حوادث

دوشنبه  2۷خرداد  ۱۳. 1398شوال .1440شماره 2012۳

زمان برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی مشخص شد .به گزارش خبر آنالین،اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل
میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران ،روز  ۱۰تیر در دادگاه کیفری استان تهران برگزار میشود .قاضی محمدرضا محمدیکشکولی رئیس
شعبه  ۹دادگاه کیفری استان تهران ،هنوز درباره علنی یا غیرعلنی بودن جلسه محاکمه اظهارنظر نکرده است.

...

ازمیان خبرها
مرگ فجیع  2کودک
در یخچال فریزر

دو کودک که در داخل یخچال پنهان شده
بودند ،به طرز فجیعی جان دادند.
به گزارش رکنا،دو کودک بازیگوش که در
حال بازی کردن بودند برای پنهان شدن به
داخل یخچال رفتند و متاسفانه نتوانستند
درآن را باز کنند و جان باختند.
احتماال این حادثه در قرقیزستان اتفاق
افتاده است.

غرق شدن پدر فداکار پس از
نجات  2فرزندش از رودخانه
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری مهاباد از مرگ مغزی یک
مرد جوان در حین نجات جان دو کودکش
از غرق شدن خبر داد.
رحمان احمدی گفت :عصر روز شنبه محمد
خضری هــمــراه دو کــودک خــود در کنار
رودخانه مهاباد نرسیده به پل سرخ حضور
داشت که یکی از کودکان بر اثر لیز خوردن
به داخل رودخانه میافتد و کودک دوم نیز
به دنبال وی به رودخانه سقوط میکند.
وی افزود :پدر این دو کودک نیز بالفاصله
وارد آب می شــود و دو کــودک را از مرگ
حتمی نجات میدهد ولــی به علت آشنا
نبودن با فنون شنا و نداشتن تسلط کافی به
فن نجات غریق ،غرق میشود که در نهایت
فردی دیگر وی را بیرون می آورد.
احمدی تصریح کــرد :عملیات احیا روی
وی انجام و در نهایت توسط آمبوالنس به
بیمارستان مهاباد منتقل می شود اما پس
از چند ساعت بستری در بخش مراقبت های
ویژه بیمارستان امام خمینی به دلیل مرگ
مغزی جان خود را از دست می دهد.
براساس آمار رئیس اورژانس و فوریتهای
پــزشــکــی آذربــایــجــانغــربــی ،از ابــتــدای
امسال تاکنون بیش از  ۱۷نفر در سدها و
رودخانههای استان غرق شده اند.

اولین جلسه محاکمه نجفی
 10تیر برگزار می شود

مردان نقاب دار اشک پلیس را درآوردند!

دو سارق حرفه ای وقتی در برابر پلیس قرار
گرفتند با استفاده از اسپری اشک آور راه فرار
را باز کردند که یکی از متهمان با شلیک دقیق
پلیس زمینگیر شد .به گزارش رکنا ،سرهنگ
تراسخرئیسکالنتری 150تهرانسر
بهزادثاب 
گفت :روز جمعه  24خرداد ،ماموران در حال
گشت زنــی در خیابان نفت جنوبی ،به یک
موتورسیکلت تندرو با دو سرنشین مشکوک
شدند .هر دو نفر لباس کار به تن داشتند و
صورت خود را به وسیله ماسک آلودگی هوا

پوشانده بودند .وی تصریح کرد :آن ها با افزودن
بر سرعت خود از محل دور شدند و مأموران با
تعقیب و گریز  10دقیقهای متوقف شان کردند
اما همدست وی با پاشیدن یک اسپری اشکآور
به صــورت ماموران موفق به فــرار شد و کیف
همراهش را در محل جا گذاشت .ثابت راسخ
خاطرنشان کرد :راننده موتور نیز با کشیدن
چاقوی  35سانتیمتری به روی مأموران و با
استفاده از موتورسیکلت ،قصد فرار داشت که
مأموران به وی دستور ایست دادند اما متهم

همچنان قصد فرار داشت تا این که مأموران
با به کارگیری قانون استفاده از سالح اقدام به
شلیک هشت تیر هوایی کردند.
رئیس کالنتری  150تهرانسر ادامــه داد:
متهم همچنان قصد فــرار از دســت مأموران
را داشت که مأموران با شلیک یک تیر سمت
مچ پای متهم وی را بازداشت کردند و پس از
فراخواندن اورژانس به محل حادثه ،متهم 35
ساله برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان
منتقل شد.

ماجرای وحشت آفرینان پارک!

سجادپور -اعضای یک باند خشن گوشی
قاپی که با تهدید چاقو ،از نوجوانان پارک
نشینزورگیریمیکردندباتالشنیروهای
کالنتریالهیهمشهددستگیرشدند.
به گزارش خراسان ،از حدود دو هفته قبل،
با گزارش شهروندان به نیروهای انتظامی
مبنی بر اینکه چند جوان در ساعاتتاریکی
شب اقدام به گوشی قاپی از نوجوانان می
کنند و به وحشت آفرینی در پارک دامن می
زنند ،گــروه ویــژه ای از نیروهای تجسس و
گشت های انتظامی کالنتری الهیه مشهد وارد
عمل شدند و به تحقیق در این بــاره پرداختند.
بررسی های آنان بیانگر آن بود که گوشی قاپ
ها از ساکنان منطقه الهیه هستند و در قالب یک
باند چهار نفره و با تهدید چاقو در پارک نیایش
و خیابان های اطراف آن اقدام به زورگیری می
کنند.بنابراینباصدوردستوریازسویسرهنگ
توفیق حاجی زاده (رئیس کالنتری الهیه مشهد)
تحقیقات پلیس و رصدهای اطالعاتی به صورت
غیرمحسوس آغاز شد تا این که هجدهم خرداد
یک زن جوان سرنخ هایی را از «وحشت آفرینان
پارک» به پلیس ارائه داد .او که پسر  14ساله اش
طعمه زورگیران شده بــود ،به نیروهای مستقر
در ایستگاه پلیس گفت :ساعت  22:30بود که
پسرم برای صرف شام به پارک رفت ،من که بعد از

حدود نیم ساعت نگران شده بودم هر چه با تلفن
همراهش تماس می گرفتم ،پاسخی نمی داد تا
این که گوشی او خاموش شد .هراسان خودم را به
پارک رساندم و فرزندم را دیدم که کنار دو نفر دیگر
ایستاده و مانند ابر بهاری اشک می ریزد .علت را
کهجویاشدم،گفت:وقتیواردپارکشدمناگهان
چند جوان مرا محاصره کردند و گوشی تلفنم را
گرفتند .من چاقو را که در دست آن ها دیدم به
شدتترسیدمولیبازهمبهدنبالشاندویدمتااین
که یکی از بچه های داخل پارک یکی از سارقان را
شناخت که «ساسان» نام دارد! ولی آن ها گوشی
مرا از دسترس خارج کردند!
گزارش خراسان حاکی است ،زن جوان با بیان
این مطالب ،از پلیس برای دستگیری گوشی قاپ
ها کمک خواست .بدین ترتیب و با سرنخی که

شبکه گسترده قاچاق سوخت متالشی شد
توکلی -دادســتــان جیرفت ازمتالشی شدن
شبکه بزرگ وگسترده قاچاق سوخت متشکل
از68شرکت حمل ونقل درسطح کشورباتالش
پلیسآگاهیوسربازانگمنامامامزماندرجنوب
کرمان خبر داد.
به گــزارش خبرنگارما ،قاضی حسین سالمی
روزگذشتهدرتشریحاینخبرگفت:درپیدریافت
اطالعاتی درزمینه فعالیت یک شبکه بزرگ
قاچاق سوخت،سربازان گمنام امام زمان و پلیس
آگاهی جیرفت با فعالیت های شبانه روزی ورصد
اقدامات این شبکه موفق به شناسایی 68شرکت
حمل ونقل بارومسافر درسطح کشورشدندکه
با صدوربارنامه های صوری وغیرواقعی،زمینه
قاچاق سوخت را فراهم می کردند.وی با اشاره
به شناسایی  248خــودروی سنگین(اتوبوس
وکامیون)درسطح کشورکه رانندگان آن ها بدون
جابه جا کردن بارومسافر،سوخت دریافت می

کردند،افزود :تحقیقات نشان داد این رانندگان
کارت سوخت کامیون های خود را به قاچاقچیان
واگذار و آن ها از طریق تبانی با  68شرکت حمل
و نقل ،به طور منظم برای این کامیون ها بارنامه
جعلی دریافت می کردند و سوختی را که به کارت
ها تعلق می گرفت ازجایگاه ها دریافت وبه خارج
ازکشورمنتقل می کردند.
این مسئول قضایی خاطرنشان کــرد :تاکنون
مشخص شــده اســت اعــضــای ایــن شبکه بیش
از 2.5میلیون لیترسوخت را بــه ایــن شیوه
ازکشور خــارج کــرده اند.دادستان جیرفت با
اشاره به این که کارت سوخت،مدارک هویتی و
پالک248دستگاه کامیون مرتبط با این شبکه
توقیف و پرونده قضایی برای مالکان این کامیون
ها تشکیل شده است،یادآورشد :شرکت های
متخلف هم پلمب شده و مالکان آن ها تحت پیگرد
قضایی قراردارند.

13

زن جوان از فردی به نام «ساسان» ارائه داد،
گروه ویژه تجسس با کسب دستورات ویژه
ای از قاضی سیدهادی شریعت یار (معاون
دادستان مرکز خراسان رضــوی) عملیات
شناسایی سارقان را در دستور کار قرار دادند
وباپیگیریهایاطالعاتیموفقشدنددوتن
ازاعضایاینباندرادستگیرکننداماعامالن
دیگر «وحشت آفرینی در پــارک» همچنان
فراریبودندتااینکهبیستوچهارمخرداد،
دو عضو فراری این باند نیز با راهنمایی های
قضایی و تالش نیروهای انتظامی به چنگ قانون
افتادند .بنابر این گزارش ،بررسی های تخصصی
پلیس،بیانگرآنبودکه«ساسان»ناممستعاریکی
از اعضای باندی است که در آخرین گوشی قاپی
به دو نوجوان در پارک حمله ور شده و با مجروح
کردن آنان ،تلفن همراهشان را سرقت کرده اند.
با انتقال مصدومان به مرکز درمانی ،بازجویی از
دو عضو دیگر باند آغاز شد« .ع.ج» (یکی از اعضای
باند گوشی قاپی) گفت :نوجوانی داخل پارک با
یک نفر دیگر در حال نزاع بود که من آن ها را جدا
کردم و سپس گوشی تلفن او را دوستانم که همراه
من بودند ،به سرقت بردند .گــزارش خراسان
حاکی است ،تحقیقات پلیس درباره کشف جرایم
دیگر اعضای این باند در حالی ادامه دارد که آن ها
تاکنونبهچندینفقرهزورگیریاعترافکردهاند.

درامتدادتاریکی
حیله شیطانی!

در بد مخمصه ای گیر افتاده بودم .راه فراری تولدباشکوهیدرمنزلمانبرگزارکنیمتااینگونه
نداشتم مات و مبهوت به آن جوان تازه وارد می غافلگیر شود .مادر بهناز را یکی دو بار در مدرسه
نگریستم حتی فرصت پوشیدن یک مانتو را دیدهبودموزنموجهیبهنظرمیرسید.خالصه
هم نیافتم فقط یک لحظه خودم را با آن جوان این جشن در روز تولد بهناز برگزار شد و دوستی
منواوکهباچشمانیحیرتزدهنگاهممیکرد،
ناشناس تنها دیدم و ...
دختر دبیرستانی که اشک های ندامت پهنای عمیق تر شد .پدر و مادرم از این که دوست خوبی
صورتش را پوشانده بود ،در حالی که دستانش از پیداکردهبودمخوشحالبودندتااینکهآنحادثه
شوم رخ داد .روزی مادر بهناز با مــادرم تماس
شدت استرس و آینده بر باد رفته اش می لرزید،
درخلوتاتاقمشاوررازیرافاشکردکهرنگاز گرفت و با چرب زبانی و تعریف و تمجیدهای بی
رخسارمادرشنیزپرید.اوکهمدعیبودبادسیسه حد و حساب از مــادرم خواست تا بــرای جبران
شیطانی مادر یکی از دوستانش در دام جوانی جشن تولدی که برای بهناز گرفته بودیم آن ها
هوسبازگرفتارشدهاست،دربارهاینماجرایتلخ هم جشنی دو نفره برای من در منزلشان برگزار
بهمشاورومددکاراجتماعیکالنتریآبکوهمشهد کنند .باالخره مادرم را قانع کرد تا من به تنهایی
گفت :از روزی که وارد مقطع دوم متوسطه شدم به منزلشان بروم اما باز هم مادرم مرا تا منزل آن
خیلیاحساستنهاییمیکردمچراکهتکفرزند ها برد و در حالی که دستم را به دست بهناز می
خانوادهبودموپدرومادرمنیزگرفتارکارومشغله داد ،خداحافظی کرد تا شب دوباره به منزل مادر
های خودشان بودند .دبیرستان در نزدیکی بهناز بیاید و مرا به خانه بازگرداند .آن روز خیلی
منزلمان قرار داشت به طوری که از آشپزخانه خوشحال بودم و با پیشنهاد و اصرار مادر بهناز با
منزل به وضوح دیده می شد .دوستان زیادی لباسراحتیرویمبلنشستمتابهقولخودشان
نداشتموهموارهخودمراباکارهایخانهیاگوشی راحت باشم! هنوز ساعتی از این ماجرا نگذشته
تلفن همراهم سرگرم می کردم .با همکالسی بود که زنگ خانه آن ها به صدا درآمد .مادر بهناز
هایم نیز رابطه دوستانه نداشتم اما روزی نگاه در برابر نگاه های نگران و سوال برانگیزم گفت:
های جذاب و دوست داشتنی «بهناز» در زنگ نگران نباش دوست بهناز است .ناگهان دو پسر
تفریح مدرسه مرا مجذوب خــودش کــرد .نمی جوان حدود  18ساله وارد اتاق شدند .بهناز در
دانم چرا عاشق ظاهر جذاب بهناز شدم و خیلی حالیکهفریادمیزد«سورپرایز!»بهطرفیکیاز
زود با او طرح دوستی ریختم .او نیز مانند من تک آندورفتوبهاودستداد.اومرانیزبهجواندیگر
فرزنداستامامدعیبودکهرابطهبسیاردوستانه معرفیکرد.درحالیکهمنحتینتوانستملباس
ونزدیکیبامادرشداردبهگونهایکههیچرازی مناسبیبهتنکنموهنوزحیرانبودم،مادربهناز
را از او پنهان نمی کند و همواره با مادرش به درد مرا با آن پسر جوان ناشناس راهی یک اتاق کرد
دل می پــردازد .خالصه در میان همین گفت تا با هم آشنا شویم .هیچ راه فراری نداشتم و در
وگوهافهمیدممادرخانهداربهنازکهمدتیقبلاز بد مخمصه ای گیر افتاده بودم .باالخره آن شب
همسرشطالقگرفتهاستوضعیتمالیخوبی اتفاقیافتادکهآیندهامرابهتباهیکشید.مادرم
ندارد این در حالی بود که پدر و مادر من از نظر از رنگ پریده رخسارم متوجه ماجرا شد و مرا به
اقتصادی وضعیت بسیار خوبی داشتند و من در کالنتریآورداماایکاش...
رفاهزندگیمیکردم.ازاینموضوعرنجمیبردم شایان ذکر است ،پرونده این دختر نوجوان
ودوستداشتمبهنوعیبهبهنازکمککنماینبود به دستور سرگرد محمدی (رئیس کالنتری
کهبامشورتپدرومادرمقرارشدبرایبهنازجشن آبکوه) به مراجع قضایی ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

