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حادثه

پنجشــنبه  20 تیر 1398 |  ســال هفتم |  شماره 1738

6
پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار اسبق تهران، صبح روز شنبه، ۲۲ تیرماه، به صورت علنی 
در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاصی کشکولی بررسی می شود. شهردار اسبق 
تهران صبح روز سه شنبه، ۷ خردادماه، با شلیک پنج گلوله همسر دوم خود را به قتل رساند. نجفی انگیزه 
خود برای قتل را اختالفات خانوادگی عنوان کرد. پرونده قتل همســر دوم محمدعلی نجفی که در پی 
صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده بود، جهت رسیدگی 

به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد.

دادگاه نجفی 
شنبه برگزار 
می شود

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

آگهی ثبتی
داتام  ساخت  مهندسی  مدیریت  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   3۷۷۲45 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   103۲0089۲۷3
سیامک  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/04/01 مورخ 
امین زاده به شماره ملی 0065801849 به سمت بازرس اصلی 
سمت  به   ۲۲9831۲۲06 ملی  شماره  به  محمدی  ایمان  وآقای 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
انتخاب شد.  کثیراالنتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت 
 139۷ سال  به  منتهی  شرکت  زیان  و  سود  حساب  و  ترازنامه 

بتصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )527693(

اصفهان –راعی| اهــداف و برنامه هــای معاونت بهره 
برداری گاز استان بصورت یک کتاب در دست تهیه است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با بیان این مطلب 
افزود: پیرو دستور العمل تهیه و تدوین برنامه ها و اهداف بهره 
برداری گاز اســتان بمنظور افزایش کارائی در تمامی ادارات 
و سایر واحدهای زیرمجموعه شــرکت گاز استان، مهمترین 
برنامه ها و اهداف  این واحد بصورت یک کتاب در دست تهیه 
و اقدام اســت. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان،سید مصطفی 
علوی، مهمترین سرفصل های این کتاب را در1۷بخش شامل؛ 
بلوک بندی در راستای مدیریت ترازگازاستان، بلوک بندی در 
راستای مدیریت بحران، انجام پروژه های اولویت دار، نهضت 
زیباسازی علمک ها درسطح اســتان، شناسائی وجمع آوری 
شــیرهای پیاده رو باقیمانده درسطح استان و توسعه,بهبود و 
ارتقاءفرآیند نشت یابی ورفع نشتی ها درسطح استان عنوان 
کرد.وی، همچنین؛ بهبود وارتقاء سیســتم حفاظت کاتدی 
درســطح اســتان، انجام مطلوب فرایند نگهداری وتعمیرات 
درســطح اســتان، اجرای کامل پروژه GISدرسطح استان، 
جاری ســازی کامل پروژه قرائت،چاپ وتوزیــع آنی قبوض 
مشترکین استان، ارتقاء سیستم AVL و توسعه مراکز کنترل 
فوریت های گاز در سطح استان، تســریع در فرآیند تحصیل 
زمین ایستگاه های مورد نیاز درسطح اســتان، انجام فرآیند 
تست لوشاتاف رگوالتورها، تست،بررسی وتعویض هافیونی ها 
ی علمک ها، جاری ســازی سیســتم های مکانیزه به منظور 
تسهیل وتســریع در فرآیند خدمت رســانی مطلوب به بیش 
از یک میلیون 800مشترک  درســطح استان اصفهان، جمع 
آوری و انتقال علمک های داخل منازل بــه بیرون و دریافت 
تاییدیه بازرســی ایســتگاه ها از واحد بازرســی فنی از دیگر 
ســرفصل های تعیین شــده در این کتاب می باشد.علوی، از 
تمامی همکاران که در تهیه و تدوین این مجموعه ارزشــمند 
، همکاری ها و مساعدت داشــتند تقدیر کرد و گفت: در حال 
حاضر با تالش شــبانه روزی کارکنان این شرکت، گازرسانی 
مستمر و ایمن به مشترکین محترم گاز در سطح استان میسر 
شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، خاطر نشان 
ساخت: مطالب  این کتاب بعنوان نقشــه راه والگوی مناسب 
بمنظــور افزایش کیفیت خدمات گازرســانی بســیار مفید 
وموثرخواهدبود.گفتنی است، به دنبال تدوین کتابچه مذکور 
برنامه زمان بندی برای پیاده سازی اهداف طرح بمنظور ایجاد 
تحول مهندســی در واحدهای بهره برداری، تهیه و در قالب 
بودجه سالیانه  و تامین نقدینگی  مورد نیاز متدرجاً در سطح 

استان پیاده خواهد شد. 

تدوین کتاب نقشه راه، برنامه ها واهداف  
بهره برداری  گاز استان اصفهان

استان

شربتدار-گلســتان | مهندس قوانلو مدیرکل صنعت 
معدن وتجارت استان گلســتان درنشست خبری به مناسبت 
روزملی صنعت ومعدن گفت،سال 9۷راباسختی بسیارپشت 
سرگذاشتیم ولی بااین حال سال خوبی دررشدصنعت استان 
گلســتان داشــتیم ،ایشــان  صنعت ومعدن راپیش قراوالن 
مبارزه با جنگ اقتصادی که دشــمن بامردم کشورمان شروع 
کرده دانســت ودر همین حــال اعالم کرد،حجم ســرمایه 
گذاری دراســتان تقریبا ۲برابرشده اســت.همچنین  قوانلو 
درموردحادثه سیل گلستان ازدســتگاهایی که کمک کردند 
به خصوص از ســردارمعروفی فرمانده ســپاه گلستان که از 
ابتدای به حادثــه درکمک بی دریغ به ســیل زدگان حضور 
فعالی داشــتند از این طریق تشــکرکردند. مدیرکل صمت 
همچنین گفت درگزارشــی که کارشناســان ما درروزهای 
ابتدایی سیل دادند حدودا 400میلیارد تومان سیل گلستان 
به واحدهای تولیدی وصنعتی استان خسارت وارد کرده است.
ایشان بااشاره به معیشت ســیل زده گان گفت ازهمان ابتدا 
با مدیریت صورت گرفتــه  مواداولیه 186هزارپرس مواداولیه 
غذا به مناطق سیل زده فرستاده وتامین شدکه این خودنشان 
ازعزم جدی همکاران مادرکمک به سیل زدگان دراین حادثه 
داشت. ایشان همچنین دربخش دیگری از گزارش خوداعالم 
کردسیاست ســازمان صمت رفته رفته به سوی بهره برداری 
وباال بردن کیفیــت وظرفیت کارخانه جــات دربخش تولید 
وصنعت مــی باشــدودرآینده تالش می شــود حجم مجوز 
تاسیس کاهش یابد تاارتقای کیفی باالتر رود واین روند باعث 
افزایش بهروری بیشتر در استان می شود. قوانلودرموردبخش 
اشــتغال  درســال 96 آمارقابل توجهی ارائــه کردواین که 
باحمایــت ســازمان صمــت وراه اندازی ۲0واحــد صنعتی 
درســال 96درمجموع 300نفراشــتغال ایجاد شدودرادامه 
درســال 9۷باراه انــدازی مجدد39واحدصنعتی درمجموع 
61۲نفراشتغال صورت گرفت . قوانلو مدیرکل صمت گلستان 
اعالم کرددرهفته دولت بالــغ بر500میلیاردتومان طرح در 
استان گلستان افتتاح خواهیم کردوامیدواریم دراین سال که 
ســال رونق تولیدنام گرفته دست به دست هم باعث پیشرفت 

تولیدباشیم .         

صنعت ومعدن پیش قراول 
مبارزه با  جنگ اقتصادی

استان

شهروند| فیلم های دوربین مداربسته این بار 
صحنه  ترســناک ربودن یک زن جوان در روز 
روشن را ثبت کرد. ســکانس هایی که حاال به 
یک ویدیوی پربازدید در فضای مجازی تبدیل 
شده اســت. زن جوانی درحال گذر از یکی از 
کوچه های اهواز است. دو خودروی پراید سفید 
از مقابل رد می شــوند و پشت آنها یک سمند 
خاکستری با ســرعتی کم عبور می کند. وقتی 
خودروهای پراید از آن جا رد می شوند، خودروی 
سمند، راهش را کج می کند و سد راه زن جوان 
می شود؛ زن جوانی که سراسیمه و با ترس فرار 
می کند. سرنشینان این خودروی سمند که دو 
نفر هستند، از خودرو پیاده می شوند و به سرعت 
این زن را تعقیب می کنند. آنها دســت بردار 
نیســتند. زن جوان که بشدت ترسیده، مقابل 
یک خانه که کنارش هم خرابه است، می ایستد. 
دو سرنشین خودروی سمند، این زن را گرفته و 
در روز روشن او را سوار خودرو می کنند. راننده 
هم با ســرعت از آن جا متواری می شود. بعد از 
رفتن این آدم رباهاست که چهار مرد خود را به 
داخل کوچه می رسانند، اما دیر می رسند و کسی 

نمی تواند مانع این آدم ربایی شود. 
دوربین مداربســته یکی از خانه های اطراف 
سکانس به ســکانس این آدم ربایی عجیب را 
ضبط کرده و حاال ایــن فیلم در فضای مجازی 
دست به دســت می چرخد؛ فیلمی که پلیس 
اهواز هم به آن واکنش نشــان داد و اعالم کرد 
که مسببان این حادثه تحت تعقیب قرار دارند 
و به زودی هم دستگیر می شــوند. با این حال، 
پلیس این حادثه هولناک را  آدم ربایی نمی داند 
و معتقد است که آن چه قبل از غروب سه شنبه 
در محله کوی سعدی اهواز رخ داده است، صرفا 
یک سرقت بوده است. سرهنگ جلیل زبیدی، 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
خوزستان با اشاره به این حادثه و انتشار تصاویر 
آن در فضای مجازی گفت: »با بررسی هایی که 
توسط پلیس آگاهی انجام شده، موضوع صرفا 
برای ســرقت بوده و مالباخته در کمتر از پنج 
دقیقه از خودرو پیاده شده است.« به گفته او، 
در این حادثه تنها طال و زیورآالت زن جوان از 
سوی سرنشینان سمند به سرقت رفته است: 
»برابر اظهارات مالباخته، سارقان 6 عدد النگو 

از او به ســرقت برده و بدون هیچ گونه آزار و 
اذیتی او را از خودرو پیاده کرده اند.« البته معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان 
از به دست آمدن ســرنخ هایی درخصوص این 
پرونده و دستگیری قریب الوقوع هر سه متهم 
این پرونده هم خبر داد. در همین حال، برخی 
شــنیده ها درباره این حادثه حاکی از آن است 
که سارقان زن جوان را پس از به سرقت بردن 
طالهایش در منطقه ای خلوت و دورافتاده رها 
کرده اند. همچنین خودروی سمندی هم که این 
دزدی در روز روشن با آن انجام شده، سرقتی 

بوده است.
اما مشــابه همین حادثه هم شامگاه 13 تیر  
رخ داد. در این حادثه هــم زن جوانی که چادر 
به ســر دارد، در حاشیه یک خیابان درحالی که 
کالسکه بچه به دست دارد، طعمه سه پسر جوان 
که  سوار بر موتورســیکلت هستند، می شود. 
این مردان به این زن نزدیک می شوند و در یک 
لحظه با حمله ور شــدن به او، طالهایش را به 
ســرقت می برند، بی آن که به کالسکه و بچه ای 
که داخلش هست، توجه کنند. کالسکه به سمت 

راست حرکت می کند، اما سارقان حتی تالش 
نمی کنند این کالسکه را نگه دارند  و بالفاصله 
از محل حادثه دور می شوند. این طور که در این 
تصاویر مشخص است، زن جوان با ترس و دلهره 
در کنار خیابان می ایستد و تنها نظاره گر رفتار 
خشن دو مرد جوانی است که سعی دارند به زور 
زیورآالت او را به سرقت ببرند. پس از آن هم که 
سارقان از محل متواری می شوند، چند رهگذر 
خودشان را برای کمک به زن جوان می رسانند 
که دیگر فایده ای ندارد. مشخص نیست تصاویر 
از چه دوربینی ضبط شــده است و تنها چیزی 
که واضح اســت تاریخ ثبت فیلم است که در 
13 تیرماه ضبط شده است. این فیلم هم مشابه 
سرقت خشن اهواز خیلی زود در فضای مجازی 
دست به دست شــد و حتی برخی رسانه ها هم 
آن را منتشــر کردند، اما هنوز مشخص  نیست 
این اتفاق در کدام نقطه از کشور رخ داده است 
و این که سارقان دقیقا چه اموالی را از این زن به  
سرقت برده اند. پلیس هنوز درباره این حادثه و 
فیلم منتشرشده مربوط به آن هیچ اظهار نظری 

نکرده است.  

سیما فراهانی| سرباز وظیفه شــناس جان خود را 
کف دستش گذاشــت و برای دستگیری یک قاچاقچی 
به تنهایی عمل کرد. او در یک تعقیب و گریز پلیســی، 
با حرکتی جســورانه خودش را مقابل خــودروی یک 
قاچاقچی حرفه ای و ســابقه دار انداخت تا مانع فرارش 
شــود. اما این جلوگیری از فرار متهم، خودش را راهی 
بیمارســتان کــرد. محمدمصطفی باقری، ســرباز ۲6 
ساله ای است که به خاطر یک ماموریت خطرناک روی 
تخت بیمارســتان خوابیده و ممکن بود جان خود را از 
دست بدهد. سر و دستش شکسته؛ قاچاقچی موادمخدر 
برای این که بتواند از دست او فرار کند، او را زیر چرخ های 
خودرویش له کرد، ولی باز هم نتوانست فرار کند. سرباز 
وظیفه با ازخودگذشتگی مانع فرار قاچاقچی با 450 گرم 
هرویین و 50 گرم شیشــه شد. مجرمی که قصد داشت 
این مواد را به دست مشتریانش برساند، اما سرباز وظیفه 
به همراه همکارش از گشــت کالنتری 109 بهارستان 
مانع کار این مرد سابقه دار شدند. محمدمصطفی باقری 
درحالی که اصال حال وروز خوشی ندارد و به دلیل ضربه 
به سرش تا چندین ســاعت بیهوش بود، در گفت وگو با 
خبرنگار »شهروند« ماجرای این ماموریت خطرناک را 

روایت کرد:
چی شد که به این قاچاقچی مشکوک شدید؟

نزدیک ظهر بود. من و همکارم با موتور در خیابان شهید 
مصطفی خمینی درحال گشتزنی بودیم. من سرنشین 
موتور بــودم و همکارم هم راکب بود. درحال گشــتزنی 
بودیم که به یک خودروی پراید مشکوک شدیم. به راننده 
آن دستور ایســت دادیم، اما راننده بدون توجه به فرمان 
ایست، متواری شد. همین مسأله باعث شد ما بیشتر به 
او مشکوک شویم و مطمئن شــدیم که مجرم است. به 
احتمال این که او یک قاچاقچی موادمخدر باشد، بالفاصله 

به تعقیب این خودرو پرداختیم. 

  چرا این موادفروش شما را زیر 
گرفت؟

تعقیب و گریز با خــودروی پراید 
ادامه داشــت، امــا او حاضر به توقف 
خودرو نمی شد و به دستورها توجهی 
نمی کرد، تــا این که بیــن چهارراه 
سیروس و سرچشمه، من دیدم شیشه 
پنجره خودرو باز است. بالفاصله وقتی 
کنار خودرو قرار گرفتیــم، خودم را 
از روی موتور بــه داخل خودروی آن 

مجرم انداختم. در ادامه راننده پراید، با مشاهده این اقدام 
من، خودرو را به سمت خودرو های عبوری دیگر کشاند 
که درنهایت هم با دو خودروی پــژو 405 و تیبا برخورد 
کرد. با این حال سعی کردم خودروی او را متوقف کنم که 

درنهایت موفق شدم و خودرو را تحت 
کنترل خودم درآوردم. خودرو متوقف 
شــد، من از آن پیاده شدم و همزمان 
همکارم هم از موتور پیاده شد تا راننده 
را دســتگیر کنیم. اما ناگهان راننده، 
خودرو را بــرای فرار دوباره به حرکت 
درآورد که درنهایت از روی من رد شد، 
ولی با این حال نتوانســت فرار کند و 
مامور کالنتری او را دستگیر کرد. من 

هم زیر چرخ هایش له شدم. 
  چرا جان خود را به خطر انداختید؟

من سربازم و وظیفه دارم. تا وقتی این لباس تن من است، 
باید با جرم و مجرم بجنگم. این موادفروش می خواست با 
موادمخدرهایی که دارد چندین نفر را بدبخت کند. هرچه 

این قاچاقچیان در جامعه کمتر باشند، اعتیاد هم کمتر 
خواهد شد. من فقط به وظیفه ام عمل کردم. 

  به این فکر نکردید که ممکن بود جان خود را از 
دست بدهید؟

در آن لحظه فقط به دستگیری آن مرد فکر می کردم. 
هر چقدر او مقاومت می کرد، من بیشتر اصرار داشتم که 
مانع فرارش شــوم. االن هم خوشحالم که دستگیر شده 
و اقدام ما نتیجه خوبی داشته اســت. این قاچاقچی 50 
گرم شیشه و 450 گرم هرویین در پک و بسته بندی های 
مختلف همراه داشت که همین مقدار مواد می توانست 

خیلی ها را بیچاره کند. 
  یعنــی اگر دوبــاره به چنیــن مجرم هایی 

برخوردید، باز هم جان خود را به خطر می اندازید؟
من وقتی برای گشــتزنی و ماموریت می روم، باید به 
وظیفه ام تا آخر عمل کنم. بله، اگر دوباره در این موقعیت 

قرار بگیرم، همین کار را خواهم کرد.
  از شما تقدیر هم شد؟

بله، ســردار ظهیری رئیس پلیس پیشــگیری تهران 
و سرهنگ دوســتعلی جلیلیان سرکالنتر هفتم پلیس 
پیشگیری به عیادتم آمدند و از من تقدیر کردند، ولی من 
برای تقدیر این کار را انجام ندادم، فقط به وظیفه ام عمل 

کردم و توقع هیچ تقدیر و تشکری هم ندارم.
  االن حالتان چطور است؟

بعد از این که آن قاچاقچی مرا زیر گرفت، بیهوش شدم، 
تا ۲4 ساعت بعد هم بیهوش بودم و تازه به هوش آمده ام. 
مچ دســتم و چهار انگشتم شکسته و ســرم هم ضربه 

شدیدی خورده است. 
  چه مدت از سربازی شما گذشته است؟

15 ماه. 
  ورزشکار هم هستید؟

بله، ورزش جودو انجام می دهم.

گفت وگوی »شهروند« با  مامور جسوری که برای دستگیری یک قاچاقچی جانش را کف دستش گذاشت

عملیات جیمز باندی یک سرباز از  روی احساس وظیفه
  این سرباز برای دستگیری مرد موادفروش خود را از پشت موتور داخل خودروی متهم انداخت، ولی زیر چرخ های  خودروی پراید له شد

فیلم هایی هولناک در فضای مجازی از سرقت و ربودن دو زن حکایت می کنند

آدم ربایی کوی سعدی در روز روشن
  پلیس اهواز: سارقان حادثه به زودی دستگیر می شوند
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