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دستگیری عامل آزار و اذیت
دخترسیرجانی
اخــــــبار

گروه حوادث /با دســتور رئیس کل دادگســتری اســتان
کرمــان ،پرونــده متهمــان آزار و اذیت دختــر جوان در
ســیرجان بهصــورت ویــژه و خــارج از نوبــت رســیدگی

خواهد شد.
محسن نیک ورز  -دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان -با اعالم
این خبر گفت :پسر شروری دختر جوانی را در یکی از باغهای سیرجان مورد
آزار و اذیت قرار داده و همدســتش که از ایــن صحنه فیلمبرداری کرده بود
دستگیر شده و پرونده شان بزودی رسیدگی خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه در حال حاضــر متهم اصلی(ضارب) بــا صدور قرار
بازداشــت از ســوی معــاون دادســتان(قاضی ویــژه رســیدگی بــه جرایــم
ســایبری) روانه زندان شــده است ،افزود:
در ایــن رابطــه شــخصی هــم کــه اقــدام
بــه فیلمبــرداری کــرده بــود شناســایی و
بــه همــراه ضــارب اصلی دســتگیر شــده
اســت .ایــن مقــام قضایــی گفــت :روز 14
دی کارگــروه رصــد امــور فضای ســایبری
در دادسرای ســیرجان با مشاهده فیلمی
در فضــای مجازی دریافتنــد در این فیلم
پســری جــوان اقــدام بــه حبــس دختری
در یــک خانه بــاغ کرده و پــس از ضرب و
جــرح وی او را مورد آزار و اذیت قرار داده
اســت .متهــم این فیلم ضبط شــده را در
 STORYاینســتاگرام خودش به اشتراک
گذاشته بود.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و اینکــه
احتمال انتشــار و ارســال آن به شبکههای
خــارج از کشــور وجــود داشــت بالفاصلــه
ضمــن صــدور دســتورات قضایــی الزم
متهم شناسایی شد.
وی گفت :بالفاصله با رئیس پلیس آگاهی شهرستان هماهنگی الزم انجام
و متهم در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شدند و ابزار و ادوات دیجیتالی
آنها نیز توقیف شد .تحقیقات بیشتر در این پرونده ادامه دارد.
بــر اثر واژگونی یک دســتگاه خودرو ســواری پــژو در آزاد راه کربال یک نفر جان
باخت و چهار سرنشین خودرو نیز مصدوم شدند.
جالل بیگ محمدی  -مســئول مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی
فامنین  -به ایرنا گفت :این حادثه ساعت  10صبح دیروز رخ داد و بالفاصله سه
دســتگاه آمبوالنس به همراه یک دستگاه خودرو از هالل احمر و آتش نشانی
برای امدادرسانی به مصدومان در محل حضور یافتند.
در ایــن ســانحه یــک نفــر جان باخت و ســه تن بشــدت مصدوم شــدند که
مجروحــان پــس از اقدامــات درمانــی اولیــه توســط نیروهــای اورژانــس به
بیمارستان امام حسن(ع) فامنین منتقل شدند .علت این حادثه در دست
بررسی است.

حوادث
جهان

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

باند خانوادگی برای سرقت مسلحانه از آرایشگاه های زنانه
گروه حوادث /مادر و دختر زاهدانی
با همدستی سه عضو دیگر خانواده
طراحان سناریوی سرقت مسلحانه
از آرایشگاههای زنانه بودند.
از چنــد هفتــه قبــل پلیــس زاهدان
در جریــان ســرقتهای مســلحانه
ســریالی از آرایشــگاههای زنانــه در
این شــهر قرار گرفــت .در تحقیقات
اولیه مشخص شد که این سرقتها

گروه
حوادث

با شگردی یکسان و توسط یک باند
انجام شدهاند.
ســردار طاهــری  -جانشــین
فرماندهــی انتظامــی سیســتان و
بلوچســتان  -در تشــریح ایــن خبــر
بیان کرد :مأموران پلیس با استفاده
از اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و
بهرهگیری از فناوریها و شــیوههای
نوین پلیســی موفق شــدند اعضای

زهره صفاری

خبرنگار

دختر جوان که برای صرفهجویی در
هزینه درمان دندانهایش ،به جای
دندانپزشــک پیش دندانســاز رفته
بود 12 ،دندانش را از دست داد.

مترجم

به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران»،
چهار ســال قبل «ســیما» به فکر ترمیم
دندانهایشافتاد.درتبلیغاتاینترنتی
و از دوســتان و آشــنایان میشــنید کــه
میشود دندانها را مانند هنرپیشههای
هالیوودی سفید و مرتب کرد...
او هــم عزمــش را جــزم کــرده بــود تا
دندانهایــش را مرتب کنــد اما وقتی
برای مشــاوره پیش چند دندانپزشک
رفــت ،بــا شــنیدن قیمتهــا نظرش
تغییــر کرد تا اینکه یکی از دوســتانش
آدرس مطــب دندانســازی را در یکی

از خیابانهای مرکزی تهران به او داد.
آنطور که دوســت «ســیما» به او گفته
بود دندانسازعالوهبرکارهایترمیمی
دنــدان ،کار روکش هم انجــام میداد
و قیمتــش هــم مناســب بــود .وقتــی
«ســیما» بــه مطب رفــت ،دندانســاز
پــس از معاینــه دندانهایــش گفــت

زوج امریکایی در حرکتی انسان دوستانه پول شام مراسم عروسیشان را برای
کودکان گرسنه فرستادند.
بهگزارش گوود نیوز ،این زوج مهربان از سال  2017میالدی تصمیم داشتند تا
پول شام عروسیشان را برای تهیه غذای کودکان گرسنه به یک خیریه مسیحی
بینالمللی اهدا کنند.
«کلود»  37ســاله و «ژوئن»  35ساله معتقدند که همواره دلشان میخواسته
کاری کنند تا نشــان دهنده دیدگاه و ارزشهای مشترکشــان به زندگی باشد و با
این کار میتوانند حرکتی برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان گرسنه انجام دهند.

باید عالوه بر ترمیم  12دندانی که قرار
است روکش شوند ،یکی از دندانهای
عقبیاشرانیزبکشد.
دختــر جــوان کــه متقاعــد شــده بود،
وقــت گرفــت و قــرار شــد یــک هفتــه
بعــد درمانش را شــروع کنــد .ترمیم
دندانها بیش از دو ماه طول کشید اما

پــس از هــر جلســه درد دندانهــای
«سیما»بیشترمیشد.گرچهدندانساز
ایــن شــرایط را طبیعــی میدانســت
اما او بــرای تســکین دردهایش پیش
دکتر دندانپزشــکی رفت .دکتر پس از
معاینــه از او خواســت عکــس کاملی
از دندانهایــش بینــدازد و برایــش

دوستی
سگ با جغد

دوســتی عجیــب و
باورنکردنی یک ســگ
بــا جغد خانگی ســوژه
رسانههای اجتماعی شد .ب ه گزارش سان ،این دو یک صاحب
مشترک دارند که از دوستیشان عکسی به یاد ماندنی گرفته و
در فضای مجازی منتشر کرده است.

طالق بهخاطر انتخاب اسم فرزند

گوود نیوز

میرر

حملهپرندهخشمگین

پرنــده عصبانــی کــه بــه رهگــذران خیابانــی در
«نورفولــک» انگلیــس حملــه کــرده بود با اســپری از
مردم دور شد.
بهگزارش میرر« ،مت سیتم»  42ساله که موفق شده
با اسپری این پرنده خشمگین را از رهگذران دور کند،
میگویــد« :اســپری حامل آب و ســرکه بــوده که برای
مقابله با مهاجمان خیابانی نیز مؤثر است.
این پرنــده گمان میکرد که بــه حریم خصوصیاش
وارد و بههمین دلیل خشمگین شده و به همه حمله
میکــرد و مــا بــرای دور کــردن ایــن حیــوان عصبانی
چارهای بجز استفاده از اسپری نداشتیم».

دســتگاه خــودروی پژوپــارس،
آرایشــگاههای مــورد نظــر را
شناسایی میکردند سپس  2خانم
کــه مــادر و دختــر بودنــد بــه بهانه
گرفتن نوبت وارد آرایشگاهها شده
و در موقعیتــی مناســب بــه ســایر
اعضــای بانــد کــه دو پســر و داماد
خانــواده بودنــد خبــر داده تــا آنها
نیــز وارد شــوند و ســپس همگــی

اقدام به سرقت طال ،پولهای نقد
وامــوال بــاارزش داخــل آرایشــگاه
میکردند.
با توجه بــه اینکه پــول های حاصل
از فروش اموال مســروقه به حساب
مادر خانواده واریز میشــد حســاب
وی مسدود و مالخری هم که اقدام
به خرید طالهای ســرقتی کرده بود
شناسایی و دستگیر شد.

بیاورد .آنجا بود که فهمید دندانســاز
چــه بالیی ســرش آورده اســت .روند
درمــان او پیــش دکتــر دندانپزشــک
چند هفتهای طول کشید« .سیما» در
این مــدت آنقدر درگیر درمان بود که
فرصت نکرد پیــش دندانســاز برود.
در ایــن مدت هم او مطبش را بســته
بــود امــا دختر جوان پس از جســت و
جوهای فراوان توانست آدرس جدید

درمــان ریشــه ناقــص بــوده و پروتــز
ثابت تعویض نشده است .همچنین
ضرورتــی بــر کشــیدن دنــدان عقبی
نبوده و باید دیهاش محاسب ه شود .به
این ترتیب دندانســاز عالوه بر دندان
مذکور ،باید ارش آســیب و خســارت
وارده را به میزان سه درصد دیه کامل
انسانپرداختکند.
با ابالغ ایــن رأی ،پرونــده با اعتراض
طرفین به کمیسیون  5نفره فرستاده
شــد و آنها نیــز حکم کمیســیون اول
را تأیید کردنــد .به این ترتیب پرونده
بــا کیفرخواســت ایراد صدمــه بدنی
غیرعمدی ناشــی از قصور پزشــکی،
برای رسیدگی به شعبه  1043دادگاه
کیفــری (2مجتمع شــهید قدوســی)
به ریاســت قاضی محبوب افراسیاب
فرســتاده شــد .قاضــی پرونــده پــس
از بررســی مــدارک ،نظریــه پزشــکی
قانونی و شــنیدن اظهارات «سیما» و
وکیل مرد دندانساز ،متهم را به اتهام
وارد کــردن آســیب بدنی غیرعمدی
ناشــی از قصور پزشــکی بــه پرداخت
یــک ســوم از یــک چهلم دیــه کامل
انســان و همچنیــن ســه درصــد دیه
کامــل از بابــت ارش قصــور پزشــکی
محکومکرد.
پرونده با اعتراض وکیل دندانساز بار
دیگر بررسی و رأی پرونده تأیید شد.

آرزوی ناکام برای داشتن دندانهایهالیوودی

کودکان گرسنه میهمان شام عروسی

آرزو کیهان

ایــن بانــد  5نفــره را کــه  3مــرد و 2
زن بودنــد در کمتــر از یــک هفتــه
شناسایی کنند.
مأموران پلیس با کنترل نامحسوس
پس از شناســایی مخفیگاه این باند
در یــک عملیــات غافلگیرانــه همه
آنهــا را دســتگیر کردند .در بازرســی
از مخفیگاه این متهمان یک قبضه
تپانچه دولول و مقدار  2کیلو و 300

گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف
شد.
ســارقان در ابتدا منکر هرگونه جرم
ارتکابــی شــدند امــا بــا ارائه اســناد
و ادلــه بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف
گشودند.
وی دربــاره نحــوه ســرقت این باند
گفــت :ســارقان کــه اعضــای یــک
خانــواده بودند بــا اســتفاده از یک

ایران

واژگونی مرگبار پژو

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

خواستگاری
بادلفین
مــرد خــوش ذوق چینی
برای پیشــنهاد ازدواج به
دختــر مورد عالقــهاش از
یک دلفین کمک گرفت.
بهگزارش گوود نیوز ،او به
دختر مورد عالقهاش پیشنهاد داد تا از پارک آبی فلوریدا دیدن کنند و از قبل
هماهنگ کرده بود تا یک دلفین روی توپی پالســتیکی پیشنهاد ازدواجش را
به دست دختر مورد عالقهاش برساند.
«لیــز» دختر جــوان امریکایی نیز با دیدن این صحنه شــگفت زده شــده و به
درخواست همسر آیندهاش پاسخ مثبت داد.

زن باردار انگلیسی قصد دارد ب ه خاطر نامی که شوهرش
برای فرزندشان انتخاب کرده از وی طالق بگیرد.
بهگــزارش گــوود نیوز ،این زن به قاضــی گفته که  7ماهه
بــاردار اســت و شــوهرش قصد دارد تــا نام نامزد ســابق
خود را روی فرزندشان بگذارد و این یعنی وی به او هنوز
عالقهمند اســت و هر بار با صدا کردن نام فرزندمان یاد
نامزد سابقش برای او تازه خواهد شد.
شــوهر ایــن زن نیز که هویتــش فاش نشــده ادعا میکند
که این حس تنها بهخاطر تغییرات هورمونی همســرش
بوده و ربطی به اســم نامزد ســابقش نــدارد با وجود این
وی ادعا کرده در صورت پافشــاری شــوهرش بر این اسم
برگه طالق را امضا خواهد کرد.

مرگ کارگران طال یاب در افغانستان

دیلی میل

ریــزش تونلــی در یــک معــدن طال ،جان دســت کــم  ۳۰کارگر روســتایی را در والیت بدخشــان
افغانستانگرفت.
برخی منابع محلی به نقل از مسئوالن این والیت شمالی اعالم کردهاند که تعدادی از کارگران
نیز در زیر خاک گرفتار شدهاند.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان این خبر را تأیید کرد.
برخــی از رســانهها اعــام کردهاند کــه در جریان ریــزش تونل نزدیــک به  10کارگــر نیز مصدوم
شــدهاند .بدخشــان واقع در شمالشــرق افغانســتان یک منطقه کوهســتانی اســت که کارگران
طالیاب موســوم به «زرشــورها» برای کشــف ذرات طال اقــدام به حفر تونــل در تپهها و کوههای
مشرف به آن میکنند .لغزش تپههای خاکی و برفکوچها در این منطقه همهساله با حوادثی
مشابه همراه بوده است.

را پیدا و از او شکایت کند.
ëëشکایتازدندانساز
«ســیما» پس از شــکایت در کالنتری
بــرای تشــکیل پرونــده به دادســرای
ناحیــه  19تهران(جرایــم پزشــکی
دارویی) رفت .بازپرس شــعبه ســوم
پس از بررسی اظهارات دختر جوان،
پرونــده را بــه کمیســیون پزشــکی
فرســتاد .در ایــن جلســه اعضــا پس
از معاینــه ،بررســی مــدارک قبلــی و
شنیدن صحبتهای «سیما» ،اعالم
کردنــد درمان انجام شــده براســاس
موازین علمی نبوده است .همچنین

اقدام جالب
دختر کوچولو
برای کمک به حیوانات

دختــر  10ســاله امریکایــی بــا فــروش
لیمونــاد موفــق شــد تــا بــه حیوانــات
بیپناه کمک کند.
بهگــزارش گــوود نیــوز« ،فراننی» پس
از طوفــان هــاروی و تخریــب خانههــا
تصمیــم گرفت کاری کنــد تا حیوانات
زخمی و بیپناه را نجات دهد.
وی بــا کمک مــادرش و چند دوســت
دیگــر کلیپــی تهیــه کــرده و در آن از
مــردم نیکــوکار خواســتند تــا در ایــن
راه آنهــا را کمــک کننــد در نهایــت
«فراننی» موفق شــد پس از یک هفته
مبلــغ  3500دالر از فــروش لیمونــاد
جمع کند.
او میگویــد بــه حیوانــات عالقهمنــد
اســت و با این کار توانســته به پناهگاه
حیات وحــش کلیولند و بــه گونههای
مختلف کمکرسانی کنند.

قتل عام خانوادگی
در هرات

مرد افغان در شــهرهرات شــش عضــو خانــوادهاش را با
اسلحهکالشنیکفبهگلولهبست.دراینحادثهچهارنفر
کشتهودونفرزخمیشدند.پلیسشهرهراتیکشنبهشب
این قاتل را که نادرشــاه نام دارد ،دســتگیر کرد .وی هنگام
دستگیری اصرار داشت که فیلمش در فیس بوک منتشر
شودتاجهانببیندکهاوبیغیرتنبودهاست.هنوزانگیزه
اصلیویازاینجنایتمشخصنشدهاست.

مرگ نوه به خاطر بوی
غذای مادربزرگ
پســر بچه امریکایــی بهعلت استشــمام بــوی غذای
مادربزرگشجانباخت.
بهگزارشاســپوتنیک،اینپسر 11سالهمیهمانخانه
مادربزرگش در نیویورک شــده بود اما مادربزرگ که از
آلرژی نوهاش به ماهی خبر نداشت برای ناهار ماهی
سرخکردهبود.پیچیدنبویماهیدرآشپزخانهباعث
شد پســرک به محض استشــمام بوی ماهی بیهوش
شود .مشخص نیست که پســر بچه در آشپزخانه چه
کارمیکــردامااوحتــیاینغذاراامتحــانهمنکرده
بود،برایآنکهبویماهیدرفضاآنقدرپیچیدهبودکه
پســر بچه آن را تنفس کرد و از هوش رفت .خانواده با
آمبوالنس تماس گرفتند اما وی در بیمارســتان جان
باخــت .دلیل واقعی مــرگ وی پس از کالبدشــکافی
مشخص خواهد شــد ،اما والدین مطمئن هستند که
بویماهیعلتاینحادثهاست.

