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حوادث

دستگیریقاتالنکشتیگیراردبیلی

استاناردبیلازنظروقوعجرمهایمهمازجملهقتلجزومناطقنسبتاپاکمیباشداماازنظرخشونتهایجزئیدررتبههایباالیکشوریقراردارد.

محدثه ،کــودک خردســال تبریزی که
دو روز پیش ربوده شده بود ،توسط پلیس
پیدا و تحویل پدرش شد/ .عصر ایران

پزشک قالبی  21بیمار را
به ویروس اچآیوی
آلوده کرد

یکی از مقامات بهداشت هند اعالم کرد یک پزشک
قالبی به دلیل اســتفاده از سرنگها و سوزنهای
آلوده به ویروس اچآیوی ،دستکم  ۲۱فرد از اهالی
یک روستا در شــمال هند را آلوده کرده است .به
گزارش عصرایران؛راجندرا یاداو ،پزشک قالبی که در
این روستا به درمان بیماران مبتال به سرماخوردگی،
سرفه و اسهال دارو مشغول بود ،از محل گریخته
و پلیس درحال جستوجو برای یافتن اوست.نظام
درمانی هند با کمبود شدید پزشک مواجه است و
به همین علت بسیاری از مردم این کشور بهویژه
اقشــار کمبضاعت برای درمان نزد پزشکان قالبی
ارزانقیمت میروند .بســیاری از این افراد به جای
استفاده از سرنگ و سوزن یک بار مصرف از سرنگ
شیشهای و سوزن فلزی استفاده کرده و به وسیله
آن به صدها نفر تزریق میکنند .در هند بیش از دو
میلیون نفر مبتال به ویروس اچآیوی هستند که
حدود  ۱۰هزار نفر آنان را کودکان زیر  ۱۵ســال
تشکیلمیدهند.

قاتلیاقاتالنکشتیگیراردبیلیکهسهشنبه
شب گذشته بر سر نحوه رانندگی با هم درگیر
و وی را به قتل رسانده بود در کمتر از چند
ساعت دستگیر شــد.به گزارش ایرنا ،پایگاه
خبری پلیس اردبیل در تشریح جزییات این
قتل نوشت :درســاعت  19:16سهشنبه در
پی اعالم مرکز 110مبنی برانتقال مصدوم
چاقوخورده به بیمارســتان فاطمی از محله
پیرمادر ،ماموران کالنتری  11بهشت فاطمه
جهت بررسی صحت و سقم موضوع در محل
حاضرشدند.اینمنبعافزود:بابررسیموضوعمشخص
شد بین رانندگان و سرنشــینان دوخودرو درگیری
لفظی پیش آمده ودر این حین راننده خودروی پژو
وسرنشینآنبهوسیلهچاقوسرنشینانخودرویدیگر

را که دوبرادر بوده به شــدت مجروح کرده و یکی از
مصدومان در حین انتقال به بیمارستان فاطمی جان
باخت وقاتلین از محل متواری شدند .به نوشته این
منبع ،در ادامه پس از انجام کار پلیسی و فنی قاتلها
در کمتر از یک ساعت از وقوع قتل شناسایی و دستگیر

و در تحقیقات پلیسی هدف از قتل را درگیری
لفظی عنوان و به جرم خود اعتراف کردند.
ناصر عتباتی دادستان انقالب و عمومی مرکز
اســتان اردبیل نیز گفت :درگیری فیزیکی
بین رانندگان دو خودرو در منطقه پیرمادر
شهر اردبیل زمانی به وقوع پیوست که آنها
بر سر نحوه رانندگی و مسئلهای جزئی اقدام
به پرخاشگری کرده و کنترل خشم خود را از
دست دادند .عتباتی اضافه کرد :پرونده این
قتل هماکنون در حال بررسی است .مقتول
این حادثه از کشــتی گیران جوان اردبیل میباشد.
استان اردبیل از نظر وقوع جرمهای مهم از جمله قتل
جزو مناطق نسبتا پاک میباشد اما از نظر خشونتهای
جزئی در رتبههای باالی کشوری قرار دارد.

نظریه کارشناسی درباره مانور مرگ در بانک سپه منتشر شد

چندی پیش مامور حفاظــت خودروی حمل
پول بانک ســپه در جریــان تمرین تیراندازی
بــر اثر اصابت گلوله به پهلــو جان باخت حاال
پس از گذشــت مدتی اولین نظریه کارشناس
رســمی دادگســتری در این خصوص منتشر
شده اســت.به گزارش فارس ،بعد از ظهر روز
هشــتم خرداد ماه سال جاری یکی از مأموران
حمــل خودروی پــول بانک ســپه در جریان
تمریــن تیرانــدازی مورد اصابــت گلوله قرار
گرفت و به بیمارســتان ســینا منتقل شد اما
به دلیل شــدت جراحت ناشی از اصابت گلوله
جان خود را از دســت داد.پس از این حادثه،
مأموران کالنتری  109بهارستان بازپرس ویژه
قتل تهران را در جریان موضوع قرار دادند و با
دستور قاضی محسن مدیرروستا جسد متوفی
به پزشــکی قانونی منتقل شد و یک متهم نیز
در این رابطه بازداشت شــد.متهم این پرونده
پس از انتقال به دادســرای امور جنایی تهران
در اظهاراتــش به بازپرس پرونــده گفت :من
مدرس تیراندازی هســتم و بنابر درخواســت
ارگان های مختلف ،افــرادی که نیاز به حمل
سالح دارند را آموزش میدهم ،روز حادثه نیز
مشــغول آموزش مأموران حراست بانک سپه
بودیم که در جریان آموزش متأســفانه یکی از
آنها جان باخــت .وی ادامه داد :آن روز حدود
ســی نفر از این افراد در کالس حضور داشتند

و تمامی آنها مسلح بودند؛ گروه اول تیراندازی
کرد و کارش تمام شــد سپس متوفی در گروه
ســه نفره دوم سوار بر خودرو شد ،افراد زمانی
سوار بر خودرو میشــوند که ثابت و خاموش
باشد و روز حادثه نیز همینگونه بود ،متوفی در
صندلی راننده نشسته بود و دو نفر دیگر یکی
کنار راننده و دیگری در صندلی عقب نشسته
بود ،آموزش به این صورت بود که ابتدا بایستی
راننده دســتش را از شیشــه بیرون میآورد و
به سمت چپش (ســیبل) تیراندازی میکرد،
ســپس فردی که عقب خودرو نشســته اقدام
بــه تیراندازی میکرد و در آخر فردی که کنار
راننده در صندلی جلو نشســته بود بدنش را از
شیشه بیرون میآورد و از روی سقف به سیبل
تیراندازی میکرد .این مدرس تیراندازی درباره
نحوه اصابت گلوله به متوفی گفت :زمانیکه فرد
دوم مشــغول تیراندازی بود ،اسلحه کلت وی
گیر کرد و باعث شد که دستش خونریزی کند
سپس از خودرو پیاده شد ،در آخر نیز من باید
مجددا ً تیراندازی میکردم به صورتی که افراد
در خودرو نشســته بودند و در حالیکه شیشه
خودرو پایین بود در موازات راننده از ســمت
راست با اسلحه کالشــینکف به سمت سیبل
تیراندازی میکردم ،مشــغول تیراندازی بودم
که آخرین تیر ناگهان به ستون خودرو اصابت
کرد و از شیشــه لچکی عقب خــودرو خارج

شد ،حدودا ً  10ثانیه پس از تیراندازی متوجه
شدم که متوفی تیر خورده و از پهلویش خون
بیــرون میآید .پس از این اظهارات ،محســن
مدیرروســتا؛ بازپرس امورجنایی تهران ،متهم
را با ســپردن وثیقــه آزاد کرد و دســتور داد
تا کارشــناس رسمی دادگســتری نظر خود
را دربــاره این حادثــه اعالم کند .ســرانجام
کارشــناس رسمی دادگستری پس از مشاهده
شواهد و قرائن موجود در پرونده ،بازبینی فیلم
ثبت شــده دوربین های مداربســته در زمان
حادثه و با توجه به مستندات اعالم کرد :متهم
به عنوان مربی تیراندازی در حادثه تیراندازی
منجر به فــوت متوفی حداقل بــه میزان 50
درصــد و اداره کل آموزش بانک ســپه نیز در
حادثــه تیرانــدازی منجر به فــوت متوفی به
میزان  50درصد مقصر به نظر میرســد .پس
از اعالم نظر کارشناس رسمی دادگستری ،این
نظر به دو طرف پرونده ابالغ و به دلیل شکایت
یکــی از طرفین بار دیگری برای کارشناســی
دقیق تر پرونده به چند کارشناس دادگستری
سپرده شد و نظریه کارشناسان در انتها به این
صورت صادر شــد که مربی تیراندازی در این
حادثه منجــر به فوت متوفی حداقل به میزان
 10درصد و حفاظت فنی فیزیکی بانک نیز 40
درصد و همچنین در آخر فرد تیراندازی کننده
به میزان  50درصد مقصر شناخته شدند.
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مسمومیت
شش دانش آموز دختر
باگازمنوکسید

مدیر پایگاه فوریتهای پزشکی شهرستان
تکاب گفت :شــش دانشآموز دختر تکابی
به دلیل مسمومیت با گاز منوکسیدکربن
در مدرســه روانه بیمارستان شدند.سعید
امیدی در گفت و گو با ایرنا افزود :با تماس
مردم مبنی بر عالیم مسمومیت ،سرگیجه
و حال نامساعد در تعدادی از دانشآموزان
یکی از مــدارس دخترانه تکاب ،امدادگران
اورژانس  115این شهرســتان بالفاصله به
محل اعزام شــدند.وی بیان کــرد :پس از
حضور امدادگــران اورژانس  115تکاب در
این مدرسه شش دانشآموز دختر که دچار
بیحالی و کاهش ســطح هوشیاری شده
بودنــد بالفاصله پس از انجام اقدامات اولیه
اورژانس به بیمارستان شهدای تکاب منتقل
شــدند.امیدی با اشــاره به حضور بهموقع
اورژانــس  115تکاب به محل حادثه اظهار
کرد :اکنون وضع عمومی دانشآموزان خوب
بوده و در شرایط جسمانی مساعد و مناسبی
قرار دارند.وی ادامه داد :با بررســی شرایط
عمومی دانشآموزان مصدوم ،نشــانههایی
از مســمومیت آنان بر اثر استنشــاق گاز
منوکسیدکربن دیده شد.براساس گزارش
اعالم شده توسط اداره گاز شهرستان تکاب
علت نشــت گاز مونوکســیدکربن در این
مدرسه دخترانه در حال بررسی است.

دستگیریقاتلفراری
پس از هفت ماه

فرمانــده انتظامی شهرســتان خاش از
دستگیری قاتل فراری پس از هفت ماه
در این شهرســتان خبــر داد.به گزارش
میزان،ســرهنگ احمد ثمره حســینی
گفت:در پی قتل دو نفر براثر تیراندازی
در حوالی دوراهی گونیچ در تیرماه سال
جاری و فرار قاتل از صحنه جرم بررسی
موضوع به صورت و یژه در دســتور کار
مامــوران انتظامی ایــن فرماندهی قرار
گرفــت.وی افزود:مامــوران در تعاقــب
پایشهای اطالعاتی قاتل را شناسایی و
ســرنخهای از محل اختفاء آن را پیدا و
با هماهنگــی مقام قضائی وی را در یک
عملیات ضربتی و غافلگیرانه دســتگیر
کردند.فرمانــده انتظامــی شهرســتان
خــاش در پایــان با اشــاره بــه علت و
انگیزه قتل به دلیل اختالفات شــخصی
بیان داشت:متهم پس از تکمیل پرونده
مقدماتی جهت ســیر مراحــل قانونی
تحویل مقام قضائی شد.

یادداشت

«ﺧﺸﻮﻧﺖ» و
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

ابوالفضل ذوالفقاری

«خشــونت» ابعاد گوناگونی دارد .خشــونت نتیجه
ناکامی ،ســرخوردگی ،محرومیت نســبی و ..است.
وقتی فردی خود را با دیگران مقایســه میکند که
آنها با توانایی کمتر درموقعیت بهتری هستند دچار
سرخوردگی میشود و گرایش به خشونت در او پدید
میآید .نیاز «فرامادی» همچون اســتقالل ،آزادی،
خودشکوفایی و ...در کنار نیازهای مادی مهم ترین
دالیل خشونت هستند ،زیرا در صورتی که نیازهای
اقتصادی انسان ارضا نشود سریعتر تحت تاثیر قرار
میگیردکه منجر به خشونت میشود.
یکی از عوامل خشونت در جامعه ،مشاهده خشونت در
بین بزرگان و مسئوالن است .وقتی افراد میبینند که
آنها در رفتارهایشان از اعمال خشونت ،درگیری لفظی
و ...دارند ،همین موجب اشاعه خشونت میشود.
مشکالت اقتصادی نیز مانند بیکاری ،عدم درآمد کافی
و ...زمینه را برای ایجاد خشونت هموار میکند .به طور
مثال فردی که از درآمد کافی برخوردار نیست ،وقتی
ماشینش تصادف میکند به دلیل مشکل مالی ،شروع
به خشونت و دعوا میکند.
یکی دیگر از عوامل خشــونت ،قوانین موجود است
که برای جلوگیری از آن کافی نیســتند ،در نتیجه
روابط افراد به درستی تنظیم نمیشود و زمینه ایجاد
خشونت هموار میشــود .اگر مکانیزمهای تنبیهی
و پاداشی مناســب وجود نداشته باشد خود عاملی
جهت بروز خشونت میشود .درون خانواده نیز اگر از
روشهای رفتاری و تربیتی اقتدارگرایانه استفاده شود،
خشونت تولید خواهد شد مانند روش اقتدارگرایانه یا
به اصطالح پدر ســاالرانه برخی آقایان در خانواده .از
سوی دیگر محتوای برنامههای تلویزیونی ،فیلمهای
داخلی و خارجی اگر خشــونتزا باشند عاملی برای
گسترش خشونت در جامعه هستند .برای پیشگیری
از خشــونت باید اقدامات ساختاری صورت گیرد تا
مردم به آرامش بیشــتری دست یابند .به طور مثال
نیازهای مادی همچون تأمین شغل مناسب و روابط
اجتماعی تنظیم شــده میتواند به برچیده شــدن
فرهنــگ اقتدارگرایانه در خانــواده و جامعه کمک
کند .تلویزیون باید فعالیتهای فرهنگی مناســب
و آرامشبخش تولید کند .کتابهای آموزشــی ما
نیــز در برخی موارد نیاز به اندکی اصالح دارد و باید
به سمت آموزش مهرورز که متضاد ایجاد خشونت
اســت ،حرکت کنند .برای شــکلگیری موارد فوق
جامعهای توام با آرامش و مهرورزی اگر از هماکنون
هم مسئوالن و افراد جامعه دست به کار شوند شاید
دیر به نظر برســد ،چون اقدامات باید ریشهای و در
چارچوبهای فرهنگی و اقتصادی باشد .با این حال
بهتر است تا دیر نشــده دست به کار شد تا شاهد
جامعهای کارآمد و عاری از خشونت باشیم.
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دست عرب  -ضمیر غایب  -شهری
درایتالیامحلآرامگاهدانته- 5وسیله
دوخــت و دوز  -پوســت دباغی
شده  -خدمتگزار - 6درنگ در کاری -
از دشمنان پیامبر در صدر اسالم -
همراه گداز  - 7مادر آذری  -سیمرغ -
غشایی که حفره های داخلی بدن را
می پوشاند  - 8چه وقت؟  -متصدی
قهوه خانه  -عدد هندسی  - 9وسیله
طبخ چای  -علم و فرهنگ  -رئیس
ایــل  - 10روز  -کنایه از قد کوتاه! -
ادویه محبوب هندی ها  - 11از عناصر
موجود در نمک  -از سازهای بادی -
بی چیز  - 12نوعی اسلحه کمری -
پر گویی  -حرف دوم انگلیسی  -چهار
چوب عکس  - 13دوستی  -مهارتی
در والیبال  -قوم آلمانی  -شلوار جین
 - 14نجات دهنده  -مایه آرامش دل
 - 15ماهی کنسرو  -ایدئولوژی

عمودی

 - 1بهــا بازار  -تاکســی تلفنی
-2بشری-بسیارمهربان-3بیپرده-
پارلمان روسیه  -دعای شب جمعه -
جنس مذکر  - 4زن شوهر مرده -
نگاه خیره  -اسب آذری  -سازمان
جاسوسی رژیم اشغالگر قدس  - 5بد
نام  -از زبان های سامی  -امیدوار - 6
کوهی در اردبیل  -فهرست و نمایه -
مثل و مانند  - 7اسکناس  -باقی
گذاشتن  -داخل شدن - 8کشیدن -
کاشــف آبله  -چسبناک  - 9ورقه
نازک آلمینیومــی  -پدر  -لرزانک
 - 10ســحاب  -ضیافــت  -جوان
 - 11دارای مــکان  -عفو  -مبارک
و خجســته  - 12از صــورت های
فلکی نیمکره جنوبی آســمان -
حرف نــدا  -محصــول صابون -
خالص  -13تازه و جدید  -شــهر
پیشــین بین النهرین میان کرخه
و بصره  -آفریننــده  -زندگی کن
 - 14خانه زنبور عسل  -سال گذشته
 - 15پسته شامی  -شکل هندسی
تخم مرغ

جامعهشناس
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