
روبان مشكي روي ماشين عروس

13 كشته و زخمي در كاروان 
بدرقه كنندگان عروس  و داماد

تص�ادف زنجي�ره اي كاروان عروس�ي در مح�ور 
زنجان به تبريز 13 كشته و زخمي بر جاي گذاشت. 
رئيس پليس راه استان زنجان به مهر گفت: اين حادثه 
س��اعت ۳ بامداد پنج ش��نبه بر اثر تصادف خودروي 
سواري زانتيا با يك خودروي پژو رخ داد كه در جريان 
آن يك نفر كشته و چهار نفر مجروح شدند. به دنبال 
اين حادثه يك دس��تگاه خودروي س��مند نيز با يك 
خودروي پرايد برخورد كرد ك��ه در اين حادثه نيز دو 
نفر كشته و شش نفر مجروح شدند. سرهنگ علي اصغر 
شيرمحمدي ادامه داد: سرعت باالي خودروي زانتيا 

علت وقوع اين تصادفات بود.  

شتر سرگردان 4 نفر را به كشتن داد
نف�ر  ي�ك  ب�ا  پ�ژو  خ�ودروي  تص�ادف 
چه�ار  ب�م  ايرانش�هر-  مح�ور  در  ش�تر 
كش�ته و پن�ج زخم�ي ب�ر ج�اي گذاش�ت. 
ساعت 22 چهارش��نبه خودروي سواري 405 با يك 
نفر ش��تر در كيلومتر 45 ايرانشهر به بم برخورد كرد. 
اين حادثه باعث انحراف سواري پژو و تصادف آن با دو 
دستگاه پژو پارس و پرايد ش��د. در جريان اين حادثه 

چهار نفر كشته و پنج نفر مجروح شدند. 
فرمانده پليس راه جنوب سيستان و بلوچستان توجه 
نكردن به جلو از سوي راننده خودروي سواري را علت 
وقوع حادثه اعالم كرد. سرهنگ محمدرضا كورسي 
به ايرنا گفت: رها كردن شترها در بيابان موجب بروز 

حوادث ناگواري مي شود.  

تصادف خونين 206 با مزدا 3
 تصادف خ�ودروي پ�ژو 206 با م�زدا 3 در آزادراه 
تهران - كرج سه كشته و دو مجروح بر جاي گذاشت. 
عصر روز پنج ش��نبه خودروي س��واري 206 با چهار 
سرنشين در مسير غرب به شرق در حركت بود كه به 
دليل سرعت زياد و عدم كنترل با گاردريل برخورد و 
از آن عبور كرده و با خودروي مزدا ۳ كه از مسير مقابل 

در حركت بوده، برخورد مي كند. 
حس��ن عباس��ي، مدي��ر رواب��ط عموم��ي اورژانس 
تهران گف��ت: در اين حادثه س��ه نفر از سرنش��ينان 
ً  خودروي سواري 206 شامل دو زن و يك مرد حدودا
20 ساله در دم فوت و فرد ديگر از اين وسيله نقليه و 

تنها سرنشين مزدا نيز مصدوم مي شوند. 

 

محمود مصدق
تأكي�د ب�ر تحكي�م بني�ان خان�واده  از 
آموزه هاي ديني اس�ت كه همواره افراد 
جامعه ب�ه آن دع�وت ش�ده اند. تجربه 
نش�ان مي دهد آنان كه اين توصيه ها را 
در زندگي خويش پذيرفته اند از گرفتار 
شدن در آسيب ها در امان بوده اند. بروز 
جلوه هاي تازه در زندگي ه�اي امروزي 
آس�يب هايي به دنبال داش�ته كه طالق 
يكي از ارمغان هاي ناميمون آن است. اما 
خيلي وقت ها زوج هايي كه براي ساختن 
زندگي رؤيايي خويش پيمان زناش�ويي 
بسته بودند، يكي از آنها ديگري را براي 
هميشه از دايره زندگي حذف مي كند. نظر 
به اهميت موضوع در اين باره گفت و گوي 
م�ا ب�ا محمدس�لطان همت ي�ار، قاضي 
ديوان عالي كشور پيش روي شماست.

    
آقاي همت يار در ابتدا وضعيت 
پديده همسركش�ي در ايران 
را به نسبت س�اير كشورهاي 
دني�ا ارزيابي كنيد و س�پس 
بفرماييد اين پديده ريشه در 

چه عواملي دارد؟
آمار دقيقي از همسركش��ي در كشورهاي 
ديگر ندارم اما خوشبختانه در ايران به دليل 
قوي ب��ودن انگيزه هاي مذهبي م��ردم و از 
آنجايي كه در دين اسالم قتل نفس از گناهان 
كبيره محسوب شده است، افراد معموالً سعي 
مي كنند دستشان به خون كسي آلوده نشود، 
از اين رو آمار قتل و همچنين همسركش��ي 
در كشور باال نيس��ت. اما در پاسخ به بخش 
ديگر سؤالتان عرض كنم كه خشونت هاي 
خانوادگي و در رأس آنها همسركشي ريشه 
در عوامل مختلف ف��ردي و اجتماعي دارد. 
در واقع از انگيزه هاي همسركشي مي توان 
مس��ائل مالي، فقر، اعتياد به م��واد مخدر، 
خيانت زوجين به ويژه زن، فشارهاي روحي، 
عصبانيت هاي آني و حتي طوالني ش��دن 
مرحله طالق را نام برد. با اين وجود الزم است 
تأكيد كنم كه اين پديده در جامعه ما بيشتر 

ريشه در مسائل ناموسي دارد. 
يعني نقش مس�ائل ناموس�ي و 
خيانت در همسركشي از اعتياد 

هم بيشتر است؟
 بله، همين طور اس��ت. يعن��ي از آنجايي كه 
اعتق��ادات مذهبي در جامعه اي��ران جايگاه 
قوي اي دارد، لذا در اغلب موارد وقتي مردها 
پي به خيانت همسرشان مي برند نمي توانند 
اين موضوع را تحمل كنند و به جاي استمداد 
از قانون، مرتك��ب جنايت مي ش��وند. با اين 
وجود اعتياد نيز در همسركشي نقش مؤثري 
دارد. معموالً افراد معتاد با توجه به مشكالت 
عديده اي كه در خصوص تأمين هزينه مواد 
خود دارند، آس��تانه تحمل شان بسيار پايين 
است و با كوچك ترين رفتار عصباني كننده اي 
از سوي همسرشان، كنترل خود را از دست 
مي دهند و اقدام به ض��رب و جرح وي و خود 
مي كنند كه در بعضي مواقع به قتل و نابودي 

خانواده منجر مي شود. 
آق�اي همت ي�ار همانط�ور ك�ه 
اش�اره كرديد، بررسي بعضي از 
پرونده هاي جنايي نشان مي دهد 
كه متهم به ش�دت با همسرش 
مش�كل داش�ته و با مراجعه به 
دادگاه خانواده قصد گرفتن طالق 
را داش�ته اما قبل از صدور حكم 
جدايي، مرتكب قتل همس�رش 
شده است. جنابعالي علت چنين 

اقدامي را در چه مي بينيد؟
به نظرم علت اصلي اين موضوع به لجبازي 
يكي از زوجين برمي گ��ردد. اگر مردي ديد 
ديگر به همسرش عالقه اي ندارد و تصميم 
به طالقش گرفت بايد تم��ام حق و حقوق 
همس��رش از جمله مهريه، نفق��ه و عده را 
بپردازد و رضاي��ت او را جلب كن��د در اين 
صورت معموالً مشكل خاصي پيش نمي آيد يا 
بر عكس زني ديد ديگر نمي تواند با شوهرش 
زير يك سقف زندگي كند اگر بيايد منصفانه 
رفتار كند و كمي از حقوق قانوني و شرعي اش 
به نفع همسرش بگذرد مثاًل به جاي گرفتن 
همه مهريه اش دو سوم آن را اخذ كند و اين 
گونه رضايت طرفش را جلب كند، احتمال 
اينكه قبل از طالق مورد ج��رح قرار بگيرد، 
كمتر مي شود. به هر حال پافشاري در گرفتن 
تمام حق و حقوق از سوي زن يا تالش مردها 
براي فرار از پرداخت حقوق زن در اين مرحله 

زمينه  ساز ارتكاب قتل مي شود. ضمن اينكه 
قانون كشور براي تمامي موارد اختالف بين 
زن و شوهر راهكار هاي مناسب و منطقي 
پيش بيني كرده است و به هيچ كدام از آنها 
اجازه خشونت، تنبيه و مجازات خودسرانه 

را نمي دهد. 
بعضي از متهمان در جلس�ات 
دادگاه مدع�ي فس�اد اخالقي 
همسرشان مي ش�وند در حالي 
ك�ه ق�ادر ب�ه اثب�ات ادعايش 
نيس�تند و تحقيق�ات قضايي 
و پليسي هم س�المت اخالقي 
مقتوله را تأييد مي كند كه اين 
امر نش�ان از اختالالت روحي، 
جاني و سوء ظن ش�ديد وي به 
همس�رش دارد، اين موضوع را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اثبات اتهام فس��اد اخالقي يك ش��خص در 
دادگاه راحت نيست. يعني اين گونه نيست 
كه قاتل به دروغ و با متهم كردن مقتوله به 
روابط غير اخالقي، بتوان��د از زير بار جرمي 
كه مرتكب شده فرار كند. به هر حال گاهي 
زن يا مرد در معاش��رت هاي خ��ود رعايت 
بعضي از موضوعات و ارزش هاي اس��المي و 
اخالقي را نمي كنند و حركاتي مي كنند كه 
موجبات سوء ظن همسر را فراهم مي نمايند 
كه متأس��فانه تداوم اين حركات موجبات 

طالق، جرح و حتي قتل را فراهم مي كند. 
 در جلسه دادگاه شاهديم كه 
متهمان همسركشي معموالً به 
جرمشان اعتراف نمي كنند يا 
با دروغ گفتن و صحنه س�ازي 
س�عي در بي گناه جلوه دادن 

خود دارند. 
اين موضوع بيش��تر برمي گردد ب��ه وجدان 
افرادي كه دس��ت به جنايت مي زنند . يعني 
ميزان عذاب وج��دان در اين خصوص نقش 
قابل توجهي دارد. به هر حال كمتر كسي پيدا 
مي شود كه در چنين وضعيتي خود را معرفي 
يا به جرمش اعتراف كند. البته اين به معني 
ف��رار او از محاكمه و اجراي عدالت نيس��ت؛ 
چراكه تجربه ثابت كرده هر جاني يك ردپايي 
از خود در صحنه جنايت بر جاي مي گذارد و 
رازش برمال و پس از محاكمه قضايي مجازات 
مي ش��ود. اما اينكه بعضي از متهمان س��عي 
در توجيه عملي كه مرتكب ش��ده اند دارند، 
مي توان گفت هر كس��ي بنا به اعتقاداتش و 

اخالق خاص خود رفتار مي كند. 
آقاي همت يار چرا همسركشي 
بازتاب گس�ترده اي در جامعه و 

نزد افكار عمومي دارد؟
چون اين مسئله  فردي، خانوادگي و اجتماعي 
است و تأثير مخرب و نابودكننده اي بر امنيت 
و س��المت عمومي جامع��ه دارد. قتل هاي 
خانوادگي به خصوص همسركشي، بر خالف 
قتل هاي ديگر، فشارها و پيامدهاي زيان بار 
فردي و اجتماعي را در خود پنهان دارد. اين 
همه در حالي است كه مردم توقع دارند وقتي 
دو نفر عقد نكاح بس��تند با يكديگر حس��ن 
سلوك داشته باش��ند و به ارزش هاي حاكم 
بر جامعه پايبند باشند اما وقتي يكي از آنان 
از اين خط قرمز ها عب��ور مي كند و مرتكب 
فعلي مي شود كه خواس��ت جامعه نيست، 
قطعاً افكار عمومي آن را نمي پذيرد در نتيجه 
واكنش بيشتري نشان مي دهند، در واقع يك 

تنفر اجتماعي را بروز مي دهند. 
پليس و دادسراي جنايي با كشف 
به موقع جرم قت�ل، اين تلقي را 
در افراد جامعه از جمله زوجين 
ايج�اد مي كنند ك�ه در صورت 
اقدام به قتل حتمًا شناس�ايي و 
مجازات مي شوند كه اين امر در 
بازدارندگي و پيش�گيري از اين 
پديده نقش زي�ادي دارد. با اين 
وجود بفرماييد عملكرد اين دو 

مرجع را چگونه مي بينيد؟
در ارتباط با كشف پرونده هاي قتل از جمله 
همسركش��ي عملكرد پليس و دادسرا هاي 
جنايي با توجه به امكاناتي ك��ه دارند خوب 
است و آمار هايي هم كه در اين خصوص ارائه 

مي شود، گوياي اين واقعيت مي باشد. 
 معموالً چند درصد از پرونده هاي 
همسركش�ي ب�ه رضايت ختم 

مي شود؟ 
با تالشي كه از س��وي هيئت صلح و سازش 
در دادسراها  يا از س��وي قضات دادگاه هاي 
كيفري صورت مي گيرد، خيلي از پرونده هاي 
همسركشي به رضايت ختم مي شود كه بهتر 
است مطرح نشوند، چراكه احتمال دارد مورد 

سوء استفاده بعضي از افراد قرار گيرد. 
در خاتم�ه چ�ه راهكارهاي�ي 
براي پيش�گيري و كاهش جرم 

همسركشي ارائه مي كنيد؟
 ب��ه نظرم ب��ا آم��وزش رفتاره��اي صحيح 
اجتماعي به مردم و ملزم كردن آنها به رعايت 
قان��ون و همچنين از بين ب��ردن معضالت 
اجتماعي - اقتصادي مي توان اين پديده را تا 

حد زيادي پيشگيري كرد.

 بيشتر پرونده هاي همسركشي
ريشه در مسائل ناموسي دارد
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سالمت رواني رانندگان سرويس مدارس بايد تأييد شده باشد
رئي�س پلي�س راهنماي�ي و رانندگ�ي ته�ران ب�زرگ 
ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه پلي�س حتم�ًا ب�ا س�رويس هاي 
غيرمج�از م�دارس برخ�ورد مي كن�د، گف�ت: رانن�دگان 
س�رويس هاي دخت�ران دبيرس�تاني باي�د زن باش�ند. 
سرهنگ تيمور حسيني با اشاره به شروع سال تحصيلي جديد و 
افزايش ترافيك 25 تا ۳0 درصدي به ايسنا گفت: نقص فني، عدم 
صالحيت راننده، نداشتن برچسب، سواركردن بيش از حد مجاز 
دانش آموز و نداشتن معاينه فني از جمله مواردي است كه پليس 

حتماً برابر وظايف خود با آن برخورد خواهد كرد. 
رئيس پلي��س راهور پايتخت گفت: عالوه ب��ر گواهينامه مجاز، 
رانندگان سرويس هاي مدارس بايد حداقل 2۳ سال سن داشته 
و متأهل باشند. همچنين اين افراد بايد گواهي سالمت جسمي 

و روحي خود را از مراكز مربوطه دريافت كنند و در سوابق شان 
هم پيشينه كيفري وجود نداشته باشد. وي تأكيد كرد: ما ترجيح 
مي دهيم براي دانش آموزان مقاطع ابتدايي و دانش آموزان دختر 
از راننده سرويس زن اس��تفاده ش��ود اما در خصوص دختران 

دبيرستاني زن بودن راننده سرويس اجباري است. 
سرهنگ حسيني با بيان اينكه ماشيني كه براي سرويس در نظر 
گرفته مي شود نبايد عمري بيش��تر از هفت سال داشته باشد، 
افزود: معاينه فني، بيمه نامه معتبر سرنش��ين و شخص ثالث از 
ديگر شرايط يك سرويس مدرسه اس��ت و عالوه بر آن موضوع 
مهم تر اين اس��ت كه خودروي انتخابي بايد ترجيح��اً از حوزه 

تاكسيراني يا اتوبوسراني باشد. 
وي با بي��ان اينكه خودروهاي ش��خصي تحت هيچ ش��رايطي 

قال��ب  در  نمي توانن��د 
سرويس مدرس��ه فعاليت 
كنند، گفت: انتخاب وسيله 
براي س��رويس مدرسه بر 
عهده مديران مدارس است 
و مس��ئوليت كوتاه��ي و 

حوادث احتمالي در اين خصوص بر عهده مدير خواهد بود. 
رئيس پليس راهور تهران با تأكيد بر اينكه س��خت گيري هاي 
پليس فقط براي ارتقاي ايمني دانش آموزان و آسايش آنهاست، 
از والدين و مسئوالن مدارس خواست در اين خصوص با پليس 
همكاري داشته باش��ند و تخلفات س��رويس هاي مدارس را به 

پليس اطالع دهند.

اعضاي باند خشن زورگيري كه با موتور و خودروهاي سرقتي 
از مردم زورگيري مي كردند، يكي پس از ديگري به دام افتادند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 4 صبح دوم ش��هريور ماه مأموران 
كالنت��ري خاني آبادن��و هن��گام گش��ت زني ب��ه سرنش��ينان دو 
موتورسيكلت آپاچي سفيد و هونداي سبز رنگ مشكوك شدند و 
دستور ايست دادند اما آنها بدون توجه به دستور مأموران با سرعت 
فرار كردند. تعقيب و گريز ادامه داش��ت تا اينكه مأموران مجبور 
شدند به سمت آنها شليك كنند كه گلوله به موتور آپاچي برخورد 
كرد اما سرنشينان آن با پاي پياده به فرارشان ادامه دادند. يكي از 
آنها براي فرار از دس��ت مأموران وارد يك خانه مسكوني نيمه ساز 
شد و دو سرنش��ين ديگر هم زير يك خودرو س��واري پارك شده 
مخفي شدند كه مأموران موفق شدند هر سه نفر را دستگير كنند 
اما سرنشين هوندا از دست آنها فرار كرد. در بازرسي از متهمان چند 

گوشي تلفن همراه، قمه و اسپري اشك آور كشف شد. 
در بررسي سوابق موتور آپاچي نيز مشخص شد موتور اول شهريور 
ماه به ش��يوه زورگيري سرقت شده اس��ت. مأموران در تحقيقات 
بيشتر از متهمان سوئيچ يك خودروي پرشيا را هم كشف كردند 
كه به شيوه زورگيري در منطقه خاني آباد، محدوده ميدان ميوه و 
تره بار سرقت شده بود. با شناسايي اموال مسروقه و اعتراف هر سه 
متهم، پرونده با موضوع زورگيري به دستور قاضي عموزاد، بازپرس 
ش��عبه چهارم دادس��راي ناحيه ۳4 تهران در اختيار پايگاه پنجم 

پليس آگاهي تهران قرار گرفت. 
جواد- 18 س��اله، هادي- 21 ساله و س��عيد- 19 ساله در جريان 

بازجويي ها به دهه��ا فقره زورگيري اعتراف و امين - 20 س��اله را 
كه از دست مأموران فرار كرده بود به عنوان همدست خود معرفي 
كردند. مالك پرشيا هم در اظهارات خود به كارآگاهان گفت: ساعت 
يك بامداد سي و يكم مرداد در حال پارك ماشينم جلوي در خانه 
بودم كه ناگهان يك نفر از در شاگرد سوار ماش��ين شد و با قمه و 
گاز اشك آور مرا به زور از ماشين بيرون كرد. همان موقع هم يك 
نفر ديگر از سمت چپ سوار شد. خواستم مقاومت كنم كه ناگهان 
جوان ديگري با موتور سر راهم را گرفت و دوستانش هم ماشينم 
را س��رقت كردند. كارآگاهان در بررس��ي پرونده هاي مشابه چند 
مالباخته ديگر را هم شناسايي كردند كه متهمان گوشي هاي آنها 
را سرقت كرده بودند. يكي از آنها به مأموران پليس گفت: ساعت 7 
صبح سي ام مرداد در ايستگاه اتوبوس ياغچي آباد منتظر اتوبوس 

بودم كه ناگهان سرنشينان يك 206 به من حمله كردند و با تهديد 
چاقو گوشي و هر چه پول همراهم بود را سرقت كردند. 

تحقيقات ادامه داشت تا اينكه مأموران مخفيگاه امين، چهارمين 
عضو گروه را هم در منطقه فالح شناس��ايي كردند اما او به محض 
اينكه متوجه حضور مأموران ش��د از پنجره طبقه س��وم مجتمع 
مس��كوني به داخل كوچه پريد تا فرار كند اما موفق نشد و هر دو 
پايش شكست. بدين ترتيب او هم دستگير شد. سرهنگ كارآگاه 
داوود مرادي، رئيس پايگاه پنجم پليس آگاهي پايتخت با اش��اره 
به اعتراف متهمان و شناس��ايي آنها از سوي دهها مالباخته گفت: 
قرار قانوني براي هر چهار متهم صادر شده است و متهمان جهت 
شناس��ايي ديگر جرائم ارتكابي و شناسايي مالباختگان در اختيار 

پايگاه پنجم پليس آگاهي قرار گرفته اند.

رونمايي از مدل هاي جديد سارقان خشن
شاكيان به پليس آگاهي بيايند

داروي مرگ موش جان خرس مادر را گرفت
خرس مادر كه هم�راه دو توله اش اطراف 
باغ هاي شميرانات پرسه مي زد با خوردن 

مرگ موش تلف شد. 
چند روز قبل اهالي روستاي آهار شهرستان 
شميرانات با ديدن يك قالده خرس همراه 
دو توله اش، محيط بان��ان را باخبر كردند. 
محيط بانان وقتي به محل حادثه رسيدند 
متوجه ش��دند اين خرس تلف شده است 
و توله هاي��ش ني��ز در تاريكي ش��ب راهي 

ارتفاعات شده اند. 
دكتر ايمان معماريان دامپزشك كلينيك 
تخصصي حي��ات وحش پرديس��ان گفت: 
علت اصلي مرگ اين خ��رس بعد از كالبد 
شكافي در كلينيك دامپزش��كي سازمان 
 محيط زيس��ت مس��موميت ب��ا والفارين 

)مرگ موش( اعالم شد. 
بر اس��اس اين گزارش، در اطراف روس��تاي 

آهار باغات ميوه و كندوه��اي پرورش زنبور 
عس��ل قرار دارند و به احتمال زياد اين ماده 
خرس و توله هايش براي اس��تفاده از ميوه و 
عسل به روستا نزديك شده اند كه باغداران و 
زنبورداران با قرار دادن طعمه آغشته به سم، 

مرگ اين خرس را رقم زده اند.

عكاسي زوج نروژي از كودكش�ان در ارتفاع بيش  
از 600 مت�ر و انتش�ار تصاوي�ر آن در ش�بكه هاي 
اجتماع�ي ب�ا واكن�ش كارب�ران مواج�ه ش�د. 
در اين تصوير ك��ه در صخره  »پريكس��تولن« يكي از 
ديدني  ترين جاذبه هاي گردش��گري نروژ گرفته شده، 
دختربچه  اي خردسال با فاصله اي چند قدمي از چهار 
نفري كه در نزديكي او هستند، در خطر مرگ حتمي 

ديده مي ش��ود چراكه فقط يك لغزش او مي توانس��ت 
به سقوطش منجر شود. »فِِرد سايربگ«، كوهنوردي 
است كه در آن نزديكي به همراه دختر 11 ساله اش بود 
و اين لحظه  دلهره آور را ثبت ك��رد. او در اين باره گفت: 
»نمي توانس��تم آن چيزي را كه چش��مانم مي ديدند، 
باور كنم. من ديدم كه مادر، دخترش را در نزديكي لبه  
صخره  روي زمين گذاشت و كمي عقب تر آمد تا زن ديگر 

بتواند از بچه با پس زمينه  »پريكستولن« عكس تميزي 
بگيرد.« تصوير ثبت شده توسط آقاي »سايربگ« پس از 
انتشار در رسانه هاي نروژي بسياري از مردم اين كشور 
شمال اروپا را ش��وكه و در عين حال خشمگين كرده 
است. صخره »پريكس��تولن« بر باالي يك آب دره قرار 
دارد و همه ساله دهها هزار گردشگر را از سراسر جهان به 

اين منطقه مي كشاند.

يك مرد ساكن ايالت فلوريداي امريكا روز پنج شنبه در تيراندازي در يك 
خانه، دختر و شش نوه خود را به ضرب گلوله كشت و سپس خودكشي كرد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، رابرت ش��ولتز، كالنتر بخش گيلچريست در 
ايالت فلوريدا گفت: اين مرد 51 ساله كه دان چارلز اسپريت نام دارد، پس از 
كشتن دختر و شش نوه خود، خودش را هم كشت. وي افزود: بزرگ ترين نوه 
اين مرد كه در اين تيراندازي كشته ش��د، 10 سال داشت و كوچك ترين آن 
نوزادي سه ماهه بود. شولتز در مصاحبه با خبرنگاران تصريح كرد: »من هرگز 
حادثه اي اين گونه نديده بودم.«پليس اعالم كرد اسپريت با خدمات اورژانس 
تماس گرفته و گفته بود قصد دارد به خود و ديگران آسيب برساند اما وقتي 
پليس وارد اين خانه شد، دختر و نوه هاي او همگي مرده بودند. گفته مي شود 

اسپريت زماني كه پليس وارد محل شد، خودش را كشت.

خارج از مدار

حوادث رانندگيمحمدسلطان همت يار، قاضي ديوان عالي كشور در گفت و گو با »جوان«:

تولد نوزاد با دو دندان پيشين   
ت�ول�د ي�ك ن��وزاد با 
دو دن�دان پيش�ين در 
بيمارس�تان ايزدي قم 
موجب تعجب پزشكان 
و مادر اين كودك ش�د. 
ب��ه گ��زارش مش��رق، 
اي��ن ن��وزاد در حالي روز 
پنج ش��نبه متولد شد كه 

دو دندان جلوي خود را در رحم مادر درآورده است. بر 
اساس گفته پزشكان، اين نوزاد در سالمت كامل است 

و مشكل خاصي ندارد. 

مرگ غم انگيز هنگام خانه تكاني  
زن س�الخورده در شهرس�تان ب�وكان هن�گام 
خانه تكاني دچار برق گرفتگي ش�د و جان باخت. 
اين حادثه صب��ح روز پنج ش��نبه در منطقه علي آباد 
 شهر بوكان هنگامي روي داد كه دست هاي خيس زن

60 ساله سيم فرسوده برق را لمس كرد. 
اين زن لحظاتي بعد از حادثه به بيمارس��تان شهيد 
قلي پور منتقل شد و از سوي تيم پزشكي تحت درمان 
قرار گرفت اما تالش ها براي نجات وي ثمري نداشت 

و او تسليم مرگ شد.
كارشناسان، بي احتياطي و فرسوده بودن سيم كشي 

ساختمان را علت حادثه عنوان كردند. 

 سقوط مرگبار 3 عضو خانواده 
به رودخانه دز  

چهار عض�و ي�ك خان�واده ك�ه س�وار ب�ر قايق 
س�قوط  دز  رودخان�ه  ب�ه  بودن�د  تفريح�ي 
كردن�د و س�ه نف�ر از آنه�ا ج�ان باختن�د. 
اين حادثه ساعت 2۳ پنج شنبه در تفريحگاه ساحلي 
»علي كله« دزفول رخ داد. ش��اهدان ب��ه ايرنا گفتند 
مردي هم��راه همس��ر و دو فرزندش س��وار بر قايق 
تفريحي شده بود كه قايق در تاريكي هوا دچار حادثه 
شد و تنها مادر خانواده از حادثه نجات يافت. از اجساد 

پدر و دو فرزندش خبري نيست. 
 محمدرضا كرمي ژاد، شهردار دزفول گفت: شكستگي 
فرمان قايق و برخورد آن با صخره منجر به سقوط اين 
افراد به رودخانه ش��ده اما صحت اين ادعا در دس��ت 

بررسي است. 

 3 بيمار به زندگي اميدوار شدند   
اه�داي اعض�اي ج�وان ش�يرازي ب�ه س�ه 
بخش�يد.  دوب�اره  زندگ�ي  نيازمن�د  بيم�ار 
معيني مدي��ر انجمن حماي��ت از بيم��اران كليوي 
فارس گف��ت: كليه هاي اي��ن بيمار ۳6 س��اله كه به 
دليل تصادف دچار مرگ مغزي شده بود، به دو بيمار 
ساله و 28 ساله شيرازي اهدا شد. كبد وي نيز به   ۳2
بيماري ۳۳ ساله از مرودش��ت در بيمارستان نمازي 

شيراز با موفقيت پيوند زده شد.

 پدربزرگ امريكايي، دختر و 6 نوه خود را كشت

1500 دالر پاداش كس�ي اس�ت ك�ه عامالن قتل دو گردش�گر 
انگليس�ي در تايلن�د را معرف�ي  كن�د. اي�ن دو گردش�گر 
دوش�نبه هفته گذش�ته در جزيره »كوه تائو« كش�ته ش�دند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، جسد اين دو گردشگر كه »ديويد ميلر« - 24 
ساله و »هانا ويتريج« - 2۳ ساله نام داشتند، صبح دوشنبه پيدا شد. اين دو 
بر اثر شدت ضرب و شتم فوت ش��ده بودند. »چايان توراساكول« فرماندار 
جزيره »كوه تائو« گفت: »اگر كسي اطالعاتي در اختيار پليس قرار دهد كه 
منجر به دستگيري عامالن اين قتل شود، جايزه اي به مبلغ 50 هزار بات 
)برابر با يكهزار و 500 دالر( دريافت خواهد كرد.« وي افزود: »ساكنان جزيره 

كوه تائو پرداخت اين جايزه را از درآمد شخصي خود متقبل شده اند.«
 

 تالش براي دستگيري قاتالن
2 گردشگر انگليسي در تايلند

پلي�س در تعقيب م�رد كالهبرداري اس�ت 
ك�ه ب�ا جع�ل هوي�ت م�ردي از حس�ابش 
220 ميلي�ون توم�ان برداش�ته اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، هش��تم اس��فند ماه سال 
گذشته مردي به مأموران پايگاه دوم پليس آگاهي 
تهران مراجعه كرد و گفت: ب��ه بانكي در ميدان 

سلماس رفتم تا از حسابم پول بردارم اما متوجه 
ميليون  ش��دم تمام موجودي حس��ابم كه 220 
تومان بود از بانك شعبه خيابان وليعصر برداشت 
شده است. پس از مطرح شدن شكايت، كارآگاهان 
به شعبه بانك وليعصر رفتند و در بررسي مدارك 
ارائه شده مشخص شد فرد ناشناسي با ارائه اسناد 

جعلي از حساب مالباخته برداشت كرده است. 
رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران با اش��اره 
به اينكه تالش براي شناس��ايي متهم بي نتيجه 
بوده، گف��ت: با بررس��ي تصاوي��ر دوربين هاي 
مداربس��ته بانك، تصوير مته��م تحت تعقيب 
شناسايي و از سوي قاضي پرونده دستور انتشار 
تصوير وي صادر شده اس��ت. سرهنگ كارآگاه 
افشار احس��اني فر از مردم خواست اگر موفق به 
شناسايي تصوير متهم شده اند آن را در اختيار 
كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ 

قرار دهند.

مجرم فراري را به پليس معرفي كنيد

گرفتن عكس يادگاري در پرتگاه


