سال بیست و پنجم شماره 7189
پنجشنبه  2آبان 1398

دو سرهنگ
در تحریریه روزنامه

اخاذی  20میلیون تومانی
خواستگار شیاد

ترخیص کودک سنگنورد اصفهانی از بیمارستان

گروه حوادث /آرمان غیاثی کودک  8ساله اصفهانی که در جریان مسابقات
سنگ نوردی داخل سالن با سقوط ازارتفاع  8متری به کما رفته بود ،پس از
 31روز از بیمارستان مرخص شد.
یکــی از بســتگان آرمــان دربــاره وضعیــت جســمانی وی در گفتوگو با
«ایران» اظهار داشــت که وی هنوز توانایی حرکت کردن و حرف زدن بطور
کامــل را نــدارد و بــه ســختی میتواند صحبــت کند .چــرا که حافظــه کوتاه
مدتش دچار اخالل شــده و پزشــکان عنوان کردهاند که برای بهبود اوضاع
کالمی حداقل به یک سال زمان نیاز دارد .وی در خصوص پیگیری پرونده
قضایــی ایــن حادثه نیز گفــت :در حال حاضــر پرونده در مرحله بازپرســی
اســت و متهمی هم بازداشت نشده ضمن اینکه کمیته انضباطی درهیأت
کوهنوردی اســتان اصفهان تشــکیل شــده و رأی آن هم صادر شــده اما این
رأی به ما ابالغ نشــده است .البته پدر آرمان بهطور جدی پیگیر این پرونده
است و معتقد است که مسببان اصلی این حادثه باید مجازات شوند.

 3کشته در برخورد  4خودرو

گــروهحــوادث/برخورد  4دســتگاه خــودرو در جاده «ســرچم» اردبیل  ۳کشــته و ۴
مجروح بر جا گذاشــت .سردار «هوشنگ حسینی» فرمانده انتظامی استان اردبیل
گفت :حدود ساعت ۱۹سه شنبه  ۴دستگاه خودرو شامل کامیون ولوو ،اتوبوس مان،
وانت نیســان و ســواری ســانتافه با هم برخورد کردند که بر اثر آن راننده و سرنشین
وانت نیسان به همراه یک نفر سرنشین اتوبوس در دم جان باختند و  ۴نفر مصدوم
حادثه نیز توسط نیروهای امدادی به بیمارستان اردبیل انتقال داده شدند .علت این
حادثه از سوی فرمانده پاسگاه پلیس راه «اردبیل-خلخال» تجاوز به چپ ناشی از
سبقت راننده کامیون اعالم شده است.

اعدام خواهر در خانه
گروهحوادث /پسرکازرونیکهبهخاطرمشکالت
خانوادگی خواهر  29ساله خود را در خانه به دار
آویخته بود از سوی پلیس دستگیر شد .سرهنگ
کاووس محمــدی ،معــاون اجتماعــی نیــروی
انتظامی اســتان فارس با اشــاره به جزئیات این
خبر گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰مبنــی بــر حلق آویزشــدن دختــر جوانی در
شــهر کازرون ،مأمــوران بــرای بررســی موضوع
به محــل حادثــه اعزام شــدند .خانــواده وی در
بازجوییاولیهاعالمکردندکهدخترشانبهدلیل
نامعلومــی خــود را بــا طنــاب بــه دار آویختــه و

جان باخته اســت .با دستور مقام قضایی جسد
دختر جوان به پزشــکی قانونی انتقال یافت اما
کارآگاهان پلیــس آگاهی شهرســتان کازرون در
ادامه تحقیقات فنی و تخصصی متوجه شدند
که دختر جوان به قتل رســیده و توسط برادرش
به دار آویخته شده است .بدین ترتیب مأموران
در عملیاتــی ضربتــی قاتــل را دســتگیر کردند.
متهــم در بازجویی اقرار کرد که بهدلیل اختالف
خانوادگی دست به این جنایت زده است .قاتل
برایسیرمراحلقانونیتحویلمرجعقضاییو
از آن طریق روانه زندان شد.

بازداشت مرد  12هزار میلیاردی بازار

گروه حوادث  /همدســت فراری سلطان سکه که
از ســال  96تحــت تعقیــب پلیس بــود در حالی
دســتگیر شــد که گــردش حســاب بانکــی وی 12
تریلیون و 552میلیارد ریال برآورد شده است.
ســرهنگ نعمت اهلل علیپــور ،رئیس پلیس
امنیــت اقتصــادی پایتخــت بــا اعالم ایــن خبر
گفت :این متهم که یکی از دالالن ســکه و ارز و از
همدســتان وحید مظلومی معروف به سلطان
ســکه است با همکاری وی ،سکه و ارزها را از بازار
جمــعآوری میکردنــد و بدیــن ترتیــب موجب
افزایش قیمت سکه میشدند .وی در سالهای

اخیــر نیز با جمعآوری ســکه و ارز از بازار ،قیمت
سکه و همچنین کاغذ را افزایش میداد.
وی در ادامه افزود :پس از دستگیری سلطان
سکه،شناساییهمدستانشنیزدردستورکارقرار
گرفتواینفردکهدربازارمغازهطالفروشیدارد
شناساییشد.کارآگاهانپلیسدرادامهدریافتند
که او در زمان آشفتگی بازار تحت پوشش خرید و
فروش طال ،اقدام به معامالت طالی آب شــده
و کاغــذ میکرده و مجموع گردش حســابهای
بانکی این فرد در بازه زمانی ســالهای  93تا 97
بالغ بر  12تریلیون ریال برآورد شده است.

ایــن مقــام انتظامــی با بیــان اینکه متهــم از
ســال  96تاکنون متواری بوده ،گفت :در ســاعت
 11صبــح روز 27مهرمــاه ایــن ســوداگر بــازار ارز
در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه پلیــس امنیــت
اقتصادیمنتقلشد.
همچنیــن بــا دســتور قضایــی بالــغ بــر 830
میلیــارد ریال از حســاب بانکی وی توقیف شــده
است ومتهم با دســتور بازپرس شعبه  12ناحیه
 32دادســرای عمومــی و انقــاب تهران بــا قرار
وثیقــه در اختیــار ایــن پلیــس بــرای تحقیقــات
تکمیلیقراردارد.

تنبیه دانش آموز

بخاطر نوشتن روی تخته سیاه!

گروه
حوادث

کامران علمدهی
خبرنگار

ســیلی خــوردن دانشآمــوز  13ســاله
یــزدی توســط معــاون مدرســه باعث
پارگی پرده گوش این پســر شــد و طبق
نظر پزشکان این دانشآموز پایه هفتم
باید در اسرع وقت مورد عمل جراحی
ترمیمیپردهگوشقرارگیرد.
ëëماجراچهبود؟
ســجاد جــوکار پــدر ابوالفضــل -
توگو
دانشآموز آسیب دیده  -در گف 
بــا «ایــران» دربــاره حادثــهای کــه
بــرای پســرش رخ داده گفــت :پســرم
ابوالفضل بهعنوان مبصر کالس اسم
بدهــا و خــوب هــا را روی تخته کالس
نوشــته بود امــا وقتی معاون مدرســه
وارد کالس شــد بــا ایــن بهانه کــه باید
اسامی را روی کاغذ مینوشتی نه روی
تخته ابتدا ضربهای به کمر او زد و بعد
هم یک ســیلی بهصــورت او که باعث

پارگی پرده گوشش شد.
وی بــا بیــان اینکه آیا به نظر شــما
نوشــتن اســامی روی تختــه یــا کاغــذ
توسط پسرم مســتوجب ضربه سیلی
اســت؟! ادامه داد :در دوســال گذشته
بهخاطــر آســیبهایی که در مدرســه
دیگری برای پســرم رخ داده بود دوبار
مورد عمــل جراحی قرار گرفتــه بود و
بیش از  6ماه هم بســتری بود ،هنگام
ثبتنام در این مدرسه هم من پرونده
پزشکی پسرم را به همین شخصی که
پســرم را مورد ضرب و شتم قرار داده،
ارائــه دادم و تأکید و خواهش کردم که
مراقب گوش پســرم باشــید امــا هنوز
یک ماه از ســال تحصیلی نگذشته که
این تنبیه ،پســرم را درگیر امور درمانی
و پزشکی کرد.
جــوکار درخصــوص وضعیــت
جســمانی پســرش هم گفت :کارهای
درمانــی را روی ابوالفضــل انجــام
دادهایــم و بهخاطر پارگــی پرده گوش
قرار اســت روز پنجشــنبه عمل ترمیم

پرده انجام شود که امیدوارم با توجه به
اینکه دوبار هم این عمل را انجام داده
مشــکلی پیش نیاید و پســرم بهبودی
اش را به دست آورد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال که آیا
شــما از معاون مدرسه شــکایت کرده
ایــد یا خیر ،گفــت :آنقدر ذهنم به هم
ریختــه کــه نمیتوانــم بــه چیــزی جز
درمان پســرم فکــر کنم .امــا تاکنون از
معاون مدرسه شکایت نکرده ام.
ëëتنبیه فیزیکی دانشآمــوز خط قرمز
ماست
محمدرضــا برزگــری مدیــرکل
ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش یزد
و مسئول شکایات مردمی این اداره نیز
ضمن تأیید این خبر به «ایران» گفت:
اداره کل آموزش و پرورش یزد در حال
پیگیری این ماجراست .از آنجا که این
دانشآموز کالس هفتــم تاکنون  2بار
بهخاطر مشکالتی که از قبل در ناحیه
گوش داشته با مشــکالتی روبهرو بوده
نباید حتی کوچکترین ضربهای به این

قرار خونین
 2همکالسی

گــروه حــوادث -مرجــان همایونــی /اختالف
و درگیریهــای لفظــی دو پســر دانشآمــوز
دبیرســتانیبــاقتــلیکــیازآنهاو بازداشــت
دیگریپایانیافت.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران» ،صبح
سهشنبه30مهرمأمورانحراستبیمارستان
بعثت در شرق تهران با پلیس تماس گرفته و
خبر فوت پسری  17ساله اعالم شد.
در نخســتین تحقیقات مشخص شد این
پســر دانشآمــوز بــا ضربههــای کارد یکــی از
دانشآمــوزان هم مدرســهای خود مجروح و
به بیمارستان منتقل شده بود اما چند ساعت
بعد جان باخت .با اعالم موضوع به بازپرس
کشــیک قتل تیم بررســی صحنه جرم راهی
محل حادثه شدند.
با شروع تحقیقات بالفاصله هویت عامل
جنایت شناســایی و مأموران برای دستگیری
وی راهی خانهاش شــدند اما مشــخص شــد
که پســر  17ســاله بانام پدرام از زمــان حادثه
متواری شده و کسی از او خبری ندارد.
در حالــی کــه تحقیقــات در رابطــه بــا
دســتگیری او ادامه داشت ،ساعت  2بامداد 1

ایران

گــروهحوادث/مرد شــیاد که به بهانــه ازدواج با دختر ســاده
لوح  20میلیون تومان از وی اخاذی کرده بود از ســوی پلیس
اخــــــبار
دستگیرشد.
ب هگزارشخبرنگار«ایران»،چندیقبلدختری 23سالهبهپلیسفتایپایتخت
رفــت و با در دســت داشــتن پرونــدهای با موضــوع تهدید و اخاذی گفت :در شــبکه
اجتماعــی تلگرام با فردی آشــنا شــدم که با آیدی خودش پیامــی با محتوای طرح
دوستی برای من ارسال کرده بود ،من هم از روی ساده لوحی تقاضای وی را پذیرفتم
توگوهایمان آغاز شــد .مدتی از آشــنایی مان گذشــته بود که به وی عالقهمند
و گف 
شــدم و با پیشــنهاد ازدواج از سوی او عالقه من به وی بیشتر و بیشتر شد تا جایی که
تصاویرشخصیوخصوصیامرابرایشفرستادم.درحالیکهنمیدانستمکهپشت
این چهره مهربان ،فردی دروغگو وجود دارد و با طرح دوستی قصد سوءاستفاده از
من را دارد .پس از گذشت مدتی از دوستیمان از من درخواست مبلغی پول کرد و
من برای نشان دادن اعتمادم به وی مبلغ درخواستی را دادم .قرار بود خیلی زود پول
را به من برگرداند اما هنوز مبلغ پول را پس نداده بود که مبالغ دیگری درخواســت
کرد و وقتی با پاسخ منفی من مواجه شد شروع به تهدید و انتشار تصاویرم در فضای
مجــازی کرد .تاکنون در چندین مرحله مبلغ  20میلیون تومــان از من اخاذی کرده
است .ولی دیگر از تهدیدات او خسته شدم و مزاحمتهای او باعث ایجاد مشکالت
روحی و روانی برایم شده است و درخواست رسیدگی دارم.
سرهنگ «تورج کاظمی» رئیس پلیس فتا در این باره گفت :پرونده با هماهنگی
دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای در دستور کار مهندسین فتا قرار گرفت و تیمی از
کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند تا اینکه مردی  32ساله ،ساکن محله
بلوار فردوس شناسایی و با هماهنگیهای قضایی وی در محل سکونتش دستگیر
شد و به پلیس فتا انتقال یافت.
متهمبه ناچار به جرم ارتکابی اعتراف و اظهار کرد :وقتی که فهمیدم شــاکی از
انتشــار اطالعات شخصی خود بســیار واهمه دارد از وی اخاذی کردم و طی چندین
مرحله مبلغ 200میلیون ریال از او گرفتم.

تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

آبــان ،پدرام به همــراه یکی از بســتگانش به
اداره آگاهــی رفــت و خــودش را معرفی کرد.
متهــم جــوان در تحقیقات به قتل دوســت و
هم کالســی ســابقش اعتراف کرد .به دســتور
بازپرس غالمی از شــعبه سوم دادسرای امور
جنایی تهران باتوجه به آنکه ســن متهم زیر
 18سال بود ،پرونده با قرار عدم صالحیت به
دادسرای ویژه اطفال ارجاع شد.
توگوباپسرنوجوان
ëëگف 
اختالفتوبامقتولسرچهبود؟
مــن اختالفــی با او نداشــتم .ما یــک گروه
تلگرامــی داشــتیم کــه او مــدام پیامهــای
تهدیدآمیــز میگذاشــت و بــه مــن فحاشــی
میکــرد .چنــد وقت قبل داخل گــروه کلی به
مــن فحش داد اما مــن توجه نکردم .بعد دو
نفر از دوســتانم در گروه باهم دعوایشــان شد
مــن آنهــا را آشــتی دادم .از آشــتی آنها چند
روزی نگذشته بود که دوباره شروع به فحاشی

خشونت نوجوانان را جدی بگیریم
نگاه
کارشناس

فریبا همتی

روانشناس کودک و نوجوان

خشــونت در نوجوانان 4دلیل دارد .نخســت
اســترسهای اجتماعــی ماننــد فقــر و بیکاری
است .خشــونت ارتباطی در جایگاه دوم قرار
داردکهشــایعترینخشونتدرگروههایسنی
پایین بخصــوص نوجوانان اســت کــه اگر به
شکل عادت درآید منجر به پرخاشگری نسبت
به یکدیگر خواهد شد که به تدریج شکل بدتری
بهخودمیگیردوبهنقطهایمیرسدکهبهقتل
میانجامد.
نوع دیگر خشــونت در نوجوانی خشونت
تجاوزگرانهاست.رفتارهایبزهکارانهایمانند

زورگیــری ،باجگیری و حمالت بانــدی که ابتدا
به ساکن ممکن است ببینند چه کسی زورش
بیشتر است و بخواهند قلدر مآبانه رفتار کنند.
چهارمیــن مورد نیز خشــونت مرضی اســت
کــه بر اثــر بیماریهــای روانــی بوجــود میآید
بخصــوص در نوجوانان که علــت عمدهاش
افسردگی است و آن را به شکل خشونت ابراز
میکنند.
در پرونــده این پســر  17ســاله باید بررســی
کرد که کدام یــک از این عوامــل باعث چنین
رفتاریشــدهاســت؟آیادرخانوادهایبودهکه
موقعیت اجتماعــی ضعیف یا فقــر و بیکاری
داشــته اســت؟ یا درگروه ســنی قــرار گرفته که
رفتارهــای خشــونتآمیز بــه صــورت عــادت

ایران

قســمت بیســت و چهــارم /از تحریریــه روزنامــه کیهان
بگویم .ظهــر روز نوزدهــم مهرماه  40نفــر از خبرنگاران
خاطره و دبیــران مختلف ســرویسهای خبری ســرگرم تنظیم
خبرهــا و گزارشها بودند تا بموقــع برای حروفچینی به
قســمت فنی فرســتاده شــود .صدای تقتق ماشینهای
تحریــر و گفتوگــوی خبرنــگاران همهمــهای در ســالن
تحریریــه بــ ه وجــود آورده بود .مــن در میز ســردبیری با
محمد بلوری کمک یکی دو عضو این بخش ،شــتابزده ســرگرم ادیت
روزنامه نگار خبرهــا و گزارشهــای مربــوط بــه تظاهــرات بودیــم که
پیشکسوت
خبرنگاران از نقاط مختلف شهر از جنگ و گریز مأموران
مســلح نظامی میآوردند یا عکسهایی که عکاســان ما در فضای تیره از دود
بــاروت گلولههــا ،از زخمیهای پراکنده در ســطح خیابانها و هجوم نظامیان
مسلح به تظاهرکنندهها در حال شلیک ،گرفته بودند.
در برابــرم دهها عکس و خبر تلنبار شــده بــود و در تنظیم این همه گزارش
و انتخــاب عکس بــرای چاپ در روزنامه لحظهای نمیتوانســتم دســت از کار
بکشم .در حالی که هر لحظه از پنجره تحریریه رو به فضای شهر صدای رگبار
گلوله و تقتق تفنگ تک تیراندازها در فضای تیره شهر میپیچید و صدای آژیر
آمبوالنسهایی که برای جمعآوری اجســاد و پیکرهای زخمی فروافتادگان در
سطح خیابان در رفت و آمد بودند به گوش میرسید نگاهم به یکی از عکاسان
افتاد که چهره برافروختهاش خاکآلود و دســتهایش خونآلود بود .حسین
پرتوی بود ،پرسیدم:
 -حسین چرا دستهایت خونین شده؟
بهگریــه افتاد و گفــت :وقتی پیکر نیمهجان جوانــی را زیر پایم میدیدم
دلــم نمیآمد رهایش کنم .میدویدم دنبال آمبوالنس تا یکیشــان را نگه
دارم و جــوان زخمی را به بیمارســتان برســانم .با آمبوالنــس به ته خیابان
کــه رســیدیم چنــد زخمــی دیگــر را هم بــا کمک مــردم ســوار کردیــم و به
بیمارستان انتقال دادیم.
هنــگام ظهــر بــود کــه یکبــاره ماشــینهای تحریــر خبرنــگاران از کار افتاد.
همهمهها خوابید و سکوت سراسر تاالر تحریریه را فرا گرفت.
من که میزم پشت به تحریریه بود متعجب از این سکوت ،سربرگرداندم
تــا علت این ســکوت غیرعــادی را بفهمــم .نگاهم به دو ســرهنگ نظامی
افتاد که وارد تحریریه شده بودند و بدون توجه به نگاه متعجب خبرنگاران
که دست از کار کشیده بودند ،از میان جمع میگذشتند .حضور دو سرهنگ
نظامی در تحریریه بیسابقه بود .هر دو با قدمهای شمرده و محکم پیش
رفتند و در انتهای ســالن وارد اتاق کوچک شیشــهای شدند که هر روز صبح
بــا دبیران ســرویسهای خبری در آن جمع میشــدیم تا طــی چند دقیقه
تیترهــا و خبرهــای مهــم را بــرای صفحــه اول روزنامــه انتخابکنیــم .هــر
دو ســرهنگ بــا ورود بــه اتاق شیشــهای ،کالههــای نظامیشــان را روی میز
گذاشــتند تا سانســور بیســابقهای را آغاز کنند .به این ترتیــب که هرعکس
و خبــری را پــس از انتخاب بــرای چــاپ در روزنامه به یکــی از کارکنان فنی
مــیدادم تــا بــه قســمت حروفچینــی و صفحهبنــدی ببــرد ،ســرهنگها از
دســتش میگرفتند و پساز حذف مطالبی از خبرهــا و گزارشهای مربوط
به تظاهرات و اعتصابها الشه خبر سانسور شده را به دستش میدادند تا
به قسمت صفحهبندی ببرد.
ادامه هفته آینده

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

ناحیــه از صورتــش زده میشــد ،اما با
وجود این معاون مدرســه با ضربهای
کــه بهصــورت دانشآمــوز زده باعث
آســیب به او شــده اســت البتــه در هر
شــرایطی تنبیه فیزیکی دانشآموزان
برای ما پذیرفتنی نیســت و خط قرمز
ما محسوب میشود.
وی در ادامــه افزود :در حال حاضر
همپیگیروضعیتدرمانیدانشآموز

و تهدید کرد.
ازچهزمانیاورامیشناختی؟
سال دهم باهم در یک کالس بودیم همان
ســال یک گروه تلگرامی ساختیم .اما امسال در
یک کالس نبودیم ولی عضو همان گروه بودیم.
مشکلشباتوچهبود؟
نمیدانم .اوایل مشکلی نداشتیم اما بعد از
مدتی شروع به قلدری کرد .بهمن زور میگفت
و میخواســت قدرتنمایی کند و همین مســأله
باعث اختالف ما شده بود.
روزحادثهچهاتفاقیافتاد؟
شب قبل از درگیری دوباره در گروه فحاشی
کرد .پیامهایش هســت اگر بخواهید میتوانید
بخوانیــد .بعــد هــم بــه مــن زنــگ زد و گفــت
میخواهم ببینمت .من هم به محل قرار که در
نزدیکی خانه مان در افسریه بود رفتم.
چراچاقوداشتی؟
چاقو را از خانهمان برداشــتم .چون او از من
درشــت اندامتر و قویتر بود ترســیدم که کتک
بخورم .وقتی بهمحل رســیدم دعوایمان شد و
ناخودآگاه چند ضربه به او زدم .خیلی ترسیده
بودم با عجله فرار کردم .رفتم ســرخه حصار و
آنجاماندم.
میدانستیکهاوکشتهشدهاست؟
نه .از ترسم گوشیام را خاموش کرده بودم.
بعد به یکی از بســتگانم که پلیس اســت زنگ
زدم .او به من گفت که وی در بیمارســتان مرده
است من هم تصمیم گرفتم خودم را معرفی
کنم .من  9سال اســت که دارو مصرف میکنم
و بیماری روانی دارم واقعاً قصدم کشتن نبود و
االنخیلیپشیمانم.
تصمیمداشتیدرآیندهچهکارهشوی؟
دوست داشتم پلیس بشوم.

درآمده اســت آیا افسردگی شــدید داشته که با
یک حرف دوســتش آنقــدر ناراحت و خشــن
شدهکهنمیتواندخودشراکنترلکند؟
ممکن است در خانوادهای زندگی میکند
کهرفتارهایشانپرازخشونتاست.یااینکهبا
استرسهایاجتماعیمواجهشدهباشد.
ایــن را هــم بایــد در نظــر گرفــت کــه ایــن
دانشآموز بعد از جنایت پشیمان شده است
و این موضوع ناشــی از این اســت کــه او فردی
نبوده که بخواهد قتل انجام دهد بلکه عواملی
دســت به دســت هــم داده تــا او مرتکب قتل
شود .همچنین باید بررســی کرد و از افراد گروه
تلگرامی تحقیق کرد که چه عاملی باعث این
اتفاقبرایآنهاشدهاست.

هســتیم و هــر کاری کــه بتوانیــم برای
بهبود او انجام خواهیم داد.
برزگــری در پاســخ بــه این ســؤال
که آیــا والدیــن دانشآمــوز تاکنون از
معاون مدرســه شــکایتی انجام داده
یا خیر ،تصریح کرد :تاکنون شــکایتی
صــورت نگرفتــه اما ما طــی تماس با
پدر ایــن دانشآمــوز اعــام کردهایم
کــه میتوانــد شــکایت کنــد و مــا هم

از او حمایــت میکنیــم چــرا که همه
دانشآمــوزان از چتــر حمایتــی ایــن
وزارتخانه برخوردار هســتند .حتی ما
پــدر دانشآمــوز را راهنمایــی کردیم
که میتواند از طریق پزشــکی قانونی
یا آمــوزش و پــرورش ناحیه یا همین
اداره کل ارزیابــی پیگیــر شــکایت از
معاون مدرســه شــود اما فعــاً قصد
شکایت ندارند.
مدیرکل ارزیابــی اداره کل آموزش
و پــرورش یــزد در جواب این پرســش
کــه در صــورت عــدم شــکایت والدین
ایــن دانشآموز آیــا باز هم بــا معاون
خاطــی برخورد خواهد شــد ،گفت :به
طــور قطع اداره کل آمــوزش و پرورش
در بحث تنبیه فیزیکــی دانشآموزان
کاری بــا شــکایت والدین نــدارد و پس
از بررسی دقیق ماجرا برخورد قاطع با
معاون خاطــی صورت خواهد گرفت.
این شــخص بعــد از این مســأله تنزل
پســت پیدا خواهد کرد و احتماالً دیگر
در پست معاونت نمیتواند فعالیت
کند.
ëëبرخوردقانونیبافردخاطی
زهره امیرچخماقی رئیس آموزش
و پــرورش ناحیــه یــک یزد نیــز در این
باره گفت :موضوع و جوانب این تنبیه
در دست بررســی است و به طور قطع
بــا فرد خاطی برخــورد قانونی صورت
خواهدگرفت.

محاکمه

جانی شبهای تهران
گروه حوادث /مرد جوان که در میان تبهکاران به «جانور تهران» معروف شــده بود ،ســوار
بــر خودروهای مســروقه در خیابانهــای شــهر راه میافتاد و زنــان را می ربــود .این جانی
ســرانجام به جرم  8فقــره آدم ربایی و تجاوز به زنــان جوان دیروز در برابــر قضات دادگاه
کیفری تهران قرار گرفت تا در حضور چند نفر از زنان و دختران ربوده شده ،محاکمه شود.
این جانی شــبهای تهران زمانی دســتگیر
شــد که مأمــوران او را با خودرویی مســروقه
دیدند و دســتگیرش کردند .تعقیب متهم
زمانی در دســتور کار مأموران قرار گرفت که
یــک خانم دکتر جوان به مأمــوران خبر داد
خودروی مزدا  3او سرقت شد ه است.
ایــن بانــوی پزشــک در بازجویــی بــه
مأموران آگاهی گفت :آن شب من از مطب
بیرون آمدم و متوجه شدم خودروی مزدا 3
متعلق به خواهرم که من سوارش میشدم
به ســرقت رفته اســت و ســارق به جای این
ماشــین یک مزدا  3دیگر گذاشــته که کامالً
خــراب بــوده و شیشــههایش شکســته بود.
بــا این شــکایت مأموران پلیــس تحقیقات
گســتردهای آغــاز کردنــد و متوجــه شــدند
همیــن مزدا  3که در محل خــودروی خانم
دکتــر پارک شــده ســرقتی اســت و گــزارش
سرقت این ماشین را هم که متعلق به یک
بانوی دیگر است چند روز قبل دادهاند.
بــه این ترتیــب مأموران به جســت وجو
پرداختنــد و زمانــی کــه در حــال گشــتزنی
بودند همین ســارق را سوار بر یک خودروی
مســروقه دیدند و بــه تعقیبــش پرداختند.
هرچنــد مرد ســارق تالش زیادیکــرد که از
دســت پلیس فــرار کنــد امــا در نهایت یک
راننده تاکســی سد راه خودروی مسروقه شد
و مأموران متهم را دستگیر کردند.
این متهم 25ساله به سرقت دو خودروی
مــزاد  ،3و یک پراید اعتراف کرد.پرونده این
ســارق با صــدور کیفرخواســت به شــعبه 7
دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شد و
ســرانجام پای میــز محاکمه ایســتاد .در این
پرونده 12نفر شاکی بودند که از میان آنها سه
نفر در دادگاه حاضر بودند .شاکی اول همان
بانوی صاحب مزدا  3بود که شکایت خود را
مطرح کرد.ســپس دومین شاکی در جایگاه
قرار گرفت ،او که از سوی متهم مورد تعرض
قرار گرفته بود ،گفت :من از مدرســه دخترم
به ســمت خانــه میرفتم یــک پراید جلوی
پایم توقف کرد اول فکر کردم که مسافرکش

است چون ماشــین خیلی کهنهای بود سوار
شدم.او ناگهان مسیرش را عوض کرد وقتی
اعتراض کردم گفــت که میخواهد ترافیک
را دور بزنــد .بــه او گفتم ماشــین را نگه دارد
و او یکدفعه ســمت من برگشت از دیدنش
ترسیدم .خیلی کثیف و بهم ریخته بود وقتی
دید مــن ترســیدهام گفت میخواهــد دنده
عقــب بــرود اما بــه طرفم هجــوم آورد بعد
پیچگوشتی را روی کمرم گذاشت و تهدیدم
کــرد .خیلی بــه او التماس کــردم .گفتم من
شوهر و بچه دارم اما توجهی نکرد به سختی
خــودم را از ماشــین بیــرون انداختــم و فرار
کردم.
اما شــاکی ســوم که خواهر همــان خانم
دکتــر جوان بود ،گفت :ماشــین من دســت
خواهــرم بود و بــا آن رفت و آمــد میکرد تا
آنکه به من گفت ماشین سرقت شد ه است
این متهم به آن خسارت سنگینی وارد کرده
و من خواستار مجازات او هستم.
قاضی کیخواه رئیس دادگاه خطاب به
متهــم گفت :در میان بزهــکاران و مجرمان
دیگر تــو به جانور تهران معروف شــدهای و
تــو را یکــی از مجرمان خطرنــاک میدانند،
تو متهم هســتی  8فقره آدمربایــی و تجاوز
به عنف و  6فقره ســرقت خودرو داشتهای و
بخشی از اتهام تو هم نگهداری ماده مخدر
شیشــه اســت که در دادگاه انقالب رسیدگی
میشــود .متهــم گفت :مــن اتهام تجــاوز را
قبول نــدارم .این زنها دروغ میگویند من با
کسی کاری نکردهام.
قاضــی گفت امــا در چند مورد پزشــکی
قانونــی تعرض بــه زنــان را تأییــد کردهاند.
متهم جواب داد :یکــی از این خانمها ،زنی
بود که با من رابطه داشت و ما از قبل با هم
دوســت بودیم اما دیگــران دروغ میگویند.
اتهام سرقت خودرو را قبول دارم و به خاطر
اعتیادم این کار را کردهام.
بعــد از گفتههای متهم و وکیل مدافع او
قضات برای تصمیمگیری درباره این متهم
وارد شور شدند.

