حوادث

شنبه 12آبان  24. 1397صفر .1440شماره 19954

توقیف  ۲لنج صیادی
با  ۲۱هزار لیتر سوخت قاچاق

جانشین پایگاه دریابانی کیش از کشف  ۲۱هزار لیتر سوخت قاچاق توسط دریابانان و توقیف دو فروند لنج صیادی خبر داد.به گزارش میزان ،سرهنگ علی اصغر جمالی با اشاره به این که
لنجها در حال خروج از مرزهای جمهوری اسالمی بودند تا سوخت قاچاق ذخیره شده در لنج را به شناورهای بیگانه که در خارج از آبهای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران بودند ،انتقال
دهند تاکید کرد :لنجهای ذکر شده پس از چندین مایل فاصله از اسکلههای فرعی در حال خروج از آبهای ایران بودند که توقیف شدند.

حادثه در قاب

منطقه قاسم آباد مشهد

...

خط زرد
کالهبرداری زن جوان با روبات همدم یاب
رئیس پلیس فتای پایتخت اعالم کرد :زن جوانی که
با استفاده از روبات همدم یاب کالهبرداری می کرد،
شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش روز جمعه پلیس فتای پایتخت ،سرهنگ تورج
کاظمی اظهار کرد :در پی مراجعه شهروندان به پلیس و
ارائه شکایت مبنی بر کالهبرداری و دسترسی به حساب
های بانکی آنان ،در بررسی فنی مشخص شد شکات با
عضویت در شبکه های اجتماعی از طریق نصب روبات
همدم یاب ثبت نام کــرده اند و پس از عضویت و درج
اطالعات بانکی خود در سایت ارائه شده جعلی ،حساب
بانکی آنان تخلیه شده است.
وی افزود :فرد مجرم (زن جوان) پس از طراحی
سایت جعلی (فیشینگ) در پوشش روبات همدم یاب
و دریــافــت مبلغ  500000ریــال از اف ــراد متقاضی
بــرای ثبت نام و عضویت در کانال همدم یاب نه تنها
هزینه واریزی برگشت داده نمی شد بلکه با وارد کردن
اطالعات بانکی افراد در درگاه جعلی و شبیه سازی شده
یکی از درگاه های بانکی اقدام به خالی کردن حساب
افراد می کرد.
وی با بیان این که در پی شکایت شهروندان موضوع
در دستور کار مهندسان پلیس قرار گرفت ،افــزود :با
هماهنگی مرجع قضایی متهم شناسایی و بازداشت
شد .
رئیس پلیس فتای تهران به شهروندان هشدار داد ،در
هنگام درج اطالعات حساب و کارت های بانکی خود
به آدرس اینترنتی یا  urlدقت کنند و بهتر است آدرس
اینترنتی درگاه بانکی را از خود بانک دریافت کنند.

...

ازمیان خبرها
علت تیراندازی بامدادی در محله نیروی

هوایی تهران اعالم شد

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ دلیل تیراندازی در
ساعات اولیه بامداد روز جمعه در محدوده نیروی هوایی
را اعالم کرد.
به گــزارش ایسنا ،ســردار علیرضا لطفی دربــاره دلیل
تــیــرانــدازی در محله نــیــروی هــوایــی در شــرق تهران
اظهارکرد :حدود ساعت یک بامداد دیروز واحد گشت
پلیس آگاهی تهران بــزرگ در محدوده میدان امام
حسین به یک دستگاه خودروی پراید نقرهای مشکوک
شد و اقــدام به بررسی پــاک خــودرو کــرد که در این
بررسی ها مشخص شد خودروی مذکور دارای سابقه
سرقت بوده و در پنجم آبان ماه امسال در محدوده خانی
آباد نو سرقت شده است.
وی با بیان این که ماموران گشت پلیس آگاهی تهران
بــزرگ به رانــنــده پراید دستور ایست دادن ــد ،افــزود:
راننده پراید بدون توجه به دستور ایست پلیس اقدام
به فرار کرد و با افزایش سرعت و حرکت در کوچه پس
کوچه های فرعی سعی داشــت از واحــد گشت پلیس
آگاهی فرار کند که طی این تعقیب و گریز ماموران در
مرحله اول با رعایت قانون به کارگیری سالح اقدام به
شلیک بیش از سه تیر هوایی کردند و سعی در متوقف
کردن خودرو داشتند اما راننده پراید مسروقه با حرکت
در خالف جهت خودروها در خیابان های یک طرفه
و تصادف خسارتی با چندین خودرو همچنان به فرار
خود ادامه داد.
لطفی افزود :سرانجام ماموران با شلیک چندین گلوله
به سمت چرخ های خودرو  ،سه الستیک پراید را مورد
هدف قرار دادند و پس از گذشت نزدیک به یک ساعت
تعقیب و گریز ،خودروی پراید مسروقه را در محدوده ۳۰
متری نیروی هوایی متوقف کردند .به این ترتیب راننده
 ۲۵ساله پراید که از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت
خودرو بود دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بــزرگ با بیان این که این
فــرد به تازگی از زنــدان آزاد شــده بــود ،افــزود :متهم
پس از انتقال به پلیس آگاهی تهران بزرگ برای انجام
تحقیقات پلیسی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در
اختیار اداره دوم مبارزه با سرقت خودروی پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت.

ماجرایچک پول هایالی دفتر!
فقطبرایچندساعتاستراحتکنیموبعدبهسمتتهران
برویم!حدودساعت 3بعدازظهرمردسوئیتدارباماتماس
گرفتکهیکیازاتاقهارابرایمانگهداشتهاستبههمین
دلیلماهمآنجارفتیمتااوایلصبحبهطرفتهرانبرویمکه
نیمههایشبوقتیآنمردسوئیتداربرایتسویهحساب
نزد ما آمد ناگهان برادر کوچکم تصمیم به سرقت پول های
او گرفت و من که در برابر عمل انجام شده قرار داشتم فقط
پاهای آن مرد را گرفتم و بعد از آن به خواست برادرم بیرون
رفتمتانگهبانیبدهمو...
گزارشاختصاصیخراسانهمچنینحاکیاستدرادامه
بازسازی صحنه این جنایت هولناک که سرهنگ مهدی
سلطانیان(رئیسدایرهقتلپلیسآگاهیخراسانرضوی)

دستک خود به اتاق ما آمد تا هزینه  150هزار تومانی یک
شباقامتراازمابگیرد.اووقتیالیدفتربزرگشراگشود
ناگهان برق از سرم پرید! دیدن آن همه چک پول های 50و
 100هزارتومانیالیدفترحسابوکتابمردسوئیتدار
چشمانمراکورکردهبود!یکلحظهوسوسههایشیطانی
سراغمآمد،نمیتوانستمازخیرآنهمهپولبگذرم!اینبود
کهفقطدرچندثانیهتصمیمگرفتمپولهاراسرقتکنمواز
سویدیگرهماحتمالمیدادممقدارزیادیدالرهمباشد!
چون مسافران از مناطق دیگر هم در واحدهای آپارتمان
ساکنبودند!
من مبلغ  150هزار تومان را به مرد  64ساله دادم و او
از اتاق خارج شد اما چند دقیقه بعد وقتی برای تحویل

متهمان در حال بازسازی صحنه جنایت در حضور بازپرس میرزایی

حادثه رانندگی در بولوار حجاب

عامالن قتل سوئیت دار مشهدی در بازسازی صحنه جنایت تشریح کردند

سیدخلیل سجادپور -دو برادر میانسال که در پی سفر
یک روزه به مشهد ،مرد سوئیت دار را با انگیزه سرقت دالر
و پول نقد به قتل رسانده بودند صبح پنج شنبه گذشته در
حضورقاضیویژهقتلعمد،اشکریزانماجرایچکپول
های الی دفتر حساب و کتاب مرد سوئیت دار را در حالی
تشریح کردند که حتی یک ریال بعد از این جنایت هولناک
نصیبشاننشد!
بهگزارشاختصاصیخراسان،دومتهم 55و 38سالهاین
پرونده جنایی ،صبح پنج شنبه گذشته توسط کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل ارتکاب
جرم واقــع در خیابان امــام رضا (ع)  31هدایت شدند تا
جزئیات صحنه قتل را در حضور قاضی کاظم میرزایی
بازسازیکنند.
متهم  55ساله که خود را «حسن – ر» معرفی می کرد با
دستورمقامقضایی،مقابلدوربینقوهقضاییهقرارگرفتو
درحالیکهبهشدتازارتکاباینحادثهدلخراش،پشیمان
بود ،گفت :من در منطقه بومهن فروشگاه تلفن همراه دارم
و اوضاع اقتصادی زندگی ام بد نیست ما فقط برای یک
مسافرت یک روزه و با خــودروی پراید به مشهد آمدیم و با
همانخودروهمبازگشتیم!دراینلحظهقاضیمیرزاییاز
متهمپرسید:پسچراکیفپولمقتولرادربولوارفرودگاه
انداختید؟ که متهم پاسخ داد :خیابان های مشهد را نمی
شناختیمازسویدیگرهمبعدازارتکابقتلآنقدردرگیری
روحیداشتیمکهنمیفهمیدیمدرکدامخیابانهستیمآن
شب قصد رفتن به تهران را داشتیم ولی مسیر را گم کردیم
تااینکهازفردیمسیرتهرانراپرسیدیمومتوجهشدیمکه
مسیرراازپلالغدیراشتباهیطیکردهایماینبودکهکیف
پولرادرنزدیکیفرودگاهبیرونانداختیمواینگونهتصور
شده بود که ما از طریق هوایی به تهران گریخته ایم .قاضی
میرزایی سپس پرسید آیا داخل کیف را نگاه کردید؟ متهم
پاسخ داد بله! ولی هیچ پول یا دالری درون آن نبود! بعد از
دستگیری فهمیدیم که  300دالر درون آن وجود داشت
ولی ما به دلیل استرس و نگرانی زیاد ناشی از ارتکاب قتل،
متوجهآندالرهانشدیم!
گزارشخراسانحاکیاستمتهم 55سالهسپسدرادامه
ماجرایارتکابقتلافزود:وقتیواردمشهدشدیمباشماره
تلفنمردسوئیتدارتماسگرفتیمآنشمارهرابرادرزادهام
دراختیارماگذاشتهبودچراکهاوهرباربهمشهدمیآمددر
همانواحدهایآپارتمانیغیرمجازساکنمیشدواعتقاد
داشت که از مراکز اقامتی دیگر ارزان قیمت تر است! ولی
آن روز «علی» مرد  64ساله به ما گفت :االن سوئیت خالی
نداریم ولی تا چند ساعت دیگر در صورت خالی شدن یکی
از سوئیت ها به شما خبر می دهم! قصد ما هم این بود که

و سرهنگ بهرامزاده (افسر پرونده) نیز حضور داشتند،
«کمال»متهمدیگراینپروندهباتفهیمموادقانونیازسوی
قاضیمیرزاییکهمواظباظهاراتشباشدوحقیقتماجرا
رابیانکند،دربرابردوربینقوهقضاییهایستادودرحالیکه
بغضش ترکیده بود گفت :از نظر مالی در شرایط بدی قرار
داشتم و همه سرمایه ام را در یک ورشکستگی اقتصادی از
دستدادهبودم!ازسویدیگرنیزهمسرمطالقگرفتهبود
ومندرحالیکهشرایطروحیمناسبینداشتمبادختر11
سالهامبهتنهاییدرمنطقهنازیآبادتهرانزندگیمیکردم!
آنروزوقتیباخودرویپرایدمنبهمشهدآمدیماصالدرفکر
ارتکابقتلنبودمهمهاینحوادثتاسفباراززمانیکلید
خورد که ساعت حدود  12شب ،مرد سوئیت دار با دفتر و
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گرفتن لوازم امانتی دوباره به داخل اتاق پا گذاشت دیگر
امانش ندادم در یک لحظه او را از روی زمین بلند کردم و
روی تخت انداختم! برادرم که حالت مرا دید خیلی تالش
کرد تا از این سرقت صرف نظر کنم ولی من تصمیم خودم
را گرفته بود و از او خواستم فقط مالفه را به من بدهد! او
پاهایش را محکم نگه داشت و من با تکه های مالفه دست و
پاهای مرد سوئیت دار را بستم و برای آن که سر و صدا نکند
تکه ای از پارچه ها را نیز به دهانش فرو بردم! و سپس با
برداشتن کیف دستی آن مرد ،از برادرم خواستم تا بیرون
نگهبانی بدهد! بالفاصله سراغ اتاقک شیشه ای زیر پله ها
رفتموبرایپیداکردندفترحسابوکتاب«علی»(مقتول)
همه جا را به هم ریختم اما آن را پیدا نکردم .در این هنگام
چشمم به چمدان رمزدار مسافرتی افتاد آن را برداشتم
و از مسافرخانه غیرمجاز بیرون آمدیم .به هر سختی بود
رمز چمدان را شکستم ولی داخــل آن فقط چند قطعه
کاغذهای به درد نخور و سررسید بود! متهم ردیف اول
این پرونده جنایی در ادامه افزود :بعد از آن که کارآگاهان
پلیس آگاهی به طور غافلگیرانه ای ما را دستگیر کردند،
تازه فهمیدم که مرد سوئیت دار ،دفتر مذکور را در همان
اتاقک شیشه ای و ال به الی مالفه های تمیز گذاشته بود
که من به دلیل استرس شدید ،آن را ندیدم! در حالی که
به گفته کارآگاهان حدود شش میلیون و  700هزار تومان
چک پول الی آن دفتر بود!
بنابر گزارش خراسان ،در پی اعترافات صریح متهمان و
بازسازیجزئیاتصحنهاینجنایتهولناک،قاضیشعبه
 211دادســرای عمومی و انقالب مشهد دستور انتقال
متهمانبهزندانراصادرکردتااینپروندهنیزهماننددیگر
پروندههایجنایی،مراحلقانونیخودرادرحالیطیکند
که فقط وسوسه های شیطانی با دیدن چک پول های زیاد،
حادثهمرگباریرارقمزد!

سابقه خبر
گزارش خراسان حاکی است ،پانزدهم شهریور گذشته ،با حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد در آپارتمان پنج طبقه
ای که واحدهای آن به صورت غیرمجاز به مسافران اجاره داده می شد ،تحقیقات قضایی درباره چگونگی قتل مرد
سوئیت دار 64ساله در حالی آغاز شد که دست و پاهای این مرد با مالفه تختخواب داخل یکی از سوئیت ها بسته شده
بود و مقداری از پارچه ها نیز در دهان مقتول قرار داشت .با توجه به اهمیت موضوع گروه زبده ای از کارآگاهان پلیس
آگاهی به فرماندهی مستقیم سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی)
وارد عمل و با انجام یک سری فعالیت های تخصصی و اطالعاتی موفق به ردزنی متهمان در تهران شدند .آنان با کسب
مجوزهای قضایی و راهنمایی های قاضی کاظم میرزایی و در دو عملیات جداگانه ،متهمان 55و 38ساله این پرونده
را که دو برادر بودند در تهران دستگیر کردند و به مشهد انتقال دادند.

صریح به اسیدپاشی در خصوص انگیزه خود از انجام این کارگفت :حدود
پنج سال پیش بود که پس از ورشکستگی مالی امور زندگی از دستم خارج
شده بود به گونه ای که خانواده همسرم در چندین نوبت به من کمک کردند.
وی افزود :بیشتر اوقات را در خانه سپری می کردم و به تدریج اختالف بین
من و همسرم آغاز شد و هر روز به شدت آن اضافه می شد تا این که همسرم
چندین بار مرا تهدید کرد که قصد دارد متارکه کند.
وی با بیان این که من همسرم و پسر شش ساله مان را خیلی دوست داشتم
و حاضر نبودم آن ها را از دست بدهم و شاهد این باشم که با کسی دیگر
زندگی کنند ،اظهار کرد :با تصور این که همسرم قصد دارد با شخص دیگری
ازدواج کند تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم؛ با تهیه مقداری اسید زمانی
که همسرم در داخل حیاط خانه ایستاده بود او را صدا کردم و ناگهان اسید
را به سمتش پاشیدم .
وی گفت :در حالی که اسید روی دست من هم ریخت و دچار سوختگی
شدم ،از محل سکونت خود فرار کردم و به تهران آمدم .
متهم پرونده بیان کرد :طی این مدت متوجه شدم که همسرم با صحبت
هایش قصد داشت مرا مجبور کند برای زندگی مان تالش کنم اما من با
تصوری نادرست اقدام به این کار ( اسیدپاشی ) کردم و دیگر روی بازگشت
به خانه را نداشتم تا این که دستگیر شدم.
سرهنگ ولیپور گودرزی ،با بیان این که متهم پس از انجام تحقیقات اولیه

اعتراف دزد حرفهای به  48فقره سرقت کابل برق در کرمان
تــوکــلــی-فــرمــانــده انــتــظــامــی شــهــرســتــان کــرمــان
درتشریح ایــن خبراظهارکرد :بــا انــجــام اقــدامــات
اطالعاتی،ماموران کالنتری18این فرماندهی
موفق شدندیک مالخر که قصد انتقال مقداری سیم
وکابل سرقتی با یک دستگاه کامیون را داشــت،
شناسایی کنند.
بــه گـــزارش خبرنگارما ،سرهنگ ف ــداء افـــزود :با
هوشیاری ماموران،مخفیگاه این فرد که یک کارگاه
ضایعاتی بود شناسایی و پس ازهماهنگی با مقام
قضایی در یک اقدام غافلگیرانه این مالخربه همراه

راننده خودرو درمخفیگاهش دستگیرشد .وی بیان
کرد:دربازرسی ازاین کامیون بیش از1400مترکابل
وسیم برق وتعدادی ظروف مسی کشف شد.
سرهنگ فداء افزود :در جریان بررسی سرقتهای
این پرونده ،یک سارق حرفهای نیز دستگیر شد
که در بازجویی ها به  48فقره سرقت کابل و سیم
برق هوایی اعتراف كرد .وی خاطرنشان کرد :این
متهم به همراه خریدار امــوال مسروقه و راننده
خــودرو به منظورپیگیری پــرونــده ،تحویل مرجع
قضایی شدند.

...

درامتدادتاریکی

اختالفات خانوادگی انگیزه عامل اسیدپاشی در شمال غربکشور
معاون مبارزه با جرایم جنایی تهران بزرگ ،از دستگیری مرد جوانی خبر داد
که در پی اختالف با همسرش در یکی از شهرستان های شمال غرب کشور
اقدام به اسیدپاشی به وی کرده و به تهران متواری شده بود.
به گزارش روز جمعه پلیس آگاهی پایتخت ،سرهنگ کارآگاه علی ولیپور
گودرزی ،در این خصوص گفت :در اولین روز مهرماه امسال ،مرد جوانی
که با همسرش دچار اختالف شده بود ،پس از تهیه مقداری اسید ،به منزل
رفته و همسرش را مورد اسیدپاشی قرار داده است و به تهران متواری می
شود که در این حادثه عالوه بر آسیب به همسرش ،دست خود او هم آسیب
می بیند.
با انجام تحقیقات از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد که این فرد
به نام علیرضا ( 45ساله) پس از فرار از محل حادثه  ،به تهران گریخته است
لذا طی هماهنگی های انجام شده و کسب نیابت قضایی  ،پرونده در تاریخ
 18مهر ماه به تهران منتقل شد و کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ به تحقیقات در این خصوص پرداختند.
تحقیقات ادامه داشت تا این که در تاریخ  9آبان ماه ،متهم که پس از ارتکاب
به اسیدپاشی زندگی مخفیانه ای را در تهران آغاز کرده بود در خیابان
آزادی  -پارک اوستا شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه
دستگیر شد .
بر اساس این گزارش ،با انتقال متهم به اداره شانزدهم ،وی ضمن اعتراف
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اشک های سوزناک دختر 5ساله
چشمان نگران و اشکبار دختر پنج ساله ام قلبم را به آتش می
کشاند ،نمی دانم سرنوشت این موجود بی گناه که قربانی
اشتباهاتمنوخیانتهایهمسرمشدهاست،بهکجاخواهد
رسیدو...
مرد45سالهکهباحکمقانونبایدروانهزندانمیشد،درحالی
کهنمیتوانستچشمازدخترپنجسالهاشبردارد،درتشریح
سرگذشتخودبهمشاورومددکاراجتماعیکالنتریپنجتن
مشهد گفت :چندین سال قبل وقتی از همسر اولم جدا شدم،
خیلی احساس تنهایی می کردم .من و همسرم هیچ تفاهم
اخالقی با یکدیگر نداشتیم و زندگی ما به صحنه مشاجره و
درگیری های خانوادگی تبدیل شده بود .به همین دلیل تنها
راه رهایی از این وضعیت را در طالق می دیدم ،اما هیچ گاه به
عواقبوآسیبهایاجتماعیوروحیبعدازطالقفکرنکردم.
خالصه ،در حالی که به شدت منزوی و گوشه گیر شده بودم،
گوشی هوشمند را به دست گرفتم و به سیر و جست و جو در
فضاهایمجازیپرداختمتااینکهدریکیازهمینشبکههای
اجتماعی با «آزیتا» آشنا شدم .آن روزها من سی و نهمین بهار
عمرم را می گذراندم اما آزیتا تازه وارد هفدهمین سال زندگی
اش شده بود .با وجود این ،گفت وگوها و چت کردن های ما
ساعت های زیادی طول می کشید .دیگر سنگ صبوری یافته
بودمتادردهاورنجهایمرابااوقسمتکنم.احساسمیکردم
اوهمهخألهایعاطفیوتنهاییهایمراپرکردهاست.دوست
داشتم همیشه در کنارم بماند ولی جرئت خواستگاری از او را
نداشتم ،چرا که 22سال از من کوچک تر بود و از سوی دیگر
هممنیکبارازدواجناموفقداشتم.باوجوداین،وقتیآزیتااز
دوست داشتن من سخن گفت واین که هیچ چیزی نمی تواند
بین من و او فاصله بیندازد ،دیگر از خوشحالی پر می کشیدم.
خالصه با حرف های آزیتا جسارت خاصی پیدا کــردم و به
خواستگاری اش رفتم ،اما نتیجه آن مشخص بود ،خانواده او
بهشدتبااینازدواجمخالفتکردندولیآزیتامقابلخانواده
اشایستادوگفتچیزینمیتواندمانعاینازدواجشود.اوآن
قدرخانوادهاشرابهچالشکشیدکهناچارشدندبهاینازدواج
رضایتدهند.
هنوز کمتر از دو ماه از آغاز زندگی مشترکمان نمی گذشت
که اختالفات من و آزیتا همانند یک دمل چرکین سر باز زد و
روزگارمان را به آشوب کشید .در میان همین بحث و جدل ها
بود که همسرم همواره اختالف سنی مان را به رخم می کشید
ومراتحقیرمیکرد.دیگرفهمیدهبودمزندگیرویاییدرکنار
آزیتا سرابی بیش نیست .او به دلیل هیجانات دوران نوجوانی
رفتارهایی داشت که مرا عذاب می داد ،با آن که دخترم المیرا
به دنیا آمده بود ولی همسرم بر سر موضوعاتی بی اهمیت قهر
می کرد و گاهی عقده هایش را با بدرفتاری با المیرا به رخم
می کشید .او از این که مجبور شده در این سن و سال بچه
داری کند ،بسیار ناراحت بود ،اما روزی دنیا بر سرم خراب
شد که فهمیدم همسرم با مردان نامحرم در فضاهای مجازی
ارتباطاتینامتعارفدارد.وقتیباکنترلوبررسیگوشیتلفن
او تصاویر زننده ای از ارتباطش با مردان نامحرم را دیدم ،آتش
انتقامچشمانمراکورکرد.بازهم یکاشتباهدیگرمرتکبشدم
ونتوانستملحظهایبهعاقبتاینانتقاموحشتناکبیندیشم.
اینگونهبودکهتصاویرهمسرمرادرفضایمجازیمنتشرکردم
تا چهره زشت او را به دیگران بشناسانم .بعد از این حادثه ،آزیتا
ازمنشکایتکردومأمورانکالنتریپنجتنبهحکمقانونمرا
دستگیرکردند.درهمینحالهمسرمدخترپنجسالهامراروی
نیمکت کالنتری انداخت و به دنبال سرنوشت خودش رفت،
بدونآنکهاشکهاوبیتابیهایالمیراتأثیراندکیدردلاو
بگذارد و من در حالی باید روانه زندان شوم که چشمان نگران
دخترمرهایمنمیکندو...
شایان ذکر است ،مأموران کالنتری با مادربزرگ و عمه المیرا
تماسگرفتندتاسرپرستیدخترمعصومراعهدهدارشونداما
هیچ کس حاضر به این کار نشد ،در نهایت ،به دستور سروان
مختاری فر (جانشین کالنتری پنجتن) مأموران انتظامی با
هماهنگی قضایی در حالی المیرا را تحویل بهزیستی دادند
که چشمان اشکبار دخترک در جست وجــوی مــادر سوسو
میزدو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان
محل ارتکاب جرم قرار گرفت ،تاکید کرد :پلیس در برخورد با جرایم خشن
همچون اسیدپاشی طبق قانون و با قاطعیت برخورد می کند.

مسمومیت غذایی 100نفر در شهر «کیان»
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت:
 100نفر از اهالی شهر «کیان» شهرستان شهرکرد
روز پنج شنبه گذشته به دلیل مسمومیت غذایی،
راهی درمانگاه و به صورت سرپایی درمان و مرخص
شدند.
سید راشد جزایری روز گذشته در گفت وگو با ایرنا
افـــزود :هنوز علت ایــن مسمومیت بــه طــور قطعی
مشخصنیست،امابنابراظهاراتبیماران،مسمومیت
ناشی از خوردن یک غذای مشترک است.
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری ادامه

داد :از غذای مشکوک مصرفی نمونه برداری و برای
بررسی به تهران و سایر آزمایشگاه های مرجع فرستاده
شده است که به محض مشخص شدن ،اطالع رسانی
می شود.
جزایری با اشاره به این که بیماران مبتال به مسمومیت
به مرحله بستری نرسیدند و به صورت سرپایی درمان
شدند ،تصریح کــرد :عالیم ایــن بیماری اسهال و
استفراغ بوده که با تجویز دارو و آموزش مراقبت های
الزم به مبتالیان ،این بیماری درمان شده و وضعیت
افراد در حالت عادی است.

کشف  ۱۳۰کیلوگرم هروئین در گشت شبانه
پلیس
توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان از كشف ۳۲۵
کیلوگرم هروئین و تریاک در عملیات شبانگاهی پلیس
شهرستان بردسیر خبر داد .به گزارش خبرنگار ما ،سردار
بنیاسدیفرگفت:مامورانانتظامیبردسیر هنگامگشت
زنی در محور اصلی این شهرستان به دو دستگاه وانت مزدا
مشكوک شدند و آن ها را متوقف کردند .وی افزود :ماموران
تیزبین در بازرسی از خودروی اول۱۳۰کیلوگرم هروئین و
در بازرسی از خودروی دوم نیز ۱۹۵کیلوگرم تریاک کشف
کردند .سردار بنی اسدی فر خاطرنشان کرد:در این زمینه
سه قاچاقچی که قصد داشتند با استفاده از تاریکی شب این
محمولهراازشرقبهمرکزکشورمنتقلکنند،دستگیرشدند.
این گزارش حاکی است ،فرمانده انتظامی بم هم از کشف
بیشازهفتکیلوهروئینازمنزلیکقاچاقچیدراینشهر
خبرداد.نجفیافزود:دراینزمینهسهمتهمدستگیرشدند.

سرپرست اورژانس کشور اعالم کرد

 85نفر در  55روز قربانی «شراب مرگ» شدند

ســرپــرســت ســازمــان اورژانـــــس کــشــور گــفــت :از 15
شهریورماه تا  9آبــان مــاه 974 ،نفر به دلیل مصرف

مشروبات الکلی دست
ســاز غیر اســتــانــدارد در
 9اســتــان کــشــور ،دچــار
مسمومیت شدند و از این
تعداد 85 ،نفر(معادل
 9درصــد از مسمومان)
ج ــان خ ــود را از دســت
دادند.
به گزارش ایرنا از پایگاه
خبری وزارت بهداشت،
پیرحسین کولیوند روز
پنج شنبه با اعــام این خبر افــزود :در این بــازه زمانی
 974نفر به مراکز درمانی استان های البرز ،تهران،

مرکزی ،فــارس ،کردستان ،کهگیلویه و بویر احمد،
هرمزگان ،خراسان شمالی و قزوین مراجعه کرده اند
و بیشتر تعداد مسمومیت ها به ترتیب مربوط به استان
های البرز ،هرمزگان و خراسان شمالی بوده است.وی
تصریح کرد :متاسفانه 29 ،نفر در استان البرز 26 ،نفر
در استان هرمزگان 11 ،نفر در استان تهران ،هفت نفر
در استان خراسان شمالی ،شش نفر در استان فارس،
سه نفر در استان مرکزی ،دو نفر در استان کهگیلویه و
بویر احمد و یک نفر در قزوین بر اثر مسمومیت با الکل
جان خود را از دست دادند.سرپرست سازمان اورژانس
کشور خاطرنشان کرد :از  974نفر که دچار مسمومیت
شده اند 11 ،نفر هنوز در مراکز درمانی بستری هستند
اما  878نفر پس از دریافت خدمات درمانی ،ترخیص

شده اند.کولیوند با بیان این که  91درصد از مسمومان،
مرد بوده اند ،افزود :در  55روز گذشته و از مجموع 974
نفر مسموم 92 ،درصد معادل  883نفر مرد و  8درصد
معادل  91نفر زن بــوده انــد .همچنین  92درصــد از
افراد فوت شده مرد و  8درصد زن هستند.وی بیشترین
تعداد مسمومیت با الکل در  55روز گذشته را مربوط
به محدوده سنی  21تا  30سال اعــام کرد و افــزود:
بیشترین مسمومان بین  21تا  30سال داشتند که 49
درصدفوت شدگان هستند.
سرپرست سازمان اورژانس کشور در پایان تاکید کرد33:
درصد از مسمومان با الکل در بازه زمانی یادشده ،دیالیز
شده اند که بیشترین تعداد دیالیز مسمومان مربوط به
استان های هرمزگان ،البرز و تهران بوده است.
CMYK

