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باالخره اوضاع جور شــد و تصمیم گرفتیم به مسافرت
برویم.یکیازاقوامنیزهمراهمابود.رضارانندگیمیکرد
و سرگرم گفتگو بودیم .ســه فرزندم از خوشحالی در
پوست خودشان نمیگنجیدند .در یک لحظه احساس
میکردم چه روز خوبی است که با هم هستیم و خوش
میگذرانیم.کیلومتر7جادهتربتحیدریهبودیمکهرضا

هشدار روز

توصیههایپلیسفتا
به مسافران تابستانی

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به آغاز
دور دوم سفرهای تابستانی گفت :هموطنان باید برای حفظ
آرامش خود و سایرین ،قبل از شروع سفر به نکات هشداری
پلیس توجه کنند و آن را مدنظر قرار دهند.
بهگزارش ایسنا ،سرهنگ علی موالی در اینباره اظهار کرد:
شهروندان باید از خرید گوشی و سیمکارت دستدوم که
به ســابقه آن اطمینان ندارند ،حتیاالمکان پرهیز کنند و
درصورت خرید قبل از اســتفاده از اینگونه گوشیها آن را
بهطور کامل به تنظیمات کارخانه بازگردانند.
وی بیان کــرد :شــهروندان باید در مکانهــای عمومی
هرگونه درخواســت از بلوتوثهای ناشناس را رد کنند و از
قراردادن تصاویر و فایلهای خصوصی بر روی دستگاههای
الکترونیکی قابل حمل نظیر موبایل و لپتاپ پرهیز کنند
و با دقت از دســتگاههای حامل داده ،شامل گوشی تلفن
همراه ،دوربین عکاســی و هرنوع حافظه جانبی که همراه
خود دارند ،مراقبت کنند.ایــن مقام انتظامی با بیان اینکه
باید در هنگام مکالمه با تلفنهمراه در مکانهای عمومی از
بیان اطالعات مهم مالی و شخصی خود پرهیز کرد ،افزود:
اطالعات ســفر خود را در شبکههای اجتماعی به اشتراک
نگذارید؛ چراکه این اطالعات سارقان را از عدم حضور شما
در منزل آگاه میکند.
رئیس پلیــس فتا فرماندهــی انتظامی اســتان قم بیان
کرد :پس از اتمــام کار در کافینتها از حســاب کاربری
خود در شــبکههای اجتماعی و ایمیلها خارج شــوید و
کوکیها و تاریخچه مرورگر را پاک کرده و مراقبت کنید تا
اطالعات بر روی سیستم باقی نماند.براساس گزارش پایگاه
اطالعرسانی پلیس فتا ،موالی در پایان خطاب به شهروندان
تاکید کرد :شهروندان قبل از شروع کار با دستگاه ATM
کیبورد و دهانه ورود کارت را بررســی کنند تا دستکاری
نشده باشد.

کوتاه تر از حادثه

نجات کودکی از چاه بعد از32ساعت
ایسنا :ظهر روز شنبه کودکی برای برداشتن توپش وارد یک
مجتمعمسکونیدرحالساختشدهکهگممیشود.گمشدن
کودکبهگروههایامدادیوپلیساطالعدادهمیشودکهبعد
از 32ســاعت تالش عوامل امدادی کودک از عمق چاه ،زنده
بیرونکشیدهمیشود.

مرگ پیرمرد در چاهک آسانسور
ایســنا :پیرمردی در تهران هنگام استفاده از آسانسور یک
ساختمان هفتطبقه متاســفانه به درون چاهک آسانسور
سقوطمیکندوجانمیبازد.

از من خواست برایش یک چایی بریزم .لیوان چای را از من گرفت .یک حبه قند از داخل
پالستیک برداشت؛ اما قند از دستش افتاد .او سرش را پایین برد تا قند را از روی پایش
بردارد.در این لحظه ناگهان آن حادثه تلخ اتفاق افتاد .حادثهای که هستیام را نابود
کرد.حادثهایکهازتمامداروندارمفقطیکمشتخاطرهغمانگیزبهجاگذاشته
است.همهچیزدریکپلکبههمزدناتفاقافتاد.خودرویپژوازجادهمنحرف
و پس از برخورد شدید با گاردریل آهنی واژگون شد.

نمیتوانم بگویم چه صحنهای را تجربه کردم .فقط جیغ میکشیدم و بچههایم را صدا
میزدم .خودرو ســه بار ملق زد و با سقف روی زمین خوابید.گردوخاکی به پا شد و من
هم دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد .وقتی به هوش آمدم ،روی تخت بیمارستان بودم.
سراغبچههایموشوهرمراگرفتم.میگفتندحالشانخوباستودربخشدیگری
بستریهستند.پسازگذشتچندروزاحساسدلتنگیعجیبیپیداکردهبودم.
حس غریبی داشتم .قرآن میخواندم و خودم را آرام میکردم؛ اما بیتاب شده

بودم .یکی از آشنایان به دیدنم آمد و گفت :خدا صبرت بدهد.هنوز هم نمیدانستم چه
مصیبتیبهسرمآمدهاست.نمیدانستمدیگرهیچوقتروینازسهفرزندمونگاهپرازمهر
رضارانخواهمدید.متاسفانهدراینحادثه،شوهرم،سهپارهتنموخانمیکههمراهمان
بود ،همگی به رحمت خدا رفتند و من ماندم با یک دنیا غم و اندوه و افسوس .یک لحظه
غفلت ،این حادثه مرگبار را رقم زد.خیلی دلتنگم .خیلی افسوس میخورم؛ ولی چه
فایده.آنهارفتندوتنهایمگذاشتند.تنهایتنهایتنها...

بهنتیجهرسیدن پرونده ربایش نوزاد سهماهه مشهدی در کمتر از 24ساعت

کودکربایی در روز روشن!

زن جوان فقط چندلحظه
امیرمحصل
از نوزاد سهماهه خود غافل
ماند که زنی جوان دختــر کوچولویش را ربود و
متواری شد.
بهگزارش شهرآرا ،زن 27ساله روز یکشنبه چهارم
مردادماه نوزاد ســهماههاش را جلوی خانه خود
واقعدر خیابان نیکی مشــهد گذاشته بود و فقط
برای چند ثانیه رو برگرداند که ناگهان متوجه شد
نوزادش درون کالسکهاش نیست.
مادر نوزاد در این لحظه با ترس و وحشــت تمام
کوچههای اطراف را جســتجو کــرد؛ اما اثری از
فرزندش نبود .او موضوع را به پلیس 110اعالم کرد
و درحالیکه اضطراب زیادی داشت ،درخواست
کمک کرد.
بازشدن پرونده کودکربایی
فرمانــده انتظامی خراســانرضوی درخصوص
رســیدگی به پرونــده به خبرنگار مــا گفت :زن
جوانی چنــد لحظه کودکش را داخل کالســکه
تنها میگذارد تا د ِر خانه مسکونیاش را باز کند؛
اما وقتی به پشتســرش نــگاه میکند ،متوجه
میشود فرزندش داخل کالســکه نیست .درپی

گزارش ربایش نوزاد ســهماهه بــه فوریتهای
پلیســی ،110با توجه به اهمیت موضوع بهطور
ویژه در دستورکار پلیس قرار گرفت.
ســردار بهمن امیریمقــدم افــزود :بالفاصله
هماهنگیهــای الزم از طریق مرکز فرماندهی و
کنترل پلیس به عمل آمد و تیمهای دایره آگاهی
کالنتــری الهیه مشــهد طرح مهــار را در حوزه
استحفاظی خود به اجرا گذاشتند.

دستگیری کودکربا
وی ادامه داد :پلیــس در این عملیات ضربتی که
چهار ساعت به طول انجامید ،با انجام اقدامهای
گســترده اطالعاتی ،زن جوانی راکــه با مانتوی
چهارخانــه اقدام بــه ربایش نوزاد کــرده بود ،با
همکاری آگاهانه یکی از شهروندان و یک راننده
تاکسی شناسایی و دستگیر کرد.
امیریمقدم با اشــاره به اینکه این زن 29ساله به

موادمخدر اعتیاد دارد ،بیان کرد :زن کودکربا در
بازجوییهای پلیسی اعتراف کرد که نوزاد را ربوده
و به خانه یکی از اقوامش برده است.
بازگشت به خانه
وی خاطرنشان کرد :ماموران کالنتری الهیه مشهد
ســاعت 2بامداد پنجم مردادماه ،نوزاد را از چنگ
آدمرباآزادوسالموسالمتبهآغوشگرمخانوادهاش
بازگرداندند.امیریمقــدم با اشــاره به اینکه هنوز
مشخص نیست که این زن با چه انگیزهای اقدام به
کودکربایی کرده اســت ،یادآور شد :از شهروندان
انتظار داریم به توصیههای پلیس در رعایت نکات
مراقبتیوتوجهبهاصولبازدارندهسرقتهادقتنظر
بیشتریداشتهباشند.
وی گفت :در نمونههای مشابه دیگری نیز خانمی
جوان که فرزند خود را داخل خودرو گذاشــته و به
داخل حیاط خانهاش رفته بــود ،هنگام مراجعت
متوجه ســرقت خودرو و ربایش کودک شــد که
این پرونده نیز با هوشــیاری پلیس به نتیجه رسید
و متهمان دســتگیر شــدند؛ اما آنچه مهم است،
پیشگیری آگاهانه از وقوع چنین حوادثی است که
شهروندانبایدباپلیسهمکاریالزمراداشتهباشند.

گودبرداری غیراصولی؛ علت حادثه خیابان صادقی
حادثه ریــزش آوار بر روی
سهیلدیبا
سر دو کارگر ســاختمانی
که ظهر روز یکشــنبه در خیابان شهید صادقی
مشهد رخ داد ،گودبرداری غیراصولی اعالم شد.
بهگزارش شــهرآرا ،ظهر روز یکشــنبه در یک
حادثه دلخراش متاسفانه دو کارگر ساختمانی
هنگام انجام عملیات ساختمانی برای بازسازی
یک تاالر قدیمی بر اثــر ریزش آوار زیر انبوهی

از خاک گرفتار شــدند که پس از هفت ساعت
تالش بیوقفه آتشنشــانان یکــی از کارگران
مصدوم شــد و کارگر میانســال دیگری جان
باخت.
سرپرست نیروهای اعزامی آتشنشانی مشهد
به محــل ،درخصوص حادثه گفــت :این تاالر
قدیمی دو طبقه داشــته اســت؛ طبقه همکف
و منفی یک کــه صاحبان این تــاالر بهمنظور

دستگیری سارق همهفنحریف
محصل -سارق شــبرویی برای ششمین بار در
مشهددستگیرشد.
جانشین رئیس پلیس مشهد با اعالم این خبر به
شهرآرا گفت :درپی اعالم چند فقره سرقت لوازم
داخل خودرو در محدوده خیابان ســناباد مشهد
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامل این
سرقتهادردستورکارپلیسقرارگرفت.
سرهنگ محمد بوستانی افزود :تیم دایره آگاهی
کالنتری سناباد مشهد در پیگیری این پرونده به
ت که منجر به چهرهزنی و
سرنخهایی دســت یاف 
شناساییسارقشد.متهمسیسالهکهدارایپنج
فقره سابقه کیفری است ،در اقدامی غافلگیرانه با

همکاریشهرونداندقایقیپسازارتکابسرقت
ازخودرویپژو 206دستگیرشد.
وی ادامه داد :تحقیقات از این متهم که در کارنامه
سیاهخوددرگیری،نزاعخیابانیوشرارت،سرقت
و اعتیاد به مواد مخدر را دارد ،آغاز شده است.

بازسازی و نوســازی این تاالر قصد داشتند دو
طبقه منفی یک و مثبت یک را به این ساختمان
اضافه کنند.
محمدجواد ســبحانی افزود :در همین راســتا
با گودبرداری برای دیوار برشــی (بتن مسلح)
چالهای به عمق یازدهمتر با ابعاد ســهدرچهار
متر ایجــاد میشــود و خاکهای آن پشــت
دیوار مجاور این چاله عمیق دپو میشــود و دو

کارگر درون این چاله با چکش بادی مشــغول
کند هکاری میشوند.
وی با اشاره به اینکه علت بروز این حادثه همین
گودبرداری غیراصولی بوده اســت ،بیان کرد:
هنگام کار این کارگران متاســفانه دیواری که
خاکها پشتش دپو شــده بود ،تحمل نکرده و
فرو ریخته و خروارها خاک و نخاله بر ســر این
دو کارگر فرو میریزد.

کابلدزدی خانوادگی
سارقانی که در پوشــش یک خانواده به سرقت
کابلهای برق مبادرت میورزیدند ،در مشــهد
دستگیرشدند.
بهگزارش شــهرآرا ،فرمانده انتظامی مشهد در
تشریح عملیات انهدام این باند خانوادگی گفت:
تکابلهای
دراقدامضربتیپلیس،پیگیریسرق 
برق شهری در دستورکار تیمهای دایره آگاهی
کالنتری 36مشهد قرار گرفت .سرهنگ حجت
نیکمرام افزود :در این عملیات ،ســه عضو یک
خانواده که با خودروی سواری پراید سفیدرنگ
در محــدوده خیابانهای فرعی بولوار وکیلآباد
به سرقت کابلهای برق شهری اقدام میکردند،

شناسایی و دستگیر شدند .وی ادامه داد :اعضای
این باند زن و مردی جوان هستند که برای عادی
جلوهدادن حضورشــان در خیابانهای خلوت
کودکخردسالشانرانیزباخودهمراهمیکردند.
آنهابااینترفندمرتکبسرقتمیشدند.

مسمومیت 20نفر با دوغ سمی
ایرنا :استفاده شماری از شهروندان نقدهای از دوغ دستساز
غیربهداشتی ،بیستنفر از آنها را مسموم و روانه بیمارستان
کرد.براساسبررسیهایانجامشدهاینسمدرداخلدوغهای
تولیدشــده تکثیر یافته و همه افرادی را که از آن اســتفاده
کردهاند،مسمومکردهاست.

افزایشتلفاتوخساراتسیلدرپاکستان
فارس:براثرسیلهفتهگذشتهپاکستانتاکنون۴۲نفرجان
خود را از دســت داده و عالوهبر خرابی بسیاری از مسیرهای
ارتباطی،سیصدمنزلمسکونیبهطورکاملویرانشدهاست.

عکس نوشت

سرقت برای جبران ورشکستگی پدر!
جوان 24سالهای که به جرم
سهیلدیبا
ســرقت از منازل دســتگیر
شــده اســت ،اعتراف کرد که برای کمــک به پدر
ورشکستهاش دست به سرقت زده است.بهگزارش
شــهرآرا ،گزارشهای مختلفی از سرقت منازل به
پلیسمیرسد؛سرقتهاییکههمگیبهیکشیوه
ودرغیابصاحبخانههاصورتمیگیرد.
صاحبان منازل بولوار شهید صیاد شیرازی کالفه
از این ســرقتها دســت به دامن پلیس میشوند
و تحقیقات نشــان میدهد که ســارق در آخرین

سرقتش بیســتمیلیون تومان طال ،یک دستگاه
دوربین دیجیتالی ،مقــداری وجهنقد و دیگر لوازم
را به سرقت برده است.تحقیقات پلیسی آغاز شد و
سرنخهای موجود یکییکی بررسی میشد تا اینکه
یکی از مالباختگان فیلمی از دوربین مداربســته
منزل مســکونیاش را برای پلیــس آورد که طبق
آن مشخص شد پســر جوانی بســیار حرفهای و
شیادانه خود را به درون منزل مالباخته میکشاند
و بدون اینکه متوجه شو د آن خانه مجهز به دوربین
مداربستهاست،اقدامبهسرقتمیکند.بادسترسی

پلیس به این سرنخ مهم ،سارق که جوانی
24ساله است ،شناسایی و دستگیرشده
و به مقر انتظامی منتقل میشــود.متهم
در بازجوییهای پلیســی اظهار میکند:
«اشتباهات پدرش در برنامهریزیهای کاری
باعث شــد تا ورشکست شود و
او بهخاطــر جبران ضعفهای
اقتصادی که از این بابت متوجه
خانوادهاششده،تصمیممیگیرددستبهسرقت
از منازل مسکونیزدهوبهپدرشکمککند».

مشــرق -تصادف شــدید میان کامیون و وانت
در جاده اهــواز به امیدیه (خوزســتان) باعث
کشتهشدن دو سرنشین وانت شد.

قاپزنان بولوار معلم شناسایی شدند
جوانی که از عامالن اصلی زورگیری و قاپزنی
در بولوار معلم بود ،شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده نیروی انتظامی مشهد در اینخصوص
به خبرنگار ما گفت :ســارقان که دو جوان21و
22سالههستند،باموتورسیکلتپرسهزنیکرده
وگوشیهایتلفنهمراهشهروندانرابهسرقت
میبردند.اینافراددرچندموردنیزشهروندانرا

هدفضربوجرحقراردادهوزورگیریکردهاند.
سرهنگ حجت نیکمرام با اشاره به این مطلب
کهمتهماصلیپروندههمدستفراریخودرابه
پلیس معرفی و تحقیقات در اینباره ادامه دارد،
گفت :شــهروندان باید هنگام استفاده از تلفن
همراه در کوچه و خیابان مراقب گوشــیقاپان
باشندوجنبهاحتیاطرامدنظرداشتهباشند.

غرقشدن نوجوان11ساله در استخر کشاورزی
نوجوان چهاردهسالهای عصر روز گذشته در یک
استخر کشاورزی در روستای موسیآباد از توابع
چناران جان باخت.بهگزارش شهرآرا ،این پسر
نوجوان برای شــنا به یکی از استخرهای عمیق
اطراف روســتا رفته و بهگفته شــاهدان از زیر
فنسهایاطرافاستخرخودرابهدرونمیکشد.
بهگفته شاهدان این استخر 9متر عمق داشته و

این پسر نوجوان دقایقی پس از رفتن به درون آب
بهعلت نامعلومی به اعماق استخر کشیده شده
و گرفتار میشود.عوامل امدادی خود را به محل
حادثه رساندند و او را بیرون کشیدند؛ اما باوجود
انتقال پسر نوجوان به بیمارستان چناران او جان
خود را از دست میدهد .تحقیقات در این زمینه
ادامه دارد.

روی خط حادثه

آبمیوه؛ عامل مسمومیت اخیر
زائران عربستانی

چندی پیش خبر مسمومیت تعدادی از زائران عربستانی در
مشهد منتشر ودر آغاز تکذیب شد؛ اما پس از آن ترخیص این
بیماران از بیمارســتان و نیز توضیح امروز معاون امور زائران
استاندارینشانازاتفاقیوغیرعامدانهبودنآنداشت.
بهگزارش شــهرآرا ،معاون هماهنگی امور زائران اســتاندار
خراســانرضوی صبــح دیــروز در جمع خبرنــگاران در
اینزمینه گفت :اتفاقاتی که درقالب مسمومیت برای زائران
عربستانی پیش آمده ،تاکنون هیچکدام عمدی نبوده است و
ی است و
سهلانگاریهایی صورت گرفته که در دست پیگیر 
اتفاقاخیرنیزناشیازآبمیوههاییبودهکهدرخیابانخریده
بودندکهباتوجهبهآبوهواوگرمایهوااینوضعیتمعمولی
اســت.واحدی افزود :پس از این اتفاقات نظارتها بهصورت
خاص پیگیری میشود و طرح تشدید نظارت بر مراکز اقامتی
اجراییمیشود.
هفتهگذشته32زائرخارجیوایرانیازیکیازهتلهایمشهد
بهعلت مسمومیت به بیمارستان اعزام شدند که 28نفرشان
بهصورت سرپایی مداوا و 3نفر در بیمارستان بستری شدند و
یکروزپسازحادثهازبیمارستانترخیصشدند.

مرگ پدر و مادر و کودک سهساله
در سانحه رانندگی
تصادفوانتنیسانباسواریپرایددرمحورتربتجام-باخرز
سهکشتهوپنجمجروحبرجایگذاشت.
بهگزارش شــهرآرا ،فرمانده انتظامی شهرستان تربتجام با
اعالم این خبر گفت :ســاعت 15:30روز گذشته درپی اعالم
مرکز فوریتهای پلیسی مبنیبر وقوع یک حادثه رانندگی
در کیلومتر 18محور تربتجام به باخرز بالفاصله ماموران به
محل اعالمی اعزام شدند.سرهنگ علیاصغر مختاری افزود:
دربررسیهایبهعملآمدهدرمحلمشخصشدیکدستگاه
وانتنیسان با ســواری پراید با هشت نفر سرنشین بهشدت
برخوردکردهاست.دراینحادثهراننده37سالهخودرویپراید
وفرزند3سالهاشدردمفوت و6سرنشیندیگرآننیزبهشدت
مجروح و با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان تربتجام
منتقل شدند.وی ادامه داد :یکی دیگر از سرنشینان خودروی
پراید(همسررانندهپراید)نیزباوجودتالشتیمپزشکیبهعلت
شدتجراحاتواردهفوتمیکند.
سرهنگ مختاری تصریح کرد :کارشناس پلیسراهعلت تامه
اینسانحهراانحرافبهچپوانتنیساناعالمکردهاست.

خبر روز

کالهبرداری با پیشفروش
دستگاههای تولید فیلتر
پلیــس آگاهــی خراســانرضوی ،عامــان کالهبرداری
ی با ترفند
پنجمیلیاردریالی از بیســت شــهروند مشــهد 
پیشفروش دســتگاههای تولید فیلتر خودرو را شناسایی و
دستگیرکردند.
بهگزارش شــهرآرا ،رئیسپلیس آگاهی خراسانرضوی در
تشریح این خبر گفت :درپی شکایت چند شهروند از مدیریت
یک شرکت فیلترسازی در مشهد درخصوص کالهبرداری از
آنانموضوعدردستورکارمامورانپلیسآگاهیقرارگرفت.
سرهنگ حسین بیدمشکی افزود :در تحقیقات بهعملآمده
از شاکیان پرونده مشخص شــد درپی تبلیغات گسترده در
جراید کثیراالنتشار مبنیبر سرمایهگذاری زودبازده با خرید
دســتگاههای تولید فیلتر هوای خودرو این افراد به شرکتی
واقعدرمیدانتقیآبادمراجعهوهریکدستگاهساختوتولید
فیلتر هوای خودرو را خریداری و مبالغی بین  2تا 45میلیون
تومانرابهعنوانبیعانهپرداختکردهاند.
ویادامهداد:مالباختگانبافرارسیدنموعدتحویلدستگاه،
به شرکت مراجعه میکنند که متوجه تعطیلی دفتر شرکت
میشوند .در بررسی و تحقیقات ابتدایی ماموران اداره مبارزه
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی مشخص شد این شرکت
به ثبت نرســیده و هویت فردی که خودش را مدیر شرکت به
شاکیانمعرفیکردهجعلیاست.
بیدمشــکی تصریح کرد :کارآگاهان اداره مبــارزه با جعل و
کالهبرداریباراهنماییمالباختگانافرادکالهبرداربهنامهای
«مهدیوالهه»راشناساییکردند.تیمرسیدگیکنندهپرونده
پس از یکسری تحقیقات میدانی مخفیگاه آنها را در بولوار
هاشمیه مشهد شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی آنها
را دســتگیر کردند.وی خاطرنشــان کرد :متهمان که دارای
سوابق متعدد کیفری بودند ،در بازجوییهای بهعملآمده در
مواجهه با مالباختگان تاکنون به بیستفقره کالهبرداری به
ارزش پنجمیلیارد ریال اعتراف کردهاند.رئیسپلیس آگاهی
خراسانرضویبااشارهبهمعرفیمتهمانبهدادسراخاطرنشان
کرد:کثرتآگهیوچاپنامحدودآنهادرجرایدونیازمندیها،
بهمنزلهصحتوتاییدنیست؛لذاالزماستشهرونداننسبتبه
صحتوسقمآنبررسیهای الزمراداشتهباشند.

