حوادث

پنج شنبه  1۱مرداد  1۹ .1397ذی القعده  .1439شماره 1988۱

دستگیری  85قاچاقچی
در مرز ماکو

فرمانده هنگ مرزی ماکو از کشف یک میلیارد و  900میلیون تومان کاالی قاچاق طی سه ماه نخست سال در مرز ماکو خبرداد .سرهنگ شیرزاد حاجی زاده
در گفت و گو با ایسنا گفت :از ابتدای امسال  ۲۱هزار و  ۸۰۰لیتر سوخت ۲۴ ،هزار و  ۳۰۰قلم انواع دارو و  ۳۶۰هزار پاکت انواع سیگار از قاچاقچیان کشف و
ضبط شد .وی تصریح کرد :در این عملیات ها  ۶۴دستگاه خودرو توقیف و  ۸۵متهم دستگیر شدند.

...

سقوط هواپیمای مسافربری در مکزیک؛ تمام مسافران زنده ماندند!

خط زرد

در اتفاقی کم سابقه در پی سقوط هواپیمای مسافربری
در مکزیک  ۱۰۱خدمه و مسافر آن زنده ماندند.
پرواز شماره ای ام  ۲۴۳۱شرکت هوایی ارومکزیکو از
فرودگاه گوادولوپ ویکتوریا به مکزیکوسیتی پایتخت
کشور مکزیک عازم بود که دچار سانحه شد.
 ۸۶مسافر این پرواز به گفته رسانه های محلی زخمی و

هشدار پلیس درباره
عمر الستیکهای خودرو

...

ازمیان خبرها

مرگ موتورسیکلت سوار پس از
تصادف با عابرپیاده
جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بــزرگ از مــرگ راکــب یک موتور سیکلت درپی
تصادف با عابر پیاده در خط ویژه اتوبوس های تندرو خبر
داد.
سرگرد مجید رنجبر در گفتوگو با ایسنا ،درایــن باره
گفت :حوالی ساعت  18روز سه شنبه گذشته یک دستگاه
موتورسیکلت در مسیر غرب به شرق خط ویژه اتوبوسرانی
خیابان دماوند در حال حرکت بود که در محدوده ایستگاه
ابوریحان در مسیر خالف جهت وارد ایستگاه شد اما در
همان لحظه یکی از مسافران اتوبوس نیز وارد خط ویژه شد
و موتورسیکلتسوار با عابر پیاده برخورد کرد.
وی با بیان این که پس از این حادثه راکب موتورسیکلت که
فردی  27ساله بود بر زمین افتاد ،افزود :عوامل امدادی و
انتظامی پس از حضور در محل و بررسی عالیم حیاتی این
جوان اعالم کردند که به دلیل برخورد سر موتورسوار با لبه
جدول او جان خود را از دست داده است.
جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بــزرگ با بیان این که عابر پیاده  50ساله نیز به
بیمارستان منتقل شد ،افزود :ورود غیرمجاز موتورسیکلت
به خط ویژه ،حرکت خالف جهت و استفاده نکردن از کاله
ایمنی از دالیل مرگ این موتورسیکلت سوار بود و اگر این
فرد از کاله ایمنی استفاده کرده بود به احتمال زیاد جان
خود را از دست نمیداد.

رئیس پلیس راه کشور در گفت وگو با ایرنا:

خواب آلودگی عامل  40درصد تصادفات
جاده ای است

رئیس پلیس راه کشور (راهور) گفت 40 :درصد تصادفات
در جــاده های کشور به دلیل خستگی و خــواب آلودگی
رانندگان رخ می دهد .سرتیپ دوم ستاد محمد حسین
حمیدی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا ،با بیان این که
سبقت و سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ از دیگر عوامل
موثر در بروز حوادث جاده ای به شمار می روند ،اظهار کرد:
بر اساس اطالعات و آمار موجود از ابتدای امسال تاکنون
آمــار تصادفات در مقایسه با مــدت مشابه ســال گذشته
افزایش داشته است .وی افــزود :رانندگان خودروها به
خصوص ناوگان حمل و نقل عمومی سعی کنند با برنامه
ریزی برای سفر از رانندگی و طی مسیرهای طوالنی به
صورت ممتد خــودداری کنند تا دچار خستگی و خواب
آلودگینشوندوسفریبیخطرداشتهباشند.رئیسپلیس
راه کشور با بیان این که بیشترین آمار تصادفات جاده ای در
قالب خروج از جاده و واژگونی خودرو رخ می دهد ،تصریح
کرد :اکنون حدود  20میلیون انواع خودرو و  10میلیون
موتورسیکلت در سراسر کشور تردد می کنند.
وی همچنین در خصوص وضعیت تردد موتورسیکلت ها
در جاده های کشور گفت :تردد موتورسیکلت غیر از آزاد
راه ها در همه مسیرهای جاده ای آزاد است مگر این که به
دلیل خاصی توسط پلیس از تردد آن ها جلوگیری شود.
رئیس پلیس راه کشور با بیان این که بر اساس اطالعات
موجود بیشترین آمار تصادفات جاده ای موتورسیکلت ها
مربوط به استان های گیالن ،مازندران و گلستان است،
افزود :از مهم ترین دالیل تصادفات در این مناطق ،نزدیکی
شهرها و جاده ها به یکدیگر ،اماکن مسکونی ،زمین های
کشاورزی و حتی برخی دستگاه های اداری است که باعث
استفاده زیاد از موتورسیکلت می شود و آمار تصادفات را
باال می برد .سرتیپ دوم ستاد حمیدی اظهار کرد :آمار
تصادفات موتورسیکلت ها در دیگر استان ها به تناسب
شرایط جغرافیایی کمتر گزارش شده است.

 ۳۷نفر به بیمارستان منتقل شده اند .هواپیما در فاصله
 10کیلومتری فرودگاه مبدا که در شمال غربی پایتخت
مکزیک قرار دارد دچار حادثه شد.
به گفته مقامات امداد حال دو نفر از مسافران هواپیما
بسیار وخیم است .مدل هواپیما امبرار ۱۹۰بوده و به
گفته یکی از مسافران اغلب کسانی که زخمی شده اند

حوادثی که شب گذشته خواب را از چشمان قاضی ربود

اخ

تصاص

ی خر

بقایایجسدزنجوانوجمجمههایدرونکیسه
سیدخلیل سجادپور -شب گذشته سه ماجرای جنایی،
در حالی خواب را از چشمان قاضی ویژه قتل عمد ربود
که تحقیقات درباره این پرونده ها به صبح امروز کشید.
▪حیوانات جسد مقتول را خوردند!

به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای اولین پرونده
جنایی که شب گذشته مقابل قاضی ویژه قتل عمد گشوده
شد ،از آن جا شکل گرفت که مردی از اهالی روستای
خلق آباد روز سه شنبه گذشته قصد عبور از یک زمین رها
شده در اطراف کمربند سبز مشهد را داشت که ناگهان
شیئی شبیه استخوان های یک انسان ،توجهش را جلب
کرد .مرد روستایی در حالی که برای رفتن به محل تردید
داشت باز هم آرام آرام به سمت استخوان ها حرکت کرد.
او از آن چه می دید نگران و هراسان شد و ترس سراسر
وجودش را فرا گرفت.
استخوان ها مربوط به ستون فقرات و پاهای یک انسان
بود که اعضای بدنش توسط حیوانات وحشی و درنده
خورده شده بود! مرد روستایی وحشت زده به منزلش
رفت اما از افشای این ماجرا می ترسید چرا که احتمال
می داد مورد ظن پلیس قرار گیرد ولی از سوی دیگر با
وجدان خودش درگیر بود و نمی توانست صحنه دیدن
استخوان های یک انسان را فراموش کند .حدود 30
ساعت از این ماجرا می گذشت تا این که مرد روستایی در
نهایت تصمیم خود را گرفت ،او گوشی تلفن را برداشت و
آن چه را دیده بود برای ماموران کالنتری خلق آباد مشهد
بازگو کرد.
دقایقی بعد خبر کشف بقایای جسد انسانی که توسط
حیوانات خورده شده بود ،در بی سیم های پلیس پیچید
و بدین ترتیب نیروهای انتظامی با حفظ صحنه حادثه
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطالع دادند .عقربههای
ساعت از  19:30گذشته بود که قاضی کاظم میرزایی
سوار بر خــودروی ویژه قتل عمد دادســرای مشهد و به
همراه کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان

رضوی به سوی جاده کالت حرکت کرد .پرده سیاه شب
بر تارک جاده کالت کشیده شده بود و خــودرو زیر نور
چراغ ها ،آسفالت جاده را پشت سر می گذاشت تا این که
حدود یک کیلومتر بعد از کارخانه آسفالت ،چراغ گردان
خــودروی کالنتری خلق آبــاد ،قاضی ویژه قتل عمد را
به سوی زمین چند هکتاری کشاند .با حضور قاضی
میرزایی در محل ،تحقیقات در حالی آغاز شد که عوامل
بررسی صحنه جرم و پزشک قانونی نیز به دستور مقام
قضایی در محل حضور یافتند .استخوان های ستون
فقرات و پاها طبق اظهارات پزشک مربوط به زن جوانی
حدود  25تا  30ساله بود که احتماال توسط فرد یا افرادی
به قتل رسیده است چرا که در اطراف جسد هیچ گونه
مشخصات یا لباس های مقتول پیدا نشد.
بنابر گــزارش خراسان ،قاضی شعبه  211دادســرای
عمومی و انقالب مشهد پس از بررسی های میدانی در
محل کشف بقایای جسد ،توجهی نیز به بقایای آتشی
داشت که قبال در نزدیکی جسد روشن شده بود و این

کارگاه مبلسازی در میان شعلههای آتش
سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی در یک
کارگاه مبل سازی خبر داد.
سید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا با بیان این که
آتش سوزی در کارگاه رویه دوزی ،چوب بری و مبل
سازی در محله مرتضی گرد به سامانه  ۱۲۵سازمان
آتش نشانی شهرداری تهران اطالع داده شد افزود:
بالفاصله سه ایستگاه به همراه خودروهای حامل
تجهیزات تنفسی ،فوماتیک و تانکر آب به محل اعزام
شدند.
وی دربــاره محل حادثه گفت :این کارگاه یک سوله
مسقف به وسعت  ۵۰۰متر مربع و یک نیم طبقه در باال
بود که قسمت باالی آن انبار و قسمت پایین را کارگاه
تشکیل می داد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود :مقدار زیادی

گونه فرضیه های مختلفی برای شناسایی هویت مقتول
یا احتمال جنایت و همچنین احتمال سوزاندن ناموفق
جسد ،ذهن قاضی را به خود معطوف داشت .از سوی
دیگر ،قاضی میرزایی روانه کالنتری شد تا دستورات
ویژهای را برای شناسایی هویت مقتول و چگونگی وقوع
این حادثه هولناک صــادر کند اما هنوز تحقیقات در
اینباره ادامه داشت که خبر وحشتناک دیگری در فضای
اتاق کالنتری پیچید.
▪کشف  2جمجمه انسان داخل کیسه گونی

ماجرا از این قرار بود که ماموران کالنتری نجفی شبانه
از طریق اطالعات مردی ،به اخباری رسیده بودند که
نشان می داد دو جمجمه انسان داخل کیسه ای در کنار
رودخانه کشف شده است .ماموران نیز پس از بررسی
درستی موضوع ،با تلفن همراه قاضی ویژه قتل عمد
تماس گرفتند و او را در جریان ماجرای کشف جمجمهها
قرار دادند .گزارش خراسان حاکی است ،این گونه بود

اسان

که قاضی میرزایی ادامه تحقیقات درباره بقایای جسد
زن جــوان را به کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی سپرد و خود عازم کالنتری نجفی شد.
وقتی مقام قضایی با راهنمایی ماموران انتظامی به
محل مذکور رفــت ،بررسی ها دربــاره جمجمه ها آغاز
شد .تحقیقات مقدماتی و نظرهای کارشناسی حکایت
از آن داشت که جمجمه ها قدیمی هستند اما این که این
جمجمه ها درون کیسه قرار داشت ،موضوع جنایی را به
ذهن متبادر می کرد و باید بررسی های دقیق تری صورت
می گرفت به همین خاطر مقام قضایی در حالی که شب
از نیمه گذشته بود ،دستوراتی را برای روشن شدن ماجرا
و انجام معاینات پزشکی صادر کرد تا راز جمجمه های
درون کیسه فاش شود اما هنوز قلم قاضی روی کاغذهای
سفید برگه های پرونده جنایی می غلتید که خبر جنایی
دیگری ،لغزش قلم او را گرفت.
▪مرگ در سد طرق

به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این پرونده
نیز که تا صبح روز گذشته قاضی ویژه قتل عمد را درگیر
تحقیق کرد ،از آن جا آغاز شد که نگهبان سد طرق در
تماس با پلیس  110از مرگ جوانی درون سد خبر داد.
دقایقی بعد نیروهای انتظامی موضوع را به قاضی ویژه
قتل عمد اعالم کردند و قاضی میرزایی با توجه به اهمیت
ماجرا عازم سد طرق شد .نگهبان سد گفت :سه جوان
بعدازظهر برای تفریح و شنا به کنار سد آمده بودند و به
دلیل ممنوع بودن شنا در منطقه آن ها را راه ندادم اما
آ نها پشت سد و به دور از چشمانم به داخل سد رفته
بودند که ناگهان متوجه شدم یکی از آن ها غرق شده
است .بنابراین گــزارش ،به دستور قاضی شعبه 211
دادسرای عمومی و انقالب مشهد ،جسد این جوان برای
تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و
بدین ترتیب سه پرونده جنایی روی میز قاضی ویژه قتل
عمد گشوده شد.

مدلینگ ترفند کالهبرداران

جنس در هر دو طبقه وجود داشت و زمانی که آتش
نشانان به محل حادثه رسیدند کارگاه شعله ور و
سقفها در آستانه ریختن بود.
وی با اشاره به وجود ساختمان های اطراف این کارگاه
گفت:دراطرافاینمحلکارگاههایدیگرینیزوجود
داشت و شعلههای آتش به سرعت در حال رسیدن به
بخشهای کناری بود.
همچنین یک دستگاه خودروی وانت نیز در کنار در
کارگاه وجود داشت که در دقایق اول به علت شدت
آتش سوزی شعله ور شده بود.
ملکی گفت :آتش نشانان بعد از مدتی موفق به کنترل
آتش شدند و هیچ گونه مصدومیت و تلفاتی در این
حادثه وجــود نداشت و در ساعت  ۱۳و  ۳۵دقیقه
عملیات به پایان رسید.

توکلی -رئیس پلیس فتای استان كرمان گفت :این
روزها مجرمان سایبری با راهاندازی وب سایتهایی
مبنی بر استخدام مدلینگ و آمــوزش آن ها ،اقدام
به کالهبرداری از کاربران به ویــژه دختران جوان
میکنند .به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ يادگارنژاد
افزود :یکی از معضالت کنونی جامعه ما حفظ حریم
خصوصی افــراد است که به اشکال مختلف توسط
سودجویان و کالهبرداران نادیده گرفته شده و با
سوء استفاده از مصادیق مختلف نقض این موضوع ،از
قربانیان اخاذی و هتک حیثیت میشود.
وی با بیان این که کاربران تمایل دارنــد مورد توجه
دیگران قرار بگیرند و در بین افراد ،قشر جوان بیشتر از
هر گروهی این نیاز را در خود میبیند ،افزود :با توجه
به این شور و شوق جوانی ،مجرمان سایبری با ترفند

مدلینگ به دنبال کالهبرداری ،انــواع اخاذ یها و
هتک حیثیت جوانان در فضای سایبری هستند.
این مقام انتظامی با بیان این که جوانان به هر بهانهای
دوست دارند موقعیتی برای خود ایجاد کنند تا شهرتی
همراه با ثروت بهدست آورنــد ،تصریح کرد :فراگیر
شدن صنعت مد،بیشتر جوانان را به سمت مدلینگ
میکشاند و آن ها دوست دارند با وارد شدن به عرصه
مدلینگ از این راه کسب درآمد كنند و از سویی معروف
شوند و چشمها را به خود خیره کنند.
وی با تصریح بر این که حفظ حریم خصوصی در فضای
مجازی در گام اول بر عهده خود کاربران است ،یادآور
شد :از انتشار و در اختیار قرار دادن عکس و فیلمهای
شخصی خود در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
خودداری کنید .

جواهرات سلطنتی سوئد به سرقت رفت
تلویزیون بی بی سی روز چهارشنبه گزارش داد:
دزدان حرفه ای جــواهــرات سلطنتی سوئد را
با استفاده از قایق های تندرو از مــوزه کلیسای
سوئد سرقت کردند .به گزارش ایرنا از این شبکه
تلویزیونی انگلیسی ،جواهرات سلطنتی متعلق
به پادشاهان سوئد بود که در اوایــل قرن هفدهم
فرمانروایی می کردند .تلویزیون بی بی سی گفت:
پلیس سوئد عملیات گسترده ای را برای دستگیری
دزدان جواهرات سلطنتی که با قایق های تندرو
فرار کرده اند ،آغاز کرده است.

به گزارش پلیس سوئد ،دو تاج پادشاهی و یک گرز
طال متعلق به پادشاهان و ملکه هایی که در اوایل
قرن هفدهم میالدی زندگی می کردند ،ظهر روز
سه شنبه در شهر اشترانگناس در نزدیکی استکهلم
به سرقت رفته است .شاهدان عینی گفته اند آن ها
دو مرد را در حال فرار از کلیسای شهر اشترانگناس
که برای بازدید عموم باز و در آن مراسم مهمانی
ناهار برگزار بــوده ،دیده اند .آن ها در حال قایق
سواری در دریاچه 'ماالرن' دیده شده اند و دیگر
اثری از آن ها به دست نیامده است.

پلیس هنوز نام افــراد مظنون به سرقت را اعالم
نکرده است.
جواهرات سلطنتی سوئد با طال تزیین و از الماس ها
و سنگ های قیمتی بسیار کمیاب برای تزیین تاج
پادشاهی استفاده شده است.
جواهرات سلطنتی سوئد مربوط به لباس های
رسمی چارلز چهارم و کریستینای بزرگ است که از
سال  1611میالدی در مراسم رسمی دربار سوئد
مورد استفاده قرار گرفته است .در جریان سرقت از
موزه کلیسای سوئد ،به کسی آسیب نرسیده است.

دستگیریسارقانمسلحخانههایشمالتهرانبااسلحهشاهکش
سرکالنترسومپلیسپیشگیریتهرانبزرگازدستگیری
سارقان مسلح خانهای در خیابان دولت خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ علیآقا کارخانه در حاشیه
دستگیری این سارقان اظهار کرد :در ساعات پایانی شب
سه شنبه گذشته در تماس با مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰وقوع سرقتی مسلحانه در خیابان دولت اعالم شد
که در پی آن بالفاصله عوامل کالنتری قلهک در محل
حاضر شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار
دادند .وی با اشاره به دستگیری سارق مسلح در همان
محل افزود :در تحقیقات اولیه مشخص شد سارقان با
شکستنحفاظودرورودیخانهواردآنجاشدهواقدامبه
سرقت ۸۰میلیونتومانطالوجواهروبیشاز ۵۰۰هزار
تومان وجه نقد کرده اند اما هنگام فرار و خروج از خانه با
فرزندان صاحب خانه روبه رو شدهاند.
سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان این
که سارق پس از رویارویی با پسر صاحبخانه قصد شلیک
به سمت او را داشته اما اسلحه "شاه کش" عمل نکرده
است ،افزود :پس از آن سارق با گاز اشک آور به فرزندان
صاحبخانه حمله می کند و از خانه خارج میشود .در
کوچه نیز صاحب یک دستگاه سواری پراید را تهدید می
کند و قصد سرقت خودرو برای فرار را داشته که ماموران

به محل می رسند و این فرد را دستگیر و به کالنتری
منتقل می کنند .سرهنگ کارخانه با اشاره به رسیدگی
به موضوع در کالنتری گفت :در تحقیقات بعدی ماموران
موفق به شناسایی مخفیگاه همدستان این فرد شدند و
سه نفر از آن ها را در خانه مجردی که در مرکز شهر برای
خود اجــاره کــرده بودند دستگیر و به کالنتری منتقل
کردند .سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با
بیان این که در بازرسی از مخفیگاه این افراد تعدادی از
اقالم مسروقه نیز کشف و ضبط شد اظهار کرد :این افراد
در کالنتری به پنج فقره سرقت تاکنون اعتراف کردند که
یک مورد آن از نوع مسلحانه بوده است .وی افزود :پلیس
درتعقیبیکیدیگرازهمدستاناینفرداستوتحقیقات
برای دستگیری وی ادامه دارد .سرهنگ کارخانه درباره
شیوه و شگرد این سارقان گفت :این افراد با پرسهزنی در
مقابل خانههای شمال شهر تهران اقدام به شناسایی این
خانهها می کردند و پس از شناسایی خانه مد نظر خود
که عمدتا در طبقات اول آپارتمانها قرار داشت ابتدا با
چندین سنگ به شیشه ضربهای می زدنــد ،اگر کسی
به این پرتاب سنگ واکنشی نشان نمیداد با استفاده
از دیلم و وسایل دیگر اقدام به شکستن درها و حفاظها
می کردند و وارد خانه میشدند .وی اضافه کرد :این

افراد دیلم را به شکلی بسیارحرفهای در پشت کمر خود
یکردند.
جاسازی م 
به گفته وی ،بررسی سوابق متهمان نشان داد دو نفر از
این افراد پیش از این به اتهام سرقت منزل و کیف قاپی
بازداشتشدهاند،همچنینسرکردهاینباندنیزمعتادبه
هروئینبود.سرکالنترسومپلیسپیشگیریتهرانبزرگ
افزود :متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای
ادامه روند رسیدگی  ،روانه دادسرا شدند.
▪گدایی سارق مسلح با برلیانس

این سارق مسلح که شب سه شنبه گذشته حین سرقت
مسلحانه از خانهای در خیابان دولت دستگیر شد ،به
ایسنا ،گفت :بیشتر از  ۱۰سال است که خانوادهام مرا
طرد کردهاند چرا که من معتاد به مصرف هروئین و انواع
موادمخدربودموهمسرمنیزمعتادبود.اینسارقکهیک
دختر  ۱۱ساله و دو پسر چهار و شش ساله دارد ،افزود:
چند سال پیش همسرم به دلیل مصرف زیاد موادمخدر
اوردوز کرد و جان خود را از دست داد و من ماندم و سه
بچهای که خــانــوادهام به خاطر معتاد بودنم حاضر به
پذیرش آن ها نبودند .به همین دلیل به همراه فرزندانم
در خیابان گدایی میکردم تا پولی به دست بیاورم اما
مدتی بعد به این فکر افتادم که دست به سرقت از منازل

...

درامتدادتاریکی

در قسمت میانی و عقب هواپیما بوده اند چرا که پس از
سانحه ابتدا مسافران «فرست کلس» موفق به خروج از
هواپیما می شوند .هنوز دلیل رسمی این سانحه اعالم
نشده است اما مقامات محلی منطقه سقوط هواپیما می
گویند احتماال آب و هوای بد و وزش باد شدید مهم ترین
علت این حادثه بوده است.

عکس از خراسان

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا درباره استفاده از
الستیک خودرو ،بیش از عمر مفیدش هشدار داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ داوود قاسمیان با اشاره به این که
تایر به عنوان آخرین عضو گرداننده سیستم انتقال خودرو
نقش مهمی در کنترل وسیله نقلیه دارد ،گفت :الستیکها
ضمن این که وظیفه حرکت خودرو را برعهده دارند ،ضربات
ناشی از دست اندازهای ریز را می گیرد و از انتقال به اتاق
شاسی جلوگیری میکند.
وی با بیان این که الستیک از چند الیه تشکیل شده که
سطح رویی آن به آج یا گل الستیک معروف است ،افزود:
سطح رویی الستیک از ورود اجسام نوک تیز به داخل آن
جلوگیری میکند تا تایر پنچر نشود.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا تصریح کرد :هر چه
آج های روی الستیک بیشتر باشد چسبندگی آن به سطح
زمین بهتر است و کنترل خودرو در پیچ های تند و جادههای
لغزنده آسان تر می شود.
وی با اشاره به اینکه عمق آج یک الستیک نو  5.9میلی
متر است ادامه داد :حداقل آج الستیک باید  1.6میلی
متر باشد و الستیک هایی که کمتر از این آج دارند برای
رانندگی ایمن نیستند و می توانند برای راننده حادثه
ساز شوند.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهــور ناجا به تاریخ تولید
الستیک اشاره کرد و گفت :کلیه الستیک ها دارای تاریخ
ساخت روی جــداره خود هستند که با چهار رقم نشان
داده می شود  ،دو عدد اول نشان دهنده هفته ساخت و دو
رقم آخر سال ساخت الستیک به میالدی است؛ به عنوان
مثال اگر روی الستیک عدد  1217درج شده است نشان
می دهد الستیک مد نظر در هفته دوازدهم سال 2017
میالدی تولید شده است.
وی تاکید کرد :رانندگان باید بدانند حداکثر عمر مفید
الستیک سه سال است و با توجه به این که الستیک کاالیی
مصرفی است حتی اگر از آن استفاده نشود و عمر مفیدش
به اتمام رسیده باشد ممکن است در حین تردد دچار مشکل
و برای راننده حادثه ساز شود.
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شوش اسلحهای را به قیمت ۳۰۰هزار تومان تهیه کردم.
این سارق گفت :در این میان با چند نفر دیگر آشنا شدم و
گروهی برای سرقت تشکیل دادیم و تاکنون نیز از چهار
پنج خانه سرقت کردیم که آخرین مورد آن مسلحانه بود و
در آن جا به دام افتادم.
وی که اظهارات ضد و نقیضی را بیان میکرد ،درباره
خودروی برلیانسی که پس از دستگیری در مخفیگاهش
کشف شد ،گفت :این خودرو من است اما متعلق به من
نیست بلکه سندش به نام پدرم است و در اختیار من
قرار دارد  .با آن در شهر تردد میکردم و هنگام سرقت
از آن استفاد های نمیکردم .این متهم با بیان این که
سه همدست دستگیر شدهاش از هم روستاییهایش
در یکی از شهرهای استان لرستان هستند ،درباره این
که چطور میشود در حالی که پدرش او را به خانه راه
نمیدهد خودروی برلیانس را در اختیار او قرار داده
در اظهاراتی عجیب گفت :پدرم دوست نداشت من به
خانه بروم اما این خودرو را به من داده بود .این مجرم ۳۲
ساله سابقهدار که سرکرده این باند سرقت بود ،اظهار
کرد که دخترش در روستاست و دو پسرش نیز نزد یکی
از آشنایانش نگهداری میشوند.

نمره ریاضی!

از کتک کاری های پدرم خسته شده ام ،او آن قدر عصبی و
پرخاشگر است که بر اثر کوچک ترین موضوعی من و مادرم
را زیر مشت و لگد می گیرد و به شدت با هر وسیله ای که
جلوی دستش باشد ما را کتک می زند .این بار هم با لوله
آب به جانم افتاد که ...
دختر  16ساله ای که از ناحیه دست و پا و صورت دچار
جراحت شدیدی شده بود و تقاضای معرفی به پزشکی
قانونی را داشت ،به کارشناس و مشاور اجتماعی کالنتری
سپاد مشهد گفت :اولین فرزند یک خانواده پنج نفره
هستم و با داشتن دو خواهر کوچک تر زندگی پرتالطمی را
میگذرانم .پدرم مردی بداخالق و تعصبی است و به خاطر
عقاید خاص اش ،روزگار ما را تلخ کرده است به طوری که
سر کوچک ترین مسئله ای مادرم را کتک می زند و او نیز به
دلیل همین رفتارهای خشن ،چندین بار خانه را ترک کرد
اما با وساطت بزرگ ترهای فامیل بازگشت .مادرم صبر و
تحمل زیادی دارد چرا که تمام تالش خود را برای موفقیت
من به کار می برد.
با وجود مشاجره و درگیری هایی که در خانه داشتیم،
در مدرسه تیزهوشان پذیرفته شدم و در مقطع متوسطه
اول به تحصیالتم ادامه دادم .اما یک سال قبل در حالی
که آمادگی ازدواج نداشتم پدرم مرا به زور به عقد پسری
درآورد که در شهرستان کــار می کــرد و بعد از مراسم
عقدکنان مجبور بودم به صورت تلفنی با همسرم در ارتباط
باشم .این موضوع باعث شد از درس خواندن کمی غفلت
کنم و در درس ریاضی نمره خوبی نگیرم .این گونه بود که
پدرم مرا به شدت کتک زد و مدام مرا سرزنش می کند .او
حتی به خواهر کوچکم نیز رحم نمی کند و به جای نوازش
او ،با کمربند ،بدنش را کبود می کند و این گونه مهر پدری
را به دختر خردسالش نشان می دهد.
با دیدن این وضعیت چندین بار تصمیم گرفتم به بهزیستی
مراجعه کنم اما به خاطر مادرم پشیمان شدم چرا که او همه
سختی ها را فقط به خاطر من و دو خواهرم تحمل می کند و
بارها گفته اگر به جای ما ،سه پسر می داشت سال ها قبل،
ما را نزد پدرم رها می کرد و به خانه مادرش می رفت .پدرم
آن قدر مغرور و از خود راضی است که حاضر نشد حتی
یک بار به روان شناس یا مرکز مشاوره مراجعه کند و تحت
درمان قرار بگیرد.
او می گفت من هیچ نیازی به درمــان و مشاوره نــدارم و
همه چیز را خودم می دانم .شرایط زندگی در خانه پدرم
به سختی و مشقت می گذشت تا روزی که پدرم ،مادرم را
زیر مشت و لگد گرفت و من خودم را جلوی مادرم انداختم
تا از کتک خوردن او جلوگیری کنم اما پدر بی رحمم مرا به
شدت کتک زد و دست ها و پاهایم را کبود کرد .این جا بود
که تصمیم گرفتم به پزشکی قانونی بروم تا بتوانم مدرکی
داشته باشم اما مادرم به خاطر ترس از پدرم راضی به این
کار نیست و معتقد است که اگر پدرم بویی از ماجرا ببرد
روزگار ما را سیاه خواهد کرد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

گفتوگو با پسر خوششانسی
که از مرگ حتمی نجات یافت
پسر  ۲۰سالهای که با خوش شانسی تمام موفق به زنده
ماندن در برابر سارق مسلح خانهشان شده بود ،این واقعه
را شرح داد.
این پسر  ۲۰ساله در گفتوگو با ایسنا ،درباره سرقت از
خانهشان در شب سه شنبه گذشته از سوی سارقی مسلح،
اظهار کرد :حدود ساعت  ۱۱:۳۰بود که به همراه خانواده
به خانه برگشتیم .ابتدا مادرم وارد خانه و در اتاق خواب با
این سارق روبه رو شد .او از شدت ترس زبانش بند آمده بود
و حتی قادر به جیغ زدن نبود که خواهرم به اتاق رفت و
متوجه حضور سارق شد.
فرزند مال باخته ادامه داد :من و برادرم دوقلو هستیم و
با صدای جیغ خواهرم به اتاق رفتیم که متوجه این مرد
شدیم .این ســارق اسلحهای را به سمت من گرفت اما
من نمیدانستم اسلحه او واقعی است و فکر میکردم با
اسباببازی در حال تهدید کردن من است که به همین
دلیل به سمت او رفتم و به همراه ب ــرادرم با او درگیر
شدیم.
این پسر خوش شانس اظهار کرد :در همین حین سارق
ماشه اسلحه را کشید اما تیری شلیک نشد که بالفاصله من
اسلحه و دیلمی را که در دست داشت از او گرفتم و این فرد
که یک گاز اشکآور در جورابش مخفی کرده بود افشانهای
را به سمت ما گرفت و موفق به فرار به سمت خیابان شد.
فرزند مال باخته با بیان این که منز لشان در یک کوچه
بنبست در محدوده خیابان دولت قرار گرفته است ،افزود:
ســارق به سمت انتهای کوچه دویــد و ما هم به دنبالش
بودیم .او ناگهان به سمت یک پراید رفت که در حال وارد
شدن به پارکینگ بود و با گاز اش ـکآور سعی در سرقت
خودرو داشت که در همین حین مردم و پلیس او را دستگیر
و به کالنتری منتقل کردند.
این جوان درباره اطالع از واقعی بودن اسلحه ،گفت :پس
از دستگیری این فرد ،ماموران به خانه ما آمدند تا اسناد و
شواهد سرقت را جمعآوری کنند و در آن جا بود که به من
گفتند این اسلحه واقعی و از نوع شاهکش است .آن جا من
ترسیدم و در بدنم به دنبال جای گلوله بودم اما خوشبختانه
ماموران به من گفتند که اسلحه دچار نقص شده و عمل
نکرده است.
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