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حمله یک فیل در تایلند برای دو گردشگر ایرانی حادثه آفرید .به گزارش رکنا ،دو گردشگر ایرانی در سفر به تایلند ،پس از حمله یک
فیل ،به حال خود رها شدند و نه تنها عوامل تور و آژانس مسئولیتی در قبالشان نپذیرفتند که سفارت ایران در تایلند نیز پاسخگوی
آنها نبود.

...

خط زرد

هشدارهای انتظامی
* از آویــزان کردن کیف یا کت خود به پشتی صندلی در
اماکن عمومی ،رستوران ها و  ...خودداری کنید.
* توصیه می شود زنان ،دختران و افراد مسن از وسایل نقلیه
عمومی شناخته شده استفاده کنند.
* تا حد امکان از تردد در ساعات پایانی شب به تنهایی در
خیابان ها و کوچه های خلوت خودداری کنید.
* هنگام حمل پول ،مراقب درگیری یا تصادف ساختگی
افراد باشید.
* از نگهداری وجوه نقدی درداخــل خــودرو بپرهیزید و
از روش های جایگزین شامل دستگاه های کارت خوان
استفاده کنید.
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...

ازمیان خبرها
سلفی مرگبار با اسلحه

توکلی  -جوان کرمانیقربانی عکس سلفی با اسلحه شد.
در پی گزارش مركز فوریت های پلیسی بر یك مورد مرگ
مشکوک در شهر كرمان بالفاصله ماموران انتظامی جهت
بررسی موضوع به محل حادثه عزیمت کردند.
با حضور ماموران در محل مشخص شد یك جوان  18ساله
با شلیک گلوله به وسیله یک قبضه اسلحه از ناحیه سر
مصدوم که توسط عوامل 115به بیمارستان منتقل شده
است  .جانشین انتظامی کرمان در این باره گفت :فرد
مصدوم به علت شدت جراحات وارده از ناحیه سر در حین
انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد .به گزارش
خبرنگار ما سرهنگ کشاورزی افزود :در تحقیقات ماموران
مشخص شد كه این فرد قصد گرفتن عكس سلفی با اسلحه
را داشته است كه به دلیل نا آشنایی با قوانین به كارگیری
سالح و سهل انگاری اقدام به تیراندازی به سمت سر خود
كرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :نگهداری سالح در منزل را
دور از دسترس فرزندان و سایر افراد خانواده قرار داده و
نظارت و كنترل خود را بر اعمال و رفتار جوانان خود بیش
از پیش افزایش دهند.

حمید صفت ،اتهام قتل عمد را رد کرد
حمید صفت دیــروز با انتقال به دادســرای جنایی تهران
اتهام قتل عمد را رد كرد .وب سایت خبر فوری نوشت:
صبح دیروز خواننده رپ از زندان رجایی شهربه دادسرای
جنایی تهران منتقل شد .در جلسه تحقیق گزارش پزشكی
قانونی در مورد علت مرگ مردمیان سال به متهم اعالم شد.
حمید صفت با انكار قتل عمد گفت :من هیچ ضربه ای به
سر شوهر مادرم نزدم .در جریان درگیری فقط دو ضربه به
صورتش زدم كه مرگبار نبود.
اولیای دم مقتول هم بــرای خواننده رپ به خاطر قتل
پدرشان درخواست قصاص كردند.همچنین از مادر این
خواننده رپ هم شكایت كردند .حمید صفت بعد از این
جلسه به زندان رجایی شهر بازگشت.

تصادف پژو با نیسان در گلستان  13مصدوم
برجای گذاشت
مسئول روابط عمومی اورژانــس گلستان از تصادف یک
دستگاه خودروی پژو با نیسان در محور آزادشهر به شاهرود
خبر داد و گفت 13 :نفر در این تصادف مصدوم شدند.
نــویــد مــازنــدرانــی در گــفــت وگ ــو بــا مــهــر اظــهــار کــرد:
ساعت ۱۲:۴۵ظهر دیروز (چهارشنبه) تصادف خودرو
پژو با نیسان در محور آزادشهر به شاهرود حوالی معدن
زمستان یورت آزادشهر منجر به مصدوم شدن  13نفر شد.
وی تصریح کــرد :هشت مصدوم مربوط به سرنشینان
خودروی پژو و پنج مصدوم مربوط به سرنشینان خودروی
نیسان بوده است.
مسئول روابــط عمومی اورژان ــس گلستان اظهار کرد:
مصدومان این حادثه به دو بیمارستان مطهری گنبد و
حضرت معصومه مینودشت منتقل شدند.

خودکشی دختر جوان از طبقه شانزدهم
برج آتیساز
دختر جــوانــی کــه در تصمیمی وحشتناک تصمیم به
خودکشی گرفته بود ،بامداد دیــروز از طبقه  ۱۶یکی از
برجهای آتی ساز خود را به پایین پرتاب کرد.
مرکز اطالع رسانی پلیس تهران بزرگ اعالم کرد :این
حادثه ساعت  ۶دقیقه بامداد به وقوع پیوست .به گفته
شاهدانعینیماجرا،دخترجواندرشهرکآتیسازمقابل
هتل آزادی که محل استقرار مهمان های خارجی است در
تصمیمی ناگهانی از طبقه  ۱۶خود را به پایین پرتاب کرد
و در دم جان سپرد .منزل این دختر در طبقه ششم قرار
داشت .بر اساس این گزارش ،عوامل پلیس و اورژانس در
محل حادثه حاضر شدند و بعد از تایید مرگ وی ،جسد با
دستور بازپرس کشیک به پزشکی قانونی منتقل شد.
به دستور بازپرس تحقیقات جنایی در باره علت وقوع این
حادثه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت.

حمله فیل تایلندی
به  2گردشگر ایرانی

صدور دستور ویژه برای رفع ابهام در وضعیت قربانیان و خسارت دیدگان سیل ویرانگر

ضرباالجل دادستانی به مسئوالن برای رسیدگی به سیلزدگان

سیدخلیل سجادپور -معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی از تشکیل پرونده قضایی در مشهد برای پیگیری
شکایت خسارت دیدگان سیل ویرانگر از مسئوالن و
رسیدگی سریع به مشکالت مردم و رفع ابهام از وضعیت
قربانیان و آسیب دیدگان این حادثه تلخ در شمال خراسان
رضوی خبر داد.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم روز گذشته با بیان این مطلب و در
گفت وگویی اختصاصی به خراسان گفت :در پی افزایش
شکایت های مردمی و آسیب دیدگان سیل ویرانگر در
چند شهر شمالی استان ،دادستان مرکز خراسان رضوی
و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال ،دستور ویژه ای
برای رسیدگی سریع به شکایت های مردمی و پیگیری
قاطعانه حقوق شهروندان خسارت دیده از سیل اخیر
را صادر کرد.
قاضی بخشی محبی افزود :به دنبال دستور دادستان،
تحقیق و بازدید میدانی از روستاهای سیل زده در دستور
کــار قــرار گرفت و مشکالت و شکایات سیل زدگــان و
همچنین کمبودها و بی توجهی های برخی مسئوالن بعد
از وقوع سیل برای رسیدگی به وضعیت اسفبار مردم در
شهرها و روستاهای خسارت دیده از نزدیک بررسی شد.
این مقام قضایی با بیان این که مردم از کم توجهی و سهل
انگاری برخی از مدیران و مسئوالن شهرستان های سیل
زده ناراضی بودند ،تصریح کرد :تعداد زیاد شکایت های
مردمی دربــاره حــوادث قبل ،هنگام و بعد از وقوع سیل

بیانگر آن است که بعضی از مسئوالن وظایف قانونی خود
را به درستی انجام نداده اند که همین موضوع نیز منجر به
افزایش خسارت های جانی و مالی شده است.
قاضی محمد بخشی محبی خاطرنشان کــرد :طبق
بررسیهای انجام شــده توسط دادستانی شهرهای
کالت و درگز ،هشدارهای الزم برای اقدامات پیشگیرانه
دربــاره وقوع سیل به اهالی و حتی برخی از مسئوالن و
دستاندرکاران داده نشده است و در بعضی از موارد نیز
اطالع رسانی در خصوص احتمال وقوع سیل در گروه ها و
شبکه های مجازی به اشتراک گذاشته شده است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی افــزود :جلوگیری

نکردنازورودگردشگرانبهمناطقآسیبپذیر،رسیدگی
نکردن مسئوالن به وضعیت اسفبار رودخانه های محلی
و اجرانشدن طرح های آبخیزداری و  ...از جمله مواردی
است که موجب افزایش خسارت های جانی و مالی شده
است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مسئول پیگیری حقوق عامه استان خراسان رضوی اضافه
کرد :طبق اظهارات اولیه مسئوالن و مدیران منطقهای
و استانی که در رسانه ها به آن پرداخته شد آمــار جان
باختگان ناشی از سیل در خراسان رضوی  9نفر و تعداد
افراد مفقود شده را 38تن اعالم کردند ،این درحالی است
که در حال حاضر و طبق آمار موجود حدود چهار یا پنج نفر
قربانی سیل شــده انــد و از
وضعیت افراد مفقودی نیز
آمار دقیقی ارائه نشده است
؛ بنابراین مسئوالن باید
با اطــاع رسانی این گونه
ابهامات را نیز رفع کنند.
م ــع ــاون امــــور اجتماعی
و پیشگیری از وقــوع جرم
دادستان مشهد همچنین
در پاسخ به سوال خبرنگار
خراسان که گردشگران و
آسیب دیدگان از سیل که
از شهرهای دیگر در مناطق
سیل زده حضور داشتند ،

برای اعالم شکایت به کجا
مراجعه کنند نیز گفت:
افـــرادی کــه در پــی وقــوع
سیل در شمال خراسان
دچ ــار خــســارت شــده اند
و ایــن موضوع در ادارات
ذیربط شهرستان ها ثبت
شده است می توانند برای
اعــام شکایت به معاونت
پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب مشهد
واقع در خیابان کوهسنگی مراجعه کنند.
قاضی بخشی محبی همچنین به دستور ویژه دادستان
مرکزخراسانرضویبرایرسیدگیسریعبهشکایتهای
مردمی و وضعیت سیل زدگان اشاره کرد و افزود :در پی
این دستور و طی هماهنگی های صــورت گرفته برای
رفــع مشکالت مــردم ،مسئوالن استانی متعهد شدند
که بالفاصله و با تشکیل یک گــروه کارشناسی به همه
مشکالت اهالی منطقه در شهرهای سیل زده ،رسیدگی
کنند به همین خاطر نیز دادستانی با اعطای مهلت پنج
روزه ،خواستار رفع هرچه سریع تر مشکالت سیل زدگان
شد؛ در غیر این صورت و با توجه به تاکیدات رئیس کل
دادگستری خراسان رضوی و دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان ،برای پیگیری حقوق عامه ،رسیدگی قضایی
به این پرونده با قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماضی آغاز
خواهد شد.

حاشیههای جنجالی دومین جلسه دادگاه قتل بنیتا کوچولو
رفع اتهام قتل متهم ردیف دوم ،ادعای والدین بنیتا و واکنش قاضی شهریاری

دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده بنیتا کودک هشت
ماهه دیروز  22شهریور ماه در شعبه  9دادگاه کیفری یک
استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار و
اعالمشدکهحکممتهمانهفتهآیندهصادرخواهدشد.در
عین حال این جلسه حواشی نیز داشت که بر اصل جلسه
دادگاه سایه افکنده بود .بحث قرار منع تعقیب برای متهم
ردیف دوم ،ادعای والدین بنیتا کوچولو مبنی بر امضای
برگه های سفید و واکنش قاضی شهریاری سرپرست
دادسرای امور جنایی تهران ،ادعای متهم ردیف اول مبنی
بر دادن قرص های خواب آور به وی در آگاهی و رد اتهام
قتل از مهم ترین حواشی جلسه دیروز دادگاه بود .
▪توضیح قاضی شهریاری راجع به رفع اتهام قتل در
مورد متهم ردیف دوم

به گــزارش ایسنا در بخشی از این جلسه قاضی محمد
شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در دفاع
ازکیفرخواست،مطالبیرابیانکردکهاینمطالبموجب
واکنش پدر و مادر بنیتا و وکیل اولیای دم بنیتا شد.
جعفر کوشا وکیل اولــیــای دم بنیتا خطاب بــه قاضی
شهریاری نماینده دادستان گفت  :شما نماینده دادستان
هستیدونبایدازمتهمدفاعکنید.قاضیشهریاریدرادامه
گفت :منراجعبهایرادمطرحشدهبهکیفرخواستصحبت
میکنم نه دفاع از متهمان .در بحث رفع اتهام قتل در مورد
متهم ردیــف دوم ،صحبتهایی مطرح شده و خانواده
اولیای دم اظهار کردهاند که ابالغیه را امضا نکردهاند .باید
بگویم آخرین باری که من اولیای دم را مالقات کردم12 ،
مردادماهبودکهپیشمنآمدندوسریکمسئلهایکهبیان
نمیکنم ،از من حاللیت گرفتند.
وی افزود :از تاریخ  12مرداد تا روز دادگاه من مالقاتی با
خانواده مقتول نداشتم .در تاریخ  14مرداد یعنی دو روز
پس از مالقات من با خانواده مقتول ،قرار جلب به دادرسی
صادرشد.درموردمعاونتدرقتلعمدییاشبهعمدیارفع
شبهات از بازپرس خواستیم تا اظهارنظر کند و ایشان قرار
منع تعقیب صادر کرد .من اعالم کردم تا زمانی که این قرار
قطعیتپیدانکندکیفرخواستصادرنمیکنم.قرارصادر
شده به خانواده مقتول ابالغ شد و آن ها نیز اعالم کردند
که قرار منع تعقیب به ما ابالغ شده و ما اعتراضی نداریم.
▪پدر بنیتا :بر اساس توضیحات شما برگهها را امضا
کردم

در این لحظه پدر بنیتا گفت :من از قوانین هیچ اطالعی
نداشتم و صرفا بر اساس توضیحات شما برگهها را امضا
کردم .من قصاص هر دو متهم را می خواهم.
در این لحظه مادر بنیتا خطاب به قاضی شهریاری مدعی
شد :شما آن برگه را البه الی برگههای دیگر به ما دادید که
امضا کنیم .بچه من االن زیر خاک است.
در این لحظه رئیس دادگاه به مادر بنیتا اخطار داد که نظم
جلسه را رعایت کند.
عصبانیت مادر بنیتا ادامه داشت و قاضی در این هنگام از
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مادر بنیتا خواست که از دادگاه خارج شود که با اعالم نظر
اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران وی در جلسه
ماند .این ماجرا البته به همین جا ختم نشد و والدین بنیتا
در خارج از جلسه دادگاه نیز مطالبی را در این باره بیان
کردند که واکنش مجدد قاضی شهریاری را برانگیخت .
به گزارش فارس پس از پایان جلسه حسن قلعهنویی پدر
بنیتا در جمع خبرنگاران نیز گفت :ما از روز اول قصاص
هر دو متهم را میخواستیم ،اما آقای شهریاری -سرپرست
دادســرای امور جنایی و نماینده دادستان تهران -به ما
گفت نمیشود.
وی افزود :نماینده دادستان عنوان کرده که ما برگه منع
تعقیب متهم ردیف دوم در موضوع قتل را امضا کردهایم و
این موضوع به ما ابالغ شده ،در حالیکه به هیچ عنوان این
صحبتها صحت ندارد ،اما اظهارات پدر بنیتا به همین
جا ختم نشد و وی مدعی شد آنها (مسئوالن دادســرا)
برگههایی را به ما نشان دادند و گفتند این برگهها حاوی
عناوین اتهامی متهمان پرونده است و در صورتی که ما
امضا کنیم سرعت رسیدگی به پرونده بیشتر میشود.این
در حالی است که مادر بنیتا هم در اظهار نظر دیگری ادعا
کرد که نماینده دادستان با فریب از او امضا گرفته است.
در همین حال قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور
جناییتهراننیز درگفتوگوبافارسبااشارهبهاینمطلب
که اظهارات آن ها فاقد ارزش قضایی است گفت :این
خانواده در فضایی احساسی و تحت تأثیر القائات دیگران
به دروغ گفتهاند که قرار منع تعقیب صادر شده برای متهم
ردیف دوم به آن ها ابالغ نشده است.
شهریاری افزود :این در حالی است که دستخطی از پدر
و مادر بنیتا در پرونده وجود دارد که به خط خود نوشتهاند
دربــاره قــرار منع تعقیب متهم ردیــف دوم از اتهام قتل
اعتراضیندارند.نمایندهدادستانتهرانگفت:بهخانواده
بنیتاتوصیهمیکنیمکهچنینجنجالآفرینیهاوهیاهوها
کمکی به آن ها نمیکند و باید بدانند که چنین اظهاراتی
میتواند موجب آن شود که آن ها تعقیب قضایی شوند.

که در آگاهی به من داده بودند حرف هایی زدم که درست
نبودهاست.منقتلراقبولندارم،چونقصدقتلنداشتم
و حتی وجود این کار را هم ندارم .من حتی قصد سرقت
خودرو را هم نداشتم ،من خودم سه ماشین دارم و نیازی
به سرقت خودرو نداشتم .من به اصرار مهدی دیگر متهم
پرونده اقدام به سرقت خودرو کردم.
سپس مهدی متهم ردیف دوم پرونده در دفاع آخر از خود
گفت :زمانی که فهمیدم بچه در ماشین است به محمد
التماس کردم تا به گونهای بچه را به خانواده اش برساند.
وی خطاب به خانواده بنیتا ،گفت :من نتوانستم بچه تان
را به شما برگردانم ،اما قاتل بچه تان را تحویل تان دادم.
من اگر میدانستم بچه را تحویل نمی دهد مرد نبودم اگر

بچه را حداقل پیش خانواده خودم نمی بردم .من حتی
موضوع سرقت را هم قبول ندارم ،صبحها در مغازه پدرم
پایدستگاهکپیکارمیکنموشبهادرشهرداریآشغال
جمع میکنم .من پول حالل سر سفره ام می برم ،درست
است که مواد مصرف میکنم ،اما اگر میخواستم دزدی
کنم وضعم این نبود.
پس از پایان جلسه دادگاه ،قاضی محمدی کشکولی ختم
رسیدگی را اعالم کرد و گفت :پس از شور با همکاران در
روز یکشنبه رأی پرونده بنیتا صادر میشود.

...

درامتدادتاریکی

اجیر شده ها!...

ازآیینهخودرومتوجهشدمکهپرایدسواریمراتعقیبمیکند
وقتیاحتمالدادمکهبازهممزاحمانیازسویهمسرسابقم
اجیرشدهاندتابهمنآسیببرسانندبهسویخیابانامامخمینی
(ره) رفتم و خودرو را در حاشیه خیابان پارک کردم ،به محض
این که در خودرو را گشودم تا پیاده شوم راننده پراید را دیدم
کهدستکشهایچرمیومشکیبلندیپوشیدهوبادردست
داشتن یک بطری به سمت من می آمد در آن لحظه احتمال
دادمبطریحاویاسیداستوآنجوانقصداسیدپاشیدارد
هراسانداخلخودرونشستموشیشههاراباالکشیدمآنجوان
هم دوبارهسوارپرایدشدوازمحلفرارکردمنهمباپلیس110
تماسگرفتمو...
زن  35ساله درحالی که اظهار می کرد از مزاحمت ها و آزار و
اذیتهایهمسرسابقمبهتنگآمدهامبه کارشناساجتماعی
کالنتری سپاد مشهد گفت :چندین سال قبل به دلیل برخی
اختالفات خانوادگی از همسرم طالق گرفتم و به تنهایی
زندگی می کــردم ،در این میان با نگهداری از افــراد سالمند
مخارج و هزینههایم را تامین می کردم تا این که به پیشنهاد
یکیازدوستانمبهعقدموقتمردیدرآمدمکه 20سالازمن
بزرگتربوداماشرطاصلیمنبرایازدواجبا«فرید»اینبودکه
خانوادهمنمتوجهازدواجمنشوندامااوبهتعهدخودعملنکردو
ماجرایعقدموقتراباخانوادهامدرمیانگذاشتازسویدیگر
همسروفرزندانفریدنیزدرجریانازدواجمجدداوقرارگرفتند
وپسرانشمداممراتهدیدمیکردندهنوزدوهفتهبهپایانتاریخ
عقد موقتمان بیشتر نمانده بود که با همسر اول فرید روبه رو
شدم وقتی او از خصوصیات فرید برایم سخن گفت تنم لرزید.
همسرفریددرزندگیبااوچهسختیهاییراتحملکردهبود،
او آثار آبجوش هایی را که فرید رویش ریخته بود به من نشان
دادوگفت:اوباکتککاریهایشپردهگوشمراپارهکردهاست
وحتیقصدخفهکردنمراداشتکهجانسالمبهدربردمو...با
شنیدناینحرفهادیگرازفریدوحشتداشتمونمیخواستم
بااوزندگیکنموقتیمدتزمانعقدموقتبهپایانرسیدازاو
جداشدمودنبالسرنوشتخودمرفتمامافریددستبردارنبود
وادعامیکردمدتزمانعقدموقتما 5سالاستدرحالیکه
هیچ مدرکی در این باره وجود ندارد و او اصرار دارد به صورت
غیرشرعیبهرابطهزوجیتخودمانادامهبدهیمامامنحاضر
نیستم این گونه با او زندگی کنم .با وجود این فرید برای وادار
کردن من به ادامه این رابطه مدام در محل زندگی ام آبروریزی
میکندوباایجادمزاحمتهاواجیرکردنافرادبرایتعقیبو
ترساندنمنزندگیرابهکاممتلخکردهاستتاجاییکهچندنفر
ناشناسوباچهرهایپوشیدهبهمغازهبرادرمرفتندواوراباچوب
بهشدتکتکزدندحاالنمیدانماینافرادازسویفرزندانفرید
اجیرشدهاندکهباپدرشانبهخاطرازدواجمجدداختالفدارند
یافریدآنهارافرستادهاستو...دیگرتحملاینتعقیبوگریزها
راندارمودستبهدامانقانونشدهاماماایکاش...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

▪متهم ردیف اول :اتهام را قبول نــدارم به من قرص
خواب آور داده بودند

درادامهجلسهدادگاهقاضیمحمدیکشکولیاز«محمد»
متهم ردیف اول خواست تا آخرین دفاع خود را مطرح کند.
محمد با بیان این که من چهار برگ کیفرخواست را قبول
ندارم ،مدعی شد :زیرا به خاطر قرص های خواب آوری
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