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آخرینقرارشرارت

جزئیات انهدام یک باند شرارت معروف به «کلهاسبی» در مشهد تشریح شد
محمد جــواد ابوعطا|

حوادث شهر

گذشته همزمان با مراسم اضافه
شــدن 6بالگرد امدادرسانی به
داد از تصادفات
اورژانس کشــور ،اعالم شد که
معاون توســعه مدیریــت و منابع وزارت
ســاالنه 40هزار ایرانــی بر اثر
حوادث مختلــف جان خود را از بهداشت نیز در این مراســم با بیان اینکه
ســاالنه ۴۰هزار ایرانی در حوادث مختلف
دست میدهند.
به گزارش ایسنا ،وزیر بهداشت ،جان خود را از دست میدهند ،گفت :عمده
درمان و آموزش پزشــکی در این مراسم حوادث منجر به مرگ شــهروندان سوانح
با بیان اینکه توســعه ناوگان امداد هوایی رانندگی است.
کشور مشکالت و سختیهای زیادی دارد دکتر علــی صدرالســادات ادامــه داد :با
که بسیاری از آنها گفتنی نیست ،افزود :اقدامــات صــورت گرفته بــرای اصالح
مســئوالن با همه تــاش اقداماتی برای جادهها ،ایمنســازی خودروهــا و ترویج
افزایش بالگردهای کشور در طول سالهای فرهنگ رانندگی هنوز هم آمار مرگ و میر
هموطنان در حوادث باال است ،ایران جزو
گذشته انجام دادهاند.
سیدحسن هاشــمی افزود :توسعه ناوگان ۲۰کشور بزرگ دنیاست که پهنه آن بیابان،
هوایی با توجه به شرایط موجود کشور کار کوه ،دشت ،ســاحل و ...را شامل میشود
سختی اســت و برخی از بدخواهان نظام که همین ویژگیهــای جغرافیایی ،ارائه
و مردم دراینباره چوب الی چرخ کشــور خدمات امدادزمینی را با دشــواریهایی
مواجه میکند .به همین دلیل شرایط اقتضا
میگذارند.
هاشمی افزود :شش بالگردی که امروز به میکند که امکانات اورژانس هوایی کشور
پرواز در میآیند ،حاصل دو ســال تالش افزایش یابد.
مسئوالن برای خریداری آنهاست که پرواز معاون وزیر بهداشت گفت :در حال حاضر
آنها باعث رضایت عمومی و خدمترسانی ۹۰درصد اورژانس هوایــی دنیا از این نوع
بالگردها در امداد هوایی استفاده میکنند.
بهتر به مردم میشود.
وزیر بهداشت درباره ویژگیهای فنی این شــاید این بالگردها به انــدازه بالگردهای
امدادی برخی کشورها
بالگردها خاطرنشــان
به روز نباشند اما نیاز
کرد :این بالگردها بسیار
تعداد بالگردهای اورژانس
هوایی کشور به ۴۰فروند
کشور در این حوزه را
سبک و کم صداهستند
رسید ،این بالگردها جان
رفع میکننــد .بدون
و راحت از جــای خود
هموطنان زیادی را نجات
شــک شــش بالگرد
بلند میشوند و حتی در
داده اند
جوابگوی نیاز کشور
محیطهای درون شهری
در بحث امداد هوایی
و داخل بیمارستان هم
نیست اما امیدواریم تعداد این بالگردها به
امکان فرود آنها وجود دارد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود زودی افزایش یابد.
توضیح داد :این بالگردها که امروز به پرواز معاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت
در میآیند فقط متعلق به اورژانس هوایی بهداشت ،افزود :توسعه خدمات امداد هوایی
نیست و سایر دستگاهها هم در صورت نیاز در کشور در راســتای اجرای طرح تحول
ســامت انجام میشــود .امروز نیز شاهد
میتوانند از خدمات آنها استفاده کنند.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :با این شش رونمایی از شش هلیکوپتر امدادی هستیم
فروند تعداد بالگردهــای اورژانس هوایی که برخالف مشکالت زیاد از جمله اعمال
کشــور به ۴۰فروند رســید ،این بالگردها تحریمها موفق به خریداری آنها شدهایم.
طی سالهای گذشته در کشــور به پرواز این بالگردها دست دوم بوده و از کشورهای
درآمده و توانستهاند جان هموطنان زیادی اروپایی خریداری شدهاند.

اعضــای یــک باند
شــرارت معروف به
«کلهاســبی» بــا
تیزهوشــی عوامل انتظامــی پس از
مدتها تعقیب در مشــهد دســتگیر
شدند.
به گزارش شــهرآرا ،از حدود 20روز
قبــل گزارشهایی مبنی بر شــرارت
و اوباشــگری در مناطــق طبرســی
شــمالی ،پنجتــن و خواجهربیــع به
پلیس گزارش میشــد که به دستور
ســرهنگ آقابیگی ،فرمانده انتظامی
مشــهد تیمی از مأمــوران کالنتری
طبرسیشمالی مأموریت یافتند تا به
این پرونده رسیدگی کنند.
با آغاز تحقیقــات میدانی و اظهارات
شــاکیان این پرونده مشــخص شد
که اعضای ایــن باند شــرارت اقدام
به جرائمی همچون تجــاوز به عنف،
شرارت ،ناامنی ،ایجاد رعب و وحشت
عمومی ،خسارت به خودروها و تهدید
شهروندان با چاقو میکنند.
در ادامه بررســی این پرونده سرکرده
این اشــرار چهرهزنی و شناسایی شد

و با اعالم موضوع به دادســرای ناحیه
4مشــهد و دریافت دستورات قضایی
از ســوی قاضی ســیدجواد حسینی
عملیاتی همهجانبه برای شناســایی
و دســتگیری متهم اصلی این پرونده
آغاز شد.بررسیهای بعدی نشان داد
که سرکرده این باند شرارت در چهار
کالنتری پرونــده دارد و تحت تعقیب
مأموران انتظامی مشــهد قرار گرفته
است.
آخرین قرار شرارت

تحقیقــات همهجانبه پلیــس برای
شناســایی مخفیــگاه ایــن متهــم
در جریــان بود و مأمــوران کالنتری
طبرسی شمالی به سرنخهایی دست
یافتند که نشــان میداد اعضای باند
«کلهاســبی» قراری برای شرارت در
محدودهای از بولوار طبرســی شمالی
گذاشــتهاند و قصد ایجــاد مزاحمت
و رعــب و وحشــت عمومــی برای
شهروندان دارند.
این اطالعات مهم منجــر به عملیاتی
گســترده شــد .مأموران که به یک
قدمی متهم رسیده بودند .با دریافت

انتظامــی وارد عمل شــدند و حضور
دستورات قضایی و هماهنگی فرمانده
ناگهانی مأموران منجر به غافلگیری
انتظامی مشهد ،عملیاتی نامحسوس
متهمان شــد .این اوباش به قصد فرار
را آغاز کردنــد .تیمــی از مأموران با
ســوار بر موتورهای خود به سرعت از
لباس شــخصی در محدوده این قرار
صحنه متواری شدند.
شرارت مستقر و منتظر حضور اعضای
عملیــات تعقیبوگریــز از ســوی
این باند به ویژه سرکرده آنان شدند.
مأموران آغاز شــد ،متهمــان بدون
پس از ســاعتی از حضور مأموران در
توجــه بــه اخطارهــای پلیــس
محل ،آرام آرام تحرکاتی مشکوک به
خیا با نهــا ی
چشم مأموران
با دستگیری اعضای باند «کله
مشهد را پشتسر
آمــد .اعضای
اسبی» پس از ماهها تعقیب،
ایــن گــروه
میگذاشتند.
پروندهای برای متهمان تشکیل
شــرارت کــه
مأمــوران کــه به
و مأموران به دنبال کشف دیگر
متوجه حضور
یک قدمــی این
جرائم این اشرار هستند
مأ مــو ر ا ن
فرد شرور رسیده
نشــده بودند،
بودند ،با اقداماتی
سوار بر ســه موتورســیکلت سنگین
هوشمندانه این عملیات را ادامه دادند
تا جایی که در نهایت راکبان این سه
400و 750سیســی ،به میانه میدان
موتورسیکلت در یک کوچه بنبست
آمدند و با ایجاد صداهای هرا سانگیز
گرفتار شدند و هیچ راه گریزی مقابل
موتورهایشــان ،شــروع به شــاخ و
خود ندیدند.
شانهکشیدن برای شهروندان کردند.
این افــراد به قصــد تخریــب اموال
رویارویی با مردان قانون
شهروندان به سمت مغازهها ،خودروها
متهمان بــه آخرخط رســیده بودند
و منازل مردم حملهور شــدند .هنوز
و را هگریــزی پیــش رو نداشــتند.
لحظاتی نگذشــته بود که با دســتور
پشت سرشــان نیز مأموران انتظامی
مستقیم ســرهنگ آقابیگی ،مأموران

قاطعانه صفآرایی کــرده بودند و هر
عکسالعمل اشــتباهی میتوانســت
پاســخ قاطعانه پلیس را در پی داشته
باشد .متهمان با این خیال باطل که باز
هم میتوانند از این مهلکه بگریزند ،با
کشیدن چاقو قصد حمله به مأموران
انتظامی را داشتند اما سالحهای آماده
به شلیک مأموران و هشدارهای مردان
قانون که در صورت هر اقدامی حتما
شــلیک میکردند ،متهمان را مجبور
کرد تا چاقوهای خــود را روی زمین
بیندازند و تسلیم قانون شوند.
با دســتگیری اعضــای ایــن باند و
سرکرده آنها معروف به «کله اسبی»
پس از ماههــا تعقیب ،پروندهای برای
متهمان تشکیل شد .مأموران به دنبال
کشف دیگر جرائم احتمالی این اشرار
هستند.ســرهنگ آقابیگی ،فرمانده
انتظامی مشــهد با تقدیر از هوشیاری
شــهروندان که پلیس را در انجام این
مأموریت یــاری کردند ،گفت :نیروی
انتظامی اجازه هیچگونــه تحرکی را
به اشرار و افرادی که قصد برهم زدن
نظم و امنیت مشــهد را داشته باشند
نخواهد داد.
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محمد حسن سیرجانی

روزی نــیــســت کـــه از گــوشــه و کــنــار
خراسا نرضوی یک مورد کالهبرداری و
جعل گزارش نشود ،یکی برای انتقام ،به
این عمل مجرمانه اقدام میکند و دیگری
برای پرکردن جیب طمع ،هیچ شهروندی
از چشم کالهبرداران دور نمیماند چه
کهنساالنی کــه بــرای گرفتن حقوق
بازنشستگیشان به عابربانک مراجعه میکنند و چه
استاد دانشگاه یکی از دانشگاههای معتبر مشهد
که به بهانه برندهشدن در مسابقه رادیویی ،شیادان
حساب بانکیاش را خالی کردند .حاال بر اساس
آخرین سرشماری میزان کالهبرداریها در کشور،
نام چهار استان در صدر این جدول قرار گرفته است
که خراسانرضوی یکی از این استانها است.
معاون مبارزه با جعل وکالهبــرداری پلیسآگاهی
ناجا به تشــریح وضعیت آمار جعــل ،کالهبرداری
و ...در ســال 1396و مقایســه آن با مدت مشــابه

دعای مستجاب

در راستای اعمال
مجازاتهای جایگزین
حبس صورت گرفت

سهیل دیبا

با اعالم وقوع یک حریق گسترده اضافه میشد .کمکم نفسکشیدن برای
در یکی از کارخانجــات اطراف ما سخت شده بود و سرفههای پید رپی
مشهد بدون فوت وقت خود را به هم رهایمان نمیکرد .مرگ را که در یک
محل رساندیم .همان لحظات اول قدمی خود دیدیم ،همکارم به سختی به
متوجه شدیم که آتش گسترده من فهماند که شهادتینم را بگویم.
است و این کارخانه دو راه ورود و به همسر و فرزندان کوچکم فکر میکردم
خروج دارد .با یکــی از همکاران که بدون من چه برسرشان خواهد آمد و از
بعد از آمادهشدن دل به دریای آتش زدیم خدا خواستم تا کمکم کند حداقل یکبار
و پرقوت عملیــات مهار و اطفــا را آغاز دیگر خانوادهام را ببینم .خودم را دست
کردیم .کمی زمان برد تا توانستیم تمام خدا ســپردم و زیر لب آیه «امن یجیب»
ال وقتــی در شــرایط
آتش را خاموش کنیم و درست در لحظات را میخوانــدم .ک ً
آخر متوجه شدیم که آب خودرو هم در اضطراری قرار میگیــری ،زمان کندتر
حال تمامشدن است .ولی تا اینجای کار پیش مــیرود .به آرزوهــا و برنامههای
زندگــیام فکــر
مشــکلی برای ما ایجاد
میکــردم و اینکه
نشــده بــود و آتش هم
خاموش شده بود .هنگام نفسکشیدن برای ما سخت
بــه قــول شــاعر
عملیــات ما خــود را به شد و سرفههای پیدرپی هم
گاهی چه زود دیر
رهایمان نمیکرد .همکارم
میشود.
کانون آتشسوزی رسانده
به سختی به من فهماند که
نمیدانــم چقــدر
بودیم و تقریبا وسط یک
شهادتینم را بگویم
گذشــت ،کمکــم
ســوله بزرگ بودیم ،اما
داشــتم به شــیوه
هنگام برگشــتن متوجه
دودی غلیظ شــدیم و به تبع آن یکباره مرگ فکر میکردم و اینکــه احتماال به
آتش دوباره شعله گرفت و اینبار از دفعه دلیل استنشاق دود بیهوش خواهم شد.
قبلی بسیار شدیدتر بود تا جایی که من و اما احســاس کردم شــعلههای آتش در
همکارم خود را وســط کوهــی از آتش حال کمشدن اســت ،دود هم کمتر شد
وگروهی دیگر از همکارانــمرا دیدم که
یافتیم.
هیچکاری از دســتمان بر نمیآمد ،یاد در حال پیشروی به ســمت ما هستند.
دورههای آموزشــی افتادیــم که برای بعدها فهمیدم که وقتی ما پایان عملیات
چنین شرایطی ما را آماده کرده بودند .با را گزارش نکردیم و جواب بیسیمهایمان
خودمان گفتیم اگر بخواهیم بیرون برویم را هم ندادیم ،فرمانده ایستگاه با احتمال
که احتماال با شــدت آتش میســوزیم ،اینکه بــرای مــا اتفاقی افتاده اســت،
پس بهترین حالت مخفیشــدن است .نیروهای کمکی را برای نجات ما فرستاده
سریعا مکانی را که خطر کمتری داشت بود .اما هنوز هم معتقــدم این خدا بود
انتخاب کردیم و در آنجا مخفی شــدیم ،که ما را نجــات داد و آخریــن دعایم را
اما هرچه میگذشت به شدت آتش و دود مستجاب کرد.

مهدی قرآنــی| پنج
دانشآموز 12ســاله
یکــی از مــدارس
منطقه طرق مشهد با
خوردن قرص مشکوک به روانگردان
مسموم و راهی بیمارستان شدند.
به گــزارش شــهرآرا ،ماجــرای این
حادثه از آنجا شــروع شــد که مدیر
یکی از مدارس مشــهد با مرکز فوریت
امــدادی 115تماس گرفــت و اعالم
کرد پنج دانشآموز دچار مسمومیت

شــدید شــدهاند و وضعیت جسمانی
نامطلوبی دارند کــه بالفاصله اکیپی
از تکنســینهای اورژانس راهی محل
حادثه شــد.در این میان موضوع این
خبر به مرکز پیام فوریتهای پلیسی
110اعالم و تیمی از مأموران تجسس
کالنتری طرق خود را به محل رساندند.
تحقیقات مأموران پلیس در مدرســه
حاکی از آن بود کــه یکی از مصدومان
تعدادی قرص مشکوک به روانگردان
را در اختیار چهار نفر از دوستانش قرار

داده است و آنها با خوردن این قرصها
دچار مسمومیت شدید شدهاند.
بررســیهای پلیس ادامه داشــت که
عوامل اورژانس در محل حضور یافتند
و مصدومان را جهت اقدامات درمانی به
مرکز درمانی انتقال دادند.
فرمانــده انتظامی خراســا نرضوی
ضمن تأیید این خبر در تشــریح دیگر
ابعــاد آن گفت :دانشآمــوزان حادثه
دیده 12سال دارند که خوشبختانه با
اقدام به موقع اورژانس به بیمارســتان

انتقال یافتند.
ســردارکریمی افزود :هنوز اطالعی از
نحوه ورود این قرصها به داخل مدرسه
در دست نیســت و تحقیقات ما دراین
باره ادامه دارد.
شهرام طاهرزاده ،رئیس اداره حوادث
و مدیریــت بحــران دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد نیز گفت :پس از انتقال
دانش آموزان به بیمارستان و دریافت
خدمات درمانی بهبود یافتند و مرخص
شدند.

حمید صفت
آزاد میشود
قرار بازداشت
حمید صفت
که به اتهام
قتل عمد
ناپدری خود
در زندان به
سر میبرد،
لغو شد او
به زودی با
قرار وثیقه از
زندان آزاد
خواهد شد.
گفتنی است
کمیسیون
پزشکی
قانونی
50درصد
علت مرگ
را مسائل و
بیمار یهای
متوفی اعالم
کرده است.

قاچاقچی
مشروب
جنگلبان
میشود

خراسانرضوی صدرنشین در جرائم کالهبرداری
براساس آمار پلیس آگاهی ناجا اعالم شد

ســال 1395پرداخت و گفــت :در 12ماهه ســال
96نســبت به مــدت مشــابه ســال 95آمــار وقوع
جعل یــک درصد کاهــش ،کالهبرداری ســه
درصــد افزایــش و فعالیــت کالهبردارانــه
شــرکتهای هرمی نیز یک درصد افزایش
داشته است.
سرهنگ محمدرضا اکبری افزود:
بیشــترین وقــوع جرائــم
جعــل و کالهبــرداری
اســتا نهای
در
آذربایجا نشــرقی،
خرا ســا نرضو ی ،
البــرز و تهــران و

فردی که به اتهام حمل و نگهداری مشروباتالکلی به
6ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود با
تأیید شــعبه اول دادگاه انقالب اسالمی بندرعباس به
مجازات جایگزین حبس و انجام خدمات جنگلداری
رایگان محکوم شد.
متهم اصلی ایــن پرونــده که اقــدام به تهیــه و توزیع
مشروباتالکلی میکرد چندی پیش طی یک عملیات
غافلگیرانه از سوی مأموران انتظامی استان هرمزگان
در بندرعباس شناسایی و دستگیر شد که پس از تکمیل
تحقیقات پلیسی به دادسرا معرفی شد.
پرونده این فرد پس از تفهیم اتهامش تحت عنوان حمل
و نگهداری مشــروباتالکلی با صدور کیفرخواست در
اختیار شــعبه اول دادگاه انقالب اسالمی بندرعباس
قرار گرفــت .این شــعبه بر اســاس گــزارش مأموران
انتظامی مبنی بر کشف کاالی قاچاق ممنوعه از متهم

بیشــترین وقوع کالهبــرداری حاصــل از فعالیت
شــرکتهای هرمی مربــوط به اســتانهای تهران
بزرگ ،ویژه غرب استان تهران و البرز بوده است.
وی ادامه داد :مهمترین شــیوه و شــگردها
د رخصــوص جعــل مربــوط بــه افتتــاح
حســاببانکی با مدارک شناســایی جعلی
(مسروقه ،مفقودی و خریداری شده)
و دریافت دســته چــک برای
اقدامات مجرمانه
بعــد ی ،
صدور اســناد
مالکیــت جعلی
بــرای امــاک و سندســازی

و اقرار صریح و مقــرون به واقع وی در جلســه دادگاه،
جرم او را محرز دانست و با اســتناد به بند «الف» ماده
یک
22و 44قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و تبصره ِ
ماده هفت قانون اصــاح ضمن دســتور نابودنمودن
مشروبات مکشــوفه ،متهم را به پرداخت جزای نقدی
معادل دو برابر قیمت کاال و تحمل 6ماه حبس محکوم
کرد.
با توجه به نداشتن سابقه کیفری متهم و اعالم آمادگی
او به جهــت ارائه خدمــات عمومی رایــگان ،دادگاه به
استناد مواد قانون مجازات اســامی برای متهم انجام
خدمات جنگلداری رایگان شامل تهیه 100اصله نهال
درخت دلونیکس (مشــعل جنگل) به ارزش مجموعا
12میلیون ریال به منظور ایجاد کمربند سبز در راستای
برنامههای پیشــگیری از گســترش حاشیهنشــینی و
اهدای آنها به شهرداری بندرعباس به عنوان مجازات

برای زمینهــای رها شــده و خالی از ســکنه بوده
است.
معاون مبارزه با جعل وکالهبــرداری پلیسآگاهی
ناجا گفــت :برابــر آمارهــا ،مهمترین شــیوههای
کالهبــرداری شــامل؛ کالهبــرداری بــه روش
کارتبهکارت و دعوت به حضور درپای دستگاههای
خودپرداز ،انواع معامالت و داللی در کارهای اداری
بوده اســت.وی در خصوصفعالیــت کالهبردارانه
شــرکتهای هرمی بیان کرد :از جمله شگردهای
این شرکتها اغفالکردن جوانان جویایکار تحت
عنوان استخدام در ســازمانها و نهادهای دولتی و
خصوصی ونیز خرید تورهای مســافرتی و مشاغل
با درآمد باال اســت که با کشــاندن جوانــان و افراد
جویایکار به شهرهای تهران و کرج ،این افراد را در
مکانهای خاص اسکان میدادند و پس از دریافت
وجوه نقد ،آنــان را به عضویت شــرکتهای هرمی
درمیآوردند.

جایگزین حبس را در نظر گرفت.
در این حکم که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده بیان
شده ،شهرداری بندرعباس موظف است با هماهنگی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
هرمزگان ،عالوه بر رعایت مســائل امنیتی و حفاظتی
بر اساس تفاهم بهعملآمده با نصب تجهیزات اهدایی
در محل و پیشبینی آن نتیجه اقدامــات را به معاونت
اجتماعی و اجرای احکام انقالب دادسرای بندرعباس
گزارش کند.
همچنین بــه متهــم تذکــر داده شــد کــه در صورت
ســرپیچی از اجــرای مجــازات جایگزین حبــس ،به
محض اعالم گــزارش معاونت اجتماعی و پیشــگیری
از وقوع جرم دادگســتری اســتان ،مجازات جایگزین
لغو و مجازات حبس قید شــده در حکم بالفاصله اجرا
میشود.

