سال بیستوپنجم شماره 7066
چهارشنبه  1خرداد 1398

کشف  50کیلو شیشه در
جعبههای خرما
اخــــبار

گروه حوادث /محموله  50کیلوگرمی ماده مخدر شیشــه که در جعبههای خرما
جاســازی شــده و قرار بود از طریق پرواز بم به تهران منتقل شود صبح دیروز در
فرودگاه کشف شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری شهرســتان بــم ،محمــد ضیاالدینــی،
دادســتان عمومی و انقالب این شهرســتان با اعالم خبر انهدام یک باند قاچاق
مواد مخدر شیشه به ارزش  40میلیارد ریال در این شهرستان گفت :قاچاقچیان
قصــد داشــتند از طریــق کارتنهــای خرمــا محمولــه 50کیلوگرمی شیشــه را به
پایتخــت منتقــل کننــد .در این رابطــه یکی از ســرکردگان قاچاق مــواد مخدر به
همراه چهارنفر از پرسنل فرودگاه بم و همچنین دو قاچاقچی دیگر که بهعنوان
مسافر قصد سوار شدن در پرواز را داشتند بازداشت شدهاند.
در تحقیقــات اولیه از متهمان روشــن شــده که این محموله ماده مخدر شیشــه
که از نوع بســیار مرغوب اســت در آزمایشــگاههای پیشــرفته کشــور افغانســتان
تولید شــده و قاچاقچیان از طریق مرزهای شــرقی کشور آن را وارد استان کرمان
کردهانــد .مأمــوران اداره اطالعات شهرســتان بم با اشــراف اطالعاتــی کامل در
مــدت طوالنــی این بانــد را تحت تعقیب و مراقبــت قرار داده بودنــد تا اینکه با
اطمینان از حمل مواد و انتقال آن به فرودگاه برای ارســال به پایتخت ،افســران
اطالعاتی وارد عمل شدند.
بــه گفته دادســتان بم ،طی عملیاتی حســاب شــده پس از بارگیــری مواد مخدر
در هواپیمــا کــه در کارتنهای خرما جاســازی شــده بــود هفت نفــر از مرتکبان و
سوداگران در محل دستگیر شدند.
طی تحقیقات انجام شــده از آنها ســایر ایادی و شــرکای جرم نیز که در ارســال و
انتقال مواد فعالیت داشتند ،در شهرستان کرمان شناسایی و دستگیر شدند.

خودسوزی بعد از شنیدن جواب منفی در ازدواج

مرد معتاد وقتی فهمید همســر صیغهایاش حاضــر به تمدید مدت ازدواجش
نیست خود را به آتش کشید .حدود ساعت یک ظهر سهشنبه  -دیروز -خودسوزی
مردی جوان داخل یک کوچه در منطقه نارمک به پلیس  110اعالم شد .
مأمــوران بــا حضــور در محــل ،بــا مــرد  29ســالهای مواجه شــدند کــه دچار
ســوختگی شــدید شــده بود و به ســرعت وی برای مداوا به بیمارســتان ســوانح
ســوختگی انتقال یافت.تحقیقات اولیه پلیس نشــان داد این مرد جوان با زنی
میانسال ازدواج موقت کرده اما به دلیل اعتیاد شدید به کمپ ترک اعتیاد رفته
بود .با این حال وی از کمپ فرار کرده و به خانه زن صیغهای خود رفت .از آنجا
که مدت ازدواج شــان تمام شــده بود از وی خواسته دوباره با وی ازدواج کند اما
با مخالفت زن میانســال مواجه شــد.بنابراین در اقدامی جنون آمیز از باک یک
موتورســیکلت که داخل کوچه بود بنزین برداشــته و اقدام به خودســوزی کرده
بود.بررسیهای اولیه نشان میدهد این مرد جوان دچار سوختگی  60درصدی
شده است.
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مرد همسرکش به قصاص محکوم شد

گــروه حوادث  -معصومــه مرادپور /مــرد کینهجویی کــه پس از
جدایی از همسرش او را به قتل رسانده بود به قصاص محکوم
شــد اما چون اولیای دم نتوانستند تفاضل دیه را پرداخت کنند
تا دامادشــان اعدام شــود ،وی با درخواســت اعمال مــاده 429
از قضــات تقاضــای رســیدگی به پرونــدهاش را کرد.بــه گزارش
خبرنــگار حوادث«ایــران» ،ماجرا از هفدهم فروردین ســال 95
آغاز شــد .مأموران کالنتری بلوار فردوس خبر پیدا شدن جسد
یــک زن جــوان را دریافــت کردنــد و وقتی مأمــوران کالنتری به
محــل جنایــت رفتند با جســد غــرق در خون زن جوانــی به نام

مینــا کــه در خانــهاش بــه طرز وحشــتناکی بــه قتل رســیده بود
روبــهرو شــدند.در نخســتین مرحله تحقیق پلیــس دریافت که
شوهرسابق این زن مدتی قبل به سراغ او رفته بود بنابراین فرید
30ساله دررابطه با این قتل دستگیر شد.فرید در بازجوییها به
قتل همسر سابقش اعتراف کرد.
او در شــرح ماجرا گفت :مدتی بعد از جدایی متوجه شــدم او با
مردان دیگری ارتباط دارد به همین خاطر درحالی که خونم به
جــوش آمــده بود به خیابان مولوی رفتــه و با خریدن یک چاقو
سالخی به سراغ مینا رفتم و او را کشتم.این مرد پس از اعتراف

به جنایتی که مرتکب شده بود در دادگاه کیفری محاکمه شد و
قضات دادگاه با توجه به درخواســت اولیای دم او را به قصاص
محکوم کردند.
با گذشت سه سال از صدور حکم قصاص اولیای دم نتوانستند
تفاضــل دیه را برای اجرای حکــم بپردازند بنابراین محکوم به
مــرگ از قضــات خواســت تکلیــف او را هرچه زودتر مشــخص
کنند تا از این برزخ نجات یابد .دادرسان هم با تعیین 18ماه به
اولیای دم فرصت دادند درباره این موضوع تصمیمگیری کنند
تا تکلیف محکوم به مرگ روشن شود.

طالفروشورشکسته تریاکمیفروخت

گــروه حــوادث -مرجــان همایونــی 528 /ســارق و قاچاقچــی
حرفهای به همراه  35هزار اموال مسروقه در بیست و پنجمین
طرح رعد دســتگیر شــدند.ب ه گزارش خبرنگار جنایــی «ایران»،
بیست و پنجمین مرحله از طرح رعد طی  48ساعت گذشته در
تهران به اجرا درآمد .سردار حسین رحیمی -فرمانده انتظامی
تهران بزرگ -در تشریح اجرای این مرحله از طرح رعد با اشاره
به اجرای  133حکم قضایی و دســتگیری  528ســارق ،مالخر و
مجرم و کشف  168دستگاه خودرو و موتورسیکلت گفت :بالغ بر
 35هزار اموال سرقتی به ارزش  8میلیارد تومان در این مرحله
از طرح کشف و  777پرونده برای سارقان تشکیل شده است.
طالفروشی که قاچاقچی شد
بازار طال که دچار نوســان شــد تصمیم گرفت از طالفروشی
به مواد فروشی رو آورد.
ëëدرآمد مواد فروشــی بیشتر اســت؟بله .مالیــات طالفروشی
زیــاد بــود .من باید در ســال حــدود  30میلیون تومــان مالیات
پرداخت میکردم .بهعلت نوسان قیمت طال ورشکست شدم
مغازه هم مال خودم نبود اجاره کرده بودم.
ëëحاالچراتصمیمبهفروشموادمخدرگرفتی؟درآمدش خوب
بود.از10میلیونتومانتریاکسهمیلیونتومانسودمیبردم.
ëëوجدانــت قبــول میکــرد کــه بــه بچههــای مــردم مــواد
بفروشــی؟من به بچهها نمیفروختم از  45سال به باال تریاک
میفروختم .اصالً سراغ مواد دیگری نمیروم.
متخصص سرقت موتورسیکلت
 27ســال دارد ،در مدت دو ســال  4بار به زندان رفته اســت.
تخصصش ساخت شاه کلید و سرقت موتورسیکلت است.
ëëچطــورســرقتمیکردی؟موتورهایی که کنار خیابــان بودند را

با شــاه کلیــد (کلیدی که در دســت دارد را نشــان میدهد) روشــن
یکردم.
م 
ëëبا موتورهای سرقتی چه میکردی؟بعضیها را به دوستم که
تعمیرکار بود میدادم تا موتورش را تقویت کند .بعد مســابقه
ط بندی میکردیم هر کســی که برنده میشــد
میدادیم و شــر 
پــول یا مواد مخــدری که جایــزه گذاشــته بودیم را میبــرد .اما
بیشــتر با موتورهای سرقتی مسافرکشی میکردم و بعد از چند
روز موتورها را رها میکردم.
 ëëچرا برای خودت یک موتور نمیخریدی؟قیمت موتورهای
معمولی االن  11میلیون تومان شده توان خریدش را نداشتم.
ëëچراسارقشدی؟منعاشقموتوربودم،از 7سالگیموتورسواری
میکــردم و از  14ســالگی هــم معتــاد شــدم .چند ســال قبل با
دختــر مــورد عالقــهام عقــد کــردم .امــا خانــوادهام آنقــدر او را
اذیت کردند که مرا ترک کرد .از رفتن او افســردگی گرفتم بعد
هــم بــه اتهام حمل و مصرف مواد مخدر بازداشــت شــدم .در

زنــدان از همبندی هایم
روشهای ســرقت را یاد
گرفتم و وقتی آزاد شــدم
شروع به سرقت کردم.
سرقت با لباسهای متفاوت
شــگردش با گوشــی قاپهای دیگر فرق دارد .در هر سرقت
یک لباس میپوشد.
ëëشگردسرقتهایتچگونهاست؟من گوشی قاپی میکنم ،از
آنجا که به محض سرقت ،مالباختهها با پلیس تماس میگیرند و
مشخصاتظاهریولباسسارقرامیدهندمندرهرسرقتچند
بلوزرویهممیپوشموبعدازهرسرقتبالفاصلهیکیازبلوزهایم
رادرمیآورم.مثالًمالباختهبهپلیسمیگویدلباسدزدسفیدبوده
اما من بالفاصله بلوز سفیدم را در آورده و بلوز زیری که قرمز است را
بهتندارم.اینطوریگشتپلیسموفقبهشناساییمننمیشود.

 3کارگر مصدوم
تونل البرز جان باختند
گروهحوادث/شمارجانباختگانانفجارناشی
از گاز متان در تونل آزاد راه تهران  -شــمال به
6نفررسید.
حادثــه انفجــار و آتشســوزی در تونــل البرز
صبح روز سهشــنبه دهم اردیبهشت امسال
در حوالی ســیاه بیشــه قبل از پل زنگوله رخ
داد و  3کارگر بهنامهای «فرشــاد باقری»،
«مهران باقری» و «روحاهلل احمدی» جان
باختنــد .همچنیــن  8کارگــر دیگــر هم که
مجروح شــده بودند به بیمارستان منتقل
شــدند .طبق اعالم رئیس مرکــز اورژانس
و فوریتهای پزشــکی البرز حــال  3نفر از
کارگران نیز وخیم گزارش شده بود.
در حالــی کــه مجروحــان حادثــه در
بیمارستان تحت درمان قرار داشتند بعد
از  3هفتــه مســئوالن بیمارســتان از جــان
باختــن  3کارگر مجروح دیگــر خبر دادند.
بدین ترتیب تعداد قربانیان این حادثــــــه
به  6نفر افزایش پیدا کرد.
ایــن افــراد کــه «جــواد خلیلــی»« ،صالح
کاظمی» و «مهدی کاظمی» نام داشــتند
دچار ســوختگیهایی بین  15تا  65درصد
بودند که تــاش کادر درمانی بیمارســتان
شــهید مدنی البرز کارساز نشد و آنها فوت
کردند.بــا وجــود اینکــه علت اولیــه حادثه
تونل البرز انفجار گاز متان اعالم شــده بود
اما کارشناسان در حال بررسی و تحقیقات
بیشتر برای تعیین علت اصلی این انفجار
هستند.

