حوادث

شنبه  27مرداد  6 .1397ذی الحجه  .1439شماره 19894

شدیدترین سیل یک قرن گذشته در ایالت کراال در جنوب غربی هند تاکنون  ۱۶۴کشته و بیش از  50هزار آواره بر جا گذاشته است.
باران های شدید موسمی که از چند روز پیش در ایالت کراال آغاز شده تاکنون به طغیان رودخانه ها و رانش زمین در چندین نقطه انجامیده
است.باران های موسمی همه ساله در کراال می بارد ،اما امسال این باران ها شدت بسیار بیشتری داشته اند.

...

ازمیانخبرها
باندخانوادگی سرقت
طالهای  کودکان متالشیشد
توکلی -در پی گــزارش وقوع چندین فقره سرقت طال و
جواهر کودکان در پارک های شهر زرند ،بررسی موضوع در
دستورکارپلیسقرارگرفت.بهگزارشخبرنگارما،ماموران
کالنتری 11با انجام اقدامات اطالعاتی متوجه شدند،
یک دختربچه 9ساله در پارک ها با اغفال کودکان اقدام به
سرقت طالهای آن ها می کند و به سرعت از محل متواری
می شود .فرمانده انتظامی شهرستان زرنــداز دستگیری
باند خانوادگی سرقت طال و جواهرکودکان در تفرجگاه
های این شهرستان خبر داد .سرهنگ میرزایی  گفت:
ماموران با پایش نامحسوس چند مكان خاص و همکاری
مال باختگان ،این دختر نوجوان را دستگیر كردند .وی
تصریح كرد :در بررسی های انجام شده مشخص شد ،پدر
و مادر این فرد با حضور در تفرجگاه ها ،دختران خردسال
را هم بــازی دو فرزند شش و  9ساله خود می کردند و در
فرصت مناسب طال و جواهر  آن ها را به سرقت می بردند.
وی خاطرنشان کرد :هر چهار عضو این خانواده به  سه فقره
سرقت  جواهر  وطالهای کودکان اعتراف کردند.

افزایش 15هزار پرونده در دادگستری
کرمان  در پی نوسانات سکه و ارز
توکلی -نوسانات سکه و ارز موجب افزایش 15هزار پرونده
در دادگستری استان کرمان شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان  گفت  :ایــن حجم
پرونده  خود سبب تراکم کار و کاهش کیفیت کار دستگاه
قضایی خواهد شد و کمیت روی کیفیت تاثیرگذار است .به
گزارش خبرنگارما ،موحد  در نشست مطالبه گری قرارگاه
شهید احمدی روشــن بسیج دانشجویی کرمان ،با عنوان
"گفتمان مطالبه" افزود 70 :درصد ابالغ های قضایی در
استان کرمان الکترونیکی  انجام می شودو این اقدام سبب
پیشگیری فساد در جامعه و صرفه جویی در منابع انسانی می
شودولیمادرکشورجزو  استانهاییهستیمکهدرسامانهثنا
واوراقالکترونیکیروبهپیشرفتهستیم وبایدبه 90درصد
برسیم.وی با بیان این که دشمن به دنبال ترویج و نهادینه
کردنفسادسیستمیدرکشوراست،اظهارکرد:هرچندفساد
موردی در کشور وجود دارد اما سیستمی نیست .وی درباره
مدیران دو تابعیتی  این استان هم  گفت :در استان کرمان
مدیردوتابعیتینداریموشایعههاییمربوطبهدوتابعیتیبودن
برخی از مدیران نیز از اساس کذب است.وی در زمینه پرونده
برادرمعاوناولرئیسجمهورنیزیادآورشد:مهدیجهانگیری
با همکاری اطالعات سپاه بازداشت شد و از آن جایی که تنها
برخی از جرایم وی در کرمان بود ،تحقیقات انجام و وی برای
رسیدگیبهاتهاماتدیگرشبهتهرانمنتقلشد.

کشته های سیل هند
به  164نفر رسید

اعدام6عضوباندمخوف«دزدانطال»
سیدخلیل سجادپور -شش عضو یک باند مخوف
شمشیر بــه دســت کــه بــا حمله بــه خــــودروی حامل
«طالفروشان کیفی» و ایجاد رعب و وحشت در بولوار
فــرودگــاه مشهد ،حــدود  10کیلوگرم طال را سرقت
کردند ،سپیده دم امروز در زندان مشهد به دار مجازات
آویخته می شوند.
به گــزارش خراسان ،ماجرای این دستبرد مسلحانه
وحشتناک چهاردهم مهر سال  94هنگامی روی داد
که پرواز اصفهان – مشهد در باند فرودگاه بینالمللی
شهید هاشمی نژاد بر زمین نشست .دقایقی بعد دو مرد
میان سال در حالی که کیف حاوی بیش از  10کیلوگرم
طال را در دست داشتند ،از فرودگاه خارج شدند.
«میثم» جوان  29ساله ای که از ساعتی قبل منتظر فرود
هواپیمای اصفهان در مشهد بود ،بالفاصله با دیدن
«طالفروشان کیفی» گوشی تلفن خود را برداشت و
مشخصات حامالن طال را به همدستانش داد .آن ها
طبق نقشه ای از قبل طراحی شده ،در بیرون از محوطه
فرودگاه منتظر حمله ای بی رحمانه ایستاده بودند.
لحظاتی بعد «میثم» (سرکرده باند) خبر داد که طعمه
ها سوار بر تاکسی زرد رنگ از محوطه خارج شدند و
طالها نزد فردی است که در صندلی جلو قرار دارد!
هنوز چند دقیقه از آخرین تماس میثم نگذشته بود که
دزدان طال ،سوار بر پراید به تعقیب تاکسی پرداختند.
لحظاتی بعد راننده پراید در یک تصادف ساختگی به
سپر عقب تاکسی کوبید و هنگامی که راننده و سرنشین
عقب تاکسی از خــودرو پیاده شدند تا علت تصادف
را بررسی کنند ،ناگهان سرنشین پراید درحالی که
شمشیر بزرگی را در هوا می چرخاند به سوی تاکسی
حمله ور شد و شیشه های آن را شکست.
همدستان او نیز کــه منتظر ایــن فــرصــت بــودنــد با
فریادهای دلخراشی از آن سوی بولوار به سرنشینان
تاکسی هجوم بردند و در حالی که رعــب و وحشتی
عجیب به راه انداخته بودند ،با سالح هایی که در دست
داشتند به دیگر افراد حمله کردند.
«هــادی» یکی از اعضای ایــن باند مخوف با ضربات
شمشیر سرنشین جلوی تاکسی را مجروح کرد و بدین
ترتیب دزدان مذکور ،پس از سرقت کیف طالها ،پراید
را در محل رها کردند و با خودروی پژو  206که در آن
سوی بولوار پارک بود ،از صحنه حادثه گریختند .با توجه
به حساسیت و اهمیت ماجرا و به دستور ویژه قاضی
غالمعلی صادقی (دادستان مشهد) برای دستگیری هر
چه سریع تر دزدان نقابدار خطرناک ،رسیدگی قضایی
پرونده ،به قاضی حیدری سپرده شد و بدین ترتیب
تالش گسترده در این باره ادامه یافت.
لحظاتی بعد با گزارش این دستبرد مسلحانه ،گروهی
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از کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان ماموریت یافتند
به ردیــابــی اطالعاتی و دستگیری ســارقــان نقابدار
بپردازند.
اولین سرنخ ها که با راهنمایی های قاضی حیدری
(قاضی وقت شعبه  209دادسرای مشهد) همراه بود
حکایت از آن داشت که دزدان نقابدار در امر خرید و
فروش یا ساخت طال تبحر دارند و طالفروشان کیفی
را می شناخته انــد .از ســوی دیگر نیز بررسی های

کنند.
تحقیقات پلیس و مــقــام قضایی بیانگر آن بــود که
خودروی پراید رها شده در محل سرقتی بوده است.
یکی از متهمان این پرونده در اعترافات خود گفت :من
تنها چند روز قبل از اجرای نقشه دستبرد به طالفروشان
کیفی با میثم (سرکرده باند) آشنا شدم .او طوری ما را
وسوسه کرد که گویی کارخانه طالسازی دارد .ما نقشه
سرقت را در باغ ویال کشیدیم و میثم پس از توضیح

تصویر  ۵تن از اعضای باند مخوف دزدان طال

اطالعاتی نشان می داد که یکی از افــراد مظنون در
این پرونده قصد خرید یک قبضه سالح را داشته است،
بنابراین این فرد  27ساله که هادی نام دارد شناسایی
و در اطراف میدان امام حسین (ع) مشهد دستگیر شد.
با به دام افتادن این متهم ،بازجویی ها آغاز شد و اعضای
باند مخوف دزدان طال لو رفتند .با اعترافات «هادی»
بالفاصله کارآگاهان با دســتــورات ویــژه قاضی وقت
شعبه  209وارد عمل شدند و سرکرده باند را درحال
ذوب کردن طالها داخل باغ ویالیی در اطراف مشهد
به دام انداختند.
از محل اختفای این فرد حدود چهار کیلوگرم طالی
مسروقه بــه هــمــراه آالت و ادوات ذوب طــا کشف و
مشخص شــد ،ایــن متهم که میثم نــام دارد از حدود
 20ســال قبل در رشته طــاســازی فعالیت داشته و
طالفروشان کیفی را می شناخته است.
گزارش خراسان حاکی است ،در ادامه رسیدگی به این
پرونده مهم ،کارآگاهان موفق شدند چهار عضو دیگر
این باند را نیز تنها سه روز بعد از ارتکاب جرم دستگیر

کامل و بی نقص این نقشه ،ما را به محل اجرا در بولوار
فرودگاه برد و همه راه های گریز را به صورت عملی و
عینی نشان مان داد .سپس شمشیر و کارد برای همه
اعضای باند تهیه کردیم و پراید سرقتی را به مبلغ 200
هزار تومان خریدیم.
میثم نقاب و مقداری چسب برایمان آورد تا با زدن چسب
به دست هایمان اثر انگشتی هنگام سرقت بر جای
نماند .او چنین وانمود می کرد که در نیروی انتظامی
و دستگاه قضایی نفوذ زیادی دارد و نمی گذارد پرونده
این سرقت به جریان بیفتد!
متهم این پرونده در ادامــه اعترافاتش افــزود :بعد از
مجروح کردن طالفروشان ،محل قرار را تغییر دادیم
چون اعتمادی به سرکرده باند نداشتیم .آن روز 2.5
کیلوگرم از طالها را دزدیدم و بقیه را به میثم تحویل
دادم.
قــرار بــود او پس از تحویل گرفتن طالها مبلغ 300
میلیون تومان به ما بدهد ولی چند روز بعد دستگیر
شدیم و همه چیز لو رفت .یکی دیگر از متهمان این باند

خطرناک هم در اعترافات خود گفت :وقتی با میثم آشنا
شدم او گفت با سرقت طال می خواهد از فردی انتقام
بگیرد که قبال از او (میثم) کالهبرداری کرده است.
میثم سرکرده باند نیز گفت :من تنها طراح سرقت طال
بودم و کار دیگری نکرده ام .صبح روز بعد از سرقت،
بالفاصله یک نسخه روزنامه خراسان خریدم چون می
خواستم بدانم در روزنامه ،وزن طالها را چه مقدار ذکر
کرده اند! آن جا بود که فهمیدم رو دست خورده ام و
همدستانم مقدار زیادی از طالها را ربوده اند!
پس از اعترافات متهمان ،این پرونده حساس با صدور
کیفرخواست «مــحــارب» از ســوی نماینده دادستان
به شعبه هشتم دادگــاه انقالب اسالمی ارجــاع شد و
شش عضو این باند مخوف توسط قاضی «سید هادی
منصوری» محاکمه شدند .بعد از چندین جلسه محاکمه
که با حضور وکــای مدافع متهمان در شعبه مذکور
برگزار شــد ،مقام قضایی رای دادگــاه را دربــاره این
پرونده صادر کرد .بنابه رای صادر شده از سوی قاضی
منصوری ،شش عضو این باند مخوف به اتهام محاربه از
طریق شرکت در سرقت مسلحانه حدود  10کیلوگرم
طال ،به اعدام محکوم شدند.
گزارش خراسان حاکی است ،با اعتراض متهمان به
رای صادر شده ،پرونده دزدان مخوف طال به دیوان
عالی کشور ارجاع شد اما قضات دیوان عالی نیز پس
از مطالعه دقیق پرونده و با توجه به اسناد و مدارک
انکارناپذیر ،رای صادر شده را تایید کردند و بدین ترتیب
شش عضو باند مخوف سرقت طال که با عمل مجرمانه
خود موجی از «احساس ناامنی» را در منطقه ای از
شهر به راه انداخته بودند ،سپیده دم امروز در زندان
مرکزی مشهد پای چوبه دار می روند تا درس عبرتی
باشند برای آنانی که هنوز سودای ارتکاب جرم را در
سر می پرورانند.
چند ساعت قبل از اجرای حکم ،معاون سیاسی و امنیتی
دادستان مرکز خراسان رضوی درباره این پرونده که قبال
رسیدگی آن را به عهده داشت به خراسان گفت :سرکرده
باند که «میثم» نام داشت از افرادی بود که هیچ گونه نیاز
مالی نداشت اما همواره به خاطر طمع ورزی یا ایجاد
«احساس ناامنی» افرادی را به عنوان عضو باند به خدمت
می گرفت تا از آنان برای سودجویی و منافع شخصی خود
حتی به بهای ایجاد آشــوب و ترس و وحشت در جامعه
استفاده کند .قاضی سیدبابک حیدری افزود :همچنین
اعضای این باند با اقدامات مجرمانه خود ،ناامنی اقتصادی
را در بین «طالفروشی کیفی» و کسبه به راه انداخته
بودند به طوری که بسیاری از آنان در اصفهان و مشهد
خواستار برخورد جدی دستگاه قضا با این گونه جرایم
بودند.

ماجرای کودک ربایی در فارس
رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت :هانیه که ۱۰
روزقبل توسط خانمی میان سال ربوده شده بود ،صحیح
و سالم به آغوش گرم خانواده بازگشت.
به گزارش میزان ،سرهنگ فرج شجاعی گفت ۱۱ :
مرداد  ،۹۷فردی با مراجعه به پلیس آگاهی اظهار کرد:
دختر بچه سه ساله ام به نام "هانیه" در کوچه روبه روی
منزلمان مشغول بازی بوده که پس از مدتی ناپدید شده
و جست وجو برای پیدا کردن وی فایدهای نداشته است.
وی افزود :موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران
قــرار گرفت و پس از بررسی دوربینهای مداربسته
متوجه شدند خانمی میان سال طفل را از جلوی منزل
ربودهوبایکدستگاه سواری پیکان از محل متواریشده
است .این مقام انتظامی تصریح کرد :ماموران پلیس
آگاهی موفق شدند محل اختفای آدم ربا را در یکی از
روستاهای شهرستان شیراز شناسایی و در یک اقدام
غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان
خاطر نشان کــرد :پس از
انــتــقــال متهم بــه پلیس
آگاهی ،وی در بازجویی
فنی و تخصصی اعتراف
کرد و مدعی شد :مدت ۱۵
ســال اســت که از همسرم
ج ــدا ش ــده ام و بــه دلیل
افسردگی و تنهایی و برای
پر کردن خألهای روحی و
عاطفی ،تصمیم به ربودن
کودک گرفتم.
سرهنگ شجاعی افــزود:
کــودک معصوم پس از گــزارش سالمتی و معاینه ،به
مــادرش سپرده و آدم ربا با تشکیل پرونده به مرجع
قضایی تحویل و از آن طریق روانه زندان شد.

دستگیری  ۲سارق لوازم خودرو در چیتگر با  ۲۰۰فقره سرقت
جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو
سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو خبر داد و گفت:
سارقان به  200فقره سرقت اعتراف کردند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ سید محمد حسینی در این
باره ،گفت :ماموران کالنتری چیتگر روز چهارشنبه
گذشته هنگام گشت زنی در حوزه ،متوجه ایستادن
دوبله یک دستگاه خودروی سواری در کنار خودرویی
دیگر در خیابان شدند.
وی با اشاره به این که راننده آن ،خودروی خود را آماده
حرکت نگه داشته و شخص دیگری در حال خالی
کردن صندوق عقب خودروی پارک شده بود ،افزود:
متهمان به محض مشاهده واحد گشت کالنتری با
خودرو به سرعت از محل متواری شدند.

وی افزود :ماموران پس از مدتی تعقیب و گریز موفق
شدند خودروی سارقان را در حد فاصل بزرگراه کرج-
بولوار ایران خودرو متوقف و متهمان را دستگیر کنند.
این مقام انتظامی با اشاره به بررسی های صورت
گرفته در خصوص سوابق متهمان ،بیان کرد :هر دو
متهم چندین سابقه کیفری در خصوص سرقت دارند
که پس از رهایی از زندان دوباره اقدام به سرقت لوازم
داخل خودرو کرده بودند.
براساس گــزارش سایت پلیس ،وی با بیان این که
متهمان در بازجویی اولیه به  ۲۰۰فقره سرقت در
چیتگر و مناطق غربی پایتخت اعتراف کردند ،افزود:
هر دو سارق برای تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه
پنجم پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

آتش سوزی مراتع بیستون مهار شد
مدیرکلحفاظتازمحیطزیستاستانکرمانشاهاعالم
کرد که آتش سوزی مراتع منطقه حفاظت شده بیستون
به صورت کامل مهار شد .به گزارش ایرنا ،آتش در منطقه
حفاظت شده بیستون و بخشی از ارتفاعات روستای
«برناج» از سه شنبه گذشته زبانه کشیده و حجم گسترده
ای از مراتع را در برگرفته بود .فریدون یاوری روز پنج
شنبه در گفت و گو با ایرنا ،با بیان این که این آتش سوزی
مهار شد ،افزود :پرسنل محیط زیست ،منابع طبیعی
و نیروهای بومی که برای خاموش کردن آتش راهی
منطقهشدهبودند،درحالبازگشتازارتفاعاتهستند.
وی افزود :برآورد دقیقی از مساحت مراتع سوخته در
این آتش سوزی در دست نیست اما به نظر می رسد که
حدود  150هکتار از منطقه حفاظت شده بیستون در

آتش سوخته باشد .مدیرکل حفاظت از محیط زیست
کرمانشاه یادآور شد :پوشش جنگلی در این منطقه کمتر
وتراکمعلفبیشتراستکههمینموضوعبههمراهگرما
و باد شدید سبب پیشروی سریع آتش می شود.

تصادف تریلی با اتوبوس زائران عراقی یک کشته برجای گذاشت
برخورد تریلی با اتوبوس زائران عراقی یک کشته و ۱۹
مصدوم به جا گذاشت .شاهین فتحی در گفتوگو با
ایسنا ،درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد :ساعت ۲۳
دقیقه بامداد پنج شنبه در محور دامغان به سمنان یک
دستگاه تریلی با یک دستگاه اتوبوس که حامل زائران

عراقی بود ،تصادف کرد .معاون عملیات سازمان امداد
ل احمر همچنین اضافه کرد :براثر
و نجات جمعیت هال 
این تصادف  ۳۱نفر حادثه دیدند که از این میان  ۱۹نفر
مصدومیتشان به شکلی بود که به مراکز درمانی منتقل
شدند و متاسفانه یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

...

درامتداد روشنایی

سودای زندگی در شهر
ازدواج با یک پسر شهری تنها آرزوی من در دوران نوجوانی
بود .می خواستم با دیگر دختران روستا تفاوت داشته باشم
و به آن ها فخر بفروشم چرا که همواره احساس میکردم
زنان شهری در ناز و نعمت زندگی می کنند و دست به سیاه
و سفید نمی زنند اما گویی سرنوشت من به سیاهی مواد
افیونی گره خورده بود به طوری که وقتی همسرم برای
اولین بار فرزندش را در کالنتری به آغــوش کشید تازه
فهمیدم که ...
زن  25ساله در حالی که با دیدن اولین بوسه عاشقانه
پدر بر گونه های نوزاد یک ماهه اش اشک می ریخت به
کارشناس اجتماعی و مشاور کالنتری پنجتن مشهد گفت:
پدرم کشاورز بود و از طلوع آفتاب تا غروب در زمینهای
زراعــیاش زحمت می کشید تا من و شش خواهر و یک
برادرم روی تلخکامی ها را نبینیم .با وجود این من ته تغاری
خانواده بودم که اطرافیان «دردانه بابا» صدایم می کردند.
او عالقه خاصی به من داشت  .هنگامی که خسته از کار
به خانه بازمی گشت مرا روی زانوهایش می گذاشت و با
نوازش موهایم لذت وصف نشدنی را به من می داد .من هم
حتی با گریه و زاری ظرف غذای پدرم را از مادرم میگرفتم
تا آن را در زمین کشاورزی به پدرم برسانم .هر روز ظهر
زیر سایه درخت توت کنار پدرم می نشستم و سفره ناهار
را می گشودم .سال ها می گذشت و خواهرانم یکی پس
از دیگری با پسرانی از اهالی روستایمان ازدواج کردند
و به خانه بخت رفتند .اگرچه من سعادت و خوشبختی و
شادمانی را در چهره تک تک خواهرانم می دیدم که با شوق
کمک حال همسرشان بودند اما سودای زندگی در شهر را
در سر داشتم به همین دلیل هیچ کدام از خواستگارانم را
نمی پذیرفتم .دوست داشتم با پسری شهری ازدواج کنم و
درحالی که عینکی دودی بر چهره زده ام کنار همسرم در
یک خودروی مدل باال بنشینم و این گونه وارد روستا شوم
تا به دیگر دختران فخر بفروشم .ولی چنین خواستگاری
نداشتم .مدتی بعد یکی از پسران روستا که چند سال
قبل با خانواده اش به مشهد مهاجرت کرده بود ،از من
خواستگاری کرد .من هم به امید زندگی در شهر بالفاصله
پذیرفتم اما پدرم به خاطر شناختی که از «محمد» داشت
مخالف این ازدواج بود .با وجود این برای آن که قلب چینی
گونه سوگلی اش نشکند با چهره ای اندوهناک درحالی
رضایت داد که آن روز برای اولین بار اشک غلتان را روی
گونه های آفتاب سوخته اش دیدم .چند روز بعد از مراسم
ازدواج کوله بارم را بستم و راهی شهر شدم .اگرچه زندگی
در آپارتمان  40متری حاشیه شهر برایم عذاب آور بود
اما احساس تنهایی بیشتر رنجم می داد چرا که همسرم
تا دیروقت به منزل نمی آمد و به زندگی بی تفاوت بود.
پرخاشگری ،نامهربانی و تنگناهای مالی آن قدر شدید
شد که تازه فهمیدم همسرم اعتیاد دارد .پسرم به دنیا آمده
بود که من دچار افسردگی شدید شدم ولی همسرم فقط
پای بساط مواد مخدر بود و هیچ توجهی به ما نداشت .با
کمک پدرم تحت درمان قرار گرفتم و درحالی دوباره به
زندگی ام بازگشتم که محمد با کتک کاری هایش زندگی
بر من و فرزندم را تلخ کرده بود ولی روی بازگشت به روستا
را نداشتم .روزهای وحشتناکی را سپری می کردم تا این
که فرزند دیگرم نیز به دنیا آمد اما از محمد خبری نبود.
مواد مخدر روح و جسم او را تسخیر کرده بود و گاهی چند
روز هم او را نمی دیدم تا این که به قانون پناه بردم اما وقتی
همسرم برای اولین بار نوزاد یک ماهه اش را در کالنتری
دید و عاشقانه او را بوسید ،فهمیدم که یک معتاد هم مهر
پدری دارد به همین دلیل با راهنمایی مددکار اجتماعی
کالنتری تصمیم گرفتم از شکایتم صرف نظر کنم و در
مراحل درمان و جلسات مشاوره ترک اعتیاد کنارش قرار
بگیرم تا شاید او دوباره به زندگی بازگردد .این درحالی
است که به پیشنهاد «محمد» چمدان بازگشت به روستا
را بستیم تا با کار در زمین های کشاورزی پدرم ،کنار دیگر
خواهرانم خوشبختی را احساس کنیم.
شایان ذکر است ،به دستور سروان محمد ولیان (رئیس
کالنتری) وی به مراکز ترک اعتیاد و مشاوره معرفی شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

پرتابموادآتشزا 2،مامورشهرداریاهواز
رامصدومکرد!
بعدازظهر پنج شنبه گذشته در اهواز از طرف یک خودروی
پراید به سمت نیروهای اجرایی شهرداری این شهرستان
مواد آتش زا پرتاب شد .به گزارش ایلنا عضو شورای عالی
استانخوزستانگفت:اینحادثهدرحالیرخدادکهماموران
اجراییپسازتخریبمغازهباحکمقضایی،درحینبازگشت
توسط این افراد مورد حمله قرار گرفتند .بر اثر این حادثه دو
نفرکهیکیرانندهودیگریازعواملاجراییشهرداریبودند
دچارسوختگی 30و 40درصدشدند.

جزئیاتکودکآزاریدرروستایمرند
مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت :دختربچهای
که در یکی از روستاهای شهرستان مرند مورد ضرب و شتم
پدر خود قرار گرفته بود ،توسط ماموران نیروی انتظامی
و اورژانــس اجتماعی پیدا شده است .محسن ارشــدزاده
در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص جزئیات انتشار ویدئوی
دلخراشی از آزار و اذیت کودک توسط پدرش در یکی از
روستاهای مرند ،اظهار کرد :از زمانی که این فیلم دلخراش
در فضای مجازی پخش شــده اســت ،مــامــوران اورژانــس
اجتماعیبهمحضاطالعازاینکودکآزاریبهدادگستری
شهرستان مرند اطالع رسانی و اقدامات الزم را برای نجات
کودک آغاز کردند .وی افــزود :متاسفانه پدر این کودک
اعتیاد دارد ،همکاران اورژانــس اجتماعی آدرس خانه
کودک را از دوستان پدر وی پرسیدند و با همراهی ماموران
نیروی انتظامی دختر بچه را پیدا کردند .ارشدزاده ادامه
داد :اکنون کودک به پزشکی قانونی منتقل میشود تا به
وضعیت جسمانی او رسیدگی و در خصوص شدت ضرب
و شتم اظهار نظر شود .وی با بیان اینکه دستگاه قضایی
دستورات الزم را برای دستگیری پدر متواری ارائه داده
است ،افــزود :هم اکنون پدر کودک متواری شده و تحت
تعقیب است .ارشدزاده ادامه داد :با توجه به شرایط فعلی
کودک،خواستاردستورقضاییازدادگستریشدیمتابهطور
موقت کودک تحویل بهزیستی و مسائل درمانی او پیگیری
شود.مدیرکلبهزیستیاستانافزود:طبقتصمیمدستگاه
قضایی مشخص خواهد شد که کودک نزد خانواده خود باز
گرددیاتحویلبهزیستیوامنیتوسالمتاشتامینشود.
CMYK

