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وقوع آتش سوزی در دو کشتی در تنگه کرچ که دریای آزوف را از دریای سیاه جدا می کند ،دست کم  10کشته به جا گذاشت .به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا،
یک مقام سازمان موقعیت های اضطراری کریمه گفت :آتش سوزی زمانی رخ داد که سوخت از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شد و حریق به این وسیله
به کشتی دوم سرایت کرد .ملوانان دو کشتی که اغلب اتباع هندی و ترکیه ای هستند ،برای نجات از حریق خود را به دریا پرت کردند و  14نفر نجات یافتند.

...

اخاذی در پوشــش مامور انتظامی
توکلی  -پلیس به اخ ــاذی فــردی كه خود
رامامورانتظامیمعرفیمیكرد،پایانداد.
فرمانده انتظامی شهرستان كرمان گفت:
فـــردی کــه بــه قــصــد اخــــاذی ازمـــــردم خــود
رامــامــور معرفی مــی کــرد ازس ــوی مــامــوران
كالنتری۱۹شناساییودستگیرشد.بهگزارش
خبرنگارما ،سرهنگ"محمدرضا فداء" افزود:
در پی دریافت گزارش هایی درزمینه اخاذی
ازچند شهرونددرسطح شهركرمان توسط
شخصیكهخودرامامورنیرویانتظامیمعرفی
می كــرد ،بررسی موضوع دردستورکارقرار
گرفت.ویتصریحکرد:درهمینزمینهماموران
كالنتری۱۹باانجاماقداماتاطالعاتیوبهره
گیریازشیوههایپلیسیموفقشدنداینفرد
را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر
كنند .وی خاطرنشان کرد :در بازرسی از این
متهم یک قبضه سالح ممنوعه از نوع کمری
کشف شد .وی یادآور شد :متهم در بازجویی
های تخصصی پلیس به بزه انتسابی به انگیزه
اخاذیازمردماعترافكرد.

آتش گرفتن  2کشتی در تنگه کرچ
دست کم  10کشته به جا گذاشت

...

کالهبرداری 22میلیاردی یک بیمارستان خصوصی

ازمیانخبرها

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشف
تخلف  22میلیارد ریالی یک بیمارستان
خصوصی به وسیله ارائه خدمات مازاد بر نیاز
بیماران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علی اکبر مختاری از کشف
یــک تخلف  22میلیارد ریــالــی در یکی از

بیمارستا نهای استان خبر داد و گفت :این
بیمارستان یکی از بزرگ ترین بیمارستانهای
بخش خصوصی کرج است که با ارائه خدمات
مازاد بر نیاز بیماران و اغلب خارج از تعهدات
بیمه ،اق ــدام بــه اضــافــه دریــافــت از بیماران
میکرد.

مختاری با بیان این که تخلف این بیمارستان
با بررسیهای تخصصی کشف شد ،افــزود:
این بررسیها از صورت حساب حدود 4200
بیمار مراجعه کننده به این بیمارستان انجام
شد که در خالل آن تاکنون  22میلیارد ریال
تخلف کشف شده است.

درامتدادتاریکی

مختاری تأکید کرد :مردم در صورت حساب
نهایی زمــان ترخیص دقــت کنند زیــرا این
بیمارستان با اضافه کردن دو ردیف به صورت
غیر قانونی و مبهم در صورت حساب بیماران
اقدام به دریافت مبالغی از یک میلیون ریال تا
هفت میلیون ریال کرده بود.

شعله های سوخت قاچاق از دل شهرهای ایران تا مرزهای شرقی زبانه می کشد

َمشکهایمرگ

اخ

رویاهای یک زن

تصاص

ی خر
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دزدیکهگوشیهایسرقتی
رابهافغانستانصادرمیکرد

سوخت های کشف شده قاچاق در عملیات گسترده پلیس مشهد
سیدخلیل ســجــادپــور  -مــامــوران کالنتری
مــیــرزاکــوچــک خــان مشهد ســاعــت  2بــامــداد
دوشنبه گذشته در حالی با انجام یک عملیات
اطالعاتی ،شش هزار لیتر سوخت قاچاق را که
با پمپ های آب در حال انتقال به «مشک های
مــرگ» بود کشف کردند که براساس گزارش
خبرگزاری ها ،قاچاق سوخت با «مشک های
مــرگ» از مــرزهــای ای ــران فاجعه آفــریــد و 27
پاکستانی در شعله های آتش سوختند.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان ،نیروهای
تجسس کالنتری میرزاکوچک خان مشهد که
در راستای تدابیر ســردار محمدکاظم تقوی
(فرمانده انتظامی خراسان رضــوی) عملیات
های پوششی و اطالعاتی گسترده ای را برای
مبارزه قاطعانه با قاچاق سوخت آغاز کرده بودند
پس از مدتی رصدهای شبانه روزی و استفاده
از منابع مردمی به اطالعاتی دست یافتند که
نشان می داد افرادی به ذخیره سوخت در زیر یک
مجتمع مسکونی چهار واحدی اقدام کرده اند و
هر بار شبانه هزاران لیتر سوخت را با استفاده از
خودروهای باری سنگین به مکان دیگری منتقل
می کنند .در پی دریافت این اطالعات و با صدور
دستوری از سوی سرهنگ حاجیان (سرکالنتر
ششم مشهد) گروه ویژه ای از ماموران تجسس
به سرپرستی سرگرد کسروی وارد عمل شدند
و پس از تجزیه و تحلیل هــای کارشناسی به
بررسی های غیرمحسوس در این باره پرداختند.
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تحقیقات کارشناسی نیروهای انتظامی که با
فرماندهی و نظارت مستقیم سرهنگ عالیی
(رئیس کالنتری میرزاکوچک خان) همراه بود،
نشان می داد که برخی سوداگران و سودجویان
با استفاده از کــارت های سوخت خودروهای
سنگین که به نوعی قابل استفاده نیستند،
گازوئیل را از جایگاه های سوخت تهیه می کنند
و سپس با مشک های پالستیکی ضخیم ،سوخت
ها را به مرزهای شرقی می برند چرا که بهای
فروش این گونه سوخت
ها در مــرز چندین هزار
تومان است.
بنابر گــزارش خراسان،
این گونه بود که عملیات
غیرمحسوس پلیس با
زیرنظر گرفتن مجتمع
مــســکــونــی در خــیــابــان
وحــیــد (دریــــا) مشهد تا
ساعت حــدود  2بامداد
روز دوشنبه ادامه یافت.
در حــالــی کــه نیروهای
انتظامی با پوشش مبدل
در محل حضور داشتند و
آثار سوخت های قاچاق
داخــل مغازه بزرگی زیر
مجتمع مسکونی نمایان
بود ناگهان کامیونی در

محل توقف کرد و دو مرد میان سال بالفاصله
آالت وادوات انتقال سوخت بــه مشک های
مرگ را سر هم کردند تا هــزاران لیتر سوخت
قاچاق را بارگیری کنند .در همین حال بود
که ماموران تجسس مراتب را تلفنی به صادق
الحسینی (قاضی تعزیرات حکومتی) اطالع
دادند و برای ادامه عملیات کسب تکلیف کردند.
دقایقی بعد با دستور قضایی ،عملیات دستگیری
قاچاقچیان سوخت آغاز شد و نیروهای تجسس
در یک عملیات هماهنگ
و غــافــلــگــیــرانــه ،موفق
شدند رانــنــده  46ساله
و شاگرد  41ساله وی را
هنگام بارگیری سوخت
ها،دستگیر کنند .در
بــازرســی از ای ــن مکان
تعداد زیــادی از «مشک
ه ــای مـــرگ» بــه هــمــراه
پمپ آب و شش هزار لیتر
ســوخــت در بشکه های
 220لیتری درحــالــی
کــشــف و ضــبــط شــد که
حتی پیک نیک آن ها در
کنار مشک های پر شده
از گازوئیل قرار داشت و
هر لحظه انتظار فاجعهای
وحــشــتــنــاک مــی رفــت.

بنابر گزارش خراسان ،به دستور مقام قضایی،
کامیون مذکور نیز توقیف شد و ادامه بررسی و
تحقیقات این پرونده به عهده کارآگاهان اداره
مبارزه با قاچاق کاال و سوخت قرار گرفت .در
همین حال متهمان به تهیه کارت های سوخت
خودروهای سنگین بدون استفاده نیز اعتراف
کردند.
ایـــن در حــالــی اســـت کــه روز گــذشــتــه خبر
فاجعهباری در خبرگزاری ها منتشر شد که
محتویات آن نشان می داد تصادف مرگبار یک
اتوبوس مسافربری با یک کامیون حامل سوخت
در ناحیه «بیله کراس» از توابع منطقه «لسبیله»
واقع در بلوچستان پاکستان بیش از  27کشته و
 17زخمی بر جای گذاشت.
بیشتر آسیب دیدگان این حادثه که به بیمارستان
انتقال یافتهاند دچار سوختگی شدید هستند.
پزشکان حال بیشتر زخمیهای این حادثه را
وخیم گزارش کردند بنابراین امکان دارد تعداد
قربانیان افزایش یابد.
به محض تصادف ،حریق سراسر اتوبوس را در
بر گرفت و مسافران در آتش سوختند .اتوبوس
مسافربری از شهر کراچی مرکز ایالت سند به
سمت بلوچستان در حال حرکت بود که در بین
مسیر دچار سانحه شد.
گــزارش خبرگزاری صدا و سیما نیز حاکی از
این است که کامیون ،حامل سوخت قاچاق در
محفظه های پالستیکی از ایران بود.

عکس ها اختصاصی از خراسان

رئیس کالنتری  ۱۳۰نازی آباد از دستگیری
سارقسابقهداربهاتهام ۱۵فقرهسرقتگوشی
در جنوب تهران خبر داد .سرهنگ رسول
جهانی در گفت وگو با میزان اظهار کرد :روز
دوشنبه گذشته یکی از شهروندان به یکی از
واحدهای این کالنتری در محله دوم نازی آباد
مراجعهوبیانکرددرمحلهدیگریازنازیآباد،
یک سارق با پاتوق کردن خانه ای مجردی ،به
سرقت از شهروندان مبادرت دارد .وی افزود:
مــامــوران عملیات کالنتری به سرعت وارد
عمل شدند و با هماهنگی های قضایی به خانه
مجردی مذکور ورود کردند که پس از بررسی
محل،چهارنفرحینمصرفموادمخدردستگیر
شدندکهازآنان ۱۴۰گرممادهمخدرتریاکنیز
کشفوضبطشد.ویادامهداد:یکیازمتهمان
دستگیرشده،مردی۳۴سالهتبعهبیگانهبودکه
با بررسی سوابق وی مشخص شد او قبال نیز به
اتهام سرقت دستگیر شده و این منزل را که در
اختیارویقرارداشتبهپاتوقسارقانومصرف
کنندگانموادمخدرتبدیلکردهبود.اینمقام
انتظامی در ادامــه افــزود :طی تجسس انجام
شده در این خانه مجردی ۲۵ ،گوشی سرقتی
سالم به همراه هشت عدد گوشی قطعه قطعه
شده،یکعددلپتاپ،یکعددگردنبندو۱۲
عددرمگوشیبهدستآمد.ویادامهداد:متهم
مدعی بود که این گوشی ها را بیشتر در منطقه
جنوبشهرتهرانسرقتکردهاستوبابررسی
هاییکهماموراندرهمانتحقیقاتاولیهانجام
دادندمعلومشدیکیازهمانگوشیهایسالم
متعلقبهفردیدرشمالغربایراناستکهدر
تماسباصاحبگوشی،ویبیانکردکهگوشی
اشراچندیپیشدرشهرخودشسرقتکرده
اند.رئیسکالنترینازیآبادگفت:متهمتحت
بازجویی قرار گرفت و مدعی شد گوشی های
سرقتیرابرایصادرکردنبهکشورافغانستان
حاضر می کرده است و قرار بوده آن ها را فردا
به یکی از شهرهای مرزی ایران ارسال کند که
در این کار ناکام می ماند .وی تصریح کرد :در
ادامه بازجویی ها ،متهم بیان کرد که تنها ۱۵
فقره سرقت مرتکب شده و بقیه گوشی ها را نیز
مالخری کرده است .تحقیقات برای مشخص
شدن تمامی زوایای پنهان ماجرا جریان دارد و
ارزشاموالمکشوفهازمتهمحدود ۹۰میلیون
توماناست.
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از روزی که با فردوس آشنا شده بودم فکر
می کردم همه سختی ها و بدبختی هایم به
پایان رسیده است و اگر او تسهیالت بانکی
را که قول داده بود برایم دریافت کند ،دیگر
زندگی راحتی خواهم داشــت و می توانم
با رهن یک منزل مسکونی ،در کنار دختر
کوچکم به آینده شیرین بیندیشم اما نمی
دانستم در دام مردی کالهبردار گرفتار شده
ام که نقشه دیگری در سر می پروراند و ...
زن21ساله که برای پیگیری پرونده شکایت
از یک مرد 60ساله وارد کالنتری شده بود،
در حالی که مدعی بود به دلیل اعتماد و
خــوش بینی دچــار مخمصه بزرگی شده
اســت ،دربـــاره سرگذشت خــود به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد
مشهد گفت :در یک خانواده شش نفره به
دنیا آمدم .پدرم شغل آزاد داشت اما هیچ
وقت نمی توانست در یک مکان شغل ثابتی
داشته باشد چرا که به دلیل روحیه تندخویی
و پرخاشگری همواره با کارفرمایان یا ارباب
رجوع درگیر می شد و پس از مدتی بیکاری
دوبــاره به شغل دیگری روی می آورد .به
همین دلیل مادرم نیز مجبور بود برای کمک
به هزینه های زندگی ،در یک مهدکودک
مشغول کار شود ،با وجود این با مشکالت
مالی زیادی دست و پنجه نرم می کردیم.
روزهــا و ماه ها به همین ترتیب سپری می
شد اما هیچ خواستگاری به دلیل فقر مالی
و رفتارهای خشن پدرم زنگ خانه ما را نمی
زد .من هم که تا مقطع دبیرستان تحصیل
کرده بودم تصمیم گرفتم هنری بیاموزم تا
با کسب درآمد بتوانم کمک خرج خانواده
باشم .به همین دلیل به مــدت یک سال
هنر خیاطی را فــرا گرفتم و پس از آن در
کارگاه یکی از دوستانم مشغول کار شدم و
درآمد خوبی داشتم تا این که از طریق یکی
از مشتریان کارگاه با جوانی خوش تیپ
و بلندپرواز آشنا شدم و با یکدیگر ازدواج
کردیم .اما همسرم گویی همواره در رویاهای
خودش زندگی می کرد .او با آن که بدهی
های زیــادی داشت ولی خوشگذرانی می
کرد و با شیک پوشی در پی ارتباط با زنان و
دختران دیگر بود.
خالصه ،نتوانستم رفتارهای خیانت بار او
را تحمل کنم و تصمیم به طالق گرفتم .این
در حالی بود که بعد از جدایی از همسرم
مشکالت مالی من حادتر شد .از یک سو
نگران آینده دخترم بودم و از سوی دیگر نمی
توانستم به منزل نقلی پدرم بازگردم ،چرا که
خانواده ام نیز با مشکالت خودشان دست به
گریبان بودند.
در همین روزهــا بود که به واسطه یکی از
دوستانم با فردوس آشنا شدم .او که مردی
60ســالــه بــود وانــمــود می کــرد قصد دارد
با گرفتن تسهیالت بانکی مرا از بدبختی
نجات بدهد و تغییر و تحولی در زندگی ام
به وجود آورد .من هم که کامال به او اعتماد
پیدا کرده بودم بنا به درخواست او دو برگ
چک سفیدامضا از بستگانم گرفتم تا برای
ضمانت بانکی از آن ها استفاده کند .او
چنان با چرب زبانی از سهولت دریافت وام
ها سخن می گفت که من احساس می کردم
همه رویاهایم به واقعیت پیوسته است.
فــردوس از من خواست لــوازم منزلم را به
انباری منزل پدرش انتقال دهم تا زمانی که
منزل مستقلی را بعد از گرفتن وام رهن کنم،
من هم که چاره دیگری نداشتم و روزهای
سختیرابعدازطالقمیگذراندم،پیشنهاد
او را قبول کردم تا آرام آرام زندگی ام وضعیت
بهتری پیدا کند ،اما هنوز مدت زیادی از این
ماجرا نگذشته بود که خواسته های فردوس
تغییر کرد .او مدعی بود باید به عقد موقت
اش در آیم تا امور مربوط به تسهیالت بانکی
را انجام دهد ولی من به شدت با این خواسته
او مخالفت کردم چرا که فردوس 40سال
از من بزرگ تر بود ،حاال هم او به بهانه این
که خانواده اش ادعا می کنند با من ارتباط
دارد ،نه تنها چک های سفیدامضا را انکار
می کند بلکه لــوازم منزل مرا نیز باز نمی
گرداند و  ...حاال نمی دانم با این اشتباه چه
سرنوشتی در انتظارم خواهد بود.
شــایــان ذکــر اســـت ،بــه دســتــور سرهنگ
محمدصادق عابدی (رئیس کالنتری قاسم
آبــاد) تحقیقات نیروهای تجسس دربــاره
ادعاهای این زن جوان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

