يک نفر در پرونده اخير ايرانشهر دستگير شد
دادستان عموميو انقالب مرکز سيستان و بلوچستان از دستگيري يک نفر در پرونده اخير ايرانشهر خبر داد.حجتاالسالم والمسلمين موحدي راد در گفتوگو با ميزان .اظهار داشت  :با توجه به
اظهارات يکي از شاکيان مبني بر اينکه متهمين سالح به همراه داشتند؛ اين متهم شب گذشته در زاهدان دستگير شد.دادستان عموميو انقالب مرکز سيستان و بلوچستان خاطرنشان کرد :متهميکه
شب دوشنبه در زاهدان دستگير شد نقش مستقيميدر اقدامات مجرمانه نداشته است؛ با بررسيهاي به عمل آمده مشخص شد ،وي سال گذشته سالح در اختيار متهم اصلي گذاشته است که
سالح مورد نظر نيز با توجه به اظهارات متهم در ايرانشهر کشف و ضبط شد.گفتني است :متهمان اين پرونده  ۴نفر هستند که تاکنون همه آنها شناسايي شدهاند و متهميکه نقش اصلي را داشته
دستگير شده و دستورات قضايي جهت دستگيري  ۳متهم ديگر نيز صادر شده است.

خبر ويژه

چهارشنبه  30خرداد  6 1397شوال 1439
 20ژوئن  2018شماره 2462

7

حوادث

www.asre-iranian.ir

کمک  ۷۹ميلياردي خيرين براي آزادي  ۲۳۰۰زنداني غيرعمد

پيدا شدن اعضاي بدن يکي از مفقودان سيل گيالن

رئيس جمعيت هالل احمر رودس��راعالم کرد  :اعضاي بدن يکي از مفقودان حادثه سيل گيالن
توجوي جمعيت هالل
پيدا شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان کاميار اعالم کرد  :تيمهاي جس 
احمر متشکل از نيروهاي شهرستاني و مرکز استان از چند روز قبل اقدامات الزم جهت پيدا کردن
اجس��اد مفقودان حادثه سيل و رانش زمين را آغاز کردهاند.وي با بيان اينکه با استفاده از بيلهاي
مکانيکي در حال خاکبرداري محلهاي احتمالي هستند افزود  :از روز دوشنبه مناطق احتمالي را
توجوي مفقودان آغاز کردهايم که روز سهشنبهقسمتي از اعضاي بدن يکي از مفقودان
جهت جس 
حادثه سيل پيدا شد.در سيل اخير منطقه کاکرود رودسر  ۴نفراز شهروندان اين منطقه مفقود شدند.

حوادث دور دنيا
مفقود شدن دهها نفر در پي
واژگوني يک کشتي در اندونزي

ي��ک کش��تي مس��افربري در آبه��اي
اندونزي واژگون شد.به گزارش ايسنا ،يک
کشتي مسافربري با  ۸۰مسافر در آبهاي
اندونزي واژگون ش��د که از ميان آنها تا
زم��ان درج این خبر  ۱۸نفر نجات يافته و
يک تن نيز جان باخته است.محل حادثه،
درياچ��ه توبا واقع در اس��تان س��وماتراي
شمالي در يکهزار و  ۳۰۰کيلومتري شمال
غرب��ي جاکارتا ،پايتخت اندونزي اس��ت.
قايقه��اي نجات به مح��ل حادثه اعزام
شدند اما به گفته مقامهاي محلي ،عمليات
نجات به علت وضعيت بد هوا و همزمان با
غروب آفتاب متوقف شده است.به گزارش
اس��پوتنيک ،علت حادثه در دست بررسي
اس��ت و هنوز مشخص نشده اما به گفته
مقامات به نظر ميرسد اين کشتي مجوز
فعاليت نداشته است.
تيراندازي در سوئد
يک کشته برجاي گذاشت

پليس ش��هر مالمواعالم ک��رد تيراندازي
به س��وي افرادي که از ي��ک کافي نت
بيرون ميآمدند ،منجر به کش��ته ش��دن
يک تن ش��ده اس��ت.به گزارش ميزان،
پليس محلي ش��هر مالمو از کشته شدن
يک تن و زخميشدن 4تن ديگر به دنبال
تيراندازي به س��وي اف��رادي که از يک
کافي نت بي��رون ميآمدند خبر داد .پس
از اين گزاش سخنگوي پليس شهر مالمو
اعالم کرد اين حادثه انگيزه تروريس��تي
نداشته اس��ت ،در پايگاه اينترنتي پليس
اعالم ش��د يک جوان  ۱۸س��اله پس از
بستري ش��دن در بيمارستان جان باخت.
چهار زخميديگر هنوز در بيمارس��تان به
سر ميبرند.

پرونده
آزار دختربچه مهاجر
توسط معاون کالنتر تگزاس

معاون کالنتر ايالت تگزاس آمريکا به جرم
چندين فقره تجاوز جنسي به يک دختربچه
 ۴ساله گواتمااليي بازداشت شد .رسانههاي
آمريکايي جزئيات اين تجاوز را «دردناک»
توصي��ف کردهاند.ب��ه گ��زارش باش��گاه
خبرنگاران جوان به نقل از انبيس��ي نيوز،
معاون کالنتر ايالت تگزاس آمريکا به جرم
تجاوز جنسي وحشيانه به يک دختربچه 4
ساله مهاجر بازداشت شد .به گفته مقامات
اين ايالت ،دس��تگيري «خوزه نون ِز» 47 -
س��اله  -پس از آن صورت گرفت که مادر
اين کودک گواتماالي��ي با مراجعه به يک
مرکز فوريتهاي پزش��کي ،سرانجام براي
درم��ان دخترش درخواس��ت کم��ک کرد.
وي در ي��ک کنفرانس خبري گفت معاون
کالنتر تگزاس او را تهديد کرده بود که اگر
در اين باره س��کوت نکند ،از کش��ور اخراج
ميش��ود.يک مقام پليس ايالت تگزاس در
اين باره به خبرنگاران گفت :جزئيات تجاوز
وحش��يانه «خوزه نون ِز» به اين دختربچه 4
ساله «کامال دردناک و ناراحتکننده» است.
او گف��ت :آنچه مادر اين ک��ودک مهاجر را
مجبور به شکس��تن سکوتش و مراجعه به
يک مرکز درماني کرد ،درد فيزيکي ناش��ي
از اين تجاوز بوده اس��ت .طبق گزارشها،
اين تجاوز جنس��ي تنها براي يکبار صورت
نگرفته بلکه معاون کالنتر تگزاس دستکم
براي چندين ماه به اين دختر  4ساله تجاوز
ميکرده اس��ت.به گفته پلي��س ،موقعيت
شغلي «خوزه نون ِز» به عنوان معاون کالنتر
تگ��زاس به او اين فرصت را داده اس��ت تا
با سوءاستفاده از جايگاهقانوني خود ،از اين
کودک مهاجر سوءاس��تفاده جنسي کرده و
م��ادر او را تهديد به اخ��راج از آمريکا کند.
در صورتي ک��ه دادگاه اتهام معاون کالنتر
تگ��زاس را تاييد کند ،او دس��تکم براي 25
سال بايد در پش��ت ميلههاي زندان باشد.
پليس در حال حاضر تحقيقات خود را براي
يافت��ن زنان و دخت��ران مهاجر ديگري که
ممکن است از ترس اخراج شدن از آمريکا،
قرباني سوءاستفاده جنسي «خوزه نون ِز» شده
باشند ،آغاز کرده است.شيوه برخورد آمريکا
با مهاجران بويژه در دولت دونالد ترامپ ،با
انتقادات فراواني از سوي نهادهاي داخلي و
مجامع بينالمللي مواجه شده است.در حال
حاضر ،طبق اعالم نهادهاي مدني ،بسياري
از مهاجران غيرقانوني از بيم اخراج شدن از
آمريکا مورد انواع آزارها و سوءاستفادههاي
جنسي قرار ميگيرند.

حوادث در ايران

خيرين با حضور در  ۴۰۰آيين گلريزان ويژه ماه رمضان و اهداي مبلغي معادل  ۷۹ميليارد و
 ۲۴۰ميليون تومان ،زمينه آزادي بيش از  ۲هزار نفر از زندانيان تحت حمايت ستاد ديه را فراهم
کردند .به گزارش روابط عموميستاد ديه کشور ،خيرين با حضور در  ۴۰۰آيين گلريزان ويژه
م��اه رمضان و اهداي مبلغي معادل  ۷۹ميليارد و  ۲۴۰ميليون تومان ،زمينه آزادي بيش از ۲
هزار نفر از زندانيان تحت حمايت ستاد ديه را فراهم کردند.بنا براين گزارش نمايندگي اين نهاد
حمايتي در اس��تان اصفهان با برگزاري  ۳۳جشن گلريزان و جذب کمک  ۱۰۵ميليارد ريالي
خيرين در صدر فهرست کشوري قرار دارد.

امدادگران  5گمشده
در جنگلهاي نور را پيدا کردند

«رعد  »12کليد خورد؛ پلیس در دستگیری متهمان جدی است

دستبندپليسبردستان 1037معتاد،سارقوخردهفروشموادمخدر
گروهاجتماعي:رئيسپليسپايتخت،گفت:
در طرح دستگيري رعد  ،12ماموران پليس
پيشگيري تهران بزرگ  1037نفر معتاد،
سارق و خردهفروش مواد مخدر شناسايي و
دستگير شدند.اين در حالي است كه رييس
پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا از افزايش
۱۴رصدي کش��فيات مواد مخدر خبرداد و
افزود  :در سال ۸۰۸ ،۹۶تن مواد مخدر در
سطح کشور کشف و ضبط شده است.
ي فرمان��ده
س��ردار حس��ين رحيم�� 
انتظاميپايتخت در حاشيه طرح دستگيري
«رعد  »12پليس پيشگيري تهران بزرگ
به اقدامات ماموران کالنتريهاي س��طح
ته��ران در  24س��اعت گذش��ته پرداخت
و اظه��ار داش��ت :ب��ا اش��راف اطالعاتي
و س��اعتها کار ش��بانهروزي همکارانم
توانستند طی روز دوشنبه  19باند سرقت
را شناسايي و متالشي کنند .رئيس پليس
پايتخت تصريح ک��رد :در مرحله دوازدهم
اجراي طرح رعد 584 ،مورد سرقت کشف
و  254س��ارق دستگير ش��دند .اين مقام
ارشد تهران بزرگ اعالم کرد 282 :خرده
فروش مواد مخدر نيز دستگير و  14هزار
و  258گرم مواد مخدر کشف و ضبط شد؛
همچنين  501معتاد متجاهر نيز جمعآوري
و به مراکز مربوطه تحويل داده شد.
افزاي�ش ۱۴رص�دي کش�فيات مواد
مخدر

رييس پلي��س مبارزه با م��واد مخدر ناجا
نيزبا تشريح عملکرد اين يگان تخصصي
در برخورد و کش��ف مواد مخدر در سطح
کشور از افزايش  ۱۴درصدي کشفيات مواد
مخدر خبر داد.سردار مسعود زاهديان افزود:
در سال ۸۰۸ ،۹۶تن مواد مخدر در سطح
کشور کشف و ضبط شده که اين مقدار با
همکاري همه نيروهاي مسلح و همکاران
در وزارت اطالعات کش��ف و ضبط شده
اس��ت.وي با اعالم اينکه ماموران پليس
مب��ارزه با م��واد مخدر موفق به کش��ف
۷۱۳تن انواع مواد مخدر به صورت خاص
ش��ده اند؛ که اين رقم ميزان کشفيات در
طول س��الهاي فعاليت بي نظير اس��ت.
زاهديان با اش��اره ب��ه ناامنيهابي که در
کش��ورهاي همس��ايه به ويژه افغانستان
باع��ث افزايش ميزان توليدات مواد مخدر
شده است ،افزود :مرزبانان ما تالش خود را
افزايش داده اند .از اين رو توسعه امکانات
فني در مرزهاي کشور شکل گرفته و توجه
دوستان ما در مرزباني به بحث مواد مخدر از
جمله مواردي است که در سال جاري دنبال
ميشود.وي از افزايش فعاليتهاي پليسي
در مرزهاي شرقي و جنوب شرقي خبر داد
و گفت :بيش از ۷۵درصد از کش��فيات ما
در اين مرزها در حال ش��کلگيري است
و بي��ش از ۷۰درصد اقدامات پليس مبارزه
با م��واد مخدر با فعاليته��اي اطالعاتي
انجام ميش��ود تا جايي ک��ه با رصدهاي
دقيق مح��ل حرکت کاروانها را ميدانيم

کشف قريب به  2تن مواد مخدر در حاشيه مدارس

س��نتي بيشتر است و شيش��ه در رده دوم
قرار دارد.اين مقام عالي انتظاميبه ميزان
گفت :سال گذشته ۱۶شهيد در راه مبارزه با
مواد مخدر تقديم شد که شش نفرشان از
نيروهاي پليس مبارزه با مواد مخدر بودند،
همچنين در سال گذشته ۴۸تن از همکاران
به درجه جانبازي نايل شدند.
کش�ف  430کيلوگرم انواع مواد مخدر
در قم

و نسبت به برخورد با آنها اقدام ميکنيم.
رييس پلي��س مبارزه با م��واد مخدر ناجا
گفت :بخش عمده درآمدها در مواد مخدر
صرف تجهيزات نظاميگروههاي داعش و
گروههاي تروريستي ميشود.
زاهديان ادام��ه داد :در حوزه مواد مخدر و
توليد آن نقش س��رويسهاي اطالعاتي
نقش شاخصي است .حجم توليدات مواد
مخدر در افغانستان بسيار زياد است و روز
به روز هم افزاي��ش پيدا ميکند .براي در
دسترس بودن اين مواد و ترانزيت راحتتر
آن بايد مواد و اسيدهابي به ترياک اضافه
ش��ود تا مواد قابل مصرف به چرخه مواد
مخ��در برگردد؛ اي��ن مواد پيش س��از به
صورت وسيع از سوي کشورهاي ديگر و
مافياي بين المللي مواد مخدر در افغانستان
توزيع ميشود که برخورد بين المللي با اين
کشورها در دستور کار است .توليد ترياک
و هرويين و مورفين در کش��ور افغانستان
افزايش يافته و به دليل همسايگي با اين
توليد کنن��ده بزرگ بايد از ورود و ترانزيت
مواد مخدر به کشور جلوگيري کنيم.
دستگيري ۱۰۶قاچاقچي حرفهاي در
سال گذشته

وي گفت :در سال گذشته ۱۰۶قاچاقچي
حرفهاي شناس��ايي و دس��تگير شده اند.
برخورد با خورده فروشان جزو برنامههاي
هميشگي پليس مبارزه با مواد مخدر است
.س��ردار زاهديان با تأکيد بر اينکه تمرکز
پليس بر شناسايي سرشبکهها و باندهاي
مواد مخدر اس��ت ،خاطر نش��ان کرد :در
سال گذش��ته در اين حوزه موفقيتهاي
خوبي داش��تيم به طوري ک��ه  ۱۰۶نفر از
سرکردگان و عناصر اصلي توليد و توزيع
مواد مخدر را مورد هدف قرار داديم و اين
افراد شناس��ايي و دستگير شدند و در اين
ميان نيز تع��دادي از اين افراد در درگيري
با پليس به هالکت رسيدند.وي تأکيد کرد:
نيروي انتظاميقاطعانه و با اقتدار با عناصر
و سرشبکههاي اصلي توليد و توزيع مواد
مخدر برخورد ميکند و قاچاقچيان بدانند

قطعا در دام نيروهاي پرتوان پليس گرفتار
ميشوند.
كش�ف  2ت�ن م�واد مخ�در در اطراف
مدارس

سردار زاهديان ادامه داد :پاک سازي نقاط
پرتردد جوانان از توزيع مواد مخدر يکي از
رويکردهاي جدي پليس است ،به طوري
که در سال گذشته در پاک سازي حاشيه
و اطراف مدارس در سراس��ر کشور قريب
به  ۲تن انواع مواد مخدر کشف شد و اين
يعني توانس��تيم يک ايمني را در حاش��يه
مدارس ايجاد کنيم.رئيس پليس مبارزه با
مواد مخدر ناجا يادآور شد :اقدامات پليس
در پاک س��ازي نقاط تردد جوانان به ويژه
حاش��يه مدارس امس��ال با «سرعت» و
«دقت» بيش��تري دنبال ميش��ود.رئيس
پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به
کش��ف بيش از دو تن انواع مواد مخدر در
حاشيه مدارس و مراکز آموزشي ،گفت :در
راستاي افزايش ايمني جامعه و دانش مردم،
برنامههاي پيشگيرانه در مدارس ،مساجد،
مجموعههاي فرهنگي و محيطهاي کار را
دنبال ميکنيم چراکه معتقديم با آموزش
ميتوانيم آحاد جامعه را نسبت به خطرات
م��واد مخدر و اعتي��اد آگاه کنيم.اين مقام
عالي انتظاميدر توصيه به جوانان عنوان
کرد :ممکن است در محيطهاي آلوده به
جوانان عزيز پيش��نهادات نامعقولي شود
ک��ه انتظار ميرود اين قش��ر فهيم قدرت
«نه» گفتن را داشته باشند و به خاطر يک
هيجان و شادي لحظهاي زندگي و آينده
خود را تباه نکنند.وي بيش��ترين کشفيات
در زمين��ه مواد مخدر در کش��ور را ترياک
عنوان کرد و اف��زود :موادي که در اطراف
مدارس کشف شدهاند بيشتر گل و قرص
بوده است.
رش�د ده درصدي جمع آوري معتادان
متجاهر از ابتداي سال تا کنون

وي ب��ا اش��اره به رش��د ده درصدي جمع
آوري معتادان متجاهر از ابتداي س��ال تا

کنون گف��ت :بيش از ۴۷ه��زار نفر معتاد
متجاهر به مراکز بازپروري در سطح کشور
راهنمايي شده اند.س��ردار زاهديان يادآور
شد :ايجاد مراکز مش��اوره و پيشگيري از
اعتياد در مج��اورت مراکز پليس مبارزه با
م��واد مخدر با همکاري معاونت اجتماعي
ناجا يکي ديگر از رويکردهاي اين پليس
است ،همچنين اقدامات مشاورهاي معاونت
اجتماع��ي ناج��ا در کالنتريه��ا و مراکز
آموزش��ي نقش مهميدر فرآيند مبارزه با
مواد مخدر داشته است.رئيس پليس مبارزه
با مواد مخدر عنوان کرد :توليد بستههاي
فرهنگي اعم از فيلم ،انيميشن ،تيزرهاي
تبليغي و  ...از ديگر رويکردهاي اين پليس
در تحقق اقدامات پيشگيرانه است.
شناس�ايي و رصد باندهاي مختلف در
فضاي مجازي

وي ادامه داد :باندهاي مختلفي در س��طح
فضاي مجازي شناسايي و دستگير شدهاند
رص��د فضاي مجازي يک��ي از بزرگترين
دستاوردهاي پليس مبارزه با مواد است که
با همکاري پليس فتا انجام ميشود برخورد
با فروشندگان مواد مخدر در دنياي مجازي
با جديت انجام ميش��ود و به زودي درباره
شناسايي فروشندگان مواپ مخدر که اقدام
به توزيع مواد مخدر ميکردند اطالعرساني
صورت خواهد گرفت .زاهديان درباره اعتياد
دانش آموزان در پاس��خ ب��ه ميزان گفت:
دستگيريهايي در مدرس��ه داشتهايم اما
تعداد اين دانش آموزاني خيلي اندک است
و اصال قابل اس��تناد نيست .دانش آموزان
معتاد به سرعت ترک تحصيل ميکنند و
در مدرس��ه حضور ندارند که بقيه را آلوده
کنند .تعاملمان با آموزش و پرورش بسيار
خوب است.وي درباره کشفيات مواد مخدر
صنعتي گفت :آش��پزخانهها در کش��ور به
شدت کاهش يافته اس��ت .از اول سال تا
حاال ,۱۲تا ۱۳مورد آش��پزخانه آن هم به
صورت خانگي داش��تيم که منهدم ش��ده
اند .ريسک توليد مواد مخدر صنعتي بسيار
باال رفته است االن گل در بين مواد مخدر

همچنيندرراستاياخباراينحوزه،جانشين
فرماندهي انتظامياستان قم از کشف حدود
 430کيلوگرم انواع مواد مخدر و دستگيري
 4قاچاقچي طي روزهاي شنبه  ،يكشنبه و
دوشنبه در استان خبر داد.سرهنگ «صياد
درويشي» در تشريح اين خبر بيان داشت:
در پيگيريه��اي مأموران پليس مبارزه با
مواد مخدر اس��تان بر روي عناصر اصلي
تهيه و توزيع مواد مخدر ،مش��خص شد،
ف��ردي قصد دارد محموله م��واد مخدر را
توس��ط يک دستگاه «پروتون» از يکي از
استانهاي جنوبي کشور به پايتخت منتقل
و از اس��تان ق��م عبور کند ک��ه بالفاصله
موضوع در دستور کار مأموران اين پليس
قرار گرفت.وي افزود :در ادامه با هماهنگي
مقام قضائي ،تيم پليس مبارزه با مواد مخدر
اس��تان قم به محورهاي مواصالتي اعزام
که با تالش مأم��وران خودروي موصوف
به همراه يک سرنشين شناسايي و متوقف
شد.سرهنگ درويش��ي ادامه داد :ماموران
خودرو را براي بررسي بيشتر به مقر پليس
مبارزه با مواد مخدر استان ،منتقل کردند.
جانش��ين فرماندهي انتظامياستان بيان
داش��ت :در بازرسي تخصصي از خودروي
مذکور ،مقدار  187کيلو و  100گرم ترياک
در قالب  22بس��ته کش��ف شد.سرهنگ
درويشي با اشاره به عمليات ديگر ماموران
پليس مبارزه با مواد مخدر اس��تان ،اظهار
داش��ت :در پيگيريه��اي مأموران پليس
مبارزه با م��واد مخدر اس��تان « زنجان»
بر روي عناصر اصل��ي تهيه و توزيع مواد
مخدر ،مش��خص ش��د فردي قصد دارد
محموله مواد مخدر را توسط يک دستگاه
«پژو  »405از يکي از اس��تانهاي جنوبي
کشور به پايتخت منتقل و از استان قم عبور
کنند که بالفاصله موضوع در دس��تور کار
مأموران اين پليس قرار گرفت.وي افزود:
در ادام��ه با هماهنگي مق��ام قضائي ،تيم
پليس مبارزه با مواد مخدر اس��تان قم به
محوره��اي مواصالتي اعزام که با تالش
مأموران خودروي موصوف به همراه يک
سرنشين شناسايي و متوقف شد .سرهنگ
درويشي ادامه داد :ماموران خودرو را براي
بررسي بيشتر به مقر پليس مبارزه با مواد
مخ��در اس��تان ،منتقل کردند .جانش��ين
فرماندهي انتظامياس��تان بيان داشت :در
بازرس��ي تخصصي از خ��ودروي مذکور،
مقدار  190کيلو و  840گرم حشيش و 50
کيلو و  650گرم ترياک کشف شد.

علت مرگ پارگي روده اعالم شد

قتل کودک  2/5ساله به دست مادرش

کودک  2.5س��اله در مشهد توسط مادرش به قتل رسيد.به گزارش
ايلنا،ماجرا از اين قرار است که با صدور دستور قضايي ،کودکان اين
زوج براي مدتي به بهزيس��تي س��پرده ش��دند .درحالي که کودکان
چندين ماه از زندگي شيرين دوران کودکي خود را در مرکز بهزيستي
سپري ميکردند ،پدر و مادر آنها مدعي شدند اعتياد به مواد مخدر
صنعتي (شيش��ه) را ترک کرده و به زندگي عادي خود بازگش��تهاند.
اين گونه بود که زوج جوان ،از حدود س��ه ماه قبل دوباره سرپرستي
فرزندان خود را به عهده گرفتند و با اجاره منزلي در منطقه طرحچي
مش��هد به زندگي زير يک س��قف ادامه دادند.هن��وز مدت زيادي از
ادعاي ترک اعتياد اين زوج نميگذشت که شب دوشنبه گذشته دو
تن از فرزندان خردس��ال ،داخل خانه با يکديگر درگير ش��دند .مادر
 ۳۱س��اله که از درگيري و دعواي دو کودک به شدت عصباني شده
بود ،ناگهان چنان لگد محکميبه ش��کم پس��ر  ۲.۵سالهاش کوبيد
ک��ه وي بي حال روي زمين افتاد.دقايقي بعد وقتي ش��وهر اين زن
از س��رکار به منزل بازگش��ت ،علت بي رمقي فرزندش را سوال کرد
اما زن  ۳۱ساله با مخفي کردن علت اصلي ماجرا چنين وانمود کرد
که س��رکودک به گوش��ه ديوار اپن اصابت کرده است .آنها کودک
را در گوش��ه اتاق خواباندند تا ش��ايد وضعيت جسمياو بهتر شود اما
نه تنه��ا هيچ گونه عاليمياز بهبودي در چهره کودک ظاهر نش��د
بلک��ه هر لحظه وضعيت او وخيم تر ميش��د ب��ه طوري که کودک
از ش��دت درد بيهوش شده بود.نيمههاي شب پدر نگران از وضعيت
وخي��م فرزندش ،او را در آغوش گرفت و به درمانگاه محل رس��اند
ولي پزش��کان با معاينه مقدماتي ،جان ک��ودک را در خطر ديدند و

بالفاصله او را به بيمارس��تان رضوي مش��هد اعزام کردند .پدر که با
ديدن ش��رايط و اوضاع ارس�لان کوچولو احتمال مرگ او را ميداد،
مضطرب و نگران به بيمارس��تان رضوي رفت اما ديگر دير شده بود
و کاري از دست کادر درماني ساخته نبود .خونريزي داخلي و پارگي
روده ،موجب ش��د تا ارسالن به طرز دلخراشي جان دهد و مرگ را
در آغوش بگيرد.از سوي ديگر پزشکان با ديدن آثار کبوديهايي که
روي پيکر ارس�لان وجود داشت ،پي به ماجراي کودک آزاري بردند
و بدين ترتيب مراتب را به نيروهاي انتظامياطالع دادند.عقربههاي
س��اعت  ۵بامداد را نشان ميداد که مرگ دردناک کودک  ۲.۵ساله،
به س��ريال کودک آزاريها پيوس��ت و قاضي ويژه قتل عمد مشهد،
براي بررسي موضوع وارد عمل ش��د .کالبدشکافي پزشکان قانوني
که با صدور دس��توري از سوي قاضي صورت گرفت ،بيانگر آن بود

که کودک مذکور با اصابت ضربهاي س��خت به پهلو يا ناحيه شکم
به قتل رس��يده است چرا که وجود خونابهها و همچنين پارگي روده
اين نظريه پزشکي را به اثبات ميرساند .قاضي شعبه  ۲۰۸دادسراي
عموميو انقالب مش��هد به بازجويي از مادر ارس�لان پرداخت اما او
باز هم ادعا کرد سر فرزندش به تيغه اپن آشپزخانه خورده است .در
پ��ي اظهارات اين زن ،مقام قضايي به همراه کارآگاهان اداره جنايي
عازم محل س��کونت زوج جوان شد تا از نزديک ادعاي مادر کودک
را م��ورد تجزيه و تحليلهاي کارشناس��ي قرار دهد اما هيچ کدام از
اظهارات زن جوان با واقعيتهاي موجود در منزل و بازسازي صحنه
اصابت س��رکودک به اپن آشپزخانه مطابقت نداشت.زن جوان وقتي
در تنگن��اي بازجوييهاي قضايي قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف
گش��ود و راز قتل ارس�لان را فاش کرد .وي گفت :از حدود سه ماه
قبل و درحالي که استعمال مواد مخدر صنعتي (شيشه) را ترک کرده
بوديم ،فرزندانمان را از بهزيس��تي تحويل گرفتيم اما آنها مدام در
خانه با يکديگر مش��اجره ميکردند و درگير ميش��دند .آن روز هم
حدود س��اعت  ۷بعداز ظهر ارس�لان و يکي ديگر از فرزندانم با هم
دعوا کردند ،من که عصباني بودم لگد محکميبه شکم ارسالن زدم
که او روي زمين افتاد و بيهوش ش��د .از ترس اين که همس��رم مرا
کتک نزن��د ماجرا را درحالي پنهان کردم که او از س��رکار به منزل
بازگش��ته بود.هم اکنون نگهداري از فرزندان اين زوج که يک دختر
و دو پس��ر هس��تند ،درحالي به يکي از بستگان نزديک آنها سپرده
ش��ده که ديگر کوچکترين پس��ر آنها زير خاک آرام گرفته است.
تحقيقات بيشتر درباره اين جنايت هولناک همچنان ادامه دارد.

رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان نور
گفت :با همکاري امدادگ��ران و نيروهاي
مردميدس��تکم پنج نف��ر از اف��رادي که
هفته ج��اري در جنگله��اي اين منطقه
گمش��ده بودن��د ،پي��دا ش��دند.علي اصغر
خاکپور روز س��ه شنبه در گفت وگو با ايرنا
افزود 2 :نفر با خ��ودروي کمک دار با گذر
از جادههاي س��خت گذر  3روز پيش وارد
جنگلهاي«واز» از توابع بخش چمستان
ميشوند که به علت وضعيت نامناسب جاده
در زمان بازگش��ت دچار مشکل شده و در
جنگل ماندند و چنين اتفاقي باعث نگراني
خانوادههاي آنان ش��د.وي اظهارداش��ت:
اين اف��راد که غيربوميو جوان نيز بودند با
همکاري امدادگران و نيروهاي مردميپس
از يک شبانه روز جستجو پيدا شدند.رئيس
جمعيت هالل احمر نور گفت :مورد ديگر
آنکه يک اعضاي خانواده س��ه نفره بودند
که در ميان جنگلهاي بين نور و چمستان
مفقود ش��ده بودند و پس از يک شبانه روز
اي��ن افراد نيز با هم��کاري امدادگران پيدا
ش��دند.خاکپور افزود  :هرسال در اين ماهها
با توجه ب��ه کمبود امکان��ات و تجهيزات
امدادرس��اني  ،امدادگران هم بايد درحوزه
پيشگيري از غرق شدگي افراد در آبهاي
ساحلي تالش کنند و هم آنکه فرصتهاي
زيادي را براي جستجوي افراد گمشده در
جنگلهاي اين منطق��ه تلف کنند.وي به
خانوادهها هش��دار داد تا از رفتن به مناطق
جنگلي ناآش��نا و دوردس��ت بپرهيزند و با
توجه به فصول گردشگري و درپي آن آمد
و شد افراد غير بوميدر عرصههاي جنگلي
اين منطقه ممکن اس��ت حوادثي رخ دهد
و به نوعي باعث نگراني خانوادهها ش��ود.
شهرس��تان نور با جمعيتي دست کم 100
هزار نفر در غرب مازندران قرار دارد.
مسموميت غذايي ۱۹نفر در تبريز

رئيس اورژانس پيشبيمارس��تاني و مدير
حوادث دانش��گاه علوم پزش��کي تبريز از
مس��موميت  19نفر در پي مصرف غذاي
مس��موم خبر داد.به گ��زارش رکنا« ،فرزاد
رحماني» در گفتوگو با خبرنگاران اظهار
کرد :دوشنبه حوالي ساعت  ۲۰طبق گزارش
اعالم شده در يکي از اردوگاههاي تفريحي
نزديک تبريز  19خانم به دليل خوردن کباب
کوبيده ،دچار مسموميت شدند.وي ادامه داد:
با توجه ب��ه اطالعات اوليه از محل حادثه،
بالفاصله اتوبوس آمبوالنس اورژانس و دو
دستگاه آمبوالنس اورژانس تبريز به محل
حادثه اعزام و پس از انجام اقدامات درماني
اوليه الزم توس��ط نيروهاي اورژانس ،افراد
مسموم به مراکز درماني انتقال يافتند.رئيس
اورژانس پيشبيمارس��تاني و مدير حوادث
دانش��گاه علوم پزش��کي تبريز يادآور شد:
وضعيت افراد مس��موم شده مساعد بوده و
تحت درمان هستند.
دستگيري عامل انتشار تصاوير
شخصي افراد در تالش

فرمانده انتظاميتالش از دستگيري عامل
انتش��ار تصاوير ش��خصي افراد در فضاي
مج��ازي در اين شهرس��تان خب��ر داد.به
گزارش برنا  ،سرهنگ « عباس اسماعيلي
« با اع�لام اين خبر بيان داش��ت :در پي
ارج��اع پروندهاي به پليس فتا شهرس��تان
با عنوان انتش��ار تصاوير شخصي افراد در
فضاي مجازي ،بررسي موضوع در دستور
کار پليس قرار گرفت.وي با بيان اينکه طي
بررسيهاي صورت گرفته توسط ماموران
پليس فتا ،متهم شناس��ايي و دستگير شد،
خاطرنش��ان کرد :متهم در بررس��ي فني
پليس به بزه انتس��ابي خ��ود اعتراف کرد.
اين مقام انتظاميبا اش��اره به اينکه متهم
جهت س��ير مراحل قانوني به مقام قضايي
معرفي شد ،بيان داش��ت :کاربران فضاي
مجازي و دارندگان گوش��يهاي هوشمند
در صورتي که قصد نگهداري اطالعات و
تصاوير شخصي خود را دارند از حافظههاي
ک و يا فلش بصورت
جانبي مانندهارد ديس 
رمزگذاري شده استفاده کنند.
 2هزار ليتر سوخت قاچاق
در آوج کشف شد

س��رهنگ منصور خدايي از کشف 2هزار
ليتر سوخت قاچاق در شهرستان آوج خبر
داد.به گزارش برنا ؛ منصور خدايي فرمانده
انتظاميشهرستان آوج در تشريح جزئيات
خبر ف��وق گفت :ماموران پليس پاس��گاه
حصار اين شهرس��تان حين گشت زني در
روستاي «قانقالو» به يک دستگاه خودروي
وانت «نيسان» مش��کوک و آن را متوقف
کردند.فرمانده انتظام��يآوج اظهار کرد :در
بازرس��ي ماموران از خودروي «نيس��ان»
يک مخزن س��وخت با 2هزار ليتر سوخت
گازوئيل قاچاق کشف شد.خدايي افزود :با
کشف س��وخت قاچاق متهم دستگير و با
تش��کيل پرونده قضايي به مراجع قانوني
معرفي شد.

