حوادث

8
یک کشته و  ۲مجروح
درتصادف شامگاهی
توکلی /برخورد پژو با سواری ام وی ام در محور
سیرجان-بافت ،یک کشته و دو مجروح به جا
گذاشت .به گــزارش خراسان ،فرمانده پلیس
راه سیرجان در این باره گفت :در این حادثه که
پنج شنبه شب گذشته در کیلومتر  ۲۰محور
سیرجان-بافت اتفاق افــتــاد ،یک نفر در دم
جان خود را ازدست داد و دو نفر زخمی شدند.
سرهنگ سلیمی علت ایــن حادثه را انحراف
ب ــه چ ــپ خـــــودروی پـــژو ک ــه از ســمــت بــافــت
بــه ســیــرجــان در حــرکــت بـــود ،اعـــام کـــرد.
وی خواستار دو بانده شدن این محور شد و ادامه
داد  :بخش عظیمی از این محور  ۱۰۰کیلومتری
هنوز دو بانده نشده است و با توجه به پیگیریها
و درخــواسـتهــای مکرر ،ضــرورت دارد باقی
مانده این محور که بیش از  ۶۰کیلومتر است،
دوبانده شود.

گازگرفتگی  8نفر در یک حمام
عمومی زنانه

رابطسوداگرانمرگزمینگیرشد
توکلی  /با کار اطالعاتی پلیس استان البرز و
عملیات ضربتی پلیس کرمان ،رابط سوداگران
مرگ با ۱۴۰کیلو مواد افیونی به دام افتاد.رئیس
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در این
باره گفت :نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان کرمان در پی دریافت خبری از پلیس
استان البرز مبنی بر ذخیره و انبار مواد مخدر در
منزلی در یکی از نقاط شهر کرمان و قصد رابطان
سوداگران مرگ برای انتقال سریع آن ها به دیگر
نقاط کشور به سرعت وارد عمل شدند .سرهنگ
علیرضا سوری افزود :در این زمینه ماموران پس
از شناسایی موقعیت دقیق این منزل و ضمن
هماهنگی قضایی وارد منزل مدنظر شدند و در
بازرسی از این مکان  ۷۰کیلو تریاک و  ۷۰کیلو
حشیش کشف و در ایــن خصوص یــک متهم
را به عنوان رابــط سوداگران دستگیر کردند.
وی ادامه داد :در سایه کار اطالعاتی دقیق پلیس
استان البرز و عملیات ضربتی پلیس کرمان این
محموله قبل از این که این متهم فرصت انتقال آن
ها را پیدا کند ،کشف شد و به اطالعات خوبی در
باره دیگر عامالن حمل و توزیع این محموله دست
پیدا کردیم.

کوتاه از حوادث
*ایرنا /ســردار وحید مجید رئیس پلیس فتای
ناجا اعالم کرد :آبان ماه امسال ،اعضای شش
باند فعال در حوزه شرطبندی و قمار در سراسر
کشور ،توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و
دستگیرشدند.
*میزان /سرهنگ جلیل موقوفهای رئیس پلیس
پیشگیریپلیسپایتختازمتالشیشدنباندسه
نفرهسارقانمنزلهنگامارتکابسرقتخبرداد.
*مهر /جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس
کشور بابیان این که  ۱۱۸اتوبوس طی امسال
دچار سانحه جــادهای شدند ،افــزود :تصادفات
اتوبوس ۶۲درصد در کشور افزایش داشته است.
*ایــرنــا   /ســردار علیاکبر جاویدان فرمانده
انتظامی استان کرمانشاه با اشــاره به متالشی
شدن یک باند سه نفره سرقت منزل در کرمانشاه،
از اعتراف آن ها به ارتکاب  ۲۳فقره سرقت خبر
داد و گفت :در بازرسیهای انجام شده نیز حدود
 ۱۰میلیارد ریال اموال مسروقه کشف شد.
*ایسنا /ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران از انجام عملیات
 ۱۶ساعته بــرای نجات یــک خانم مــصــدوم از
ارتفاعات تهران طی پنج شنبه گذشته خبر داد.
*مهر /سعید اسماعیل پور رئیس سازمان آتش
نشانی سمنان از سقوط پاراگالیدر سوار در پارک
کوهستان این شهر خبر داد و گفت :این حادثه
خوشبختانه تلفات نداشت و فــرد مصدوم به
بیمارستانمنتقلشد.
*ایسنا /یک منبع عراقی اعالم کرد ،دو تانکر
حامل بنزین در بندر «أم قصر» واقــع در استان
«بصره»درجنوباینکشورآتشگرفتودرنتیجه
این آتش سوزی انفجار مهیبی به وقوع پیوست.
*ایسنا /زمین لرزهای کم عمق و شدید به بزرگی
 6/1ریشتر ،بامداد دیروز (جمعه) منطقه مرزی
میانمار و هند را لرزاند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ترشیح کرد:

اختصا
صی خرا

کالهبرداریهایمیلیاردی
بافروش خودروهای اجاره ای!

سجادپور -جوانی که خودروهای مدل باال
و گران قیمت اجاره ای را در سایت دیوار به
صورت نقد و اقساط به فروش می رساند،
درحالی با تالش شبانه روزی کارآگاهان
پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد
که تاکنون  18شاکی دارد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی روز
گذشته با بیان ایــن خبر به «خراسان»
گفت :مهرماه گذشته ،فــردی با تسلیم
شکایتی به دادســرای عمومی و انقالب
مشهد ،مدعی شد که در روزهای آغازین
شهریور جوانی به نام «م -ح» خودروی
شاسی بلند ام وی ام مدل باال را به مدت
یک ماه از شرکت  ...اجاره کــرد.او چند
روز بعد هم با مراجعه دوباره به شرکت یک
دستگاه وانت مدل  1400را به اجاره برد
اما زمانی که مدت اجاره خودروها به پایان
رسید ،دیگر نه تنها خودروهای امانتی را
بازنگرداند بلکه به تماس های تلفنی هم
پاسخ نداد و نشانی محل سکونت خودش
را تغییر داد.
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده افزود:
با توجه به اهمیت موضوع و این که احتمال
ارتکاب جرایم دیگر و کالهبرداری های
سریالی در ایــن پــرونــده وجــود داشــت ،با
صــدور دســتــوری از ســوی بــازپــرس شعبه
 609دادســرای عمومی و انقالب مشهد،
این پرونده بــرای رسیدگی ویــژه به پلیس
آگاهی خراسان رضــوی ارســال شــد .وی
تصریح کرد :به همین دلیل ،گروه تخصصی
از کارآگاهان زبده با هدایت و فرماندهی
مستقیم سرهنگ کارآگاه «حسینی پور»
(رئیس اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری)
ماموریت یافتند تا به واکــاوی این پرونده
بپردازند و برای دستگیری «م -ح» (متهم
مورد ادعای شاکی) اقدام کنند.

ایــن مــقــام ارشـــد انتظامی خاطرنشان
کرد :پس از انجام یک سری فعالیت های
اطالعاتی و کارشناسی مشخص شد که
خودروهای مذکور از طریق سایت دیوار
فروخته شده اند و افراد دیگری به صورت
ناآگاهانه ،خودروها را به شیوه نقد و اقساط

خــودرو در نقطه ای از شهر مشهد شدند.
وی اضافه کرد :مالک فعلی خودرو مدعی
بود آن را از طریق سایت دیوار خریده است
اما هیچ سند و مدرکی ندارد و قرار بوده بعد
از پرداخت همه وجه خرید ،اسناد خودرو را
دریافت کند .با این حال ،خودروی مذکور

سان

اقساط خودرو و تعدادی چک سفید امضا با
هویت های مختلف کشف شد و بدین ترتیب
متهم برای بازجویی های تخصصی به پلیس
آگاهی انتقال یافت.
سرهنگ جــواد شفیع زاده ادامــه داد :با
اعــتــرافــات متهم دربـــاره خــریــد و فــروش
خـــودروهـــای اجــــاره ای در سایت
دیـــوار ،زوایـــای دیــگــری از اتهامات
کالهبرداری با چک و قولنامه های
کشف شده ،لو رفت که بررسی های
ویژه با دستورات مقام قضایی در این
باره آغاز شده است.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی
همچنین با اشــاره به ایــن که متهم
برای ادامه تحقیقات روانه زندان شده
است،اضافه کرد  :تاکنون  18تن از
شاکیان با مراجعه به پلیس آگاهی
خــراســان رض ــوی ،ایــن متهم جــوان
را شناسایی کــرده اند که تحقیقات
مقدماتی حکایت از کالهبرداری های
میلیاردی دارد اما هنوز ابعاد مختلف
این ماجرا در دست بررسی است.
بــه گــــزارش اخــتــصــاصــی خـــراســـان ،در
همین حال رئیس اداره مبارزه با جعل و
کالهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی
به شهروندان توصیه کرد :هنگام خرید هر
نوع خــودرو یا وسیله نقلیه دیگر حتما به
اسناد مالکیتی و هویت مالک خودرو دقت
کنند و بدون تحقیق یا تایید مراجع رسمی،
از خرید این گونه وسایل نقلیه در سایت های
واسطه گر خودداری کنند تا سرمایه خود را
از دست ندهند .سرهنگ کارآگاه حسینی
پور اضافه کرد :شهروندان برای آن که در
دام های فریبنده فضاهای مجازی گرفتار
نشوند به توصیه ها و هشدارهای دلسوزانه
پلیس توجه کنند و آن ها را جدی بگیرند.

عکس :آرشیو

مــدیــر حـــوادث و فــوری ـتهــای پزشکی استان
اصفهان گفت :سوختن ناقص سیستم گرمایش
آب در یک حمام عمومی زنانه در شهرستان
خمینیشهر روز پنج شنبه موجب مسمومیت
تنفسی هشت نفر با گاز منواکسیدکربن شد.
غفور راستین در گفت و گو با ایرنا افــزود :این
حادثه ظهر پنج شنبه گذشته به اورژانس پیش
بیمارستانی اعــام شد و دو واحــد امــدادی به
همراه چهار تکنیسین فوریتهای پزشکی به
محل اعزام شدند .وی ادامه داد :در این حادثه
هشت نفر شامل پنج خانم  ۳۴تا  ۵۲ساله و
سه کودک پنج تا هشت ساله مسموم و توسط
واحدهای امدادی به بیمارستان شهید اشرفی
خمینیشهر منتقل شدند.

شنبه  6آذر 1400
 21ربیع الثانی .144۳شماره 2081۱

خریداری کرده اند و متهم نیز پاسخ گوی
تلفن همراه خود نیست.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه
داد :بررسی های کارشناسی و ردزنی های
پلیسی ،حکایت از آن داشــت که متهم با
طرح و نقشه ای حساب شده و با شگردی
خــاص ،دســت بــه اقــدامــات مجرمانه زده
است تا اثری از خود به جا نگذارد .بنابراین
گــروه تخصصی کارآگاهان با بهره گیری
ازتجهیزات و فناوری های نوین و همچنین
به کارگیری منابع و مخبران اطالعاتی،
بــه سرنخ هایی از محل انتقال یکی از
خودروهای اجــاره ای رسیدند و سپس با
کسب دستورات قضایی عازم محل پارک

برای بررسی دقیق ماجرا به پلیس آگاهی
انتقال یافت و تحقیقات برای دستگیری
متهم فراری وارد مرحله جدیدی شد.
سرهنگ شفیع زاده افزود :در این مرحله
از اقدامات پلیسی ،گروهی از کارشناسان
اداره اطالعات جنایی نیز به یاری افسران
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری آمدند
و با استفاده از شیوه های اطالعاتی ،به
محل اختفای متهم در منطقه احمد آباد
مشهد دست یافتند و سپس در یک عملیات
هماهنگ و ضربتی ،این جــوان  28ساله
را به دام انداختند .ایــن مقام انتظامی
خاطرنشان کرد :در بازرسی از مخفیگاه
متهم چندین بــرگ قولنامه فــروش نقد و

درشرقتهراناتفاقافتاد

تعرض 5مرد شیطان صفت به دختر جوان
مــردان شیطان صفتی که دختری را بی
هوش کرده و مورد تعرض قرار داده بودند با
دستور قضایی بازداشت شدند.
به گزارش مهر ،پنج شنبه گذشته  ۴آذرماه
جاری ماموران مرکز فوریت های پلیسی
 ۱۱۰تهران بزرگ از وقوع حادثه دلخراشی
با خبر شدند.
بررسی ماموران حکایت از آن داشت که
دختر جــوان  ۲۶سالهای توسط پنج مرد

جوان مورد تعرض قرار گرفته است.
بــا اعــام ایــن مــوضــوع بالفاصله تیمی از
ماموران به محل اعالم شده از سوی دختر
جوان واقع در پارک سرخه حصار عزیمت
کردند و دریافتند دختر جوان از دست پنج
مرد شیطان صفت گریخته و به داخل پارک
فرار کرده است.
بررسی ها حکایت از آن داشــت که دختر
جوان از سوی دوست خود اغفال و به محل

حضور چهار مرد جوان دیگر کشانده شده و
در آن جا از سوی این افراد به وسیله شربت
خواب آور مسموم شده است.
دختر جوان در مواجهه با ماموران پلیس
مدعی شد زمانی که به هوش آمــده است
متوجه تعرض به خود شده اما در فرصتی
مناسب از محل گریخته است.
مأموران با در دست داشتن حکم قضایی
از قاضی کشیک در کمتر از یک ساعت

به خــانـهای که از طــرف شاکی به عنوان
محل جرم اعالم شده بود رفتند و در این
زمینه پنج جوان را که سه نفر از آن ها ۲۴
ساله و دو نفر  ۲۵ساله بودند  ،دستگیر
کردند.
شاکی به دلیل وضعیت جسمی نامناسب
به بیمارستان منتقل شد و پرونده و متهمان
نیز بــرای سیر مراحل قانونی به دادگــاه
معرفی شدند.

کشف ۱۳کیلو ماده مخدر گل هنگام معامله
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از کشف ۱۳
کیلو تریاک و توقیف دو دستگاه خــودروی
سواری خبر داد.
به گزارش مهر ،سرهنگ جلیل موقوفهای در
تشریح این خبر افزود :ساعت  ۱۲:۳۰سوم
آذرماه ،عوامل عملیات کالنتری  ۱۳۴شهرک
قدس هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی
به دو دستگاه خودروی  ۴۰۵و  ۲۰۶با شماره
پال ک یکی از استا نهای غربی کشور که در
کنار خیابان پارک کرده بودند مشکوک شدند

و برای بررسی به خودروهای مذکور مراجعه
کردند.
وی ادامــه داد :در ابتدا مأموران با توجه به
تجربیات گذشته به دلیل امکان فرار جلوی
هر دو خودرو پارک و مسیر را مسدود کردند و
برای بررسی به سمت خودروها رفتند.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت :در
خــــودروی  ۴۰۵دو سرنشین بــودنــد و در
خــودروی  ۲۰۶یک سرنشین حضور داشت
که به محض رویت مأموران راننده خودروی

 ۲۰۶از محل متواری شد و بقیه سرنشینان
دستگیر شدند؛ مأموران پس از هماهنگی با
مقام قضایی هر دو خودرو را بازرسی کردند.
وی افــــزود :در بــازرســی از صــنــدوق عقب
خــودروی  ۴۰۵تعداد دو بسته نایلکس آبی
رنــگ که به صــورت ماهرانهای بسته بندی
شده و حاوی مواد مخدر از نوع گل (گراس) به
مقدار  ۹کیلوگرم بود و در بازرسی از خودروی
 ۲۰۶در قسمت صندوق عقب تعداد سه بسته
نایلکس مشکی رنــگ حــاوی مــواد مخدر از

نوع گل به مقدار  ۴کیلوگرم و درمجموع ۱۳
کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.
وی ادامه داد :افراد دستگیر شده اهل و ساکن
یکی از استانهای غربی کشور بودند که برای
تحویل مواد مخدر در شهر تهران در موقعیت
مذکور توقف کرده و قرار مالقات برای تحویل
مواد داشتند.
او گفت :متهمان که دارای سابقه کشف مواد
و زنــدان هم بودند در بازجوییهای به عمل
آمده در کالنتری به جرم خود اعتراف کردند.

در امتداد تاریکی

ماجرایزنیکهبهآرایشگاههایزنانه
دستبردمیزد
آن قدر در زندگی مسیرهای اشتباه را رفتم که دیگر
به آخر خط رسیدم و در حالی که به زنی بی پناه و
درماندهتبدیلشدهبودمتصمیمگرفتمازآرایشگاه
هایزنانهسرقتکنمو...
این ها بخشی از اظهارات زن  31ساله ای است
که با تالش نیروهای تجسس کالنتری احمدآباد
مشهددستگیرشدهاست.اینزنجوانکهجویاز
نگرانی را بین مشتریان آرایشگاه ها ایجاد کرده بود
دربارهسرگذشتخودبهمشاورومددکاراجتماعی
کالنتری گفت 12 :سال قبل زمانی که پای سفره
عقد نشستم نامزدم کارگر خدماتی یک هتل بود .
من هم به امید آن که حداقل در آمد ماهانه دارد با او
ازدواج کردم و قدم به خانه بخت گذاشتم اما مدتی
بعد همسرم به مواد مخدر آلوده شد و درحالی که دو
فرزند داشتم بیشتر درآمد همسرم صرف تهیه مواد
مخدر می شد .با این حال ،طولی نکشید که او دیگر
توان کارکردن را از دست داد و از هتل اخراج شد .
حاال دیگر زندگی ام در مسیر سراشیبی قرارگرفته
بودبنابراینخودمدرهمانهتلمشغولکارشدمتا
مخارجزندگیراتامینکنمامادرهمینشرایطپدر
ومادرمنیزبهبیماریهایسختیدچارشدند.پدرم
بیماریرودهایگرفتومادرمنیزدچارضایعهمغزی
شد  .از آن روز به بعد مخارج و هزینه های درمان پدر
ومادرمنیزبهگردنمنافتادهبودوشرایطزندگیام
هر روز بدتر می شد .چاره ای نداشتم جز آن که از
شوهر معتاد و بیکارم طالق بگیرم تا حداقل هزینه
های اعتیاد او را پرداخت نکنم .در همین زمان پدر
و مــادرم در بیمارستان بستری شدند  .مشکالت
زندگی و فشارکاری توانم را بریده بود که با یک
تصمیماحمقانهتیرخالصرابهخودمزدموزندگی
ام را نابود کردم  .با آن که فرجام مصرف مواد مخدر
را با چشمانم دیده بودم اما با وسوسه های شیطانی
یکی از دوستانم و برای فراموش کردن غم و غصه
هایم پای بساط مصرف شیشه نشستم تا کمی آرام
بگیرمولیخیلیزودزندگیامنابودشد.دیگرروزی
50هزارتومانشیشهمصرفمیکردموازهتلهم
اخراج شده بودم  .دراین وضعیت آشفته ونابسامان
هیچکسیبهمنکمکنکرد.منبرایتامینهزینه
های اعتیادم دست به هر کاری می زدم اما به فکر
تامینخوردوخوراکفرزندانمنبودموازسویدیگر
خیلیزجرمیکشیدموخستهشدهبودم.بههمین
دلیل نقشه دیگری به ذهنم رسید  .مقداری لوازم
آرایشیبرداشتموبااجارهکردنیکتاکسیتلفنی
بهسمتآرایشگاههایزنانهرفتم.خودمرابازاریاب
شرکتمعرفیمیکردموباسرگرمشدنمشتریان
آرایشگاه ها کیف و لوازم آنان را می ربودم و با همان
تاکسیتلفنیبهخانهامبازمیگشتم.ازآنروزبهبعد
کاالهایمتفاوتیراباخودمبهآرایشگاههامیبردمو
درنقاطمختلفشهرسرقتمیکردمتااینکهخودم
همنفهمیدمچگونهشناساییشدموحاالپشتمیز
بازجویینشستهامو...
گزارش خراسان حاکی است بررسی های بیشتر
ماموران دایره تجسس با دستور ویژه سرگرد علی
عسکری (رئیس کالنتری احمدآباد) برای کشف
جرایماحتمالیدیگراینزنجوانادامهدارد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

برخوردتریلیواتوبوس درمحور
نطنز-اصفهانبا ۱۰مصدوم
بامداد دیروز بر اثر وقوع تصادف میان دو دستگاه
تــریــلــی و اتــوبــوس در مــحــور نطنز-اصفهان،
 ۱۰نفر مصدوم و راهــی بیمارستان شدند .مدیر
ح ــوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان
در گفت و گو با ایرنا در این بــاره اظهار کــرد :این
سانحه رانندگی ساعت  4و  ۳۵دقیقه بامداد
دیـــروز بــه اورژانــــس پیش بیمارستانی اع ــام و
پــنــج دســتــگــاه آمــبــوالنــس بــه مــحــل اعــــزام شــد.
غفورراستینافزود:دراینحادثه ۱۰نفرشاملچهار
مرد ،چهار زن و دو کودک به صورت جزئی مصدوم و
پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان
گلدیس و خاتم االنــبــیــای نطنز منتقل شدند.
علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست
بررسیاست.

افزایشقربانیان حادثهمعدن
درسیبری به ۵۲تن
منابعخبریروسیهاعالمکردندکهعملیاتامدادی
برای یافتن مفقودشدگان حادثه نشت گاز در یک
معدندرسیبریادامهداردوتاکنون ۵۲معدنچیدر
اینحادثهجانباختهاند،ایندرحالیاستکهشمار
قربانیان پیشتر  ۱۱نفر اعالم شده بود .به گزارش
ایسنا،اینحادثهدرمعدنزغالسنگ«لیستویاژنایا»
درشهرگراموتینوازتوابعکمرووآیسیبریوزمانی
روی داد که بیش از  ۲۸۰معدنچی مشغول کار
بودند .این حادثه اواخر روز چهارشنبه اتفاق افتاد و
عملیاتنیروهایامدادیبراییافتنناپدیدشدگان
شدن فضا با مانع روبه رو شد،در
که بر اثر دودآلــود
ِ
نهایت و به دلیل خطر انفجار به طور موقت متوقف
شده بود .نیروهای امــدادی موفق شدهاند ۲۳۹
معدنچی را به سطح زمین منتقل کنند ۴۳ .تن از
اینافرادبرایدرمانبهبیمارستانمنتقلشدهاند.

