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بازداشت شرور فالح
دس�تگيري  از  ب�زرگ  ته�ران  امني�ت  پلي�س  رئي�س 
يك�ي از اوب�اش باس�ابقه جن�وب غ�رب ته�ران خب�ر داد. 
سردار علي ذوالقدري توضيح داد: 27 اسفند سال قبل يكي از اوباش معروف 
منطقه فالح با اقدام به قدرت نمايي در خيابان فالح به كسبه و غرفه داران 
حمله كرده و با ايجاد ناامني و وحشت عده اي را مجروح كرده بود كه شاكيان 
عليه وي اعالم جرم كردند. در بررسي  هاي پليس مشخص شد متهم با قمه 
يكي از كسبه را از ناحيه سر و دست مجروح كرده و از محل متواري شده 
اس��ت. مأموران پليس امنيت تهران در جريان تحقيقات ميداني متوجه 
شدند متهم از اشرار سابقه دار است كه قبالً هشت بار به اتهام قدرت نمايي، 
شركت در نزاع ، شرب خمر، استعمال و فروش مواد مخدر، اخالل در نظم 
عمومي و سرقت بازداشت شد و به زندان افتاده بود. مأموران پليس سرانجام 
مخفيگاه متهم را در غرب تهران شناسايي و او را بازداشت كردند. مأموران 
پليس در بازرسي از مخفيگاه متهم 12/5 كيلو ترياك كه در ديوار جاسازي 
شده بود، كشف كردند. همچنين مقداري مشروبات الكلي و خارجي و چند 

قبضه سالح سرد هم از مخفيگاه متهم كشف شد. 

پس�ر جوان�ي ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل پ�درش بازداش�ت 
ش�ده مدع�ي اس�ت س�رزنش هاي مقت�ول ب�ه خاط�ر 
بي�كاري اش انگي�زه اي ب�راي ارت�كاب جنايت بوده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 11:40 صبح روز يك شنبه شانزدهم 
تيرماه قاضي كام��ران رضواني، بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران ب��ا تماس تلفني مأم��وران كالنت��ري 148 انقالب 
از قت��ل م��رد ميانس��الي در خان��ه اش با خب��ر و هم��راه تيمي 
از كارآگاه��ان اداره ده��م پليس آگاه��ي راه��ي مح��ل ش��د. 
تيم جنايي در محل حادثه كه آپارتمان مسكوني در كوچه شمس 
حوالي خيابان وصال بود با جسد غرق به خون مرد 60 ساله اي به نام 
فرزاد روبه رو شدند كه با اصابت ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود. 
نخس��تين بررس��ي ها نش��ان داد مقت��ول ك��ه در هم��ان 
نزديك��ي مح��ل زندگ��ي اش عينك فروش��ي داش��ته هم��راه 
پس��ر و همس��رش در اي��ن خان��ه زندگ��ي مي كرده اس��ت. 
همچنين مشخص شد شب حادثه همسرش به خانه دخترش رفته 
و مقتول همراه پسرش تنها بوده است. بدين ترتيب مأموران از پسر 
مقتول به نام صابر كه موضوع را به پليس خبر داده بود تحقيق كردند. 
وي در ادعايي گفت: شب حادثه مادرم براي ديدن خواهرم به خانه 
او رفته بود و من و پدرم تنها بوديم. پس از خوردن شام به اتاقم رفتم 
و در حال گوش دادن موزيك بودم تا اينكه خوابيدم و صبح وقتي 

بيدار شدم با جسد پدرم داخل پذيرايي روبه رو شدم و موضوع را به 
پليس خبر دادم. تحقيقات پليسي حكايت از اين داشت صابر كه 
سال ها در كشور امريكا زندگي مي كرده اس��ت، چند سال قبل به 
خاطر بيكاري و بي پولي به ايران بر مي گردد و بعد از آن هميشه با 
پدرش درگيري داشته است. همچنين مأموران در ادامه بررسي هاي 
محل حادثه با لباس هاي شسته  است شده مقتول و فرزاد  داخل 
حمام روبه رو ش��دند كه احتمال مي رفت صابر پس از قتل پدرش 
لباس هاي خوني را شسته اس��ت تا مأموران پليس را فريب دهد. 
بنابراين كارآگاهان پليس صابر را به عنوان مظنون دستگير كردند. 
متهم ابتدا در بازجويي ها قتل پدرش را انكار كرد، اما پس از چند روز 
به قتل پدرش اعتراف كرد. وي گفت: پس از اينكه از امريكا به ايران 
آمدم به خاطر اينكه بيكار و معتاد بودم هميش��ه با پدرم درگيري 
داشتم به طوريكه او گاهي مرا كتك مي زد. به همين سبب از پدرم 
كينه داشتم تا اينكه آن شب من و پدرم در خانه تنها بوديم و تصميم 
به قتل او گرفتم. آن شب پدرم به حمام رفت و وقتي از حمام بيرون 
آمد با چاقو از پشت به او حمله كردم و با ضربات متعدد چاقو او را به 

قتل رساندم. 
س��رهنگ كارآگاه علي گودرزي، معاون مبارزه ب��ا جرائم جنايي 
پليس آگاهي پايتخت درباره اين حادثه گفت: تحقيقات بيشتر از 

متهم در اداره دهم پليس آگاهي تهران در جريان است. 

اعتراف پسر بيكار به قتل پدر

آگهی دادنامه

راي دادگاه 

قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي

آگهی مفقودي 
ــس  ــی ال ایک ــژو 405 ج ــودروي پ ــت خ ــند مالکی س
مــدل 1380 بــه شــماره پــالك ایــران 59- 489 ب 56 
ــی  ــماره شاس ــور 22528023720و ش ــماره موت و ش
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی 0080322581 مفق

ــد. ــاقط می باش س

آگهی دادنامه

قاضی دادگاه  اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان - محمدرضا صردي

آگهی دادنامه

راي دادگاه 

قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي

آگهی دادنامه

راي دادگاه 

قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي

آگهی دادنامه

راي دادگاه 

قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 
محمدرضا صردي

آگهی مفقودي 
ــک)   ــاچ ب ــواري (ه ــژو س ــواري پ ــودروي س ــبز خ ــرگ س ب
تیــپ TU3 206  بــه رنــگ ســفید روغنی مــدل 1391و شــماره 
 141A0003544 پــالك ایــران 38- 114 ب 94 و شــماره موتــور
و شــماره شاســی NAAP03ED9CJ589764 متعلــق بــه آقاي 
ســید احســان موســوي مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ــد. ــاقط می باش س

آگهی مفقودي 
ــی  ــد ج ــواري پرای ــودروي س ــی خ ــند کمپان ــل س اص
ــه  ــدل 1383 ب ــفید م ــگ س ــه رن ــس آي ب ــی ایک ت
شــماره پــالك ایــران 34- 242 ص 75 و شــماره موتــور 
00890409 و شــماره شاســی S1412283281267 مفقــود 

ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

آگهی مفقودي 
ــواري  ــودروي س ــت) خ ــند مالکی ــبز (س ــرگ س ــل ب اص
پــژو پــارس TU5 بــه رنــگ ســفید مــدل 1397 و 
ــور  ــران 34- 345 ص 65 و شــماره موت ــالك ای شــماره پ
 NAAN11FE6JH566526ــی 164B0189671 و شماره شاس
ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

به جوان 
دوباره نگاه كن

كودك بابلي قرباني نظام آموزشي
بهنام باقري* 

برنامه عصر جديد همانند الگوهاي خارجي خود بر خالف 
آنچه به عنوان رسالت ذاتي خود يعني استعداد يابي و كشف 
استعدادهاي محجور مانده ادعا مي كند، مهمترين هدفي 
كه دنبال مي كند جلب مخاطب حداكثري است. هدف از 
چنين برنامه هايي هميشه س��رگرمي بوده است و عنصر 
آموزش كه برنامه سازان مدعي آن هستند، اساساً جايگاهي 
در اينگونه برنامه ها ندارد. كما اينكه رسالت ذاتي يك برنامه 
سرگرمي ايجاب مي كند تا در دام انتقال پيام هاي آموزشي 
چه از نوع مهارت و چه اخالقي نيفتد؛ چراكه بازخورد هاي 
منفي و ريزش مخاطب تبعات قطعي انتخاب پيام آموزشي 
ضعيف و نابجاست و مخاطب اساس��اً كمترين پذيرشي از 
يك برنامه سرگرمي نس��بت به آموزش ندارد ضمن اينكه 
برنامه ساز با مخاطبي روبه رو است كه به دليل حجم باالي 
برنامه هاي آموزشي كه رسانه ملي توليد و پخش مي كند، 
اساس��اً آموزش زده و نصيحت زده اس��ت. ام��ا آنچه براي 
كودك خردس��ال بابلي اتفاق افتاده نتيجه خطايي اس��ت 
كه نه متوجه برنامه ساز و رسانه بلكه متوجه نظام آموزشي 
اشتباهي است كه در جامعه حكم فرماست. الگو برداري و 
شبيه سازي كودكان يا حتي بزرگس��االن از ابرقهرمان ها و 
افراد با مهارت باالتر امري شايع است ولي دليل انتخاب غلط، 
عدم آموزش و جهت دهي خالقيت فردي است. اگر جامعه 
در پذيرش بي چون و چ��راي هر خوراك فرهنگي، اخالقي 
و س��رگرمي كمترين مقاومتي ندارد به اين دليل است كه 
از ابتداي كودكي و ش��روع دوران آموزش پذيري كمترين 
ديدگاهي در راستاي پرورش شخصيت دروني فرد، تقويت 

و گسترش دامنه خالقيت فردي به كودك منتقل نمي شود. 
والدين نيز عمدتاً به دليل ع��دم توانايي يا بي حوصلگي در 
اين خصوص منفعل هستند. به عنوان فردي كه به عنوان 
طراح و هنرمند در حوزه تبليغات فعال هس��تم و در زمينه 
آموزش هنر سوابقي داشته ام قوياً معتقدم پرورش كودك 
با يك مهارت هنري و سوق دادن جريان آموزش به سمت 
راهكارهاي خالق، پيش از رسيدن به مهارت مي تواند ميزان 
الگو برداري خام را كاهش دهد و در نتيجه رؤياپردازي و بلند 
پروازي خالقه كودك در مديوم هاي نوآورانه و شخصي تري 
متبلور شود. پر واضح است كه كودك خالق در آينده نيز به 
جاي الگو برداري خود دست به الگوسازي مي زند. اين مهم 
البته نيازمند برنامه ريزي بلند مدت و طي مراحل آموزشي 
مدون اس��ت. بخش��ي از اين آموزش وظيفه رس��انه است 
كه عالوه بر تزريق محتواي س��رگرمي در جامعه بر خالف 
شعارپردازي ها، محتواي آموزشي اثربخش و كاربردي و به 
دور از ايدئولوژي خاص را براي خانواده ها توليد و عرضه كند. 
خانواده نيز بايد محل ام��ن و آرامش كودك را جايي غير از 
رسانه تعريف كند تا كودك اعتماد به نفس و خالقيت خلق 
فضايي شخصي خود را داشته باشد. در نهايت حلقه مفقوده 
اين زنجير آموزش و پرورش خالقيت است كه خانواده ها اگر 
بيم آيند ه اي مشابه آنچه براي كودك معصوم بابلي رخ داد را 
دارند، بايد اين مهم را نه در رسانه كه در بطن خانواده بيابند. 
البته جاي تأسف است سيستم آموزشي هم چندان بهره ای 
اين موضوع نبرده است و آورده چنداني هم براي خانواده ها 

و فرزندانشان ندارد. 
 *  كارشناس ارشد ارتباط تصويري 
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تقليد مرگبار  از برنامه عصر جديد
پسر نوجوان پس از تماشاي يكي از قسمت هاي برنامه عصر جديد قصد 
تقليد از رفتار يكي از هنروران را داشت كه به قيمت جانش تمام شد. 
پيكر بي جان سهيل، پسربچه 12 س��اله 18 تيرماه در حياط خانه شان در 
شهرستان بابل كشف ش��د. بعد از آن بود كه پدرش اعالم كرد كه سهيل 
با انگيزه تقليد از برنامه عصر جديد دس��ت به اين رفتار پرخطر زده است. 
خسرو نصيرايي، پدر سهيل   گفت: اجراي برنامه اي را كه حلقه دور گردن 
گذاش��ته و دور مي زدند با هم در عصر جديد مي ديديم، س��هيل س��ؤال 
مي كرد چه طور خفه نمي ش��وند، گفتم اين ها آموزش ديده اند و افرادي 
كنارش��ان براي جلوگيري از حادثه اي حضور دارند و ب��ه فرزندم تأكيد 
كردم از اين كارها انجام ندهد. نصيرايي ادامه داد: پس��رم به دوس��تانش 
گفته بود مي خواهد برنامه عصر جديد اجرا كند كه او سرانجام  از خلوتي 
خانه استفاده كرد، پارچه اي به گردن بست، يك بلوك را روي يك سطل 
كنار ستون فلزي پاركينگ خانه قرار داد و باالي آن رفت، پارچه را به حلقه 

ستون آويزان كرد و خواست خود را دور ستون بگرداند كه فوت شد. 

زن سياه بخت 
درخواست گذشت كرد

 زن�ي ك�ه ب�ا اس�تفاده از قرص ه�اي بيهوش�ي اق�دام ب�ه س�رقت 
ط�اي زن�ان خان�ه دار مي ك�رد، ب�راي دادگاه توضي�ح داد ك�ه 
چگون�ه اعتي�اد زندگ�ي آرام او را ب�ه كاب�وس تبدي�ل كرده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر سال 96 زني به مأموران پليس تهران خبر داد كه 
مقدار زيادي از طالهايش سرقت شده است. او توضيح داد: مدتي قبل در پارك 
با زني آشنا شدم و مدتي كه از دوستي مان گذشت روز گذشته او را به خانه ام 
دعوت كردم. وقتي به او گفتم كه دچار س��ردرد شده ام به من قرصي تعارف 
كرد كه بعد از خوردن آن بيهوش شدم. وقتي به هوش آمدم متوجه شدم كه 
طالهايم سرقت شده است. بعد از مطرح شدن شكايت بود كه مشخص شد 
كه شكايت هاي مشابهي به پليس گزارش شده است كه مأموران با بررسي 
شكايت هاي مطرح شده متهم را كه زني 45 ساله به نام شبنم بود، شناسايي 
و بازداشت كردند. پرونده متهم بعد از اقرار به جرمش براي رسيدگي به شعبه 
دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و او روز گذشته مقابل قاضي 

قربان زاده محاكمه شد. 
ابتداي جلسه چند نفر از ش��اكيان در جايگاه قرار گرفتند و شكايت خود را 
مطرح كردند. يكي از آنها گفت: با ش��بنم در پارك آشنا شدم و اصرار داشت 
كه به خانه مان بيايد كه قبول نكردم. يك روز در پارك داشتيم حرف مي زديم 
كه بيسكوييتي به من تعارف كرد كه بعد از خوردن آن بيهوش شدم. وقتي به 
هوش آمدم خودم را در بيمارستان ديدم و متوجه شدم كه طالهايم هم سرقت 

شده است كه برايش درخواست مجازات دارم. 
سپس شبنم در جايگاه قرار گرفت و اتهامش را قبول كرد. او گفت: من زندگي 
خيلي خوبي داشتم. پدرم جواهر فروش بود و دو خواهر داشتم كه يكي از آنها 
استاد دانشگاه و ديگري گوينده بود. شوهرم هم مردي مهربان بود و مدام براي 
آرامش بيشتر من تالش مي كرد تا اينكه به صورت تفريحي شروع به مصرف 
مواد كردم. همين موضوع سبب شد تا زندگي ام تباه شود؛ چراكه براي رسيدن 
به مواد دست به هر كاري مي زدم. در اين مدت با دو مرد معتاد آشنا شدم كه 
برايم شيش��ه تهيه مي كردند. يك روز آنها به من قرصي دادند و گفتند كه 
متادون است كه بعد از خوردن آن بيهوش شدم. آنها من را به خانه شان بردند و 
از من فيلم گرفتند. آن روز وقتي به هوش آمدم حال بدي داشتم. به خانه ام كه 
برگشتم به شوهرم به دروغ گفتم كه در مهماني دوستانه مشروب خورده ام. از 
آنجا به بعد تهديد هاي آن دو مرد با فيلم سياه شروع شد و مجبور بودم به همه 
خواسته شان تن بدهم. حتي سرقت هاي طالي زنان را هم با تهديد آنها انجام 
دادم تا اينكه بازداشت شدم و به زندان افتادم. شوهرم وقتي از ماجرا با خبر شد 
سكته كرد و فوت شد. وقتي هم كه فوت شد من در زندان بودم و نتوانستم در 
مراسم ختم او شركت كنم. حاال هم طلب بخشش دارم و مي خواهم من را آزاد 

كنيد تا سر خاك شوهرم بروم و از او طلب بخشش كنم. 
هيئت قضايي بعد از شنيدن دفاعيات متهم وارد شور شد. 

  20 كشته
 در 2 سانحه رانندگي

واژگوني ميني بوس در شهرس�تان خوانس�ار اصفهان و تصادف 
اتوب�وس مس�افربري با پ�ژوي حامل س�وخت  در شهرس�تان 
ايرانش�هر در مجم�وع 20 كش�ته و 18 زخمي برجاي گذاش�ت. 
اولين حادثه س��اعت 9:50 صبح ديروز اتفاق افتاد ك��ه در جريان آن 
ميني بوس حامل مس��افران در محور داران به سمت خوانسار به دره 
سقوط كرد. لحظاتي بعد از حادثه مأموران پليس و امدادگران در محل 
حاضر شدند و شروع به امدادرساني كردند. در اولين بررسي ها مشخص 
شد كه 13 نفر از مسافران به علت شدت جراحت فوت شده اند و 9 نفر 
ديگر كه مجروح شده بودند به مراكز درماني منتقل شدند. قربانيان 

حادثه شامل راننده ميني بوس، 9 زن و سه كودك بودند. 
در جري��ان دومي��ن حادث��ه تص��ادف پ��ژوي حام��ل س��وخت با 
اتوبوس مسافربري حادثه اي هولناك را رقم زد. در اين حادثه هفت كشته 
و 9 مجروح برجاي گذاشت كه احتمال افزايش قربانيان وجود دارد. اين 
حادثه ساعت9:40 روز گذشته در محور ايرانشهر به بم اتفاق افتاد و 
مأموران پليس و امدادگران بعد از حضور در محل شروع به امدادرساني 
كردند. در بررسي ها مشخص شد كه راننده و سرنشين پژو به همراه 
پنج نفر از سرنشينان اتوبوس به علت ش��دت جراحت فوت شده اند. 
9 مسافر ديگر اتوبوس كه دچار سوختگي شده بودند هم به بيمارستان 

منتقل شدند. علت هر دو حادثه در دست بررسي است.


