حوادث

چهار شنبه  ۴بهمن ۶. 1396جمادی االول .1439شماره 1974۱

سازمان زمین شناسی آمریکا خبر داد که زلزله ای به بزرگی 8.2ریشتر خلیج آالسکا را لرزاند .سازمان زمین شناسی آمریکا در تارنمای خود
عمق این زلزله را 20کیلومتر و مرکز آن را 281کیلومتری جنوب شرق شهر کودیاک آالسکا اعالم کرد .هنوز از خسارات احتمالی این زلزله
خبری منتشر نشده است .برای تمامی سواحل غربی آمریکا و مناطق ساحلی ایالت آالسکای آمریکا هشدار سونامی صادر شده است.

...

خودکشی با گاز شهری
به انفجار انجامید
سجادپور -خودکشی مرد  32ساله ای عصر روز گذشته
به انفجاری مهیب گره خورد.
به گزارش خراسان ،این حادثه عصر روز گذشته هنگامی
رخ داد که مرد جوان به تلفن های همسرش پاسخ نداد.
همسر این مرد که به منزل خواهرش رفته بود ،خود را به
محل سکونت اش واقع در خیابان شهید محراب حسینی
رساند و با صحنه دلخراشی روبه رو شد.
همسر او درحــالــی کــه دســت نوشته ای در کنارش
قــرار داشــت با گاز شهری خودکشی کــرده بــود .در پی
وقــوع ایــن حــادثــه بالفاصله بــازپــرس ویــژه قتل عمد،
عــازم محل وقــوع حــادثــه شــد و بــه تحقیق در ایــن بــاره
پرداخت.
بررسی های قاضی کاظم میرزایی نشان می داد :جوان
 32ساله شیلنگ گاز شهری را زیر پتو کشیده و دست
به خودکشی زده است اما در همین حال انفجاری رخ
داده که منجر به آتش سوزی شده بود .تحقیقات بیشتر از
سوی بازپرس میرزایی درباره چگونگی وقوع این حادثه
همچنان ادامه دارد.

کشف اختالس میلیاردی
در یکی از شعب بانکی روانسر
فــرمــانــده انــتــظــامــی شــهــرســتــان روانـــســـر از کشف
اخــتــاس در یکی از شعب بانکی شهرستان روانسر
خبر داد.
به گــزارش میزان،سرهنگ محمد قنبری گفت :در پی
اعــام ســازمــان بــازرســی کل کشور مبنی بر اختالس
مبالغی از حساب مشتریان از ســوی دو نفر کارمند
یکی از شعب بانکی در روانسر پیگیری موضوع به جد
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار
گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان روانسر ادامه داد :کارمندان
متخلف پس از هماهنگی به پلیس آگاهی احضار و در
بازجوییهای اولیه منکر بزه انتسابی شدند که در نهایت
با بررسیهای علمی و جمع آوری دالیل متقن و مستدل
متهمان چارهای جز بیان حقیقت نداشتند و به اختالس
و سوء استفاده از موجودی حساب مشتریان به مبلغ یک
میلیارد و  ۲۳۰میلیون ریال اعتراف کردند.
این مقام انتظامی تاکید کرد:پس از جمع آوری دالیل
کافی و اعتراف متهمان ،پرونده تحویل مرجع قضایی
شد.

زلزله  8.2ریشتری
سواحل آالسکا را لرزاند

 80محکوم تحت تعقیب برای اجرای مجازات دستگیر شدند

ازمیان خبرها

سیدخلیل سجادپور 80 -تن از محکومان جرایم
خاص و مخالن نظم و امنیت جامعه که پس از صدور
احکام قانونی و شرعی در دستگاه قضایی و با توسل به
ترفندهای متفاوت ،قبل از اجــرای حکم صادر شده،
مــتــواری شــده بــودنــد بــا تدابیر ویــژه قضایی و تالش
نیروهای انتظامی در چنگ قانون گرفتار شدند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی روز
گذشته در گفت و گویی اختصاصی با بیان این مطلب
به خراسان افزود :رویکرد اصلی دستگاه قضایی درباره
مجازات عامالن جرایم خاص و همچنین جرایمی که
احساس امنیت را در جامعه خدشه دار می کند ،برخورد
قاطعانه و اجرای سریع احکام صادر شده است چرا که
اجرای حکم و اطالع شهروندان از مجازات های قانونی،
موجب «احساس امنیت» در مردم می شود و امید را در
دل های باورمندان به عدالت ،زنده نگاه می دارد.
قاضی غالمعلی صادقی افزود :اما در این میان متاسفانه
برخی مجرمان از برخوردهای رافــت آمیز اسالمی و
رعایت حقوق متهمان در دستگاه قضایی ،سوءاستفاده
می کنند و با سراب کورسویی برای رهایی از مجازات
یا راهنمایی های اشتباه دیگران ،پس از قطعی شدن
رای دادگــاه ،متواری می شوند تا شاید از چنگ قانون
و مجازات بگریزند .دادستان عمومی و انقالب مشهد
تصریح کرد :این گونه افراد یقین بدانند که هیچ پرونده
ای در اجرای احکام دادسراهای عمومی و انقالب بسته
نخواهد شد و تا زمان تحمل کامل مجازات های قانونی
مجرمان ،رسیدگی به آن ها ادامه می یابد.

فرارهایبینتیجه

مقام ارشد قضایی مشهد با تاکید بر این که شهروندان
مطمئن باشند دستگاه قضایی برای دستگیری مجرمان
و مجازات آن ها از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد،
افــزود :اجــرای سریع احکام صادر شده موجب عبرت
آموزی اندک افرادی می شود که سودای ارتکاب جرم
را در سر می پرورانند بنابراین یکی از راهبردهای اصلی
در دستگاه قضایی ،که به همت معاونت امور اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم مشهد کلید خورد ،تشکیل گروه

شناسایی سوراخ مثلثی شکل  35متری در سانچی
یکمنبعآگاهدراموربندریشانگهایگفت:گروههای
پاک سازی در حال تحقیق برای یافتن راهی هستند تا
نشت از نفتکش ایرانی را که در سواحل شرقی چین
غرق شده  ،متوقف کنند چراکه اندازه لکه نفتی ناشی
از آن همچنان در حال بزرگ شدن است.به گزارش
خبرگزاریفارساندازهلکهنفتیایجادشدهازسانچی
تنها یک هفته پس از غرق شدن این کشتی در گویی از
دود ،بیش از  3برابر شده است .بر اساس اعالم اداره
اقیانوسی چین ،مقامات  3لکه نفتی با مساحت 332
کیلومتر مربع را شناسایی کردهاند که در مقایسه با
 101کیلومتر مربع گزارش شده در روز چهارشنبه،
این لکهها بزرگتر شدهاند .وزارت حمل و نقل چین
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اعالم کرد :روباتهای زیرآبی که برای جست وجوی
الشه کشتی فرستاده شدهاند ،نقطه اصابت را یافته که
یک سوراخ مثلث شکل به اندازه  35متر است .چین
میگوید آلودگی نشت از این نفتکش میتواند بسیار
وخیمتر شود .اما مقامات هنوز درباره بهترین راه برای
کنترلمنبعنشتیاطمینانندارند.درعینحال،پانگ
سن ،سفیر چین در ایران به خبرنگاران در تهران گفت:
 11کشتیچینیهنوزدرحالانجامفعالیتهایامداد
و نجات در هفت موقعیت مشخص شده توسط ایران
هستند.ویگزارشهاییرامبنیبراینکهکشتیهای
ژاپنی از فعالیت منع شدهاند  ،تکذیب کرد و گفت :پنج
کشتی گارد ساحلی در دو روز مشارکت داشتند.

ویژه ای برای شناسایی و دستگیری محکومان فراری
بود تا این مجرمان هر چه سریع تر مجازات های قانونی و
شرعی خود را تحمل کنند چرا که بازگرداندن این گونه
مجرمان و اجرای مجازات جلوه ای دیگر از «امنیت» در
جامعه را به نمایش می گذارد.
قاضی صادقی با اشاره به این که مجرمان و محکومان
دستگاه قضا نیز به این باور رسیده اند که فرار بی نتیجه
است و باید در برابر جرمی که مرتکب شده اند ،مجازات

اخت
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متناسب را نیز تحمل کنند ،اضافه کرد :ولی باز هم اندک
مجرمانی هستند که تحت تاثیر وسوسه ها یا ناآگاهی
از قانون ،تالش می کنند از اجرای مجازات بگریزند به
همین دلیل طرح جمع آوری و دستگیری محکومان
فراری در خراسان رضوی با برنامه ریزی و تدابیر ویژه
معاونت اجتماعی دادگستری کل و همراهی صمیمانه
دادســراهــای عمومی و انقالب در شهرستان هــا ،در
دستور کار قرار گرفت .دادستان مرکز خراسان رضوی
با قدردانی از نیروی انتظامی استان خراسان رضوی
تاکید کرد :در اجرای این طرح از ظرفیت وظایف ذاتی
دیگر نهادها و سازمان ها نیز برای تسریع در دستگیری
محکومان متواری با اولویت محکومان جرایم خاص
و مواد مخدر ،استفاده شد که در این زمینه  80تن از
محکومان فــراری دستگیر و بــرای تحمل مجازات به
مراجع مربوط به ویژه اجرای احکام دادسراها معرفی
شدند .قاضی غالمعلی صادقی گفت :اجرای موفق این
طرح در استان خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد بیانگر
این حقیقت است که برنامه ریزی های اصولی و اجرای
هدفمند و منسجم طرح های خــاص ،می تواند نقش
موثری در پیشگیری از وقوع جرم و «احساس امنیت» در
جامعه ایفا کند .وی در پایان با قدردانی از همه افرادی
که در اجرای این طرح همراه دستگاه قضا بودند به ویژه
معاونت امــور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی
افزود :شهروندان می توانند گزارش ها و اطالعات خود
را برای پیگیری سریع از طریق سامانه سجام به نشانی
 sajam.adliran.irارسال کنند.

دستگیری اعضای باند سارقان مسلح در کرج
فرمانده انتظامی البرز با اشاره به اقدامات قاطعانه
پلیس برای مقابله با سارقان مسلح گفت :شش عضو
باند سرقت مسلحانه روز سه شنبه در کرج دستگیر
شدند.
به گزارش ایرنا ،سردار عباسعلی محمدیان در جمع
خبرنگاران افزود :ساعت  ١:٤٠بامداد دیروز ماموران
پلیس حین گشت زنی در بولوار دانش کرج مشاهده
کردند که چند نفر اقدام به بریدن قفل سه مغازه می
کنند که به سرعت ماموریت خود را آغاز کردند .وی
ادامه داد :دو نفر از سارقان به محض مشاهده پلیس،
فرار کردند که حین تعقیب و گریز و شلیک گلوله یکی
از آن ها مجروح و دستگیر شد و به مرکز درمانی انتقال

...

درامتدادتاریکی

یافت و نفر دیگر هم به دام پلیس افتاد.
محمدیان افزود :در ادامه تعقیب ،یکی دیگر از سارقان
از خــودرو پیاده شد و اقــدام به فــرار کــرد که وی نیز
دستگیر شد.
وی خاطرنشان کــرد :ســه تــن دیگر از ســارقــان که
با خــودروی دیگر متواری شــده بودند ساعتی بعد
شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت :حین تعقیب و گریز متهمان نیز به سمت
ماموران شلیک کردند که خوشبختانه هیچ آسیبی به
ماموران انتظامی نرسید.
وی افــزود :در مجموع شش متهم دستگیر شدند و
دراختیار پلیس قرار گرفتند.

دختری در خانواده پولدار!
درحالی که از همه نوع امکانات مادی و رفاهی برخوردارم
اما احساس می کنم بدبخت ترین انسان روی زمین هستم.
هیچ کس نمی تواند احساسات و عواطف درونی مرا درک
کند .آن قدر در پول و ثروت پدرم غرق هستم که فراموش
کــرده ام زندگی ام متالشی شــده اســت و خــودم نیز در
گرداب اعتیاد غرق شده ام  ...دختر  21ساله شیک پوش
در حالی که سعی می کرد چهره رنگ و رورفته اش را در زیر
انواع لوازم آرایشی پنهان کند افکار آشفته اش را به دنیای
تاریک قلبش گره زد و در حالی که بیان می کرد مواد مخدر
صنعتی روح و روانم را به هم ریخته است و به زنی گوشه گیر
تبدیل شده ام به کارشناس و مشاور اجتماعی کالنتری
آبکوه مشهد گفت :پدرم یکی از ثروتمندترین افراد مشهد
است و درآمد زیادی دارد ولی از زمانی که به خاطر دارم
پدر و مادرم مواد مخدر مصرف می کنند .آن زمان که وارد
مدرسه ابتدایی شدم آن ها ماده ای سیاه رنگ به نام تریاک
مصرف می کردند .ولی پدرم مدام برای سرکشی از مراکز
تجاری اش بیرون می رفت و بیشتر اوقات را نیز در دفتر هتل
بزرگ اش می گذراند .هنوز مقطع ابتدایی را تمام نکرده
بودم که فهمیدم نوع مصرف مواد مخدر پدر و مادرم تغییر
کرده است .آن ها دیگر به مصرف مواد مخدر صنعتی روی
آورده بودند و کریستال استعمال می کردند .پدرم دیگر
مثل قبل سرکار نمی رفت و همواره در منزل کنار بساطش
می نشست به طوری که دیگر مجبور شد هتل را که در مرکز
شهر قرار دارد به اجاره سالیانه واگــذار کند با این وجود
درآمدهای ده ها میلیونی پدرم به اندازه ای بود که ما هیچ
گاه کمبودی را از نظر مادی و رفاهی در زندگی احساس
نمی کردیم اما همیشه از یک خأل عاطفی رنج می بردم با آن
که بهترین لباس ها را می پوشیدم و هر چیزی را که اراده می
کردم می خریدم ولی کمبود محبت و مهر و عاطفه در بین
اعضای خانواده ام موج می زد .خوب به یاد دارم که اولین
بار به علت کنجکاوی و هیجانات دوران نوجوانی مقداری
از مواد مخدر مادرم را دزدیدم و به دور از چشم آن ها مصرف
کردم .آن زمان  15سال بیشتر نداشتم اما این مصرف های
پنهانی دیگر به یک عادت برایم تبدیل شده بود ،از سویی هم
پدرم به دلیل خرید بیش از اندازه مصرفشان متوجه ماجرا
نمی شد .آن ها در واقع مرا فراموش کرده بودند و من هم
به دنبال آشنایی با افراد دیگر مصرف حشیش و سیگار را
هم تجربه می کردم ولی هیچ وقت پدر و مادرم درباره رفت
و آمدهای گاه و بیگاهم سوالی از من نمی کردند .به خاطر
این که پدرم به مدرسه محل تحصیلم کمک زیادی می کرد
در مدرسه نیز احساس آزادی بیشتری می کردم و هیچ کس
به خاطر غیبت یک ساعته مرا مورد بازخواست قرار نمی
داد .خالصه وقتی در سن 18سالگی مقطع دبیرستان را به
پایان رساندم یکی از رابطانی که برای پدرم مواد مخدر تهیه
می کرد به خواستگاری ام آمد .او از اعتیاد من خبر نداشت
ولی من می دانستم که او معتاد است به همین خاطر خیلی
زود به خواستگاری اش پاسخ مثبت دادم چرا که فکر می
کردم برای تهیه مواد دچار مشکل نمی شوم .با این وجود
هنوز یک سال از ازدواجــمــان نگذشته بود که فهمیدم
همسرم هیچ ثروتی ندارد و تنها با دروغ گویی و چاپلوسی
خودش را نزد پدرم فردی پولدار معرفی کرده بود.
کار به جایی رسید که دیگر همسرم حتی هزینه مصرف مواد
مخدر خودش را نمی توانست تامین کند .این گونه بود که از
او طالق گرفتم و به خانه پدرم بازگشتم  .اما ...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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