
 نقشه یک مادر 
برای ربودن دختر 12 ساله اش

این زن قصد داشت که از شوهر سابقش اخاذی کند

کــه بــه قصــد اخــاذی از پدرش در شــهر  دختــر دوازده ســاله ای 
ج ربــوده و به اســتان تهــران انتقال داده شــده بــود، در کمتر از  کر
۲۴ ســاعت آزاد شــد. در تحقیقــات مشــخص شــد که نقشــه این 
کشــیده بــود. او قصــد  کــودک ربوده شــده  گروگانگیــری را مــادر 

داشت از این طریق از شوهر سابقش اخاذی کند. 
ساعت ۲۰:۲۲ دقیقه هفتم اردیبهشــت از طریق مرکز پیام یک 
آدم ربایی به کالنتری ۱۸ شاهین ویال اعالم شد. در این آدم ربایی 
سرنشین یک خودرو ســمند دختر دوازده ساله ای  را از جلوی در 

ج ربوده بود. خانه اش در کر
کار اداره  رســیدگی بــه پرونــده آدم ربایــی بالفاصلــه در دســتور 
گاهی قــرار گرفــت. در تحقیقات  مبارزه بــا جرایم جنایــی پلیس آ
از ربوده شــدن  پــس  کــه  گاهــان مشــخص شــد  کارآ مقدماتــی 
گرفتــه شــده و  کی تمــاس  ایــن دختــر، بــا خــط تلفــن او بــا شــا
تقاضــای مبلــغ ۲ میلیارد ریــال پول نقــد در قبال رهایــی گروگان 
شــده بــود. گروگانگیــر همچنیــن تهدید کــرده بود کــه در صورت 
پرداخت نشــدن پــول درخواســتی، فــرد ربوده شــده را خواهــد 
گاهان به محل وقوع جرم اعزام شــدند. در  کشــت. بالفاصله کارآ
تحقیق از اهالی محل محرز شــد که حوالی ساعت ۱۵ همان روز، 
کی پارک کرده بود. راننده  یک خودرو سمند جلوی در منزل شــا
آنکــه یک مرد جــوان بود با تهدید وارد خانه شــده بــود و از داخل 
حیاط سروصدای ناشــی از درگیری به گوش می رسید. درنهایت 
راننده با زور دختربچه را ســوار خــودرو کرد و از آنجا متواری شــد. 
کــه همســایه ها قادر بــه ثبت  به قــدری ســرعت خــودرو باال بــود 

ک خودرو نشدند. پال

رهایی گروگان در کمتر از 24 ساعت
در ادامــه در بازبینــی تصاویــر دوربین هــای مداربســته محــل 
ک خــودرو بــا کاغــذ  وقــوع حادثــه مشــخص شــد کــه شــماره پــال
پوشانده شده است. بنابراین نتیجه ای حاصل نشد و درنهایت 
گاهان بــا بکارگیری شــگرد های خاص پلیســی رد آدم ربا را در  کارآ
غرب اســتان تهران شناســایی کردند. آنها پس از دریافت نیابت 
قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند. مأموران با رعایت جوانب 
احتیاطــی بــه گونه ای کــه به گــروگان صدمــه ای وارد نشــود وارد 
عمــل شــده و در  عملیاتــی غافلگیرانــه متهــم را دســتگیر کردند. 
گــروگان را نیــز در صحــت و ســالمت کامــل در کمتــر از  همچنیــن 
۲۴ ســاعت رها کردند. ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس 
گاهــی البــرز با اعــالم ایــن خبــر گفــت: »متهــم دستگیرشــده در  آ
گاهان اعتراف کرد که مادر فرد ربوده شــده نقشــه  تحقیقات کارآ
ربایــش را بــرای اخاذی از همســر ســابقش یعنــی پدر گــروگان که 

مدتی است که از او جدا شده طراحی کرده است.«

 جزئیات غرق شدن نوجوان ابهری 
در استخر کشاورزی

نوجــوان ابهــری در اســتخر کشــاورزی غــرق شــد و جان خــود را از 
دست داد. 

شهرام قربانی، مسئول آتش نشانی ابهر، با اشاره به تماس تلفنی 
با مرکز فرماندهی عملیات آتش نشــانی ابهر، از مفقودشــدن جوان 
پانزده ســاله ابهــری در یکی از اســتخرهای کشــاورزی باغــات بیگیر 
کیــپ امدادونجات این  ابهر خبــر داد و گفت: »طی ایــن تماس ها ا

واحد بالفاصله به محل اعزام شدند.«
کیــپ بالفاصله بعد از رســیدن به محــل حادثه  او بــا بیان اینکــه ا
عملیــات جســت وجو و نجات نوجــوان پانزده ســاله را آغــاز کردند، 
ادامــه داد: »بعــد از دقایقــی جســم بی جــان ایــن نوجــوان ابهــری 
کــی با پوشــش پالســتیکی بــه عمــق ۵ متــر و ابعاد  در اســتخری خا

حدودی ۳۰ در ۳۰ متر پیدا شد.«
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه ایــن نوجوان بــه گفتــه حاضــران در 
کردن داخل استخر شــده بود، افزود: »جنازه این  صحنه برای شنا

نوجوان ابهری در زیر آب پیدا و تحویل فوریت های پزشکی شد.«
مســئول آتش نشــانی ابهر به رعایت نکات ایمنی برای خانواده ها 
و کشــاورزان در روزهایــی کــه هوا در حال گرم شــدن اســت، اشــاره 
کشــاورزان خواســت اطــراف اســتخرهای خــود را حتمــا  کــرد. او از 
حصارکشی به ارتفاع دو متر انجام دهند و با تابلوی خطر شنا کردن 
ج کننــد. آنها نه تنها  کیدًا ممنوع و ارتفاع عمق اســتخر را حتما در ا
کردن دیگران نیز در ایــن محل ها  جلوگیری  خودشــان بلکه از شــنا

گر ماهری باشد. گر فرد شنا کنند، حتی ا
کی با پوشــش پالستیکی به علت  او با بیان اینکه اســتخرهای خا
کی  شــیب تند و ســطح صاف و لیــزی کــه دارد، محل بســیار خطرنا
کردن اســت، همچنیــن جایی بــرای گرفتن دســت هم  بــرای شــنا
کید کــرد: »با توجــه به همیــن موضوع مــردم باید  وجــود نــدارد، تأ
توصیه های ایمنــی را رعایت کــرده و در این  گونه اســتخرها به هیچ 
عنوان شــنا نکنند. خانواده ها نیز باید بــه نوجوانان و جوانان خود 
گوشــزد کننــد کــه در اســتخر باغــات، ســدها و محل هــای ممنوعه 
گر ماهری هســتند به هیچ  عنوان شنا نکنند و با  گر شنا شنا، حتی ا

رعایت نکات ایمنی از تکرار اتفاقات مشابه جلوگیری کنند.«

حالــش کامال خــوب بــود با پــای خــودش به 
بیمارســتان رفت. قــرار بود یک عمــل جراحی 
ســاده داشــته باشــد تــا اینکــه کارش بــه کرونــا 
کشــید. امــا در ایــن میــان  و درنهایــت مــرگ 
یــک آمپــول مرموز مــرگ ایــن خبرنــگار و بازیگر 
را مشــکوک کــرده اســت؛ آمپولــی کــه بــه گفته 
گرفــت.  خانــواده اش بعــد از تزریــق جانــش را 
اشــکان منصــوری پســر جوانی اســت کــه چند 
روز پیش مرگ تلخ و معمایی اش همه را شوکه 
کرد؛ پسر تحصیلکرده ای که چند وقتی می شد 
غ التحصیل  وارد عرصه بازیگری شــده بود. فار
رشــته بازیگری بود و عالوه بر فعالیت رسانه ای 
در حــوزه ســینما چنــد ســالی بــود کــه بــه طور 
حرفــه ای در فیلم هــای مختلــف ســینمایی 

بازی می کرد.
مرگ اشکان منصوری، حاال سواالت زیادی 
را برای خانواده اش به جا گذاشته است؛ مرگی 
کــه در ابتــدا گفتــه شــد بــر اثــر بیمــاری کلیــوی 
 بــود و بعــد نیــز مشــخص شــد کــه بــر اثــر کرونــا 

جان باخته است.
اما خانواده اشکان نظر دیگری دارند. آنهایی 
که هنوز هم پیگیر ماجرا هستند و می خواهند 
بداننــد علت مــرگ او چــه بــود. آنهــا معتقدند 
کــه اشــکان بــر اثــر تزریق یــک آمپــول مرمــوز در 

بیمارستان جان باخته است. 

برادرم حالش خوب بود
ایمان منصوری برادر اشــکان اســت. پســری 
کــه هنــوز مــرگ بــرادرش را بــاور نــدارد؛ چــون 
آخرین بــار بــا جمــالت امیدوارکننــده بــرادرش 
مشــکلی  هیــچ  »بــرادرم  بــود:  شــده  روبــه رو 
کامــال خــوب بــود. داشــت  نداشــت. حالــش 
از بیمارســتان ترخیــص می شــد. روز پیــش از 
مرگــش او را دیدم. با او صحبت کردم. می گفت 
حالــم خــوب اســت. خیلی خوشــحال بــود که 
قــرار اســت مرخــص شــود. امــا فــردای همــان 
روز خبــر فوتش را بــه ما دادند. چیــزی که برای 
مــن و خانــواده ام ســوال شــده، ایــن اســت که 
دو روز پیــش از مــرگ بــرادرم، چه آمپولــی به او 
کــرد؛ ورم  کــه پاهــای اشــکان ورم  تزریــق شــد 
آن قــدر شــدید بود کــه من شــوکه شــده بودم. 
وقتــی از اشــکان پرســیدم چــه اتفاقــی برایــت 
افتــاده گفت یک آمپــول به من تزریــق کردند، 
بعــد از آن پاهایــم ورم کــرد و هر لحظــه هم بدتر 
شــد. پرســتار و دکتر ها گفتنــد احتمــاال به این 
آمپول حساســیت داری ولی خیلــی زود خوب 

می شــوی. اما برادرم دو روز بعد مــرد؛ در حالی 
کــه کرونای او اصال پیشــرفته نبــود. حالش هم 

خیلی خوب بود.«
برمی گــردد؛  نســخه مرمــوز  یــک  بــه  ماجــرا 
کــه بــرادر اشــکان هزینــه اش را بــه  نســخه ای 
بیمارســتان پرداخت کرد اما هرگز متوجه نشد 
کــه پــول چــه دارویــی را می پــردازد. فقــط به او 

گفته بودند که باید دارویی به او تزریق شود. 

تزریق یک آمپول مرموز
هزینــه  تومــان  هــزار   ۳۰ منصــوری  ایمــان 
نســخه را واریــز کــرد. امــا درســت چند ســاعت 
کــرده  بعــد متوجــه شــد پاهــای بــرادرش ورم 
اســت: »همان شــب با بــرادرم تلفنــی صحبت 
کــردم. می گفت پاهایــش به شــدت ورم کرده و 
ک شــده اســت؛ وقتی دلیلش  خیلی وحشــتنا
را پرســیدم بــه مــن گفت کــه یــک آمپول بــه او 
تزریق کرده اند. می گفت پرستار و دکتر احتمال 
کــه بــه خاطــر حساســیت بــه ایــن  می دهنــد 
آمپول این طــور شــده ام. فردای همــان روز به 

دیدنش رفتم. بــرادرم حالش کامال خوب بود. 
کسیژن هم استفاده  می گفت حتی از دستگاه ا
نمی کند. سرحال بود. حتی بی حال هم نبود. 
همان روز بــه من گفت کــه دکتر قرار اســت آخر 
هفته او را مرخص کند. می گفت از بیمارستان 
خالص می شود. برای همین خیلی خوشحال 
بود؛ امــا وقتی پاهایــش را دیدم تعجــب کردم؛ 
ورم بسیار زیادی داشــت. به او گفتم هنوز ورم 
پاهایت خوب نشــده؟ گفــت نه حتــی از دیروز 
بدتر هم شــده اســت ولــی دکتــر می گوید خوب 
می شود. اما وقتی فردای آن روز به بیمارستان 
رفتم، گفتند برادرم مرده اســت؛ در صورتی که 
اشکان حالش خوب بود. حتی دکتر به او گفته 

بود برای عمل جراحی آماده است.«

تست کرونای مثبت
تیروییــد اشــکان پــرکار شــده بــود. درنهایت 
بعد از آزمایش های مختلف مشخص شد او در 
کلیه اش غده ای دارد که در حال رشد است. به 
گفته دکتر معالجش جای نگرانــی نبود. با یک 

ج می شد.  عمل جراحی غده از بدن خار
همیــن شــد کــه اشــکان بــا پــای خــودش به 
بیمارســتان رفت تا عمل جراحی انجام شــود. 
»وقتی اشــکان در بیمارســتان بســتری شــد تا 
مقدمــات جراحــی فراهــم شــود بــه  دلیــل تب 
کــه داشــت دکتر بیهوشــی اجــازه عمل  باالیی 
صادر نکرد. ســه بار از او تســت کرونا گرفتند اما 
هر سه تســت منفی بود. همین موضوع باعث 
شــد تــا اشــکان ۱۴ روز در بیمارســتان بســتری 
شــود. درنهایــت تســت کرونایــش مثبــت و در 
همان بیمارســتان به بیماری کرونا مبتال شد. 
بــا این حــال اشــکان با وجــود ابتــال بــه کرونا در 
وضعیت خوبی به سر می برد. در بخش، بدون 
کســیژن خــوب نفــس  اســتفاده از دســتگاه ا
کســیژنش 9۲ بــود. حتــی  می کشــید. ســطح ا
روزی کــه بــه دیدنش رفتــم، پرســتاران گفتند 
که اشــکان از همه بیماران کرونایی ســرحال تر 
کســیژن  اســت و حالش خــوب اســت و بدون ا

نفس می کشد.«

ورم شدید پا
حاال خانواده منصــوری مانده اند؛ با غمی 
بزرگ و ســواالتی بی جواب. داغی که شــوک 
بزرگــی را بــه خانــواده اشــکان و دوســتان و 
کــه پاهــای  آشــنایش بــود. »از همــان روزی 
کــه اتفاقــی  کــرد، می دانســت  اشــکان ورم 
خ داده اما کســی پاســخگو نبود. بــرادرم به  ر
دلیل یک توده کوچک به بیمارستان رفت، 
در حالی که مبتال بــه کرونا نبود. هیچ تورمی 
هــم در پایــش وجــود نداشــت. حتــی روزی 
کردنــد، پرســتاران  کــه خبــر فوتــش را اعــالم 
کــه ما هــم خودمــان نمی توانیــم باور  گفتند 
خ داده اســت. حاال  کنیم کــه چنین اتفاقی ر
گر  هــم مــا نمی دانیم کــه باید چــکار کنیــم. ا
درخواســت بررســی پزشــکی قانونــی را هــم 
کرونا  می دادیم، بــه دلیــل اینکه علت مــرگ 
بــود، چندان ترتیــب اثر داده نمی شــد. حاال 
گر  هم از مســئوالن تقاضای پیگیری دارم تا ا
حقی از برادرم ضایع شــده اســت، بی پاســخ 
نماند. من خودم از چند پزشــک متخصص 
کــه هر چــه بوده  کــردم و آنهــا گفتنــد  ســوال 
مــا  اســت.  بــوده  آمپــول  تزریــق  همــان  از 
کــه آن آمپول چه بوده و  می خواهیم بدانیم 
چرا به برادرم تزریــق کرده اند. برادر من دیگر 
برنمی گردد. او جــان باخته ولی باید دلیلش 

را بدانیم.«

آتش سوزی در شهرک صنعتی شــکوهیه قم ۱۰۰ آتش نشان به 
همراه ۲۰ خودروی آتش نشانی را به محل حادثه کشاند. در این 
حادثه دو آتش نشان زخمی شــده و دو خودروی آتش نشانی به 
طور کامل ســوختند. با ایــن حال با تالش عوامــل امدادی آتش 

به طور کامل اطفاء شد.
حمیــد کریمــی، ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ایمنی شــهرداری قم، درباره جزییــات این حادثه گفــت: »رأس 
ســاعت ۶ و ۲ دقیقــه صبــح روز یکشــنبه حادثــه حریــق در یکــی 
از واحدهــای صنعتــی واقــع در شــهرک صنعتــی شــکوهیه بــه 
مرکــز فرماندهــی ســازمان آتش نشــانی قــم اعالم شــد. بــه دلیل 
گســتردگی حریــق و درخواســت آتش نشــانی مســتقر در شــهرک 
صنعتــی،  بالفاصلــه ۲۰ خــودروی ســنگین آتش نشــانی و بیــش 
از صد آتش نشــان و تانکرهــای آبرســان از شــهرداری و آبفای قم 

بــه محل حادثــه اعزام شــد. بــر اثــر انفجــار و پاشیده شــدن مواد 
شــعله ور بر روی خودروی آتش نشــانی و جاری شدن این حریق 
در کوچه هــای مجــاور از طریــق جــوی  آب دو خــودرو عملیاتــی 
آتش نشــانی از قــم و شــهرک صنعتــی شــکوهیه بــه طــور کامل و 
تعدادی از خودروهای شخصی نیز در این حادثه سوختند. این 
خودروها در کنار خیابان پارک شده بودند و امکان فرار برای آنها 
به دلیل حفاری انجام شــده در انتهای یکی از کوچه های محل 

حادثه و مسدودشدن مسیر ورود و خروج نبود.«

جلوگیری از یک فاجعه
او در ادامــه صحبت هایش گفت: »در این حادثه همچنین دو 
آتش نشان به دلیل سوختگی به بیمارســتان اعزام شدند. یکی 
از آتش نشــانان پــس از دریافت خدمات پزشــکی از بیمارســتان 

مرخص شــد؛ امــا دیگری بــه دلیــل شــدت ســوختگی در یکی از 
کز درمانی قم بســتری شده  اســت. از همه مردم تقاضا داریم  مرا
برای شــفای آتش نشــان آســیب دیده در جریان این حادثه دعا 
کنند. درنهایت با تالش و مجاهدت آتش نشــانان اجازه ســرایت 
آتش بــه مخــازن الــکل مســتقر در مجــاورت کانون آتش ســوزی 
خ داده بود شــاهد فاجعه ای بزرگ در  گر این اتفاق ر داده نشــد. ا

شهرک صنعتی شکوهیه قم بودیم.«
شــهرک صنعتی شــکوهیه قم در ۱۲ کیلومتری محور قدیم قم 
- تهران در زمینی به مســاحت بیــش از یکهزار هکتار واقع شــده 
است. قم هفت شهرک صنعتی شــکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، 
ســلفچگان، محمودآباد، ثامن االئمــه)ع( - قنــوات - و فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات )I.C.T( و چهــار ناحیه صنعتــی خورآباد، 

دستجرد، سیرو و طغرود دارد.

ایمان منصوری ماجرای تزریق یک آمپول مرموز و مرگ تلخ برادرش را روایت می کند

پازل معمایی مرگ بازیگر جوان

آتش سوزی مهیب در شهرک صنعتی شکوهیه قم 
دو آتش نشان در شعله های آتش سوختند و زخمی شدند

ذره بین3

  ۱۴۰۰ ــت  ۱۳ اردیبهش ــنبه  |   دوش ۲۲۴۰ ســال نهــم | شــماره   6w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
حادثه


