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7حادثه

ک در سمنان     جزئیات حادثه وحشتنا
یک نفر در اســتخر کشــاورزی و یک نفر در تصادفات جاده ای دچار 

حادثه شدند. در این حوادث هر دو نفر جان خود را از دست دادند.
مظفر محمدخانی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان سمنان 
ضمن بیان اینکه سه شنبه شب گذشــته وقوع یک مورد غرق شدگی 
در اســتخر کشاورزی در روستای ابرســج بخش بسطام به هالل احمر 
گزارش شــد، گفت: »با پشــتیبانی آتش نشــانی پیکر فــرد جانباخته از 
استخر بیرون آورده شــد. متاسفانه باوجود هشدارهای الزم پیرامون 
این نوع استخرها و سدها که مناسب شنا نیستند و خطر غرق شدگی 
در آنها وجود دارد، همه ســاله شــاهد تکــرار اینگونه حــوادث و داغدار 
شــدن خانواده ها هســتیم.« مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
ســمنان بــا بیــان اینکــه روز چهارشــنبه حوالی یــک بامــداد تصادف 
ایسوزو و کامیون کیلومتر 4۹ محور دامغان_ سمنان باعث بروز 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 206 با عابر کیلومتر 
دو محور میامی_ شاهرود مصدومیت یک فرد را به دنبال داشت.« او 
با بیان اینکه فراوانی حوادث شبانه روز گذشته مربوط به شرق استان 
گونــی کامیــون کیلومتــر 1۷6 محور  ســمنان بــوده اســت، افــزود: »واژ

سبزوار_ میامی نیز سه مصدوم بر جا گذاشته است.«
 

 پسربچه 4 ساله خانه را به آتش کشید
پسربچه بازیگوش باعث آتش سوزی یک خانه در بلوار ثاراهلل شد.

حسین پور، معاون عملیات این سازمان درباره جزئیات این حادثه 
گفت: »ســاعت 11:14 چهارشــنبه 30 شــهریور در تماس تلفنی با مرکز 
١٢۵ آتش نشانی، خبر آتش سوزی یک  منزل مسکونی در بلوار ثاراهلل 
دریافت شد.« او با بیان اینکه آتش سوزی در بلوار ثاراهلل پشت مسجد 
کیپ عملیاتی از ایســتگاه  حمــزه رخ داده اســت، افــزود: »بالفاصلــه ا
شماره 2 به محل حادثه اعزام شــده و عملیات اطفای حریق صورت 
گرفت.« این مقام مســئول با اشاره به اینکه علت آتش ســوزی بازی با 
فندک در مجاورت پرده بوده اســت، ادامه داد: »خوشبختانه حادثه 
خســارت جانی نداشــته اســت.« درخصوص رعایت نــکات ایمنی در 
کی که باعث بروز حادثه  کید کرد: »هرگونه وسیله یا مواد خطرنا منزل تا

می شود را از دسترس کودکان دور نگهدارید.«

زندگی دوباره قاتل ۳۲ ساله با رضایت 
اولیای دم در قائنات

یــک محکــوم بــه قصــاص در شهرســتان قائنــات بــا جلــب رضایت 
اولیای دم، پس از 4 سال انتظار از قصاص رهایی یافت.

وکیل زاده، رئیس دادگستری شهرستان قائنات درباره جزئیات این 
پرونده گفت: »قاتل 32 ســاله محکوم به اعدام، بــا رضایت اولیای دم 
در قائنــات پــس از چهــار ســال انتظار، حیاتــی دوبــاره یافت. اواســط 
ســال۹۷ مامــوران انتظامــی تهــران جســد زن جوانــی اهل روســتای 
خشک شهرســتان قائنات را در یکی از هتل های تهران کشف کردند 
که این زن به طرز فجیعی کشــته شــده بــود. از ایــن رو تحقیقات برای 
کــی از آن بــود که  شناســایی عامل ایــن قتل آغــاز شــد. بررســی ها حا
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 بازجویی ها به قتل 
کمه  همسرش اعتراف کرد. به دنبال اعترافات متهم، او در دادگاه محا
و با درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد. پس از چهار سال با 
تالش دادگستری و شورای حل اختالف شهرستان قائنات برای جلب 

رضایت اولیای دم، سرانجام آنها قاتل فرزندشان را بخشیدند.«

 دستگیری سارق سریالی
 مشاعات و انباری 

یک سارق حرفه ای و سابقه دار مشاعات ســاختمان و انباری ها در 
محدوده »سیزده آبان« از سوی پلیس پایتخت دستگیر شد.

سرهنگ »دوستعلی جلیلیان«، فرمانده انتظامي شهرستان ري در 
تشــریح این خبر گفت: »در پی وقوع چند ســرقت از مشاعات منازل 
مسکونی و انباری ها در محله »ســیزده آبان« شناسایی و دستگیری 
ســارق یا ســارقان در دســتور کار ماموران این کالنتری قرار گرفت. تیم 
عملیاتی آن یگان با رصدهای میدانی و پایش دوربین های مداربسته 
و اســتفاده از بانــک اطالعاتی مجرمــان، موفق به شناســایی هویت و 

مخفیگاه سوژه موردنظر شدند.«
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ری بــا بیــان اینکــه هماهنگی هــای 
قضائــی در این خصــوص انجــام پذیرفت، ادامــه داد: »روز سه شــنبه 
ماموران انتظامی راهی مخفیگاه متهم شدند و طی عملیات ضربتی 
ســارق را دســتگیر کردند. در بازرســی از محل، ۷ 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 انجام شده به جرم خود اعتراف کرد، افزود: 
»شناسایی مالباختگان در دستور کار کالنتری قرار دارد و متهم برای 

گرفتن دستور قضائی روانه دادسرا شد.«

روز  یــک  اینکــه  حســرت   | فراهانــی  ســیما 
مــادر شــود و بــا فرزنــدش بــه پــارک بــرود، از او 
یــک آدم ربــای حرفــه ای ســاخت. زن جوانــی 
کــه در مســاجد می ایســتاد، کــودکان را زیــر نظر 
می گرفت و بعــد از آن به بهانه نذری دادن، بچه 
را می دزدیــد. با آنهــا در پارک ها قدم مــی زد، آنها 
را ســوار وســایل بازی می کــرد و بعــد از آن، وقتی 
بچــه ســراغ خانــواده اش را می گرفــت و بی تاب 
می شــد، او را در خیابــان رها می کــرد. این زن که 
گاهــی پایتخت  حــاال از ســوی مامــوران پلیس آ
دستگیر شده است، به دو کودک ربایی اعتراف 
کرده است. او حســرت مادر شدن و گشت وگذار 
با کودکش را انگیزه خود از این آدم ربایی ها اعالم 
کرد. چند وقت پیش بــا وقوع یک کودک ربایی، 
رســیدگی به پرونــده در دســتور کار تیمــی زبده 
گاهــی قــرار  گاهــان اداره یازدهــم پلیــس آ از کارآ
گرفت. دختربچه 6 ســاله ای را در جنوب تهران 
ربوده بودنــد. کودک ربا یــک زن بود. تحقیقات 
گاهــان نشــان داد، دختربچــه6  کارآ ابتدایــی 
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 
که در دست داشته از مسجد خارج شده است. 

کودک ربایی در مسجد
گاهان مشخص  در بررســی های بیشــتر کارآ
شــد زن ســارق در ابتدا به بهانه غــذای نذری 
کــودک 6 ســاله 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 نوه ام 
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 
می خواســتم نمــاز بخوانم. ایــن زن هم گفت 
تا شــما نماز بخوانید نوه تان 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، نــوه ام را برده بــود. کمی 
کــه گذشــت فهمیــدم کــه کیفــم هــم نیســت. 
درون کیفــم پول،  طــال و کارت عابربانکم بود. 
حتی رمزش را هم نوشــته بودم و داخل کیفم 
گذاشــته بودم. تازه فهمیدم که آن زن ســارق 

است و نوه ام با کیفم را برده است.«

 رهایی کودک در پارک
ایــن در حالــی بود که ســاعتی بعــد خانواده 
کــه زن  کردنــد  اعــالم  پلیــس  بــه  دختربچــه 
کودک ربــا بــا آنهــا تمــاس گرفتــه و درخواســت 
۵00 میلیون 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 
گاهــی پایتخــت موضوع را بــه صورت  پلیــس آ
ویــژه در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. حتــی 
رئیــس اداره یازدهــم نیــز وارد عمــل شــد. بــا 
کمتــر  پیگیــری و اقدامــات فنــی پلیســی در 
از 20 دقیقــه مشــخص شــد فــرد رباینــده در 
محــدوده شــهرری حضــور دارد. 6 ســاعت از 
ایــن کودک ربایــی گذشــته بــود کــه در نهایت 

این زن در همان پارک شناسایی شد. 
ارائــه  و  گاهــان  کارآ موقــع  بــه  اقــدام  بــا 
آموزش های الزم، زن کودک ربا از عملی کردن 
کام  مانــد و کــودک را در محــل  نقشــه خــود نــا

سرقت رها کرد.

دستگیری و اعتراف
از آن زمــان بــه بعد موضــوع به صــورت ویژه 
در دســتور کار مامــوران قرار گرفــت و تالش ها 
گاهــان  کارآ شــد.  آغــاز  خصــوص  ایــن  در 
گاهــی پــس از دریافــت  اداره یازدهــم پلیــس آ
اطالعــات مهــم، رصد هــای اطالعاتــی را آغــاز 
کردنــد. آنهــا با بهره گیــری از روش هــای علمی 
کشــف جــرم و بــا انجــام اقدامــات اطالعاتی و 
گاهی، مخفیگاه متهم را در جنوب تهران  کارآ
گاهان در گام بعدی با  شناســایی کردند. کارآ
هماهنگــی مرجع  قضائــی روز 2۹ شــهریورماه 
راهی مخفیــگاه متهم شــدند و زن جوان را در 

یک عملیات منسجم دستگیر کردند. 
متهم پــس از انتقال بــه اداره یازدهم پلیس 
گاهی در تحقیقــات ابتدایی بــه جرم ربودن  آ
کودک ربایــی دیگــر  یــک  دختــر خردســال و 
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 آدم ربایــی، 
رهــا  ربایــش  محدوده هــای  در  را  کــودکان 

می کردم.«
ســرهنگ »علــی ولیپــور گــودرزی«، رئیــس 
گاهی تهــران بزرگ دربــاره این پرونده  پلیس آ
گفــت: »متهم بــا صــدور قــرار قانونی از ســوی 
مرجــع قضائی برای کشــف جرائــم احتمالی و 
گاهان  شناسایی سایر شــکات در اختیار کارآ

گاهی قرار گرفت.« اداره یازدهم پلیس آ

تصادف زنجیره ای در بزرگراه اشــرفی اصفهانی تهران در پی بروز 
نقص فنــی یــک کامیون حمــل ســیمان، هشــت مجــروح برجای 

گذاشت.
، از وقوع  مجتبــی خالدی، ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور
تصــادف زنجیــره ای 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 
کز درمانی منتقل شــدند و یک  از ایــن تعداد هفت مصــدوم به مرا

نفر در محل حادثه درمان شد.«

خبر3  زن کودک ربا پس از دستگیری
 از سوی ماموران پلیس، اعتراف کرد:

 آرزو داشتم
  با فرزندم 

به پارک بروم

خبر3

ایــن زن در گفت وگویــی جزئیــات بیشــتری از ایــن آدم ربایــی را فــاش کــرد. او 
صحبت هــای 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 
رفت وآمــد داشــتیم تااینکــه فهمیــدم اصــال بــه درد همدیگــر نمی خوریــم. 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 20 میلیون 
تومانی اش را ســرقت کرده ام. من ۹ ماه بی دلیل در زندان ماندم تا اینکه آن مرد 
رضایت داد و آزاد شــدم. حتی می خواســتم 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 می دیدم 
که با فرزنــدان کوچک شــان بــه پارک وتفریح می روند، حســرت می خــوردم. دلم 
می خواست من هم بچه داشتم تا با او به گردش بروم و او را به پارک ببرم. همین 

شد که تصمیم به کودک ربایی گرفتم.«
این زن ادامه داد: »به مساجد می رفتم. بچه هایی که با مادر یا مادربزرگ شان 
بــه آنجــا می آمدند را شناســایی می کــردم. بعــد با آنها طــرح دوســتی می ریختم. 
، از آنهــا اجــازه می گرفتــم و بــه بهانه نــذری، بچــه را بــا خودم  هنــگام اقامــه نمــاز
می بردم. من قصدم ســرقت یا آزار نبود. فقط با بچه ها به پارک می رفتیم، مدتی 
قدم می زدیم و با آنها حرف می زدم. بعد که بی تاب خانواده هایشــان می شدند، 
آنها را در خیابان رها می کردم. فقط می خواســتم 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 بچه ها هم آسیبی نرساندم.«

در حسرت مادر شدن

 وقوع تصادف زنجیره ای
 در  بزرگراه اشرفی اصفهانی


