در قلعه گنج کرمان رخ داد

15

پلنگها 27گوسفند را شبانه دریدند

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
چهار شنبه  27بهمن 1395

ایرنا -با اعالم روستائیان مبنی بر حمله یک حیوان وحشی به دامهای آنها ،کارشناسان محیطزیست با حضور در
محل توانستند ردپای دو قالده پلنگ در معرض انقراض را شناسایی کنند و با توجه به اینکه پلنگ در فهرست بیمه
سازمان حفاظت محیطزیست است ،خسارت وارده به دامداران پرداخت میشود.

شماره 2202

آخــر خـــط

روی خط حادثه

نجات5هزارمرغگوشتی
ازدلآتش

سهیل دیبا -آتشنشانان سبزوار موفق
شدند دو مورد حریق در یک دامداری
و مــر غداری را قبل از بروز تلفات مهار
کنند.
به گــزارش شــهــرآرا ،صبح دوشنبه با
اعــام یک آت ـشســوزی در مجاورت
تانکر ذخیره سوخت در یک دامداری،
آتشنشانان سبزوار با حضور به موقع
از گسترش آتشسوزی به سایر نقاط
دامـــداری جلوگیری کــرده و آتــش را
خاموش کردند.
صبح امــروز نیز آت ـشســوزی در یک
مــر غداری رخ داد که آتشنشانان به
محل اعزام شدند.
این حریق در محل سیستم گرمایشی
مــر غداری و در اثر نشت گازوئیل رخ
داده بود که یکی از آتشنشانان با به
خطر انداختن جان خود وارد محل
شد و با بستن شیر خروجی گازوئیل از
گسترش آتش جلوگیری کرد.
آتشنشانان با استفاده از آب اقدام
به خاموش کــردن کامل آتش کردند
اما در اثر حرارت زیاد بخشی از سقف
طبقه همکف فرو ریخت .در این حادثه
آتشنشانان توانستند از تلف شدن
حــدود پنج هــزار قطعه مــرغ گوشتی
جلوگیری کنند.

راهوبیراه 1284

بامداد روز گذشته یک اتوبوس مسافربری در محور قوچان  -چناران واژگون شد و 5مسافر جان باختند

آخرینجزئیاتواژگونیاتوبوسمرگ

محمدجواد ابوعطا -بامداد روز گذشته یک اتوبوس با
26مسافر در محور قوچان -چناران ،واژگون شد که در
پی این سانحه پنج نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش شهرآرا ،رئیس پلیسراه خراسا نرضوی
دربــاره جزئیات این سانحه رانندگی به خبرنگار ما
گفت :این سانحه حــدود ساعت چهار بامداد روز
گذشته در 45کیلومتری قوچان به چناران در نزدیکی
روستای حکیمآباد رخ داد که عوامل امــدادی و
انتظامی خود را به محل رساندند.
سرهنگ هادی امیدوار با اشاره به اینکه این اتوبوس
از ســاری به مقصد تربتجام در حرکت بــود ،بیان
کرد :کارشناسان پلیسراه نقص فنی اتوبوس ولوو و
رانندگی با سرعت غیرمجاز در جاده لغزنده را علت این
سانحه اعالم کردند.
وی درباره آمار مصدومان و کشتهشدگان این سانحه
رانندگی بیان کرد :در پی این حادثه 24نفر مصدوم
شدندوچهارنفرهمدردمجانخودراازدستدادند که
طبق آخرین اطالعات یک نفر دیگر نیز در بیمارستان
جان باخته که آمار کشتهشدگان به پنج نفر رسید.
مدیر عامل جمعیت هال لاحمر خراسا نرضوی

سقوطیککودکدرونچاه8متری

کشف1688کیلو
موادمخدردرسیستان
فـــرمـــانـــده انــتــظــامــی اســتــان
سیستا نوبلوچستان از انــهــدام دو
باند بزرگ موادمخدر و کشف یک تن و
688کیلو موادمخدر خبر داد.
ســردار حسین رحیمی در گفتگو با
میزان ،بیان کرد :پس از انجام اقدامات
اطالعاتی بلندمدت ،ماموران انتظامی
شهرستان سراوان و ایرانشهر از فعالیت
قاچاقچیان مسلح بــا اســتــفــاده از
خودروهای کوهستانی در جابهجایی
موادمخدر ،مطلع شدند.
وی افــزود :روز دوشنبه سه دستگاه
خودروی تویوتا متعلق به اعضای این
باند در محورهای فرعی جنوب استان
شناسایی شده و به طور نامحسوس
تحت کنترل قرار گرفتند.
رحیمی تصریح کــرد :قاچاقچیان
مسلح پس از ورود به کمین با ماموران
درگیر شدند و پس از یک ساعت درگیری
مسلحانه ،یک قاچاقچی به هالکت
رسید و سوداگران مرگ با بهجاگذاشتن
خودروها از منطقه متواری شدند.
وی گفت :مــامــوران در بــازرســی از
خودروهای بهجامانده از قاچاقچیان
یک تن و 5 0کیلوگرم تریاک را کشف
کردند.
رحیمی با اشــاره به انهدام یک باند
مسلح سوداگران مرگ در شهرستان
سیب و سوران گفت :در این عملیات
پس از درگیری مسلحانه قاچاقچیان با
به جا گذاشتن خودرو حامل 510کیلو
گرم تریاک و 128کیلو گراس از منطقه
متواری شدند.

متخصصسرقت
وانتپیکانهاگرفتارشد
دیبا -فردی سابقهدار که تازه از زندان
آزاد شده در حالی نقشه سرقت وانت
پیکانها را عملی کرده بود که در یک
مهمانپذیر غیرمجاز گرفتار شد.
به گــزارش شــهــرآرا ،وقــوع چند فقره
سرقت وانــت پیکان موجب شــد تا
تحقیقات تیمهای تجسس کالنتری
شهید نواب صفوی مشهد با هدایت
سرهنگ محمدی آغاز شود.
سرنخها نــشــان مـــیداد عــامــل این
سرقتها جوانی قوی هیکل با پالتو و
کاله تیره رنگ است که ماموران موفق
به چهرهزنی متهم شدند.
این فرد آخرین سرقتش را مقابل خانه
خالهاش که یک مهمانپذیر غیرمجاز
بود ،در حالی آغاز کرد که ماموران در
یک قدمی او بودند و او را داخــل این
مهمانپذیر غیرمجاز دستگیر کردند.
ایــن متهم 38ســالــه در اعترافاتش
گفت :با وانت سرقتی ضایعات جمع
میکردم ،گاهی نیز در کنار خیابان
متادون میفروختم.
این پسر جوان از سال  ۱۳۸۴تاکنون
10فقره سابقه کیفری دارد که با دستور
مقام قضایی در اختیار کارآ گاهان
مــبــارزه بــا ســرقــت پلیس آگــاهــی
خراسانرضوی قرار گرفت.

نیز دربــاره جزئیات امدادرسانی به مصدومان این
سانحه رانندگی گفت :با اعالم این سانحه امدادگران
جمعیتهاللاحمر به محل اعزام شدند.
سید مجتبی احمدی افــزود :با حضور امدادگران

دیبا -یک کودک یازده ساله سبزواری درون یک
چاه هشت متری سقوط کرد.
به گــزارش شهرآرا ،با اعالم سقوط این کودک،
آتشنشانان خود را به محل رساندند و توانستند

در عملیاتی سخت در کمترین زمان ممکن این
کودک را بیرون بکشند .با معاینه اولیه مشخص
شد که این کودک از ناحیه سر دچار شکستگی
شده است که به مرکز درمانی منتقل شد.
رئیس سازمان آتشنشانی دربــاره این حادثه
گفت :مشخص نیست که این چاه هشت متری
در خیابان امیرکبیر و در منطقه نیروگاه مربوط به
سازمانهای خدماتی است یا توسط شهروندان
حفر شده است .احمدیراد افزود :آنچه در این
اتفاق مشهود است بیاحتیاطی و بیتفاوتی
افرادی است که چاه را بدون سرپوش رها کرده و
عامل این اتفاق شدهاند.

عملیات نجات مسافران گرفتار درون اتوبوس آغاز شد
که مشخص شد چهار نفر جان باختهاند.
وی تصریح کرد6 :نفر از مصدومین به صورت سرپایی
مداوا شده و 16نفر نیز توسط آمبوالنس هاللاحمر

و اورژانــس به مرکز درمانی مشهد و چناران انتقال
یافتند.
با حضور عوامل اورژانس  ،۱۱۵دو دستگاه آمبوالنس
از شهرستان چناران و سه دستگاه آمبوالنس به
همراه یک اتوبوس آمبوالنس از مشهد به محل اعزام و
مصدومان به بیمارستانهای ثامناالئمه(ع) چناران و
طالقانی مشهد انتقال داده شدند.
۹نفرازمصدوماناینسانحهرانندگیبهوسیلهاتوبوس
آمبوالنس به مشهد و هفت نفر توسط آمبوالنس
برای ادامه درمان از بیمارستان ثامناالئمه(ع) به
بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند.
همچنین بر اســاس اعــام مدیر شبکه بهداشت و
درمان چناران هشت نفر از مصدومان این سانحه که
به بیمارستان ثامناالئمه(ع) این شهرستان اعزام
شده بودند پس از ارائه خدمات اولیه ،با حال عمومی
مناسب از بیمارستان ترخیص شدند.
دکتر رجبپور گفت :با هماهنگی انجام شده با
فرمانداری شهرستان چناران ،قرار است این تعداد از
هموطنان به وسیله یک دستگاه مینیبوس به محل
زندگی خود انتقال یابند.

کشفجسدطنابپیچدرحاشیهجاده

قرآنی -جسد یک مرد جوان که در حاشیه جاده
رها شده بود ،توسط رانندگان کامیون در مشهد
کشف شد.
به گزارش شهرآرا ،عصر روز گذشته خبری مبنیبر
کشف جسد مردی جوان در حاشیه جاده روستای
دستگردان توسط ماموران کالنتری شهید باهنر
مشهد به بازپرس ویژه قتل عمد دادسرا اعالم شد
و طولی نکشید که قاضی احمدینژاد به همراه
کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.
بررسیها نشان میداد که جسد به مردی 35ساله
تعلق دارد و آثــار کبودی ناشی از حلقآویزی
با طناب روی گردنش مشهود بــود .این جسد

درحالیکه توسط فرد یا افرادی با طناب پیچیده
شده بود ،با دستور مقام قضایی برای تعیین علت
مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در
این باره ادامه دارد.

زورگیریمسلحانهدوپلیسقالبی

مهدی قرآنی -پلیس با دستگیری دو جوان مامورنما
پرده از زورگیریهای مسلحانه آنان برداشت.
به گزارش شهرآرا ،از رفتار و لباسهایشان معلوم بود
که از یک خانواده متمول و آبرومند هستند اما اینکه
چرا دست به این اقدام مجرمانه زدهاند ،سوالی بود که
متهمان باید پاسخ آن را به ماموران تجسس کالنتری
سجاد میدادند.
یکی از متهمان درحالیکه مدام تکرار میکرد «اشتباه
کردم ...آبروی پدرم را بردم» ،در برابر شواهد موجود
و مستندات قانونی به افسر تحقیقات این پرونده
گفت :همه چیز خوب و خوش بود و مشکلی هم در
زندگی نداشتم .در شبنشینیها با دوستم تصمیم
گرفتیم خودمان را جــای مــامــوران پلیس جا زده و
دختران و پسرهای جوانی را که مورد دارند ،سرکیسه
کنیم.
این مرد جوان در پاسخ به سوال ضابط قضایی مبنی
بر اینکه مگر مالباختگان چه موردی داشتهاند که شما
از آنان زورگیری میکردید؟ افزود :من و دوستم بیشتر
پسرها و دختران جوانی که تا دیروقت در کوچه و خیابان
میگشتند و دارای سر و وضع نامناسب یا متمول بودند،

شناسایی میکردیم و پس از بررسی محل به سراغ آنان
میرفتیم.

خرید کلت از فروشنده موتوری

دیگر متهم این پرونده نیز ادامه داد :من در خانوادهای
آبرومند بزرگ شدهام و مشکل اقتصادی هم نداشتم.
نمیدانم چه شد که به اجرای این تصمیم ابلهانه تن
دادم و خودم را درگیرش کردم.
ایــن متهم جـــوان بــه تهیه لـــوازم مــربــوطــه بــرای
زورگیریهایشان اشاره کرد و گفت :ابتدا برای اینکه
اعتماد شهروندان را جلب کنیم دو کارت هویتی که
نشان میداد ما پلیس هستیم ،جعل کردیم .پس از
آن از مردی میانسال یک قبضه کلت کمری به مبلغ
200هزار تومان ،دو دستگاه بیسیم ،دستبند و دیگر
تجهیزات نظامی را خریداری کرده و از شب بعد طرح
مجرمان ه خود را عملی کردیم.
متهم در پاسخ به سوال مامور قانون که اسلحه را از کدام
منطقه خریداری کردید؟ عنوان کرد :ما با فروشنده
اسلحه در خیابان قرار گذاشتیم و او با یک دستگاه
موتورسیکلت سر قرار حاضر شد اما چون کالهکاسکت

سرقت مسلحانه از چند خانه

فرمانده انتظامی خراسانرضوی با اشاره به جزئیات
این پرونده به خبرنگار ما گفت :دستگیری دو جوان
مامورنما از آنجا شروع شد که طی اعالم چندین گزارش
مبنی بر اخــاذی و زورگیری مسلحانه از دختران و
پسران جوان در مناطق غربی مشهد ،تیمی از ماموران
کالنتری سجاد برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
سردار بهمن امیریمقدم افزود :در بررسی اظهارات
مالباختگانمشخصشدکهدومردجوانباجعلعنوان
مامور انتظامی در پارکها و خیابانهای محدوده غربی
مشهد جلوی شاکیان را گرفته و با تهدید اسلحه کلت
کمری آنان را سرکیسه کردهاند ،عالوه بر این در ادامه
تحقیقات و پیدا شدن چند شاکی دیگر مشخص شد
متهمان نه تنها از شهروندان زورگیری میکردند؛ بلکه
به همین روش به چند خانه مسکونی در مناطق غربی
نیز دستبرد زدهاند.
وی تصریح کــرد :سارقان جــوان در ابتدا حاضر به
همکاری با پلیس نبودند اما پس از مواجهه با مستندات

متین نیشابوری -هوا سرد بود ،بخاری
ماشین را روشن کردم و به سمت خانه
راه افتادم .خانمی جوان کنار خیابان
دست بلند کرد .او را سوار ماشین کردم.
کمی جلوتر گوشی تلفن همراهش را
از کیف دستیاش بیرون آورد .وانمود
میکرد با شوهرش صحبت میکند.
چند بار تکرار کرد پول همراهم نیست
و اگر میتوانی۵۰هزار تومان کارت
به کــارت کــن .گوشی را قطع کــرد و
گفت :ببخشید باید چیزی بخرم،
اگــر ایــرادی نــدارد ۵۰هــزار تومان به
من بدهید ،جلوی خانه همسرم به
شما پس میدهد .این مبلغ را به او
دادم تا از مغازهای خرید کرد .به خاطر
اینکه پولم را نقد کنم مجبور شدم وارد
کوچه پسکوچهها بشوم .زن جوان در
کوچهای تاریک از من خواست توقف
کنم .میگفت االن شوهرم خدمتتان
میرسند .ناگهان مردی عصبانی از
پشت دیوار بیرون آمد .توپش خیلی پر
بود و میگفت همسرم توی ماشین تو
چه میکند .مگر راننده تاکسی هستی
که مسافر سوار میکنی و اصال با این زن
چه سر و سری داری؟
فرصت نداد جواب بدهم .با من دست
به یقه شد ،خودم را از چنگش نجات
دادم و با ماشین فــرار کــردم .خیلی
ترسیده بــود م اما سر خیابان متوجه
شدم مرد عصبانی حــدود ۱۷۰هــزار
تومان وجه نقد ،گوشی تلفن همراه
و مــدارکــم را هنگام درگــیــری سرقت
کرده است .موضوع را به پلیس اعالم
کردم .حاال همسرم نیز از من توضیح
میخواهد که چرا زن ناشناس را سوار
ماشین کــردهای .امــروز از کارشناس
مــشــاوره پلیس خــواهــش کـــردم با
همسرم صحبت کند تا دست از این
مسخرهبازیها بردارد.
کوتاه تر از حادثه

قتل
رئیسثبتاحوالکهنوج

بررسی پرونده دو جوان متمول که در پارکهای مشهد دست به اقدامی مجرمانه زدند
به سر داشت ،نتوانستیم به خوبی او را شناسایی کنیم.

کوچهتاریک

قانونی راهی جز بیان حقیقت نداشته و به چندین فقره
زورگیری مسلحانه خود اعتراف کردند.
امیر یمقدم ادامــه داد :متهمان پس از انتقال به
کالنتری سجاد از سوی شاکیان و مالباختگان مورد
شناسایی قرار گرفته و پس از تشکیل پرونده برای ادامه
روند تحقیقات به مراجع قضایی معرفی شدند .ضمنا
متهمان دستگیر شده فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده
و از خانواد های آبرومند هستند اما چرا این دو پسر
جوان دست به این اقدام مجرمانه زدهاند ،سوالی است
که کارشناسان اجتماعی پلیس در پی پاسخ آن از زبان
دو سارق دستگیر شده هستند.
فرمانده انتظامی خراسا نرضوی هشدار داد :این
مسائل زنگ خطری برای پدر و مادرهاست و مهمترین
راه جلوگیری از وقــوع و بــروز اینگونه جرائم توجه
خانواد هها به فرزندانشان در همه امور است .پدر و
مادرها باید فضای امن و در عین حال صمیمانهای را
برای فرزندان خود ایجاد کنند تا آنان خانهگریز نشوند؛
چراکه وقتی جوانان فضای خانه را تحملناپذیر
ببینند ،فضایی غیر از خانواده را انتخاب کرده و در دام
افرادی سودجو و فرصتطلب گرفتار میشوند.

زورگیریبرایخرید
لباسهایگرانقیمت

خانوادهسارقان
درگناباددستگیرشدند

فروشیککامیونفرشتقلبی
بهیکتاجر

دردسرهایموبایلبانک
مردکاشمری

دیبا -دو پسر نــوجــوان کــه بـــرای خرید
لباسهای مــارک دار و گرانقیمت اقدام به
زورگیری از شهروندان میکردند ،دستگیر
شدند.
به گــزارش شهرآرا ،در پی اعالم چند فقره
زورگیری توسط دو نوجوان در محدوده بولوار
توس مشهد ،ماموران کالنتری کاظمآباد وارد
عمل شدند.
مــامــوران با گشتزنی در مــحــدوده وقوع
جرم ،عامالن این زورگیریها را سوار بر یک
موتورسیکلت شناسایی و دستگیر کردند.
این دو نوجوان در تحقیقات اولیه اعتراف
کــردنــد کــه عاشق لباسهای مـــارکدار و
گــران هستند که بــرای خرید این لبا سها
پول نداشتهاند و به همین خاطر زورگیری
میکردهاند.

دیبا -مردی که با همدستی پسر و عروسش
یک باند سرقت از منازل مشهد را تشکیل داده
بودند،درگناباددستگیرشدند.
به گزارش شهرآرا ،در پی چندین فقره سرقت
از منازل به یک شیوه ،پلیس وارد عمل
شد.
کــارآگــاهــان پلیس آگــاهــی بــا بــررســی
صحنههای سرقت و شنیدن اظــهــارات
مالباختگان به سرنخهایی رسیدند که منجر
بهشناساییسارقانشد.
مــامــوران گناباد موفق شدند اعضای این
باند که دو پدر و پسر هستند و با همکاری
عروسشان اقدام به سرقت میکنند ،دستگیر
کــرده و از خــودروی آنهــا 300گــرم طالی
مسروقه کشف کنند .متهمان تاکنون به
14فقرهسرقتاعترافکردهاند.

دیبا -یک تبعه خارجی که با فــروش یک
کامیون فرش با برند تقلبی 250میلیون
تومان کالهبرداری کرده بود ،دستگیر شد.
به گــزارش شهرآرا ،این کالهبردار چندی
پیش یک کامیون فرش به ارزش 250میلیون
تــومــان از یــک بــرنــد معتبر را بــه یکی از
فــر شفــروشــان شهر مشهدریزه فروخته
بود.
درپیآگاهیتاجرتایبادیازاینکالهبرداری
و گزارش موضوع ،این کالهبردار پیش از فرار
دستگیر شد و در بازجوییها به خرید فرش از
یکی از استانهای کشور و سوءاستفاده از
برند معتبر اعتراف کرد.
این متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل
قانونی و تحقیقات بیشتر راهــی مرجع
قضایی شد.

ابوعطا -عامل برداشت غیرمجاز 15میلیون
ریالی از حساب یک شهروند دستگیر شد.
بــه گـــزارش شــهــرآرا ،بــا شکایت یکی از
شهروندان مبنی بر بــرداشــت غیرمجاز
15میلیون ریال از حساب وی ،پلیس فتای
کاشمر وارد عمل شد.
کارشناسان دریافتند وجوه خارج شده از
حساب شاکی صرف خرید شارژ و پرداخت
قبوض شده است که متهم را شناسایی و
دستگیر کردند .متهم که همسایه شاکی
بود اعتراف کرد ،با سوءاستفاده از ناآگاهی
شاکی دربــاره استفاده صحیح از موبایل
بانک اطالعات حساب وی را به دست آوردن
و تاکنون چندین نوبت اقدام به خرید شارژ
و پرداخت قبوض کردهام و چون رقمها کم
بود ،شاکی متوجه نمیشد.

میزان :دو فرد ناشناس که صورت خود
را پوشانده بودند ،رئیس ثبت احوال
شهرستان کهنوج کرمان را در حال
برگشتن به خانهاش با سالح جنگی
به رگبار بسته و به قتل رساندند .پلیس
تاکنون دو نفر را دستگیر و تحقیقات
برای شناسایی قاتالن ادامه دارد.

32کشته
درواژگونیاتوبوس
ایرنا :یک اتوبوس در نزدیکی مرکز تایوان
واژگون شد .در این حادثه 32نفر جان
باختند و 12نفر دیگر نیز زخمی شدند.
به گفته پلیس سرنشینان این اتوبوس
توریستهای محلی بــوده و اتباع
خارجی در میان آنان حضور نداشتند.
علت این حادثه در دست بررسی است.

مرگ4فرانسوی
درزیربهمن
تسنیم :سقوط بهمن در رشتهکوه آلپ
بخش فرانسه جان چهار نفر را گرفت.
قربانیان این حادثه یک پدر 48ساله و
دو پسر 15و 19ساله او به همراه مربی
59سالهشان هستند که حین عبور از
منطقهای خارج از پیست اسکی در زیر
بهمن گرفتار میشوند.

تروربرادررهبرکرهشمالی
ایرنا :برادر ناتنی رهبر کره شمالی در
مالزی درگذشت و برخی گزار شها
نشان میدهد او در فرودگاه کواالالمپور
پایتخت این کشور ترور شده است.

دستگیری
آدمربایان۱۰میلیاردی
تسنیم :پلیس آ گــاهــی تــهــران در
اقدامی ضربتی پنج نفر آدم ربا را که با
ربــودن مردی 63ساله ،قصد اخاذی
۱۰میلیارد تومانی از او را داشتند،
دستگیر کرد .بر اساس تحقیقات پلیس
نقشه این آدمربایی از سوی سرکارگر فرد
ربوده شده طر حریزی و توسط چهار نفر
از دوستانش عملی شده است.

