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قاتل نامرئی
جان  3مرد را درتهران گرفت

سخنگوی اورژانس تهران از مرگ سه مرد در داخل یکی از اتاق های مسجدی در تهران به علت گازگرفتگی خبرداد.حسن عباسی به خبرگزاری
میزان گفت :ساعت  8و  54دقیقه صبح روزگذشته فردی در تماس با اورژانس از گاز گرفتگی در داخل مسجدی در بزرگراه فتح خبرداد .وی
افزود :بررسی ها نشان می داد سه مرد  28 ،40و  24ساله که در یکی از اتاق های مسجد خواب بودند ،دچار گاز گرفتگی شده اند.

...

خط زرد

رانندگی در جاده های لغزنده
-در مواقع رانندگی بر روی جاده های لغزنده ترمز شدیدنگیریدوزودترازموعدوبهصورتمکرروآهستهترمزبگیرید
تا از لیز خوردن خودرو جلو گیری شود.
-در صورت نیاز به توقف یا آغاز حرکت در سطوح لغزندهسرعت را خیلی " آهسته کاهش یا افزایش دهید و با دنده
سنگین حرکت کنید.
-فاصله مجاز با خودروی جلویی را به خوبی رعایت کنیدو در شرایط بد آب و هوایی این فاصله را افزایش دهید با
این کار زمان انجام فعالیت های رانندگی از  2تا  3ثانیه بر
روی جاده خشک به  9تا  10ثانیه برروی جاده های لغزنده
ضریب ایمنی رانندگی خود را افزایش می دهید.
-در شرایط برفی حداکثر سرعت  60کیلومتر در ساعتاست که در این زمان قادر به حفظ خط ترمز خود هستید.

حادثه در قاب

...

خرید گسترده گوشی های سرقتی از دزدان و فروش به خارج از کشور

درامتدادتاریکی

مافیای مالخری

سیدخلیل سجادپور -با دستگیری چند
باند کیف زنی و گوشی قاپی در مشهد که
اعضای نقابدار آن با استفاده از سالح سرد
اقدامبهارتکابجرممیکردند،مشخصشد
همه آن ها گوشی های سرقتی را به سرکرده
یک باند مالخر می فروختند و او هر بار تعداد
زیادیازگوشیهایسرقتیرابرایفروشبه
خارج از مرزهای ایران انتقال داده است.
به گزارش اختصاصی خراسان ،پانزدهم آذر
ماه جاری ،دو جوان موتورسوار که با پالک
مخدوش در حال حرکت بودند ناگهان کیف
زنی را در شهرک پردیس مشهد ربودند و
با سرعت از محل متواری شدند .ماموران
گشت انتظامی موتورسوار نیز که در محل
وقوع حادثه مشغول انجام وظیفه بودند با
دی��دن صحنه سرقت ،بالفاصله به تعقیب
موتورسواران نقابدار پرداختند .دزدان کیف
قاپ که متوجه حضور ماموران شده بودند به
سمتصدمتریفجرحرکتکردندتاازچنگ
ماموران بگریزند در همین حال بود که ترک
نشین موتورسیکلت کیف سرقتی را به داخل
شمشادهای وسط خیابان پرت کرد تا این

گونه ماموران را مجبور به توقف کند اما این
حرکتویموجبشدتاکنترلموتورسیکلت
از دست راکب خارج شود و با یک دستگاه
پراید تصادف کند .گزارش خراسان حاکی
است :در پی وقوع این حادثه راکب  17ساله
موتورسیکلت که از سارقان سابقه دار و حرفه
ای بود مجروح و توسط ماموران انتظامی
به بیمارستان شهید هاشمی ن��ژاد مشهد
منتقل شد و همدست او نیز درحالی برای
انجام بازجویی به کالنتری انتقال یافت
که یک قبضه خنجر ،مموری ،سیم کارت
و گوشی سرقتی دیگری نیز از او کشف و
ضبط شد .بازجویی از کیف قاپ نقابدار در
کالنتری ،راز سرقت های دیگری را نیز فاش
کرد و بدین ترتیب این پرونده کیف زنی،
وارد مرحله جدیدی شد .با توجه به اهمیت
و حساسیت ماجرا ،پرونده دزدان نقابدار
به شعبه  217دادس��رای عمومی و انقالب
مشهد ارج��اع شد و توسط قاضی «ه��ادی
سبحانی» مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت.
مقام با تجربه قضایی پس از مطالعه پرونده و
با توجه به چگونگی دستگیری موتورسواران

نگاه های بی روح

نقابدار ،احتمال داد که این پرونده ریشه در
جرایم دیگر دارد بنابراین قاضی «سبحانی»
با صدور دستورات ویژه قضایی از ماموران
انتظامی خواست تا برای دستگیری دیگر
متهمان و اف��راد مرتبط با این پرونده اقدام
کنند .بنابراین گزارش ،با صدور این دستور
تحقیقات گسترده نیروهای انتظامی در این
باره آغاز ومشخص شد که چند نفر دیگر در
گوشی قاپی و کیف زنی های متعدد سطح
شهر ،با اعضای این باند موتورسوار همکاری
دارند بنابراین پنج عضو دیگر از اعضای این
شبکه در مناطق مختلف شهر دستگیر شدند
که با استفاده از سه دستگاه موتورسیکلت
اقدام به ارتکاب جرم می کردند .این درحالی
بود که همزمان با دستگیری اعضای این
باند تعداد زی��ادی از شاکیان به کالنتری
مراجعه کردند و سارقان را مورد شناسایی
قرار دادند .زن 23ساله ای که گوشی لمسی
وی توسط سارقان مذکور سرقت شده بود
پس از شناسایی دزدان موتورسوار گفت:
کیف حاوی گوشی تلفن ،وجوه نقد و مدارک
را روی شانه ام انداخته ب��ودم که ناگهان

م��وت��ورس��واران آن را به زور از روی شانه ام
کشیدندودستمزخمیشدامادرآنحالمن
به فکر خودم نبودم چرا که فرزند چهار ساله
ام در پی این اقدام وحشیانه سارقان جلوی
کامیون افتاده بود که خدا را شکر برایش
اتفاقی نیفتاد! گزارش خراسان حاکی است
در ادامه تحقیقات و دستگیری اعضای دیگر
مرتبط با پرونده «گوشی دزدان» ،مخفیگاه
های آن��ان نیز با دستور قاضی شعبه 217
دادسرای مشهد مورد بازرسی قرار گرفت و
لوازم سرقتی زیادی کشف شد .این درحالی
بود که بررسی های پلیس با راهنمایی های
مقام قضایی نشان داد اعضای چند باند
موتورسوار کیف ق��اپ ،به طور گسترده در
سطح شهر اقدام به سرقت کرده اند و سپس
گوشی های سرقتی را به ص��ورت نقدی به
یکی از مالخران معروف فروخته اند.بنابراین

در بیانیه منس

وب به تعدادی از کارکنان راه آهن مطرح شد

حادثهرانندگی  خودرویسواریدربولواراقبالالهوریمشهد

...

ازمیان خبرها
بلعیدنموادمخدرجانیکزندانیرا گرفت
بلعیدن م��واد مخدر ج��ان یک زن��دان��ی را در زن���دان آمل
گرفت .دادستان عمومی و انقالب شهرستان آمل به باشگاه
خبرنگاران گفت:این زندانی در زمان مرخصی مقداری مواد
مخدررامیبلعداماپسازبرگشتبهزندان،بستهموادمخدر
در معده وی پاره می شود و این زندانی را به کام مرگ می برد.
علی طالبی با بیان این که این فرد به علت پرونده مواد مخدر و
تصادف در زندان نور به سر می برد ،افزود :وی چند روز پیش
از زندان نور به آمل منتقل شده بود.وی افزود :برخی شبکه
هایمجازیخبرهاییدربارهخودکشییکزندانیدرآملبه
خاطرناتوانیدرپرداختمهریهمنتشرکردندکهکذباست.

تصادف در خاش جان  12نفر را گرفت
  برخورد دو دستگاه خودروی تویوتا وانت در محور خاش به
نوک آباد منجر به کشته شدن 12نفر شد.مدیرکل پزشکی
قانونی به خبرنگار ما گفت :بر اثر برخورد دو دستگاه
خودروی وانت سوخت کش در محور خاش به سراوان11 ،
نفر در صحنه تصادف جان باختند و دو نفر به شدت مصدوم
شدند که یکی از آن ها روز گذشته جان خود را از دست
داد.دکتر «رضا عبدی» ادامه داد :اجساد برای شناسایی
و تعیین هویت به پزشکی قانونی خاش منتقل شدند که 9
جسد متعلق به تبعه افغان و سه جسد دیگر ایرانی هستند.
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بیانیه ای منسوب به تعدادی از کارکنان راه
آهن نکات جدیدی را درباره فاجعه برخورد
دو قطار در «هفت خ��وان » سمنان مطرح
کرده است .به گزارش فارس ،در حالی که در
حادثه مرگبار تصادف قطار در ایستگاه هفت
خوان شاهرود مقصر اصلی حادثه در نهایت
متصدیمرکزکنترلتهرانمشهددرایستگاه
شاهروداعالمشد،نامهجمعیازکارکنانسیر
وحرکترا هآهنگویایحقایقدیگریازجمله
نقصسیستم ATCوحملچهارواگنبیشتراز
ظرفیت توسط قطار تبریز مشهد،تغییرات در
سیستم بی سیم ها و ...است .
درای���ن ن��ام��ه آم���ده است :سیستم کنترل
خودکار حرکت  ATCفقط در روز سانحه
قطار مسافربری دچار اشکال نبوده و اساسا
در شرایط بسیار ناکارآمدی ق��رار دارد و به
هیچ وجه عملکرد آن مورد تایید کارشناسان
نیست.مطابق دستورالعملهای بین المللی

13

درهر 2600حرکتبرنامهریزیشدهقطارها
یک مورد خطا پیش بینی شده است که این
م��ورد در ای��ران با توجه به وضعیت موجود و
مطابق اظهارنظر خود مسئوالن فنی شرکت
راه آهن از هر  20حرکت یک مورد خطا وجود
داشته  17،مورد خرابی بستن  ATCبه علت
خرابی عالیم و یک مورد اجازه عبور از چراغ
زرد با محدودیت  80به جای  30کیلومتر و
یکموردعبورقطاردارای ATCپشتسرقطار
فاقد، ATCبهسمتایستگاهپیشوا،سیستمبه
صورتجوازراهآزادبوددرصورتیکهازایستگاه
بهرام (ماقبل ورامین) دو قطار در بالک میانی
پشتچراغقرمزمتوقفبودندتایکییکیوارد
ایستگاه شوند .این موارد تقریبا کار هر روزه
در این ایستگاه است و گزارش موارد مطرح
شده به رئیس اداره در زمان بازدید کمیسیون
سوانح از ایستگاه گفته شده است.در ضمن
این م��وارد ب��رای یک ایستگاه گ��زارش شده

است .خرابی عالیم سمت ایستگاه پیشوا از
یک طرف و خرابی محور شمار دیجیتال که
مربوط به سیستم بالک میانی یا همان ATC
است باعث درگیری ذهنی پرسنل ترافیک و
افزایشاحتمالخطاومتعاقبابروزسانحهشده
است.مطلبدومخارجکردنسرویسبیسیم
مادر نصب شده در لکوموتیوها و اختصاص
آن به شبکه ترانک است ؛ این موضوع از آنجا
حائز اهمیت است که با کانورشنال کردن
بی سیم های مادر و کم شدن برد این بی سیم
ها و اختصاص الین مربوطه به سیستم ترانک
عمال حساسیت لکوموتیوران ها نسبت به
وقایع اطراف از بین رفته و خطرات بسیاری
را که میشد از این طریق پیشگیری کرد بر
سیستم کنترل ترافیک مستولی کرده است.
در شبکه بی سیم مادر ،راننده با برد زیادی که
از طریق بی سیم داشت میتوانست صدای
ایستگاههای طول مسیر را تا کیلومترها شنود

فرود اضطراری هواپیما در اردبیل به علت نقص فنی
یک فروند هواپیمای مسافربری در مسیر «اردبیل -
تهران» دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بهعلت نقص
فنی به زمین نشست .مدیرکل فرودگا ههای استان
اردبیل در گفتوگو با ایسنا با اعالم این خبر اظهار کرد:
در هوای برفی پیشامدهای اینچنینی طبیعی است به
طوری که خلبان این هواپیما  10دقیقه پس از برخاستن
بهعلت هشدارهایی که از هواپیما دریافت کرده بود
تصمیم به بازگشت به اردبیل را گرفت با توجه به اینکه
هواپیما با یک موتور نیز میتوانست پرواز کند.
سیدفخرالدین هاشمی اضافه کرد :هواپیما بدون هیچ
مشکلی پس از هماهنگی با فرودگاه به زمین نشست و

کند و در همین سانحه میتوانست جلوی بروز
آن را بگیرد.چون متوجه حرکت قطار سمنان
مشهد پشت سر خود میشد و می توانست با
بی سیم مادر ،راننده پشت سری را از توقف
خ��ود در ب�لاک میانی مطلع س��ازد و جلوی
سانحه را بگیرد .البته این در اصل موضوع
تغییری ایجاد نمی کرد که همانا ناکارآمدی
سیستم  ATCبه روش��ی اس��ت که در محور
خراسان نصب و راه اندازی گردیده است.از
همه مهم تر علت خرابی و توقف قطار تبریز
مشهددربینراهاست.براساسدستورالعمل
هایصادرشده لکوموتیوهایزیمنستوانایی
تامین ه��وای م��ورد نیاز سیستم ترمز قطار
را در فصول س��رد بیش از حداکثر  9واگن
 50تنی نداشته و کلیه ادارات کل راه آهن
بر اساس دستورالعمل صادر شده بایداین
موضوع را رعایت می کردند و اداره کل سیر

گزارش،درحالیکهسارقانمذکوربهسرقت
های متعددی اعتراف کرده اند و حدود 13
نفر از شاکیان نیز آنان را مورد شناسایی قرار
داده اند ،بررسی های پلیس بیانگر آن است
کهدزدانخشندرمناطقابوطالب،هدایت،
شهرکپردیس ،خینعرب،طالبو...اقدام
به کیف زنی و گوشی قاپی کرده اند و اموال
سرقتی را به سرکرده مالخران فروخته اند.
همچنین ادامه بررسی های قضایی در این
پرونده نشان داد که مالخران گوشی های
سرقتی را به ط��ور گسترده ای از سارقان
خریداری کرده و آن ها را در کشور همسایه
فروخته اند .تحقیقات بیشتر درباره زوایای
پنهان این پرونده و کشف جرایم احتمالی
دیگر افراد دستگیر شده با صدور دستورات
ویژه و راهنمایی های قضایی توسط قاضی
«سبحانی» همچنان ادامه دارد.
و حرکت که مسئول نظارت بر حسن اجرای
این دستورالعمل بوده است ،در کمال تعجب
می بینید که قطار تبریز مشهد  1با  13واگن
و وزن باالی  661تن را با یک لکوموتیو اعزام
ک��رده که خ��ود ای��ن موضوع ج��ای رسیدگی
بسیاردقیقدارد.مضافااینکهمدیرکلسیرو
حرکت بعدی که از نظر تجربه در جایگاه بسیار
پایینتری نسبت به مدیران اسبق قرار دارد
در بخشنامه شماره  3429مورخ 95/8/2
فهرست جدید قطارهای مسافربری را برای
حمل با دوبله دیزل زیمنس در برنامه پاییزه
اعالم و با کمال تعجب قطارهای تبریز مشهد
 1و 2را از این فهرست خارج میکند؛ حال
اشکال کار این جاست که در تنظیم بخشنامه
صادر شده جدید به برنامه پاییز اشاره شده و
هیچتمهیدیبرایدرجتبصرهایدرخصوص
سایرقطارهایمسافربریکهباتوجهبهبرودت
شدید هوا در همان مسیر مشهد دچار مشکل
می گردند ،صورت نگرفته است.
درموضوعلکوموتیوهاواجرایسیستمکنترل
بالک میانی یا همان  ATCدو تن از مدیران
ارشددخالتداشتندکههردوبیرونازشرکت
راهآهنمالکوسهامدارشرکتهایمختلفی
بوده و هستند که اسناد آن در روزنامه رسمی
قابل مشاهده است.

قتل با تفنگ شکاری پس از جلسه دادگاه

همه مسافران این هواپیما با هماهنگیهای انجام شده
با پرواز شرکت آتا به تهران انتقال یافتند.

 /٩٥٢٨٤٦١٨و

جوان 32سالهبابلیصبحروزگذشتهپسازجلسهدادگاه
ودرگیریلفظیباشوهرخواهرش،بهضربگلولهتفنگ
شکاری به قتل رسید .به گزارش ایرنا  ،این حادثه ساعت
 10و  30دقیقه در پشت ساختمان دادگستری و مقابل
ساختمان اداره ثبت اسناد بابل رخ داد .شاهدان گفتند
که قاتل با تفنگ تک لول شکاری به سر برادر همسرش در
مالءعامشلیککردوبالفاصلهازصحنهگریخت.فرماندار
بابل گفت :قاتل و مقتول که داماد و برادر همسر هستند،
بهدلیلاختالفاتخانوادگیکهازگذشتهداشتنددوشنبه
درجلسهدادگاهحضوریافتند .محمدتقیعباسپورافزود:
بعدازجلسهدادگاهوبیرونازساختماندادگستری،میان

دوطرفدرگیریلفظیرخدادودامادبهداخلخودرواش
رفت و تفنگ شکاری را بیرون کشید و با شلیک یک گلوله
برادر همسرش را از پای درآورد.
وی توضیح داد  :بعد از شلیک گلوله  ،ضارب از صحنه
متواری شد و بعد از طی کمتر از یک کیلومتر در ایستگاه
آمل توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد و به قتل
برادر همسرش اعتراف کرد.فرماندار بابل گفت  :از قبل
چندبارداماداینخانواده،برادرهمسرشرابهقتلتهدید
کرده بود  .مقتول بالفاصله پس از شلیک گلوله با حضور
اورژانس به بیمارستان منتقل شد ،ولی مشخص شد که
وی در دم جان داده بود.

ایکاشحمیدراهیچوقتدرخیابانمالقاتنمیکردموبه
این رابطه دوستی ادامه نمی دادم چرا که نتیجه این دوستی
هوس آلود به جایی رسید که اکنون با دو فرزند آواره و بی
سرپناه شده ام و ...
زن جوان در حالی که همراه دو کودکش به کالنتری پناه
آورده بود با چشمانی اشکبار و غم انگیز به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری گلشهر مشهد گفت :از ابتدای زندگی
ام روز خوش ندیدم .در ازدواج اولم همسرم دچار اعتیاد
شدیدیبودکهباتحملسختیهاورنجهایبسیاریمجبور
به طالق از او شدم و با پذیرفتن حضانت تنها فرزندم به خانه
پدرمبازگشتم.ایندرحالیبودکهپدرموضعیتمالیخوبی
نداشت و به زحمت هزینه و خرج و مخارج زندگی خودشان
را تامین می کرد .مدتی بعد با جوانی در خیابان آشنا شدم
و با او رابطه دوستی برقرار کردم .در پی این رابطه خیابانی
حمید پیشنهاد ازدواج داد .خانواده من به دلیل مشکالت
اقتصادی که داشتند مخالفتی نکردند و حمید بدون اطالع
خانواده اش مرا عقد کرد .اما وقتی این موضوع لو رفت،
خانواده حمید به شدت از ازدواج ما ناراحت شدند و با طرد
حمید ،از هر نوع کمک مالی به او دریغ کردند اما حمید
توانست با قسط و قرض فراوان منزل کوچکی را اجاره کند تا
زندگی مشترکمان را شروع کنیم .حمید با درآمد اندکش با
مشکالت مالی زیادی روبه رو شد .از یک سو فشار اقتصادی
وازسویدیگرفشارروحیومالمتهایپدرومادرشروحیه
حمیدراضعیفوشکنندهکردهبودتاجاییکهدچارناراحتی
روحی شد و به مصرف قرص های اعصاب و روان روی آورد.
مدتی بعد خانواده او با به دنیا آمدن دخترم و دیدن اوضاع به
همریختهحمیداجازهدادندکهمادراتاقیدرمنزلمسکونی
شانزندگیکنیمتاکمیازبارسنگینزندگیازدوشحمید
کاسته شود .زندگی در کنار مادرشوهر و نگاه های سرد و بی
روح آن ها مرا عذاب می داد و آرامش و راحتی را از من گرفته
بود اما چاره ای جز سکوت و ساختن نداشتم .اما همسرم
نمی توانست سرزنش های خانواده اش که مدام می گفتند
«چرا با یک زن مطلقه و بچه دار ازدواج کردی؟! »را تحمل
کند .خانواده حمید همواره به او سرکوفت می زدند که «تو
اگر زن می خواستی به ما می گفتی تا بهترین دختر را از
یک خانواده سرشناس و پولدار برایت انتخاب کنیم »...این
سخنان و حرف هایی که درباره ازدواج ما گفته می شد هر
روز بیشتر اعصاب حمید را به هم می ریخت تا این که شب
ها نمی توانست به راحتی بخوابد .هر روز مصرف قرص های
آرام بخش را افزایش می داد .روزها به همین ترتیب سپری
می شد تا این که همسرم به دلیل استفاده بیش از حد قرص
های اعصاب و روان دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت .با
مرگ همسرم دنیا روی سرم ویران شد و در یک لحظه من و
دو فرزندم تنها ماندیم هنوز چند روزی از مراسم ختم حمید
نگذشته بود که زمزمه هایی را از سوی خانواده همسرم
شنیدم مبنی بر این که زنی که در خیابان پیدا شود باید در
همانجارهاگردد!فهمیدمدیگرجایمندرآنخانهنیست
و بار دیگر با فرزندانم به منزل پدرم بازگشتم ولی پدرم آب
پاکی را روی دستم ریخت و من و فرزندانم را نپذیرفت و حاال
من و فرزندانم آواره و سرگردان مانده ایم...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

دستگیری دو مسلح سابقه دار
توکلی -فرمانده انتظامی   جیرفت  از دستگیری دو
س��ارق مسلح سابقه دار  و کشف چهار فقره سرقت خبر
داد .سرهنگ " مالیی"  اظهار کرد  با توجه به وقوع چندین
فقره سرقت مسلحانه در محدوده های مختلف  جیرفت ،
بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار
گرفت .وی افزود  :ماموران با انجام کار فنی و اطالعاتی
گسترده ،دو سارق مسلح سابقه دار و حرفه ای را شناسایی
و با هماهنگی  مقام قضایی متهمان  را طی عملیاتی
غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند .وی  تصریح
کرد  :سارقان در بازجویی های انجام شده به چهار فقره
سرقت گوشی تلفن همراه و وسایل نقلیه اعتراف کردند  .

 /٩٥٢٨٤٦٢١و
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