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اعالم نکردن سرقت خودرو به پلیس ،جرم است و جزای نقدی دارد.به گزارش  تسنیم ،معاون دادستان تهران گفت :در بسیاری از مواقع مشاهده
میشود که عملکرد مالباخته باعث تحریک سارق می شود و شرایطی را ایجاد می کند که جرم اتفاق بیفتد.رضا ابوالحسنی  افزود :بر اساس ماده
 122سرقت ،مردم ملزم هستند تا بالفاصله پس از به سرقت رفتن خودرو و تلفن همراه خود ،موضوع سرقت را به پلیس اطالع دهند.

...

خط زرد
هشداروتوصیه هایی برای حفاری
ی باشد ،باید
ی در زیر پیاد ه روها ضرور 
ی ک ه حفار 
* درموارد 
برای پیشگیری از خطر ریزش اقدامات احتیاطی از قبیل
نصب مهارهای مناسب با استقامت کافی انجام و با نصب
موانع  ،نردهها و عالیم هشداردهنده  ،منطقه خطر به طور
ل آید.
ی ب ه عم 
ی محصور و از عبور و مرور افراد جلوگیر 
کل 
* در گود برداری ها و شیارهایی که عمق آنها از یک متر
ی به کار گمارد.
ن را ب ه تنهای 
بیشتر باشد  ،نباید کارگرا 
گ باید کارگران بافاصله کافی از
* درحفاری با بیل و کلن 
یکدیگر بهکارگمارد ه شوند.
      سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

حادثه در قاب

ریزش ساختمان مسکونی  7طبقه در حیدرآباد در جنوب
هند 9کشتهبرجاگذاشت

بی توجهی به نکات ایمنی عامل  70درصد
از جرایم در فضای مجازی
براساس آمار موجود بیش از  70درصد از جرایم رخ داده در
فضای مجازی به خاطر رعایت نکردن نکات ایمنی توسط
خود قربانی صورت میگیرد.به گزارش ایرنا ،سرپرست
اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ی نیروی انتظامی
افزود :اگر کاربران فضای مجازی کمی دقت داشته باشند
یا درباره نوع محتوایی که منتشر میکنند کمی حساستر
باشند و به عواقب احتمالی آن توجه کنند ،قطعا شاهد
کاهش وقوع جرایم اینترنتی و امنیت بیشتر برای کاربران
خواهیم بود .سرگرد کیانی به برخی ازسوء استفادههای
صورت گرفته از تصاویر کاربران اشاره کرد و گفت :برخی
از عکسهای سلفی و خصوصی به تلهها و طعمه هایی
مطلوب برای سودجویان سایبری تبدیل شده که از آن ها
به عنوان تبلیغات درسایتها ،نرمافزارها و گروههای خود
استفاده می کنند.

اعالم نکردن سرقت خودرو
به پلیس جرم است

بازداشتیکیازعواملمرکزکنترلراهآهنمربوطبهفاجعه«هفتخوان»

مدیر عامل سابق راه آهن :وزیر راه متن استعفایش را آماده کرده بود
در ادامه رسیدگی به پرونده حادثه برخورد دو قطار در
منطقه هفت خوان،در سمنان یکی از عوامل مرکز کنترل
راه آهن شمال شرق بازداشت شد .در همین حال مدیر
عامل سابق راه آهن از قصد آخوندی وزیر راه برای استعفا
پس ازفاجعه «هفت خوان» خبرداد.
دادس���ت���ان ع��م��وم��ی و ان��ق�لاب س��م��ن��ان در گفتوگو
با خبرگزاری میزان از بازداشت یک نفر دیگر در پرونده
برخورد دو قطار خبر داد و گفت :در ادامه رسیدگی به
پرونده حادثه برخورد دو قطار در منطقه هفت خوان ،یکی
از عوامل مرکز کنترل راه آهن شمال شرق نیز بازداشت
شد.قاضی آسیابی اف���زود :هم اکنون در ای��ن پرونده
پنج نفر با قرار تامین کیفری در بازداشت هستند.وی
خاطرنشانکرد:نظرکمیسیونعالیبررسیسوانحهنوز
به دادستانی نرسیده است   .در همین حال به گزارش
مهر ،محسن پورسیدآقایی مدیرعامل سابق راهآهن در
مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید راه آهن خبرداد:
وزیر راه و شهرسازی پیش از تقدیم استعفای من ،نامه
استعفای خود را آماده کرده بود در حالی که مدیرعامل
راهآهن به عنوان مسئول اصلی حادثه باید این مسئولیت
رامیپذیرفت.بهگفتهپورسیدآقایی،استعفاازمدیرعاملی
شرکت راهآهن ،به نفع این شرکت بود و من برای اقدامات
انجام شده برای مدرنسازی مسیرهای ریلی و افزایش
سرعت سیر قطارها طی سه سال گذشته پشیمان نیستم
و ریسک این اقدامات را هم در جهت پیشرفت راهآهن

از حادثه برخورد  2قطار درس میگیریم

در ادام��ه مراسم سعید محمدزاده مدیرعامل جدید
راهآهن گفت :با توجه به حادثه رخ داده و برخورد دو قطار
در سمنان ،مدیریت جدید راهآهن تالش میکند از این
حادثه درس بگیرد و برای نوسازی و افزایش ایمنی حمل
ونقلریلی،گامهایبلندیبردارد .محمدزاده همچنین
در حاشیه مراسم تودیع و معارفه در پاسخ به سوال مهر
درباره انتقادات مطرح شده درباره پیاده سازی ناقص
سیستم  ATCگفت:انتقادات مطرح شده درباره سیستم
( ATCکنترل هوشمند قطار) مسیر تهران -مشهد را

حریق شده بود ،با به جا گذاشتن خودروهای خود و
استفاده از ارتفاعات منطقه ،متواری شدند.وی تصریح
کرد :ماموران در بازرسی از دو خودروی قاچاقچیان
مسلح ،دو تن و 334کیلو تریاک 19 ،کیلو هروئین و
دو قبضه سالح کالش کشف کردند.سردار رحیمی
افزود :در عملیات دیگر دو قاچاقچی حرفه ای و سابقه
دار را در حالی که با استفاده از یک دستگاه کامیون
کشنده در حال جا به جایی مواد مخدر بودند ،تحت
نظر قرار دادند و در عملیاتی غافلگیرانه در ایستگاه
بازرسی مسجد حضرت ابوالفضل(ع) آنان را دستگیر
و در بازرسی از این کامیون  832 ،کیلو هروئین کشف
کردند.وی گفت :مأموران شهرستان مهرستان نیز
خودروی تویوتا حامل مواد مخدر را که در منطقه رها
شدهبود،شناساییودربازرسیازآن 450کیلوتریاک
کشف کردند.
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درامتدادتاریکی

ازدواجپنهانیبایکشرور!

میپذیرم.وی  افزود  :پس از حادثه برخورد دو قطار ،
برخی تالش کردند که عملکرد سیستم  ATCرا زیر سؤال
ببرند در حالی که اجرایی کردن این سیستم حدود سه
سال زمان برد و تالش بسیاری برای راهاندازی آن انجام
شد.وی ادامه داد :پس از این فاجعه ،برخی برخورد دو
قطار را دستاویز فعالیتهای سیاسی خود قرار دادند در
حالی که در کشورهای توسعهیافته نیز چنین حادثههایی
رخ داده است ،اما استعفایی هم از سوی مدیر مربوطه
انجام نشده است.پورسیدآقایی تصریح ک��رد :شرکت
راهآهن در این مدت در بخش لیزینگ ناوگان مسافری
موفق عمل نکرد ،ضمن این که پیشنهاد میشود سیستم
 ATCراهآهن هم تکمیل و سیگنالینگ در تمامی مسیرها
مدرنسازی شود.

 3باندتوزیع مواد مخدر متالشی و 3هزارو635کیلو مواد افیونی کشف شد
پلیس در سه عملیات هدفمند در جنوب سیستان
وبلوچستان،با متالشی کردن سه باند بزرگ مواد
مخدر ،سه تن و  635کیلو انواع مواد مخدر را کشف
کرد.فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان در گفت
و گو با پایگاه خبری پلیس افزود :مأموران انتظامی
شهرستان ایرانشهر ،از فعالیت های گسترده یک
باند قاچاقچی مسلح مطلع شدند.سردار حسین
رحیمی با اشاره به شناسایی اعضای این باندگفت:
پس از اقدامات تخصصی مأموران پلیس ،اعضای این
باندرادرحالیکه درحالجابهجاییموادمخدربودند
تحت نظر قرار دادند  ،که در پی آن قاچاقچیان مسلح
به محض ورود به کمین مأموران ،با آن ها به صورت
مسلحانه درگیر شدند.در این عملیات ،سوداگران
مرگ که توان مقابله با مأموران را نداشتند در حالی
که یکی از خودرو های آن ها بر اثر اصابت گلوله دچار
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نمیپذیرم؛ زیرا این سیستم به طور کامل پیاده سازی
شدهاست.اینانتقاداتگمانهزنیهاییاستکهبخشی
از آن ها در جهت تضعیف اقتصاد مقاومتی و فعالیت
شرکت های دانش بنیان است ،اما راه آهن به حمایت از
تولیدات داخلی ادامه می دهد.وی افزود :سیستم ATC
از اوایل اسفند  ۹۳تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد و
ضریبایمنیوسالمتاینسیستمبیشاز99/8درصد
است که این آمار متکی به مستندات شرکت راه آهن
است.به گفته محمدزاده ،طی هشت ماه اول امسال
از مجموع یک میلیون و  ۱۵۰هزار عملیات انجام شده

در مسیر ریلی تهران -مشهد حدود چهار هزار هشدار
از سیستم  ATCدریافت شده است که نشانگر ایمنی و
سالمت این سیستم است.به گفته مدیرعامل جدید راه
آهن ،هرگونه خطا در تخریب تجهیزات و ...به وسیله
سیستم  ATCهشدار داده می شود و تمام هشدارها در
جهت رعایت ایمنی سیستم است.وی ادامه داد :سیستم
 ATCهم اکنون در پنج مسیر مترو در حال به کارگیری
است و تاکنون مشکلی در این زمینه ایجاد نشده است
که این موضوع نشان دهنده ایمنی و سالمت مطلوب
این سیستم است.

ناکامی آدم ربای  3هویتی و همدستش
در اخاذی 270میلیون تومانی
کارآگاهان پلیس،آدم ربا ی سه هویتی را به همراه
همدستش که قصد اخ��اذی  270میلیون تومانی
از خانواده فرد ربوده شده را داشتند در شهرستان
پاکدشت دستگیر ک��ردن��د.رئ��ی��س پلیس آگاهی
سیستان وبلوچستان به پایگاه خبری پلیس گفت:در
پی آدم ربایی ف��ردی  26ساله در یکی از خیابان
ه��ای زاه���دان در چهاردهم مهر ام��س��ال ،بررسی
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ ابراهیم مالشاهی با اش��اره به این که آدم
ربایان طی تماس تلفنی با خانواده فرد ربوده شده
درخواست مبلغ  270میلیون تومان وجه نقد برای
آزادی وی را داشتند ،افزود:کارآگاهان پلیس با پایش
های تخصصی خودروی پژو که با استفاده از آن آدم

ربایی انجام شده بود ،را شناسایی و در یک عملیات
غافلگیرانه یکی از آدم ربایان را دستگیر و خودرو را نیز
توقیف کردند.وی به ادامه تحقیقات اشاره کرد و گفت:
ماموران در ادامه تحقیقات عامل اصلی آدم ربایی را
که پس از ارتکاب جرم به شهرستان پاکدشت متواری
شده و با سه هویت جعلی ،خود را از چشم ماموران
مخفی کرده بود ،شناسایی ودستگیر کردند.این مقام
انتظامی با اشاره به این که این آدم ربا ،زندانی فراری
محکوم به حبس ابد به جرم مواد مخدر نیز است ،گفت:
متهم در تحقیقات پلیس به ارتکاب آدم ربایی به دلیل
اختالفات مالی اعتراف کرد و ماموران فرد ربوده شده
را که در کوه های اطراف زاهدان نگهداری می شد
آزاد کردند.

بزرگ ترین اشتباهم این بود که بعد از فوت شوهرم سه ماه به
طور پنهانی به عقد موقت «عظیم» درآمدم .این در حالی بود
که همین موضوع به دستاویزی برای شکنجه من...
زن  38ساله در حالی که برای دستگیری مردی معروف به
«پلنگ»ازکارآگاهانادارهعملیاتویژهپلیسآگاهیخراسان
رضوی قدردانی می کرد ،درباره چگونگی ازدواج اش با یکی
ازاوباشبهسروانهمتی(افسرپرونده)گفت 17:سالبیشتر
نداشتم که با یکی از بستگانم ازدواج کردم .اگرچه سیف ا...
کارگری ساده بود اما قلب مهربانی داشت و من زندگی بی
دغدغهایرادرکناراووتنهادخترمسپریمیکردم 20.سال
از زندگی مشترک من و سیف ا ...می گذشت که او دچار سکته
قلبیشدوجانخودراازدستداد.ایندرحالیبودکهدخترم
نیز ازدواج کرده بود .من هم بعد از مرگ همسرم زندگی آرامی
داشتم تا این که روزی پسر خواهرم به خانه ام آمد و گفت مدتی
قبلکهدریکمرکزترکاعتیادبستریبودمباجوان 40ساله
ای آشنا شدم که ازدواج نکرده است .اما وقتی درباره اخالق و
زیباییهایتوصحبتکردمقرارشدبهخواستگاریاتبیاید!
منابتداقبولنکردموگفتممناالنداماددارموازمردمخجالت
میکشم.امااوبابیاناینکهعظیمپسرخوبوورزشکاریاست
اصرار کرد با او و خانواده اش صحبت کنم و بعد تصمیم بگیرم.
اینگونهبودکهعظیمبهخواستگاریامآمد.وقتیهیکلقوی
و قد رعنای او را دیدم تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم اما همواره
به این موضوع مشکوک بودم که او چرا با این قیافه زیبا تاکنون
ازدواج نکرده و حاال نیز قصد ازدواج با یک دختر را ندارد .به
همین خاطر از او خواستم که به مدت سه ماه مرا به عقد موقت
خودش درآورد و به شرط تفاهم به طور دایم ازدواج کنیم .اما
هنوزچندروزازازدواجمانمیگذشتکهفهمیدماومردزندگی
نیست چرا که سوءظن های بسیار شدیدی داشت به طوری که
مرادرمنزلحبسکردهبودبدترازآناین بودکهفهمیدمعظیم
یکی از اراذل و اوباش مشهد است و اهالی محل به شدت از او
میترسند.عظیمبهخاطرشرارتهایشبه«پلنگ»معروفبود
و کسی جرا ت رویارویی با او را نداشت .این بود که از ترس جانم
شبانهمحلزندگیامراتغییردادمودرپاسخبهتلفنهایعظیم
گفتم من دیگر با تو کاری ندارم چرا که با یکدیگر تفاهم نداریم.
آنروزعظیمبافحاشیعنوانکردکهشمارهتلفنهایبستگان
وآشنایانمراداردوآبرویمرامیبرد.اوبهحرفهایشعملکردو
همهفامیلازازدواجپنهانیمنباخبرشدند.منهمازاوشکایت
کردمبههمیندلیلعظیممحلجدیدزندگیامراپیداکردودر
حالیکهتبربهدستعربدهکشیمیکردواردمجتمعمسکونی
محلزندگیامشدوقصدداشتمرابهزورسوارخودروکندکه
با دخالت همسایگان روبه رو شد .او برای ایجاد رعب و وحشت
شیشه خودروها و منازل اطراف را شکست و فرار کرد تا این که
مدتیبعدکارآگاهاناورادرمخفیگاهشدستگیرکردندو...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی خراسان رضوی
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