهــری بــدن این کودک بســیار بد
بود و نشــانههای کتک زدنهای پیدرپی روی
اندام این بچه دیده میشد.
نخستین بررسیها حکایت از کودک آزاری دارد
و به دســتور مقــام قضایی جنازه بــرای تعیین
علــت اصلــی مــرگ و انجــام آزمایــش هــای
الزم تخصصــی به ســردخانه پزشــکی قانونی
قائمشهر انتقال پیدا کرد.
در مراحــل نخســتین تحقیقات پلیســی ،مادر
ترنــم ماجــرای آزار و ضرب و جــرح دخترش
را بــه گــردن گرفتــه اســت امــا تصمیمگیــری
در ایــن بــاره بــه روز یکشــنبه  15مهــر مــاه 97
بعــد از اعــام نظــر قطعــی پزشــکان قانونی
موکول شــده اســت.رحیم فوالدی سوادکوهی
 دادســتان قائمشــهر -نیــز در ایــن بــاره بــهخبرنگار ما گفت :دادســرای عمومی و انقالب
شهرســتان قائمشــهر دســتورات ویژهای برای
انجــام تحقیقــات از ســوی پلیس صــادر کرده
اما تا این لحظه جرم قتل محرز نشــده اســت
وهنوز مشــخص نیســت که علت مرگ دختر
بچــه به خاطر ضربات وارده از ســوی متهمان
بازداشــت شــده بوده یــا علت دیگری داشــته
اســت.پدر ترنــم کــه از ســاکنان روســتایی در
اطراف شهرستان قائمشهر است نیز با

ایران

قســمت ســی و پنجــم /جــراح ،پانســمان روی
زخمهــای غــام را برداشــت و از او خواســت بــه
داستانک
چهــره ترمیــم شــدهاش در آینه مقابل نــگاه کند
و بــرای مقایســه بــا صــورت جــوان ناشناســی که
عکسش در گوشه آیینه چسبانده شده بود ،نظری
بیندازد .غالم با مقایســه دو چهره از شــوق تغییر
چهــرهاش کــه با مهــارت جــراح انجام شــده بود
محمد بلوری
لبخندی از سر رضایت زد و گفت:
روزنامه نگار پیشکسوت
عالیه آقــای دکتر .بهنظر میرســه از روی صورت
صاحب عکس کپی برداشتی.
جــراح گفــت :کار جراحی روی صورتت کار مشــکلی نبود آقــا غالم برای
اینکه صورتهای شما شباهت عجیبی بهم داره و فقط تغییرات جزئی
کافــی بــود تا به اصطالح کپی برابــر اصل در بیارم!گاهــی در موقع عمل
فکر میکردم دو برادر هم نمیتونســت اینقدر شــبیه هم باشــند .راستی
ایــن جوانــک بــرادرت نیســت؟غالم بهت زده بــه عکس نــگاه کرد چند
لحظــهای بــه فکــر رفت و آنگاه بــه تردیــد گفت:نه آقای دکتــر من حتی
اســم و مشخصاتش را نمیدونم خودش را هم ندیدم .یکی از مشتریان
آقا الیاس اســت که آمده بود اوراق هویتی برایش جعل کند .مثل اینکه
قصد داشــت بــا قاچاقچی بــه اون طــرف آب بره.جراح گفــت :میدونی
چــرا حدس زدم که ممکنه برادر خودت باشــه؟ چــون برای من تعریف
کــردهای کــه یــک بــرادر دوقلو داشــتهای کــه مادرتون در زایشــگاه شــما
دوقلوها را پس از زایمان جاگذاشته و غیبش زده.
غالم در ژرفای اندیشــهای عمیق فرو رفت و جراح پرسید :راستی نگفتی
چی به سر برادر دوقلویت آمد؟ چطور از هم جدا شدهاید؟
غــام گفت :پنج ســاله بودیم که من و برادرم حســین را تو پرورشــگاه از
هــم جدا کردند .یعنی بــرادرم را بردند.کجا بردند؟ یک روز زن و شــوهر
جوانــی را دیدم که حســین را تحویلشــان دادند و با خودشــان بردند .به
مــن گفتند که برادرت را با خودشــان میبرند گردش برمیگردانند اما به
پرورشــگاه برنگشــت .دوریاش ضربه بزرگی به من که بچهای بودم وارد
آورد .شــبها کارم گریه بود و روزها دل و دماغ بازی با بچهها را نداشــتم،
پشــت شیشــه پنجره مینشســتم و ســاعتها چشــم از دروازه پرورشــگاه
برنمیداشــتم .ولی هرگز ندیدمش.جراح پرســید :بزرگ که شــدی هیچ
به فکرت نرســید که به پرورشگاه ســری بزنی و با نگاهی به پروندهتان در
پایگاه نشانی محل سکونت زن و شوهری را که برادرت را به فرزندی قبول
کرده بودند یادداشت کنی و سراغشون بری؟غالم با حسرت و اندوه آهی
کشــید و گفت:چــرا مراجعه کردم .چند ســال پیش بــود که محل قدیمی
پرورشگاه رفتم و پیرمرد مهربانی که مسئول دفتر بود گفت متأسفانه در
آتشسوزی چند سال پیش در بایگانی پرورشگاه بیشتر پروندهها سوخته
یا نیم ســوز شــده یا در اثر پاشیدن آب توسط مأموران آتشنشانی از بین
رفتهاند .ولی پیرمرد بایگان که از شنیدن سرگذشت من و برادر گمشدهام
دلش به رحم آمده بود گفت«:قول میدم پروندههای نیم سوخته یا پاره
پوره را که در گوشــه انبار روی هم تلنبار شــده نگاه کنم .گاهی به من ســر
بزن شاید به لطف خدا پرونده شما هم پیدا شد تا نشانی محل سکونت
آن زن و شوهر خیرخواه را به تو بدهم».

حوادث جهان
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مراجعه به پلیس خواستار پیگیری و مجازات
مقصران اصلی حادثه شــده اســت.دکتر سید
سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران درباره
وقــوع کودک آزاری در این اســتان میگوید :در
س با موضوع
ســال  1396نزدیک به  ۲۰۰تمــا 
کودک آزاری با سامانه  ۱۲۳بهزیستی مازندران
گرفته شــده که از این تعــداد  ۱۶۸مورد مربوط
بــه آزار دختــران و  ۳۲مورد هم به آزار پســران
اختصــاص داشــت ۴۲.مورد آزار جســمی۲۲ ،
مورد مربوط به غفلت و مســامحه والدین۱۷ ،
مورد آزار روانی ۱۵ ،مورد آزار جنســی و  ۱۱مورد
هم ترکیبی از تمامی آزارهای گفته شــده بوده
است.وی اعتیاد والدین ،فشار روانی

بــرای ادامــه تحصیــل ،تفــاوت بیــن فرزندان
و گســترش فضــای مجــازی بین کــودکان را از
جمله مــواردی دانســت که نقش اساســی در
کــودک آزاری دارند.در همین حال دکتر علی
عباسی مدیرکل پزشــکی قانونی نیز میگوید:
آمار دقیقــی از تعداد کودک آزاریهای انجام
گرفتــه در اســتان وجــود نــدارد امــا بیشــترین
شــکایتها مربوط به ســنین  3تا  7سال بوده
اســت .بــه گفتــه وی معمــوالً بیشــتر شــاکیان
کــودک آزاری را مــادران تشــکیل میدهنــد و
پدرهــا فقط زمانی شــاکی هســتند کــه کودک
آزاری توسط نامادری اتفاق افتاده باشد.

شمشیر  1500ساله در دستان دختر سوئدی
مترو

اسکای

فروش تابلوی

تابلــوی نقاشــی هنرمنــد چینی-فرانســوی ،در حــراج هنــری ســاتبی
هنگکنــگ بــا قیمــت بیســابقه ۶۵میلیــون دالر به فــروش رفت و در
صــدر آثار فروختهشــده قرار گرفت.ایــن تابلوی نقاشــی رنگ روغن به
طــول  ۱۰متر در ســه قاب« ،ژوئن-اکتبــر  »۱۹۸۵نــام دارد .و زائو ووکی
آن را بــه ســفارش یو مینگ پی ،مشــهور بــه ایام پی ،معمار برجســته
امریکایی چینی تبار کشــیده اســت.حراج پاییزی ســاتبی در هنگ کنگ
از  ۲۸ســپتامبر آغاز شــد و ســوم اکتبر  ۲۰۱۸میالدی به پایان میرســد.
در ایــن حــراج  ۲۰۰میلیــون دالر آثــار هنری بــه فروش رفت کــه رکورد
فروشهــای پیشــین را شکســت.تابلو «ژوئن-اکتبــر  »۱۹۸۵دورهای از
زندگی حرفهای هنرمند را نشــان میدهد که او سعی میکند تکنیکها
و فلســفه شرقی و غربی را در نقاشی با هم ترکیب کند.

دیلی میل

 ۶۵میلیون دالری در حراجی ساتبی

 320مجروح

در برخورد دو قطار مسافربری

دیلی میل

بر اثر برخورد دو قطار مسافربری با یکدیگر در آفریقایجنوبی
دســتکم  320نفر مجروح شــدند .بهگــزارش رویتــرز ،در این
حادثــه یــک قطار مســافربری کــه از ژوهانســبورگ عازم شــهر
پرتوریا بوده با قطار دیگری که در ایستگاه متوقف بود ،برخورد
کــرد .گفته شــده در این حادثه دســتکم  320مســافر مجروح
شدهاند که وضعیت جسمی هیچ یک از آنان وخیم نیست.
این حادثه عصر روز پنجشنبه و در یکی از ساعات پررفت و آمد
حرکت قطارها اتفاق افتاد ه اســت .بنابر اعالم مقامات محلی
یــک تیم تحقیقاتی برای بررســی علــت برخورد ایــن دو قطار
تشکیل شده است.

معاون دادستان کل روسیه
در سانحه هوایی جان باخت

مقامــات دولتــی اندونــزی احتمــال
میدهنــد پــس از وقــوع زمیــن لــرزه
وســونامی در جزیــره سوالوســی بیــش
از یــک هــزار نفر زیــر آوار یــک مجتمع
مســکونی دولتی در شــهر پالــو مدفون
باشــند.بهگزارش بیبیســی ،ایــن
زلزلــه که هفتــه گذشــته رخ داد ویرانی
گســتردهای بــه بار آورد و تاکنون کشــته
شــدن بیــش از یکهــزار و چهارصد نفر
تأیید شده است.
مقامــات اندونــزی گفتهانــد که پیشــتر
تصــور میرفــت کــه حــدود یکصد تن
در این مجتمع مســکونی مفقود شــده
باشــند .با گذشــت یــک هفتــه از وقوع
زمیــن لــرزه و ســونامی ،گزارشهــای
خبری حاکی از بازگشت تدریجی برخی
مناطق آسیب دیده به وضعیت عادی
اســت و تمرکز دولت و امدادرسانان بر
کمک به حادثهدیدگان برای بازگشــت
به شرایط عادی است.

هتل درختی برای شیرها

اسکای

رســانههای روســی اعــام
کردهاند که معاون دادستان
کل ایــن کشــور بر اثر ســقوط
بالگرد در شمال روسیه جان
باخته است.
بهگــزارش شــبکه تلویزیونی
روســی «میــر  »24بــر اثــر
ســقوط بالگــرد از نــوع -AS
 350ســه نفــر از جملــه
«ســاهاک کاراپتیان» معاون
دادســتانی کل روســیه
جــان باختند.ایــن حادثــه
در نزدیکــی روســتایی بــه نــام وونیشــوا در منطقــه ســولیگالیچ اســتان
کاسترومسک در شمال روسیه رخ داده است و گفته شده بالگرد پس از
اصابت با زمین دچار آتشســوزی شــد و تمام سرنشــینان آن سوختند.
کمیتــه تحقیقــات قضایی روســیه هنوز هویــت دو نفر دیگــر از قربانیان
این حادثه را اعالم نکرده است.
بالگرد ســقوط کرده به یک شرکت خصوصی به نام «هلیپورت مسکو»
تعلــق داشــت.قرار بود این بالگرد عازم منطقه پلس شــود و از آنجا به
شمال غرب روسیه پرواز کند.

دختر  ۸ســاله ســوئدی هنگام شــنا در دریاچه ،یک شمشــیر مربوط به دوران قبــل از وایکینگها را کشــف کرده
است.ساگا وانک این شمشــیر  ۱۵۰۰ساله را در دریاچه ویدوشترن در شهرستان یونشوپینگ پیدا کرد.
متخصصــان موزه ایــن منطقه اکنون میگویند قدمت شمشــیر به  ۱۵۰۰ســال قبل بــر میگردد.یک مقام موزه
گفته اســت «کشــف شمشــیر در دریاچــه ،اتفاقی نیســت که هــر روزرخ دهد».بهخاطر خشکســالی ،ســطح آب
دریاچه بشــدت کاهش پیدا کرده بود و شــاید این مســأله ،دلیل پیدا شــدن این شمشیر بوده باشــد.پدر وانک به
روزنامه محلی گفته اســت در ابتدا فکر کردم دخترم شــاخه درخت یا قطعه چوبی را یافته اســت.پس از اینکه
دوستی این کشــف را از نزدیک دید آنها پی بردند که آنچه پیدا شده یک اثر عتیقه است.

مدفون شدن
یک هزار اندونزیایی
زیر آوار زلزله

دیلی نیوز

هتل درختی استراحتگاهی برای چرت
نیمروزی شیرهای رواندایی است.
بهگــزارش دیلــی میل ،عــکاس حیات
وحــش تصاویــر دیدنــی از شــیرهای
خسته و تنبل آفریقایی روی شاخههای
هتل درختی گرفته است.
بهگفتــه عکاس حیــات وحش هــر روز
شیرهای خسته پارک ملکه الیزابت به
ســمت هتل درختی آمــده و برای خود
جایــی پیدا میکنند تا چــرت نیمروزی
بزنند.
بهگفته رنجرهای پارک ،شــیرها اغلب
ترجیــح میدهنــد تــا میان دشــت لم
داده و چــرت بزننــد امــا گویــا روی این
هتل درختی احســاس بهتری داشته و
بههمین دلیل آنجا را به دشت ترجیح
میدهند.

ناپدید شدن رئیس اینترپل

رئیــس اینترپل به طرز مرموزی ناپدید شــده اســت.به گــزارش ایندیپندنت،
منــگ هونگوی  ۶۴ســاله نخســتین رئیــس چینی اینترپل اســت کــه در نوامبر
 ۲۰۱۶به این سمت انتخاب شد ،اما از  ۲۹سپتامبر که به چین سفر کرد به طرز
مرموزی ناپدید شــده است.پس از ناپدید شدن رئیس اینترپل ،پلیس فرانسه
تحقیقات خود را در این باره آغاز کرده است.
بنا به اعالم رســانههای فرانســوی ،از زمان سفر منگ در هفته گذشته به چین
تاکنــون اطالعی از وی در دســت نیســت.منابع پلیس فرانســه بــه خبرگزاری
رویترز گفتند خانواده منگ که در لیون زندگی میکنند ،در این مدت نتوانستند
با وی تماس برقرار کرده یا محل سکونت او را پیدا کنند.

بی تفاوتی صاحبخانه هنگام سقوط خدمتکارش

زن کویتــی کــه هنــگام ســقوط
خدمتــکارش از پنجــره ،بــه جای
کمــک بــه وی از او فیلــم گرفتــه
بــود بــه یکســال و نیــم زنــدان
محکــوم شــد.بهگزارش خلیــج
نیــوز ،این خدمتــکار اتیوپیایی در
حــال تمیــز کــردن پنجره بــود که
ناگهان تعادلش را از دســت داد.
صاحبــکار کویتی وی با مشــاهده
این صحنــه به جای آنکه دســت
وی را بگیرد و کمکش کند دوربین
تلفــن همراهــش را روشــن کرد و
از ســقوط او فیلم گرفت ،دقایقی
بعــد هــم فیلــم را در فضــای
مجازی منتشر کرد.این زن پس از
ap
دستگیری ادعا کرده که فیلم را به
این خاطر گرفته که نشــان دهد او آسیبی به وی نرسانده و خدمتکار خودش از
ســاختمان پرت شده است.در پی این اتفاق ،کارآگاهان در حال بررسی هستند
که دریابند به چه دلیل زن خدمتکار از پنجره آویزان بوده است.

مرگ  8عضو یک خانواده در آتش

خانــواده  8نفــره اماراتــی در آتشســوزی خانه شــان جان باختنــد .بهگزارش
ایســنا ،پلیس امارات در گزارشــی اعالم کرد که براثر آتشسوزی در خانه یکی
شــهروندان اماراتی در شــهر ابوظبی تمامی اعضای این خانواده  8نفره جان
باختند.براســاس ایــن گــزارش،
آتشســوزی پنجشــنبه شــب در
طبقــه پاییــن خانــه مســکونی و
زمانــی کــه ایــن خانــواده خــواب
بودند رخ داد و براثر استنشاق گاز
و دود همگی خفه شــدند.پلیس
ابوظبــی در حــال بررســی علــت
حادثه است.

