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سه شنبه  ۲۴بهمن 26. 1396جمادی االول .1439شماره 1975۷

رسانههای روسی از وقوع حریق در ساختمان یک هتل در مسکو خبر دادند .به گزارش ایسنا ،این حریق از طبقه پانزدهم در هتل
کاسموس مسکو آغاز شد و گفته شده تنها بخش کوچکی از ساختمان این هتل درگیر شعلههای آتش شد ه است.نیروهای آتشنشان با
بیان این که شعلههای آتش مهار شدهاند ،اظهار کردند ۲۳۰ :نفر از افراد حاضر در ساختمان تخلیه شدند.

...

ازمیان خبرها

نماینده قالبی تاکسی
اینترنتی،دزد تلفن همراه بود

اعتراف شرور تهرانپارس
به تخریب  7خودرو
شــرور منطقه تهرانپارس به اتهام تخریب هفت خودرو
شناسایی و دستگیر شــد .به گــزارش میزان،شب یک
شنبه گذشته اهالی خیابان بهار تهرانپارس از تخریب
چند خودرو از سوی شرور معروف محله و همدستش در
چهارراه تیرانداز خبر دادند .بالفاصله با توجه به حساسیت
موضوع رئیس کالنتری در محل حاضر و مشخص شد دو
پسر جوان در حال تخریب خودروهای پارک شده در کنار
چهارراه تیر انداز هستند .با حضور تیم های کالنتری دو
پسر جوان با موتور سیکلت آپاچی از محل فرار کردند که
ماموران به تعقیب آن ها پرداختند .در میانه راه ترک نشین
موتور سیکلت از موتور پیاده و در جوی خیابان مخفی شد.
ماموران که متوجه شدند متهم شرور "محمد" معروف به
محمد بلک است ،به جست وجو در جوی آب پرداختند که
پسر جوان از داخل جوی خارج و وارد خانه یکی از اهالی
شد .ماموران که متوجه خطرات موجود شدند ،با حفظ
احتیاط به تعقیب او پرداختند و پس از این که شرور محله
تهرانپارس از داخل چندین خانه فرار کرد ،سرانجام او را در
خیابان بهار دستگیر کردند .در ادامه تیم دیگری از ماموران
که به دنبال پسر موتور سوار بودند ،موفق شدند در اتوبان
باقری پس از اخطارهای متوالی ،با شلیک گلوله به سمت
الستیک موتور سیکلت متهم را متوقف و دستگیر کنند.
با انتقال دو متهم به کالنتری  147گلبرگ مشخص شد
متهم اصلی محمد ،یکی از اراذل و اوباش معروف منطقه
است که با استفاده از قمه اقدام به تخریب هفت خودرو از
نوع پژو ،ام وی ام و پراید کرده است .همچنین در بازرسی
بدنی متهم مشخص شد او روی پلک های خود اسامی دو
برادرش را خالکوبی کرده است .سرهنگ دوم سعید اعال
قلی پور رئیس کالنتری  148گلبرگ با اعالم این خبر
گفت :متهمان برای رسیدگی به پرونده شان تحویل پلیس
امنیت شدند.

پرداختیم او قصد داشت به منزل یکی از بستگانش
برود ولی من به هیچ وجه از خانواده او خوشم نمی آمد
و دوست نداشتم همسرم به خانه آن ها برود! در همین
گیرودار بود که همسرم با حالت قهر می خواست منزل
را ترک کند .من از خــواهــرزاده همسرم کینه به دل
داشتم و با عصبانیت اصرار کردم که پایش را به خانه
آن ها نگذارد ولی او توجهی به حرف های من نداشت
به همین دلیل از آشپزخانه چاقویی را برداشتم و  2تا 3
ضربه به گردن و قفسه سینه اش زدم .وقتی روی زمین
افتاد چاقو را نیز داخل چاه فاضالب منزل انداختم و
همان شب به پایانه مسافربری رفتم و با اتوبوس عازم
مشهد شدم در این جا هم در یک مسافرخانه اتاقی را
اجاره کرده بودم تا این که کارآگاهان به سراغم آمدند.

هشتم دی گذشته ،پسر جوانی با ورود به منزل مسکونی
در خیابان میرهاشمی تهران با جسد خون آلود مادرش
روبه رو شد و بالفاصله موضوع را به پلیس گزارش داد.
دقایقی بعد با حضور ماموران انتظامی پرونده ای در این
باره تشکیل شد و توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای
ناحیه  27تهران مورد رسیدگی قرار گرفت .کارآگاهان
پلیس آگاهی در مراحل اولیه تحقیقات به همسر مقتول
که متواری بود مشکوک شدند و بدین ترتیب وی تحت
تعقیب قضایی قرار گرفت .بررسی های پلیس نشان می
داد متهم فراری به مشهد گریخته است بنابراین گروهی
از کارآگاهان با در دست داشتن نیابت قضایی وارد
مشهد شدند تا این که عصر چهارشنبه گذشته «نادر»
(متهم) را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

گزارش خراسان حاکی است ،متهم این پرونده جنایی
در پاسخ به سوال قاضی شعبه  211دادسرای عمومی
و انقالب مشهد که آیا به مواد مخدر اعتیاد دارد یا نه؟
نیز گفت :من اهل چیزی نیستم و هیچ وقت مواد مخدر
مصرف نکرده ام! البته گاهی اوقات از قرص های آرام
بخش استفاده می کنم ولی روز حادثه چیزی مصرف
نکرده بــودم .وی همچنین در پاسخ به ســوال قاضی
ویــژه قتل عمد که مشروبات الکلی هم مصرف نمی
کنی؟ گفت :خیر ،من اهل مصرف این گونه چیزها
نیستم!بنابراین گزارش ،با پایان یافتن جلسه بازپرسی،
متهم  56ساله این پرونده با صدور قرار بازداشت موقت
از سوی قاضی میرزایی ،در اختیار کارآگاهان پلیس
آگاهی تهران قرار گرفت .شایان ذکر است شب بیست و

دستگیریگروگانگیرانمردهتلدار

سیدخلیل سجادپور -با دستگیری هشت تن از عامالن
طراحی و اجرای نقشه گروگان گیری مرد هتل دار در
مشهد ،این پرونده حساس در حالی وارد مرحله جدیدی
شد که عامالن آدم ربایی در اخاذی یک میلیارد تومانی
خود با هوشیاری کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی و صدور دستورات ویژه قضایی ناکام
ماندند.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،این پرونده گروگان
گیری از هجدهم دی مــاه گذشته ،زمانی در دستور
کار پلیس آگاهی قرار گرفت که مرد جوانی با تسلیم
شکواییهای به دستگاه قضایی مدعی شد بــرادرش به
قصد عزیمت به دفتر محل کارش در مشهد ،از منزلش
واقع در منطقه احمد آباد خارج شده ولی دیگر اثری از
او نیافته اند!
این مرد جوان با بیان این که برادرش هتلی در جزیره
کیش دارد اظهار کرد :جست وجوهای ما برای یافتن
بــرادرم نتیجه ای نداشت و به تلفن هایش نیز پاسخ
نمی دهد! بنابر گزارش خراسان ،با توجه به اهمیت و
حساسیت موضوع ،این پرونده به شعبه  205دادسرای
عمومی و انقالب مشهد ارجــاع شد و توسط بازپرس
«ابراهیمی» مورد رسیدگی قرار گرفت .این گونه بود
که مقام قضایی با صــدور دستورات ویــژه ای ،پرونده
مذکور را به پلیس آگاهی ارجاع داد و با توجه به احتمال
وقوع جنایت یا گروگان گیری از آنان خواست با بسیج
همه امکانات تخصصی به تحقیق در این باره بپردازند.
گزارش خراسان حاکی است ،به همین دلیل تحقیقات

کارآگاهان اداره جنایی ،به دستور سرهنگ کارآگاه
«حمید رزمخواه» (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی)
آغاز شد .چند ساعت بعد از این ماجرا و درحالی که تالش
کارآگاهان برای ردیابی مرد هتل دار با بررسی دوربین
های مدار بسته ادامه داشت ،یک تماس تلفنی ناشناس،
سرنخ این کالف پیچیده را به ماجرای گروگان گیری گره
زد .این مرد ناشناس که ادعا می کرد مرد هتل دار 40

ساله را ربوده اند از خانواده وی تقاضا کرد یک میلیارد
تومان وجه نقد به حساب کارت بانکی همراه مرد هتلدار
واریز شود در غیر این صورت او را می کشند!
این تماس تلفنی نگرانی عجیبی را به وجــود آورد به
طــوری که خــانــواده وی حاضر بودند ایــن مبلغ را به
حساب گروگان گیران واریز کنند اما کارآگاهان که با
راهنمایی های قاضی ابراهیمی وارد مراحل حساس
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این پرونده گروگان گیری شده بودند با ارائه آموزش
های الزم به خانواده مرد گروگان ،از آن ها خواستند تا
به پلیس اعتماد کنند ،دقایق به کندی سپری می شد
اما کارآگاهان نمی توانستند عملیات رهایی گروگان را
زودتر از موعد آغاز کنند چرا که هنوز اعضای اصلی باند
گروگان گیری و اتباع خارجی دخیل در پرونده شناسایی
نشده بودند.
با این وجود کارآگاهان با استفاده از شگردهای پلیسی،
گروگان گیران را در حالی زیر چتر اطالعاتی خود قرار
داده بودند که برای جلب اعتماد گروگان گیران مبلغ
مذکور به حساب بانکی یاد شده واریز شد ولی آن ها به
دلیل اختالل در سیستم شبکه بانکی نمی توانستند
مبلغ میلیاردی را برداشت کنند تا این که سرانجام وقتی
فهمیدند در محاصره اطالعاتی و عملیاتی پلیس قرار
دارند به ناچار گروگان  40ساله را با چشمانی بسته در
منطقه شهید علیمردانی مشهد رها کردند و گریختند.
گ ــزارش خــراســان حاکی اســت  ،بــا رهــایــی گــروگــان،
عملیات کارآگاهان با صدور دستورات ویژه ای از سوی
قاضی ابراهیمی و با هدایت مستقیم سرهنگ «رزمخواه»
وارد مرحله جدیدی شــد .آنــان که دیگر همه عوامل
این باند گروگان گیری را شناسایی کرده بودند ،طی
چند عملیات هماهنگ و غافلگیرانه به ردزنی متهمان
پرداختند و هشت عضو این باند را دستگیر کردند .بنا
به گزارش اختصاصی خراسان ،عملیات پلیس در این
پرونده همچنان با راهنمایی های بازپرس شعبه 205
دادسرای عمومی وانقالب مشهد ادامه دارد.

رانندگاندواتوبوسمقصرانسوانحخونینبامداد دوشنبه
2حادثه رانندگی محورهای فردوس و تربت حیدریه  11کشته و  60مصدوم برجا گذاشت
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهــور با
تشریح جزئیات دو تصادف بامداد دیروز که چندین کشته
و مصدوم بر جا گذاشت ،علت هر دو حادثه را بی توجهی
به جلو از جانب رانندگان اتوبوس اعالم کرد .در دو حادثه
واژگونی و تصادف دو اتوبوس متاسفانه  11نفر کشته و
بیش از 60نفر مصدوم شدند .
سرهنگ نادر رحمانی دربــاره حادثهای که ساعت یک
بامداد روز گذشته در مسیر مشهد به تربت حیدریه رخ داد
و  2کشته و  31مصدوم به جا گذاشت اظهار کرد :در این
حادثه نیز سه دستگاه خودروی اتوبوس اسکانیا ،تریلی
دانگ فنگ و سواری پراید درگیر بودند و علت این حادثه
نیز بی توجهی به جلو از جانب راننده اتوبوس اعالم شد.
این اتوبوس که متعلق به تعاونی 17بود  ،از مشهد به سمت
بیرجند در حال حرکت بود.

رئیس اورژانس وفوریت های پزشکی  115فردوس نیز
دربــاره تصادف بامدادی یک دستگاه اتوبوس دیگر در
محورطبس  -فردوس به فرخ نژاد خبرنگار«خراسان»
گفت19 :نفر ازمصدومان به بیمارستان طبس اعزام
و 17نفردیگر از آن ها به بیمارستان شهید چمران فردوس
منتقل شدند.
«مجید نقره دانــی» افــزود :به دلیل این که دو ماه است
دستگاه سی تی اسکن فردوس خراب و دردست تعمیر
است ناچار شدیم هفت نفر از مصدومان را با اتوبوس
آمــبــوالنــس و یــک مــصــدوم دیگر کــه وضعیت وخیمی
داشــت را با اورژانـــس هوایی به بیرجند اعــزام کنیم.
فرماندار ویــژه طبس هم گفت :بر اثر این حادثه  9نفر
از مسافران جان باختند و  36نفر زخمی شدند که در
مرحله اول تعدادی به بیمارستان طبس و تعدادی هم
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درامتدادتاریکی

 ۵تن از متهمان پرونده  -عکس از خراسان

پسر 27ساله ای که با معرفی خود به عنوان نماینده تاکسی
اینترنتی،گوشی تلفن همراه سرقت می کرد،شناسایی و
دستگیر شد.
به گــزارش میزان ،چندی قبل مرد جوانی با مراجعه به
کالنتری  ۱۶۱ابوذر تهران در شکایتی مدعی شد مردی
که نماینده یک تاکسی اینترنتی است ،موبایل او را سرقت
کرده و متواری شده است .این مرد که خود را مسافرکش
معرفی میکرد در شکایتش به ماموران گفت :کنار خیابان
منتظر مسافر بودم که پسری شیک پوش سوار موتور به من
مراجعه کرد و مدعی شد نماینده یک تاکسی اینترنتی است
و میتواند با نرم افزاری خاص من را در شرکت ثبت نام کرده
و کاری کند که درآمد من بیشتر شود .دقایقی بعد او از من
خواست تا گوشی موبایلم را به او بدهم تا نرم افزار را نصب
کند .وقتی تلفن همراه را به او دادم ،پسر جوان با ربودن آن
سوار بر موتور سیکلت فرار کرد.
در ادامه ماموران پلیس با تحقیقات بیشتر متوجه شدند
چند راننده خــودروی شخصی در نقاط مختلف شهر در
دام ســارق موبایل قاپ افتاده و به همین شیوه گوشی
تلفن همراهشان سرقت شده است .با توجه به حساسیت
موضوع و افزایش هر روزه شاکیان ،ماموران پلیس تمرکز
خود را روی نقاط فعالیت این متهم قرار داده و سرانجام
موفق شدند او را در منطقه شهرک ولیعصر شناسایی و
دستگیر کنند.
سرهنگ اردشیر نادری رئیس کالنتری ۱۶۱ابوذر با اعالم
این خبر گفت :متهم  ۲۷ساله پس از دستگیری به دهها
فقره سرقت تلفن همراه از رانندگان خودروهای شخصی
به بهانه ثبت نام طرح ویژه تاکسی اینترنتی اعتراف کرد.
همچنین تاکنون  ۶شاکی با مراجعه به پلیس از پسر جوان
شکایت کرده اند.

حریق در هتل کاسموس
روسیه

اعترافاتمردهمسرکشدرمشهد
سجادپور -مــردی که حــدود  25روز قبل همسرش
را در پی درگیری لفظی در تهران کشته بود ،با تالش
کارآگاهان و صدور دستورات ویژه قضایی در مشهد
دستگیر شد و در حضور بازپرس ویژه قتل عمد مشهد به
تشریح چگونگی وقوع این جنایت پرداخت.
به گزارش خراسان ،این مرد  56ساله که پس از ردزنی
هــای اطالعاتی و صــدور دستوری از ســوی بازپرس
کاظم میرزایی (بــازپــرس ویــژه قتل عمد مشهد) در
مخفیگاهش واقع در اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) به
چنگ کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران افتاد،
در اولین مرحله از بازجویی ها به صراحت ارتکاب قتل
را پذیرفت .وی درباره چگونگی وقوع جنایت به قاضی
میرزایی گفت :آن روز عصر باز هم با همسرم به مشاجره
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به بیمارستان فردوس منتقل شدند.
مهندس«طالیی مقدم» با انتقاد از
کمبود امکانات و تجهیزات بهداشتی
و درمانی در شهرستان،کمبود ها را
مربوط به اورژانـــس ،پلی کلینیک،
تخت بیمارستانی و ...اعالم کرد و
خواستار همت بیشتر مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند برای رفع این کمبودها شد.
طالیی مقدم با انتقاد از این که حدود یک ماه است دستگاه
سی تی اسکن بیمارستان طبس سوخته است اما هنوز
اقدامی برای تعمیر آن انجام نشده است افزود :همین
کمبود سبب شد تا تعدادی از مصدومان حادثه با بالگرد
به مراکز درمانی بیرجند منتقل شوند .معاون سیاسی
و امنیتی استاندار خراسان جنوبی هم روز گذشته در

دزدی که «نه» نمی گوید!
همه بدبختی های من به خاطر این است که نمی توانم به
خواستههایدیگران«نه»بگویم .باآنکهبارهامجازاتهای
سختی را متحمل شده ام اما باز هم در برابر این کلمه آن قدر
ضعیفم که زندگی و آینده ام را به تباهی کشانده ام .شاید
روزی که برای اولین بار به پیشنهاد دوستان برای مصرف
مواد مخدر یا خالفکاری های دیگر «نه» می گفتم امروز
بهترین سال های عمرم را در زندان سپری نمی کردم و ...
جــوان  35ساله ای که در عملیات طرح ارتقای امنیت
اجتماعی و العادیات و به جرم سرقت توسط کارآگاهان
ادارهمبارزهباسرقتپلیسآگاهیخراسانرضویدستگیر
شده است در حالی که بیان می کرد باز هم با وسوسه های
شیطانیدوستانمسابقهدیگریبهکارنامهسیاهخالفکاری
هایم افزوده شد در تشریح ماجرای زندگی اش گفت :در
خانواده ای پرجمعیت به دنیا آمدم و در محله ای رشد کردم
کهبیشتردوستانمبهخالفکاریهایشانافتخارمیکردند
و به قول معروف این کارها را نشانه ای از بزرگ شدنشان می
دانستند .هیچ کدام از  10خواهر و برادرم نتوانستند دیپلم
بگیرند و من هم هیچ وقت راهنمای درستی در زندگی
نداشتم .سوم راهنمایی بودم که تحت تاثیر هم محله ای
های بزرگ تر از خودم قرار گرفتم و ترک تحصیل کردم آن
ها مدام از درآمدهای مالی خودشان سخن می گفتند و
درس و مدرسه را بی ارزش می خواندند .وقتی می دیدم
آن ها به راحتی در قهوه خانه می نشینند و با پول خودشان
قلیان می کشند یا یکدیگر را به صرف چای و کشیدن سیگار
دعوت می کنند من هم برای آن که استقالل مالی داشته
باشم به دستفروشی نوارهای مبتذل روی آوردم ولی این
کار سود زیادی نداشت و از سوی دیگر هم از ترس پلیس،
باید پنهانی این کار را انجام می دادم در همین روزها بود که
به تعارف دوستانم در یک قهوه خانه برای اولین بار سیگار را
الی انگشتانم گذاشتم! دیگر پاتوقم همین قهوه خانه شده
بود تا این که برای درآمد بیشتر به کارگری ساختمان روی
آوردم .اما وقتی از سر کار باز می گشتم دوستانم مرا تشویق
به مصرف تریاک می کردند تا به قول آن ها خستگی از بدنم
بیرون برود .مدتی بعد زمانی به خود آمدم که دیگر به مواد
مخدرآلودهشدهبودمدرهمینروزهاعاشقیکیازبستگانم
شدم و برای آن که ماجرای اعتیادم در آزمایش های پیش
از ازدواج لو نرود برای چند روز مصرف مواد را ترک کردم
اما از روزی که مراسم عقدکنان برگزار شد دوباره به دعوت
دوستانم مصرف مواد را شروع کردم این در حالی بود که
در فروشگاه یکی از بستگانم مشغول به کار شده بودم ولی
درآمدم کفاف مخارج اعتیادم را نمی داد .با وسوسه های
یکی از دوستانم سرقت از مغازه صاحبکارم را شروع کردم
ولی چند ماه بعد او متوجه کسری حساب هایش شد و این
گونهبرایاولینبارراهیزندانشدموقتیمدتمحکومیتم
به پایان رسید دوباره همان دوستان دور و برم را گرفتند به
طوری که هفت سال از عمرم را در حالی پشت میله های
زندان گذراندم که هر بار پس از آزادی دوبــاره به مصرف
مواد و سرقت روی می آوردم این بار نیز به خاطر سرقت
موتورسیکلت و قطعات خودرو دستگیر شدم و ...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسآگاهیخراسانرضوی

آزادی  11زندانی بدهکار مالی به مناسبت
دهه فجر در کرمان

عیادت از مصدومان اعزامی به مراکز درمانی مرکز استان
از بسیج تمام امکانات خراسان جنوبی در همه حوزه ها
برای امداد رسانی به مصدومان این حادثه خبر داد .
دکتر«اسماعیلی» به داغدیدگان حادثه اطمینان داد که با
امکاناتفراهمشدهاجسادجانباختگانبهمحلسکونت
آن ها حمل می شود .به عالوه امکانات الزم برای همراهان
مصدومان حادثه در شهرهای فردوس ،طبس و بیرجند
فراهم شده است.

توکلی -مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان کرمان
از آزادی 11زنـــدانـــی بــدهــکــار مــالــی از زنــــدان های
اســتــان کــرمــان بــه مناسبت ایـــام ا ...دهــــه مــبــارک
فجر خبر داد و گــفــت:زنــدانــیــان مــربــوط بــه شهرهای
جیرفت،بافت،شهربابک،منوجان و کرمان بوده اند .به
گزارش خبرنگارما افضلی افزود :این افراد که تمامی آن ها
مرد بودندپس از گذراندن محکومیت،به دلیل بدهی مالی
در زندان به سر می بردند که با کمک 721میلیون ریالی
انجمن از زندان آزاد شدند.
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