
قاتل بی رحم به دام افتاد
فرمان��ده انتظامی ایرانش��هر در جنوب 
سیس��تان و بلوچس��تان گف��ت: ب��ا تالش 
ماموران پلیس این شهرس��تان یک شرور 
سابقه دار و فراری شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: 
در پ��ی س��رقت مس��لحانه به س��مت یک 
ش��هروند در محور بزمان- جبرآباد دلگان، 
دس��تگیری عامل این اق��دام ضد امنیتی در 
دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.وی ادامه داد: ماموران پس از تحقیقات 
پلیس��ی به اطالعاتی از بازگش��ت یک شرور فراری مخفی شده در استان یزد به 
ایرانشهر با یک دستگاه اتوبوس مسافربری دست یافتند. ماموران پلیس پس از 
شناس��ایی اتوبوس مورد نظردر یک عملیات غافلگیرانه این ش��رور را با کارت 
شناس��ایی جعلی دس��تگیر کردند.متهم در بازجویی به 2 فقره قتل، تیراندازی و 

ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان اعتراف کرد.
همسرکشی در آسایشگاه بهزیستی

 یک زن بدسرپرس��ت با ضربات چاقوی همس��رش در آسایشگاه بهزیستی 
بوشهر به قتل رسید.اکنون پلیس در تالش برای دستگیری قاتل است.

مردی که به صورت غیرقانونی از دیوار مرکز بهزیستی شهید رقیه حیاتی شهر 
بوشهر وارد محوطه شده بود، در کمین همسرش نشست.زمانی که این زن به سمت 
دستشویی در حیاط آسایشگاه رفته بود، همسرش به سراغ وی آمده و پس از واردن 
کردن ضربات متعدد چاقو به وی، متواری ش��د.این زن بدسرپرس��ت به دلیل آزار و 

اذیت های همسرش از ماه گذشته به آسایشگاه بهزیستی بوشهر پناه برده بود.
مرگ دلخراش زیر پراید بدون راننده

خالص ش��دن یک دس��تگاه خودرو س��ایپا در داخل پارک الله سقز موجب 
مرگ یک مسافر اهل اصفهان شد.

جواد کاظمی رئیس راهنمایی و رانندگی سقز گفت: یک خانواده مسافر که 
در داخل پارک الله سقز در حال استراحت بودند، ناگهان یک خودرو سایپا از 
روی چادر آنها رد می ش��ود که موجب مرگ مردی در حال خواب می ش��ود.
وی افزود: مرد اصفهانی 46 س��ال س��ن داشت که یک دختر و یک پسر، همسر 

و مادرش همراه وی بودند که آنها از این حادثه جان سالم به در بردند.
کاروان عروسی کودک 7 ساله را قربانی کرد

در اثر واژگونی یک دستگاه پژو 206 در کاروان عروسی در شهر نیر اردبیل 
یک کودک هفت س��اله کش��ته ش��د و یک نفر از سرنش��ینان این خودرو نیز به 
ش��دت مصدوم ش��د.محمد س��رافراز رییس فوریت های پزش��کی نیر گفت: 
امدادگ��ران پ��س از دریاف��ت خبر برای امدادرس��انی در محل حاضر ش��ده و 
مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند که پسر بچه هفت ساله در مسیر به دلیل 
ش��دت جراحات وارده جان خود را از دس��ت داد.حرکت کاروان های عروسی و 

سرعت و ویراژ خودروها در آنها بیشتر مواقع همراه با حوادث تلخ می باشد.
دستگیری متهمان حمله به خودرو امنیتی

س��خنگوی نیروی انتظامی از دس��تگیری س��ه عضو باند حمل��ه به خودرو 
زندانی��ان امنیتی در غرب تهران خبر داد.س��ردار س��عید منتظرالمهدی گفت: 
چندی قبل افراد مسلح به خودرو حمل زندانیان پلیس که دو متهم امنیتی را  از 
بوکان به زندان مهاباد منتقل می کرد حمله کرده و قصد داش��تند این متهمان را 
فراری دهند.وی ادامه داد:با هوش��یاری ماموران بدرقه داخل خودرو این حمله 
ناکام ماند و در جریان درگیری مس��لحانه یکی از ماموران مجروح و یکی از 
افراد مسلح دستگیر شد. با گذشت دو هفته از وقوع حادثه سه متهم دیگر حاضر 
در صحنه درگیری شناس��ایی و دستگیر شدند.وی تاکید کرد: متهمان دستگیر 

شده برای انجام تحقیقات بیشتر تحویل مقام قضایی شدند.
انفجارمین زیرپای 3 نوجوان سروآبادی

سه شهروند سروآبادی بر اثر انفجارمین مصدوم شدند.
فرماندار شهرس��تان س��روآباد ب��ا اعالم این خبرگفت:درای��ن حادثه که در 
اطراف گردنه »تته« از توابع بخش اورامان شهرس��تان سروآباد،روی داد سه 
نوجوان 15 س��اله اورامانی دچار آسیب ش��دند.علی مفاخری افزود: 2نفر از 
مجروحان مصدومیت جزئی داش��تند که به صورت س��رپایی مداوا شدند اما 
یک نفر از آنها ازناحیه پای راس��ت خود دچار آس��یب شده است. این نوجوان 
درحال حاضر در بخش ارتوپدی این بیمارس��تان بس��تری اس��ت و وضعیت 

عمومیش رضایت بخش است.

قتل دختر نوجوان در وسط خیابان 
قات��ل روانی دو دختر نوجوان را در حال عبور از خیابان هدف 

گلوله قرار داد که یکی از آنها در بیمارستان درگذشت.
دو دخت��ر 13 س��اله اهل تگزاس به نام های ل��ورن لنداوازو و 
ماکایال اس��میت مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. این حادثه در 
حالی اتفاق افتاد که هر دو دوست از مدرسه به خانه بازمی گشتند 
و هر دو در حالی پیدا شدند که به شدت به ضرب گلوله مجروح 
ش��ده بودند.هر دو مصدوم به بیمارستان انتقال یافتند ولی لورن 
لنداوازوبه علت شدت جراحت وارده در همان روز درگذشت و 
ماکایال اس��میت همچنان با مرگ دست  و پنجه نرم می کند و در 

شرایط وخیمی به سر می برد.
سقوط مرگبار هواپیمای خصوصی در مقدونیه

بر اثر سقوط یک هواپیمای 
در  خصوص��ی  کوچ��ک 
پایتخت  نزدیکی اس��کوپیه 
جمهوری مقدونیه، شش نفر 
از جمل��ه چهار ایتالیایی و دو 

کوزوویی جان باختند.
ش��هر  از  هواپیم��ا  ای��ن 
ترویزوی ایتالیا و به مقصد پریشتینا در کوزوو پرواز می کرد و 
قصد داش��ت نزدیکی غروب سه ش��نبه برای س��وخت گیری در 
نزدیکی اس��کوپیه به زمین بنشیند که دچار این حادثه شد. هنوز 
جزئیات هویت سرنش��ینان این هواییما و علت س��قوط آن اعالم 
نش��ده است.موسسه هواشناسی اسکوپیه اعالم کرد که در زمان 
س��قوط هواپیما ب��اران می باریده اما هیچ طوفان یا باد ش��دیدی 

نمی وزیده است.
تجاوز به 9 زن و دختر در گاراژ متروکه

9 زن و دختر جوان اتریش��ی که از س��وی 6 جوان مورد آزار 
و اذی��ت جنس��ی قرار گرفته بودند، پ��س از فرار چنگ آنان از 

پلیس کمک خواستند.
با شکایت این زنان و دختران جوان 6 مهاجر که 5 نفر افغانی 
و ی��ک نف��ر عراقی بودن��د بالفاصله توس��ط پلی��س اتریش 
بازداش��ت شدند.9 زن و دختر به پلیس گفتند: توسط مهاجمان 
از مراسم جشنی در اتریش ربوده شده و به یک گاراژ متروکه 

انتقال و در آنجا مورد  تعرض و تجاوز قرار گرفته اند.
پلیس در تحقیق از بازداش��ت ش��دگان که 5 نفر 15 س��اله و 
فرد عراقی 23 س��اله اس��ت دریافته اس��ت که هنگام تجاوز و 
آزار و اذیت زنان و دختران همه مهاجمان مس��ت بوده   اند.تمام 
متهمان بازداش��ت ش��ده اند و به گفته پلیس ب��ه زودی پس از 

تکمیل پرونده در دادگاه محاکمه خواهند شد.
مادری نوزاد 5 ماهه اش را خفه کرد 

م��ادر ب��ی رحم فرزن��د 5 ماهه خود را بع��د از جر و بحث با 
ش��وهرش خفه کرد.یک م��ادر بریتانیایی ب��ا مراجعه به اداره 
پلی��س در جن��وب فرانس��ه به خفه کردن بچ��ه 5 ماهه خودش 

اعتراف کرد.
 این مادر 42 س��اله که یک حس��ابدار اس��ت در آخرین روز 
تعطیالت خود در کنار دو پسر خود خوابیده بود و پدر بچه ها که 
ش��ب گذش��ته با این زن مش��اجره داشته اس��ت به اینکه این زن 

فرزند 5 ماهه آن ها را خفه کرده است، مشکوک شده بود.
 این مادر بریتانیایی به کش��تن بچه خود اعتراف کرده اس��ت و 
ادع��ا کرده که در آن لحظه خس��ته و بی انرژی بوده اس��ت. این 

مادر به پزشک روانشناس تحویل داده شده است.

سیل اجساد دفن شده را بیرون آورد

سیل رامسر باعث تخریب دیوار امامزاده و قبور محوطه شد.
صبح  دیروز با ورود س��امانه جدید بارش��ی مازندران به علت 
ش��دت بارش، س��یل در رامسر جاری شد. در جریان این سیل  در 
منطق��ه اش��کونکوه دیوار امام��زاده و بخش��ی از قبور محوطه 
تخریب و باعث بیرون آمدن مردگان از داخل قبور شد.با حضور 
نیروه��ای امدادی ب��ار دیگر جنازه های مردگان دفن و روی آنها 

پوشانده شد.

گروه حوادث: »تجاوز« واژه ای اس�ت 
که بار منفی زیادی دارد. وقتی صحبت 
از »تجاوز جنس�ی« به میان می آید این 
کلم�ه بار منفی بیش�تری پیدا می کند. 
اگ�ر پ�ای دردودل ف�ردی ک�ه قربانی 
تجاوز یا آزارجنس�ی شده بنشینید، او 
ای�ن اتف�اق را دردناک تری�ن تجرب�ه 
زندگ�ی خ�ود می داند ط�وری که انگار 
قرار نیس�ت هیچ وق�ت آن را فراموش 

کند و همیشه با آن درگیر است.
بخش��ی از این احساس دردناک مربوط به 
حس��ی است که این فرد از جامعه می گیرد و 
بخشی از آن خش��ونتی است که به زنانگی 
فرد اعمال ش��ده است. شاید آرزوی رسیدن 
ب��ه روزی ک��ه هیچ متجاوز جنس��ی در آن 
وجود نداش��ته باش��د محال به نظر برسد اما 
آش��نایی با تمام مش��کالتی که این قربانیان 
متحمل می ش��وند و راهکاره��ای درمانی و 
البته پیش��گیرانه بدون شک سودمند است.
دکتر اوحدی، روانپزشک در مورد پیامدها و 

راه های درمانی این اتفاق توضیح می دهد.
عوارض کوتاه مدت تجاوز جنسی

تجاوز به عنف معموال دو نوع عارضه در 
پ��ی دارد، عارض��ه زودهن��گام و عارضه 
دیرهنگام. از مهم ترین عوارض زودهنگام 
تجاوز جنس��ی می توان به حالت شوکی که 
در فرد ایجاد می ش��ود، اشاره کرد. او حالت 
ناراحتی ش��دید و بهت زدگی دارد. احساس 
طرد ش��دن از اجتماع و این فکر که به دلیل 
گن��اه نکرده مورد تحقیر و تنبیه قرار گرفته 
اس��ت و معم��وال ب��ا برخ��ورد نامناس��ب 
گروه های پزشکی و پیراپزشکی اورژانس 
و حتی پلیس می تواند تش��دید شود. او این 
احس��اس را دارد که چه بسا به خاطر ظاهر و 

پوشش��ی که داش��ته متجاوز ب��ه این عمل 
ترغیب ش��ده اس��ت. به این ترتیب احساس 
عذاب وجدان فرد چند برابر می ش��ود.یکی 
از مهم تری��ن عوارضی که بالفاصله بعد از 
حادثه تجاوز ب��روز می کند، حالت اختالل 
اس��ترس بعد از حادثه یا PTSD است، به 
نحوی که فرد صحنه های تجاوز جنس��ی را 
دوب��اره فلش بک می زند، آنه��ا را دوباره 
تجربه می کند و حت��ی گاهی حالت دفاعی 
ش��دید پیدا می کن��د. در ای��ن وضعیت او 
کناره گیری می کند و دلش می خواهد کسی 
او را نبیند و با او صحبت نکند، ضمن آنکه 
فعالیت های سیستم عصبی  اش زیاد می شود، 
یعنی پاسخش به محرک های محیطی مانند 
ص��دا و نور افزایش می یابد.او نمی تواند به 
کس��ی اعتم��اد کرده یا با ش��خصی ارتباط 
برق��رار کند. در این حالت ممکن اس��ت به 
خودکشی و مرگ فکر کند و آرزوی مردن 
داشته باشد. اگر زمینه مشکالت روانی در 
او دی��ده ش��ود این احتمال وج��ود دارد که 
دچار افس��ردگی شیدایی یا همان افسردگی 
دوقطبی ش��ود. توهم های شنوایی و بینایی، 
هذیان، خنده های بی معنی، خش��م بی جهت 

و… از عوارض دیگر این اتفاق است.
بدبینی نسبت به جنس مخالف

ف��ردی که م��ورد تجاوز ق��رار گرفته در 
طوالنی مدت نس��بت به رابطه جنسی حس 
ب��دی پی��دا می کند و از آن متنفر می ش��ود. 
درده��ای آمیزش��ی و  تنفر از جن��س مرد و  
بدبین��ی به جنس مخال��ف از دیگر عوارض 
تجاوز جنس��ی اس��ت. او س��عی می کند از 
مردها دوری کرده، حتی ش��ماره تلفن اش را 
عوض کند یا مس��یر رفت و آمدش را تغییر 
دهد. در طوالنی مدت قابلیت های جنسی  این 

فرد از بین می رود و اختالل اس��ترس پس از 
حادثه و افسردگی در او مزمن می شود.

افسردگی مزمن می تواند با توهم و هذیان 
و  جس��مانی  درده��ای  باش��د.  هم��راه 
شبه جس��مانی در ای��ن فرد زیاد می ش��ود. 
درواق��ع عالئ��م روان��ی او تبدیل به عالئم 
جس��مانی می ش��ود. قربانی تجاوز مدام به 
این فک��ر می کند که در این موضوع مقصر 
اس��ت و خ��ودش را س��رزنش و نکوهش 
می کن��د و می گوید »کاش آنج��ا نبودم یا 

بیشتر مقاومت می کردم«.
پنهان کاری ممنوع

برخی قربانیان تجاوز جنسی در مورد این 
موض��وع حرف نمی زنند غافل از اینکه این 
پنه��ان کاری عوارض را ش��دیدتر می کند. 
گاهی مددکاران و پرستاران یا حتی پلیس به 
ای��ن اف��راد توصیه می کنند این مش��کل را 
پیگیری نکنند چون ممکن است مزاحم پیدا 
کنن��د، غافل از اینکه فرد باید درمان ش��ود. 
این کار باعث می ش��ود ف��رد در این باره با 
کسی صحبت نکند، برون ریزی احساسات 
نداش��ته باش��د، خطاهای ش��ناختی اش در 
روان درمان��ی اص��الح نش��ود و نتوان��د 
دارودرمانی کند. همه اینها باعث می ش��ود 
عوارض ژرف تر و گسترده تر شده و احتمال 

خودکشی و دگرکشی باال رود.
اگ��ر قربان��ی، جلس��ات روان درمانی و 
دارودرمان��ی را به خوبی و منظم انجام دهد 
امکان بهبود کامل وجود دارد. متاس��فانه در 
کش��ور م��ا جلس��ات گروه درمان��ی برای 
خانم های آسیب دیده وجود ندارد درحالی که 
این روش درمانی بس��یار کارآمد اس��ت و 
می تواند روند درمان را تسریع کند. به طور 
کل��ی در م��دت 8 تا 18 ماه گ��روه درمانی 

نتایج شگرفی به همراه دارد.
به پرسش های دیگران جواب ندهید

اگ��ر فردی از اطرافیان بخواهد درباره این 
موض��وع با قربانی تج��اوز صحبت کند، او 
بای��د بگوید تمایلی به صحبت کردن در این 
باره ندارد. او باید متذکر شود که این مسئله 
خصوصی اس��ت و اگر برای او احترام قائل 
هستند، باید اجازه دهند در محیط درمانی و 
با درمانگر درباره این مس��ئله صحبت کند. 
توجه داشته باشید که درمانگر فرد باید حتما 
هم جنس قربانی باشد چون اگر جنس مخالف 

باشد می تواند برای فرد آسیب زا باشد.
بدون شک تجاوز بدترین اتفاقی است که 
می توان��د ب��رای یک ف��رد رخ دهد. طبیعی 
اس��ت که بعد از این پیش��امد ف��رد قربانی 
مش��کالت مختلف روانی پیدا کند بنابراین 
اولی��ن اق��دام بع��د از تج��اوز مراجع��ه به 
روانپزش��ک و متخص��ص زن��ان و زایمان 
است. اگر درمان انجام نشود این موضوع تا 
س��ال ها می توان��د ف��رد را آزار ده��د و 

زندگی اش را تحت الشعاع قرار دهد.
خانواده ها حمایت کنند

در این پیش��امد افراد خان��واده باید تحت 
هدایت روانپزشک به فردی که مورد تجاوز 
جنسی قرار گرفته کمک کنند. آنها در خانه 
ب��ه هیچ وج��ه نباید در م��ورد این موضوع 
صحب��ت کنند بلکه باید س��عی کنند محیط 
آرام��ی برایش فراهم کنند تا لذت ببرد. باید 
به فکر س��رگرمی هایی باش��ند ک��ه او را از 
موضوع ج��دا کند. خانواده ه��ا باید مراقب 
باش��ند فرد داروها را مصرف کند و در عین 
ح��ال آنها را از دس��ترس  او خ��ارج کنند تا 
ناگهان اوردوز نکند.اگر فرد خودش بخواهد 
با خانواده صحبت کند بهتر است به او گوش 
دهن��د و این اطمینان را ایج��اد کنند که این 
مش��کل ممکن اس��ت برای هرکسی پیش 
بیاید، در این اتفاق او نقش��ی نداشته، دست 
خداوند و طبیعت قصد تنبیه او را نداش��ته و 

این صرفا یک تصادف است.
بعد از تجاوز جنسی زود ازدواج نکند

دختری که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته 
اس��ت حداقل دو تا س��ه سال نباید به ازدواج 
فک��ر کند.درصورتی که فرد قص��د ازدواج 
داشته باش��د لزومی ندارد این موضوع را با 
همس��ر آینده اش مطرح کند چون بس��یاری 
مواق��ع پیش  می آید که ش��وهر به همس��ر 
س��رکوفت می زن��د و او را متهم می کند به 
اینکه خودش هم در این موضوع نقش داشته 
اس��ت. حتی ممکن اس��ت بعد از مدتی مرد 
به اصطالح غیرتی شده و همسرش را طالق 
دهد. در کش��ور ما برخ��ی از خانم هایی که 
مورد تجاوز جنس��ی ق��رار می گیرند بعدها 
به طور مس��تقیم ی��ا غیرمس��تقیم از طرف 

همسرشان پس زده می شوند.
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7 حوادث

حوادث ایران

حوادث  جهان

عکس روز

آمار خودکش�ی در شهرس�تان ایذه در استان 
خوزس�تان بس�یار تکان دهنده است و از آنجا که 
ش�رایط اقتصادی نقش مهم�ی در به وجود آمدن 
خودکش�ی دارد بای�د ب�رای رف�ع ای�ن موضوع 
دس�تگاه های اجرای�ی شهرس�تان ب�ا یکدیگر 

همکاری کنند.
 حمیدرضا عباسی در همایش راهکارهای پیشگیری 
از خودکش��ی و آس��یب های اجتماعی ضمن اش��اره به 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر برنامه ریزی برای 
رفع آسیب های اجتماعی اظهار داشت: شهرستان ایذه به 
نس��بت جمعیتش، آمار خودکشی بسیار تکان دهنده ای 
دارد؛ امیدواریم دس��تگاه های مختلف اقدامات الزم را 
ب��رای کم کردن این مش��کالت انجام دهند ت��ا از آمار 
خودکشی در این شهر کاسته شود.وی به یافتن مشکالت 
و زمینه های خودکشی اشاره کرد و گفت: باید در همین 
زمینه کمیته ای در شهرستان تشکیل شود و این کمیته با 
فرمانداری همکاری مستمر داش��ته باشد.معاون امور 
اجتماعی بهزیستی خوزستان بیان کرد: برای کاهش آمار 

خودکشی و پیشگیری از مشکالت موجود می توان از 
روش های آموزش��ی اس��تفاده کرد البته این موضوع را 
نباید به صورت شعاری مطرح کرد بلکه باید به صورت 
عملیاتی دنبال شود.عباس��ی اف��زود: حرکت مثبتی در 
شهرستان مسجدسلیمان درجهت کاهش آمار خودکشی 
صورت گرفت که این اقدام سبب شد تا آمار خودکشی 
نسبت به سال های گذشته در مسجدسلیمان کمتر شود 
بنابراین انتظار می رود که چنین اقداماتی نیز در شهرستان 

ایذه برای کاهش آمار خودکشی انجام شود.
نقش مهم شرایط اقتصادی در خودکشی

معاون اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان 
نی��ز در ای��ن همایش اظهار داش��ت: در کنار مس��ائل 
اجتماعی و فرهنگی، عدم آموزش به فرزندان از سنین 
پایین توسط خانواده ها می تواند زمینه ناتوانی فرزندان 
نس��بت به بحران های اجتماعی در بزرگس��الی باشد.
محمدصادق کریمی کیا گفت: شرایط اقتصادی نقش 
مهم��ی در به وجود آم��دن این موضوع دارد ولی تنها 
شرایط اقتصادی و بیکاری سبب به وجود آمدن چنین 

مشکلی نمی شود بلکه عوامل فرهنگی نیز در به وجود 
آمدن این آسیب نقش پررنگی دارد.کریمی کیا عنوان 
کرد: مشکالت فرهنگی، بیکاری، اقتصادی و اجتماعی 
می تواند زمینه س��از چنین حرکتی برای افرادی باشد 
ک��ه زمان ه��ای طوالنی به این مس��ئله فکر می کنند.

معاون اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان با 
اش��اره به اینکه خودکش��ی یک لحظه در افراد شکل 
نمی گی��رد، تاکی��د کرد: ف��رد برای انجام این آس��یب 
اجتماع��ی مدت ها ب��ه چگونگی انج��ام این کار فکر 
می کند البته موضوع خودکش��ی مربوط به روزگار 
امروزه نیس��ت بلکه بش��ر با این آس��یب اجتماعی از 

گذشته تاکنون با آن مواجه بوده است.

            تجاوز
 و پیامدهای

 روحی 
و  روانی آن

 پسر جوان که در اقدامی هولناک اعضای خانواده اش 
را به قتل رس�انده بود پس از 2 س�ال ادعای عجیبی را 

پیش روی قضات دادگاه قرار داد.
میالد 28 س��اله که دانشجوی رشته مهندسی اکتشافات 
نفتی بود نیمه ش��ب هش��تم آذر 93 پس از مس��موم کردن 
اعضای خانواده اش با آبمیوه، آنها را با ضربات متعدد چاقو 
کش��ت و سپس سرش��ان را برید. این پس��ر که برای حمل 
جنازه ها و به آتش کشیدن آنها از دوستش کمک خواسته 
بود، همراه دوستش اشکان به کالنتری 141 کن رفت و به 
جنای��ت خانوادگی اعتراف کرد.این پس��ر در اداره آگاهی 
گفت : چون شیش��ه مصرف می کردم از درگیری های مدام 
پدر و مادرم خس��ته ش��دم و چندین قرص خواب آور در 
آبمیوه ریختم و پاکت آبمیوه مسموم را در یخچال گذاشتم 
و خانه را ترک کردم.نیمه شب وقتی بازگشتم پدر و مادرم 
و پدرب��زرگ م��ادری ام که میهمان خانه مان بود آبمیوه را 
خورده و همگی بیهوش ش��ده بودند. کاردآشپزخانه را 

به دست گرفتم و اول مادر،سپس پدربزرگ و بعد پدرم را 
س��ر بریدم.این پس��ر صبح سه شنبه 16 ش��هریور ماه سال 
ج��اری در ش��عبه دهم دادگاه کیفری یک اس��تان تهران به 
ریاس��ت قاضی محمد باقر قربان زاده و با حضور دو قاضی 
مستشار پای میز محاکمه ایستاد و خواهر و دایی و خاله اش 
برای او حکم قصاص خواستند.سپس پسر جوان روبه روی 

هیات قضایی ایستاد و سناریوی تازه ای را مطرح کرد.
 وی گف��ت: م��ن مادر و پدربزرگم را نکش��تم و در اداره 
آگاهی تحت فشار به قتل اعتراف کردم.  نیمه شب در حال 
پیامک فرستادن برای دختر مورد عالقه ام بودم که یکباره 
صدای فریاد ش��نیدم. وقتی به پذیرایی خانه رفتم پدرم را 
دیدم که چاقو در دس��ت باالی سر مادرم ایستاده بود. سعی 
کردم چاقو را از دس��ت پدرم بگیرم اما به س��مت من حمله 
کرد. من هم کارد آش��پزخانه را برداش��تم و پدرم را کشتم.

من همان موقع با دوس��تم اشکان تماس گرفتم و به دیدنش 
رفت��م و ماج��را را برایش تعریف کردم.وی درباره س��ئوال 

قض��ات درب��اره اینکه پدرت چه انگی��زه ای از قتل مادر و 
پدربزرگ��ت داش��ته گفت : پ��در و مادرم ب��ا هم اختالف 
داش��تند و احتم��اال پدرم به همین خاط��ر مادر و پدر او را 
کشت.س��پس دختر مورد عالقه میالد به عنوان ش��اهد در 
جایگاه ویژه ایس��تاد و گف��ت: من و میالد در حال پیامک 
ب��ازی با هم بودیم ک��ه او او یکباره جواب پیامک هایم را 
ن��داد. در مدت ش��ش ماهی که میالد را می ش��ناختم هیچ 
تغیی��ر رفتاری در او ندیده ب��ودم و او هرگز درباره اینکه 
قصد کش��تن پدر و مادرش را دارد حرفی به من نزده بود.

بنا به این گزارش،در پایان این جلس��ه هیات قضایی وارد 
شور شد تا رای نهایی را صادر کند.

ادعای جدید در پرونده قتل عام خانوادگی؛

شهادت دوست دختر قاتل در دادگاه

سارقان مسلح خوشگذران دستگیر شدند
چه�ارم مرداد س�ال ج�اری مأموران کالنت�ری 14 صالحیه ک�رج بعد از 
دریاف�ت حک�م قضایی از بازپرس کش�یک س�رقت دادس�رای ناحیه 34 
ته�ران ب�رای دس�تگیری چند بزهکار مخفی ش�ده در منزل�ی وارد عمل 

شدند و پنج مرد و یک زن جوان را به اتهام سرقت بازداشت کردند.
در بررس��ی به عمل آمده از مخفیگاه متهمان یک قبضه اس��لحه کلت کمری، یک 
قبضه اسلحه برنو، 18 عدد تیر جنگی متعلق به سالح برنو، حدود 10 گرم ماده مخدر 
شیشه، تعدادی شیشه مشروب دست  ساز، یک موتور سیکلت و پراید بدون پالک 
کش��ف و ضبط ش��د.همچنین در بررسی بیشتر مشخص شد این سارقان حرفه ای در 
تهران و شهرس��تان های حومه پایتخت با اس��تفاده از س��الح و با روش سوییچ کردن 

اقدام به س��رقت پراید می کردند.پس از انتقال متهمان به شعبه پنجم دادسرای ناحیه 
34 تهران، آنها منکر سرقت شدند و مدعی بودند برای مهمانی به دعوت صاحبخانه 
در مخفیگاه حضور داشتند و در حال خوشگذرانی، توسط مأموران دستگیر شده اند.

تحقیق��ات درب��اره این پرونده در جریان بود که مته��م زن این پرونده لب به اعتراف 
گش��ود و به کارآگاهان گفت: من فقط کاوه سردس��ته باند را می شناسم و در روزی 
که دستگیر شدم برای وصول طلبم به خانه او رفته بودم، پراید و موتورسیکلتی که 
در خانه کاوه بود نیز سرقتی و کاوه برای گرفتن مهمانی آنها را سرقت کرده بود، او 
قبل از دس��تگیری هر چند وقت یک بار دوس��تان سارقش را دور هم جمع می کرد و 
برای آنها مهمانی می گرفت.پس از اتمام جلس��ات بازپرسی از متهمان این پرونده، 
برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شد و این سارقان پس از صدور کیفرخواست 

به زودی برای محاکمه در دادگاه حاضر خواهند شد.

آمار تکان دهنده خودکشی در ایذه

  d )آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای)نوبت دومc
شهرداری قلعه تل به استناد موافقت نامه 159/ ق ش مورخه 95/5/24 شورای اسالمی شهر در نظر دارد4 باب مغازه واقع 

در شهر قلعه تل- ورودی شهر)بین پمپ بنزین تاکالنتری(را با مشخصات زیر به فروش رساند.

روابط عمومی شهرداری قلعه تل

ردیف

1

2

3

4

شماره مغازه

مغازه شماره 29 درون بلوک 8

مغازه شماره 30 درون بلوک 8 دارای راه پله

مغازه شماره 31 درون بلوک 8

مغازه شماره 32 درون بلوک 8

مساحت طبق سند
)متر مربع(

46/73

45/4

45/4

47/09

شماره فرعی از 
یک اصلی

3843

3844

3845

3846

قیمت پایه 
)مبلغ به ریال(

981/330/000

953/400/000

953/400/000

988 /890/000

ضمانت شرکت در مزایده
)مبلغ به ریال(

100/000/000

100/000/000

100/000/000

100/000/000

1-  اسناد مزایده از مورخ 95/6/15 تا پایان وقت اداری 95/6/23 
در مقابل پرداخت مبلغ 500/000 ریال )غیر قابل اس�ترداد(به ازای 
هر ردیف جداگانه به حس�اب ش�هرداری- تسلیم و پاکت حداکثر در 
مورخ 95/6/31به دبیر خانه شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی 

پاکت مورخ 95/7/3 می باشد.
2-  پیش�نهاددهنده می بایس�ت مبلغ 100/000/000 ریال را به 
عنوان ضمانت ش�رکت در مزایده برای هر ردیف به صورت ضمانت 

نامه بانکی ضمیمه اسناد نماید.
3-  هزینه نش�ر آگهی – کارشناس�ی، نقل و انتقال س�ند به عهده 

برنده مزایده می باشد.
4-  متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر در ساعات 

اداری با تلفن 3245-0614377 تماس حاصل نمایند.

   d مناقصه عمومی شماره 69-955/ م نوبت اولc
شرکت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه برق آبی در نظر دارد انجام خدمات کشت و نگهداری 5000 

اصله نهال را با ش�رایط مندرج دراس�ناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید. 
متقاضی�ان می توانن�د حداکث�ر ظرف مدت هفت روز از تاریخ نش�ر نوب�ت دوم آگهی با ارائه فی�ش واریزی به مبلغ 
300/000 ریال به حساب جاری سیبا شماره 0110206031004 نزد بانک ملی به نام این شرکت ، از ساعت 8 
الی 15 به نش�انی: خوزس�تان– اندیمش�ک کیلومتر 22 جاده اختصاصی سد کرخه- اداره قراردادها مراجعه نمایند. 

تلفن تماس:06142691718

روابط عمومي

شرکت بهره برداری
 سد  و نیروگاه کرخه 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

300/000/000 ریال

شرح موضوع مناقصه

انجام خدمات کاشت و نگهداری5000اصله نهال

شماره مناقصه

69-955/م


