حوادث

پنج شنبه  1۳دی 2۶ .1397ربیع الثانی  .1440شماره 2000۳

به گزارش منابع غربی ،در پی برخورد دو قطار باری و مسافری در دانمارک شش نفر کشته شدند .خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت :
این حادثه روی پلی میان دو جزیره دانمارکی زیلند و فین رخ داد و در پی آن پل بسته شد .جولین روپکه خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد در توئیتی
خبر داد که وزش باد شدید تا حدی در وقوع این حادثه نقش داشته است .اطالعات بیشتری از علت وقوع این حادثه منتشر نشده است.

...

ازمیان خبرها
کشف محموله میلیاردی هروئین
و حشیش در عملیات پلیس
تــوکــلــی -فــرمــانــده انــتــظــامــی فــهــرج از
کــشــف بیش از۲۰۰کــیــلــوگــرم هروئین
وحشیش درعملیات صبحگاهی پلیس
ایـــن شــهــرســتــان خـــبـــرداد.بـــه گـــزارش
خــراســان،ســرهــنــگ بــهــروزی گفت:این
محموله شــامــل۱۷۵کــیــلــوو  500گرم
هروئین۳۰،کیلو حشیش و۱۶کیلوتریاک
اســت کــه بــه طــرزمــاهــرانــه ای درکــف یک
دســتــگــاه وانـــت نــیــســان ج ــاس ــازی شــده
بودودرعملیات صبحگاهی پلیس کشف
وتوقیف شد.وی با اشاره به دستگیری یک
قاچاقچی دراین زمینه افزود:این محموله
موادمخدربه مقصدمرکزکشوربارگیری
شــــده بـــودکـــه بـــا ه ــوش ــی ــاری مـــامـــوران
پلیس فــهــرج کشف وضــبــط شــد.شــایــان
ذکــراســت،ارزش ریالی موادمخدرکشف
شده حدود پنج میلیاردو335میلیون تومان
یشود.
برآوردم 

مدرسه روستایی در بروجرد
طعمه حریق شد
معاون عملیات سازمان آتش نشانی بروجرد
گفت :مخزن نفت یک مدرسه در روستا دچار
حریق شد .به گزارش ایسنا ،نادر موسیوند
با اعالم این خبر ،اظهارکرد :مخزن نفت
یک مدرسه پسرانه ابتدایی در روستای تپه
موال دچار حریق شد .وی تصریح کرد :پس
از اطالع از آتش سوزی ،نیروهای امدادی به
روستا اعزام شدند که خوشبختانه آتش مهار
شد .معاون عملیات سازمان آتش نشانی
بروجرد خاطرنشان کرد :این حادثه تلفات
جانی در پی نداشت و علت آتشسوزی در
دست بررسی است.

حادثه ریلی در دانمارک  6کشته
به جا گذاشت

مرگ مغزی دختر 6ساله تایید شد

کودکآزاریمرگبار!

سیدخلیل سجادپور -دختر بچه  6ساله ای که
آثار وحشتناک شکنجه و کودک آزاری بر پیکرش
نمایان است ،در مشهد جان باخت.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان ،ســه شنبه
گذشته ،کــادر درمــانــی بیمارستان امــدادی
شهید کامیاب مشهد با دیدن آثار هولناکی از
کودک آزاری که بر پیکر نحیف و ضعیف دختری
خردسال نقش بسته بود ،بالفاصله مراتب را به
مراجع ذی صالح اطالع دادند .دقایقی بعد نیز
زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد مشهد به صدا
درآمد و نیروهای اورژانس اجتماعی بهزیستی،
از وضعیت وخیم کودکی سخن گفتند که توسط
یک زوج جوان به مرکز درمانی منتقل شده بود.
در پی دریافت این خبر بالفاصله قاضی کاظم
میرزایی به همراه کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضــوی و پزشک قانونی عازم
بیمارستان امدادی شد و به تحقیق در این باره
پرداخت .بررسی های میدانی مقام قضایی در
بخش آیسی یو بیمارستان شهید کامیاب نشان
داد که «حدیثه» را زن جوانی به مرکز درمانی
انتقال داده و مدعی شده است دختر شش ساله

دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور گفت :به دادستان تهران و
بازپرسپروندهسفارشکردهامدراولینفرصتی
کهقانوناجازهمیدهد،پروندهواژگونیاتوبوس
دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
بهراینهاییمنتهیشود.بهگزارشایرنا،حجت
االسالممحمدجعفرمنتظریروزچهارشنبهدر
نشستی ویژه به منظور بررسی حادثه واژگونی
اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

حال خوبی ندارد و دچار تشنج
می شــود! اما پزشکان و کادر
درمــانــی با مشاهده وضعیت
وخیم ایــن کــودک ،بالفاصله
عملیات احیا را آغــاز کردند
ولی نشانه ای از آثــار و عالیم
بازگشت به زندگی در کودک
مذکور دیده نمی شد بنابراین
احتمال مرگ مغزی این دختر
معصوم قوت گرفت.
گزارش خراسان حاکی است،
ادامه بررسی های قاضی شعبه  211دادسرای
عمومی و انــقــاب مشهد در اتــاق آی ســی یو
ماجرای وحشتناکی از کودک آزاری را فاش کرد.
آثار سوختگی های عفونی شدید بر اندام حساس
و همچنین بقایای سوختگی با سیگار و سیم
داغ که بر پیکر نحیف این دختر نقش بسته بود،
حکایت از تکرار تلخ سریال کودک آزاری های
هولناک داشت.
پوست زخمی پیشانی و سر این کودک بی گناه
نیز از عمق فاجعه ای خبر می داد که «حدیثه»

توسط فرد یا افراد معتاد به این روز افتاده است.
بنابر گزارش خراسان ،قاضی ویژه قتل عمد با
دیدن این صحنه های تکان دهنده ،در حالی
دستور تحقیقات گسترده توسط کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی را صادر کرد
که مشخص شد ،زن و مرد جوانی که کودک را به
مرکز درمانی برده اند با دستور قضایی بازداشت و
با صدور قرار قانونی روانه زندان شده اند.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،این
پرونده کــودک آزاری زمانی رقت بارتر شد که

ا

دادســتــان کل کشور با اشــاره به نقش رسانه
ها در اطــاع رسانی حادثه واژگونی اتوبوس
دانشجویان گفت :رسانهها در التیام بخشی
به خانواده های آسیب دیده و آرام نگه داشتن
جو جامعه نقش موثری دارند .منتظری گفت:
امیدوارم با بررسی دقیق و در چارچوب قوانین و
مقررات ،اگر کسی یا کسانی در پدید آمدن این
حادثهقصوریاتقصیرداشتهاندمیزانآنمشخص

ختصا

صی
خراسا

ن

پزشکان متخصص روز گذشته پس از انجام
معاینات دقیق تخصصی ،مرگ مغزی این دختر
بی گناه را تایید کردند .این گونه بود که پرونده
مذکور رنگ جنایی گرفت و تالش های قاضی
کاظم میرزایی برای افشای حقیقت این ماجرای
دلخراش ادامه یافت.
آخرین اطالعات خبرنگار خراسان درباره پرونده
کودک آزاری مرگبار حاکی از آن است که زن
و مرد جــوان در بازجویی های مقدماتی بیان
کردهاند که «حدیثه» دختر آن ها نیست و پدر و
مادر واقعی اش زوج معتادی هستند که او را برای
نگهداری به آن ها سپرده انــد .در همین حال
متهمان پرونده مدعی هستند ،چند روز قبل
ظرف آب جوش روی اجاق تک شعله در وسط
اتاق قرار داشت که «حدیثه» آب جوش را روی
خودش ریخت! با وجود این ادعاها ،تحقیقات
گسترده کارآگاهان با صدور دستورات ویژهای
از سوی قاضی میرزایی برای کشف زوایای پنهان
این پرونده حساس کودک آزاری مرگبار درحالی
ادامــه دارد که شواهد از اعتیاد شدید در این
خانواده حکایت می کند.

ومتناسبباقانونباآنانبرخوردشود.ویافزود:
امیدوارماینحادثهعبرتوتجربهباشدتاازتکرار
آنجلوگیریشودومسئوالندانشگاهآزادودیگر
بخش ها از این حادثه درس بگیرند .سه شنبه
هفته گذشتهدرساعت،12:20اتوبوسحامل
دانشجویانبهدلیلنقصفنیوبریدهشدنترمز،
از مسیر خارج و واژگون شد .طی این حادثه 10
نفرکشتهو 25نفرزخمیشدند.

کالهبرداری با وعده وام در فضای مجازی
توکلی  -رئیس پلیس فتای استان کرمان
از دستگیری متهمی کــه با وعــده دادن وام
۹۰۰میلیون تومانی به یک شهروند در فضای
مجازی کالهبرداری کرده بود ،خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما ،سرهنگ یادگار نژاد
روز گذشته در نشستی خبری با بیان این که
کالهبرداریهای اینترنتی دومین جرم سایبری
به لحاظ درصــد وقــوع در استان کرمان بوده
است،افزود :یک نمونه از کالهبرداری که با
سوء استفاده از غفلت و سادگی مردم نیازمند
یا با تحریک طمع برخی افراد صورت می گیرد،
ادعای دریافت تسهیالت ارزان قیمت بانکی
است که کالهبردار به بهانه هزینه های بانکی،
مبلغی را از طرف دریافت می کند اما دیگر از وی
خبری نمی شود .در تازه ترین مورد ،فردی با
مراجعه به این پلیس در اظهاراتی این گونه بیان
کرد :با شخصی در فضای مجازی آشنا شدم که
به من وعده اعطای یک وام 900میلیون تومانی
با بهره بسیار کم و بــدون ضامن را داد و برای

خرید سفته و استعالمات بانکی  230میلیون
تومان دریافت کرد اما دیگر از او خبری نشد.
این مقام انتظامی افزود :خوشبختانه با تالش
کارشناسان پلیس فتا ،ایــن فــرد کالهبردار
شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر شد.
وی به نمونه دیگری در یکی از شیوه های
کالهبرداری اشــاره کرد و گفت :افــراد شیاد
ازطریق سایت هــای فــروش کــاال مثل دیــوار و
شیپور ،کاالیی را با قیمت پایین معرفی می
کنند و مبالغی را از مردم به عنوان بیعانه می
گیرند اما کاال را برای آن ها ارسال نمی کنند یا
کاالیی نامرغوب را به جای جنس معرفی شده
می فرستند .رئیس پلیس فتای استان کرمان
خاطرنشان کرد :در ۹ماه گذشته نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،جرایم سایبری  ۴۶درصد و
کشفیات جرایم نیز  ۴۷درصد افزایش یافته
است .وی بیان کرد :در  ۹ماه گذشته ۲۶درصد
جرایم فضای مجازی مربوط به برداشتهای
غیرمجاز اینترنتی بوده است .

پزشک مصری همسر و  3فرزندش را قتل عام کرد

جنایتی روز سه شنبه در مصر اتفاق افتاد
که مردم را شوکه کرد .به گزارش رکنا ،یک
پزشک  ،زن و سه فرزندش را سر ُبرید.
پزشک پس از دستگیری ادعا کرد که هنگام
ورود به خانه اش در شهر کفر الشیخ در
شمال مصر بــا اجــســاد سربریده اعضای
خــانــواده اش روبــه رو شــده اســت ولــی پس
از بررسی صحنه جنایت و بازجویی از وی
معلوم شد که جانی همان سرپرست خانواده
است .نیروهای دادستانی و پلیس با بررسی
صحنه جنایت متوجه شدند که در و پنجره
های خانه هیچ آسیبی که حاکی از ورود
افراد غریبه به خانه باشد ،ندیده است و به

همین دلیل پزشک به عنوان اولین مظنون
تحت بازجویی قرار گرفت و سرانجام اعتراف
کرد که شب سال نو میالدی به علت اختالف
با همسرش کنترل خود را از دست داده و
وی و فرزندان  6 ، 8و  5ساله اش را به قتل
رسانده است.

حکم اعدام  5قاچاقچی مواد مخدر صادر شد
پنج نفر از اعضای یک باند بزرگ توزیع و پخش
مواد مخدر در شهرستان خوی به اعدام محکوم
شدند.
به گزارش رکنا ،حجت االسالم محمدعرفانی
افـــزود :عوامل ایــن شبکه توزیع مــواد مخدر
با تیزبینی همکاران انتظامی و رصــد شبانه
روزی ،در سریع ترین زمان ممکن شناسایی و
دستگیر شدند .وی اضافه کرد :به دلیل دارا
بودن شرایط اختصاصی و عمومی جرم و آن چه
قانون گذار در قانون مربوط به آن (مواد مخدر،
تهیه و توزیع سازمان یافته آن) متصور شده

...

درامتدادتاریکی

پرونده اتوبوس دانشجویان در اولین فرصت به رای نهایی منتهی می شود
اسالمی افــزود :با توجه به این پرونده اکنون
نمیتوان میزان تقصیر را اعالم کرد زیرا پلیس
و پزشکی قانونی نظر خود را اعالم کرده و این
نظرات باید به دادگاه ارسال شود و کارشناسی
ها صورت گیرد و تمام اعالم نظرها در موقعیت
کنونیبهصورتتخمینیاست.ویخاطرنشان
کرد :میزان تقصیر و قصور و نظر نهایی را زمانی
می توان اعالم کرد که رای دادگاه صادر شود.
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بود ،اعضای این باند به اعدام محکوم شدند و
رای برای ابرام به دیوان ارسال شد .این قاضی
دادگستری به تشریح نحوه رسیدگی به این
پرونده پرداخت و بیان کرد :اعضای این باند
پنج نفره به صورت سازمان یافته از شهرهای
جنوب استان مواد مخدر وارد می کردند و به
صورت خرده فروشی به توزیع آن در سطح شهر
می پرداختند .وی افزود :دو نفر از متهمان این
پرونده در دوران مرخصی از زنــدان این عمل
مجرمانه را با مشارکت دیگر اعضای شبکه
مرتکب می شده اند.

هویت گمشده
از روزی کــه پــای حــرف هــای دایـــی ام
نشستم ،روح و روانـــم بــه هــم ریخته و
روزگـــارم تیره شــده اســت .از آن روز به
بعد دنبال هویت گمشده ام می گردم و
زندگی ام دچار آشفتگی وحشتناکی شده
است چرا که دایی ام رازی را برایم آشکار
کرد که پدر و مــادرم سال ها آن را از من
مخفی کرده بودند و ...
دختر  13ساله که با لباس فرم مدرسه
وارد کالنتری الهیه مشهد شــده بــود،
درحـــالـــی ک ــه گــریــه کــنــان ف ــری ــاد می
زد حــاضــر نیستم بــه مــنــزل بــازگــردم
و میخواهم هویت خــودم را بیابم ،به
مشاور و کارشناس اجتماعی کالنتری
الهیه مشهد گفت :حدود یک سال قبل
دایــیام مــرا به گوشه ای کشید و رازی
را فاش کرد که همه زندگی ام را به هم
ریخت .او گفت پدر و مادر واقعی تو کسان
دیگری هستند و خواهرم به خاطر این که
باردار نمی شد ،تو را با همدستی برخی
عوامل در بیمارستان ،به فرزندخواندگی
قبول کرد! وقتی این جمالت را از زبان
دایـیام می شنیدم ،انگار دنیا دور سرم
می چرخید به طوری که دچار افسردگی
شدیدی شدم.
آن روز بالفاصله سراغ مادرم رفتم و این
موضوع را از او پرسیدم اما او با دادن پاسخ
هایی سرباال گفت دایــی احسان با من
اختالف دارد و با این دروغ ها می خواهد
زندگی ما را به هم بریزد .با وجود این نمی
توانستم حرف های مادرم را بپذیرم چرا
که این موضوع مانند خــوره ای به جانم
افتاده بود و ذهنم فقط درگیر این حرف
ها بود.
خالصه ماجرا را برای یکی از دوستانم در
مدرسه بازگو کردم تا پدر او که آشنایانی
در بیمارستان داشت اطالعاتی در این
باره برایم کسب کند .بررسی های پدر
دوستم بیانگر آن بــود که پــدرم در یک
سانحه تصادف فــوت کــرده و مــادرم نیز
به کما رفته بود به همین دلیل اطمینان
یافتم که خانواده ام حقیقت ماجرا را از
من پنهان می کنند و دربــاره گذشته ام
چیزی نمی گویند .آن روز وقتی گریه
کنان به مادرم اصرار کردم تا حقیقت را
بازگو کند ،چشمانش پر از اشک شد و
گفت وقتی نوزاد بودی تو را از فردی در
بیمارستان تحویل گرفتم و بزرگت کردم.
تو همه چیز من شدی و من برای آسایش و
آرامش تو حاضر بودم جانم را فدا کنم ولی
از خانواده ات هیچ اطالعی نداریم ...
وقتی سخنان دختر  13ساله به این جا
رسید ،ناگهان مادر او با چهره ای پریشان
و نگران وارد اتــاق مشاور شد و با دیدن
فــرزنــدش نفس راحــتــی کشید و گفت:
من و برادرم از مدتی قبل دچار اختالف
شدیم و او با سوء استفاده از این موضوع
روح و روان دخترم را به هم ریخت تا عقده
گشایی کند.
مــادر کنار دخترم زندگی آرامــی را می
گذراندیم و سعی می کردیم همه امکانات
رفاهی را برایش فراهم کنیم .اگرچه او
از خون ما نیست ولی من از نوزادی او را
در آغوشم بــزرگ کــردم  ،با گریه هایش
گریستم و با خنده هایش خندیدم .امروز
نمی دانم با این مشکل چگونه کنار بیایم
درحالی که دخترم به دنبال پدر و مادر
واقعی خودش می گردد و حاضر نیست
به خانه اش بازگردد و ...
شــایــان ذکــر اســت بــه دســتــور سرهنگ
توفیق حاجی زاده (رئیس کالنتری الهیه
مشهد) ماجرای این دختر  13ساله طی
گــزارش مشاور و مــددکــار اجتماعی به
استحضار مقام قضایی رسید که در نهایت
با دستور قاضی قــرار شد دختر مذکور
تا مشخص شدن پدر و مــادر واقعی اش
و بررسی های پلیسی تحویل بهزیستی
شود.
ساعتی بعد در حالی که دختر نوجوان
سوار خودروی اورژانس اجتماعی می شد
زن جوان نیز با چشمانی اشکبار چشم به
حرکت خودرو دوخته بود و زیر لب زمزمه
می کرد همه سختی ها را تحمل کردم تا
او مرا مادر خطاب کند ولی نمی دانم چرا
درگیر این حادثه شوم شدم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

