حوادث

پنج شنبه  2۵مرداد  ۴ .1397ذی الحجه  .1439شماره 1989۳

 2کارگر زنده
در دیگ آلومینیوم دبی سوختند

دو کارگر با سقوط در دیگ آلومینیوم در منطقه صنعتی جبل علی دبی زنده زنده سوختند .به گزارش ایسنا ،پلیس دبی در گزارشی اعالم
کرد که در پی سقوط سنگهای مذاب روی دو کارگر شاغل در صنایع آلومینیوم در منطقه جبل علی این دو کارگر در دیگ آلومینیوم
سقوط کردند و زنده زنده سوختند.براساس این گزارش  ،پلیس دبی در حال تحقیق درباره علت حادثه است.

...

ازمیان خبرها
مرگ تلخ دختر نوجوان درسد نساء بم
توکلی -دختر نوجوانی که به همراه خانواده اش به منطقه
حفاظت شده سد  نساء  در حوالی  بم  رفته بود ،به دلیل
نامعلومی در آب سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
معاون امور امدادونجات جمعیت هالل احمر استان کرمان
از مرگ دختری  14ساله  درسد نساء بم  خبرداد.
حیدری پور روزگذشته گفت  :عصر  روز سه شنبه  در پی  
تماس تلفنی مبنی بر  غرق شدن دختری  ۱۴ساله در
سد نساء بم ،بالفاصله دو تیم امدادی از این  شهرستان
به محل وقوع حادثه اعزام شدند .وی  افزود   :امدادگران
و نجاتگران بمی پــس از ســه ســاعــت تــاش مـــداوم در
عمق   پنج  متری سد نساء ،جسد ثریا الماس زاد را پیدا
کردند و از آب بیرون کشیدند   و تحویل خانوادهاش   دادند.
این گزارش حاکی است این دومین قربانی در سدهای
استان کرمان طی هفته گذشته است.

 700فقره کالهبرداری توسط یک خانواده

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند
کالهبرداری خانوادگی خبرداد که با شگرد همراه بانک
از طعمههای خود مبلغ  20میلیارد ریال کالهبرداری
کرده بودند.
  به گزارش ایسنا ،سردار عباسعلی محمدیان گفت :در پی
وصول یک فقره پرونده سرقت اسلحه شکاری از کالنتری
 12چمران به پایگاه یکم پلیس آگاهی استان البرز،
بررسی موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار
گرفت.
سردار محمدیان گفت :طبق اظهارات شاکی محرز شد
که شخص ناشناسی ،طی تماس تلفنی  ،درخواست
خرید یک قبضه اسلحه شکاری را داشته و با مراجعه به
مغازه وی اسلحه را خریداری و با وانمود کردن به شیوه
پرداخت اینترنتی  ،مبلغ  50میلیون ریال هزینه خرید
اسلحه را به حساب وی واریز کرده است؛ در حالی که پس از
بررسیهای صورت گرفته متوجه می شود مبلغ مذکور به
حساب وی واریز نشده است.
وی افزود  :در بررسیهای تکمیلی ماموران مشخص شد
متهم در استانهای آذربایجان ،مازندران ،قزوین و تهران
نیز به همین شیوه با هویت و مشخصات ظاهری متعدد به
خرید طال ،موبایل ،پوشاک ،لوازم جانبی رایانه و تجهیزات
داخلی خودرو اقدام و پس از پرداخت هزینه اموال خریداری
شــده به صــورت اینترنتی و ارســال پیامک جعلی مبنی
بر واریز وجه نقد از طریق تلفن همراه و نیز جلب اعتماد
فروشنده ،از آن ها کالهبرداری کرده است.
این مقام انتظامی گفت :با انجام اقدامات اطالعاتی و چهره
نگاریهای فرضی ،چهره متهم از سوی شاکی شناسایی
شد و مخفیگاه وی به صورت نامحسوس زیر نظر قرار گرفت
که پس از اطمینان از حضور وی در منزلش ،ساختمان به
محاصره ماموران درآمد.
وی افزود :زمانی که ماموران قصد رفتن به داخل منزل را
داشتند ،متهم با قفل کردن در اصلی و ممانعت از ورود آن
ها ،به همراه اعضای خانواده اش از طریق پشت بام فرار کرد
که با سرعت عمل ماموران دستگیر و در بازرسی از منزل
یک قبضه اسلحه شکاری سرقتی و تلفن همراه کشف شد.
فرمانده انتظامی استان البرز اظهار کرد :متهم که دارای
هشت فقره سابقه کیفری است ،به 700فقره کالهبرداری
از شهروندان در شهرهای مختلف کشور اعتراف و در
خصوص شیوه و شگرد کالهبردار یها اذعــان کــرد به
منظور خرید از مغازههای مختلف با اعضای خانوادهاش
وارد مغازه مذکور می شد و پس از خرید ،به فروشنده اعالم
میکرد که وجه خریداری شده را از طریق موبایل بانک
پرداخت میکند.
این مقام ارشد انتظامی افــزود :متهم پس از وارد کردن
شماره فروشنده و نیز رمز دوم خود ،زمانی که مشخصات
بانکی فروشنده روی صفحه ظاهر میشد با نشان دادن
صورت وضعیت موجود و جلب اعتماد فروشنده ،قبل از
زدن دکمه تایید ،به جای شماره کارت فروشنده ،شماره
کارت خود را ثبت می کرد و انتقال وجه را انجام میداد .در
این لحظه فرد کالهبردار ،پیامک تراکنش انتقال وجه واریز
شده به حساب خودش را به فروشنده نشان می داد و باعث
گمراهی فروشندگان میشد.
فــرمــانــده انتظامی اســتــان الــبــرز بــا بیان ایــن کــه مبلغ
کالهبردار یهای انجام شده  20میلیارد ریــال بــرآورد
شده است خاطرنشان کرد  :تا کنون 12نفر از مال باختگان
شناسایی شدهاند.

واژگونی مرگبار اتوبوس در اکوادور

...

درامتدادتاریکی

پسر پرده از قتل پدر برداشت
فرمانده انتظامی شهرستان رامیان در شرق استان
گلستان از قتل پدر خانواده به دست پسر و دو همدست
دیــگــرش خبر داد .سرهنگ «عــلــی اکــبــر ب ــای» روز
چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :اوایل مرداد
امسال با سقوط یک دستگاه خودرو به دره ای در یکی
از روستاهای شهرستان رامیان ،جسد سوخته یک مرد
نیز در خودرو پیدا شد .وی افزود :با توجه به حساسیت

موضوع و برخی شواهد که حکایت از عمدی بودن این
اتفاق داشت ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس
آگاهی قرار گرفت .در تحقیقات اولیه ،فرزند این فرد
که در لحظه حادثه همراه وی بوده ،گفته بود که پدرم
به علت سرعت باال و ناتوانی در کنترل خودرو به سمت
دره منحرف شد اما من توانستم به موقع از خودرو بیرون
بپرم .سرهنگ بای بیان کرد :پلیس با شنیدن اظهارات

مشکوکپسرمتوفیوبررسیصحنهحادثه،موفقشدبا
استفاده از شگردهای پلیسی پرده از راز جنایت بردارد.
فرمانده انتظامی رامیان افزود :پسر جوان که در مقابل
شواهد چارهای جز اعتراف به قتل پدر نداشت ،اقرار کرد
با توطئه نامادری و همسر خود ،پدرش را به قتل رسانده و
در تشریح نحوه ارتکاب قتل نیز گفت که ابتدا با خوراندن
قرصخواب،پدررامسمومکردیموسپسباضربهبهسر،

ضجه های کودک
او را به قتل رساندیم و برای فرار از قانون اقدام به صحنه
سازی کردیم .فرمانده انتظامی شهرستان رامیان ادامه
داد :قاتل و دو همدستش دستگیر و با تشکیل پرونده
تحویل مراجع قضایی شدند.

فاجعه کودک آزاری این بار در بوکان تکرار شد

مرگ تلخ ژیوان درچنگ آرزو
نامادری در بوکان پس از آن که بدن کودک پنج ساله را با
دندان مجروح کرد ،با جسم سختی به سر او زد که باعث
مرگمغزیاششد.
به گزارش گروه جنایی رکنا ،ژیوان ،پسربچه پنج ساله روز
پنج شنبه یازدهم مرداد با حالت تشنج ،خون ریزی مغزی
وباعالیمکبودیوگازگرفتگیرویصورتوساقپاتوسط
پدرش به بیمارستان بوکان منتقل شد که پزشکان او را
بهدلیلوخیمبودنوضعیتبهبیمارستانمهابادفرستادند
امامعالجاتدربارهاینکودکمؤثرواقعنشدوجانسپرد.
ایوبآذینپور،معاونسیاسی-اجتماعیفرمانداریبوکان
با تایید این خبر اعالم کرد :بر اساس اعالم نظر پزشکان
معالج این کودک دچار مرگ مغزی شده است .پدر این
کودک نیز از همسر خود که نامادری کودک بوده شکایت
کرده است و باید درباره جزئیات بیشتر این پرونده منتظر
اعالمنظرنهادقضاییباشیم.
بنابراین گزارش ،آرزو ،نامادری ژیوان به اتهام ضرب و شتم
تفهیم اتهام شده است و از آن جا که محل وقوع این حادثه
بوکاناست،پرونده بهاینشهرستانانتقالدادهشد.
▪روایت عموی ژیوان از قتل کودک بیگناه

عموی ژیوان در شرح این جنایت تلخ به رکنا می گوید :پس
از آن که محمدامین ،پدر ژیوان از همسرش جدا شد ،ژیوان
با پدر و مادرم ،یعنی پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می
کرد .این ماجرا پنج سال طول کشید تا این که برادرم آذر
سال گذشته با دختری از یکی از روستاهای اطراف بوکان
آشناشدکهاوهمدرازدواجاولشباشکستمواجهشدهبود.
وی تصریح می کند :زمانی که متوجه عالقه برادرم به آرزو
شدیم برای او یک تاکسی خریدیم و یک خانه در اختیارش
گذاشتیم تا بتواند زندگی جدیدش را در آرامــش شروع
کند ،اما با این حال خودشان اصرار کردند که همراه پدر و
مادرم زندگی کنند .عموی ژیوان می افزاید :مدتی از آغاز

زندگی مشترک برادرم با آرزو نگذشته بود که همسرش از
اوخواستبرایدیداربابرادرشبهترکیهبروند،پدرومادرم
نیزتمامیمخارجسفرآنهاراتقبلکردند.پسازبازگشت
از سفر ترکیه آرزو به خانواده ام گفت که می خواهد به دیدار
عمویش برود ،چند روزی از برادرم و همسرش خبری نبود
تا این که برادرم با ما تماس گرفت و گفت که می خواهند
مستقل زندگی کنند ،به همین دلیل دیگر به خانه پدری
بازنخواهندگشت.چندروزبعدبرادرمبهدنبالژیوانآمدو
گفتکههمسرشگفتهاستبایدژیوانراباخودببرموگرنه
خودکشی می کند .وی می گوید :روابط برادرم با خانواده
قطع شد و مدتی بعد فهمیدیم در یکی از محله های بوکان
خانه ای کرایه کرده است که این شرایط فقط سه ماه دوام
داشت .وی می گوید :عصر روز حادثه ،آرزو با برادرم تماس
گرفت و از او خواست به دنبالش برود تا با زنان همسایه به
پارک شهر بروند ،برادرم با تاکسی به دنبال شان رفت و آن
ها را به پارک رساند ،زمانی که آن ها به خانه باز می گردند

پشت پرده مرگ جویندگان طال در ورزقان
رئیس خانه معدن آذربایجانشرقی گفت :افرادی در
محدوده معدن طالی ورزقان اقدام به سرقت رگههای
طال دار کرده اند« .نصیر نوری» در گفتوگو با ایسنا،
در خصوص دلیل ریزش معدن طال در ورزقــان ،اظهار
کرد :موضوع مربوط به ریزش معدن طال نبوده بلکه
در محدوده معدن افرادی به صورت غیر مجاز اقدام به
برداشت طال کرده اند که در محل اکتشاف سنگ بر
رویشان افتاده و محبوس شده اند .وی با بیان اینکه
در خود معدن طالی ورزقــان هیچ گونه حادثه ای رخ
نداده است ،افزود :این افراد از کارگران معدن نبوده و
به صورت غیر مجاز در محدوده معدن ،اقدام به سرقت

رگههایطالدارکردهاند.ویگفت:اینمعدندرزمینی
به مساحت چهار هزار هکتار واقع شده است؛ بنابراین
نمیتواندرسرتاسراینمحلنگهبانگذاشت،ازاینرو
طبیعیاستکهافرادازطریقکانالهایمختلفاقدام
بهسرقتکنند.نورییادآورشد:اینموضوعچندینبار
به دستگاههای قضایی و امنیتی اطالع داده شده است
اما افراد دستگیر شده به قید ضمانت آزاد شدند که باید
اهتمام جدی به این موضوع داشته باشیم .شایان ذکر
است :افرادی به صورت غیرمجاز در حال حفاری برای
به دست آوردن طال بودند که بر اثر ریزش محل حفاری
دو تنازآنانجانباختندویکنفردیگرمجروحشد.

یکیاززنانهمسایهبهبرادرممیگویدکهکلیدهایشرادر
پارک جاگذاشته است و از او می خواهد او را تا پارک ببرد تا
کلیدهایش را بردارد .برادرم او را به پارک می برد و به خانه
اش بازمی گرداند سپس به خانه خودش می رود و می بیند
که آرزو در حال تنبیه بدنی ژیوان است ،برادرم با همسرش
بحثمیکندوبهاومیگویدکهاگرنمیتوانیازاونگهداری
کنیبگذارتااورابهخانوادهخودمبسپارم.آرزونیزدرجواب
اومیگویدکهژیوانمانندبچهنداشتهخودماستومناورا
دوستدارم.برادرمپسازاینماجرابهبیرونازخانهمیرود
تاباتاکسیچندمسافرراجابهجاکند،شبهنگام،زمانیکه
بهخانهبازمیگرددچندبارزنگدررامیزنداماکسیدررا
باز نمی کند تا این که پس از 20دقیقه آرزو در را باز می کند
ومیگویدژیوانتشنجکردهاست.برادرمهمراهاوبهداخل
خانه می رود و می بیند ژیوان در حالی که برهنه و بیهوش
است،زیردوشآبیخدرحمامقراردارد.
عموی ژیوان اظهار می کند :برادرم ژیوان را به بیمارستان

شهر می برد که در آن جا متوجه آثار گازگرفتگی روی بدن
ژیوان می شود ،به همین دلیل به آرزو مشکوک می شود،
ایندرحالیبودکهآرزوازبرادرمخواستهبودتااورابهترکیه
بفرستد یا خودکشی می کند .محمدامین از او می خواهد
حقیقت را بگوید ،آرزو نیز می گوید من او را کتک زدم اما به
کسیچیزینگو،خانوادهآرزونیزاوراتحتفشارگذاشتند
تا به ما و پلیس چیزی نگوید .در ادامه ژیوان به بیمارستان
مهابادمنتقلودرآنجامرگمغزیاوتاییدشد.
وی می افزاید :آرزو زمانی که متوجه مرگ مغزی ژیوان
شد قصد داشت از مهاباد فرار کند و به ترکیه برود اما توسط
مامورانپلیسدستگیرشد.درنهایتژیواندرروزهفدهم
مردادماهساعت 23تسلیممرگشد.درتحقیقاتمشخص
شد که آرزو با جسم سختی به سر او زده است و همین باعث
شدهاومرگمغزیشود.
عمویژیوانمیگوید:دوماهپیشنیزدستژیوانشکسته
بود و آرزو به برادرم گفته بود که او روی سرامیک افتاده و
همین باعث شکستن دستش شده است ،اکنون مشخص
شدهاستکهآرزودستژیوانراهنگامیکهمشغولکتک
زدناوبوده،شکستهاست.
وی می افزاید :او برادرمان را خام خود کرده بود ،او حتی به
دروغ به برادرمان گفته بود که شوهر اولش دو جنسه بوده و
اوهمچناندوشیزهاست.
عموی ژیوان با گمانه زنی درباره انگیزه آرزو برای کشتن
ژیوانمیگوید:باتوجهبهوضعیتمالیمناسبخانوادهما
این احتمال وجود دارد که آرزو به خاطر دستیابی به ثروت
خانوادگی ما دست به چنین اقدامی زده است ،زیرا روز
گذشتهبرادرممتوجهشدکهآرزوبارداراست.
بنابراین گزارش ،پرونده این جنایت با توجه به محل وقوع
آن به دادستانی بوکان ارجاع شد .این زن به جرم خودش
اعتراف کرده است و هم اکنون در مهاباد زندانی است .روز
گذشتهپیکرژیواندربوکانبهخاکسپردهشد.

برخوردباجرایموتخلفاتاقتصادیدردستوركار  پلیسکرمان
توکلی -برخورد با جرایم و تخلفات اقتصادی به شكل
جدی در دستور كار  پلیس کرمان قراردارد.
فرمانده انتظامی استان با اشــاره به اجــرای طرح
سه روزه ارتقای امنیت در شهرستان كرمان گفت:
بــرخــورد با مخالن نظم و امنیت عمومی جامعه و
تخلفات اقتصادی بــه شكل جــدی در دســتــور كار
است   .به گزارش خبرنگارما ،سردار"  بنی اسدی فر"
در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای طرح ارتقای امنیت
اجتماعی شهرستان كرمان در جمع خبرنگاران
بیان کرد :این طرح با هدف برخورد با مخالن نظم
و امنیت عمومی جامعه و تخلفات اقتصادی به اجرا

درآمـــد .وی تصریح كــرد :در همین  زمینه  بیش
از 200مــیــلــیــون تــومــان   كــاالی قــاچــاق و حــدود
  50میلیاردتومان  كاالی احتكار شده از چندین انبار
بزرگ در شهر كرمان كشف شد.
وی خاطرنشان کــرد :در ایــن طــرح با تــاش خوب
مجموعهانتظامیوپشتیبانیدستگاهقضاییدرزمینه
كشف مواد مخدر ،اقالم ضد فرهنگی ،سوخت و كاالی
قاچاق عملكرد خوبی رقــم خ ــورد  .وی دستگیری
 100متهم  ،کشف حدود سه و نیم تن مواد مخدر و
اموال سرقتی را از دیگر دستاوردهای این طرح سه
روزه برشمرد.

کشف ۴لکسوسسرقتیاز«ایتالیا،روسیهوسوئد»درتهران!
متخصصسرقتخودروهایلوکس:دردبیوترکیهدورهدیدم

چهار لکسوسی که در کشورهای ایتالیا ،سوئد و روسیه
اعالم سرقت و پس از ترخیص از گمرکات وارد ایران شده
بودند ،شناسایی شدند.
به گزارش مشرق ،پلیس آگاهی تهران موفق شد چهار
دستگاه خودروی لکسوس را که پس از اعالم سرقت در
سه کشور اروپایی وارد ایــران شده بودند  ،شناسایی و
توقیف کند.
بر اساس این گزارش این چهار خودروی لکسوس که در
کشورهای سوئد ،روسیه و ایتالیا اعالم سرقت شده بودند،
پس از ترخیص از گمرکات کشور و هنگام شمارهگذاری
شناسایی و در تحقیقات تکمیلی دو متهم این پرونده که
اقدام به ترخیص خودرو از گمرک کرده بودند دستگیر
شدند.
در بــررس ـیهــای پلیسی و زمــانــی کــه کــارشــنــاســان
شمار هگذاری پلیس متوجه دستکاری شماره شاسی
خودروها شدند ،موضوع را به پلیس آگاهی گزارش دادند

و در تحقیقات تکمیلی و پس از مشخص شدن شماره
اصلی شاسی خودروها ،ماموران پلیس آگاهی پایتخت
با استعالم از پلیس بینالملل (اینترپل) متوجه شدند دو
دستگاه از این خودروها در کشور ایتالیا ،یک دستگاه در
کشور سوئد و یک دستگاه در کشور روسیه سابقه اعالم
سرقت داشتهاند.
پــس از دســتــگــیــری ای ــن افــــراد مشخص شــد کــه ایــن
خودروهای گران قیمت توسط مالکان شان تحت پوشش
بیمه قــرار گرفته بودند و اعضای خارجی ایــن باند با
همدستی مالکان و با از کار انداختن «جیپیاس»های
نصب شــده داخ ــل خــودروهــا  ،پــس از یــک سناریوی
ساختگی ،اعالم سرقت می کردند و از بیمه ،خسارت
خودروها را می گرفتند.
سپس ضمن انــتــقــال پنهانی خــودروهــا بــه مــرزهــای
آذربایجان ،قزاقستان و ایران ،با تغییر شماره شاسی و
شماره موتور  ،اقــدام به وارد کردن خودروهای مذکور

بــه ایـــن کــشــورهــا مــی کــردنــد و
پــس از شــمــارهگــذاری بــر اســاس
شمارههای موتور و شاسی جعلی،
آن ها را به فروش میرساندند.
یکی از مسئوالن پلیس آگاهی
پایتخت با تایید این خبر در تشریح
جزئیات بیشتر درباره شگرد این
باند گفت :این افراد با همدستی
فردی در شرکت تویوتا ،فهرست
ش ــم ــارهه ــای شــاســی و مــوتــور
خودروهایی را که به کشورهای دیگر ارسال می شد ،در
اختیار داشتند و با جعل شمارههای اصلی خودروهای
مسروقه ،اقدام به وارد کردن این خودروها به کشور کرده
بودند.
وی بــا بیان ایــن کــه احتما ًال مـــواردی از ایــن قبیل در
کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده است افــزود :اکنون

دو متهم دستگیر شــده کــه بــه عــنــوان ترخیص کــار،
خــودروهــای مذکور را از گمرک ترخیص کــردهانــد در
زندان به سر میبرند .به گفته وی این نخستین پروندهای
است که کالهبرداران و سارقان به این شیوه و شگرد
اقــدام به وارد کــردن خــودروهــای این چنینی به ایران
کرده اند.

از ابتدای امسال صورت گرفت

کشف  319تن انواع مواد مخدر و روان گردان در کشور

در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در بزرگراهی در
نزدیکی پایتخت اکوادور  ۲۳تن کشته شدند.
به گــزارش ایسنا ،بنابر اعــام مقامات محلی اکــوادور،
همچنین در این حادثه که روز سهشنبه گذشته اتفاق افتاد
دستکم  ۱۴نفر دیگر مجروح شدند.
بنابر گزارش راشاتودی ،گزارشهای اولیه حاکی از آن
است که این اتوبوس پس از برخورد با یک خودروی دیگر
واژگون شده است.

13

معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه
با مــواد مخدر از کشف  ۳۱۹تن انــواع مــواد مخدر و
روانگــردان در کشور از ابتدای امسال در کشور خبر
داد .به گزارش میزان ،اسداله هادینژاد گفت :مجموع
کشفیات چهارماه و سه هفتهای امسال  ۳۱۹تن
است که از این مقدار  ۱۸۸۸۱کیلوگرم آن مربوط به
هفته اخیر است .کشفیات امسال ( ۴ماه و سه هفته
مردادماه) به شکل غیر رسمی  ۳درصد نسبت به مدت
مشابه سال قبل افزایش دارد .وی افــزود :بیشترین
میزان مواد مکشوفه از مجموع  ۱۸۸۸۱کیلوگرم،
مربوط به تریاک به میزان  ۱۷۳۶۴کیلوگرم بوده است
که  ۹۲درصد مجموع کشفیات را شامل میشود .این
مقام مسئول در ستاد بیان کرد :همچنین از این میزان،

 ۹۱۹کیلوگرم حشیش ۱۳۲ ،کیلوگرم هروئین،
 ۸۱کیلوگرم مرفین ،  ۴۰کیلوگرم شیشه ،هــزار و
 965کیلوگرم مواد پیشساز ،هفت هزار و  742عدد
قرص روان گردان و  ۳۴۳کیلوگرم مواد دیگر کشف و
ضبط شده است .هادینژاد با بیان این که این میزان
از کشفیات طی  ۱۴۱۷فقره عملیات صورت گرفته
است ،افزود :سرانه کشفیات مواد مخدر در این دوره
 13.3کیلوگرم به ازای هر عملیات بوده است .وی
اظهار کــرد :از مجموع  ۱۹۶۵لیتر مــواد پیش ساز
مکشوفه در این مقطع  ۱۵۰۰لیتر مربوط به سیستان
و بلوچستان و  ۳۷۷لیتر مربوط به استان تهران و بقیه
مربوط به استان یزد و البرز است .این مقام مسئول در
ستاد بیان کرد :از مجموع هفت هزار و  742عدد قرص

روان گردان مکشوفه در این مقطع ،بیشترین تعداد به
ترتیب با سه هزار و  80عدد مربوط به استان آذربایجان
شرقی ،دو هزار و  914عدد استان هرمزگان۷۵۹ ،
عدد استان فارس و بقیه مربوط به استانهای آذربایجان
غربی ،البرز ،همدان ،تهران ،اردبیل ،لرستان ،ایالم و
خراسان شمالی است .هادینژاد افزود :از مجموع هزار
و  651عدد قرص روان گردان مکشوفه در این مقطع،
بیشترین تعداد به ترتیب با  ۸۵۰عدد مربوط به استان
آذربایجان غربی ۴۶۶،عدد استان گلستان ۱۵۲،عدد
استان گیالن و بقیه مربوط به استانهای البرز ،تهران
و همدان است.
وی با بیان ایــن که حــدود  ۸۷درصــد کشفیات این
دوره زمانی مربوط به شش استان کشور است ،اظهار

وقتی نوه کوچکم را برهنه می کند و با شیلنگ و کابل او
را کتک می زند ،جگرم آتش می گیرد مگر می شود زنی
فریادهای دلخراش جگر گوشه اش را بشنود ودم برنیاورد.
دیگر نمی توانستم این صحنه های تلخ را تحمل کنم به
همین خاطر ...
زن  56ساله ای که از پسرش به اتهام کــودک آزاری و
ایــراد ضرب و جرح شاکی شده است در حالی که بیان
می کرد فقط قانون می تواند نوه هفت ساله ام را از این
شرایط زندگی نجات دهد به کارشناس و مشاور اجتماعی
کالنتری سپاد مشهد گفت :حدود  10سال قبل پسرم با
دختری ازدواج کرد اما خیلی زود فهمیدیم که آن دختر
مشکالت روحی و روانی دارد به همین دلیل چندین بار با
نظر پزشکان در مرکز روان پزشکی مشهد بستری شد ولی
بیماری های عصبی او همچنان ادامه داشت به طوری که
مشکالت حادی در زندگی آن ها به وجود آمد .دیگر تحمل
این شرایط برای پسرم امکان پذیر نبود و او به ناچار تصمیم
به طالق همسرش گرفت .این در حالی بود که عروسم
آخرین روزهای بارداری اش را می گذراند ،بعد از به دنیا
آمدن «سینا» پسرم حضانت فرزندش را به عهده گرفت و
همسرش را طالق داد .اما هیچ کدام از ما نمی توانستیم
از این نوزاد مراقبت کنیم این گونه بود که دخترم دلش به
حال سینا سوخت و در حالی که فرزندی نداشت او را به
شهرستان برد تا بزرگ کند ولی دو سال بعد فرزند خودش
به دنیا آمد و به ناچار سینا را به مشهد بازگرداند من هم
توقعی از او نداشتم چرا که دو سال تمام برادرزاده اش را
با هزینه خودش بزرگ کرده بود و دیگر نمی توانست از دو
کودک مراقبت کند .بدین ترتیب من در حالی نگهداری
از سینا را به عهده گرفتم که خودم سرکار می رفتم و از
دو دختر دیگرم نیز مراقبت می کردم چرا که پسرم برای
کارکردن به تهران رفته بود و خیلی کم به مشهد می آمد.
با آن که روزهای سختی را می گذراندم اما از این وضعیت
گله ای نداشتم تا این که پسرم از تهران به مشهد بازگشت و
اوضاع خانه به هم ریخت .او برای هر اشتباه بچه گانه نوه ام
عصبانی می شد و او را به شدت تنبیه می کرد ،وقتی از سر
دلسوزی دخالت می کردم تا سینا را کتک نزند مرا هم به
باد ناسزا و کتک می گرفت .او حتی احترام دخترم را نیز که
مهمان ما بود نگه نمی داشت و او را از خانه بیرون می کرد.
وقتی سینا به خاطر استرس و اضطراب لباسش را کثیف
می کرد با کابل برق و شیلنگ به جان او می افتاد .به ناچار با
بهزیستی تماس گرفتم اما وقتی نیروهای بهزیستی آمدند
او سینا را پنهان کرد و به ما گفت اگر چیزی بگوییم ما را می
کشد .چند روز قبل نیز وقتی من و سینا را کتک زد دخترم
با پلیس 110تماس گرفت اما او قبل از آمدن ماموران سینا
را برداشت و از منزل گریخت .پسرم معتقد است ما نباید در
چگونگی تربیت فرزندش دخالت کنیم حاال نیز دست به
دامان قانون شده ام تا نوه ام را تحویل بهزیستی بدهم یا از
پسرم تعهد بگیرند که دیگر حق کتک زدن سینا را ندارد.
چرا که من نمی توانم این صحنه های دلخراش را تماشا
کنم و  ...شایان ذکر است به دستور سرگرد عباس زمینی
(رئیس کالنتری) پرونده مذکور برای کسب دستور قضایی
به دادسرا ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

سرقت باتری از  150دکل
مخابراتی در تهران
افرادی که اقدام به سرقت باتری دکل های مخابراتی شهر
تهران کرده و با این اقدام سبب قطعی و ضعف آنتن دهی
برخی از اپراتورهای تلفن همراه شده بودند ،دستگیر
شدند .به گــزارش ایسنا ،چندی پیش نماینده شرکت
ارتباطاتتلفنسیاربامراجعهبهپلیسازسرقتباتریهای
گران قیمت دکلهای مخابراتی خبر داده و اعالم کرده
بود که طی ده ها فقره سرقت در یکی دو ماه گذشته ،باتری
های این دکلها از نقاط مختلف شهر تهران به سرقت
رفته و مشکالتی را برای سرویس دهی این شرکت به تلفن
های همراه ایجاد کرده است .با دریافت این شکایت تیمی
از کارآگاهان پلیس آگاهی ،رسیدگی به موضوع را در
دستورکار خود قرار دادند و در جریان تحقیقات خود به
سرنخ هایی از این سارقان دست یافتند و پس از اطمینان
از موضوع با هماهنگی مقام قضایی دو نفر از این سارقان
را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند که در بازرسی
از مخفیگاه این افراد  107باتری نیز کشف و ضبط شد.
ایــن افــراد در مقر پلیس تحت بازجویی قــرار گرفتند و
مشخص شد که تاکنون حدود  150باتری را هنگام شب و
با استفاده از تجهیزاتی همچون آهن ُبر و  ...به سرقت برده
و تعدادی از آن ها را به فروش رسانده اند که با توجه به قیمت
تقریبی هرکدام از باتری ها که حدود  30میلیون ریال
ارزش دارد ،میلیون ها تومان به جیب زده اند.
این افراد همچنین در بازجویی های پلیسی به همراهی
یکی دیگر از همدستان شــان نیز اعــتــراف کــردنــد که
تحقیقات پلیسی برای دستگیری این فرد در حال انجام
است.
متهمان دستگیر شده در ادامه روند رسیدگی به جرم شان،
به همراه پرونده تشکیل شده به دادســرا ،ارجاع شدند و
باتری های کشف شده از آنان نیز به شرکت ارتباطات تلفن
سیار بازگردانده شد.

کرد :بیشترین کشفیات با  10هزار و  217کیلوگرم
مربوط به استان سیستان و بلوچستان و معادل ۵۴
درصد کشفیات کشور است و کرمان با دو هزار و 139
کیلوگرم ،هرمزگان با هزار و  291کیلوگرم ،اصفهان
با هــزار و  72کیلوگرم و خراسان جنوبی با هــزار و 3
کیلوگرم و یزد با  ۷۵۱کیلوگرم به ترتیب در رتبههای
بعدی قرار دارند .هادینژاد بیان کرد :سهم کشفیات
سه استان اولویت دار حوزه مقابله در شرق کشور یعنی
سیستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان از کشفیات
کل کشور در هفته مذکور  62/2درصد است.
وی گفت :طی این مدت ۱۷۹ ،دستگاه خــودرو۲۹ ،
دستگاه موتور سیکلت ۱۰ ،قبضه سالح و  ۳۴دستگاه
موبایل توقیف شد.
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