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سه شنبه  23بهمن 1397

دزدی 800میلیونی از خانه عروس و داماد

سرقت  280کیلو زعفران

گروهحوادث/دو کارمند کارخانه تولید زعفران با طراحی نقشهای حساب شده
 280کیلو زعفران سرقت کردند.
ســردار محمدکاظم تقوی -فرمانده انتظامی اســتان خراســان رضوی -درباره
جزئیات این خبر گفت :در پی اعالم یک فقره سرقت محموله زعفران خشک
از یــک شــرکت فــرآوری و بســتهبندی زعفران در شهرســتان تربــت حیدریه به
فوریتهای پلیسی  ،110پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار
گرفت .تحقیقات اولیه پرونده نشان داد که سارقان 280کیلوگرم زعفران خشک
را که بر اساس نظر کارشناسان  42میلیارد ریال برآورد شده ،به سرقت بردهاند.
مأموران کالنتری  12تربت حیدریه با توجه به شــیوه ســرقت به دو کارمند این
شرکت ظنین شدند و آنها را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند.
ایــن دو متهــم کــه در برابــر شــواهد و ادلــه موجــود راهــی جز بیــان حقیقت
نمیدیدند ،اعتراف کردند که با طراحی نقشه سرقت ،شبانه وارد شرکت شده
و  280کیلو زعفران خشک را به سرقت بردهاند.

کشف دو پا در ارتفاعات توچال

گــروه حــوادث /کوهنــوردان در ارتفاعــات توچال دو پــا که از بقایای جســد زن
ناشناسی هستند پیدا کرده و موضوع را به پلیس خبر دادند.
بهگــزارش خبرنــگار جنایی «ایــران» ،ســاعت  19 ، 17:53بهمن مــرد جوانی
بــا مأمــوران کالنتــری  163ولنجک تماس گرفت و از کشــف دو پــا در نزدیکی
ایســتگاه  5توچــال خبــر داد .بــه دنبــال اعالم این خبــر ،تحقیقات به دســتور
بازپرس جنایی آغاز شــد .در بررســیهای صورت گرفته مشــخص شد که پاها
متعلق به زنی است که حیوانات جسد او را خورده بودند .متخصصان پزشکی
قانونــی زمان مــرگ را حدود  4روز قبــل اعالم کردند .بازپرس جنایی دســتور
انتقال جســد به پزشکی قانونی و بررسی پروندههای افرادی را که در چند روز
گذشته ناپدید شدهاند صادر کرد تا هویت جسد شناسایی شود.

حوادث
جهان

مرگسهانگلیسی
بر اثر وزش باد شدید

وزش شدید باد در انگلیس و تداوم بارندگی در این کشور دستکم جان  3نفر
را گرفــت .بــه گزارش یورونیوز ،یکــی از این قربانیان ،سرنشــین خودرویی بوده
که جمعه گذشــته در اثر ســقوط یــک درخت در اتوبانی واقــع در جنوب غربی
انگلیس کشــته شــد .پلیس منطقه نورث دوون هم گزارش داد فرد دیگری را
در نزدیکی سواحل منطقه سانتون نجات داده اما پیش از انتقال به بیمارستان
وی جان خود را از دست داد .گزارشها حاکی است که قطارهای بینشهری نیز
بهدلیل شــدت وزش باد سرعت خود را کاهش دادند که این امر به بروز تأخیر
یا لغو برخی خدمات ریلی منجر شــد .وضعیت بد آب و هوایی در این کشــور
همچنین نشستو برخاست هواپیماها را با مشکل مواجه کرده است.

 39هندی بر اثر مصرف مشروبات الکلی
جانباختند

مصرف مشروبات الکلی ارزان قیمت که به متانول سمی آلوده بوده 39هندی
را به کشتن داد و  ۲۷نفر دیگر نیز بستری شدهاند .این حادثه در چند روستای
شمالی در هندوستان اتفاق افتاده است .برخی از مقامات محلی ،پلیس را به
دست داشتن در فروش مواد الکلی آلوده متهم کردهاند.
اشــوک کومار ،افسر ارشــد پلیس هند درباره این اتهام گفت« :خبرها مبنی بر
آن است که  ۲۶نفر در منطقه اوتار پرادش در  ۳۰۶کیلومتری دهلی و  ۱۳نفر
دیگر نیز در بخش اوتاراخان جان خود را از دست دادهاند .اغلب کشته شدهها
از روستای بالپور در اوتاراخان بودهاند».
کومار همچنین افزود« :قربانیان روز پنجشنبه از مشروب ارزان قیمت آلوده
به متانول استفاده کرده بودند .گزارشهای اولیه به آلودگی مشروب با ماده
سمی متانول اشاره داشتهاند ».پلیس تاکنون  ۸مظنون به فروش مشروبات
قاچــاق را دســتگیر کــرده
اســت .در همیــن حــال
فرمانداری محلــی نیز ۳۵
نفــر از مقامــات از جملــه
 ۱۲نیــروی پلیــس را بــه
دســت داشــتن در فــروش
این مشــروبات متهم کرده
است.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

اعترافاتزنمیانسالیکهدخترسهسالهراربود

نمیدانستم «باران» مادر دارد

گروه حوادث

مرجان همایونی
خبرنگار

همزمــان با پیدا شــدن دختر بچــه ربوده
شــده افغان در خانه زنی میانســال وی در
بازجوییهامدعیشدبهخاطرعالقهزیاد
بهداشتندختراوراخریدهاست.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»،
باران سه ســاله روز  6بهمن از سوی یک
زن بهظاهــر نیکــوکار ربوده شــد .این زن
بــه بهانــه خرید لباس شــب عیــد برای
خانــواده بــاران کوچولو و سوءاســتفاده از
غفلــت مــادرش بچــه را ربــود .امــا پس
از  12روز ســرانجام بامــداد پنجشــنبه
18بهمن کارآگاهان اداره یازدهم پلیس
آگاهی پایتخت موفق به شناسایی محل
نگهــداری بــاران و پیــدا کردن او شــدند.
تحقیقات پلیســی نشــان مــیداد که زن
کودکربــا بــاران را بــه زن  46ســالهای
به مبلــغ یک میلیــون و  50هــزار تومان
فروختهاست.
ســردار علیرضــا لطفــی ،رئیــس پلیس
آگاهــی پایتخــت در رابطــه بــا ایــن خبر
گفت :باران  12روز در خانه زن میانسالی
بــود کــه مدعــی اســت کــودک را از زن
نیکوکاری خریده است .بررسیها در این
رابطــه به دســتور بازپرس شــعبه هفتم
دادســرای امور جنایی تهران ادامه دارد.
همچنین به دســتور بازپرس بخشــوده،
متهــم بــرای بررســی صحــت روانــی به
پزشکی قانونی منتقل خواهد شد.
مــادر بــاران دربــاره وضعیــت دخترک
سه ســالهاش به خبرنگار «ایران» گفت:
حــال بــاران خــوب اســت ،روانپزشــکی
کــه او را معاینه کرده گفــت حال بچهام
خوب است و مشکلی ندارد .البته شبها
بد خواب شــده و با اضطراب میخوابد.
از زن میانســالی کــه بچــهام نــزد او بــود
شــکایت کردیم اما به سه مرد جوانی که
چند روز قبل بازداشت شدند و مشخص
شــد در این ماجرا نقشی ندارند رضایت
دادیم.
گفتوگوبامتهم
 20ســال قبل ازدواج کــرده و حاصل این
زندگی یک پســر دانشجو است46 .ساله
اســت و میگویــد وقتــی ایــن کــودک را

میخریده نمیدانســته مادر باران زنده
است.
ëëچه شــد که تصمیــم بــه ربودن بــاران
گرفتی؟
بچه را من ندزدیدم ،مدتها دنبال یک
دختــر بچه بــودم 20 .ســال قبــل ازدواج
کــردم و خدا به من پســر داد .بعــد از آن
دوبــار بــاردار شــدم ،یکبــار پســر بــود که
ســقط شــد .یکبار هم دختر ،اســمش را
گذاشــتم نفس ،اما عمر نفســم کم بود
و مدتــی بعد فــوت کــرد .االن اگر بچهام
زنده بود هم سن باران بود .برای همین
در خانه باران را نفس صدا میزدم .من
عاشق دختر بودم ،به قدری که وقتی این
اتفاق افتاد به بهزیستی مراجعه کردم و
درخواســت فرزندخواندگــی دختر دادم
امــا آنهــا به مــن گفتنــد این کار دو ســال
وقت میبرد و من تحمل این همه زمان
را نداشتم.
ëëبعدچکارکردی؟
تصمیم گرفتم کــودک خانوادههایی را
کــه وضعیت مالــی بدی دارنــد و معتاد
هســتند یا کودکی که پدر و مــادر ندارد را
بــه فرزندخواندگی بپذیــرم .حتی وقتی
کرمانشــاه زلزلــه آمد خــودم را بــه آنجا
رســاندم .دنبــال بچــهای میگشــتم کــه
خانــوادهاش را در زلزلــه از دســت داده
و بیسرپرســت باشــد .امــا آنجــا کســی
کمکم نکرد .فقط یک آقایی شمارهام را
گرفــت و گفت اگر بچهای پیدا کرد با من
تمــاس میگیــرد .اما خبری نشــد و من
بازهــم بهدنبال کودک دختــری بودم تا
مادرش شوم .بعد رفتم سراغ آدمهایی
کــه میشــناختم و از آنهــا خواســتم اگــر
بچــه بیسرپرســت یــا بــد سرپرســتی را
میشناســند بــه من خبــر دهنــد .در این
میان با مردی آشــنا شــدم که در اطراف
بیمارســتانی در تهــران دستفروشــی
میکرد .بــه او گفتم دنبال بچه هســتم،
او مــرا به اطــراف تهــران بــرد و گفت در
این محدوده بچههای زیادی هستند که
خانوادههــای معتادی دارند و با مبلغی
پــول میتوانــی آنهــا را بخــری .اما هیچ
بچهای پیدا نکردیم.
ëëبازننیکوکارچطورآشناشدی؟
در یکــی از چهارراههــای جنــوب تهران،

دســتمال کاغــذی میفروخــت .وقتــی
فهمید دنبال بچه هستم گفت میتواند
کمکمکند.گفتخانوادهایرامیشناسد
کــه پدر در زندان اســت و مادر کودک نیز
فوت کرده است .دخترک با مادربزرگش
زندگی میکند و پیرزن شرایط نگهداری
از بچــه را نــدارد .میگفت کودکــی بور با
چشــمهای آبــی اســت و بهتریــن گزینه
برای من است که دنبال بچه هستم.
ëëدرقبالشازتوچهخواست؟
 250هزار تومان بهعنوان پیش پرداخت
به او دادم و  800هزار تومان بعد از اینکه
بچه را تحویل گرفتم.
ëëبارانراچطوریبهتورساند؟
روز جمعــه زنــگ زد و گفــت بچــه را
گرفتــه اســت .اول ســمت مولــوی بــا

مــن قرار گذاشــت اما بعــد از من
خواســت روبهروی شیرینیفروشی
در میدان خراســان بروم .شنبه بعد
از ظهــر بــه محــل قــرار رفتــم و بچه را
گرفتم .فاصلــهای را باهم پیاده رفتیم
و بعــد از آن ســوار تاکســی شــدیم و به
خانه آمدیم.
ëëخانــوادهات بــا دیــدن بچــه چــه
عکسالعملینشاندادند؟
پسر و همسرم با دیدن باران شوکه شدند.
میگفتند خانــواده باران نگران هســتند و
چشمانتظاربچهشان.امابهآنهااطمینان
دادم کــه بــاران کســی را نــدارد .واقعاً هم
تصور میکردم کســی را ندارد وگرنه هرگز
اینکاررانمیکردم.منخودممادرهستم
و میدانــم یک مــادر در نبود بچهاش چه

عکسها :ایران

گــروه حــوادث /زوج جوان وقتــی از ســفر  2روزه ب هخانه
برمیگشــتند تصــور نمیکردنــد دزدان حرفــهای تمام
سرمایه زندگیشان را برده باشند.
اخبار
بهگــزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،صبح شــنبه  20بهمن گزارش ســرقت
800میلیــون تومان پول و طــا از آپارتمانی در بلوار الله جنت آباد به کالنتری
138اعالم شــد .با حضور مأموران در محل مشــخص شد سارق برای ورود به
ایــن آپارتمان که در طبقه دوم ســاختمانی  4طبقه و دو واحدی قرار داشــت،
قفل در بالکن را شکسته و وارد خانه شده است .مأموران در نخستین بررسیها
این فرضیه را مطرح کردند که سارق با اطمینان از خالی بودن خانه وارد حیاط
شده و پس از باال رفتن از نردههای طبقه اول وارد بالکن آنها شده است .پرونده
در دادسرا تشکیل شد و شناسایی سارق در دستور کار مأموران قرار گرفت.
عــروس جوان که هنوز از ســرقت هدایای چند صد میلیونی ازدواجش شــوکه
بود ،به خبرنگار «ایران» گفت« :ما صبح پنجشــنبه برای سفری دو روزه خانه
را تــرک کردیــم .من همه درهــا را قفل کرده بودم و حتــی در آکاردئونی را هم
کشــیده بودم .چراغ آشــپزخانه و پذیرایی را روشــن گذاشــتم .بــا رعایت همه
این نکات به سفر رفتیم .وقتی صبح شنبه برگشتیم ،همه چیز عادی به نظر
میرســید .نه کسی صدای مشکوکی شنیده بود و نه قفل درها باز شده بود اما
وقتی خواستیم وارد خانه شویم متوجه شدیم مبل سه نفره پشت در است .با
ســختی وارد خانه شــدیم .پذیرایی و اتاق خوابها به هم ریخته بود و بیش از
 800میلیون تومان طال ،پول و ســکه که هدایای عروسیمان بود ،سرقت شده
بــود .در بالکن باز بود و قفل آن شکســته شــده بــود .به کالنتری زنــگ زدیم و
مأموران آمدند اما در مدتی که داشتیم شکایت را پیگیری میکردیم ،فهمیدم
چنــدی قبــل واحد دیگری در ســاختمان و چنــد خانه دیگــر در محل نیز هم
همینطور ســرقت شده و سارق یا ســارقان پول و طال برده بودند ».تحقیقات
پلیسی برای شناسایی دزدان از سوی پلیس ادامه دارد.
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سختیهایی
میکشــد .تا زمانی
که بــا مــادر بــاران روبهرو نشــده
بودم نمیدانســتم که او خانــواده دارد .با
دیدن مــادر بــاران ،خیلی ناراحت شــدم
کــه او را از مادرش جدا کردم .باران به من
میگفت مامان و خانــوادهام که باور کرده
بودند بچه کســی را نــدارد دیگر مخالفت
نکردند.

ëëدر مدتــی کــه
بــاران بــا شــما زندگــی
میکردسراغمادرشرانمیگرفت؟
اصــاً .باران بچه شــیرین امــا کم حرفی
بــود .از طرفــی من آنقــدر بــه او محبت
میکــردم که مرا مادر صدا مــیزد .برای
بچــه کلی لبــاس خریــدم و او را به پارک
میبردم .از او کلی فیلم و عکس گرفتم و
روزهای خوبی باهم داشتیم.

مرد کودک ربا ،بچه را پس آورد

فاطمه زهرا در آغوش پدر

گروه حوادث /دختر یک سال و نیمه که بهطرز مرموزی از خانه پدربزرگش ربوده شده بود
 24ساعت بعد پیدا شد.
بهگزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،سهشنبه  16بهمن مرد جوانی به همراه خانوادهاش برای
شرکت در مراسم جشن عقد یکی از بستگان به خانه پدرش رفت اما وقتی دختر 18ماههاش
در حیاط بازی میکرد ناگهان ناپدید شد .با اعالم خبر گم شدن فاطمه زهرا به پلیس و انتشار
عکس وی در فضای مجازی مأموران تحقیقات خود را برای یافتن او آغاز کردند .پدر فاطمه
زهرا در این باره گفت :بعد از ناپدید شــدن دخترم ،در تماسهایی که با ما گرفته شــد دوبار
بچه را دیده بودند که در آغوش یک مرد ناشناس بوده که گدایی میکرده است.
عمه فاطمهزهرا نیز به خبرنگار «ایران» گفت :ســاعت حدود  9شــب بود که شوهر من به
همراه دایی بچه و یکی دیگر از اقوام میخواستند به پارکی در منطقه شهرری بروند .دایی
بچــه از آنها میخواهد تا قبــل از رفتن او را مقابل خانه پیاده کنند تا لباسهایش را عوض
کند .اما ناگهان با فاطمهزهرا جلوی در خانه مواجه میشود .یک شیشه شیر هم کنار بچه
بود اما هیچ آثار جراحتی روی بدنش نبود و بچه کامالً ســالم اســت .ظاهراً مرد کودک ربا
خودش بچه را برگردانده بود.

حبس ابد برای باغبان قاتل
بــروس مکآرتــور ،قاتل ســریالی کانــادا روز جمعه از ســوی
دادگاه این کشور به حبس ابد محکوم شد.
باغبــان  ۶۷ســاله کانادایی که یکی از بدترین قاتالن ســریالی
این کشــور شناخته شده ،طی سالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۷میالدی
هشــت مــرد را که بیشــتر آنها عضــو جامعۀ همجنســگرایان
بودند ،کشته است.
بروس مکآرتور سرانجام در ژانویه سال  ۲۰۱۸میالدی توسط
پلیس تورنتو دستگیر و محاکمه او آغاز شد.
در پایــان رســیدگی
بــه ایــن پرونــدۀ
جنایی که یک سال
طول کشید ،دادگاه

محکومیت او را در تمام هشت قتل تأیید کرد.
جان مک ماهون ،قاضی دادگاه عالی انتاریو اعالم کرد که این
قاتل سریالی انجام قتلها را پذیرفته است اما هیچ نشانهای
از تأسف و پشیمانی در بروس مکآرتور دیده نمیشود.
دادگاه همچنین اعالم کرد که هرگونه عفوی برای او ،تنها پس
از طی  ۲۵سال زندان ممکن خواهد بود.
در میان قربانیان او نام دو ایرانی به نامهای مجید و ســروش
نیز دیده میشود.

حمله خرس های قطبی به مناطق مسکونی
ورود دهها خرس قطبی به مناطق مســکونی در روســیه
باعث اعالم وضعیت اضطراری شد.
مقامهــا در جزایــر نووایا زملیا اعــام کردند که خرسها
در مواردی به ســاکنان حمله کرده و وارد ساختمانهای
مســکونی و دولتــی شــدهاند .خرسهــای قطبــی در اثر
تغییــرات اقلیمی مجبور شــدند به خشــکی آمده تا غذا
پیــدا کننــد .روســیه آنهــا را یــک گونــه در معــرض خطر
دانسته و شکار آنها را ممنوع کرده است .سازمان فدرال
محیط زیســت این کشــور نیز بتازگی صدور مجوز کشتن
خرسها را ممنوع کرده است.
خرسها دیگر از گشتیهای پلیس و عالئمی که قبالً آنها

را فراری میداد ترسی ندارند .در نتیجه مقامها میگویند
نیاز به تدابیر شدیدتر وجود دارد.
آنها میگویند که اگر ســایر شیوههای ترساندن خرسها
نــاکام بماند ،در آن صورت کشــتن این حیوانات تنها راه
چاره خواهد بود.
مقامها میگویند کــه حضور این تعداد خرس در ناحیه
بیسابقه است و زندگی عادی در آنجا را مختل میکند.
الکساندر مینایف معاون سازمان مدیریت ناحیه گفت:
«مــردم میترســند خانههایــش را تــرک کننــد ،زندگــی
روزمره مختل شــده و والدین نمیخواهند بچه هایشان
را به مدرسه یا کودکستان بفرستند».

جزیره ای دیدنی در استرالیا

دانشــمندان در تازه ترین تحقیقات خود از جزیره ای که در نتیجه یک آتشفشان
در شرق استرالیا ایجاد شده به اکتشافات جالبی دست یافتند .این جزیره که نام
غیررســمی آن هونگا تونگا-هونگا هائاپائی ،اســت در سلطنت نشــین تونگا قرار
دارد و هماکنون زیستگاه بوتههای گلهای صورتی رنگ و مرغهای دریایی و حتی
جغدهای شکاری است.
تونگا مجموعهای از  ۱۷۰جزیره اســت که در شــرق اســترالیا در اقیانوس آرام قرار
دارد.

در ماه اکتبر گذشــته ،تیمی متشــکل از اعضای ســازمان آموزش دریایی و ناسا ،از
جزیره تازه به وجود آمده دیدن کردند.
دان سلیبک از پژوهشگران ناسا میگوید مشاهده گِل چسبناک کم رنگی از خاک
رس ،در این توده آتشفشانی او را مبهوت کرده بود.
وی پس از بازدید از جزیره گفت جزیره سریعتر از آنچه پیشبینی میشد از بین
خواهد رفت.
«بهنظــر میرســد باران در از بین رفتــن (جزیره) تأثیــر دارد .به همین جهت اگر

بــاران شــدید ادامه یابد ،ممکن اســت عمر ایــن جزیره تنها برای یــک دهه یا در
همین حدود باشد .ولی گفتن آن مشکل است؛ اگر خوش شانس باشیم ممکن
است برای مدت طوالنیتری وجود داشته باشد».
او میافزایــد بــا وجود این ،صرف این واقعیت که این جزیــره وجود دارد خودش
خیلی مهم است:
«از موقــع دسترســی بــه تصاویــر مــدرن ماهــوارهای ،تنها یــک بار این شــانس را
داشتهایم که چنین جزیرهای را ببینیم .این یک آتشفشان مسحورکننده است».

