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واژگونی اتوبوس گردشگران هندی در گرمسار
اخبار

صبــح دیروز اتوبوس گردشــگران هندی که از مشــهد حرکت کــرده بود در
کیلومتــر چهار محور آرادان-گرمســار واژگون شــد و یــک دختربچه در این
حادثــه جــان باخت.رئیــس پلیــسراه اســتان ســمنان در ایــن بــاره گفت:
اتوبــوس حامل  ۲۵مســافر هنــدی بود که ســاعت  9 :30صبح یکشــنبه به
علــت ناتوانی راننده در کنترل وســیله نقلیــه و لغزندگی جاده براثر بارش
بــاران از جاده منحرف و واژگون شد.ســرهنگ خســروجردی بــا بیان اینکه
رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی میتواند منجر به حوادث تلخ
و جبرانناپذیــر شــود ،ابراز داشــت :از رانندگان تقاضا داریــم هنگام بارش
باران و لغزندگی جادهها سرعت و قوانین را رعایت کنند.

کیفرخواست پرونده قتل ندا صادر شد

بازپــرس ویــژه قتل دادســرای مشــهد از صــدور کیفرخواســت پرونده قتل
نــدا خبــر داد .احمدینژاد در رابطه بــا آخرین وضعیت پرونــده قتل این
دختــر  7ســاله افغان گفــت :اقدامــات مربوط به پزشــکی قانونــی و دیگر
بررســیهای قضایــی الزم در خصوص این پرونده به صورت ویژه از ســوی
دادســرا پیگیری و پس از تکمیل پرونده در دادسرا کیفرخواست صادر شد.
پرونده بزودی برای محاکمه عامل جنایت به دادگاه کیفری ارسال خواهد
شــد .این جنایت هفتم فروردین امســال در منطقه شــهرک شــهید رجایی
مشــهد در حالی رخ داد که مردی  ۴۱ســاله ،دختر بچه  7ساله افغان را که
برای خرید نان از خانه خارج شــده بود به بهانهای ربود و به النه شــیطانی
خــود کشــید .وی پــس از آزار و اذیــت این بچــه او را به قتل رســاند .پس از
اعــام موضــوع به پلیــس ،متهم به قتل در کمتر از  ۴۸ســاعت شناســایی
و دستگیر شد.

حوادث جهان

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

کشف بخشی از اجساد خلبان و کمک خلبان هواپیمای تهران  -یاسوج
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی
اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمد از
پیدا شــدن بخشی از اجساد خلبان
و کمــک خلبــان هواپیمــای ATR
«تهران -یاسوج» در ارتفاعات دنا
خبر داد.
عزیــز فیلــی در ایــن بــاره اظهــار
داشــت :بافتهــای پیــدا شــده

از پیکــر خلبــان و کمــک خلبــان
هواپیمای « ATRتهران -یاسوج»
هنوز کامل نبوده و شــرایط تحویل
به خانوادهها را ندارند.
وی افــزود :تاکنــون  19پیکــر از
جانباختــگان ســقوط هواپیمــای
«تهران -یاسوج» تحویل خانواده
جانباختگان شده است.

البتــه تاکنون هیــچ بافت انســانی
از پیکــر  8نفــر از جانباختــگان
پیــدا نشــده کــه امیدواریــم در
ادامــه عملیــات ،پیکــر ایــن افراد
نیــز پیــدا و بــه پزشــکی قانونــی
منتقل شوند.
معــاون هماهنگی امــور عمرانی
اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد

بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه محــض
مســاعد شــدن وضعیــت جــوی
در ارتفاعــــــات دنــا عمـــــلیات
جســتوجوی پیکــر جانباختگان
ادامــه مییابــد ،افــزود :به شــرط
مساعد بودن وضعیت جوی یک
ماه دیگــر پایــان عملیــات اعالم
میشود.

تغییر جنسیت های مجازی دامی بر سر راه کاربران بی خبر
گروه حوادث

ایــن تغییــر هویــت و جنســیت را بــه
ســبب سوءاســتفادههای خاصــی
دنبــال میکننــد و از آن بــه نفــع خود
بهرهبرداری میکنند.
شــاید دالیلی مانند بیکاری و داشــتن
وقــت آزاد را بتــوان ابتداییتریــن و
ناهنجاریهــای شــخصیتی ،اخالقــی
و رفتــاری را انتهاییتریــن مؤلفه برای
دســت زدن بــه چنیــن رفتارهایــی
دانســت که امــروزه در فضای مجازی
بســیار دیــده و شــنیده میشــود ،البته
در ایــن میــان شــاخصههای دیگــری
هــم ماننــد نبــود آمــوزش کافــی بــه
کاربــران ،کســب درآمــد و مــواردی از
ایــن دســت ،باعث شــده تا ایــن افراد
به صــورت جدی و پیگیر بر این تغییر
هویــت پافشــاری کننــد کــه بیتردیــد
عواقب ناخوشایندی برای خودشان و
دیگران خواهد داشــت .این رفتارها تا
چند ســال قبل به ندرت دیده میشد
امــا حــاال با یک جســت و جوی ســاده
میبینیم که افراد هنجارشــکن در این
موضوع کم نیســتند که البته هرازچند
گاهی هم از سوی پلیس فتا شناسایی
و دستگیر میشوند.
هر فردی جنســیتی دارد کــه باید همان
باشد
دکتر مجید صفاری نیا جامعه شناس

کامران علمدهی
روزنامه نگار

اگر در دنیای واقعی از کســی بپرســید
که آیا تمایل دارد جنســیتش را تغییر
دهــد اغلب با پاســخی منفــی روبهرو
خواهید شــد .امــا این در حالی اســت
کــه برخی از همیــن افــراد براحتی در
فضــای مجــازی و دنیــای غیرواقعــی
تلگرام و اینســتاگرام و ...بنا به دالیلی
براحتــی خــود را با هویت و جنســیتی
دروغین به دیگــران معرفی میکنند.
در واقــع در این فضــا وضع به گونهای
دیگــر اســت و برخــی از افــراد بــا ایــن
تغییــر ســعی دارنــد بــه منافعــی کــه
در نظــر دارنــد برســند .بــا ایــن حــال
نمیتــوان درخصــوص همــه آدمهــا
قاطعانــه ایــن موضوع را مطــرح کرد
امــا برخــی از افــراد تمایــل دارنــد بــا
دالیــل خــاص خودشــان در فضــای
مجــازی بــا تغییــر جنســیت دروغین
مسیر خواسته هایشان را بپیمایند.
در حالــت معمــول یکــی از مســائلی
که باعث بروز چنین رفتاری میشــود
شوخی و سرگرمی و تفریح با دوستان
و اقوام است تا برای ساعات و دقایقی
شاد باشند.
امــا هنجارشــکنانی هــم هســتند کــه

در خصــوص ایــن مســأله میگویــد:
اقدام برخی افراد به چنین رفتارهایی
بــه چنــد عامل اصلــی مرتبط اســت.
نخســت آنکه کاربــران بخصــوص در
سنین نوجوانی تمایل به ماجراجویی
و هیجانگرایــی دارنــد .وقتــی بســتر
مناســبی برای بــروز این رفتــار در حد
معمــول وجــود نداشــته باشــد ،بــه
سراغ چنین ناهنجاریهایی میروند.
بنابرایــن جــا دارد کــه از ابتــدا فکــری
برای تمایالت جوانان و نوجوانانمان
داشته باشیم.
نکتــه دوم بحــث بیــکاری و نداشــتن
درآمــد اقتصــادی مناســب اســت.
وقتــی جوانان ما کار و درآمد مناســبی
نداشــته باشــند ،راغب میشــوند تا با
سادهترین راه کســب درآمد دست به
کالهبــرداری بزننــد .این افــراد اغلب
کار ســخت را نمیپســندند و بــر ایــن
باورنــد که وقتی میشــود با یک ترفند
ســاده و چند عکس و یــک تقلید صدا
نقش یــک دختر یا زنی را بازی کنند و
درآمد خوبی هم داشــته باشند ،دیگر
حاضر به کار کردن دائمی و شاید هم
سخت نیستند.
نکتــه ســوم هــم بحــث حیاســت.
متأســفانه در کشــور مــا بــا توســعه
تکنولــوژی و صنعتــی شــدن جامعــه

قبح برخی از مســائل شکسته شد .در
دهههــای گذشــته کمتر شــاهد بودیم
که مردی تمایل داشــته باشد تا نقش
یــک زن را بــازی کنــد و بــر مــرد بودن
خــود میبالید امــا امروزه بــا کمرنگ
شــدن اخالقیــات در وجــود برخــی
از مردهــا میبینیــم کــه توجهــی بــه
این شــاخصه نمیشــود و افــراد برای
دستیابی به منافع و خواستههایشان
دســت بــه هــر اقدامــی از جملــه زن
شــدن هــم میزننــد .البتــه ایــن گفتار
بدان معنا نیســت که زن بودن اشکال
یا ایرادی دارد اما هر فردی جنســیتی
دارد که باید همان باشد.
نکته چهارم بحث شــخصیتی اســت.
اغلب این افراد دچار شــخصیتهای
مــرزی هســتند .آنهــا اغلب بــه خاطر
ناپایــداری در روابــط ،خلــق و خــو و
همینطور احساسشــان دست به هر
اقدامی میزنند.
نکتــه پنجــم هــم آن اســت که مــا در
بحث آموزش و مقررات دچار مشکل
هســتیم .در بســیاری از مســائل از
جمله ورود فنــاوری و فضای اینترنت
ما هماننــد کشــورهای توســعه یافته،
کاربــران را آموزش ندادهایم و افراد با
علــم کــم و ناچیز پا بــه عرصه فضای
مجــازی میگذارنــد و در مقابــل هــم

ایران

آتش سوزی در شناور ایرانی مسافران را به وحشت انداخت

بندرعباس  -آتشســوزی در موتورخانه یک شــناور مسافری با اقدام بموقع
امدادگران مهار شــد .مدیرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان در این باره گفت:
شــناور مسافری «ســپهر دریا» با  ۸۵نفر مســافر در نخستین ساعات شامگاه
شــنبه  ۲۵فروردین ماه از بندر شــهید ذاکری قشــم راهی بندر شــهید حقانی
بندرعباس بود که بهدلیل نقص فنی موتورخانهاش دچار حریق شد و از ادامه
مســیر بازماند .اهللمراد عفیفیپور ادامه داد :بالفاصلــه با اقدام بموقع مرکز
توجو و نجات دریایی( )MRCCهرمزگان و در ســریعترین
هماهنگی جســ 
زمان ممکن ،دو شناور ناجی به همراه کارشناسان ایمنی به موقعیت ،اعزام
و آتشســوزی محــدود در موتورخانه با همکاری پرســنل شــناور ،بالفاصله
کنترل شــد ۸۵ .مســافر شــناور نیز در ســامت کامل به بندر شــهید حقانی
منتقل و شناور سپهر دریا با رعایت مباحث ایمنی به این بندر یدک شد.

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

عــدهای بهدنبال ســودجویی از همین
خیــل افراد نابلد و کم دانش هســتند.
در مســأله مقــررات هــم بــه خاطــر
نقایصــی کــه وجــود دارد ،عــدهای
را راغــب بــه ســودجویی میکنــد .از
ایــنرو جا دارد قانونگذاران با بررســی
کارشناســانه تــر ،قوانیــن مشــخص
و معینــی را بــرای جرایــم کنونــی و
همچنیــن جرایــم احتمالــی آینــده

تبیین و تصویب کنند.
البتــه ناگفته نماند تــا زمانی که برخی
از افــراد بــه دالیــل مختلــف از جملــه
ضعــف در مقابــل جنــس مخالــف و
خوشــگذرانی کنترلــی بــر رفتارشــان
ندارنــد و بــا فکــر و تدبیــر در فضــای
مجــازی فعالیــت نمیکننــد ،افــراد
سودجو هم به سوءاســتفادههای خود
ادامه میدهند.

همبرگریباطعم
رتیل

آرزو کیهان
روزنامه نگار

برای مرد متجاوز

میرر

YAHOO

سال زندان

مرد معتاد امریکایی به جرم تجاوز و آزارجنســی دو زن و فیلم گرفتن از لحظه شــکنجه آنها به  10ســال زندان محکوم شد.بهگزارش
دیلی میل« ،کامرون مک درموت»  32ســاله اهل ایالت «النگ آیلند» روز گذشــته دردادگاه ایالتی به  10ســال حبس محکوم شــده
است.گزارشهای پلیس نشان میدهد که مرد متجاوز پس از صدور حکمش در دادگاه در حالی که گریه میکرد از خانواده قربانیان
خود عذرخواهی کرد.

سقوط درخت جان دختر  2ساله را گرفت

آتش گسترده در جنگل های اوکالهما

سال زندان
برای قاتل بی خانمان

دیلی میل

آتشســــــــــــوزی در منطقــه
جنگلــی اوکالهمــا باعث تخلیه
 1400نفر از ســاکنان منطقه شد.
بــ ه گــزارش آسوشــیتدپرس ،به
ســاکنان منطقــه هشــدار داده
شــده اســت که هرچه ســریعتر
محــل زندگــی خــود را تخلیــه
کنند .در پی این آتشســوزی که
از روز شــنبه شروع شده بسیاری
از آتشنشــانان بهحالــت آماده
بــاش درآمدهانــد .تاکنون بیش
از  82هــزار هکتــار از اراضــی
جنگلی در آتش ســوخته اســت
و عملیــات مهار آتش همچنان
ادامه دارد.

نور خورشید
بالی جان پسر  7ساله

یــک ولگــرد امریکایی که  3ســال قبل در شــهر بروکلیــن دو کودک
خردسال را به قتل رسانده بود به  50سال زندان محکوم شد.
بــه گــزارش دیلی میــل ،این متهم  31ســاله کــه «دانیــل هوبرت»
نــام دارد یــک بیخانمــان بــوده و در بازجوییهــا اعتــراف کــرد از
ســرو صدای این دو کودک  6و  7ســاله که ســرگرم بازی در نزدیکی
خانهاشان بودند عصبانی شده و با چاقو به جان آنها افتاده است.
در این حمله یکی از کودکان در دم کشته و یکی دیگر از آنها پس از
یک هفته جان خود را در بیمارستان از دست داد.
قاضی پرونده در این باره گفت«:خوشــبختانه با دســتگیری قاتل و
انجام آزمایش «دی انای» جرایم متهم تأیید شــد و حکم صادره
بــرای قاتل بیخانمان  50ســال زندان اســت ،خوشــحالیم که این
متهم دیگر نمیتواند به دیگران آسیب برساند.

طوفــان شــدید در ایالت لوئیزیانــا امریکا باعث ســقوط درخت بر ســقف یک خانه و مرگ دختری 2ســاله شــد .به
گــزارش دیلی میل ،در زمان حادثه  5نفر از جمله یک کودک  15ماهه نیز در خانه حضور داشــتند که خوشــبختانه از
حادثه جان ســالم بدر بردند .گزارشها نشــان میدهد که باران ،تگرگ و گردباد باعث قطع برق ،ســقوط درختان و
تصادفات جادهای در منطقه شده و تاکنون دهها نفر نیز مجروح شدهاند .پلیس ایالتی بیان کرد پس از سقوط درخت
آتشنشانان بالفاصله دست به کار شده و اعضای این خانواده را از خانه خارج و به مکانی امن منتقل کردند.

پسر  7ساله ،قاتل مادر و داییاش را به پلیس لو داد

حبس ابد مجازات قتل همسر

دیلی میل

شــوهر الکلــی که همســرش را در مقابل چشــمان وحشــت زده دو
فرزندشان به قتل رسانده بود به حبس ابد محکوم شد.
«انــدرو تاونــر» پــس از قتل همســرش در «سامرســت» انگلســتان
بالفاصله پولهای نقد و جواهرات گرانقیمت همسرش را برداشته
و ازخانه فرار کرده بود اما پس از تماس فرزندان خانواده با پلیس،
مأمــوران ردیابیهــا را برای دســتگیری مرد جنایتکار آغــاز کردند و
ساعتی بعد وی دستگیر شد.
روز گذشــته قاضی «پیتــر بلری» متهم را در دادگاهی در بریســتول
بهجرم این جنایت به حبس ابد محکوم کرد.
بنا بر اطالعات پلیس متهم در زمان حمله تحت تأثیر الکل بوده و
قبل از حمله درمورد جنایت و حملهاش با دوســتان خود صحبت
نیز کرده است.

رویترز

پســر  7ســاله امریکایی که به یک بیمــاری نادر
مبتال شده نباید در معرض نور آفتاب قرار گیرد.
به گزارش دیلی اســتار« ،الیور» از  18ماهگی به
ایــن بیماری مبتال شــده و به محــض اینکه نور
خورشــید بــه او بتابــد صورتش بشــدت از آکنه
پوشــیده میشــود .به گفتــه پزشــکان از هر یک
میلیون یک نفر به این بیماری نادر مبتال شده و
باید تحت شرایط خاص در حالی که بدنش را با
عایق پوشانده در مقابل نور خورشید قرار بگیرد.
این افراد هزار برابر بیشــتر از مردم معمولی به
سرطان پوســت مبتال میشــوند.مادر  45ساله
«نوئلــه کای» لباسهای وی را از پارچههایی که
محافظ اشعه «یو -وی » هستند تهیه میکند و
پسرش را کودکی استثنایی و قوی میداند.

رستورانی در کارولینای شمالی امریکا به
مشــتریان خــود همبرگرهایی با گوشــت
رتیــل ارائــه میدهــد .بــه گــزارش دیلی
میــل ،ایــن همبرگر با گوشــت گاو ســرخ
شده ،مخلفات و یک رتیل سرخ شده که
روی گوشت برگر قرار داده شده است به
مشــتریان عرضه میشــود .عالقهمندان
اسکای
میتواننــد بــا ســفارش ایــن ســاندویچ
عجیــب طعم خاصــی را تجربه کنند .این رتیل از خانواد ه عنکبوتهای میگالومورف به نام  Theraphosidaeاســت که بیشــتر
در مناطق گرمســیری و بیابانی یافت میشــوند .تاکنون حدود  ۹۰۰گونه از آنها شناســایی شدهاست .به گفته مشتریان رستوران
«دورهام بول» در این محل میتوانید خوردن غذاهای عجیبی چون صدفهای حلزونی ،گوشت گورخر و ...را تجربه کنید.

پسر کوچولوی امریکایی که با زیرکی توانسته بود از چنگ قاتل فرار کند راز قتل
مادر و دایی خود را برای پلیس فاش کرد .این پســر  7ســاله در تماس تلفنی با
اداره پلیس شهر «آیداهو» از مرگ مادر و داییاش به دست یک مرد خبر داد.
به گزارش دیلی میل ،وی در حالی که بشــدت ترســیده بــود به مأموران گفت:
همراه مادر و داییام به خانه برگشتیم اما به محض پیاده شدن آنها از خودرو
نامزد سابق مادرم به نام «گیلبرتو دلگادا» از پشت درختان بیرون پرید و آنها
را به گلوله بست.
مــن بالفاصلــه زیــر صندلــی عقب خودرو مخفی شــدم تــا مرا نبیند .اجســاد
قربانیان «براندا کنیســون» و برادرش «دنی کنیســون» توســط مأموران پلیس
پیــدا شــد .بنــا بــر گزارشهای پلیــس قاتل بیــرون از خانــه در کمیــن قربانیان
خود بوده اســت و در فرصتی مناســب به سمت هر دو آنها شلیک کرده است.
گزارشهــای پلیس نشــان میدهــد که قاتل جــزو متهمان ســابقه دار بوده که
بتازگی از زندان آزاد شــده و قربانیان خود را با اسلحه کالیبر  22به قتل رسانده
اســت .مأمــوران پــس از تعقیــب و گریــز موفق شــدند تــا متهم را شناســایی و
دستگیر و با قرار وثیقه یک میلیون دالری به زندان منتقل کنند.

