حوادث

شنبه  2۲دی 5 .1397جمادی االول  .1440شماره 20010

ماجرای ریخته شدن روغن در جاده هراز
چه بود ؟

ایسنا -علیرضا قدمی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به انتشار کلیپی از وضعیت محور هراز  ،ضمن تکذیب هرگونه اخباری در
خصوص ریختن عمدی روغن در این منطقه  ،گفت :علت ریخته شدن روغن وقوع سانحه رانندگی و برخورد یک دستگاه خودروی ال  ۹۰با گاردریل کنار جاده
بوده است .وی گفت :فیلم پخش شده مربوط به قسمت دوم و بعد از وقوع سانحه رانندگی بوده که در فضای مجازی پخش شده است.

شهادت مامور وظیفه شناس پلیس شهریار توسط تبهکاران فراری

خطزرد
هشداربهصاحبانگوشیهایاپل

سرهنگ" جــواد جهانشیری"رئیس پلیس
فتای اســتــان خــراســان رض ــوی گفت :در
پیمراجعه تعدادی از شهروندان که سابقا
گوشی تلفن همراه اپل آنها به سرقت رفته
بود ،این شهروندان گفتند که پس از مدتی
پیامکیازسویشرکتاپلمبنیبرپیداشدن
گوشی مفقود شده ،به دست آنها رسیده که
پس از وارد شدن به سایت شرکت اپل هیچ
مشخصاتی از گوشی تلفن همراه خــود را
مشاهدهنکردهوپسازآنحسابکاربریاپل
( )Apple IDآنها نیز به سرقت رفته است.
به گزارش میزان وی افزود  :پس از بررسی
ها مشخص شد سارقانی که قبال گوشی را به
سرقت برده بودند با یک تله فیشینگ اقدام
به ارسال یک پیامک جعلی و ارسال لینکی
در پوشش جعلی شرکت اپل آیدی کرده و
از مالکان محصوالت اپل درخواست رمز و
نام کاربری اپل آیدی و مکان مفقود شدن یا
سرقت گوشی را میکنند و از این طریق پس
از ارسال اطالعات خواستهشده ،به تمامی
اطالعات موجود در سیستم کاربر دسترسی
پیدا میکنند.

درگیریمرگبار 2برادر
درشهرکفیروزآبادتهران

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی
تهرانبزرگگفت:شامگاهچهارشنبه 19دی
ماه امسال ماموران کالنتری  173امینآباد
در جــریــان درگــیــری دو بـــرادر در شهرک
فیروزآباد قرار گرفتند .وی افزود :تحقیقات
ابتدایینشانازآنداشتکهبرادرجوانپس
از زخمی کردن بــرادرش از صحنه متواری
شدهوپابهفرارگذاشتهاست.بهگزارشایسنا
گــودرزی گفت :ردیابیهای پلیسی ادامه
داشتتااینکهظهرروزپنجشنبه،کارآگاهان
موفقبهشناساییمخفیگاهقاتلفراریشدند
وپسازهماهنگیبامقامقضاییاینجواندر
مخفیگاهشدستگیرشد.

مامور وظیفه شناس پلیس غرب استان تهران ،حین
انجام ماموریت ،به درجــه رفیع شهادت نائل آمد.
به گــزارش رکنا ،ساعت  22دوشنبه هفدهم دی
ماه  97مرکز پیام فرماندهی انتظامی شهریار ،از
تعقیب و گریز خــودروی پلیس و سارقان ،از سمت
باغستان به طرف شهریار به گشت های انتظامی خبر
میدهد؛ بالفاصله اکیپی از پاسگاه رزکان _که در
حال گشتزنی بودند _خود را به میدان نماز برای

رعب و وحشت شهروندانشد،
در حوالی استانداری خوزستان
متوقف کردند .ماموران پلیس
که متوجه وجود مریض بدحال
در آم ــب ــوالن ــس شــــده بــودنــد
بالفاصله آمبوالنس را رها و تا
بیمارستان عالمه کرمی  ،آن را
مشایعت کردند.
پ ــس از رس ــی ــدن ب ــه مــقــصــد ،
متاسفانه راننده آمبوالنس با
ماموران درگیر شد که در این باره
آمبوالنسبهدلیلنداشتنپالک
و نداشتن گواهی نامه راننده راهی پارکینگ شد
که متعاقب آن با تعهد دانشگاه علوم پزشکی رفع
توقیف می شود .این در حالی است که پیشتر
دکتر شهیار میرخشتی رئیس مرکز اورژانس و
فوریتهای پزشکی خوزستان در گفتوگو با

احمر استان کرمان ،به دنبال اعالم مفقود شدن
دختری 29ساله دارای معلولیت در روستای
امردوئیه از توابع بخش مرکزی شهرستان
ارزوئیه در استان کرمان ،بالفاصله شش تیم از
نجات گران و امدادگران شهرستان های بافت،
رابر ،ارزوئیه و تیم واکنش سریع از مرکز استان به

توکلی -جسد دختر معلول ذهنی بعد از سه روز
مفقودی پیدا شد.
امدادگران جمعیت هالل احمر استان کرمان
با تالش  ۲۴ساعته ،جسد دختر  ۲۹ساله را بعد
از سه روز مفقودی در حومه روستا پیدا کردند
به گزارش خبرنگارما به نقل از جمعیت هالل
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شوخی و کنایه های «زنونابین»ی!
شوخی مهدی هاشمی با لطیفه حسن روحانی درباره
ماجرای «زنونابین» و همچنین کنایه ضرغامی به
رئیس جمهورمبنی بر این که در مراسم تلقین یک
مرحوم تا به جمله خدا ،رسول و امامت را بگو می
رسیدم یاد لطیفه روحانی می افتادم و خنده ام می
گرفت به شکل گسترده ای در فضای مجازی پخش
شد .پیش از این حسن روحانی دریک سخنرانی
در جمع مردم سرخه لطیفهای از ماجرای یکی از
اهالی سرخه تعریف کرده بود که پس از مرگش
هر سوالی فرشته نکیر و منکر از او میپرسند،
تنها جواب میداد «زنونابین» و هیچ کس متوجه
حرفهای او نمیشود .کاربری نوشت« :فکر کنم
اون لطیفه رئیس جمهور باعث شد زنونابین در
صدر سرچ ها قرار بگیره» .کاربر دیگری نوشت:
«معنای فارسی زنونابین که در اصل «زن و نون»
است« ،میدونم اما نمیگم» است» .کاربری هم
نوشت« :امیدوارم خود مسئوالن کاری نکنن که
مجبور شن اون دنیا هی بگن زنونابین».
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طالقی با پرداخت  33بیلیون دالر!
جف بزوز ،رئیس شرکت آمازون و ثروتمندترین
مرد دنیا بعد از  25سال ازدواج از همسرش
مکنزی جــدا مـیشــود! ایــن یکی از داغ ترین
خبرهای فضای مجازی بود آن هم به این دلیل
که طبق قوانین ایالت واشنگتن آن ها باید
اموالشان را نصف کنند .ثروت بزوز حدود 66
بیلیون دالر است .کاربری نوشت« :پسر ماشین
حسابو بیار حساب کنیم ببینیم چقدر میشه».
کاربر دیگری نوشت « :این طفلک باید از همین
ایران خودمون زن می گرفت دیگه ثروتش نصف
نمی شد .نهایت  1375تا سکه بهار آزادی مهریه
می داد تازه اونم هر سه ماه یکی» .کاربری هم
نوشت« :چه قانون مسخره ای مو رو کله اش
نموند تا این آمازون رو به این جا رسوند حاال زنه
نصف دسترنج این رو ببره».

شاید اگر متولد دهه شصت نباشید معنی عکس
و «شامپو تخم مرغی» را درک نکنید .شامپو
تخم مرغی نوستالژی خیلی از ما ایرانی هاست.
شامپویی که در اکثر خانه ها مورد استفاده قرار
می گرفت و خیلی ها حتی اسم شرکت تولیدکننده
آن را هم نمی دانستند ،امــا افزایش قیمت
همین شامپو از  1250تومان به  4900تومان از
مطالب پر بازدید همراه با حسرت در فضای مجازی
بود .کاربری نوشت « :درود به شرفت شامپو
تخم مرغی ،از قدیم بودی ،حاال هم هستی،
وقتی تموم می شدی یه کم آب می ریختیم توی
قوطی و هم می زدیم یه ماه دیگه کارمونو راه می
انداختی» .کاربر دیگری نوشت« :این رشد قیمت
شامپو تخم مرغی بهتر از هر آمار و ارقامی بهمون
ثابت می کنه تو گرونیای امسال اقشار ضعیف
جامعه چقدر ضربه خوردن».
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بیحرمتیبهگودپهلوانان!
ویدئو و عکس هایی از یک زورخانه در فضای
مجازی پخش شد که دل هر دوستدار ورزش
باستانی را به درد می آورد در این ویدئو به جای
ورزش باستانی و پهلوانی و میل در دست گرفتن
در گود زورخانه ای عده ای به پخش موسیقی و
رقص مشغول بودند .این ویدئو واکنش کاربران
فضای مجازی را در پی داشت .کاربری نوشت:
پرورش پهلوونهایی مثل
«زورخونه قراره محل
ِ
تختی و پوریای ولی باشه نه رقاص» .کاربر دیگری
نوشت« :زورخونه همیشه مقدس بوده برا پهلوونا
خواهشا نذارید پهلوون پنبه ها خرابش کنن».
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شامپو تخم مرغی شاخص تورم!



منطقه عزیمت کردند .این گزارش حاکی است،
نیروهای امدادی هالل احمر از روز دوم حادثه
پس از اطالع از سوی خانواده دختر ،با کمک
اهالی روستا عملیات جست وجو را آغاز کردند
که صبح پنج شنبه ،امدادگران هالل احمر پس
از  ۲۴ساعت تالش مداوم جسد این دختر را در

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شوخی و کنایه های «زنونابین»ی و بیحرمتی به گود پهلوانان!


ایسنا با اشــاره به توقیف دو دستگاه آمبوالنس
مرکز اورژانس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی
خوزستان اظهار کرده بود  :وظیفه و رسالت مرکز
فوریتهای پزشکی  115نجات جان بیماران
است ولی متاسفانه در این زمینه با کمبود شدید

نیروی انسانی و آمبوالنس مواجه هستیم .وی
افزود :با توجه به این مسائل و بحرانها ،همکاران
راهنمایی و رانندگی خوزستان به جای همکاری
با اورژان ــس ،طی سه روز گذشته به توقیف دو
دستگاه آمبوالنس اقدام کردهاند.
میرخشتی تصریح کرد :توقیف این آمبوالنسها
به علل نامشخص در حالی رخ داد که نیروهای
امدادی مرکز اورژانس  115در حال اعزام نوزاد
بدحال از شهرستان ایذه به بیمارستان آیتا...
کرمی اهــواز بودند و هر لحظه امکان از دست
رفتنجان این نوزاد وجود داشت .رئیس مرکز
اورژانس و فوریتهای پزشکی خوزستان گفت:
عالوه بر توقیف آمبوالنسها ،کادر درمانی نیز
بازداشت شدند و وسایل ارتباطی آن ها نیز توسط
ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی ضبط شد.
خوشبختانه با تال شهای انجام شــده ،هر دو
آمبوالنس و تکنیسین اورژانس آزاد شدند.

ماجرای مفقود شدن دختر معلول ذهنی با کشف جسد قربانی پایان یافت

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

روزنامه خراسان

مسدود کردن مسیر حرکت سارقان میرسانند که
متاسفانه در این حین ،سارقان با خودروی پژو ۴۰۵
ناجوانمردانه استوار یکم اسد خزایی را زیر گرفته و
وی را به شدت مصدوم میکنند که متاسفانه ساعت
چهار صبح روز پنج شنبه ،به دلیل شدت جراحات ،در
بیمارستان امام سجاد شهریار به درجه رفیع شهادت
نائلآمد .در همین حال سرهنگ مهدی سرپناه با
بیاناینکهشهیدخزایی 29سالهومتاهلبود،گفت:

بادستورفرماندهیویژهغرباستانتهران،تیمیویژه
از ماموران پلیس غرب استان تهران برای شناسایی و
دستگیریعاملشهادتاینمامورپلیستشکیلشده
و تاکنون سرنخهای خوبی نیز از این فرد به دست آمده
است.ویازبرگزاریمراسمتشییعپیکراینشهیدنیز
خبر داد و گفت :مراسم وداع با پیکر این مامور فداکار
پلیس  9صبح امروز شنبه در مقابل ستاد فرماندهی
ویژه غرب استان تهران در شهریار برگزار خواهد شد.

توضیحپلیسدربارهتوقیفآمبوالنسحاملنوزادبدحالدراهواز

پلیس در خــصــوص علت توقیف آمبوالنس
حامل  نوزاد بدحال در اهواز توضیحاتی ارائه
کرد.پیشتر رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای
پــزشــکــی خــوزســتــان بــا اشــــاره بــه تــوقــیــف دو
دستگاه آمبوالنس مرکز اورژانس  115توسط
پلیس راهــور خوزستان گفته بود  :توقیف این
آمبوالنسها به علل نامشخص در حالی رخ داد
که نیروهای اورژانس در حال اعزام نوزاد بدحال
از شهرستان ایذه به اهواز بودند.
به گــزارش رکنا،در این اطالعیه آمــده است :
ساعت ۱۲ظهرروزپنجشنبه ۲۰دیماهماموران
راهنمایی و رانندگی شهرستان اهواز حین گشت
زنی در بولوار چمران یک دستگاه آمبوالنس را که
بدون پالک و عالیم و با سرعت غیر مجاز از چراغ
قرمز تقاطع ۱۳و تقاطع ۹کیانپارس و تقاطع دوم
عبور کرد (مسیر شمال به جنوب بولوار چمرانبه
سمت استانداری و فرمانداری) به نحوی که باعث
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مهربانی در لباس خدمت

حواسمانبهکمپینهایکالهبردارانهباشد

عکسی از یک مامور راهنمایی و رانندگی در حال
کمک به پیرمردی در هل دادن گاریش در فضای
مجازی پخش شد .کاربری این حرکت را با توقیف
آمبوالنس اورژانس در حال انتقال نوزاد بدحال
مقایسه کرد و نوشت« :همه جا خوب و بد داره یک
مامور میاد کمک مردم یکی هم جلوی آمبوالنس
رو می گیره پس نمیشه با دیدن عملکرد یک نفر
یک مجموعه رو زیر سوال برد» .کاربر دیگری
نوشت« :مهربونی همیشه قشنگ و قابل تقدیره
مخصوصا وقتی بدون منت و انتظار باشه» .کاربری
هم نوشت« :کافیه مهربانی رو تکثیر کنیم مطمئن
باشید به خودمونم میرسه پس از مهربونی دریغ
نکنید».

به تازگی عکسی در فضای مجازی پخش شد با این
شرح که مردی بی خانمان به دختری که در راه
مانده بود همه دارایی اش که  20دالر بود بخشید
تا دختر جوان بنزین بزند .بعد از آن دختر به کمک
دوستش کمپینی برای کمک به این بی خانمان راه
می اندازند و  400هزار دالر جمع می کنند .در
تحقیق مشخص می شود هر سه کالهبردار بوده
اند .کاربری نوشت« :بهتره آدم به جایی مطمئن
کمک کنه و به هرکس که یه کمپین خیریه زد
اعتماد نکنه» .کاربری هم نوشت« :نمونه های
وطنی همین خیریه هایی که خیلی از آدم معروفا
برای کمک به زلزله زده ها زدن و معلوم نیست پوال
رو چیکار کردن».
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فاصله  ۱۲کیلومتری روستای امردوئیه پیدا
کردند و به نیروی انتظامی تحویل دادند.
شایان ذکراست بنابه اعالم خانواده دختر مفقود
شده ،این فرد دارای معلولیت ذهنی بوده و از
شامگاه سه شنبه 18دی مــاه جــاری از منزل
خارج شده بود.
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درامتدادتاریکی

ماجرای آن کلیپ!
نمی دانم عاقبت این ازدواج که از آشنایی
در فضای مجازی آغاز شد چه سرانجامی
خواهد داشت چرا که تاکنون ...
زن  15ساله در حالی که دادخواست ترک
انفاق را در دســت می فشرد و همسرش را
با این شکایت قضایی به کالنتری کشانده
بود در شرح داستان ازدواجــش به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد
گفت  :سال گذشته هنوز تحصیل در مقطع
راهنمایی را به پایان نرسانده بودم که با یک
کامنت در فضای اینستاگرام با محمود آشنا
شدم آن روز هم مانند خیلی از روزهای دیگر
دلم گرفته بود که با دیدن کلیپ زیبایی آن را
الیک کردم و گفتم چقدر زیباست!! گشت و
گذار در فضای مجازی تنها دلخوشی من بود
چراکهپدرومادرممدامبهخاطرمسائلمالی
و بیکاری پدرم با یکدیگر درگیر بودند و من
برای فاصله گرفتن از مشاجرات آن ها خودم
را با گوشی هوشمندی که مادرم برایم خریده
بود سرگرم می کردم این گونه بود که ارتباط
بین من و محمود در فضای مجازی با همین
الیک ادامه یافت و به درد دل های خصوصی
و خانوادگی کشید .محمود دانشجوی یکی
از رشته های مهندسی در مشهد بود و او هم از
بدرفتاری های پدرش گالیه می کرد خالصه
ارتــبــاط عمیق و عاطفی بین من و محمود
به وجود آمد به طوری که تصمیم به ازدواج
گرفتیم اما مخالفت خانواده هایمان سد راه
بوددرنهایتمحمودخانوادهاشرابالجبازی
و ترک دانشگاه تحت فشار قرار داد تا این که
مجبور به رضایت شدند ولی هنوز دو ماه از
مراسمعقدماننگذشتهبودکهمنباردارشدم
و به ناچار زندگی مشترک مان را در منزل پدر
شوهرمآغازکردیممحمودبهدانشگاهمیرفت
و خانواده اش آشکارا و گاهی با نیش و کنایه با
من بدرفتاری می کردند چرا که هیچ وقت به
چشمعروسخودشانبهمننگاهنمیکردند
ازروزیهمکهمشخصشدفرزندمدختراست
بهانهایبرایشدتبداخالقیهایشانشد
زیرامدعیبودنددختردوستندارند!حاالهم
حتیهزینههایپزشکیراپرداختنمیکنند
ومننگرانمکه...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

