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ازمیان خبرها
جدایی از گروه ،مرگ کوهنورد را رقم زد
توکلی -پیکر بی جان مرد گمشده در ارتفاعات روستای
گرازی سیرجان پیدا شــد .مدیر هالل احمر شهرستان
سیرجان دراین باره اظهارکرد  :در پی مفقود شدن مرد
 50ساله سیرجانی که روز جمعه به همراه سه نفر دیگر از
دوستان خود برای تفریح و کوهنوردی به ارتفاعات منطقه
چهارگنبد رفته بود  ،عملیات تجسس آغاز و جسد این مرد
در ارتفاعات روستای گرازی این منطقه پس از  18ساعت
تالش عوامل امدادی پیدا شد.
به گزارش خبرنگارما ،حسینی افزود :این مرد بر اساس
اعالم همراهان صبح جمعه از گروه خود جدا شد و به تنهایی
طی مسیر کرد .وی خاطرنشان کرد  :تیم پزشکی  ،ایست
قلبی هنگام تالش در ارتفاعات را موجب مرگ قربانی
اعالم کرد.

واکنش یک نماینده مجلس به قطع دست
سارقی در مشهد
عضوهیئترئیسهکمیسیونقضاییمجلسگفت:بهتربود
قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این
فرد و گرفتاریها و مشکالت معیشتی مردم حکم دیگری
را انتخاب میکرد .به گزارش ایسنا ،یحیی کمالیپور در
گفتوگو با «خانه ملت» در واکنش به اعالم خبری مبنی
بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد ،گفت :صرف
نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم
در مراجع ذیصالح ،نگاه به جوانب این قضیه میتواند
قابل بحث ،بررسی و تامل باشد زیــرا در کشور شاهد
اختالسهای میلیاردی ،رانتخواریها ،ویژهخواریها،
جرایم سنگینتر و به مراتب خانمانبراندازتر از یک سرقت
در مشهد هستیم.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شــورای اسالمی
افزود :به طور قطع حکم سارق مشهد برابر مقررات و طبق
قانون صــادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی
اجمالی زندگی این فرد و گرفتاریها و مشکالت معیشتی
مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب میکرد .وی
افزود :بعد از مدتها چنین حکمی در کشور اجرایی شده
بنابراین نگاههای بینالمللی به آن منفی خواهد بود و از
سویی مردم نیز روی خوش به این موضوع نشان ندادند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
شورای اسالمی ،با تاکید بر این که مجازاتها باید بازدارنده
باشد ،تصریح کرد :مجازاتها برای متنبهشدن متهمان
و پیشگیری از جرایم در جامعه در نظر گرفته میشوند اما
متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات
مردم را جریحهدار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرایم
نخواهد داشت.

قتل مرد  67ساله
در نزاع خانوادگی

ماجرای روانشناسقالبیکهطعمههایشرابه«مرگ»ترغیبمیکرد!
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی
انتظامی گیالن از شناسایی و دستگیری روان شناس
قالبیوفریبدهندهزنجوانگیالنیدرشبکهاجتماعی
موبایلی در یکی از استان های مرکزی کشور خبر داد .به
گزارشعصرشنبهواحداطالعرسانیپلیسگیالنبهایرنا،
سرهنگ ایرج محمدخانی گفت :در پی ارجاع یک فقره
پرونده از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رشت به

دادخواهیزنجوانگیالنیمبنیبراینکهفردیبامعرفی
خود به عنوان خانم روان شناس در شبکه های اجتماعی
موبایلی ،او را فریب داده و پس از اطالع از مشکالت روحی
و روانی نامبرده ،باعث ترغیب او به مرگ شده ،موضوع در
دستور کار این پلیس قرار گرفت .وی افزود :با تحقیقات
از بزه دیده و پی جویی های فنی و پلیسی ،کارآگاهان
پلیسفتاموفقشدندروانشناسقالبیشبکهاجتماعی

موبایلی را که مردی 25ساله ،اهل و ساکن یکی از استان
هایمرکزیبودشناساییوباهماهنگیمقامقضاییاورا
دستگیرکنند.سرهنگمحمدخانیاظهارکرد:باتوجهبه
ادلهدیجیتالکشفشده،متهمبهصراحتبهبزهانتسابی
و این که با سوء استفاده از عنوان جعلی خانم روان شناس
در شبکه اجتماعی موبایلی ،بزه دیده را که از مشکالت
روحی و روانی رنج می برد ،اغفال و ترغیب به مرگ کرده

 ،اعتراف کرد .رئیس پلیس فتای استان گیالن با بیان این
که متهم با صدور قرار وثیقه از سوی مرجع قضایی روانه
زندانشده،گفت:پروندهاینفردبرایشناساییدیگربزه
دیدگان در پلیس فتا مفتوح و درحال رسیدگی است و بر
این اساس از شهروندان می خواهیم در صورت مواجهه با
موارد این چنینی ،با مراجعه به پلیس فتا ،شکایت خود را
پیگیریکنند.

روایتچینیازفاجعه سانچی
جعبهسیاهنفتکشتا2هفتهآیندهبازگشاییمیشود

با گذشت حدود یک هفته از غرق شدن کشتی سانچی،
تیم امداد و نجات چین در نشستی خبری به ارائه روایت
خود از این عملیات پرداختند و درعین حال در بخشی از
این نشست فرمانده این تیم مدعی شد  :تمام قسمت های
کشتی غیر از کابین ایمنی در برابر تجاوز دزدان دریایی را
که به دلیل زیاد بودن گازهای سمی با کپسول اکسیژن
هم امکان ورود نداشت  ،برای یافتن خدمه و دریانوردان
ایرانی جست وجو کردیم ولی فقط در عرشه کشتی و
قسمت قایقهای نجات ،دو جسد پیدا کردیم.این سخنان
درحالیبیانشدهاستکهپیشتر درهمهگزارشهاتاکید
شده بود تیم چینی فقط  27دقیقه توانسته روی کشتی
دوام بیاورد و به دلیل دمای زیاد نتوانسته اند به جز کابین
و محل جعبه سیاه به نقطه دیگری سر بزنند .به گزارش
ایرنا و سایت اطالع رسانی http://persian.cri.cn
فرمانده تیم چینی در این نشست خبری گفت :یک تیم
چهار نفره با وجود خطرات زیادی از جمله احتمال انفجار
و انتشار گازهای سمی ،ضمن به خطر انداختن جان خود
وارد کشتی شدند.وی افزود :قسمت های مختلف کشتی
از جمله کابین اقامت کاپیتان و کابین اسکان خدمه را
جست وجو کردیم ولی فقط در عرشه کشتی و قسمت
قایق های نجات ،دو جسد پیدا کردیم .او گفت :با توجه به
این که حرارت 89درجه سانتی گراد و راهروی اضطراری
کابین ایمنی در برابر دزدان دریایی هم پر از دود داغ و
غلیظ بود ،تیم ما پس از بارها تالش نتوانست وارد آن شود.
وی افزود :به ناچار و زمانی که اکسیژن کپسول های ما
در حال اتمام بود ،با دو جسد و جعبه سیاه به کشتی 'شن
چیان' بازگشتیم .وی دربــاره نحوه ورود به کشتی هم
گفت :با کشتی «شن چیان» به  10متری کشتی حادثه
دیدهرسیدیموازطریقجرثقیلواردعرشهشدیم.فرمانده
چینیتیمچهارنفرهامدادونجاتافزود:کپسولهاحدود
 30دقیقهاکسیژنداشتندوماحدود 27دقیقهدرکشتی
ماندیم و بیش از این امکان ماندن و جست وجو در کشتی
میسر نبود .به گفته وی  ،عالوه بر گرما ،حرارت و دود غلیظ
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 ،هر کدام از ما بیش از  20کیلوگرم تجهیزات ایمنی از
جمله کپسول حمل می کردیم که به مشکالت کار افزوده
بود .معاون رئیس مرکز امدادرسانی دریایی چین با بیان
این که در این حادثه امدادرسانی اضطراری با مشکالت
بیسابقه ای مواجه شد و چین نیز تا پیش از این هیچ
تجربهایدرایننوعامدادرسانینداشتافزود:فاصله10
ساعتهساحلبامحلوقوعحادثهورساندنامکاناتیکیاز
مشکالتبود .دراینکنفرانسمطبوعاتی کهروزجمعهبه
وقتچینبرگزارشد،ویدئوییدربارهمراحلامدادرسانی
واطفایحریقنفتکشنیزبرایحاضرانبهنمایشدرآمد.
جی گوانلو معاون رئیس مرکز امدادرسانی دریایی چین
درپاسخبهپرسشخبرنگاربخشفارسیرادیوبینالمللی
چین دربــاره مشکالت امدادرسانی به نفتکش سانچی
گفت :چین تاکنون برای امدادرسانی در چنین حادثهای
تجربهای نداشته است .طبق اخبار منتشر شده ،حادثه
نفتکش سانچی ،نخستین حادث ه آتشسوزی و انفجار یک
نفتکش حامل میعانات گازی در جهان است .به همین
دلیل نیز انجام کارهای مربوط به امدادرسانی با خطرات و
چالشهای بسیاری مواجه شد .وی تاکید کرد  :در جریان
امدادرسانی ،ما همواره ارتباط خود با ایــران را حفظ
کردیم .سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای
هر روز و 24ساعته با مرکز جست وجو و امدادرسانی چین
به صورت تلفنی در ارتباط بود .ایشان همچنین بارها
در مرکز فرماندهی ،از پیشرفت امور آگاه شدند ،سفیر
جمهوری اسالمی ایران نیز وارد شهر شانگهای شد و در
مرکز فرماندهی شاهد کل جریان امدادرسانی بود .تمام
کارهاوجریانامدادرسانیبهصورتشفافانجاممیشد.
▪بهتراستکشتیغرقشدهازآببیرون کشیدهشود

جی گوا نلو ،معاون رئیس مرکز امدادرسانی دریایی
چین گفت :بعد از غرق شدن نفتکش سانچی ،دولت
چین به مدیریت امور بعد از حادثه اهمیت ویژه خواهد
داد.وی افزود :عالوه بر کشتیهای مختلف امدادرسانی

و مــاهــیــگــیــری بـــرای
جــســت وجــــو ،بــالــگــرد
ناظر بر آلودگی نفتی و
کشتیهای پا ککننده
آلودگی نیز برای انجام
کــــارهــــای مـــربـــوط به
برطرف کــردن آلودگی
در دریا اعزام خواهند شد
تا هر چه زودتــر تاثیرات
منفی نشت نفت در آب
های این منطقه کاهش
یابد .به پیشنهاد متخصصان ،برای انجام کارهای مربوط
به برطرف کردن آلودگی و ادامه جست وجوها ،بهتر است
کشتی غرق شده را از آب بیرون بکشند .اما طبق مقررات
و قوانین بین المللی ،این کار باید با مجوز صاحب نفتکش
انجام شود.
▪زمان بازگشایی جعبه سیاه سانچی

در همین حال ،ایلنا به نقل از هادی حقشناس معاون
امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گزارش
داد :بازگشایی جعبه سیاه با حضور نمایندگانی از ایران،
چین ،پاناما و نماینده کارخانه سوئدی سازنده VDRانجام
میشود .وی درباره زمان بازگشایی جعبه سیاه نفتکش
سانچی اظهار کرد :اکنون نماینده ایــران به شانگهای

رسیده است و پس از طی مراحل مقدماتی طی دو تا سه
روز آینده بازگشایی  VDRدر محل بندر شانگهای انجام
میشود .معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
همچنین بیان کرد :این رمزگشایی فقط درباره سانچی
نیست،مطالعهکشتیکریستالچینینیزبهطورهمزمان
انجام میشود.وی درباره روبات اعزامی به سانچی نیز
توضیح داد :این روبات درباره ساختمان کشتی اطالعات
دقیق کسب و بررسی میکند که آیا کشتی بدون آسیب
در ساختمان در بستر دریا قرار دارد یا خیر و بیشتر به
دنبال این هستند که الشه کشتی را از دریا خارج کنند.
به گزارش ایلنا« ،علیرضا ایــروش» سرکنسول ایران در
شانگهای   نیز از بازگشایی جعبه سیاه کشتی در دو هفته
آینده خبرداد.

خبر مرتبط
دادستان تهران :پرونده قضایی برای حادثه سانچی تشکیل شد
جعفری دولت آبادی دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه سانچی خبر داد و گفت :طبق قانون
مجازات اسالمی ما میتوانیم چنان چه برای اتباع ایرانی در خارج از کشور حوادثی رخ دهد ،این موضوع را پیگیری
کنیم .به دلیل آن که از حادثه دور هستیم و باید اطالعات و دالیل آن را به دست آوریم ،با همکاری دادستانی کل و
وزارت امورخارجه حقوق جان باختگان پیگیری خواهد شد.

قاتل نامرئی جان جوان روستایی را گرفت
توکلی -استفاده نادرست از سوخت فسیلی ،جوان
روستایی را به کام مرگ فرستاد.
جانشین فرماندهی انتظامی رفسنجان گفت :جوان
30ساله هرمزآبادی عصر روز گذشته به دلیل استفاده
نادرست از سوخت فسیلی و براثر استنشاق منواکسید

کربن جان خود را از دست داد .به گزارش خبرنگارما،
خلیلی افــزود :این جوان بر اثر گاز حاصل از سوخت
زغال در فضای بسته حمام ،مرگ خودرا رقم زد .شایان
ذکر است این فرد نوزدهمین قربانی قاتل خاموش
ازابتدای فصل پاییز تاکنون است .

...

درامتدادتاریکی

خواستگار آدم ربا

اگر چه افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه زندگی و آینده دختر
نوجوانم را به نابودی کشاندند اما شاید ما نیز در تربیت
فرزندمان کوتاهی کردیم و مهارت های برخورد با مزاحمان
یا حفظ حجاب را به درستی به اوآموزش ندادیم و...
مرد  40ساله ای که به دلیل آدم ربایی ،اغفال و انتشار
تصاویر دختر 13ساله اش در فضای مجازی شکایت کرده
بود ،در حالی که بیان می کرد حماقت یک جوان و حمایت
های پدر و مادر او از این اقدام احمقانه ،آینده دخترم را نابود
کرد به مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد مشهد
گفت :دخترم  13سال دارد و در مقطع راهنمایی تحصیل
می کند .اگر چه دوست داشتم دخترم همواره در مسیر
مدرسه حجاب کامل خودش را رعایت کند اما هیچ وقت
برای این کار به او اصرار نمی کردم در واقع هنوز او را دختر
کوچکی می پنداشتم که اگر کمی بزرگ تر شود خودش
مسیر درست را انتخاب می کند به همین دلیل شاید من
هم در تربیت فرزندم غفلت کــردم و راه و روش درست
زندگی را به او نیاموختم .دخترم با آن که کم سن بود ولی
خواستگاران زیادی داشت که ما به هیچ کدام از آن ها پاسخ
مثبتندادیمتااینکهحدودششماهقبلنوجوان 17ساله
ای در مسیر رفت و آمد به مدرسه سرراه دخترم سبز می شد
و برای او ایجاد مزاحمت می کرد .وقتی برای خواستگاری
به خانه ام آمدند ،محترمانه به آن ها پاسخ منفی دادم .با این
وجود آن ها دست بردار نبودند و حتی مادر آن پسر نیز مدام
مزاحم دخترم می شد .وقتی متوجه شدم آن ها هر روز کار
زشت خودشان را تکرار می کنند ،به ناچار مدرسه دخترم را
عوض کردم تا این موضوع موجب افت تحصیلی اش نشود
ولی آن ها بازهم به مزاحمت هایشان ادامه دادند .وقتی
ماجرای رفتارهای نامتعارف و خارج از عرف آن جوان در
منزل ما پیچید،پسرانم ناراحت شدند و تهدید کردند که اگر
بار دیگر مزاحمتی برای خواهرشان ایجاد شود او را تنبیه
می کنند .همسرم نیز پس از آن که دخترم را به رفتارهای با
متانت و رعایت حجاب توصیه می کند ،به او می گوید« :آخر
برادرانت به خاطر تو سرشان باالی چوبه دار می رود ».مرد
 40ساله ادامه داد :دخترم که این حرف ها را شنیده بود،
از ترس این که حادثه تلخی رخ ندهد به منزل خواستگارش
می رود تا آن ها را از عصبانی بودن برادرانش آگاه کند.
ولی مادر آن پسر با حیله و نیرنگ دخترم را به داخل خانه
می کشاند و دیگر به او اجازه خارج شدن از منزل را نمی
دهد .از سوی دیگر ما که نگران دخترمان بودیم ماجرای
گم شدن او را به پلیس گزارش دادیم و پیگیر موضوع شدیم.
در همین حال ،خواستگار دخترم که در جریان شکایت ما
قرار گرفته بود او را به منزل یکی از دوستانش منتقل و به
زور و تهدید تصاویر زننده ای را از او ضبط کرده است .آن
ها بعد از گذشت  10روز از این ماجرا دخترم را با چادر و
پوشیه به دادگاه آورده و آن جا رها کرده اند .مدتی بعد هم
تصاویر زشتی را که از دخترم گرفته بودند در فضای مجازی
انتشار دادند .دراین هنگام یکی از خواستگاران قدیمی
دخترم که هنوز به او عالقه مند است این تصاویر را دریافت
کرده بود که آن ها را به ما نشان داد و ما را از ماجرا آگاه کرد.
این گونه عده ای از احساسات و دلسوزی یک دختر 13
ساله سوء استفاده کرده اند که حاال باید قانون تکلیفشان
را مشخص کند....
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

ضارب معلم آمر به معروف
در نهاوند دستگیر شد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان
گفت :ضارب معلم آمر به معروف پس از  24ساعت تالش
مقامهای قضایی و ضابطان ،شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح،
جعفر شهبازی اظهار کرد :اواخر هفته گذشته دو مرد جوان
در یکی از خیابانهای شهر نهاوند برای دو خانم مزاحمت
ایجاد می کنند که یک معلم با دیدن این صحنه ،اقدام به امر
به معروف می کند.
وی بیان کرد :آمر به معروف پس از انجام این وظیفه شرعی
به سمت خانه مــادر بــزرگ خود که در همان حوالی بود
میرود  ،اما دو فرد یاد شده اقدام به تعقیب وی می کنند و
یکی از آنها در مکانی خلوت با ضربات پی در پی چاقو ،این
معلم را مجروح می کند.
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