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تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

انفجار خط لوله اهواز تروریستی نبود
گــروه حــوادث  /انفجار خــط لوله نفــت جاده اهــواز -
ماهشهر که موجب مرگ  4نفر شد امنیتی نبود.
عبــاس حســینی پویــا -دادســتان اهــواز -با بیــان این
مطلــب گفت :پرونده قضایــی در رابطه با انفجار لوله
گاز در جاده اهواز ماهشــهر تشکیل شده است .ضمن
اینکــه از همــان ابتدای وقــوع حادثه بازپــرس ویژه در
محل حضور داشته است.
وی تأکیــد کــرد :بــا دعــوت از کارشناســان علــت وقوع
حادثه در حال بررسی است تا مشخص شود که در این
حادثه قصوری صورت گرفته است یا خیر؟
این حادثه ساعت  9:45صبح پنجشنبه رخ داد و خط
لولــه میعانــات گازی متعلق به شــرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب در مسیر اهواز -ماهشهر منفجر شد .به
گفته کارشناسان علت آن هم فرسودگی خط لوله بوده

اســت که در جریان این انفجار چند دســتگاه خودروی
عبوری به ســبب حــرارت ناشــی از آتشســوزی دچار
حریق شــدند .در این حادثه  4نفر جانشــان را از دست
دادند و  5نفر هم بشدت مصدوم شدند.
کیامــرث حاجــیزاده مدیــر کل مدیریــت بحــران
اســتانداری خوزســتان با تأیید این خبر گفــت 2 :نفر از
کشته شدگان داخل یک خودروی سمند بودند و  2نفر
دیگر هم راننده و سرنشــین یک دستگاه بونکر بودند،
البتــه اتوبوس مســافربری مســیر اهــواز  -کرمــان هم
درگیــر این حادثه شــد اما به هیچ یک از مســافران آن
آســیبی وارد نشــد 5 .مصدوم این انفجار هم که دچار
سوختگی شده بودند به بیمارستان سوانح و سوختگی
اهواز منتقل شــدند .همچنین ســاعاتی پس از انفجار
خــط لوله ،جمال عالمی نیســی فرمانــدار اهواز علت

شیر بهایی که رنگ خون گرفت
گروه حوادث /معصومه مرادپور /تازه داماد
کــه بــرای پرداخت شــیربها به پــدر عروس
مجبــور شــده بــود بــا همدســتی نامــزدش
سناریوی یک قتل را طراحی و اجرا کند پس
از محاکمــه در شــعبه دوم دادگاه کیفــری
استان تهران از حکم قصاص تبرئه شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حوادث«ایــران»،
رســیدگی به ایــن پرونده زمانــی کلید خورد
که جسد ســوخته مرد جوانی دو سال پیش
در اطراف کهریزک توســط چند رهگذر پیدا
شــد .در نخستین تحقیقات هویت جسد به
نــام فرید  30ســاله کــه از اتباع افغانســتان
بود شناســایی و به دســتور بازپــرس جنایی
تحقیقات برای دستگیری قاتل آغاز شد.
راز جنایــت زمانی برمال شــد که گوشــی
تلفن همراه فرید مورد بررسی قرار گرفت.
در آخریــن تماسهایــی کــه مقتــول بــا
مخاطبــان خود داشــت پلیــس رد پای مرد
25سالهای بهنام مسعود را کشف کرد.
مرد جوان سعی داشــت پلیس را گمراه
کند تــا اینکه در رونــد بازجوییها باالخره به
جنایت با همدســتی نامــزدش اعتراف کرد
و گفــت :وقتــی به خواســتگاری دختــر مورد
عالقــهام رفتــم پــدرش مبلغــی را بهعنوان

شیر بها از من خواست اما من پولی نداشتم.
بــه همین دلیــل تصمیم گرفتم بــرای جور
کــردن ایــن پــول از فریــد کــه دوســتم بــود
کالهبرداری کنم که ناخواسته موجب مرگ
او شدم .با اظهارات این مرد نامزدش بهنام
هانیه نیز به اتهام معاونت در قتل بازداشت
شد و آنها در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک
اســتان تهران پای میــز محاکمه ایســتادند.
در نخســتین جلســه رســیدگی بــه پرونــده
کــه به ریاســت قاضــی زالی و بــا حضور یک
مستشــار برگزار شــد اولیای دم درخواســت
قصاص کردند .سپس متهم در جایگاه قرار
گرفــت و بــا انــکار جرمش گفت :چند ســال
قبــل به خواســتگاری هانیه رفتــم .آنها اهل
افغانستان بودند و رسم به دریافت شیربها
داشــتند .پــدر او مبلــغ  25میلیــون تومــان
شــیربها تعیین کــرد .از آنجاییکــه به هانیه
عالقهمند بودم قبول کردم و به دروغ گفتم
توان پرداخت این مبلغ را دارم اما  5میلیون
تومــان بیشــتر از آن را نتوانســتم بپــردازم.
مدتی از نامزدی ما گذشــت تا اینکه پدرزنم
مابقی شیربها را خواست .از یک طرف پولی
در بســاط نداشــتم و از طرفــی دیگــر حاضر
نبودم هانیه را از دست بدهم.

تیرانــدازی در مدرســهای در جنــوب شــرق برزیــل جــان دســت کــم شــش
دانشآموز و دو نفر از کارکنان مدرسه را گرفت.این تیراندازی ساعت  ۹و نیم
صبــح بــه وقت محلی و زمانــی رخ داد که دانشآموزان بــرای زنگ تفریح از
کالسهایشــان در مدرســه ســوزانو در نزدیکی سائوپائولو خارج شــده بودند.
دست کم  10نفر دیگر هم در این حادثه زخمی شدهاند.
پلیس میگوید دو مهاجم که نقاب به چهره داشتند بعد از این حمله خود را
کشتهاند .هویت قربانیان و مهاجمان که گفته میشود دو نفر از دانشآموزان
سابق مدرسه و بین  ۲۰تا  ۲۵سال داشتند ،اعالم نشده است .پلیس میگوید
هنوز انگیزه مهاجمان مشــخص نیســت .پیــش از این حادثه مــردی در یک
تیراندازی دیگر در همان نزدیکی زخمی شده بود اما پلیس میگوید در حال
تحقیق است که آیا این دو حادثه با هم مرتبط بودهاند یا نه.

بــه همیــن خاطر بــه فکــر کالهبــرداری
افتــادم و از هانیــه بــرای اجــرای این نقشــه
کمک خواستم.او هم به خاطر عالقهای که
به زندگیمان داشت پذیرفت مرا همراهی
کنــد .وی ادامــه داد :فرید را میشــناختم و
مــی دانســتم قصــد ازدواج دارد .به همین
خاطــر هانیــه را بهعنــوان خواهــرم بــه او
معرفــی کــردم .بعــد از چند مرتبــه رفت و
آمــد فریــد بــه هانیــه عالقهمنــد شــد و او را
از مــن خواســتگاری کــرد .این ماجــرا برایم
خیلی ســخت بود اما چارهای نداشــتم.من
به فرید گفتم در عوض دریافت شــیربهای
 20میلیونی میتواند با خواهرم ازدواج کند.
او پول را به حســابم واریز کرد اما من هر بار
برای ازدواج آنها بهانهای آوردم.
ایــن متهم در خصوص نحوه جنایت به
قضــات گفت :فریــد که به ماجرا مشــکوک
شــده بــود ســرانجام واقعیــت را فهمیــد و
تصمیــم گرفت با پــدر هانیــه صحبت کند
و همــه ایــن اتفاقات را بــه او بگویــد .نگران
آبرویــم بــودم .بــا فریــد در کهریــزک قــرار
گذاشــتم تا با هــم صحبت کنیــم .آن روز با
خــودروا ش آمــد و مــن و هانیه بــا موتور به
محل قرار رفتیم وقتی با هم روبهرو شــدیم

یک بطری بنزین که از قبل آماده کرده بودم
را روی ماشــینش ریختــم تــا او را بترســانم.
حتی مقداری از آن روی خودم هم پاشــیده
شــد .با زدن فندک خــودرو آتش گرفت .اما
شــدت آتشســوزی زیاد بود و فریــد گرفتار
شــد ولــی من جــان ســالم بــهدر بــردم و با
هانیه ســوار برموتور فــرار کردیم .من قصد
کشتن فرید را نداشــتم و فقط می خواستم
بــا ســوزاندن خــودرواش او رابترســانم و از
تصمیمی که گرفته بود منصرفش کنم.
ســپس هانیــه در جایــگاه ویژه ایســتاد و
منکر معاونت در قتل شــد .زن جوان گفت:
من به اصرار نامزدم وارد این داستان شدم
و مقتول را فریب دادم .من در قتل اونقشی
نداشتم .در پایان جلسه هیأت قضایی وارد
شــور شد و هر دو متهم را از اتهام قتل عمد
تبرئه کرد .مسعود به پرداخت دیه و 7سال
زندان به خاطر کالهبرداری و حریق عمدی
محکوم شــد .هانیه نیز از دســت داشتن در
این ماجرا تبرئه شد.
بــا اعتــراض اولیای دم به حکــم صادره
ایــن پرونده در شــعبه چهارم دیــوان عالی
کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و این حکم
مهر تأیید خورد و قطعی شد.

سقوط هواپیما روی سقف خانه

سقوط هواپیمای کوچک روی سقف خانهای در اوهایو امریکا
مــرگ خلبــان را بهدنبال داشــت.به گــزارش دیلــی میل ،در
این حادثه خلبان هواپیما در دم کشــته شــد اما صاحبخانه و
ســگهایش به شــکل معجزه آســایی از مرگ نجات یافتند.
قربانی «دیوید ســاپ»  62ســاله نام داشــت که در پی نقص
فنــی نتوانســته بــود هواپیمــا را کنترل کنــد و پــس از برخورد
و آتشسوزی در دم کشته شد.

مرد خوش شانس دو میلیون دالر برد

تیراندازی مرگبار در مدرسه برزیلی

آتشسوزی را نشت نفت و گاز و تعداد کشته شدگان و
مجروحان این حادثه را به ترتیب  5و  6نفر اعالم کرد و
گفت :در این حادثه چهار خودرو منهدم شدهاند.
وی افــزود :یــک دســتگاه پراید ،یک دســتگاه ســمند،
یــک تانکــر آب و یک دســتگاه اتوبــوس در این حادثه
منهدم شــدهاند که اتوبوس فاقد مسافر بوده و راننده
آن زخمی شده است .ضمن اینکه باید تأکید کنم این
حادثه خرابکارانه و تروریستی نبوده است.
بازگشاییجادهاهواز–ماهشهرپسازحادثه
علی تراپپور رئیس ســازمان آتشنشــانی و خدمات
ایمنــی شــهرداری اهــواز هــم پــس از اطفــای کامــل
حریــق عنوان کرد :عملیات اطفا چند ســاعت بعد با
موفقیت به پایان رسید و جاده نیز برای تردد خودروها
بازگشایی شد.

مرد خوش شــانس امریکایی در دو ســال پیاپی دو بــار بلیت التاری یک
میلیون دالری برد.به گزارش گوود نیوز ،این مرد هر دو بلیت خود را از یک
مغازه در کارولینای شــمالی خریده بود« .اسپلون» برنده خوش شانس
ماجرا در این باره گفت«:شگفت زده هستم نمیتوانستم تصورش را هم
بکنم که در دو سال پشت سر هم دو بار جایزه یک میلیون دالری را برنده
شوم».نخستین جایزه را برای بازسازی خانه صرف کردیم اما قصد دارم
یک میلیون دالر دیگر را برای روز مبادا نگه دارم».

جنجال مسابقه فیل ها در ویتنام

قطع دست
به خاطر دریافت پول بیمه

زن جــوان اســلوونیایی کــه بــرای دریافــت پــول
از بیمــه دســت خــودش را قطــع کــرده بــود از
ســوی پلیس بازداشــت شــد.این در حالی است
کــه پزشــکان در بیمارســتان لیوبلیانــا ،پایتخت
اســلوونی موفق شــدند دســت او را پیوند بزنند.
این زن امیدوار بود که بتواند پس از قطع دســت
حــدود  ۳۸۰هزار یورو از شــرکت بیمه خســارت
دریافــت کنــد .پلیس معتقد اســت کــه او مدت
اندکــی پیــش از حادثه خــود را نزد این شــرکت،
بیمه کــرده بود .ســخنگوی پلیــس در این مورد
گفــت« :او بــا کمک یکی از اعضــای خانوادهاش
بــه طور عمدی دســت خود را بــا اره برقی از مچ
قطــع کــرد .او امیدوار بــود که بتوانــد وانمود کند
ایــن یــک حادثه بوده اســت ».ایــن زن به همراه
همدست  ۲۹سالهاش بازداشت شده است .آنها
در صورتــی کــه در دادگاه مجرم شــناخته شــوند
ممکن است به هشت سال زندان محکوم شوند.

رکورد حل مکعب روبیک با پا
پســر نیویورکی توانست مکعب روبیک را با پاهایش در  16.96ثانیه حل
کند.بــه گــزارش وایــرد« ،دانیل لوین»  16ســاله بــا انجام ایــن کار رکورد
جهانــی گینس حل مکعب را با پا بهدســت آورده اســت .این چهارمین
باری اســت که او موفق به انجام این کار شــده تا بتواند بار دیگر نام خود
را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند.

تصاویــر ســقوط آزاد دو چترباز بر فراز اهــرام ثالثه مصر توجه
بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد.
به گزارش دیلی میل« ،جولی کارن و کویز گرگ» سالهاســت

ترور سرکرده گروه تبهکار
گامبینو در نیویورک
پلیــس شــهر نیویــورک بــه رســانههای ایــن کشــور
گفتــه کــه فرانــک کالــی ،رئیــس خانــواده تبهــکار
گامبینو کشــته شده اســت .کالی  ۵۳ساله در بیرون
خانــهاش در منطقــه توت هیــل در اســتیتن آیلند،
هــدف چندین گلولــه قرار گرفــت و در بیمارســتان
درگذشــت .شــاهدان گفتهانــد که ضارب ناشــناس
دســت کم شــش بــار به ســوی کالــی شــلیک کرد و
ســپس بــا خودرویــی آبــی رنــگ از صحنــه حادثــه
گریخت .به گفته رســانههای نیویورک این اولین بار
از سال  ۱۹۸۵است که سردسته یک گروه تبهکار در
این شهر هدف گلوله قرار میگیرد.
گفته شــده کــه گامبینو یکی از پنــج خانواده تاریخی
مافیــای ایتالیایــی -امریکایــی در نیویــورک اســت.
فرانچســکو کالی معروف به «فرانکی پسر» در سال
 ۲۰۱۵سرکردگی این گروه تبهکار را از دومنیکو کفالو
تحویل گرفت.
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برگزاری مســابقه ســنتی فیلهــا در ویتنام با اعتــراض دوســتداران حیوانات
روبهرو شد .به گزارش دیلی میل ،مسابقه «بوون دون» در والیات مرکز ویتنام
هر سال با حضور دهها فیل برگزار میشود .بومیان به برپایی این جشن سنتی
اعتقاد دارند اما دوستداران حیوانات خواهان پایان یافتن این جشنواره شدند
چرا که به فیلها آسیب وارد شده و با آنها بد رفتاری میشود.
به گفته بومیان فیلها قبل از هر مســابقه با رژیم غذایی موز و نیشــکر تغذیه
میشوند تا قوی شده و استقامت بدنشان باال برود .گفتنی است این جشنواره
صدها تماشاچی دارد که از سراسر کشورهای آسیایی به ویتنام سفر میکنند.

ایران

کوبیدن  3باره چکش بر روی میز و جمله «ختم جلسه
دادگاه اعالم میشود» اگرچه پایانی بر رسیدگی به یک
یادداشت
پرونده اســت اما آغازی بر دردسرهای انسانی است که
به عمد یا سهو هر روز با طلوع خورشید چوب خطی بر
کامران علمدهی
دیوار سلول میکشد و خودش را با جمله «چون میگذرد
خبرنگار
غمی نیســت» قانع میکند تا شاید شــاکی پرونده دلش
بــه رحم آید و او را ببخشــد و یا عفو شــامل حالش شــود
تــا دوباره بتواند بدون حصار و دیوار و ســیمهای خاردارهای متراکــم آزادانه در
خیابان راه برود و از آن محبس رهایی پیدا کند.اما این نگاه یک سوی ماجراست.
شــاید ســوی دیگر آن تــا حد زیــادی تلختر و ســنگینتر از ســایه دیوارهای بلند
ندامتگاهی باشد که دست او را از دستان خانوادهاش دور کرده است؛ خانوادهای
که روزی او را پشتیبان و حامی و مایه دلگرمی شان میدانستند حاال با حبس او
دیگر نور امیدشان کم سوتر از ماهها و سالهای قبل شده است.
دیگر کســی نیســت کــه بتواند آنهــا را حمایت کنــد و مخارج زندگــی بخور و
نمیرشان را تأمین کند .در این مطلب روی صحبت ما تبهکاران ،جنایتکاران و
خالفکاران حرفهای نیست ،بحث برسر افرادی استکه ناخواستهو به خاطر یک
ندانم کاری ناچارند که سالها پشت دیوارهای زندان برای آزادی لحظهشماری
کنند.آنها درآمدی ندارند که بتوانند از عهده خرج و مخارج زندگی خانواده شان
بر آیند و باید فقط افســوس و حســرت بخورند و به این فکر کنند که چه بر ســر
زن و فرزندانشان میآید .البته بنیاد تعاون ندامتگاهها که یک مجموعه مردمی
و غیرانتفاعــی اســت در حد توانش ماهیانه حدود  300تــا  400هزارتومان برای
زندانیان اختصاص میدهد که نیمی از آن را به خانواده زندانیان و نیمی دیگر را
به خود زندانیان میدهد .با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه
و تــورم و گرانــی موجود حتی اگر کل این مبلغ را هم به خانواده زندانیان بدهند
بازهم دردی از آنها دوا نمیکند.
همین امر موجب میشــود تا بســتری برای انحرافات اقتصادی بســیاری از
افراد دربند رقم بخورد .بنابراین بجاســت مسئوالن ذیربط تا تبعات منفی این
موضوع بیش از پیش گریبانگیر جامعه نشده برای آن تدابیر مهمی بیندیشند و
حداقل در فواصل مختلف برای محکومان غیرعمد کمکهای مالی و سبدهای
کاالیی حمایتی در نظر بگیرند.
بــه تازگــی خبری از ندامتگاه تهران بزرگ به دســت مان رســید که مســئول
مــددکاری ایــن ندامتــگاه در اقدامی شایســته ایــن امر مهم را بــا کمک خیرین
بیــرون از زنــدان محقق کــرده و ماهیانه مبلغــی را به عنوان هدیه بــه زندانیان
پرداخت میکند تا از فکر و فشــاری که بر خانواده شــان وارد شــده کاســته شود.
حتی هر دو تا سه ماه یکبار هم سبدهای کاالیی حمایتی برای خانواده زندانیان
در نظــر گرفتــه و حــاال هــم که در آســتانه نــوروز هســتیم مبلغی هم بــه عنوان
عیــدی از ســوی خیریــن گمنام به آنها پرداخت کرده اســت.این مســأله شــاید
بــرای بســیاری از مــا در حد یک خبر باشــد امــا بــرای خانوادههایی کــه ماهها و
سالهاست که روزنه امیدشان کم فروغ شده نور امیدی است که آنها را به آینده
امیدوارترمیکند.
موضوعکمکبهزندانیانغیرعمددرندامتگاهتهرانبزرگبایدالگوییشود
برای ســایر ندامتگاههای موجود در کشــور تا آنها هم با کمک و حمایت خیرین
هر شهر که تعدادشان کم هم نیست ،گام بلندی در امیدواری و امیدبخشی به
زندانیان و به خصوص خانواده هایشان بردارند.یقیناً اگر مرکزی وجود داشت و
میتوانســت وضعیت خانوادههای زندانیان را پس از زندانی شدن سرپرست و
حامی خانواده بررسی کند و مورد آسیب شناسی قرار دهد قطعاً آمار انحرافات
اخالقــی ،اقتصــادی و اجتماعــی کاهش مییابــد و میزان تبعات منفــی آن بر
جامعه غیرقابل دفاع و انکار خواهد بود.
اگر به این نکته توجه داشته باشیم که انسان ها به صورت زنجیروار به یکدیگر
متصــل انــد ،آنگاه دیگر در بروز هر ناهنجاری از ســوی یک فرد و ســرایت آن به
طرق مستقیم و غیرمستقیم تردیدی وجود نداشت.

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

سوسک

زن چینی که برای خود و دوستانش اینترنتی سفارش
شــام داده بود  40سوســک در آن پیدا کرد .به گزارش
وایرد ،این زن که اهل شــهر «شانتو» استان گوانگ دو
اســت و هویتــش فاش نشــده اعالم کرد کــه با دیدن
غذایــش شــوکه شــده اســت .بنــا بــه ادعای ایــن زن
سفارش غذای وی گوشــت اردک ورقهای بوده که پر
از حشره و سوسکهای مرده بود.

که در انجام حرکات محیرالعقول چتربازی تجربه دارند.
ایــن دو چتربــاز عاشــق ســرعت هســتند و هنــگام هنرنمایــی
دیدنیشــان «ایوان کووی» عکاس  34ساله فرانسوی تصاویر

آنها را ثبت کرده است.
این نخســتین بار اســت که دو چترباز بر فــراز اهرام ثالثه مصر
فرود آمد هاند.

