حوادث

پنج شنبه  26بهمن 28. 1396جمادی االول .1439شماره 1975۹

ورود پیکر  3تن از دریانوردان سانچی
به تهران

صبح دیروز پیکر سه تن از دریانوردان سانحه سانچی وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران شد و با حضور علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و رئیس کمیته رسیدگی به سانحه سانچی ،مورد استقبال تعدادی از مقامات کشوری ،لشکری و خانواده های شهدای خدمت
قرار گرفت.

...

ازمیان خبرها

راننده  16ساله باعث مرگ
نوجوان  15ساله شد!
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از واژگونی یک دستگاه
سواری پیکان ،فوت نوجوان  15ساله و مجروح شدن دو
نوجوان  16ساله خبر داد.
به گــزارش ایسنا و به نقل از روابــط عمومی فرماندهی
انتظامی استان اصفهان ،سرهنگ صادق کاظم زاد گفت:
ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان نایین از
واژگونی یک دستگاه سواری پیکان مطلع و به محل اعزام
شدند که مشخص شد در این حادثه رانندگی ،راننده 16
ساله یک سواری پیکان به علت تخطی از سرعت مطمئنه
کنترل خودرو را از دست داده و موجب واژگون شدن آن
شده است.
وی ادامه داد :متاسفانه در این سانحه سرنشین  15ساله
خودرو فوت کرد و راننده و دیگر سرنشین خودرو که هر
دو  16ساله هستند به شدت مجروح شدند .وی افزود:
والدین باید بر فرزندان خود نظارت داشته باشند و تحت
هیچ شرایطی وسیله نقلیه خود را در اختیار فرزندانی که
به سن قانونی نرسیده اند و گواهی نامه متناسب با آن
وسیله نقلیه را ندارند قرار ندهند تا شاهد وقوع حوادث تلخ
رانندگی نباشیم.

تیراندازی در مریلند آمریکا
 3مجروح برجای گذاشت
به دنبال تیراندازی در نزدیکی مقر آژانــس امنیت ملی
آمریکا در مریلند سه نفر زخمی شدند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ،شبکه تلویزیونی سی بی
اس تصاویر خودرویی مشکی را در نزدیکی در ورودی
آژانس امنیت ملی منتشر کرده که روی شیشه جلوی آن
آثار اصابت گلوله به چشم می خورد.
طبق اعــام رسانه هــا ،یک فــرد در ارتباط با ایــن حمله
دستگیر شده اســت .در مــارس  2015نیز دو نفر سعی
کردند با وسیله نقلیه مشابهی به مقر آژانس امنیت ملی وارد
شوند که در جریان آن یکی از سرنشینان خودرو کشته شد.
سازمان آتش نشانی و اداره پلیس مریلند در حال امداد
رسانی در محل مذکور هستند .یک سخنگوی شهر فرت
میدمریلندگفت:اکنوننمیتوانحادثهتیراندازییاحمله
با خودرو را تایید کرد .وی در ادامه افزود :یک نفر مجروح
شده که بالفاصله به مکانی منتقل شده است اما هنوز محل
انتقال وی نیز مشخص نیست .براساس اظهارات یکی از
سخنگویان کاخ سفید ،دونالد ترامپ در جریان جزئیات
این حادثه قرار گرفته است.

حادثه واژگونیاتوبوسدرمحوریاسوج-اصفهان 3قربانیگرفت
حادثه واژگونی اتوبوس در محور یاسوج-
اصفهان  3کشته و  9مصدوم برجا گذاشت.
رئیس بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
گفت :پس از انتقال مصدومان به بیمارستان
شهید بهشتی ،تیم  CPRاورژانس بالفاصله
کار رسیدگی به مجروحان را شروع کردند.
دکــتــر ســعــیــدی نــــژاد وضــعــیــت عمومی
همه مصدومان را رضایتبخش اعــام و
خاطرنشان کــرد :تعدادی از این بیماران
شرایط ترخیص را دارنــد که روند ترخیص
آن ها پس از مراحل قانونی انجام میشود.
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دکتر سعیدی نــژاد ،تصریح کرد :حال سه
نفر از مصدومان وخیم است و یکی از آنها
وضعیت بــدتــری نسبت بــه بــقــیــه دارد .به
گــزارش ایسنا ،مدیر عامل جمعیت هالل
احمر کهگیلویه و بویراحمد نیز از انجام
عملیات ره ــا ســـازی مــصــدومــان حــادثــه
واژگونی اتوبوس در محور یاسوج به اصفهان
خبر داد .
امان ا ...جهانبین افزود :صبح امروز(دیروز)
اتوبوسی با حدود  ۱۵سرنشین در نزدیکی
روســتــای "بـــاگ" بــه دره ســقــوط کــرد که

بالفاصله امداد رسانی دستگاه های متولی
آغاز شد و نیروهای واکنش سریع و امدادی
هالل احمر و مسئوالن وارد عمل شدند و پس
از انجام عملیات رهاسازی مصدومان حادثه
را به بیمارستان انتقال دادند.
در حادثه واژگونی اتوبوس کیش  -اصفهان
با  15سرنشین در محور یاسوج-اصفهان
که صبح روز چهارشنبه 25 ،بهمن ماه رخ
داد ،تعداد 9نفر مصدوم به بیمارستان شهید
بهشتی انتقال یافتند و  3نفر در محل حادثه
فوت کردند.

شیطان های کثیف

ماجرایآتشافروزیدرشرکتبرقناحیه2مشهد
سید خلیل سجادپور -مرد  33ساله سابقه داری که از
سال  93تاکنون بهای دو میلیون تومانی برق مصرفیاش
را نپرداخته است در حالی پس از مشاجره لفظی با مدیر
ناحیه  ۲شرکت بــرق مشهد به دلیل قطع شــدن برق
منزلش ،دست به آتش افروزی زد که دو تن از مدیران این
شرکت بر اثر سوختگی روانه بیمارستان شدند.
مدیر روابط عمومی شرکت برق استان خراسان رضوی
روز گذشته در تشریح جزئیات این حادثه به خراسان
گفت :یکی از مشترکان برق که قبوض مصرفی خود را
از سال  1393پرداخت نکرده بود و بدهی دو میلیون
تومانی داشت ،صبح امروز (دیروز) با در دست داشتن
ظرف چهار لیتری بنزین وارد ساختمان شرکت برق
ناحیه  2مشهد شد و اقدام به آتش افروزی کرد .علیرضا
کاشی افــزود :بــرای پرداخت بدهکاری مذکور ،طی
3سال گذشته بارها با وی مساعدت شده بود طوری
که مبلغ بدهکاری او از سوی مدیران شرکت تقسیط
شد تا این مشترک بتواند بدهکاری خود را تسویه کند
اما وی طبق معمول خلف وعده کرد تا این که در جریان
روند قانونی ،ماموران شرکت برق ،به ناچار برق این
مشترک را پس از اخطارهای متعدد قانونی قطع کردند.
متاسفانه او بعد از این ماجرا وارد شرکت برق ناحیه  2شد
و با پاشیدن بنزین ،اتاق مدیر را به آتش کشید .کاشی
اضافه کرد :در پی وقوع این حادثه تاسف بار  ،مدیر امور
برق ناحیه  2و همچنین معاون بهره برداری امور برق
این ناحیه دچار سوختگی شدند که بالفاصله به مرکز
درمانی انتقال یافتند .
مدیر روابط عمومی شرکت برق خراسان رضوی تصریح
کرد :معاون بهره بــرداری امور برق ناحیه  2که آسیب

کمتری دیــده بــود روز گذشته پس از اقــدامــات اولیه
درمانی از بیمارستان ترخیص شد اما مصدوم د یگر
حادثه همچنان در بخش سوختگی بیمارستان بستری
است.
وی با بیان این که مشترک بدهکار مذکور در بازداشت
به سر می برد ،خاطرنشان کرد :تحقیقات در این باره
از ســوی پلیس و مقام قضایی ادامــه دارد .در همین
حال ،معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیز با تایید
دستگیری متهم به آتش افروزی در شرکت برق ناحیه 2
مشهد به خراسان گفت :این متهم پس از به آتش کشیدن

...

درامتدادتاریکی

دفتر مدیر ناحیه  ،2توسط ماموران کالنتری مصلی
دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
قاضی حسن حیدری افــزود :براساس بررسی های
مقدماتی ،این مرد  33ساله دارای چهار فقره سابقه
کیفری است و در زمینه جوشکاری فعالیت می کند .وی
با اشاره به اعترافات متهم در اولین مرحله از بازجویی ها
که عصر روز گذشته انجام شد گفت :براساس مدارک و
مستندات موجود متهم این پرونده از سال  ، 93حدود
دو میلیون تومان به شرکت برق بدهکار بود که صبح روز
گذشته ،ماموران شرکت برق با مراجعه به محل سکونت

وی ،برق منزل او را قطع کردند.
این مقام قضایی تصریح کرد :مشترک مذکور که از این
اقدام شرکت برق عصبانی شده بود ،پس از مشاجره با
ماموران به شرکت برق ناحیه  2می رود تا با مدیر این
ناحیه صحبت کند اما این موضوع منجر به درگیری
لفظی می شود و در نهایت مشترک شرکت برق ،با کرایه
کردن یک دستگاه خودرو به جایگاه سوخت می رود و
پس از آن با یک ظرف چهار لیتری حاوی بنزین وارد اتاق
مدیر ناحیه  2می شود.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین با اشاره
به اعترافات دیگر متهم درباره این حادثه اضافه کرد :در
حالی که مدیر و معاون وی پشت میز کنفرانس بودند ،او
بنزین را روی میز می ریزد و با فندک ،اتاق را به آتش می
کشد که کارمندان اداره از فرار او جلوگیری می کنند و
در ادامه تحویل ماموران انتظامی می شود.
قاضی «حیدری» با بیان این که سوختگی صورت مدیر
اداره از نوع درجه  2است ،تاکید کرد :با شعله ور شدن
محل ،دو مصدوم این حادثه در میان شعله های آتش
گرفتار شدند امــا بــاز هم با یــاری دیگر همکارانشان
توانستند از محل آتش سوزی خارج شوند .وی ادامه داد:
متهم این پرونده که هم اکنون در بازداشت به سر می
برد در بخشی از اعترافاتش گفت :فکر نمی کردم بنزین
به طور ناگهانی شعله ور شود و این حادثه رقم بخورد!!
از سوی دیگر هم با خودم اندیشیدم اگر آتش سوزی
رخ بدهد آن جا کپسو لهای آتش نشانی وجود دارد و
بالفاصله شعلههای آتش را خاموش می کنند!
گزارش خراسان حاکی است :تحقیقات بیشتر در این
باره همچنان ادامه دارد.

جدال با مرگ نتیجه اعتماد به دیوار و شیپور

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان دو
سارق که با مراجعه به برنامه دیوار و شیپور افرادی را که
قصد فروش خودرو داشتند شناسایی و اقدام به سرقت
خودروی آنان می کردند دستگیر شدند.
ستار خسروی ،رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان
گفت :در پی شکایت تعدادی از همشهریان مبنی بر
سرقت خودروی آن ها توسط دو فرد ناشناس ،رسیدگی
به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار
گرفت و با انجام تحقیقات مشخص شد سارقان پس از
مراجعه به برنامه دیوار و شیپور و شناسایی افرادی که
قصد فروش خودروی خود را داشتند با آن ها تماس می
گرفتند و محلی را برای مالقات تعیین می کردند سپس
به بهانه بررسی خودرو سوار آن می شدند و در یک فرصت
مناسب خــودرو را سرقت می کردند .خسروی ادامه

داد :کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان با انجام اقدامات
تخصصی موفق به شناسایی یکی از سارقان شدند و با
هماهنگی قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سارق دیگر نیز در یکی از شهرستان های شرق استان
شناسایی و در حالی که با خودروی سرقتی قصد فرار
داشت توسط کارآگاهان غافلگیر و دستگیر شد .رئیس
پلیس آگاهی استان اصفهان گفت :در یکی از این سرقت
ها مالک برای این که مانع از سرقت شود در خودرو را رها
نمی کند که به زمین می خورد و اکنون در کما به سر می
برد ،در تحقیقات انجام گرفته سارقان به سه فقره سرقت
خودرو در شهر اصفهان اعتراف کردند .وی افزود:اگر
قصد فروش خودرو یا هر وسیله دیگری را از طریق این
سایت ها دارید باید محل مالقات را خودتان تعیین کنید
و در آن جا به تنهایی حاضر نشوید.

چند سال قبل که در چنگ شیطان های کثیف افتاده بودیم
و هر روز بیشتر در گرداب فالکت فرو می رفتیم حتی نمی
دانستیم که قانون از ما حمایت می کند ،ترس از آبروریزی
و خیانت های نامادری ام زندگی من و خواهرم را به نابودی
کشاند و آن قدر در لجنزارهای خالف فرو رفتیم که دیگر ...
دختر  23ساله که به همراه خواهرش و به اتهام کیف زنی
و جیب بری دستگیر شده بود در حالی که سعی می کرد
با پذیرش اتهام سرقت خواهرش را بیگناه جلوه دهد در
تشریح ماجرای تلخ زندگی اش به مشاور و کارشناس
اجتماعی کالنتری  24میرزاکوچک خان مشهد گفت:
هفت ساله بودم که هیوالی طالق خانه و کاشانه ما را ویران
کرد .مادرم که از شرایط سخت زندگی به خاطر اعتیاد و
بیکاری پدرم به ستوه آمده بود طالق را بر زندگی مشترک
ترجیح داد و با رها کردن من و خواهرم به دنبال آرمان های
خودش رفت .در این وضعیت آشفته من و خواهر کوچک ترم
نزد مادربزرگ مان رفتیم و پدرم نیز منزل مان را به پاتوق
معتادان و خالفکاران تبدیل کرد .همه آرزوهای کوچک و
بزرگکودکانهمابهگریههایشبانهدرزیر پتوگره می خورد
و عقده نداشته هایمان را با در آغوش کشیدن یکدیگر تخلیه
می کردیم .وارد مدرسه که شدم خودم را از دید دیگران
پنهان می کردم و آرام چشم به ساندویچ هایی می دوختم
که مــادران همکالسی هایم در کیف هایشان گذاشته
بودند .وقتی قرار بود اولیا برای اطالع از وضعیت درسی
فرزندانشان به مدرسه بیایند من و خواهرم که سه سال از
من کوچک تر بود ،همواره احساس حقارت می کردیم.
مدتی بعد پدرم با زن معتادی ازدواج کرد که به منزلش
رفت و آمد داشت .اما طولی نکشید که با مرگ مادربزرگم،
من و خواهرم نیز به ناچار به منزل پدرم یا بهتر بگویم پاتوق
خالفکاران بازگشتیم .نامادری ام فقط به فکر رفیق بازی
و خوش گذرانی های خودش بود و ما را نیز مجبور می کرد
در مهمانی هایی که دعوت می شد همراه او تا پاسی از شب
بیدار بمانیم .او به اخطارها و دعوت نامه های مدرسه نیز
بی توجه بود تا جایی که به خاطر دیر رفتن های مکرر و بی
انضباطی های زیاد از مدرسه اخراج شدیم و این اولین جرقه
ای بود که مسیر زندگی مان را به انحراف کشید .از آن روز
به بعد دیگر ساعت های زیادی را در کنار بساط مواد مخدر
پدر و نامادری مان سپری می کردیم و در شب نشینی ها
مورد توجه خالفکاران هرزه و چشمان هوس آلود آنان قرار
می گرفتیم .نامادری ام از این وضعیت خشنود بود چرا که
می توانست پول یا مواد مخدر بیشتری از آن شیاطین کثیف
بگیرد .خالصه چند سال قبل دو نفر از همان خالفکارانی
که به منزل ما رفت و آمد داشتند زندگی من و خواهرم را به
تباهی کشاندند و ما نیز از ترس آبروریزی این راز را پنهان
کردیم .آن ها نیز همواره با خرید لوازم و مایحتاج زندگی،
پدر و نامادری ام را راضی می کردند .این بود که دست
خواهرم را گرفتم و آواره کوچه و خیابان شدیم .دیگر نمی
خواستیم به خانه پدر بازگردیم به همین دلیل منزلی را در
یکی از شهرک های حاشیه مشهد اجاره کردیم و به کیف
زنی و جیب بری روی آوردیــم .خواهر کوچک ترم یک بار
توسط ماموران دستگیر و روانه زندان شد .این بار نیز به
همراه خواهرم محتویات کیف یک زن را سرقت کردم که
آن زن متوجه شد و  ...شایان ذکر است به دستور سرهنگ
حمیدرضا عالیی (رئیس کالنتری میرزاکوچک خان) دو
دختر  20و  23ساله پس از انجام مشاوره های اجتماعی
به دستگاه قضایی معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

 3پزشکقالبی
درقرچکدستگیرشدند

ادعای ضد و نقیض اولیا و مدیران مدرسه
درباره آسیب مغزی یک دانش آموز

آسیب مغزی یک دانش آموز دوره متوسطه در مشکین
شهربراثربرخوردسرویبهزمینحیاطمدرسهاظهارات

ضد و نقیض اولیای این دانش آموز و مسئوالن مدرسه را
درپیداشتهاست .بهگزارشایرنا،عمویمهدیزیادپور
دانش آموز آسیب دیده مدعی است که برادرزاده اش روز
سهشنبهتوسطیکیازدبیرانادبیاتدبیرستانطالقانی
مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سرش به زمین برخورد
کرده است .وی ادعا کرد که پزشکان به خاطر وضعیت
وخیم این دانش آموز  ،وی را به اردبیل اعزام کرده اند و
هم اکنون مهدی در کما به سر می برد .در این حال مدیر
مدرسهطالقانیمشکینشهرباانتشاراینخبر،هرگونه
تنبیهمهدیزیادپوردانشآموزکالساولایندبیرستان
راتکذیبکردهاست .مسئوالنآموزشوپرورشمشکین
شهرنیزازاظهارنظردربارهاینحادثهخودداریمیکنند.
این حادثه و حواشی آن روز چهارشنبه در فضای مجازی
مشکینشهرانعکاسگستردهایداشتهاست.

رئیسشبکهبهداشتودرمانشهرستانقرچکازدستگیری
سه پزشک قالبی در این شهرستان خبر داد .دکتر حسین
لیاقتدار روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد :با
هدف اجرای طرح بازرسی از واحدهای درمانی شهرستان،
کارشناسانشبکهبهداشتسهپزشکقالبیراکهبااستفاده
از مهر نظام پزشکی در کنار دیگر پزشکان به کار طبابت
مشغولبودندشناساییکردند.
وی افزود :این افراد در زمینه دندان پزشکی ،لیزر و جراحی
های زیبایی فعالیت داشتند و از مطب و مهر پزشکان دیگر
سوءاستفادهمیکردند.ویبیانکرد:باشناساییاینافراد،
شمار پزشکان قالبی دستگیر شده طی سه ماه گذشته به
چهارنفررسیدکهازاینتعداددونفرمردودونفرزنهستند.
لیاقتدار گفت :این افراد هیچ گونه تخصصی در کار طبابت
نداشتندوازمشکالتدرمانیمردمسوءاستفادهمیکردند.
ویتصریحکرد:محلفعالیتغیرقانونیاینافرادپلمبشد
و آن ها به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع
دادهشدند.

دستگیریعامل 5فقرهسرقت
مسلحانهدرایرانشهر
فرمانده انتظامی شهرستان «ایرانشهر» از دستگیری سارق
مسلحباپنجفقرهسرقتمسلحانهدراینشهرستانخبرداد.
به گزارش میزان ،سرهنگ محمود سعادتی گفت :در پی
چندین فقره سرقت مسلحانه موبایل و مغازه در شهرستان
ایرانشهر بررسی موضوع به صــورت ویــژه در دستور کار
کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت .وی
افزود :کارآگاهان در پی پایشهای اطالعاتی و گشت زنی
هدفمند در نقاط جرم خیز یک سارق مسلح را شناسایی و با
هماهنگیمقامقضاییدرمخفیگاهشدستگیرکردند.این
مقامانتظامیبیانکرد:متهمدرتحقیقاتاولیهپلیسیبهپنج
فقرهسرقتمسلحانهگوشیومغازهاعترافکرد.
فرماندهانتظامیشهرستانایرانشهرخاطرنشانکرد:متهم
پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی
تحویلمقامقضاییشد.
CMYK

