حوادث

یک شنبه  20آبان  ۳ .1397ربیع االول  .1440شماره 1995۹

عامالن قتل قهرمان پرورش اندام
دستگیر شدند

یکیازمتهمانپروندهقتلایمانرحیمپورقهرمانپرورشانداموعضوسابقتیمملیدرشهرستانکیارحوزهقضاییاستانچهارمحالوبختیاریدستگیرشد .به
گزارشرکنا،اصفهانیدادستانعمومیوانقالباصفهانگفت:دومتهماینپروندهکهازاراذلواوباشمنطقهبودندشناساییشدند.براساساینگزارش16،
آبانماه،حوالیساعت 5بعدازظهرسهنفروارداصطبلشخصیرحیمپورواقعدررحمتآبادشدهاندوباشلیکچهارگلولهویرابهقتلرساندند.
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ازمیانخبرها

سقوط خودرو به رودخانه در عباس آباد  3کشته به جا گذاشت

تاییدحکماعدامیکیازاشراروقاچاقچیان
مسلح موادمخدرشرقکشور

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان های تنکابن
و عباس آبــاد در غــرب مــازنــدران از جــان باختن 3
سرنشین خــودرو در حادثه سقوط از پل رودخانه
پسنده جاده عباس آباد به کالردشت خبر داد .جواد
دیلم صالحی در گفت و گو با ایرنا افزود :این خودروی
سواری( رانا) با چهار سرنشین جوان بامداد دیروز از
کالردشت به سمت شهر عباس آباد در حرکت بود که

كشف 875كیلوگرمانواعموادمخدر
درپایشهای پلیسی
توکلی -ماموران انتظامی کرمان در پایش های هدفمند
پلیسی  ۸۷۵کیلو انواع موادمخدر کشف کردند .فرمانده
انتظامی استان کرمان روز گذشته در تشریح جزئیات این
كشفیاتگفت:مامورانپلیسمبارزهباموادمخدرشهرستان
رابــر با انجام كارهای اطالعاتی و هنگام پایش هدفمند
خودروهای عبوری در محورهای مواصالتی این شهرستان
از یك دستگاه خودروی پژو ۲۰۵ ،کیلوگرم حشیش و59
كیلوگرم تریاك كشف و همچنین یك قاچاقچی را دستگیر
کردند .به گزارش خبرنگار ما سرداربنی اسدی فر افزود:
در ادامــه عملیات نیز با توقیف یك دستگاه خــودروی تیبا
كه اسكورت مواد بود ،راننده آن بازداشت شد.مقام ارشد
انتظامی کرمان خاطرنشان کرد:ماموران پاسگاه جوشان
شهرستان كرمان هم در گشت زنی هدفمند خود در محور
جوشانبهگلبافازیكدستگاهخودرویوانت 160كیلوگرم
تریاك و از یك دستگاه خــودروی پژو82كیلوگرم حشیش
کشفكردندكهدراینزمینهدوقاچاقچیدستگیرشدند.وی
اضافهکرد:مامورانمبارزهباموادمخدراستاننیزباانجامكار
اطالعاتیواستقراردریكیازمحورهایمواصالتیاستان،از
یکدستگاهخودرویمزدا 338کیلوگرمتریاککشفویک
قاچاقچی را دستگیر کردند  .ماموران ایست و بازرسی"سه
راهی راین" هم در بازرسی از یک دستگاه کامیون که از نیک
شهرعازممسجدسلیمانبود29،کیلوگرمتریاکوازمسافر
یکدستگاهاتوبوسدوکیلوگرمشیشهکشفکردند.

تصادفکامیونوپراید 3کشتهبهجاگذاشت

مدیرروابطعمومیجمعیتهاللاحمراستانکرمانشاهگفت:
تصادفیکدستگاهخودرویپرایدبایکدستگاهکامیوندر
محور اسالم آباد به داالهو سه نفر را به کام مرگ کشاند و یک
نفر را مصدوم کرد .محمد امین عزیزی به ایرنا افزود :ساعت
 8:44صبح دیروز این حادثه در مقابل روستای «گاوسوز» به
دلیلسبقتغیرمجازوانحرافبهچپخودرویپرایدرویداد.
ویافزود:براثراینبرخوردسهنفردردمجانباختندویکنفر
مصدوماینحادثهنیزبهبیمارستانمنتقلشد.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری کارمند
زن متخلف یکی از ادارات در شیراز که با سوء استفاده از
موقعیتشغلیخود،مبلغ 22میلیاردریالپولشوییو
اختالسکردهبودخبرداد.بهگزارشرکنا،سرهنگفرج
شجاعیبیانکرد:درپیاعالمشکایتادارهحقوقییکی
ازاداراتشیرازمبنیبرپولشوییواختالستوسطیکی
از کارمندان زن ،بالفاصله ماموران اداره مبارزه با جرایم
اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات خود را آغاز
کردند.ویافزود:مأمورانپلیسآگاهیدریافتندکارمند
یکی از ادارات که در قسمت پرداخت حقوق و مزایای
کارکنانمشغولبوده،باترفندخاصیمبلغ 22میلیارد
ریالطیچندمرحلهبرداشتوبهحسابشخصیخود
واریزکردهاست.اینمقامانتظامیتصریحکرد:بالفاصله
مأمورانباانجاماقداماتاطالعاتیوپلیسیفردمدنظررا

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی تشریح کرد:

آن شب سرد

درشیرازشناساییودستگیرکردند.رئیسپلیسآگاهی
استانبابیاناینکهمتهمبرایبازجوییوادامهتحقیقات
بهپلیسآگاهیمنتقلشد،افزود:متهمدربازجوییفنی
وتخصصیوپسازمواجهشدنباادلهومستنداتپلیس
به 22میلیاردریالپولشوییواختالساقرارکردوپس
ازتشکیلپروندهتحویلمراجعقضاییوازآنطریقروانه
زندانشد.
اخ

تصاص

ی خر
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ماجرای زن پرایدسوار و اعترافات دزدانحرفهایساختمانها
سیدخلیل سجادپور -چهار دزد حرفه ای معروف به
سگ،ذقی،سوپرودشمنکهبهساختمانهاینیمهکاره،
منازل و اموال داخل خودروها در مشهد دستبرد می زدند
با صدور دستورات ویژه قضایی و تالش گسترده نیروهای
کالنتری سپاد مشهد دستگیر شدند و به  30فقره سرقت
اعــتــراف کــردنــد .ایــن درحــالــی اســت که عامل سرقت
طالهای کودکان نیز توسط ماموران کالنتری پنجتن
مشهد به دام افتاد .معاون دادستان مشهد درباره جزئیات
دستگیری اعضای این باند حرفه ای به خراسان گفت :به
دنبال افزایش سرقت از ساختمان های در حال احداث
در منطقه شمال و شرق مشهد دستورات ویژه ای برای
شناسایی و دستگیری عامالن سرقت های مذکور صادر
شد و بدین ترتیب با نظارت مستقیم سرهنگ آقابیگی
(فرمانده انتظامی مشهد) گروه هایی از نیروهای تجسس
در کالنتری ها اجــرای طرح ویژه را در دستور کار قرار

ماجرایکالهبرداریمیلیاردیدربابلسر
فرماندهانتظامیشهرستانبابلسرازانهدامباندکالهبرداری
یکمیلیاردریالیدراینشهرستانخبرداد.
به گزارش ایسنا«،عبدا ...رضوانی» گفت :در پی شکایت
متصدیان چندین فروشگاه عمده تجهیزات ساختمانی
به مراجع قضایی و انتظامی ،مبنی بر اینکه افــرادی به
بهانه ساخت پروژههای دولتی و خرید لــوازم و تجهیزات
ساختمانی بهصورت عمده ،با پرداخت چکهای جعلی از
آنان کالهبرداری کردهاند ،موضوع در دستور کار پلیس
آگاهی این فرماندهی قرار گرفت .وی تصریح کرد :پس از
هماهنگیهای قضایی ،کارآگاهان اداره مبارزه با جعل
و کالهبرداری پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطالعاتی
و بررسیهای همه جانبه متهمان را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر خاطرنشان کــرد :با
تشکیل تیمهای عملیاتی ،مــأمــوران اعضای ایــن باند را
که به بهانه مشارکت در ساخت پروژههای دولتی و  ...از
مالباختگانکالهبرداریکردهبودند،درعملیاتیضربتی
دستگیر کردند .رضوانی یادآور شد :متهمان در مجموع به
کالهبرداری یک میلیارد ریالی از شهروندان با پرداخت
چکهایجعلیاقرارکردندوپسازتشکیلپروندهبهمرجع
قضاییمعرفیشدند.

پس از انحراف از پل رودخانه پسنده سقوط کرد .وی
با اعالم این که امدادگران این جمعیت بالفاصله برای
کمک به محل اعزام شدند ،گفت :بر اثر این حادثه 2
سرنشین مرد این خودرو در دم جان باختند .رئیس
جمعیت هــال احمر تنکابن و عباس آبــاد تصریح
کرد 2 :مصدوم این حادثه که یک زن و مرد بودند،
بالفاصله توسط اورژانس هالل احمر و فوریت های
پزشکی  115به بیمارستان شهید رجایی تنکابن
انتقال یافتند .دیلم صالحی خاطرنشان کرد :زن
جوان ظهر دیروز به علت صدمات شدید در بیمارستان
شهید رجایی تنکابن فوت کرد و تنها فرد زنده مانده
این حادثه نیز هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه
بیمارستان شهید رجایی بستری است .علت حادثه
از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

...

این زن عامل اختالس و پول شویی میلیاردی در شیراز بود

درامتدادتاریکی

تعدادی از لوازم سرقت شده

دادند .قاضی سید جواد حسینی افزود :تحقیقات و ردزنی
هایاطالعاتیبهطورجدیوباتالششبانهروزیگروهی
از نیروهای تجسس کالنتری سپاد ادامه داشت تا این که
هفتمآبانمنزلیدرحوزهاستحفاظیکالنتریسپادواقع
در شهرک نوید ،مورد دستبرد سارقان قرار گرفت بنابراین
گروه ویژه به فرماندهی سرگرد زمینی (رئیس کالنتری)
و سرپرستی ستوان آریایی (رئیس تجسس) پس از حدود
یک هفته رصدهای اطالعاتی به سرنخ هایی رسیدند
که اعضای یک باند حرفه ای نه تنها در ماجرای سرقت
از منزل مذکور نقش دارند بلکه شواهد و دالیل موجود
نشان می دهد آنان اعضای باند تحت تعقیبی هستند که
به ساختمان های نیمه ساز نیز دستبرد می زنند.این مقام
قضایی تصریح کرد :بالفاصله دستورات ورود به مخفیگاه
و دستگیری عامالن ایــن سرقت ها صــادر شد و گروه
عملیاتی که نیروهای اطالعات کالنتری نیز نقش مهمی
در آن داشتند دو مخفیگاه سارقان را شناسایی کردند و
به محاصره درآوردند .قاضی حسینی خاطرنشان کرد:
با ورود غافلگیرانه نیروهای کالنتری سپاد به مخفیگاه
دزدان ،چهار تن از عامالن حرفه ای سرقت های مشهد
که معروف به «ذقی»« ،سگ» « ،سوپر» و «دشمن» بودند در
عملیاتبرقآسایپلیسبهدامافتادند.سرپرستمجتمع
قضایی شهید بهشتی مشهد تصریح کرد :در بازرسی از
مخفیگاه سارقان تعدادی منگنه کوب ،اره رومیزی ،فرز،
تعدادی دریل و ابــزارآالت دیگر کشف شد .قاضی سید
جواد حسینی گفت :متهمان این پرونده تاکنون به 30
فقره سرقت از ساختمان های نیمه ساز و محتویات داخل

خودروها اعتراف کرده اند که تحقیقات در این باره
همچنان ادامه دارد.
▪ماجرای زنی که طالهای کودکان را می ربود!

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین
از دستگیری زن پراید سواری خبر داد که با طعمه
قرار دادن دو فرزند کوچکش ،طالهای کودکان
را می ربــود .قاضی حسینی در تشریح این خبر
به خراسان گفت :در پی اعالم چند فقره سرقت
طالهای دختران خردسال در مشهد ،گروه ویژه
ایازنیروهایکالنتریپنجتنبهسرپرستیسروان
ولیان (رئیس کالنتری) به ردزنی عامل این سرقت
هاپرداختند.قاضیحسینیکهچندینسالتجربه
رسیدگی به پرونده های جنایی مشهد را عهده
دار بود ،با تاکید بر حساسیت و اهمیت موضوع از
نیروهای انتظامی خواست از همه امکانات و شگردهای
تخصصی برای دستگیری عامل یا عامالن سرقت های
مذکور بهره گیرند به همین دلیل عــاوه بر نیروهای
تجسس و اطالعات،نیروهای گشت انتظامی نیز وارد
عمل شدند و در چند گروه عملیاتی به تحقیق پرداختند.
بررسی های آنان با توجه به اظهارات شاکیان حکایت
از آن داشت که زن پرایدسواری با طعمه قــراردادن دو
کودک دختر و پسر ،به طالهای کودکان دستبرد می زند.
دختران کوچکی که طعمه این زن پرایدسوار شده بودند،
در اظهارات خود به پلیس گفتند :دو کودک برای بازی و
گرفتن هدیه از مادرشان ،ما را به سوی یک پراید نقره ای

 9کشته در آتشسوزیهای جنگلی در کالیفرنیا
رســان ـههــای آمــریــکــایــی اعـــام کــردنــد :در حادثه
آتشسوزیهای جنگلی در ایالت کالیفرنیا دستکم
 ۹تن کشته شدهاند.
به گزارش ایسنا ،آتشسوزیهای جنگلی در سراسر
ایالت کالیفرنیا که از کنترل خــارج شــده ،تاکنون
دستکم  ۹کشته به جا گذاشته و ساکنان مناطق
حادثه دیده را مجبور به ترک خانه های شان تا پیش
از گسترش هرچه بیشتر شعلههای آتش کرده است.
دپارتمان جنگلبانی کالیفرنیا اعــام کــرد ه است:
تمامی قربانیان این حادثه از ساکنان داخل و اطراف
شه ِر "پردایس" در شمال کالیفرنیا بودهاند که بر اثر
آتشسوزی بیش از شش هزار و  700واحد مسکونی و
تجاریآن در آتش سوختهاند .آتشسوزی اخیر از ویران
ِ
کنندهترین حادثههای مشابه در این ایالت بود ه است.
مقامات محلی ایالت کالیفرنیا همچنین اظهار کردند:
اجساد پنج تن از قربانیان داخل خــودرو ،سه جسد
بیرون از منطقه مسکونی و یک جسد در یک ساختمان

پیدا شد ه است.
همچنین ناپدید شدن  ۳۵نفر گزارش شده و دستکم
سه نیروی آتشنشان مجروح شدهاند.
به گزارش ژاپن تودی ،به گفته مقامات محلی در منطقه
پردایس و نقاط دیگر تاکنون شش هزار و  453خانه در
کنار  ۲۶۰ساختمان تجاری تخریب شد ه است.
دو حریق در کالیفرنیا  ۹نفر را کشت و  ۱۵۰هزار نفر را
به ترک کاشانه وادار کرد.
همچنین به گــزارش بی بی سی ،مقا مهای محلی
میگویند شهر پارادیزو ویران شده و در پی دو آتش
سوزی گسترده در کالیفرنیا دستکم  ۹نفر کشته شده
اند .بیش از  ۱۵۰هزار نفر نیز مجبور به تخلیه محل
سکونت خود شدهاند.
یهای
شسوز 
این منطقه از سال  ۲۰۱۷گاه گرفتار آت 
شدیدی شده است .دو آتش سوزی مندوچینو و توماس
کهبدترینحریقهادرتاریخکالیفرنیاهستنددرهمین
دوره رخ دادهاند.

تصویر  3تن از عامالن دستبرد به ساختمان های نیمه ساز

کشاندند که زنی پشت فرمان نشسته بود و آن زن گوشواره
ها و النگوهای ما را گرفت .معاون دادستان عمومی و
انقالب مشهد افــزود :با به دست آمــدن این اطالعات،
نیروهای کالنتری پنجتن در یک عملیات هماهنگ به
ردزنی پراید نقره ای پرداختند تا این که خودروی مذکور
را در حالی که زن جوان در کمین طعمه ای بود شناسایی
و توقیف کردند .قاضی سید جواد حسینی اضافه کرد :دو
کودک خردسال این زن نیز داخل خودرو بودند که مورد
شناسایی شاکیان قرار گرفتند و تحقیقات درباره کشف
جرایم احتمالی دیگر وی همچنان ادامه دارد.

دزدیدن چشم مرده ای در بیمارستان!
پلیس سه نفر را که گفته میشود در سرقت چشم
یک فرد مرده در بیمارستانی در چین نقش داشته
اند دستگیر کرده است.
به گزارش رکنا ،این بیمار که نامش لی اعالم شده
صبح روز سه شنبه در بیمارستان مــردم در شهر
"نینگ ژیانگ" واقع در استان هونان چین جانش
را از دســت داده بــود .چند ساعت پس از مــرگ او
خواهرش متوجه شد که چشم سمت چپ برادرش
از صورت او خارج شده است.
پس از انجام تحقیقات اولیه پلیس محلی چین
به یکی از رسانههای محلی ایــن کشور گفت که
مظنونان عضو یــک بــانــد قــاچــاق اعــضــای انسان
بود هاند .مسئوالن این بیمارستان نیز تایید کردند
که تعدادی از پرسنل این بیمارستان مورد بازجویی
پلیس قــرار گرفته انــد .دستکم  ۳۰مامور پلیس
سرگرم تحقیقات دربــاره پــرونــده قاچاق اعضای
انسان هستند .احتمال نمیرود که این سه مظنون

به تنهایی در قاچاق اعضای بدن انسان نقش داشته
باشند .بنا به گفته پلیس احتماال آنها عضو یک باند
بزرگ قاچاق اعضای انسان بوده اند.
خواهر ایــن فــرد که بــرادرش در بیمارستان جان
سپرد ،طبق شکواییهای که ارائه کرده است خواسته
تا درباره این حادثه به سرعت رسیدگی کنند .او در
این درخواست آورده« :لطفا اعتبار برادر بزرگ مرا
به او بازگردانید .این عمل غیرانسانی در حالی
رخ داده که خــانــواده ما گرفتار غم بسیار بزرگی
است».
تجارت اعضای بدن انسان در چین در حالی رخ
میدهد که بنا به یک باور سنتی اجساد مردگان در
این کشور سوزانده یا به خاک سپرده میشود .بنا به
گزارش رویترز تخمین زده میشود که  300هزار
بیمار در این کشور در فهرست انتظار پیوند اعضا قرار
دارند .این در حالی است که از هر  ۳۰چینی تنها یک
نفر شانس پیوند اعضا را به دست میآورد.

عکس ها از خراسان

توکلی -رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرمان از تایید حکم
اعدام یکی از اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر شرق
کشور در دیوان عالی کشور خبر داد و اظهار کرد:این شرور
سابقه دار اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق همكاری
با یکی از گروه های تروریستی منطقه را در پرونده سیاه خود
دارد.به گزارشخبرنگارما،قاضیاحمدقربانی روزگذشته
افزود:طی دادنامه صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه
انقالباسالمیكرمان،متهمردیفاولپروندهباهویت«الف.
ش»،برایمشاركتدرحملونگهداریمسلحانهبیشاز سه
هزارو ۲۳۵كیلوگرمتریاك و ۱۸۵كیلوگرممورفینبهاعدام
محكوم شده است .وی بیان کرد:همچنین متهم ردیف دوم
پرونده با نام «س.ع» برای معاونت در حمل مواد مذكور به
تحمل  ۲۵سال زندان محكوم شد و سه دستگاه خودروی
توقیفی تویوتا(پرادو)،پژو پارس و نیسان وانت به نفع دولت
ضبط می شود .رئیس شعبه اول دادگــاه انقالب اسالمی
كرمانبااشارهبهاینکهمتهمردیفاولدارایسوابقمتعدد
کیفری است ،تصریح کرد :این شرور در سال  ۸۷به اتهام
اقدامعلیهامنیتداخلیازطریقهمكاریبایکیازگروههای
تروریستی منطقه بازداشت شده بود .این مقام قضایی در
تشریح جزئیات بیشتراین پرونده افزود :تیر ماه سال ،95
اطالعاتی از پایگاه اطالعات پلیس مبارزه با مــواد مخدر
دریافتشدمبنیبراینكهگروهیازقاچاقچیانموادمخدر
قصد دارند محموله كالنی را به صورت مسلحانه از استان
سیستانوبلوچستان،پسازعبورازمسیرهایفرعیوكویری
به استان كرمان حمل و سپس به مركز استان و استان های
مركزیوشمالیكشورمنتقلکنند.ویخاطرنشانکرد:پس
ازشناساییمسیرهایترددقاچاقچیان،متالشیکردنباند
مذكور در دستور كار اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد
مخدر قرار گرفت که در این زمینه مقادیری سالح ومهمات
جنگیازقاچاقچیانکشفوضبطشد.وییادآورشد:دراین
عملیاتیکیازمامورانخدومنیرویانتظامی بارشادتواز
جانگذشتگیباقاچاقچیانمسلحموادمخدردرگیرشدواز
ناحیه قفسه سینه هدف اصابت گلوله مستقیم قاچاقچیان
قرارگرفتوبهدرجهرفیعجانبازینائلآمد.
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خاطره تلخ آن شب هولناک را هیچ گاه از یاد نمی برم .در آن
شب سرد زمستانی توفانی سهمگین زندگی من و فرزندانم
را به هم ریخت و سرنوشت ما را در مسیر دیگری قرار داد به
طوری که هیچ وقت فکر نمی کردم روزی این حادثه تلخ
موجب شود دست نیاز به سوی دیگران دراز کنم و ...
زن  45ساله در حالی که از شدت شرم سرش را پایین
انداخته بود ،بغض اش را فرو خورد و به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت 27 :ساله بودم که
حشمت به خواستگاری ام آمد ،وقتی برای اولین بار به گفت
وگو نشستیم جز صداقت ،وفا و مهربانی چیز دیگری از او
نخواستم و در آن شب خاطره انگیز حشمت نیز قول داد از
هیچ تالشی برای خوشبختی من فروگذار نکند ،اکنون نیز
که  18سال از زندگی مشترک مان می گذرد همچنان به
عهدش وفادار مانده است اما روزگار سیاه من از زمانی آغاز
شدکهمجبورشدیمبراییافتنشغلمناسبازشهرستانبه
مشهدمهاجرتکنیم.همسرمباپساندازاندکیکهداشت
خودرویی خرید و مسافرکشی را برای تامین معاش خانواده
آغاز کرد اگرچه درآمد او اندک بود اما چراغ زندگی مشترک
مان با زحمت کشی و مهربانی های او همواره روشن بود و به
عشقمان گرما می بخشید .با به دنیا آمدن پیام و پری رشته
عشق و محبت بین من و حشمت ناگسستنی تر شد و شور
عجیبی در زندگی مان به وجود آمد .او زحمت کش بود و من
هم قناعت می کردم بنابراین خانواده بی نیازی بودیم و راه
خوشبختیرامیپیمودیمتااینکهدریکیازشبهایسرد
زمستانهرچهانتظارکشیدم،همسرمزنگمنزلرابهصدا
درنیاورد .بی سابقه بود که حشمت من و فرزندانم را تا آن
اندازه منتظر بگذارد .پاسی از شب گذشته بود و من مدام با
تلفن همراهش تماس می گرفتم ولی گوشی او خاموش بود
تا این که سپیده دم تلفن منزل مان به صدا درآمد .سراسیمه
گوشی را برداشتم .یکی از کارکنان بیمارستان خبر داد که
همسرم با خودروی دیگری تصادف کرده و اکنون بستری
است .نفهمیدم خودم را چگونه به مرکز درمانی رساندم و از
این که او را زنده می دیدم خوشحال بودم اما وقتی پزشکان
ضایعه نخاعی او را مطرح کردند چشمانم پر از اشک شد .از
آن روز به بعد با آن که عمل های جراحی متعددی صورت
گرفت اما همسرم برای همیشه ویلچرنشین شد .پولی که
به خاطر دیه از بیمه گرفتیم صرف درمان همسرم شد ولی
تصادف پاهای او را گرفت .دیگر چاره ای نداشتم جز آن که
کاری برای خودم دست و پا کنم چرا که پدر و مادرم فوت
کرده بودند و پدر حشمت هم از دنیا رفته بود به همین دلیل
یک چرخ صنعتی تهیه کردم و در منزل مشغول خیاطی
شدم تا از همسرم نیز مراقبت کنم .ابتدا درآمدم بد نبود و
روزگارمان می گذشت اما آرام آرام سفارش هایم کمتر شد
به طوری که دیگر بیکار شدم حاال هم در حالی چندین ماه
اجاره منزل مان عقب افتاده که می ترسم در این سرمای
زمستان آواره کوچه و خیابان شوم .پسر نوجوانم که انگار
برای خودش مردی شده است با آن که در یکی از بهترین
مدارس مشهد به عنوان دانش آموز ممتاز تحصیل میکند
تصمیم به ترک تحصیل گرفته تا به جای پدرش کار کند
اما او فقط  17سال دارد و حاال من مانده ام و یک دنیا
شرمندگی!...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

آتش سوزی در لنج ماهیگیری کنارک
 2کشته به جا گذاشت
مدیر کل شیالت سیستان و بلوچستان با اشــاره به این
که ترکیدگی شیلنگ موتور سبب آتش ســوزی یک لنج
ماهیگیری در کنارک شد ،گفت  :این حادثه  2کشته و 2
مجروح به جا گذاشت .
هدایت ا ...میرمرادزهی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد:
لنج بندر صیادی کنارک در  120مایلی آب های ساحلی
چابهار در نزدیکی کشور عمان روز جمعه گذشته دچار آتش
سوزی شد .وی افزود :پس از ترکیدگی شیلنگ قسمت
موتور و آغاز آتش سوزی چهار نفر برای عیب یابی و اطالع از
آتش سوزی به قسمت موتورخانه رفتند که  2نفر کشته و 2
نفر دیگر نیز زخمی شدند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا مطرح کرد:

دستگیریبیشاز ۷۰۰نفرازتوزیعکنندگاناینترنتیداروهایتقلبی
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا گفت:
در عملیات پانجیای  ۱۱پلیس فتا توانست با رصد بیش
از  ۹هزار وب سایت و لینک مبتنی بر وب سایت داخلی و
خارجی ،بیش از  ۷۰۰نفر را دستگیر و بیش از  ۱۰۰هزار
قلم داروی تقلبی و غیرمجاز را کشف کند.
به گزارش میزان ،سرهنگ حسین رمضانی اظهار کرد:
عملیات پانجیا عملیاتی است که هر سال با هدف مبارزه
با تبلیغ و فروش آنالین داروهای تقلبی و غیرمجاز انجام
می شود.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا تصریح
کرد :سازمان اینترپل با درک صحیح از مشکالت ناشی
از عرضه دار وهــای تقلبی و غیرمجاز در اینترنت اقدام
به اجرای عملیات پانجیا با حضور پلیسهای سایبری
کشورهای عضو میکند.
وی افزود :طی عملیات پانجیا اقدامات موثری در مقابله
با داروخانههای غیرمجاز ،سرویس دهندگان اینترنتی
و درگا ههای پرداخت مرتبط با فــروش و تبلیغ آنالین
داروهای تقلبی و غیرمجاز صورت میگیرد.
این مقام انتظامی گفت :در جمهوری اسالمی ایران نیز
مشکل قانونی در این باره وجود ندارد ،بنابراین پلیس
فتا پس از آغاز رسمی فعالیت خود از سال  ۲۰۰۸در این
عملیات شرکت کرده و در مجموع هشت عملیات قبلی
با همکاری دادستانی کل و وزارت بهداشت توانسته
عملکرد موثری داشته باشد.
سرهنگ رمضانی متذکر شد :اقدامات پلیس فتا باعث
پیشگیری و مبارزه موثر با این پدیده شوم که به طور
مستقیم سالمت افراد را هدف قرار میدهد ،شده است.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا اظهار
کرد :امسال در عملیات پانجیای  ۱۱پلیس فتا توانست
با همکاری رد ههــای این پلیس در استا نهای مختلف
بیش از  ۹هزار وب سایت و لینک مبتنی بر وب سایت
داخلی و خارجی را رصد کند که از این تعداد  ۶۲۰مورد با
دستورات مقامات قضایی مسدود شد و در نهایت بیش از

 ۷۰۰نفر شناسایی و دستگیر شدند که به همراه بیش از
 ۱۰۰هزار قلم داروی تقلبی و غیرمجاز در اختیار مقامات
قضایی قرار گرفته اند.
وی افزود :در عملیات پانجیای  ۱۱در سطح جهانی نیز
 ۱۶هزار لینک تحت وب رصد شد که بیش از سه هزار
و  ۷۰۰مــورد مسدودسازی صــورت گرفت همچنین
مقادیر بسیار زیادی داروی تقلبی و غیرمجاز کشف شد و
مجرمان مربوط دستگیر شدند.
سرهنگ رمضانی تصریح کرد :بهترین عملکرد پلیس فتا
در استانها مربوط به خراسان رضوی ،تهران ،آذربایجان
غربی ،فارس و همدان است که البته در دستگیریهای
انجام شده  ۷۵درصد مجرمان را آقایان و  ۲۵درصد را هم
خانمها تشکیل میدهند.
ایــن مــقــام انتظامی اضــافــه ک ــرد :بیشتر مجرمان از
شبکههای اجتماعی اینستاگرام و تلگرام به عنوان
بستری مناسب بــرای اعمال مجرمانه خــود استفاده
و به تبلیغ و فــروش دار وهــای تقلبی و غیرمجاز اقدام
میکردند.
وی افزود :به عنوان مثال در یکی از پروندههای امسال
اشخاصی به تبلیغ و فروش داروهای جلوگیری از ریزش
مو به عنوان یکی از برندهای معتبر اقدام میکردند که
پس از رصــد و استعالم از شرکت تولید کننده اصلی
مشخص شد محصوالت مد نظر تقلبی و غیرمجاز است.
سرهنگ رمضانی گفت :با اقدامات فنی ،تخصصی و
کارآگاهی و با هماهنگی مقامات قضایی هویت متهمان
شناسایی شد و یک آقا و یک خانم به همراه مقادیر زیادی
از دار وهــای مد نظر دستگیر شدند و پس از تحقیقات
مشخص شد هر دو نفر از کارمندان اخراجی یک شرکت
دارویی معتبر بودند که پس از اخراج به ساخت و توزیع
داروهای جعلی با برند اصلی شرکت اقدام میکردند.
این مقام انتظامی اضافه کــرد :افــراد زیــادی در شبکه
اجتماعی تلگرام فریب مجرمان را خورده و داروی تقلبی
و غیرمجاز را خریداری و استفاده کردند که ضمن زیان

مادی به سالمتی آنها نیز آسیب جدی وارد شده است.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا اظهار
کرد :در مجموع حضور پلیس فتا در عملیات پانجیا از
سال  ۲۰۱۱و شرکت در هشت عملیات این پلیس بیش
از  ۸۰هزار تارنما و لینک اینترنتی رصد و بیش از دو هزار
پرونده تشکیل شده که منجر به شناسایی و دستگیری
هزار و  700نفر و تحویل آ نها به مقامات قضایی شده
است.
وی افــزود :همچنین در طول این سلسله عملیا تها،
پلیس فتا مقادیر زیادی دارو و تجهیزات پزشکی تقلبی و
غیرمجاز را که براساس برآورد کارشناسان بیش از ۱۲۰
میلیارد ریال ارزش دارد کشف و ضبط کرده است.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا تصریح
کرد :پلیس فتا به هموطنان گرامی توصیه میکند برای
دریافت خدمات پزشکی به مراکز درمانی ،پزشکان
و بیمارستا نهای معتبر مراجعه و نیا زهای دارویــی و
پزشکی خود را از داروخانههای رسمی تهیه کنند ،زیرا
چرخه تولید و توزیع و عرضه دارو در تمام دنیا و کشور
ما یک چرخه حساس و با نظارت کامل است و به همین
دلیل افراد به تبلیغات فریبنده در اینترنت و شبکههای
اجتماعی یا پیامکها توجه نکنند تا متحمل خسارتهای
مالی و آسیب جدی به سالمت خود نشوند.
سرهنگ رمضانی خاطر نشان کرد :افراد سود جو و مجرم
هم بدانند که پلیس فتا ضمن مشارکت درعملیات پانجیا
همواره فضای مجازی را رصد و عرصه را بر مجرمان تنگ
خواهد کرد و با تمام توان در مقابل افرادی که قصد تهدید
سالمت مردم را دارند خواهد ایستاد.
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