حوادث

یک شنبه  ۵خرداد  20. 1398رمضان.1440شماره 2010۸

پلیساینترپلیک"باندبینالمللیکودکآزاری" ۹،نفرازتایلند،استرالیاوآمریکارادستگیرکردکه ۵۰کودکنیزنجاتیافتند.بهگزارشایسنا،اینتحقیقاتکهازدوسال
پیشآغازشد،عملیات"مچسیاه"نامیدهشدهویکسایتاینترنتیدر"دارکوب"راکهبیشاز ۶۰هزارکاربرجهانیداشته،هدفقراردادهاست.اینعملیاتزمانیآغازشد
کهاینترپلتصاویر ۱۱پسربچهزیر ۱۳سال رادراینسایتکشفکردکهدرآن کاربرانازنرمافزارهایرمزگذاریشدهبرایمخفیکردنهویتخوداستفادهمیکردند.

...
خط زرد

"هشدارهای پلیس درباره
مزاحمت های اینترنتی"

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...

ازمیان خبرها
قتل در نزاع دسته جمعی
تــوکــلــی -دادس ــت ــان عــمــومــی و انــقــاب
شهرستان عنبرآباد گفت:چهارشنبه
هفته گــذشــتــه یــکــم خــــرداد مـــاه جــاری
در پی نــزاع دسته جمعی تعدادی جوان
درشهرستان عنبرآباد ،یک جوان به ضرب
گلوله اسلحه شــکــاری بــه قتل رسید.به
گزارش خبرنگارما ،قاضی یوسف سبحانی
افزود:بالفاصله پس از وقوع این حادثه،قاتل
که یک نوجوان17ساله بودازصحنه جنایت
گریخت .وی اظــهــارکــرد :با دستورمقام
قــضــایــی،بــازپــرس ویــــژه قــتــل درمــحــل
حادثه حاضر شد و رسیدگی به موضوع
دردستورکارپلیس ودادستانی قرارگرفت.
ایــن مقام قضایی تصریح کرد:با توجه به
میثاق نامه عدالت وامنیت پایداروبارایزنی
دادســتــانــی بــا س ــران طــوایــف ،بالفاصله
ازظرفیت میانجی گران استفاده شدومتهم
پس ازســه روزازحــادثــه خونین،خودرابه
سیستم قضایی معرفی کرد.وی خاطرنشان
کرد:قاتل درتحقیقات اولیه،علت وقوع
ای ــن حــادثــه رایـــک اخــتــاف خــانــوادگــی
وکینه قدیمی ذکرکردکه هم اکنون با قرار
بازداشت مناسب روانه زندان شده است.

باند چندملیتی کودکآزاری
متالشی شد

...

گفت وگوی خراسان با عامل تصادفات ساختگی در مشهد

درامتدادتاریکی

پــولهــایآلـــوده!

سجادپور -جــوان  29ساله ای کــه بــا ایجاد
تصادفات ساختگی در مشهد ،رانندگان عبوری
و شرکت های بیمه را سرکیسه می کرد تا با این
پولهایآلوده به ثروت برسد ،دوست ناباب را
عامل رفتارهای خطرناک خــودش دانست و
گفت :برای اولین بار به پیشنهاد رفیق ناباب بود
که ماجرای تصادفات ساختگی را آغاز کردم!
به گزارش اختصاصی خراسان ،چندی قبل دو
جوان که با ایجاد تصادفات ساختگی و مقصر
جلوه دادن راننده خــودروی طــرف مقابل ،از
شرکتهایبیمهیارانندگانخسارتمیگرفتند
درحالی با گزارش پلیس و یکی از شرکت های
بیمه در چنگ قانون گرفتار شدند که قاضی
سیدجواد حسینی (مــعــاون دادســتــان مرکز
خراسان رضــوی) دســتــورات ویــژه ای را برای
بررسی دقیق جرایم احتمالی این متهمان صادر
کرد و بدین ترتیب پرونده تصادفات ساختگی در
شعبه  427دادســرای عمومی و انقالب مشهد
توسط قاضی محمدمهدی بابایی مورد رسیدگی
ویــژه قــرار گرفت .متهمان این پرونده تاکنون
به مــوارد زیــادی از سرکیسه کردن رانندگان و
همچنین شرکت های دولتی و خصوصی بیمه
اعتراف کرده اند که هنوز هم تحقیقات در اینباره
ادامه دارد.
آن چه می خوانید گفت وگوی کوتاه خبرنگار
خراسان با یکی از متهمان پرونده تصادفات
ساختگی درحاشیه جلسه بازجویی است.
نامت چیست؟ م -م
چند سال داری؟  29ساله هستم.
میزان تحصیالت؟ تا مقطع دیپلم درس خواندم.
در چه رشته ای؟ رایانه
چرا ادامه تحصیل ندادی؟ وارد بازار کار شدم
البته سال  80به مدت سه سال ترک تحصیل
کردم اما دوباره از سال  83ادامه دادم تا دیپلم

دختری در بی راهه

عکس تزیینی است

* هرگزکوشش نکنید شخص ًا با یک مزاحم
اینترنتی مذاکره و ارتباط برقرار کنید یا از
در دوستی درآیید.
* پاسخ ندادن و نادیده گرفتن کوششهای
مزاحم اینترنتی ،او را دلزده و از ادامه کار
منصرف میکند.
* مهمترین راهــکــار ب ــرای جلوگیری از
گسترش فعالیت مزاحمان اینترنتی برخورد
منفی کاربران است به این معنا که آنها هر
پیام ،عکس ،ویدئو و ...را علیه دیگران در
شبکههای اجتماعی انتشار میدهند به
اشتراک نگذاریم و از انتشار گسترده آن
جلوگیری کنیم.
* درباره ایمیلهای مزاحم هم بهترین کار
پاسخ ندادن به آنهاست و بهتر است تمام
ایمیلهای شخص مزاحم را نگهدارید.
حفظ ایمیلها به مقایسه و تشخیص فرد
مزاحم کمک فــراوانــی خواهد کــرد که در
صورت شکایت میتوانید آنها را به محکمه
ارائه دهید.
* کاربران درفضای مجازی به هویتهای
کاذب اعتماد نکنند،زیرا افــراد سودجو با
هویتهای جعلی وبرای مقاصدخاص مثل
اخاذی وخصومتهای شخصی باکاربران
ارتباط برقرار میکنندوباعث بروز مشکالتی
برای آن ها میشوند.
*کاربران نکات الزم را برای ارتقای امنیت
خوددرفضای مجازی رعایت کنند.
*بیشترمزاحمتهای اینترنتی عنوان
مــجــرمــانــه داردوقــــابــــل ردیـــابـــی اســت
وبزهدیدگان میتوانند شکایت کنند و برای
ثبت شکایت خود میتوانند به مرجع قضایی
مراجعه کنند.
* هرگونه ایجاد مزاحمت و سلب آسایش
در فضای مجازی جرم بــوده و برابر قانون
برخورد میشود و به موجب مواد  ۱۷ ، ۱۶و
 ۱۸قانون جرایم رایانه ای،مرتکب به حبس
یا جزای نقدی یا به حداكثر هر دو مجازات
مقرر محكوم خواهد شد.

گرفتم!
چرا؟ بعد از فوت پدرم بود که چنین تصمیمی
گرفتم!
پدرت بیمار بود؟ به خاطر ایست قلبی درگذشت
اهل مشهدی؟ بله!
بــرادر و خواهر هم داری؟ بله! آن ها ادامــه
تحصیل دادند و دانشجو هستند.
چه شغلی انتخاب کردی؟ در بولوار دانش آموز
میوه فروشی داشتم!
االن هم همین شغل را داری؟ پنج سال میوه
فروشی کــردم ولی بعد کم آوردم و مغازه ام را
جمع کردم.
بعدا ز آن چه کار کردی؟ هیچی! بیکار بودم!
یعنی االن هم بیکاری؟ نه! از دو ماه قبل دوباره
میوه فروشی می کنم.
در مدت بیکاری هزینه هایت را چگونه تامین
می کــردی؟ مــادرم همه مخارجم را پرداخت

میکرد.
یعنی مادرت وضعیت مالی خوبی دارد؟ بله!
چون پدرم مال و اموال زیادی داشت!
اما در بازجویی ها گفته بودی به دلیل بیماری
مادرم تصادفات ساختگی را انجام می دادم تا
درآمد کسب کنم؟ نه! این طور نبود!
مادرت برای آزادی تو سند شاسی بلند خارجی
گــران قیمتی به دادســرا ارائــه داده درست
است؟ بله! گفتم که مادرم وضعیت مالی خوبی
دارد!
پس چــرا تو به ســوی خــاف کشیده شدی؟
اولین بار رفیق ناباب این پیشنهاد را به من داد که
با تصادفات ساختگی پول دربیاورم!
چرا؟ چون آن زمان بی پول بــودم! نزد دوستم
رفتم و برایش درد دل کردم .او هم گفت بیا با یک
تصادف ساختگی درآمد کسب کن!
اولین بــار کجا ایــن گونه تصادفات را انجام

دادی؟ با خــودروی  405سر چهارراه صدف
مشهد بود.
بعد هم ادامه دادی؟ بله! دومین آن را در بولوار
توس ،سومین را در بولوار رهایی بعد هم خیابان
کوشش و در نهایت با یک ون تصادف کردم!
چه کسی متوجه تصادف ساختگی شد؟ وقتی
برای دریافت خسارت به بیمه رفتیم متصدی
آن جا مشکوک شد و خــودروهــا را به بازبینی
تصادفات خارج از صحنه ارجاع داد.
یعنی پلیس گزارش کرد؟ بله! با همان گزارش
هم،دیگر مقامات قضایی مظنون شدند و با
استعالم از بیمه ها همه چیز لو رفت.
پس آخرین بار پولی به دست نیاوردی؟ نه!
نتوانستم خسارت بگیرم در عین حالی که مخارج
تعمیر مینی بوس ون را هم پرداختم تا توانستم
رضایت او را جلب کنم!
سابقه هم داری؟ نه! دعوا و درگیری زیاد داشتم
اما سابقه ندارم فقط یک بار به خاطر روزه خواری
در شمال کشور دستگیر شدم.
کجا دعـــوا کـــردی؟  94.10.2در مــیــدان
نمایشگاه مشهد درگیری بود ،من هم رفتم نگاه
کنم! ولی زمانی که داخل خودرو نشستم دیدم
سرم پرخون است.
چرا از رانندگان خسارت می گرفتی؟ چون آن
ها عجله داشتند یا نمی خواستند از بیمه خودرو
استفاده کنند.
اگر کسی در این تصادفات مجروح یا کشته
می شد چه می کردی؟ به این موضوع فکر نکرده
بودم! ولی سعی می کردم خیلی آرام و با سرعت
کم برخورد کنم که فقط خــودرو آسیب ببیند
اگرچه از قبل خودرو آسیب دیده بود!
حاال پشیمانی؟ خیلی زیاد! اگر این ماجرا حل
شود دیگر پشت دستم را داغ می کنم که چنین
کارهایی را انجام بدهم!

راز 3دخت رکنجکاو درکلبهوحشتانزلی
 2دختر مردند و یکی دیگر دیوانه شد

کلبه وحشت انزلی ،جایی که نباید هرگز به آن
قدم گذاشت راز مخوف و ترسناکی دارد که تا
به حال جوانان زیادی را به کشتن داده است.
به گــزارش رکنا و باشگاه خبرنگاران جوان ،
در جنگل اسرارآمیز هفتدغنان در روستای
صومعهسرا در استان گیالن ،منطقهای قرار
دارد که سا لهاست مقصد ماجراجویان و
گردشگرانبیشماریاست.محلیانصداهای
زیادی از این جنگل شنیدهاند و میگویند ،بهتر
است تا شب نشده این منطقه را ترک کنید ولی
اگر برای تجربه وحشت و دلهره به این ناحیه
سفر کرد هاید به قسمت شرقی روستا بروید،
جایی که هوا ناگهان سنگینتر میشود و وجود
کلبهای متروکه و پرماجرا که افسانههای محلی
زیادی در دل آن گنجانده شده به سنگینی این
فضا میافزاید .در شمال ایران کلبهای مخوف
و مرموز وجود دارد که باعث شده است که حتی
محلی های این منطقه به آن نزدیک نشوند.
یکی از ماجراهایی که باعث شد کلبه وحشت

انزلی بیشتر از پیش مرموز و ترسناک شود،
اتفاقی است که در سال  ۱۳۶۵افتاد! و اما آن
اتفاق چه بود؟
در ســال  ،۱۳۶۵بــرای اولین بــار چهار پسر
به این روستا می روند و تصمیم میگیرند که
برخالف تمام حرف و حدیثهایی که راجع به
کلبه وحشت شنیده بودند ،شبشان را در این
جا بمانند .شب هنگام دو نفر از این چهار پسر به
دلیل اتفاقی نامعلوم از کلب ه وحشت انزلی پا به
فرار میگذارند اما متاسفانه دو نفر دیگری که
در آن جا میمانند ،به سرنوشت غم انگیزتری
دچار می شوند .گویا یکی از آن ها در همان کلبه
از ترس ،جان خود را از دست میدهد که دلیل
آن هنوز هم مشخص نیست و دیگری که زنده
مانده بود ،دیوانه می شود و هرگز دیگر به حالت
عادی خود برنمیگردد .چهار سال بعد این بار
سه دختر دانشجو که سعی داشتند به بقیه ثابت
کنند از هیچ چیز نمی ترسند تصمیم گرفتند از
پشت خانه و مخفیانه وارد خانه بشوند که این

بار هم حادثه ای وحشتناک در انتظار آنها بود.
دو روز بعد دختری را در 300متری آن خانه در
جنگل پیدا میکنند که داخل درختی پنهان
شده بود و از ترس می لرزید و با انگشت خانه
را نشان می داد پلمب شکسته شد و در کمال
تاثر جسد دو دختر بیچاره پیدا شد و علت مرگ
هر دو سکته و مرگ آنی بود .چشمان هر دو باز
و به یک نقطه خیره شده بود و دختر سوم که
زنده مانده بود چهار روز بعد خودکشی کرد تا
این قصه تلخ پایان تلخ تری داشته باشد.پس از

این اتفاق ،این کلبه توسط پلیس محلی تخلیه و
تحت تدابیر امنیتی قرار می گیرد .از آن زمان
کسی اجــازه نــدارد که به کلبه وحشت انزلی
نزدیک شود یا از آن دیدن کند.
حرف هایی که دربــاره این کلبه وحشت گفته
می شود بسیار دور از ذهن است اما طبق نظر
بسیاری از محلیها ،واقعیت دارد البته باید
توجه داشت که هیچ گونه اسناد یا شواهدی که
به طور حتم اثبات کند که داستان های این کلبه
واقعا اتفاق افتاده است ،وجود ندارد.

خدمتکار خائن دستگیر شد
خدمتکاری که پس از بیهوش کردن پیرزنی با
آب میوه مسموم اقدام به سرقت  ۵۰۰میلیون
تومانی از وی کرده و متواری شده بود ،دستگیر
شد.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ دوازدهم اردیبهشت

امسال پروندهای با موضوع سرقت منزل به شیوه
بیهوشی از کالنتری  ۱۰۲پاسداران در اختیار
مأموران پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قــرار گرفت و در جریان آن کارآگاهان اطالع
پیدا کردند که صاحبخانه زن  ۶۰سالهای است
که به علت مسمومیت شدید بیهوش شده و در
بیمارستان تحت اقدامات درمانی قرار دارد.
فرزندان این زن پس از حضور در پایگاه چهارم
پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهارات خود به
کارآگاهان گفتند :چندین نوبت با تلفن منزل
و تلفن همراه مادرمان تماس گرفتیم اما کسی
پاسخ گوی تما سهای ما نبود .این در حالی
بود که برای انجام تمامی امور منزل ،یک نیروی
خدماتی به نام مریم .س  ۴۳ساله استخدام کرده
بودیم و در طول چند سال گذشته نیز این خانم
در منزل مادرمان حضور داشت و ما طی این چند
سال به او اعتماد کامل پیدا کرده بودیم.
کارآگاهان برابر اظهارات فرزندان مال باخته
اطالع پیدا کردند که طالهای آنتیک و قدیمی
مادرشان به ارزش  ۵۰۰میلیون تومان سرقت
شده است که با توجه به شواهد ،دالیل و غیبت
مریم .س از محل کارش ،کارآگاهان اطمینان
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یافتند که سرقت طالجات توسط وی انجام شده
بنابراین در اولین مرحله با مراجعه به شرکت
خدماتی که مریم برای اولین بار از سوی آن به
مال باخته معرفی شده بود اطالع پیدا کردند
که مریم چندین سال است هیچ گونه ارتباطی با
شرکت ندارد و مال باخته پس از مدت کوتاهی،
به شکل خصوصی و بدون اطالع دادن موضوع
به شرکت مریم را به عنوان نیروی خدماتی
استخدام و به کارگیری کرده است.
در ادامــه رسیدگی به پــرونــده ،کــارآگــاهــان با
شناسایی محل سکونت مریم در شهرستان
شهریار و اخذ نیابت قضایی به این شهرستان
اعزام شدند و اطالع یافتند که مریم حدود یک
هفته پیش از سرقت محل سکونتش را تغییر
داده است؛ در ادامه تحقیقات و با انجام اقدامات
ویژه پلیسی ،مخفیگاه وی در شهرستان شهریار
شناسایی و این فرد در تاریخ دوم خرداد دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل شد.
مریم پس از دستگیری و انتقال به پایگاه چهارم
پلیس آگاهی تهران بزرگ به صراحت به سرقت
طالجات مال باخته به شیوه بیهوشی اعتراف
کرد و در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :طی

مدت چند سالی که در منزل شاکی کار میکنم
اطــاع کاملی در خصوص وضعیت مالی وی
پیدا کرده بودم و از نگهداری طالجات توسط
وی در خانه نیز اطالع و اطمینان داشتم تا این
که پس از جابه جایی محل سکونتم در شهریار،
با تهیه نوشیدنی مسموم ابتدا شاکی را بیهوش
کردم و پس از سرقت ،بالفاصله به شهریار رفتم
و طالجات را به دو نفر در مجموع به مبلغ ۷۰
میلیون تومان فروختم.
مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ،
اع ــام ک ــرد :در ادامـــه رسیدگی بــه پــرونــده،
کــارآگــاهــان ای ــن پــایــگــاه بــا شــنــاســایــی محل
تردد دو خریدار امــوال مسروقه در شهرستان
شهریار ،در دو عملیات جداگانه هر دو نفر آن
ها را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه و محل
فعالیت آن ها مقادیری از طالجات مسروقه را
نیز کشف کردند؛ هم اکنون متهم اصلی پرونده
و همچنین دو خریدار امــوال مسروقه با قرار
قانونی صادر شده از سوی دستگاه قضایی ،برای
انجام تحقیقات تکمیلی و کشف دیگر طالجات
مسروقه در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار دارند.

خوب می دانم که این عشق و عاشقی های
خیابانی بیشتر از چند مــاه دوام نــدارد و
زندگی دخترم را به نابودی می کشاند.
این موارد از ازدواج ها را بارها در میان مردم
دیده ام و از عاقبت آن آگاهی کامل دارم
اما نمی دانم چگونه با دختر  16ساله ای
برخورد کنم که فقط براساس یک عالقه
احساسی و عاطفی در دام عشقی خیابانی
افتاده است و...
مرد جوان که با حالتی آشفته و پریشان وارد
کالنتری شده بود در حالی که با نگرانی و
اضطراب سرش را میان دستانش گرفته
بود ،در تشریح ماجرای تلخی که بغض یک
مرد را به همراه داشت به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری سیدی مشهد گفت:
از روزی که فهمیدم دختر  16ساله ام با
جوانی بی بند و بار ارتباط عاطفی دارد
گویی دنیا بر سرم خراب شد و روزگــارم به
تلخی گرایید.
او بر اثر غفلت های من و مادرش که همواره
فکر می کردیم هنوز خردسال است و از
دوستی هــای خیابانی با جنس مخالف
چیزی نمی داند از حدود سه سال قبل با
پسری به نام مجید آشنا شده بود و ما هم
توجهی به رفتارهایش نداشتیم چرا که او
تک دختر خانواده بود و ما رفت و آمدهایش
را کنترل نمی کردیم.
خالصه زمانی حقیقت ماجرا را پذیرفتم
که دخترم درگیر یک عشق احساسی شده
بود و نصیحت های دلسوزانه من و مادرش
هیچ تاثیری در افکار و رفتارهای او نداشت.
این ماجرا زمانی شدت گرفت که آن پسر
نوجوان به در منزلمان آمد و با عربده کشی و
سر و صدا خانواده ام را تهدید می کرد که اگر
به ازدواج او با دخترم رضایت ندهم چنین و
چنان می کند.
من که خوب می دانستم این سر و صداها و
عشق های خیابانی عاقبتی جز تیره روزی و
طالق ندارد با احساس نگرانی از آبروریزی
بیشتر به تحقیق درباره آن جوان پرداختم
اما باز هم بررسی هایم نشان می داد که او
جوانی بی قید و بند و شرور است که حتی
خانواده اش نیز او را طرد کــرده اند و هم
اکنون به ناچار نزد مادربزرگش زندگی
می کند.
از ســوی دیگر نیز رفــتــارهــای نامعقول و
غیراخالقی آن جــوان موجب شده بود تا
هیچ کس دل خوشی از او نداشته باشد و
از طرف دیگر مجید در حالی قصد ازدواج
با دخترم را دارد که حتی شغل مناسبی
هم ندارد و از بیکاری اوقاتش را با دوستان
نابابش میگذراند و...
این پدر جــوان در حالی که بغض گلویش
را می فشرد و قطرات اشــک به آرامــی از
گــوشــه چــشــمــانــش ســـرازیـــر شـــده بــود،
ادامــه داد :نصیحت هایم هیچ تاثیری در
رفتارهای دخترم ندارد و او با آن که سکوت
اختیار میکند اما هم چنان به این رابطه
غیراخالقی ادامه می دهد.
از طرفی هم من مهارت های علمی درباره
چگونگی برخورد با این گونه عشق های
احساسی را ن ــدارم و رفتارهایم موجب
جر یتر شدن دخترم شد تا جایی که چند
شب قبل و برای آن که ما را تهدید کند در
یــک اق ــدام احمقانه دســت بــه خودکشی
زده بود که اگر دیر متوجه می شدیم و او
به موقع به مرکز درمانی نمی رسید امروز
پدری سیاهپوش بودم که دخترش به خاطر
هیچ و پوچ و تنها به دلیل هوی و هوس های
احساسی جان خود را از دست داده بود.
دیگر نمی دانم چگونه با این مشکل برخورد
کنم و به دختر نوجوانم بفهمانم که تا چه
اندازه اشتباه می کند و با این تصمیم های
احمقانه در بی راهه ای قدم می گذارد که
عاقبت آن از هم اکنون مشخص است ،از
سوی دیگر هم می ترسم این ماجرا تاوان
سنگین تری داشته باشد و دخترم تا آخر عمر
در آتش این اشتباه بزرگ بسوزد و...
شایان ذکر است به دستور سرگرد قاسم
احمدی (رئیس کالنتری سیدی) خانواده
این مرد جوان به دایره مددکاری اجتماعی
کالنتری معرفی شدند تــا دیگر مراحل
مشاوره و خدمات روان شناسی را در مراکز
مــشــاوره ای پلیس خــراســان رضــوی طی
کنند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

