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زن کودکربا پس از دستگیری
از سوی ماموران پلیس ،اعتراف کرد:

جزئیات حادثه وحشتنا ک در سمنان

آرزو داشتم
با فرزندم
به پارک بروم
ســیما فراهانــی | حســرت اینکــه یــک روز
مــادر شــود و بــا فرزنــدش بــه پــارک بــرود ،از او
یــک آدمربــای حرف ـهای ســاخت .زن جوانــی
کــه در مســاجد میایســتاد ،کــودکان را زیــر نظر
میگرفت و بعــد از آن به بهانه نذری دادن ،بچه
را میدزدیــد .با آنهــا در پارکها قدم م ـیزد ،آنها
یکــرد و بعــد از آن ،وقتی
را ســوار وســایل بازی م 
بچــه ســراغ خانــواده اش را میگرفــت و بیتاب
یکــرد .این زن که
یشــد ،او را در خیابــان رها م 
م
حــاال از ســوی مامــوران پلیس آ گاهــی پایتخت
دستگیر شده است ،به دو کودکربایی اعتراف
کرده است .او حســرت مادر شدن و گشتوگذار
با کودکشراانگیزهخوداز اینآدمرباییهااعالم
کرد .چند وقت پیش بــا وقوع یک کودکربایی،
رســیدگی به پرونــده در دســتور کار تیمــی زبده
از کارآ گاهــان اداره یازدهــم پلیــس آ گاهــی قــرار
گرفت .دختربچه  ۶ســالهای را در جنوب تهران
ربوده بودنــد .کودکربا یــک زن بود .تحقیقات
ابتدایــی کارآ گاهــان نشــان داد ،دختربچــه۶
ســاله به همراه مادربزرگــش برای اقامــه نماز به
مســجدی در محــدوده شــرق تهــران مراجعــه
کــرده بــود .زمانــی کــه مادربــزرگ در حــال نمــاز
خواندن بوده ،کــودک به همراه کیف مادربزرگ
کهدر دستداشتهاز مسجدخارجشدهاست.
کودکرباییدر مسجد
در بررس ـیهای بیشــتر کارآ گاهان مشخص
شــد زن ســارق در ابتدا به بهانه غــذای نذری
کــودک  ۶ســاله را فریــب داده و پس از ســرقت
طالهای این کــودک و مقداری پول که داخل
کیــف بود ،بــا خانــواده کــودک تمــاس گرفته و
قصــد اخاذی داشــته اســت .زن میانســال در
ایــن باره بــه مامــوران پلیــس گفت« :بــا نوهام
بــرای خوانــدن نمــاز بــه مســجد رفتیــم .زن
جوانی بــه ما نزدیک شــد و شــروع به صحبت
کــرد .او گفــت کــه بــرای نــذری غــذا دارد .مــن
میخواســتم نمــاز بخوانم .ایــن زن هم گفت
تا شــما نماز بخوانید نوهتان همــراه من بیاید
تا بــه او غذای نذری بدهم .من هم احســاس
کــردم زن معتقد و خوبی اســت .بــرای همین
بــه او اعتمــاد کــردم .آنهــا بــا هــم رفتنــد و من
هم مشــغول نمــاز شــدم .مدتی گذشــت ولی
خبــری از آنهــا نشــد .بــه حیــاط رفتــم .ولــی
خبــری نبــود .آن زن ،نــوهام را برده بــود .کمی
کــه گذشــت فهمیــدم کــه کیفــم هــم نیســت.
درون کیفــم پول ،طــا و کارت عابربانکم بود.
حتی رمزش را هم نوشــته بودم و داخل کیفم
گذاشــته بودم .تازه فهمیدم که آن زن ســارق
است و نوهام با کیفم را برده است».
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یک نفر در اســتخر کشــاورزی و یک نفر در تصادفات جادهای دچار
حادثهشدند.در اینحوادثهر دو نفر جانخودرااز دستدادند.
مظفر محمدخانی،مدیرعاملجمعیتهاللاحمر استانسمنان
ضمن بیان اینکه سهشنبه شبگذشــته وقوع یک مورد غرقشدگی
در اســتخر کشاورزی در روستای ابرســج بخش بسطام به هاللاحمر
گزارش شــد ،گفت« :با پشــتیبانی آتشنشــانی پیکر فــرد جانباخته از
استخر بیرون آورده شــد .متاسفانه باوجود هشدارهای الزم پیرامون
ایننوعاستخرهاو سدها کهمناسبشنانیستندو خطر غرقشدگی
در آنها وجود دارد ،همه ســاله شــاهد تکــرار اینگونه حــوادث و داغدار
شــدن خانوادهها هســتیم ».مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان
ســمنان بــا بیــان اینکــه روز چهارشــنبه حوالی یــک بامــداد تصادف
ایسوزوو کامیون کیلومتر ۴۹محور دامغان_سمنانباعثبروز حادثه
دلخراش دیگری شــد ،گفــت« :این حادثــه یک فوتی و یــک مصدوم
داشت که برای متوفی عملیات رهاســازی انجام شد ».محمدخانی
بــا بیــان اینکــه روز چهارشــنبه محورهــای اســتان شــاهد دو حادثــه
رانندگی دیگری نیز بــود ،ادامه داد« :تصادف پــژو  ۲۰۶با عابر کیلومتر
دو محور میامی_ شاهرود مصدومیت یک فرد را به دنبال داشت ».او
بابیاناینکهفراوانیحوادثشبانهروز گذشتهمربوطبهشرقاستان
ســمنان بــوده اســت ،افــزود« :واژگونــی کامیــون کیلومتــر  ۱۷۶محور
سبزوار_میامینیز سهمصدومبر جا گذاشتهاست».

رهایی کودکدر پارک
ایــن در حالــی بود که ســاعتی بعــد خانواده
دختربچــه بــه پلیــس اعــام کردنــد کــه زن
کودکربــا بــا آنهــا تمــاس گرفتــه و درخواســت
 500میلیون تومان پول کرده اســت .او شماره
کارت مادربزرگ بچــه را که داخل کیف بود ،به
خانــواده کــودک داده تا پول را در آن حســاب
واریز کننــد .بالفاصلــه مامــوران اداره یازدهم
پلیــس آ گاهــی پایتخــت موضوع را بــه صورت
ویــژه در دســتور کار خــود قــرار دادنــد .حتــی
رئیــس اداره یازدهــم نیــز وارد عمــل شــد .بــا
پیگیــری و اقدامــات فنــی پلیســی در کمتــر
از  20دقیقــه مشــخص شــد فــرد رباینــده در
محــدوده شــهرری حضــور دارد 6 .ســاعت از
ایــن کودکربایــی گذشــته بــود کــه در نهایت
این زن در همان پارک شناسایی شد.
بــا اقــدام بــه موقــع کارآ گاهــان و ارائــه
آموزشهای الزم ،زن کودکربا از عملی کردن
نقشــه خــود نــا کاممانــد و کــودک را در محــل
سرقت رها کرد.
دستگیری و اعتراف
از آن زمــان بــه بعد موضــوع به صــورت ویژه
در دســتور کار مامــوران قرار گرفــت و تالشها
در ایــن خصــوص آغــاز شــد .کارآ گاهــان
اداره یازدهــم پلیــس آ گاهــی پــس از دریافــت
اطالعــات مهــم ،رصدهــای اطالعاتــی را آغــاز
شهــای علمی
کردنــد .آنهــا با بهرهگیــری از رو 
کشــف جــرم و بــا انجــام اقدامــات اطالعاتی و
کارآ گاهی ،مخفیگاه متهم را در جنوب تهران
شناســایی کردند .کارآ گاهان در گام بعدی با
هماهنگــی مرجع قضائــی روز  29شــهریورماه
راهی مخفیــگاه متهم شــدند و زن جوان را در
یک عملیات منسجم دستگیر کردند.
متهم پــس از انتقال بــه اداره یازدهم پلیس
آ گاهی در تحقیقــات ابتدایی بــه جرم ربودن
دختــر خردســال و یــک کودکربایــی دیگــر
بــا شــگرد تعــارف غــذای نــذری در اواســط
مردادمــاه امســال اعتــراف کــرد و گفــت« :من
در یک فرصت مناســب به بهانه دادن غذای
نــذری کــودکان را اغفــال و پــس از آدمربایــی،
کــودکان را در محدودههــای ربایــش رهــا
میکردم».
ســرهنگ «علــی ولیپــور گــودرزی» ،رئیــس
پلیس آ گاهی تهــران بزرگ دربــاره این پرونده
گفــت« :متهم بــا صــدور قــرار قانونی از ســوی
مرجــع قضائی برای کشــف جرائــم احتمالی و
شناسایی سایر شــکات در اختیار کارآ گاهان
اداره یازدهم پلیس آ گاهی قرار گرفت».

خبر

وقوع تصادف زنجیرهای
در بزرگراه اشرفی اصفهانی
تصادف زنجیرهای در بزرگراه اشــرفی اصفهانی تهران در پی بروز
نقص فنــی یــک کامیون حمــل ســیمان ،هشــت مجــروح برجای
گذاشت.
مجتبــی خالدی ،ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور ،از وقوع
تصــادف زنجیــرهای در بزرگــراه اشــرفی اصفهانی تهران خبــر داد و
گفت« :ظهــر روز چهارشــنبه در بزرگراه اشــرفی اصفهانی نرســیده
بــه اتوبان همت ،یک کامیون حمل ســیمان به علت نقص فنی با
هفت خودرو برخورد کرد .بر اثر این حادثه هشــت نفر مصدوم که
از ایــن تعداد هفت مصــدوم به مرا کز درمانی منتقل شــدند و یک
نفر در محل حادثه درمان شد».
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پسربچه  4ساله خانه را به آتش کشید
پسربچهبازیگوشباعثآتشسوزییکخانهدر بلوار ثاراهللشد.
حسینپور،معاونعملیاتاینسازماندربارهجزئیاتاینحادثه
گفت« :ســاعت ۱۱:۱۴چهارشــنبه ۳۰شــهریور در تماس تلفنی با مرکز
 ١٢۵آتشنشانی ،خبر آتشسوزی یک منزل مسکونی در بلوار ثاراهلل
دریافتشد».او بابیاناینکه آتشسوزیدر بلوار ثاراهللپشتمسجد
حمــزه رخ داده اســت ،افــزود« :بالفاصلــه ا کیپ عملیاتی از ایســتگاه
شماره ۲به محل حادثه اعزام شــده و عملیات اطفای حریق صورت
شســوزی بازی با
گرفت ».این مقام مســئول با اشاره به اینکه علت آت 
فندک در مجاورت پرده بوده اســت ،ادامه داد« :خوشبختانه حادثه
خســارت جانی نداشــته اســت ».درخصوص رعایت نــکات ایمنی در
منزلتا کید کرد«:هرگونهوسیلهیاموادخطرنا کی کهباعثبروز حادثه
میشودرااز دسترس کودکاندور نگهدارید».

در حسرتمادر شدن
ایــن زن در گفتوگویــی جزئیــات بیشــتری از ایــن آدمربایــی را فــاش کــرد .او
صحبتهــای عجیبی را مطرح و به «شــهروند» گفت« :همیشــه آرزو داشــتم که
یــک کودک داشــته باشــم .مدتی قبــل با مردی آشــنا شــدم .ما چندوقــت با هم
رفتوآمــد داشــتیم تااینکــه فهمیــدم اصــا بــه درد همدیگــر نمیخوریــم .هیچ
تفاهمــی بــا هم نداشــتیم .بــرای همیــن ارتباطــم را بــا او قطع کــردم ،امــا او برای
گرفتــن انتقــام از من شــکایت کرد و بــه دروغ مدعی شــد کــه انگشــتر  20میلیون
تومانیاش را ســرقت کردهام .من  9ماه بیدلیل در زندان ماندم تا اینکه آن مرد
رضایت داد و آزاد شــدم .حتی میخواســتم که بعد از آزادی بــه اتهام تهمت از او
شــکایت کنم .ولی دیگر او را پیدا نکردم .بعد از آن با مرد دیگری آشــنا شدم .ولی
ارتباطــم با او هم زیــاد دوام نداشــت .با چند نفر دیگر هم آشــنا شــدم ،ولی برای
ازدواج مناسب نبودند .از طرفی همیشه وقتی دوستانم و خواهرانم را میدیدم
یخــوردم .دلم
که با فرزنــدان کوچکشــان بــه پارکوتفریح میروند ،حســرت م 
میخواست من هم بچه داشتم تا با او به گردش بروم و او را به پارک ببرم .همین
شد که تصمیم به کودکربایی گرفتم».
این زن ادامه داد« :به مساجد میرفتم .بچههایی که با مادر یا مادربزرگشان
بــه آنجــا میآمدند را شناســایی میکــردم .بعــد با آنها طــرح دوســتی میریختم.
هنــگام اقامــه نمــاز ،از آنهــا اجــازه میگرفتــم و بــه بهانه نــذری ،بچــه را بــا خودم
میبردم .من قصدم ســرقت یا آزار نبود .فقط با بچهها به پارک میرفتیم ،مدتی
قدم میزدیم و با آنها حرف میزدم .بعد که بیتاب خانوادههایشــان میشدند،
آنها را در خیابان رها میکردم .فقط میخواســتم آن آرزویی که همیشــه داشــتم
برآورده شــود .حسرت بچه باعث شد که دســت به این کار بزنم وگرنه قصد بدی
نداشتم و به هیچکدام از بچهها هم آسیبی نرساندم».

زندگی دوباره قاتل  ۳۲ساله با رضایت
اولیایدم در قائنات
یــک محکــوم بــه قصــاص در شهرســتان قائنــات بــا جلــب رضایت
اولیایدم،پساز  ۴سالانتظار از قصاصرهایییافت.
وکیلزاده،رئیسدادگستریشهرستانقائناتدربارهجزئیاتاین
پرونده گفت« :قاتل ۳۲ســاله محکوم به اعدام ،بــا رضایت اولیایدم
در قائنــات پــس از چهــار ســال انتظار ،حیاتــی دوبــاره یافت .اواســط
ســال 97مامــوران انتظامــی تهــران جســد زن جوانــی اهل روســتای
خشک شهرســتان قائنات را در یکی از هتلهای تهران کشف کردند
که این زن به طرز فجیعی کشــته شــده بــود .از ایــن رو تحقیقات برای
شناســایی عامل ایــن قتل آغــاز شــد .بررس ـیها حا کــی از آن بــود که
مقتول با شــوهرش دچار اختالف بوده و ممکن اســت شــوهرش او را
به قتل رســانده باشــد .به همین دلیل تنها مظنون پرونده دســتگیر
شد و تحت بازجویی قرار گرفت .شوهر مقتول در بازجوییها به قتل
همسرشاعتراف کرد.بهدنبالاعترافاتمتهم،او در دادگاهمحا کمه
و با درخواست اولیایدم به قصاص محکوم شد .پس از چهار سال با
تالشدادگستریوشورایحلاختالفشهرستانقائناتبرایجلب
رضایتاولیایدم،سرانجامآنهاقاتلفرزندشانرابخشیدند».

دستگیری سارق سریالی
مشاعات و انباری
یک سارق حرفهای و سابقهدار مشاعات ســاختمان و انباریها در
محدوده«سیزدهآبان»از سویپلیسپایتختدستگیر شد.
سرهنگ«دوستعلیجليليان»،فرماندهانتظاميشهرستانريدر
تشــریح این خبر گفت« :در پی وقوع چند ســرقت از مشاعات منازل
مسکونی و انباریها در محله «ســیزده آبان» شناسایی و دستگیری
ســارق یا ســارقان در دســتور کار ماموران این کالنتری قرار گرفت .تیم
عملیاتیآنیگانبارصدهایمیدانیوپایشدوربینهایمداربسته
و اســتفاده از بانــک اطالعاتی مجرمــان ،موفق به شناســایی هویت و
مخفیگاهسوژهموردنظر شدند».
یهــای
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ری بــا بیــان اینکــه هماهنگ 
قضائــی در این خصــوص انجــام پذیرفت ،ادامــه داد« :روز س هشــنبه
ماموران انتظامی راهی مخفیگاه متهم شدند و طی عملیات ضربتی
ســارق را دســتگیر کردند .در بازرســی از محل 7،دســتگاه دینــام کولر
 2،باطری خودرو و یک دســتگاه پمپ آب کشــف که بــه همراه متهم
به کالنتــری انتقال داده شــد ».ســرهنگ جلیلیــان در پایان بــا اعالم
اینکه متهم در تحقیقات انجامشده به جرم خود اعتراف کرد ،افزود:
«شناسایی مالباختگان در دستور کار کالنتری قرار دارد و متهم برای
گرفتندستور قضائیروانهدادسراشد».

