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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

سرقت  100تن لوله نفتی در خوزستان

گــروه حــوادث /دو ســارق حرفــهای پــس از بریــدن
لولههای انتقال نفت در اهواز آنها را در شــهرهای دیگر
میفروختند.
سردار حیدر عباسزاده  -فرمانده انتظامی خوزستان-
در ایــن بــاره گفت :با اعــام خبر بریده شــدن لولههای
انتقال نفت و سرقت آنها در یکی از روستاهای همجوار
شهرســتان اهــواز ،بررســی موضــوع بهصــورت ویژه در
دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
مأموران پاســگاه غیزانیه اهواز موفق شــدند با اقدامات

اطالعاتــی دو ســارق حرفــهای را که با بریــدن لولههای
انتقــال نفت اقدام به فروش لولهها در شهرســتانهای
همجــوار میکردنــد ،شناســایی و در عملیاتــی ضربتی
دستگیر کنند.
در بازرســی از مخفیگاه متهمان  ۱۰۰تن انواع لولههای
 ۱۲اینچی بریده شــده انتقال نفت بــه همراه ابزارآالت
بــرش کشــف و همچنیــن خــودرو وانــت حامــل اموال
مسروقه توقیف شده است .کارشناسان ارزش لولههای
مذکور را بالغ بر هشت میلیارد ریال برآورد کردهاند.

شلیک به رئیس اداره منابع طبیعی ایذه
گروه حوادث /رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ایذه در
جریان درگیری مسلحانه با فردی که درختان را غیر قانونی
قطع میکرد با شلیک گلوله مجروح شد.
محمدرضا جرفی  -جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی
خوزســتان  -در ایــن بــاره بــه ایرنــا اظهــار داشــت :در ایــن
درگیری مســلحانه که عصر پنجشــنبه میــان نیروهای یگان
حفاظت منابع طبیعی شهرستان ایذه و یک متخلف قطع
درختــان بلوط رخ داد ،فرزاد حســینپور رئیس اداره منابع

اخاذییکمیلیاردتومانی
از پزشک جراح

گروه حوادث /پزشک جراح وقتی 8سال قبل صورت یک
بیمار تصادفی را عمل جراحی میکرد نمیدانست در دام
یکاخاذخواهدافتاد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،اواخــر ســال 89
امدادگــران اورژانــس مــرد جوانــی را کــه در یک ســانحه
رانندگی از ناحیه صورت بشــدت آســیب دیــده بود برای
معالجــه به یکی از بیمارســتانهای تهران اعــزام کرده و
توسط یکی از پزشــکان متخصص این بیمارستان تحت
عمل جراحی قرار گرفت.
پــس از جراحــی و معالجــه مــرد جــوان بــه بهانــه اینکه
از نتیجــه عمــل جراحی راضی نیســت شــروع بــه ایجاد
مزاحمت برای پزشک معالج خود کرد .وی با پیدا کردن
شماره موبایل دکتر در تماسهای مختلف ضمن تهدید
وی شــروع بــه اخــاذی کــرده و از دکتــر  30تــا  50میلیون
تومان وجه نقد درخواســت کرد .با اعالم شکایت پزشک
و بــا تالشهای صورت گرفته این فرد دســتگیر و به اداره
 16پلیــس آگاهی تهران بزرگ منتقل شــد .متهم پس از
دســتگیری با ابراز ندامت و پشــیمانی و درخواســت عفو
و گذشــت از ســوی متهم با رضایــت دکتر معالــج آزاد و
پرونده مختومه شد.
امــا پــس از گذشــت حدود  8ســال از ایــن پرونــده ،در 15
بهمن امســال بار دیگر پزشک جراح به دادسرای جنایی
تهــران مراجعــه و اعــام کــرد که فــردی ناشــناس وی و
خانوادهاش را تهدید میکند و یک میلیارد و  286میلیون

تومان پول درخواست کرده است.
بــا اعالم شــکایت این پزشــک جــراح و پیگیــری قضایی
کارآگاهان این یگان وارد عمل شده و در بررسیهای خود
دریافتند این مرد اخاذ همان متهم قبلی است.
مدتــی بعد متهم در تماس با پزشــک تهدیــد کرد که در
صورت نپرداختن پول درخواســتی به همســر و فرزندان
وی آســیب خواهد رســاند .بدین ترتیب بــا پیگیریهای
پزشک جراح و همکاری کارآگاهان اداره  16پلیس آگاهی
پایتخــت ،این متهم در یک ســفره خانه واقــع در نیاوران
شناسایی و دستگیر شد.
متهم در بازجوییها اظهار داشــت :ســالها قبل ســوار بر
خــودروی ســمندم در حال رانندگــی بودم کــه ناگهان به
خاطر سرعت باال تعادلم را از دست دادم و به داخل دره
سقوط کردم .گونه و بینیام بشدت مجروح شد .آن زمان
ی دادم .اما جای عمل
 5میلیون تومان پول هزینه جراح 
جراحــی کامالً روی صورتم مانده و برای همین به ســراغ
دکتر جراحم رفتم تا آثار زخم را ترمیم کند اما او مدام به
من وعده میداد .تا اینکه عصبانی شدم و شروع به تهدید
کردم او هم از من شــکایت کرد .در مرحله نخست ایشان
رضایت داد .اما بعد از چند سال با توجه به اینکه وضعیت
مالی بدی داشتم دوباره شروع به تهدید و اخاذی کردم.
ســرهنگ علی ولیپور گــودرزی ،معاون مبــارزه با جرایم
جنایــی پلیــس آگاهــی پایتخــت ،در تشــریح ایــن خبــر
گفت :متهم که فردی  42ســاله است ،معتاد به مصرف

مشــروبات الکلــی و موادمخدر صنعتی اســت و شــرایط
روحی و روانی مناســبی نــدارد .همچنین از مخفیگاه این
متهــم مــواد مخدر(شیشــه) و مشــروبات الکلــی کشــف
شده اســت و متهم به دستور بازپرس شعبه  10بازپرسی
دادســرای جنایی تهــران برای انجــام آزمونهــای روانی
و همچنیــن انجــام تســتهای اعتیــاد بــه مــواد مخدر و
مشــروبات الکلــی ،در اختیــار کارآگاهــان اداره  16پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

نمایشگاه عجیب
هنرمند انگلیسی

دانشــمندان بریتانیایی با بررســی فســیل یک الک پشــت  240میلیون ساله
متوجه شدند که این حیوان به خاطر ابتال به سرطان جان سپرده است.
به گزارش وایرد ،این فســیل در ســال  2015میالدی در آلمان کشــف شد و
دانشــمندان در تحقیقــات پی بردند فســیل متعلق بــه دوره تریاس زمین
بوده اســت و با انجام ســی تی اســکن پی به تومور بردهاند .دکتر «پاتریک
آزباش» رادیولوژیست دانشــگاه بریتانیا ،در این باره گفت«:متوجه شدیم
که حیوانات منقرض شــده نیز همچون ما از بیماریهای مزمن و ســرطان
جان سپردهاند».
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کشته در آتش سوزی یک خانه
در داکا

دانشمندان ناسا موفق به کشــف 300هزار کهکشان جدید در فضای
کیهانیشدند.
بهگــزارش ســاینس 200 ،محقــق از  18کشــور دنیــا بــا اســتفاده از
تلسکوپهایجدیدموفقبهکشفاینکهکشانهایجدیدشدهاند.
تلکسوپهامنابعنوریرارصدکردهوبابهدستآمدنتصاویرجدید
موفقبهاکتشافاتجدیدشدهاند.
پروفسور «استروفی» استاد دانشگاه ادینبورگ در این باره گفت«:با
استفادهازتلسکوپهابلبهکهکشانهایجدیدیدستیافتهایمکه
تاکنونقادربهدیدنآنهانبودهایم».

نشاندهد.
هر یک از رهگذران و مردم در طول روز کارهایی انجام میدهند که نشــان دهنده
موقعیتاجتماعیوکاریشاناست.

نابینایی که مجسمه می سازد

خوزه گارســیا آنتونیو ،مجسمهساز مکزیکی با ساخت مجسمههایی از خاک رس
توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
به گزارش یورونیوز ،او در حالی که زندگیاش را صرف هنر کرده بود در ۵۵سالگی و
در اثر ابتال به آب سیاه چشم بینایی خود را از دست داد.
او میگوید« :بینایی من کامالً از دست رفت اما امیدم را از دست ندادم .فهمیدم
ی و المسهام به مراتب قویتر شده و دوباره کارم را شروع کردم .حاال
که حس شنوای 
حس میکنم میتوانم ببینم اما این بار با حسم .من از دستانم برای خلق فرمها
طوری استفاده میکنم که گویی آنها چشمانم شدهاند».

جریمه سنگین برای شکار بز

شــکارچی امریکایی بهدلیل شــکار بزکوهی نــادر در کوههای پاکســتان جریمه
 110هزاردالری پرداخت کرد.
بــه گزارش میرر« ،بریــان هارلن» این بز نــادر را در کوههای منطقه «گیلگیت»
هومیان شمالی شکار کرده است.
بنا بر گزارشهای رســیده  80درصد از مبلغ  110هزار دالر غرامت به بومیان
منطقــه و  20درصد نیز به ســازمان حمایــت از حیوانات پاکســتان پرداخت
خواهد شد.
این گونه از بزهای کوهی جزو گونههای در خطر انقراض قرار دارند.

شــمار جــان باختــگان آتشســوزی ســاختمان مســکونی در داکا پایتخت
بنــگالدش بــه  110نفر رســید.بهگزارش نیویــورک تایمز ،این آتشســوزی
شــامگاه چهارشــنبه در پــی انفجــار یــک کپســول گاز آغــاز شــد و خاموش
کردن آن نزدیک به  12ســاعت بهطول انجامید .نگهداری مواد شــیمیایی
در انبارهــای ایــن ســاختمان ،عامــل اصلــی گســترش حریــق و افزایــش
شــمار تلفــات بــوده اســت .نزدیک بــه  50نفــر نیــز در جریان ایــن حادثه
زخمی شــدند که تعدادی از آنها به علت درصد ســوختگی باال در بخش
مراقبتهای ویژه بستری هستند.

مالقات خواهر و برادر پس از  70سال
زن امریکایــی موفــق
شــد پــس از  70ســال
بــرادرش را کــه در
کودکی از وی جدا شده
بودمالقاتکند.
به گزارش گــوود نیوز،
«بریانــا نلســون»
مادربــزرگ  87ســاله
میگویــد :هنگامــی
که دختری نوجوان بوده برادرش به خانوادهای دیگر ســپرده شد .در تمام این
سالها آنها نمیتوانســتند یکدیگر را مالقات کنند .اما باالخره توانست برادر
خود را در فضای مجازی پیدا کرده و موفق به مالقاتش شود.

سازکشتنراننده
گروهحوادث-حسینخانی/مردسابق هداردرنوشهرپ 
یک وانت پیکان ،جسدش را در داخل خودرواش به آتش کشید.
رازاینجنایترامأموران
آگاهی شهرستان نوشهر
پس از پیدا شــدن جســد
سوختهرانندهاینخودرو
وانت کشف کردند .هفته
آخر بهمن امسال یکی از
ساکنانشهرستاننوشهر
مقتول
هنــگام گــذر از منطقــه
جنگلی کشکســرا متوجه خودرو پیکان وانت شــد که در میان شــعلههای
آتش سوخته و در کنار جاده رها شده بود .او با احتمال اینکه ممکن است
حادثه ناگواری رخ داده باشــد طی تماســی با مرکز فوریتهای پلیس 110
پلیــس را در جریان واقعه قرار داد و آنگاه مأموران گشــت منطقه خود را
به محل حادثه رســاندند و متوجه شــدند که خودرو وانت کامالً ســوخته و
جســد نیمســوخته مردی هم در داخل آن قرار دارد .با انجام بررسیهای
تخصصی از سوی پزشکان قانونی مشخص شد که راننده میانسال خودرو
ابتدا با ضربات کارد از پا درآمده و ســپس جســدش را در داخل خودرو به
آتشکشیدهاند.
در ادامــه تحقیقــات معلــوم شــد که قربانــی حادثه بــ ه نــام احمد مرد
میانســالی از اهالی جویبار در منطقه مرکزی استان مازندران بوده که به
جمعآوریضایعاتاشتغالداشت.
با بررســی تماسهای مرد مقتول در تلفن همراهــش ،مأموران رد پای
یک مجرم سابقه دار را بهدست آوردند و او را دستگیر کردند.
ایــن مــرد در جریــان بازجویی اعتــراف کرد کــه مرد ضایعات فــروش را
بهخاطر اختالف شــخصی به قتل رسانده و سپس جســدش را به آتش
کشیده اســت .کارآگاهان برای روشن شدن راز این جنایت به بازجویی از
قاتلادامهمیدهند.

کشف  300هزار کهکشان جدید

هنرمند انگلیسی با پوشیدن لباس قرون
وســطایی درکنار مــردم حضــور یافت تا
نمایشــگاه عجیــب خیابانــی خــود را به
نمایشبگذارد.
بهگــزارش آواکــس نیوز ،او نخســتین بار در
سال 2011میالدی با لباسهای عجیبش میان
مردم رفت تا هنر خود را بهنام «وضعیت انسانی»

الک پشتی که سرطان داشت

طبیعی این شهرســتان از ناحیه پا مــورد اصابت گلوله قرار
گرفت.
جرفــی اضافــه کــرد :هنــوز مشــخص نیســت ،گلولــهای که
حســینپور را مجــروح کرده از اســلحه فرد متخلف شــلیک
شده یا از اسلحه خودش بوده که کمانه کرده؛ این مسأله از
سوی کارشناسان در حال بررسی است.
وی تأکیــد کرد :فرد متخلف در حال حاضر متواری اســت و
جستوجو برای دستگیری وی ادامه دارد.

راز قتل مردی
در میان شعلههای آتش

ایران

قســمتنودم/یحیی خان شــماره تلفن هتــل رئیس را
گرفــت و بــه متصدی بخــش اطالعــات و پذیرش گفت
داستانک
مایل است با سوئیت  24تماس بگیرد .چند لحظهای به
گفته مســئول بخش اطالعات هتل گوش فراداد و آنگاه
با چشــمانی که از بیم و هراس گرد شــده بود ،به مژگان
خیره ماند ،چرا که خبر قتل سرهنگ را شنیده بود .آنگاه
مسئولپذیرشهتلگوشیتلفنرابهیککارآگاهجنایی
توگو بود ،ســپرد تا واقعیــت ماجرای
که شــاهد این گف 
محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت
کشته شدن سرهنگ را برایش تعریف کند.
کارآگاه گفت :میشه خودتان را معرفی کنید آقای؟
بله،منیحییخانساکنحاشیهلسآنجلسهستم.باسرهنگبازنشستهایرانیمرتضیشرفشاهیچهآشناییدارید؟
 من با پسرشان مهران شرفشاهی آشنا بودهام ،اما بیش از یک هفته است که اینجوان را ندیدهام ،نامزدش که در ویالی من سکونت دارد ،نگران اوست.
یحییخان خیالش از گفتن این حقیقت آســوده بود چون آژانس همسریابی هنوز
مقدمات قانونی عقد مصلحتیاش با این دختر را فراهم نیاورده بود .پرسید:
 نامزدش نگران این جوان است چون بیش از یک هفته است که او را ندیده.کارآگاه گفت :مهران سه روز پیش از امریکا گریخته ،با یک هواپیمای لوفتهانزا از
نیویورک به مقصد ایران پرواز کرده.
یحییخان حیرتزده پرســید :فرار کرده؟ آخه چرا؟ در اینباره هیچ تماسی هم با
نامزدشنگرفته؟
کارآگاه گفت :متهم به قتل پدرش ســرهنگ شرفشــاهی بوده .جســد پیرمرد را تو
زیرزمینیکساختمانخرابهومتروکپیداکردهاند.آقایمحترمخواهشمیکنم
فــردا همراه همین دخترخانمی که نامزد متهم فراری معرفی میکنید به بخش
پلیس جنایی لسآنجلس تشــریف بیاورید به خاطر چند پرســش از شــما و نامزد
متهم فراری که برای کشف ابعاد مختلف جنایت راهگشا خواهد بود.
مژگان از دیدن چهره رنگپریده و نگران یحییخان به هراس افتاد و شانهاش شروع
به لرزیدن کرد .صاحبخانه گوشی را گذاشت و نگاهی سرشار از بیم و ابهام به دختر
کرد .مژگان پرسید :چی شده آقا؟
صاحبخانه گفت :با یک افســر جنایی صحبت میکردم .مهران به ایران فرار کرده
و جســد پدرش را در یک ســاختمان متروک پیدا کردهاند .من و شــما باید به دایره
جناییپلیسبرویمبرایبازجویی.
مژگان کف دو دستش را روی شقیقههایش فشرد و فشرده پرسید :سرهنگ کشته
شده؟ یعنی مهران پدرش را کشته و فرار کرده؟
 هنوز جزئیات جنایت مشخص نشده ،کارآگاهان جنایی سرگرم تحقیق هستند تاراز این قتل را روشن کند.
مژگان بازوانش را دور ساق پاهایش قالب کرد و سوگوارانه چانهاش را به روی زانوها
فشرد .حس نفرتی نسبت به مهران در وجودش بیدار میشد.
***
نقشهربودنسرهنگرااینجوانکینهجوبهخاطرقتلمادروتصاحببخشیازثروت
پدر پیرش کشیده بود که نحوه این آدمربایی را در همان ساختمان متروک قدیمی با
سه دوست مکزیکی و امریکاییاش در میان گذاشت .قرارشان این بود شبانه سرهنگ
را پیش از قتل به زیرزمین ساختمان خرابه منتقل کنند تا رمز گشودن صندوق امانات
بانکیاشراکهمحلنگهداریمجموعهگرانبهاییازطالوجواهراتشبود،ازاوبگیرند
و با دستیابی به ثروتی هنگفت ،آن را بین خود تقسیم کنند.
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سگ برف پاک کن
سگ خانگی که بخوبی
یــک انســان بــرف پارو
میکند سوژه رسانههای
اجتماعــی شــد .بــه
گــزارش گوودنیوز ،این
حیــوان باهــوش که در
ماساچوســت آمریــکا
زندگی مــی کنــد از پارو
کردن برف لذت میبرد
و به همین خاطر وظایفش را بخوبی انجام میدهد.
«امیلی مارشــوک» با به اشتراک گذاشــتن ویدئوی پارو کردن برف توسط
سگش باعث شده طرفداران زیادی در فضای مجازی پیدا کند.

بازداشت مأموران پلیسی
که پیرمردی را شکنجه کردند

مأموران پلیس بروندی در آفریقای
مرکــزی کــه پیرمــردی را بــه اتهــام
«جادوگری» شــکنجه کرده بودند،
بازداشتشدند.
بهگزارش یورونیوز ،نیروهای پلیس
شــهر رومونگــه در جنــوب بروندی
پیرمــرد  ۷۰ســالهای را بــه اتهــام
جادوگری در مقابل خانهاش کتک
زده و بشدت تحقیر میکنند.
شــاهدان محلی گفتند ایــن اتفاق
پــس از آن رخ داد کــه تعــدادی از
مــردم ایــن فــرد را بــه کشــتن یک
دختر جوان متهم کردند .این افراد
میگفتند که او با ادعای درمان از طریق «سحر و جادو» این دختر را کشته است .مأموران
پلیس که این پیرمرد را کتک زده بودند پس از انتشار ویدئوی این صحنههای وحشتناک
بازداشتشدند.
هر ساله دهها نفر به اتهام جادوگری در بروندی کشته میشوند .این کشور دارای اکثریت
مسیحی است اما خرافات نیز در میان مردم رواج زیادی دارد.

پرواز یوفو در آسمان استرالیا
پــرواز یوفــو در آســمان
ابــری و پر از رعــد و برق
استرالیا ساکنان منطقه
را شگفت زده کرد.
بــه گــزارش وایــرد،
بــا انتشــار فیلــم و
تصاویــر پــرواز یوفــو
میتــوان گفــت کــه
مــا در کهکشــان تنهــا
نیستیم .این ویدئو بیش از  50هزار بار در فضای مجازی دیده شده و به
وضوح نشــان میدهد که یوفو در میان طوفان و رعد و برق دیده شده
است.

