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در حادثه تیراندازی که در بیمارستانی در شرق پاکستان رخ داد دستکم پنج نفر کشته و هفت نفر مجروح شدند.به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم رسانههای محلی در
این درگیری ،دو گروه اقدام به تیراندازی کردند.گزارشها حاکی از آن است که اعضای این گروهها از دو طایفه مختلف بودند که اواخر روز دوشنبه گذشته در بخش
اورژانس بیمارستان با یکدیگر درگیر شدند و به سمت هم تیراندازی کردند .بنابر اعالم پلیس پاکستان ،چهار نفر از قربانیان در دم جان خود را از دست دادند.
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ازمیانخبرها
زندانی فراری پس از  ۱۹سال
به دام پلیس افتاد
توکلی -زندانی فراری پس از  ۱۹سال در
بم به دام پلیس افتاد.
فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت:این
متهم درسال۷۶درشهراصفهان به اتهام
حملموادمخدردستگیروبهحبسابدمحکوم
شده بود.به گــزارش خبرنگارما ،سرهنگ
نجفی افزود:این مجرم سابقه دارپس ازسه
سال به زندان کرمان منتقل شد،که درسال
۷۹پس ازدریافت مرخصی اززندان متواری
می شود.این مسئول انتظامی خاطرنشان
کــرد:ســرانــجــام مــامــوران پلیس اطالعات
فرماندهی انتظامی بم با همکاری پلیس
اطــاعــات اســتــان کــرمــان متهم فـــراری را
شناساییودرعملیاتیدستگیرکردند.

در گزارش کمیسیون آموزش
مجلس اعالم شد :

دانشگاه آزاد در حادثه
واژگونی اتوبوس مقصر است
گزارشکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلس
درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم
و تحقیقات قرائت و بر این اساس مشخص
شد ،دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان کارفرما
و شرکت مهران گشت مقصر هستند .به
گــزارش فــارس و ایرنا  ،گــزارش کمیسیون
آموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمیدر
نشستعلنیدیروز(سهشنبه)پارلمانتوسط
میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون
آموزشوتحقیقاتمجلسقرائتشد.
در خصوص قصور راننده نیز به حرکت در
آوردن وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی و به
کارگیریوسیلهنقلیهداراینقصفنیمستمر
بهدلیلسرویسنشدنبهموقعسامانهترمز،
اشارهشدهاست.
بنابر این در گزارش قصور پیمانکار مشتمل
بر به کارگیری وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی
آمــده اســت« :به استناد مــاده ( ۵فصل دوم
آیین نامه اجرایی تبصره  ۱ماده  ۳۱و )۳۲
قانونرسیدگیبهتخلفاترانندگی:شرکت
یا موسسه موظف به صدور بارنامه یا صورت
وضعیت و یا ارائــه سایر خدمات صرف ًا برای
وسیلهنقلیهایاستکهازنظرفنیکام ً
السالم
وبدوننقصبودهوباتوجهبهضوابطابالغیاز
سویسازمانهیچگونهنقصفنیدرسامانه
های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه نظیر
ترمزها،فرمان،چرخهاو ...نداشتهباشد».
همچنین در ایــن گـــزارش در خصوص به
کارگیری وسیله نقلیه خارج از قرارداد ،آمده
است«:براساسبند ۱ماده ۱قراردادسرویس
ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان دانشگاه
آزاداسالمیواحدعلوموتحقیقات،پیمانکار
مکلف به استفاده از  ۲۶دستگاه اتوبوس
اسکانیا ۵۷بوده است که در این زمینه قصور
کرده و از اتوبوس شهاب (ایلیارد) استفاده
کرده است.درخصوص قصور کارفرما این
گزارش به عدم نظارت بر فعالیت پیمانکار بر
اساس ماده  ۱۲قــرارداد و قوانین و مقررات
عمومی کشور ،عدم رعایت استانداردهای
ایمنی راه بر اساس نشریات قانونی (شامل
عدمنصبحفاظایمنیدرقوسافقییاپیچو
عدمتعبیهراهفرار)،اشارهمیکند».
بــه گ ــزارش ف ــارس ،طبق جمعبندی این
گــزارش ،دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان
کارفرماومتولیامورحملونقلدانشجویان
در واحد علوم و تحقیقات و شرکت مهران
گشت در این حادثه و در مــواردی که ذکر
شــد مقصر هستند .همچنین بــا بررسی
صــورت گرفته مشخص شد که استفاده از
تلهکابین برای جابهجایی حدود  ۴۰هزار
دانشجوی این واحد و با توجه به قرارگیری
ساختمانهای دانــشــگــاه در محلهای
مختلف این مجموعه امکان منطقی ندارد.
همچنین بــراســاس ایــن گـــزارش ،مــوارد
متعددی از سهلانگاری مدیران دانشگاه
آزاد و رؤسا و معاونان واحد علوم و تحقیقات
در خصوص بیتدبیری در این حادثه وجود
دارد که این موارد شامل قبل از حادثه (نظیر
رعایت نشدن موارد ایمنی راه و نبود نظارت
بر پیمانکار) و بعد از حادثه (نظیر باقی
ماندن موارد عدم ایمنی) است که از سوی
کمیسیوندرحالپیگیریازمقاماتقضایی
است و نتیجه آن متعاقب ًا به اطالع خواهد
رسید ۵.دی ماه  ۹۷یک دستگاه اتوبوس
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران که در حال
انتقال دانشجویان بود دچار واژگونی شد
که  ۱۰کشته و  ۲۸مصدوم به جا گذاشت.

تیراندازی مرگبار
در بیمارستانی در پاکستان
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با شلیک  8گلوله از سوی پلیس لو رفت

درامتدادتاریکی

ماجرای«دزد سنگی»

سجادپور -دزد  30ساله ای که با گذاشتن
سنگ و آجــر زیــر چــرخ خــودروهــای پــارک شده
در مشهد ،همه چرخ ها را به سرقت می برد ،در
یک عملیات هماهنگ پلیسی و با صدور دستور
قضایی دستگیر شد.
به گــزارش خــراســان ،مــاجــرای ایــن سرقت ها
که پرونده آن در ناحیه  2قضایی مشهد مورد
رسیدگی قرار گرفته است از آن جا آغاز شد که
از چند ماه قبل سرقت قطعات و لوازم خودرو در
برخی مناطق شهر گزارش شد.
بررسی های پلیس بیانگر آن بود که سارقی با
گذاشتن سنگ و آجر در زیر خودروها ،چرخ ها
را سرقت می کند و مال باختگان با صحنه ای
مواجه می شوند که خــودروی آن ها روی چند

قطعه سنگ و آجر سوار است .با توجه به اهمیت
موضوع و صدور دستوراتی از سوی سرپرست
ناحیه 2قضاییمشهد،عملیاتنیروهایتجسس
کالنتری شفای مشهد در ایــن بــاره آغــاز شد.
بررسی های مقدماتی در پوشش گشت های
نامحسوسوتعقیبومراقبتهایشبانهدرمحل
های احتمالی تردد سارقان ادامه یافت تا این که
نیروهای کالنتری چند روز قبل جوان  30ساله
ای را به دام انداختند که مشغول بازکردن چرخ
یک خودرو بود .او که با مشاهده نیروهای گشت
پا به فرار گذاشته بود ،داخل کوچه پس کوچه ها
می دوید تا این گونه از چنگ قانون فرار کند ولی
نیروهای انتظامی با استفاده از قانون به کارگیری
سالح ،هشت تیر هوایی شلیک کردند که صدای

علیزاده طباطبایی:نجفی به این زودی ها محاکمه نمی شود
وکیل محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران
گفت :تاکنون هیچ زمانی بــرای برگزاری
دادگـــاه رسیدگی به پرونده
قــتــل مــیــتــرا اســتــاد
هـــمـــســـر دوم
نــجــفــی تعیین
نـــشـــده اســـت.
ســیــدمــحــمــود
عــــــلــــــیــــــزاده
طباطبایی دیروز
 سه شنبه  -باتاکید بر این
م ــوض ــوع،
اظـــهـــار
کـــــرد:
اخــبــار

برخی رسانه ها در خصوص تعیین زمان
دادگـــــاه نجفی ن ــادرس ــت اســت.چــنــدی
پیش برخی رسانه ها  ،زمــان رسیدگی و
محاکمه متهم به قتل میترا استاد همسر
دوم نجفی را ده ــم تــیــرمــاه اعـــام کــرده
بودند .این درحالی است که منابع رسمی
تاکنون تنها نــام قاضی رسیدگی کننده
بــه ایــن پــرونــده را مشخص و اع ــام کــرده
بودند ،قاضی محمدرضا محمدیکشکولی
رئــیــس شعبه  ۹دادگــــاه کــیــفــری اســتــان
تــهــران ،قــاضــی ایــن پــرونــده اس ــت .هفتم
خـــرداد امــســال بــود کــه محمد شهریاری
سرپرست دادســرای امــور جنایی تهران از
قتل همسر دوم شهردار پیشین تهران خبر
داد .نجفی در کیفرخواست صادره از سوی
دادستانی به قتلعمد میترا استاد ،حمل و
نگهداری سالح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی
عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای
اولیای دم مبنی بر قصاص متهم است.

وحشت یک مادر!

هولناک گلوله ها  ،باالخره دزد فراری را زمینگیر
کرد  .گزارش خراسان حاکی است ،این متهم که
خود را اهل یکی از شهرهای خراسان رضوی
معرفی می کرد در بازجویی های تخصصی که به
دستور سرهنگ نوروزی (رئیس کالنتری شفا)
صــورت گرفت ،مدعی شد جا ومکانی نــدارد و

از حدود شش ماه قبل به مشهد آمده و در نقاط
مختلف شهر اقدام به سرقت قطعات خودرو می
کند .این متهم 30ساله که گویی به «دزد سنگی»
معروف است و با گذاشتن آجر و سنگ ،به چرخ
خودروها دستبرد می زد برای تحقیقات بیشتر
در اختیار نیروهای کالنتری مذکور قرار گرفت.

نیسان آبی دو نیم شد !
انفجار یک دستگاه خودروی باری نیسان در
شهرستان رودسر دو کشته داد .در این حادثه
راننده  ۴۸ساله و سرنشین  ۵۳ساله در دم
کشته شدند .به گزارش رکنا ،سرهنگ بابک
علیزاده فرمانده انتظامی رودسر گفت :در پی
اعالم مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر
انفجارمهیبیکدستگاهخودرویبارینیسان
در شهر رودسر ،بالفاصله ماموران انتظامی به
محل مد نظر اعزام شدند .این مقام انتظامی
افــزود :با حضور پلیس و تیمهای امــدادی در
محلحادثهمشخصشدیکدستگاهخودروی
باری نیسان پس از سوخت گیری از جایگاه
سیانجی در بخش چابکسر و طی کردن
مسافت حــدود  ۲۰۰متری از محل سوخت
گیری ،ناگهان در خیابان اصلی منفجر شده
اســـت.وی بیان کــرد :در ایــن حادثه راننده
 ۴۸ساله و سرنشین  ۵۳ساله در دم فوت
کردند.سرهنگ علیزاده با اشاره به این که بر
اثر انفجار این خودرو قسمتی از یک رستوران

کهدرنزدیکیمحلحادثهقرارداشتنیزدچار
تخریبشدهاست،ادامهداد:تخریبرستوران
خسارتجانینداشتهاست.اینمقامانتظامی
بابیاناینکهاطفایحریقتوسطآتشنشانی
انجام شد ،تصریح کرد :علت انفجار خودروی
نیسان توسط کارشناسان در دست بررسی
است .فرمانده انتظامی شهرستان رودسر
خاطرنشان کرد :رانندگان وسایل نقلیه بحث
معاینه فنی و استفاده درســت از تجهیزات
گازسوز را جدی بگیرند ،چرا که بی توجهی
به این موضوع صدمات غیرقابل جبرانی را به
دنبال خواهد داشت.

باند زنان سارق در مشهد متالشی شد
فرماندهانتظامیمشهدازدستگیریچهارزنجوان
تهایتیزدستانهدرتهران،کرج،
کهازطراحانسرق 
کرمان ،مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان
رضوی بودند ،خبر داد .به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،سرهنگ «اکبر آقا بیگی» در تشریح عملیات
ضربتیتیمهایدایرهتجسسکالنتریبانوانمشهد
گفت :گزارش سرقتهای سریالی از وسایل همراه
بانوان در مراکز تجاری و پرتردد مشهد و کشروزنی
از فروشگاههای بزرگ ،پلیس را بر آن داشت طرح
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ویــژهای را در دستور کار خود قــرار دهــد .فرمانده
انتظامی مشهد افزود :ماموران کالنتری بانوان در
این عملیات ضربتی بهسرنخهایی دست یافتند که
منجربهچهرهزنیمتهمانشد.ویخاطرنشانکرد:
تیمهای تجسس کالنتری 34بانوان در مرحله اول
این عملیات در یکی از مراکز تجاری مشهد دو طراح
این سرقتهای تیزدستانه را شناسایی و در حال
ارتکاب سرقت دستگیر کردند .سرهنگ آقا بیگی
افــزود :تیمهای دایره تجسس کالنتری بانوان در
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مرحله نهایی این عملیات دو زن جوان دیگر را که
از عامالن اصلی این سرقتها بودند نیز شناسایی
و در حال ارتکاب سرقت دستگیر کردند .فرمانده
انتظامی مشهد گفت :از مالکان و فروشندگان
فروشگاههاوهمچنینشهروندانعزیزیکهبهمراکز

تجاریمراجعهمیکنندانتظارداریمب هتوصیههای
مراقبتی و بازدارنده پلیس در خصوص پیشگیری از
سرقتهایکشروزنی،کیفزنیوجیببریعمل
کنند تا فرصت سوءاستفاده برای سارقان خیابانی
فراهمنشود.

روزی که فهمیدم شوهرم عاشق زن دیگری
شــده اســت و می خواهد با او ازدواج کند
چنان به هم ریختم که دیگر فقط به طالق
می اندیشیدم به همین دلیل ناآگاهانه و
بــدون مشورت با کارشناسان اجتماعی
تصمیماتی گرفتم که امروز از عواقب تلخ آن
رنج می کشم و ...
زن 47سالهایکهمدعیبودپسروعروسش
با شکنجه و تهدید به مرگ او را به امضای
مبایعه نامه واگذاری منزل و خودرواش اجبار
کردهاندبهتشریحسرگذشتخودپرداختو
بهکارشناساجتماعیکالنتریالهیهمشهد
گفت:هشت سال قبل شوهرم عاشق زن20
ساله ای شد و ادعا کرد که باید در کنار همسر
دوم او زندگی کنم اما من که آن زندگی را با
چنگ ودندان ساخته بودم حاضر به این کار
نشدموباگرفتنحضانتپسر 16سالهامازاو
جداشدمچراکههمسرمسرپرستیپسر10
سالهامراپذیرفتومدعیبودبهدلیلسنکم
همسر دومش نمی تواند از عهده سرپرستی
پسر بزرگ ترم برآید با وجود این هر بار فرزند
کوچکمرامالقاتمیکردماوازمنابرازتنفر
می کرد که چرا از پدرش طالق گرفته ام و ...
حدود پنج سال از ماجرای طالقم گذشته
بود که با یکی از همکالسی های خودم در
دانشگاه ازدواج کردم .او نیز مانند من رشته
کارشناسی ارشد حقوق را به پایان رسانده
بــود .آن زمــان خدمت سربازی پسربزرگم
به اتمام رسیده بود که متوجه ازدواجم شد
و به درگیری با همسرم پرداخت .او حتی
لحظه ای با خودش فکر نکرد که من چگونه
با کار در بیرون از منزل او را بزرگ کرده ام در
همین حال پسر دیگرم نیز از موضوع مطلع
شد و آن ها همسرم را تهدید به مرگ کردند.
«کــوروش» هم که این تهدیدها را شنید با
ناراحتی مرا رها کرد و به تهران رفت .او می
گفت :حوصله درگیری با پسرانم را ندارد
و در برابر خواهش و التماس هایم فقط می
گفت از پسرانم می ترسد و ...
در حالی که دیگر تنها و غمگین شده بودم
روزی پسرم با من تماس گرفت و با ابــراز
پشیمانی از گذشته مدعی شد که به همراه
برادرش قصد دارند با من رفت و آمد داشته
باشند من هم به خاطر مهر مادری با شنیدن
صدای فرزندم همه چیز را فراموش کردم
و آن ها را با آغوش باز پذیرفتم .البته نمی
دانستم که پسر بزرگم بعد از پایان خدمت
سربازی ازدواج کرده است!
آن روز قرار شد پسرم یک شب دیگر مهمانم
شود او می گفت یک سوپرایز برایم دارد .به
انتظار دیــدارش لحظه شماری می کردم
تا این که «بابک» به همراه زن جوانی وارد
منزلم شد از طرفی غافلگیر و از طرف دیگر
ذوق زده شده بــودم که فهمیدم بابک زن
مطلقه معتادی را به عقد موقت خودش
درآورده است با وجود این صورت عروسم را
بوسیدم و به آن ها تبریک گفتم .از آن شب به
بعد چند بار دیگر نیز پسر و عروسم درحالی
به منزلم آمدند که نمی دانستم آن ها برای
اجرای یک نقشه شوم برنامه ریزی کرده اند!
باالخرهبعدازاینرفتوآمدهایکشبپسرم
به بهانه جبران محبت هایم مرا به منزلشان
دعوت کرد اما وقتی به آن جا رسیدم کسی
در خانه نبود تلفنی با پسرم تماس گرفتم او
گفت :برای خرید بیرون رفته اند و به زودی
بازمی گردند من هم منتظر ماندم تا این که
پسر و عروسم رسیدند و با خوشرویی مرا به
صرف شام دعوت کردند .آن جا بود که بابک
از نداشتن شغل گالیه کرد و از من خواست
پولی بــرای سرمایه گــذاری در اختیارش
بگذارم یا خــودروام را به او واگــذار کنم تا با
آن کار کند .وقتی گفتم فعال دست و بالم
خالی است ناگهان ورق برگشت و پسرم با
همدستی همسرش با چهره ای برافروخته
و چاقویی که زیرگلویم گذاشته بود فریاد زد
اگر خودرو و منزلت را به من واگذار نکنی،
همین جا تو را می کشم و پیکرت را آتش می
زنم من که از شدت ترس در شوک بودم زیر
مشتولگدهایپسروعروسمقرارگرفتموبه
ناچار مبایعه نامه ای را که از قبل نوشته شده
بود امضا کردم و انگشت زدم وقتی به منزلم
رسیدم با بازبینی دوربین های مدار بسته
فهمیدم که پسر و عروسم مدارک و اسناد را از
منزلم سرقت کرده اند و  ...شایان ذکر است
به دستور سرهنگ حاجی زاده این پرونده در
دایره تجسس مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

