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قتلهای بعداز ظهری

مرگ چهار شهروند
در تصادف با کامیون

متین نیشابوری -عقربههای ساعت  ۳بعدازظهر را نشان میدادند .پیکر خونآلود مردی جوان که از
ناحیه قفسه سینه مجروح شده بود و خونریزی شدیدی داشت به بخش اورژانس بیمارستان انتقال یافت.
ً
حال مرد مجروح اصال خوب نبود و تیم پزشکی این مرکز درمانی بالفاصله وارد عمل شد.
تالش پزشکان باتوجهبه شدت جراحت مؤثر نبود و دفتر زندگی مرد جوان درحالی بسته شد که همسر
و خانوادهاش با چشمانی گریان برای زندهماندنش دست به دعا برداشته بودند .با گزارش این مرگ
مشکوک پلیس وارد عمل شد.
تحقیقات اولیه نشان میداد مقتول و متهم به قتل ،سر مسئلهای ساده و پیشپاافتاده اختالف پیدا
کردهاند و با بگومگو باهم دستبهیقه شدهاند .درگیری دو مرد جوان لحظهبهلحظه اوج گرفته و آنها برای
همدیگر خط و نشان کشیدهاند .متأسفانه هیچکدام حاضر نبودهاند کوتاه بیایند و نتوانستهاند بر خشم
و عصبانیت آنی خود غلبه کنند .درنتیجه یکی از طرفین با ضزبه چاقو دیگری را به قتل رسانده است.
جسد مرد جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت و با دستور مقام قضایی برای خاکسپاری تحویل خانواده
داغدارش شد .در سوی دیگر این پرونده ،متهم به قتل زانوی غم به بغل گرفته و خانوادهاش با اضطراب و
وحشت به این فکر میکنند که چرا یک درگیری ساده باید به چنین فرجام شومی ختم شود .اگر یک لحظه
خشم و عصبانیت کنترل و مهار میشد چنین واقعه تأسفباری رقم نمیخورد.
اما سه ساعت بعد از مرگ این مرد جوان ،دفتر زندگی جوان دیگری در یک درگیری مشابه بسته شد .او
سر مسئلهای پیشپاافتاده چند روز قبل با فردی مشاجره داشت .خورشید در حال غروب بود که این
جوان ۳۲ساله با همان فرد دوباره روبهرو شد .آنها در یک
لحظه با مرور اختالف قبلی دچار خشم و هیجان
منفی شدند .متأسفانه باز هم پایینبودن آستانه
صبر و تحمل و ناتوانی در کنترل خشم ماجرایی
تأسفبار و غیرقابلجبران رقــم زد و جوانی
۳۲ساله با آرزوهــای زیــادی که داشــت در دل
خاک سرد خوابید .متهم به قتل نیز اگر لحظهای
درمــورد عواقب کار و تصمیمهای خود فکر
میکرد و مهارت کنترل خشم میداشت از وقوع
چنین درگیری تأسفباری پیشگیری میشد.

20شهروند ،یک سارق قاپزن را شناسایی کردند
در پی دستگیری یک کیفقاپ حرفهای در مشهد ،تاکنون 13آقا و هفتخانم این فرد را شناسایی
کردهاند.
به گزارش شهرآرا ،در پی رصد جرایم خشن در سطح شهر و تشدید مقابله با سارقان زورگیر موضوع
بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
بررسیهای پلیسی از وقوع موبایلقاپیهای سریالی در برخی از خیابا نهای مشهد مانند بولوار
عبدالمطلب ،ابوطالب ،گاز و ....پیگیری موضوع آغاز شد.
کارآگاهان پلیس آگاهی در عملیات مشترک با تیمهای تجسس کالنتری سناباد ،پس از چند روز کار
گسترده و نامحسوس پلیسی تیمی از عامالن این کیفقاپیها را شناسایی و آنها را هنگام سرقت از خانم
جوان دستگیر کردند.
متهم در دایره مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی با شواهد و ادلهای روبهرو شد که راهی جز بیان حقیقت
ندید و به سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه از شاکی پرونده اعتراف کرد ،اما او در بازجوییهای بعدی
معرفی همدستش تاکنون به  ۲۰فقره سرقتهای خیابانی اعتراف کرده است.
کارآگاهان در اقدام ضربتی خود همدست این متهم را نیز دستگیر کردند و با تحقیقات از او مالخر اموال
مسروقه را نیز شناسایی و به دام انداختند.
تاکنون ۱۳مرد و ۷خانم از شاکیان این پرونده به پلیس آگاهی مراجعه کردهاند و تحقیقات برای کشف
دیگر سرقتهای انجامشده توسط این متهمان ادامه دارد.
کوتاه تر از حادثه

افزایش قربانیان زلزله
کرمانشاه به  ۶۲۰نفر

ایلنا -طبق آخرین اعالمیه سازمان پزشکی

شد ،از نوجوانان خواسته میشود در  5 0مرحله
اقداماتی خشن و خطرناک انجام دهند و تصاویر
مربوط به آن را به اشتراک بگذارند .در مرحله
پنجم ،فرد باید به خودکشی دست بزند.

 10کشته در برخورد
کامیون و تراکتور

قانونی کشور ،که عصر دیروز منتشر شده است،
آخرین آمار تلفات زلزله استان کرمانشاه با توجه
به شناسایی و معرفی  ۴۱جسد دیگر از متوفیان
زلــزلــه در ســرپـلذهــاب بــه  ۶ ۲۰نفر (یــک نفر
مجهولالهویه) رسید.

رسیدن نهنگ آبی به الجزایر
تسنیم -در حالی که چالش نهنگ آبی در الجزایر
پنج قربانی گرفت ،مریم شوفری ،رئیس هیئت
حمایت از کودکان الجزایر ،از مسدود کردن این
بــازی از هفته آینده در این کشور خبر داد .در
این بهاصطالح بازی اینترنتی که از روسیه آغاز

ایسنا -پلیس محلی ایالت اوتارپرادش اعالم کرد:
به دنبال برخورد یک دستگاه کامیون باربری با
تراکتور ،دستکم  ۱۰نفر کشته و شش نفر مجروح
شدند .در این حادثه ،یک دستگاه کامیون با
تراکتوری که چند سرنشین داشــت از روب ـهرو
برخورد کرد .دید ضعیف ناشی از مه صبحگاهی
علت وقوع این تصادف کشنده بوده است.

در پی برخورد رخبهرخ یک کامیون شن
و یک سواری رانا در جاده سرخس چهار
شهروند کشته شدند.
به گزارش شهرآرا ،ظهر دیروز یک دستگاه
کامیون حامل شن که از سمت سرخس به
مشهد در حرکت بوده در محدوده شهر
رضویه با یک دستگاه خودرو رانا در مسیر
مخالف برخورد کرد که در این تصادف،
راننده و سرنشینان سواری رانا ،شامل
یک زوج میانسال ،یک بانوی جوان و یک
کودک یکونیم ساله ،در دم فوت کردند.
با اعــام موضوع بالفاصله تیم امــداد و
نجات و پیشگیری از حریق ایستگاه
شماره  49به محل حادثه در حوالی شهر
رضویه اعــزام شدند و توانستند پیکر
فوتشدگان را از میان آهنپارههای این
خودرو که زیر چرخهای کامیون گرفتار
شده بود ،بیرون بیاورند.
بــا حــضــور عــوامــل انتظامی در محل
بررسیها برای مشخصشدن علت این
سانحه تلخ آغاز شده است.

بیاحتیاطی
یک منزل را منفجر کرد
دو پسر 12و  22ساله که قصد خالیکردن
یــک کپسول 11کیلویی گــاز بــوتــان را
داشتند در اثــر سهلانگاری موجب
انفجار منزلشان شدند.
به گــزارش شهرآرا ،عصر دیــروز با اعالم
یک انفجار و آتشسوزی در بولوار بهمن
مشهد ،تیمهای امداد و نجات و اطفای
حریق از ایستگاه 29آتشنشانی فوری به
این محل اعزام شدند.
بررسی آتشنشانان نشان داد که دو پسر
 12و 22ساله و مادر 48ساله آنان در اثر
بــروز این حادثه دچــار سوختگی شدید
شدهاند.
آتشنشانان در ادامــه متوجه شدند که
این دو پسر زمانی که قصد تخلیه کپسول
گاز 1 1کیلویی بوتان را در حیاط منزل
داشــتـهانــد ،گــازهــای متصاعدشده در
فضا به زیرزمین منزل و شعله آبگرمکن
مـیرســد کــه ایــن امــر موجب انفجار و
آتشسوزی میشود.
ایــن انفجار خسارت چندانی به منزل
وارد نــکــرد ،امــا منجر بــه فروریختن
شیشههای منزل مجاور گردید .دو پسر
و مادر 48ساله آنان که دچار سوختگی
شــده بودند بــرای درمــان با اورژانـــس به
بیمارستان منتقل شدند.

حادثه کار
در تاالر نیمهتمام

گازگرفتگی
 23دانشآموز زنجانی

مهر 23 -دانشآموز یکی از مــدارس دخترانه
شهرک مهدیه زنجان با عالئم ســردرد و حالت
تهوع به اورژانس منتقل شدند .معاینات پزشکی
حاکی از گازگرفتگی آ نها با مونوکسید کربن
بود .وضعیت عمومی این دانشآموزان مساعد
گزارش شده است.

آتش یک انبار  1000متری مبلمان را سوزاند
ابوعطا -آتش ،انبار  1000متری مبلمان
اداری در چهار کیلومتری خینعرب مشهد
را سوزاند.
به گزارش شهرآرا ،ظهر دیروز با اعالم یک
مورد حریق گسترده در یک انبار مبلمان
در منطقه خینعرب مشهد ،بالفاصله
آتشنشانان چهار ایستگاه آتشنشانی و
یک گروه امداد و نجات به همراه  6دستگاه
خودرو اطفای حریق به محل اعزام شدند.
محل حادثه یک انبار بزرگ  1000متری با چیدمان غیراصولی مبلمان اداری بود که در پی این آتشسوزی
 100متر مربع از فضای آن طعمه آتش شد.
وجود مقادیر زیادی چسب و مایعات قابلاشتعال و احتمال سرایت آتش از کانکس نگهبانی به انبار،
خطری بود که از چشمان تیزبین آتشنشانان به دور نماند و مأموران با استفاده از تجهیزات خاموشکننده
بالفاصله مشغول خاموشکردن آتش شدند و توانستند با تالش همهجانبه این آتشسوزی را در کمترین
زمان ممکن مهار کنند و جلو سرایت آن به کل انبار را بگیرند.
ً
براثر این آتشسوزی فضای 1000متری انبار را کامال دود گرفته بود که نیروهای عملیاتی پس از مهار
شعلههای آتش ،با بهکارگیری فنهای قوی دود را تخلیه کردند .خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی
نرسید .کارشناسان درحال بررسی علت بروز این حادثه و نیز میزان خسارات واردشده هستند.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد
گفت :یک کارگر 4 9ساله ،حین کار در
یک پــروژه ساختمانی برای احــداث یک
تاالر عروسی به درون گودالی پنج متری
سقوط کرد.
به گزارش شهرآرا ،حسن جعفری افزود:
صبح دیروز با دریافت خبر وقوع حادثه
برای یک کارگر در محل یک ساختمان
دردســتاحــداث ،گــروه امــداد و نجات
ایستگاه هشتم آتشنشانی مشهد به
محل جاده تبادکان اعزام شدند.
وی افزود :با حضور آتشنشانان در محل
مشخص شد که این پروژه ساختمانی برای
ساخت تاالر عروسی بوده است .ایجاد
یک گودال پنج متری برای ساخت استخر
موجب شده این کارگر میانسال به دالیل
نامشخصی به درون آن سقوط کند.
جعفری اضافه کرد :این کارگر میانسال
که دچار آسیب و مصدومیت شده بود و
توانایی حرکت نداشت با تالش نجاتگران
و امدادگران اورژانــس با استفاده از ابزار
نجات و بــرانــکــارد مخصوص از گــودال
بیرون کشیده شد و برای انتقال به مراکز
درمانی تحویل امدادگران اورژانس داده
شد.
تــحــقــیــقــات کـــارشـــنـــاســـان بــــرای
مشخصشدن علت حادثه ادامه دارد.

کارگر اخراجی با جعل عنوان سر  12دختر و پسر مشهدی کاله گذاشت

کالهبرداری مأمور امنیت پرواز قالبی

مهدی قرآنی -مأمور تقلبی امنیت پرواز که با فریب
12دختر و پسر جوان مبلغ 100میلیون تومان از
آنها کالهبرداری کرده بود ،حین موتورسواری در
یکی از خیابانهای مشهد شناسایی و دستگیر شد.
در حالی تحقیقات تخصصی ضابطین قضایی
درباره این پرونده نتیجه داد که چندی پیش پسری
جوان با تنظیم شکایتنامهای در دادسرای مشهد
دست یک کالهبردار حرفهای را پیش قانون رو کرد.
به گزارش شهرآرا ،ماجرای این پرونده زمانی آغاز شد
که پسری جوان درصدد انجام مراحل استخدامیاش
در نیروی سپاه پاسداران بوده که در این میان با دوست
دوران تحصیلش مواجه میشود .دوســت شاکی
پرونده که علیرضا نام دارد هنگامی که متوجه میشود
همکالسی سابقش برای استخدام در سپاه تالش
میکند ،به او میگوید که میتواند مشکلش را حل
کند.
علیرضا در ادعــاهــایــش بــه دوســتــش میگوید که
درحالحاضر در سپاه کار میکند و با درجه سازمانی
سروان در قسمت امنیت پرواز فعالیت دارد .محسن
از شنیدن این خبر بسیار خوشحال میشود و برای
اینکه دوســت بانفوذش بــرای او کــاری انجام دهد،
تمامی مراحل پیگیریاش برای ورود به این سازمان
را به او شرح میدهد و علیرضا نیز به همکالسیاش
این اطمینان را میدهد که وی را به استخدام سپاه
درمیآورد.
دانیال ،دیگر دوســت شاکی پرونده که در مراحل
استخدامی سپاه همراه او بوده ،نیز توسط محسن
به علیرضا معرفی میشود .علیرضا در ابتدا مدارک
هویتی و نیز اسنادی را که شاکیان برای استخدام
خود جمعآوری کرده بودند ،از آنها میگیرد و وعده
میدهد که با رابطه نزدیکی که با یکی از امیران کشوری
سپاه پاسداران دارد ،ظرف کوتاهترین زمان کار آنان را
انجام میدهد.
اعتمادسازی با ارائه ادعاهای کذب
محسن بااشارهبه ایفای نقش بیعیبونقص علیرضا
بــرای جلب اعتماد او و دوستش به قاضی بهاری،
بازپرس شعبه 209دادسرای ناحیه دو مشهد ،گفت:
علیرضا همکالسی دوران مدرسهام در مقطع راهنمایی
بود .یکسالونیم پیش در یکی از خیابانهای اطراف
خانهمان او را دیدم و مسافتی با هم بودیم .به او گفتم
که میخواهم در سپاه استخدام شوم .او بعد از اینکه
متوجه این موضوع شد ادعا کرد که در سپاه شاغل است
و نفوذ زیادی در این سازمان دارد و میتواند به من کمک
کند .من که با شنیدن این خبر خوشحال شده بودم،

دانیال ،دوست دیگرم ،را در جریان قرار دادم و هر دو به
اتفاق همسراغ علیرضا رفتیم .او پس از دریافت مدارک
هویتی و اسناد ما عنوان کرد که اگر میخواهیم کارمان
زودتر راه بیافتد ،باید یکسری هزینهها ازجمله هزینه
مدیکال پزشکی ،تهیه کتاب و لباس را به او بپردازیم.
شاکی پرونده ادامه داد :من و دانیال که همه فکر و
ذهنمان استخدام در سپاه بود ،با رؤیای اشتغال در
حوزه امنیت پرواز مجموعا مبلغ شش میلیون تومان را
طی چند مرحله به او پرداخت کردیم .روزها یکی پس
از دیگری سپری میشد و علیرضا هر دفعه مدرکی را
طلب میکرد و ما نیز بدون هیچ پرسشی آن مدرک را
در اختیارش قرار میدادیم .در این بین من و دانیال
را به پارک و یا دفاتر پروازی فعال در فرودگاه میبرد و
برایمان کالس توجیهی میگذاشت .برخی از مواقع
نیز با لباس سپاه پیش ما میآمد و همزمان با یکی از
امرای مطرح و بنام سپاه پاسداران تماس میگرفت و
سفارش من و دوستم را میکرد .تا اینکه اواخر آبانماه
سال گذشته عنوان کرد که مراحل اداری من و دانیال
تمام شده و 28آذرماه همان سال برای گذراندن دوره
آموزشی باید عازم تهران شویم.
در پوست خــودم نمیگنجیدم و فکر و ذهنم شده
بود  28آذرماه تا اینکه چند روز قبل از فرا رسیدن روز
اعــزام ،علیرضا تماس گرفت و گفت بهدلیل مشکل
بهوجودآمده تاریخ اعــزام من و دانیال به دومــاه بعد
ً
موکول شده است و دو ماه بعد نیز مجددا به بهانهای
دیگر گفت که تاریخ اعزام تغییر کرده و به سه ماه بعد
افتاده است .روزها میگذشت تا اینکه یک روز با من
تماس گرفت و عنوان کرد کارت پرسنلیام با درجه
استوار یکمی صادر شده است.».
محسن در ادامه اظهاراتش به معرفی متهم به پلیس
اشــاره کرد و افــزود :هنگامی که علیرضا به من خبر
صدور کارت پرسنلیام را داد ،به او مشکوک شدم و
از او پرسیدم« :چگونه میشود بدون اینکه به دوره
آموزشی بروم و دوره 6ماهه آن را بگذرانم سپاه برایم
کارت پرسنلی صادر کرده است؟» او در جوابم گفت که
باتوجهبه نفوذی که در سپاه داشته آموزشیام را حذف
کرده است .دیگر نمیتوانستم به او اعتماد کنم برای

همین به پلیس مراجعه کردم و موضوع را با مأموران
اطالعات و امنیت در میان گذاشتم .تحقیقات مأموران
پلیس و سپاه در این زمینه ادامه داشت تا اینکه ازطریق
آنان متوجه شدم همه ادعاهای علیرضا کذب بوده و او
عالوهبر فریب من و دانیال چند دختر و پسر جوان دیگر
را نیز فریفته و مبالغی را از آنان کالهبرداری کرده است.

کالهبرداری به بهانه استخدام در سپاه

با تکمیلشدن تحقیقات عوامل انتظامی و سپاه
پــاســداران ،نتیجه پرونده در اختیار قاضی بهاری
قرار گرفت و مأموران پس از کسبتکلیف از این مقام
قضایی وارد عمل شدند و طی یک قرار صوری متهم را
درحالیکه سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت بود ،در
چهارراه لشگر مشهد شناسایی و دستگیر کردند.
بازپرس شعبه  209دادسرای عمومی و انقالب ناحیه
دو مشهد در تشریح دیگر ابعاد این پرونده به خبرنگار ما
گفت :متهم فاقد تحصیالت عالیه و شاگرد اخراجشده
یک مغازه فروش لــوازم سیسمونی بوده که با جعل
عنوان ،خود را یکی از پرسنل سپاه در بخش امنیت پرواز
معرفی کرده و با دادن قول استخدام افراد در سپاه و یا
در شرکتهای هواپیمایی سر 12دختر و پسر جوان را
کاله گذاشته است.
قاضی روح ا ...بهاری افزود :متهم با فریب شاکیان
تاکنون حدود 100میلیون تومان از آنان کالهبرداری
کرده است که براساس تحقیقات صورتگرفته احتمال
افزایش شاکیان و نیز افزایش رقم کالهبرداری نیز
وجود دارد.
وی تصریح کــرد :تیم بررسی پروند در بازرسی از
مخفیگاه متهم این پرونده تعداد زیادی مهر جعلی
مربوط به سپاه ،سفته ،مدارک هویتی مالباختگان،
لباسو اتیکتهای نظامی و ...را کشف و ضمیمه پرونده
وی کردند.
بهاری در پایان از شهروندانی که به شیوه مشابه
از آنــان کالهبرداری شــده خواست که به شعبه
209بازپرسی دادسرای ناحیه دو ،واقع در خیابان
کوهسنگی ،مراجعه و شکایت خود را درباره متهم
این پرونده تنظیم کنند.

فرمانده انتظامى استان خراسانرضوى خبر داد:

تلکه طالب به بهانه اعزام به عتبات
ابوعطا -فرمانده انتظامى استان خراسانرضوى
گفت :با تالش شبانهروزى کارشناسان پلیس
فتا خراسا نرضوى یک کالهبردار حرفهاى که با
دریافت مبالغ هنگفتى از طالب علوم دینی در
سراسر کشور به بهانه اعزام به سفر مقدس عتبات
عالیات ،از آنها کالهبردارى کرده بود ،شناسایى
و دستگیر شد.
به گزارش شهرآرا ،سردار قادر کریمی در تشریح
این خبر افزود :باتوجهبه ارجاع چند فقره شکواییه
از سوى تعدادى از شکات مبنىبر کالهبردارى با
شگردى متفاوت ،رسیدگى به موضوع در دستور کار
کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی ادامه داد :باتوجهبه اظهارات شاکیان درباره
اینکه فرد کالهبردار با معرفی خود بهعنوان مدیر
کــاروان و با وعده اعــزام روحانى کــاروان به همراه
خدمه بهصورت رایگان و همسفر روحانى با تخفیف
نیمهبها ،سوژههاى خود را ازطریق فضاى سایبری
شناسایى کــرده و با برقرارى تماس حضورى در
اطــراف حرم مطهر یا اماکن مقدس دیگر مانند
مساجد و حسینیهها و با چربزبانى و ارائه شماره
کارت و گفتن حرفهایى نظیر اینکه «کــاروان در
حال تکمیل است و فقط یک ظرفیت باقى مانده
است» ،قربانى کالهبردارى خود را مجاب به واریز
مبالغى از  100هزار تا دو میلیون و  500هزار تومان
کرده بود.
رئیس پلیس خراسا ن رضــوی تصریح کــرد :این
کالهبردار حرفهاى قشر روحانى و امامان جماعت
و برخى مداحان معروف در سراسر کشور را هدف
قرار داده و بهواسطه اطمینانى که شهروندان به قشر
روحانى داشتند ،با هویت پنهانى که براى خود ایجاد

کرده بود ،توانسته مبالغى چشمگیر را کالهبردارى
کند .کارشناسان پلیس فتا پس از رهگیرىهاى الزم
توانستند ردى از متهم در فضاى سایبر پیدا کنند و
مکان متهم نیز شناسایى شد.
وی افزود :متهم در عملیات تعقیبوگریز و با تالش
کارشناسان پلیس فتا دستگیر شد.این فرد که
مردی 32ساله بود با مشاهده شواهد ،جرم خود
را پذیرفت و بیکارى و کسب منفعت مالى را انگیزه
بزهکارى خود اعالم کرد .وی وقتگذرانى در کافه
و همصحبتى با فرد شیطانصفتى که این فکر را به
ذهن وى آورده را دلیل اصلى انجام این کالهبردارى
دانست.
وی تــصــریــح کـــرد :ایـــن متهم کــه 11مــــاه از
کالهبرداریهایش مىگذرد ،برابر مستنداتى که
تاکنون از 30نفر از مالباختگان ( 13نفر در مشهد

و مابقى در شهرهاى تهران ،قم ،اهواز و بروجرد)
ً
به دست آمــده ،جمعا مبلغ 4 0میلیون تومان را
کالهبردارى کرده ،اما باتوجهبه شگرد کالهبردار و
تحقیقات پلیس فتا ،تعداد شکات این پرونده و مبلغ
کالهبردارىشده بیش از این ارقام برآورد مىشود.
کریمی گفت :شهروندانى که در مدت  11ماه اخیر
به روش اعزام روحانى و همراه وى به عتبات عالیات
از آ نها کالهبردارى شده ،پس از اخذ مرجوعه
قضایى و تشکیل پرونده جهت اعاده حق خود به
پلیس فتا مراجعه کنند.
وی توصیه کرد :شهروندان محترم در نحوه انتخاب
کاروان دقت کنند و کاروانهاى داراى مجوز رسمى
را براى سفر خود انتخاب نمایند و قبل از واریز هرگونه
وجهى بررسىهاى الزم درخصوص اصالت ادعاى
افراد حقیقى و حقوقى را انجام دهند.

