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تلفن گروه حوادث88761621:

حـــــــوادث

سال بیستوسوم شماره  6446سه شنبه 10اسفند 1395

پس ازمرگ زن  89ساله صورت گرفت

احضار پرستار خانه سالمندان به دادسرای جنایی

شکنجه با سیخ داغ برای
باج خواهی ازمستاجر

زورگیری  4پسردانشجو
به خاطر قلیان

صاحبملکاستزمانیکهدربرابرافسربازجو
قـــرار گرفت پرده از حقیقت ماجرا برداشـــت و
گفت«:منازطریقبچههایمحلمتوجهشدم
مردیدرخانهاشبهقتلرسیدهاست.اماچون
تنها بوده و آشنایی نداشته که به او سر بزند کسی
از مرگش خبر ندارد.به خاطر اینکه مرد کلیمی
هیچکسی را نداشت با ورود به ملک متعلق به
اواسنادومدارکاینملکرابرداشتموازطریق
افراد دیگری که با آنها نیز در محله آشـــنا شده
بودم تصمیم گرفتم با جعل اســـناد و مدارک
و معرفی پیرمردی بهعنـــوان مالک این ملک
 250متری  -در میدان توحید -آنجا را به فروش

سناریوی تبهکاران در قتل مرد ثروتمند

عامل کشتار 4عضو یک خانواده دستگیر شد

گـــروه حوادث /قاتل فراری روســـتای میانگالل خرم آباد که در یـــک نزاع خانوادگی
چهار نفر از اعضای خانواده خود را کشته بود دستگیر شد.
ســـرهنگ رضا شـــیر اوژن معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرســـتان گفت:
با تالش شـــبانه روزی و اشـــراف کامل اطالعاتی قاتل فراری عصر یکشنبه  8اسفند
در چنـــگال قانون گرفتار شـــد.این مـــرد فـــراری  23بهمن ســـالجاری در یک نزاع
مســـلحانه خانوادگی در روستای میانگالل از توابع شهرســـتان خرم آباد چهار نفر از
افراد خانوادهاش را با رگبار گلوله به قتل رســـانده و فرار کرده بود .یکی از عوامل این
نزاع خونین هم همان روز در کمتر از  6ســـاعت توســـط نیروی انتظامی در کوههای
شهرستان دوره چگنی دستگیر شده بود.

برسانم .من در ابتدای کار پیرمردی را که با او هم
محل بودیم شناسایی کردم و به او گفتم که در
ازای گرفتن پول ،نقش یک مرد فروشنده ملک
را بـــازی کند .او نیز قبول کرد و ســـپس به جعل
اسناد در یک دفتر اسناد -که از طریق دوستی با
آنها آشنا شـــده بودم -پرداختم و به این طریق
خانـــه پیرمرد کلیمـــی را فروختم .ولـــی من از
ماجرای قتلش خبر نـــدارم و همان بچه محل
هایمکهگفتندمیدانندماجراچیست.
در ادامه بازجوییها یکی دیگر از متهمان
به نام داریـــوش در رابطه با قتل مرد کلیمی
گفت :من در ایـــن ماجرا تنها اتهامم جنایت

گروه حـــوادث /مأمـــوران آگاهی آذربایجـــان غربی قاتل
فراری را که مدت  31ســـال زندگی مخفیانهای داشت در
یکی از روستاهای ارومیه دستگیر کردند.
این مرد فراری  60ســـاله در حدود  31سال پیش در یکی
از روستاهای پیرانشهر یک فرد را با ضربات چاقو کشته و
متواری شده بود و در یکی از روستاهای دور افتاده ارومیه
زندگی پنهانی داشت.
این مـــرد پس از دســـتگیری به ارتکاب قتل در  31ســـال
پیش اعتراف کرد.

شکایت یک زندانی از پزشک و مسئوالن زندان

گـــروه حـــوادث /مـــرد جوان کـــه پس از
 9ســـال حبـــس به دلیـــل ابتال بـــه بیماری
روماتیســـم مفصلـــی از  40ســـالگی
ویلچرنشـــین شـــده اســـت ،از مســـئوالن و
پزشـــک زندان به دلیل قصور در درمانش
شکایت کرد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث «ایران»،
«علی» ســـال  86به اتهـــام کالهبرداری در
پرونـــده فروش یک ســـاختمان مســـکونی
پشـــت میلههـــای زنـــدان افتـــاد و قاضـــی
پرونـــده عالوه بـــر محکومیت زنـــدان ،او را
بـــه پرداخت اصل پـــول نیز محکـــوم کرد.
«علی» که معتقد اســـت خـــود نیز قربانی
یک کالهبردار شـــده و تاوان اشـــتباهش را
با ایـــن حبس و ســـختی دوری از خانواده و
دختر نوجوانش پس میدهد ،به خبرنگار
حوادث «ایران» گفت« :من خودم قربانی
کالهبـــرداری شـــدم اما چـــون مالباختهها
طرف قرارداد من بودند باید خسارت آنها
را بدهـــم .گرچه این حبس ســـخت اســـت
ولی آنچه ســـختی این محکومیت را برایم
دردناکتـــر میکنـــد ،نشســـتن روی ویلچر
و بیمـــاری اســـت که در زندان بـــه آن مبتال
شـــدم.همه چیز از یک ســـال قبـــل و زمان
انتقالم از اوین به زندان تهران بزرگ شروع
شد .من دچار بیماری روماتیسم مفصلی
شده بودم .پزشک زندان مرا معاینه کرد و
به تشخیص خود مقدار کورتون مصرفیام
را  10برابـــر کـــرد .بعد از دو مـــاه ،دارو قطع
شـــد و من به خاطـــر تب ،درد و تشـــنج به
بیمارستان امام خمینی(ره) منتقل شدم.
دو ماهی آنجا بســـتری بودم که مشـــخص

رانندهوانت،
 11رهگذر را به
بیمارستانفرستاد

شـــد به دلیل تشـــنج ،نخاعم آسیب دیده
و دیگـــر نمیتوانـــم راه بـــروم و بایـــد روی
ویلچـــر بنشـــینم .وقتی به زندان برگشـــتم
براساس دستور پزشک بیمارستان هر ماه
 10میلیگرم مقدار مصرف کورتون را پایین
آوردم امـــا  4فروردین امســـال که به خاطر
درد شـــدید بار دیگر مورد معاینه پزشـــک
درمانـــگاه زندان قرار گرفتم او مرا به خاطر
کاهش مقدار مصرف کورتون سرزنش کرد
و بازهم میزان مصرف دارو را باال برد .بعد

بر میت است که آن هم تهمت است .شهروز
 یکی از متهمان -مرا در کوچه دید و به دلیلاینکه با هم آشـــنا بودیم و ماشـــین داشتم به
مـــن گفت بیا برویم جایـــی را تمیز کنیم .من
هم پذیرفتم و زمانی که به خانه مرد کلیمی
رسیدم متوجه شدم که چه اشتباهی مرتکب
شـــده ام .همینکـــه اســـکلتاش را دیدم در
حالی که تنش یک لباس کاموایی بود و پتویی
نیز رویش انداخته شـــده بود ترســـیدم و به او
گفتم مـــن به هیچ چیزی دســـت نمیزنم و
تنهـــا به او کمـــک کردم که اســـکلت را داخل
کیسه بگذارد و حتی دستم هم به آن نخورد.
شـــهروز متهم دیگر پرونده نیـــز در دادگاه
گفت :من با حســـن در محل مان آشنا شدم
و با آماری که او به من داده بود متوجه شـــدم
آن مرد ،ثروت میلیاردی دارد .زمانی که زنگ
خانه این مرد ثروتمنـــد را به صدا در آوردیم
و او در را بـــاز کرد مـــا او را به داخل هل دادیم
کـــه روی زمین افتاد.بعد هم دســـت و پایش
را بســـتیم اما هیچ چیزی به دست نیاوردیم
و خانـــه را ترک کردیـــم و نفهمیدیم که مرد
کلیمی چطور به قتل رسیده است.
در پایـــان ایـــن محاکمـــه ،قضات شـــعبه
چهارم به ریاســـت عبداللهی و مستشـــارش
قاضـــی کیخـــواه برای صـــدور رأی وارد شـــور
شدند.

 31سال زندگی مخفیانه یک قاتل

ایران

گروه حوادث /چهار پسر دانشجو بعد از ساعتها
کوهنوردی ،وقتی پی بردند برای کشیدن قلیان،
پول کافی ندارند به ســـراغ سه کوهنورد میانسال
رفته وبا تهدید چاقو ازآنها زورگیری کردند.
به گزارش خبرنـــگار حوادث «ایران» ،چندی
قبل ،ســـه مرد میانســـال مثـــل هر هفتـــه راهی
ارتفاعات شمال تهران شـــدند .آنها بعد از فتح
قله به طرف پایین حرکت کردند و کنار رودخانه
مشغول اســـتراحت بودند که ناگهان چهار پسر
جوان به طرفشان حمله ورشدند.
دو نفر از آنها که چاقو به دســـت داشـــتند ،با
تهدید از مردان میانسال خواستند پول هایشان
را در اختیارآنهـــا قـــرار دهنـــد .امـــا زمانـــی که با
مقاومت مردان کوهنورد روبهرو شدند با چاقو به
آنها حمله کرده و با دســـته چاقو چندین ضربه
به ســـر کوهنوردان میانســـال زدند .حتی کاپشن
و عصای کوهنـــوردی مردان میانســـال راهم به
سرقت بردند.بعد از متواری شدن پسران شرور،
مردان کوهنـــورد با مراجعه به پلیـــس از دزدان
شـــکایت کردند.بدیـــن تریتـــب ،پرونـــدهای در
شعبه پنجم دادســـرای ویژه سرقت تشکیل شد
و بازپرس «علی وســـیله ایردموســـی» رسیدگی
بـــه موضـــوع را در دســـتور کار قـــرارداد .پـــس از
تحقیقات صورت گرفته ازسوی کارآگاهان مبارزه
با سرقت و با توجه به سرنخهای بهدست آمده،
هرچهارمتهم شناسایی و دستگیر شدند.
متهمـــان زمانی کـــه مقابل بازپرس شـــعبه
پنجم دادسرای ویژه سرقت قرار گرفتند ،مدعی
شـــدند به خاطرتهیـــه پول برای کشـــیدن قلیان
دستبهسرقتزدهاند.یکیازآنهاگفت:مادانشجو
هستیمووضعمالیمتوسطیداریم.روزحادثهقرار
شـــد به کوه برویم تا کمی تفریح کنیم .بعد از اینکه
از قله پایین آمدیم به قهـــوه خانهای رفتیم و قلیان
کشـــیدیم .هوس کردیم که قلیان دوم را بکشـــیم
امـــا پولمـــان کم آمد .بـــه فکر راه چـــارهای برای
این مشـــکل بودیم کـــه یکی از بچهها پیشـــنهاد
داد از کوهنـــوردان دیگر قـــرض بگیریم .از قهوه
خانه بیرون آمدیم و دنبال فرد مناســـبی بودیم
که از او پول قرض بگیریم که ناگهان چشـــممان
به ســـه کوهنوردی افتاد که کنار رودخانه در حال
اســـتراحت بودند .نمیدانم چه شد که شیطان
گولمـــان زد و به ســـراغ آنها رفتیـــم واین اتفاق
افتاد.بـــه دنبـــال اعترافهـــای متهمـــان جوان،
همگی راهی بازداشـــتگاه شـــدند و تحقیقات در
این خصوص ادامه دارد.

گروه حـــوادث /محاکمه چهار مـــرد که 6
سال پیش در جریان ســـرقت میلیاردی مرد
ثروتمنـــدی را به قتـــل رســـانده بودند صبح
دیروز در شـــعبه چهارم دادگاه کیفری تهران
آغاز شد.
گزارش یک فقدانی
بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث «ایـــران»،
ماجرای این جنایت  6سال قبل زمانی فاش
شـــد که دختر جوانـــی بـــه اداره آگاهی تهران
رفت و گفت« :از شـــمال برای دیدن عمویم
بـــه تهران آمدم امـــا متوجه شـــدم او به طرز
مرمـــوزی ناپدید شـــده و خانـــهاش را هم به
مرد دیگری فروختهاند».درپی این شـــکایت
کارآگاهـــان درنخســـتین گام بـــه بازجویـــی از
مالک جدید خانه پرداختند که او گفت خانه
را از پیرمرد ویلچر نشـــینی خریده که خود را
بـــرادر مالک معرفـــی کرده بود امـــا مأموران
ضمن تحقیق پی بردند از مالک اصلی اثری
نیســـت و این خانه توســـط عـــدهای جاعل و
کالهبردار فروخته شده است .سپس این افراد
توسط پلیس دســـتگیر شدند اما همه چیز را
انـــکار کردند تا اینکـــه در مواجهه بـــا مدارک
موجـــود در پرونـــده همگـــی لب بـــه اعتراف
گشودند و پرده از حقیقتی عجیب برداشتند.
جعل و کالهبرداری پس از قتل
یکی از متهمان به نام حسن که مدعی بود

کند.حاالهم خواستاررسیدگی به این مسائل
هستم».
در پی ثبت این شکایت ،با دستور بازپرس
شـــعبه ششـــم دادســـرای امور جنایی تهران
تیمی ازمأموران مســـئول تحقیق دراین باره
شدند .در بررسیهای صورت گرفته مشخص
شد که پیرزن فوت شده دچار زخم بستربوده و
از حسابش نیز پول برداشت شده است .بدین
ترتیب فرانک -پرستار خانه سالمندان -برای
تحقیقات به دادسرا احضار شد.
زن میانســـال زمانی که در مقابل بازپرس
جنایی ایســـتاد گفت« :من تنها  6ماه پرستار

ایران

گروه حـــوادث /صاحب یک انبار و دوســـتش که
برای باج خواهی و ســـرقت از انبـــار ،مرد انباردار
را بـــا ســـیخ داغ شـــکنجه کرده و پس از ســـرقت
پولهایش انبـــار را ترک کرده بودند صبح دیروز
بـــه اتهـــام اخـــاذی و آدم ربایی در شـــعبه دهم
دادگاه کیفری اســـتان تهران به ریاســـت قاضی
قربانـــزاده و با حضـــور قضات ملکـــی و غفاری
محاکمه شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی
به پرونده این ماجرا از بهمن پارســـال و بهدنبال
شکایت مالک انبار به اداره پلیس آگاهی تهران
آغاز شد.
شـــاکی که بشدت شـــکنجه و دچار سوختگی
شـــده بود درتحقیقات گفت«:انبـــاری را حوالی
خیابـــان ملت اجـــاره کـــرده بـــودم ودر آنجا کار
میکـــردم .باتوجه به اینکه مهلـــت قرار دادم به
پایان رسیده بود از صاحب انبار خواستم درباره
تمدید قرارداد باهم صحبت کنیم .بعد هم قرار
شد او برای صحبت با من به انبار بیاید که همراه
فرد دیگری وارد انبار شـــدند .امـــا ناگهان به من
حمله کردند ودســـت و پاهایم را بســـتند واز من
خواستند محل پول هایم را نشانشان دهم.
اما وقتـــی مقاومت کـــردم ،آن دو نفر با یک
ســـیخ داغ بـــه جانـــم افتادند و چند قســـمت از
بدنم را بشدت ســـوزاندند .آنها همچنین از این
صحنه فیلم گرفتند و تهدید کردند که اگر بعد از
رفتنشـــان به پلیس شکایت کنم فیلم را پخش
میکنند .در حالی که بیست و چهار ساعت تحت
شـــکنجه قرار داشتم فهمیدم که آنها بدون پول
آنجـــا را تـــرک نمیکنند به همیـــن خاطر محل
پولهایـــم را نشـــان دادم وآنهـــا پـــس از گرفتن
پولها بسرعت رفتند و مرا با همان حال رهایم
کردند .پس از طرح این شـــکایت تقی و عبداهلل
دومتهم پرونده -بالفاصله دستگیر شدند و دربازجوییها به اتهام خـــود اعتراف کردند .صبح
دیـــروز این دو متهم که با قـــرار وثیقه آزاد بودند
تحت محاکمه قضات شعبه دهم دادگاه کیفری
استان تهران قرار گرفتند .متهم ردیف اول -تقی
42ساله-درجلســـه دادگاه بـــه اتهامش اعتراف
کرد ولی عبداهلل 40-ساله -متهم ردیف دوم به
بیان مطالب متناقضی پرداخت تا نشـــان دهد
در این آدم ربایی نقشـــی نداشته است .در پایان
محاکمه قضات وارد شـــور شـــدند و قرار اســـت
بزودی حکم شان را صادر کنند.

گروه حوادث/همزمان با مرگ زن  89ســـاله
در خانه ســـالمندان ،خواهرش با مراجعه به
دادســـرا از پرســـتارمراقب او و مدیریت خانه
سالمندان شکایت کرد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،اوایل
بهمن بانوی میانســـالی به دادســـرای جنایی
تهـــران رفـــت و ضمن تســـلیم شـــکایتی به
بازپرس محســـن مدیر روســـتا گفت« :مدتی
قبل با زنی به نام فرانک آشنا شدم که خودش
را پرســـتار خانه سالمندان معرفی کرد .وقتی
متوجه شـــد خواهر پیری دارم پیشنهاد کرد او
را به خانه سالمندانشـــان بســـپارم .من هم

که دنبال یک خانه ســـالمندان مناسب بودم
از این پیشنهاد استقبال کردم و خواهرم را به
آنجا بـــردم .تا اینکه  25آذر امســـال خواهرم
بیمار شد و مســـئوالن خانه سالمندان او را به
بیمارســـتان بردند اما ســـه روز بعد خواهرم
فوت شد .علت مرگش هم سکته قلبی اعالم
شـــد .امـــا زمانی که جســـد خواهـــرم را دیدم
متوجه شـــدم زخم بســـتر گرفته و از او خوب
مراقبت نکردهاند .از طرفی مشخص شد که
پرستارمراقب هم به خواهرم داروی بیهوشی
داده و از او وکالتنامـــهای گرفتـــه اســـت تا هر
ماه حقوق بازنشســـتگی خواهـــرم را دریافت

بلقیـــس بودم ،امـــا بعد از آن باهم دوســـت
شدیم و کارهایی را که برایش انجام میدادم
از ته دل و برای دوســـتی بود .به همین خاطر
او با میل خودش وکالتنامهای را به من داد تا
پولهایی را که از حســـابش برداشت میکنم
صرف هزینه دارو ،لباس و غذا یش شـــود .در
تمام این مدت هم بخوبی از بلقیس مراقبت
کردم امـــا خواهرش بیدلیـــل به من تهمت
زده است!
در پی اظهـــارات متهم ،بازپـــرس جنایی
دســـتور تحقیقات بیشتر برای کشف حقیقت
را صادر کرد.

از این اتفاق به خاطر عوارض ناشـــی از این
تغییر دارویی ،دچـــار تنگی نفس و دیابت
شدم و  15اردیبهشـــت مجوز اعزام من به
بیمارســـتان صادر شـــد اما این اتفاق هنوز
نیفتاده و از آنجا که بـــه خاطر بیتحرکی و
دیابت  50کیلوگرم وزن اضافه کرده و 180
کیلوگرم شـــده ام ،شرایط بســـیار دشواری
دارم».
علی کـــه برای رســـیدگی بـــه وضعیت
نابســـامان بیمـــاریاش در شـــعبه 101

کیفری دادگســـتری فشـــافویه علیه پزشک
و مســـئوالن زنـــدان شـــکایت کرده اســـت،
عاجزانه از مســـئوالن قوه قضائیه و رئیس
ســـازمان زندانهـــا ،تقاضای کمـــک دارد:
«من زندگـــیام را پای یک اشـــتباه باختم
و بـــه زندان افتـــادم اما این بیمـــاری ادامه
زندگیام را هم با مشـــکالت جدی روبهرو
کرده اســـت .مـــن بارها حفاظـــت زندان و
بازرســـی را هم در جریان گذاشتم اما هنوز
به وضعیتم رســـیدگی جدی نشـــده است.
براساس شـــکایتم ،دادگاه از زندان گواهی
سالمت جسمانیام در زمان ورود به زندان
را خواســـته امـــا هنوز نتیجـــهای نگرفته ام.
امیـــدوارم مســـئولی این خبـــر را ببیند و به
وضعیت من رسیدگی کنند».
درخواست اعزام زندانی اورژانسی نبود
میرزایـــی ،رئیـــس بازرســـی ســـازمان
زندانها نیز در این باره به خبرنگار حوادث
«ایـــران» گفـــت« :ایـــن زندانـــی بـــه دلیل
بیمـــاری تحت درمـــان قرار داشـــت .نظر
دادن درباره اینکه پزشـــک زندان عملکرد
درســـت یا نادرستی داشـــته نیاز به بررسی
کارشناســـی و تخصصی دارد و نمیتوان با
ادعای یک فرد عملکرد پزشک را زیر سؤال
برد .آنچه پرونده نشان میدهد اعزام این
زندانی به بیمارســـتان ،اورژانسی نبوده و از
آنجا کـــه هماهنگی برای انتقـــال زندانیان
زمانبر اســـت بـــه همین خاطر ایـــن اعزام
به تأخیر افتاده اســـت .ایـــن زندانی مدعی
شـــده از پزشک و مسئوالن زندان در دادگاه
فشـــافویه شکایت کرده اما هیچ یک از آنها
هنوز احضاریهای دریافت نکردهاند».

گروه حوادث /راننده وانت نیسان با انحراف ازمسیراصلی  12نفر را زیر گرفت .این حادثه منجر به مصدومیت  11نفر و مرگ مرد جوانی شد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران» ،عصر یکشنبه  8اسفند؛ خبرتصادفی هولناک به مأموران کالنتری مولوی اعالم شد.آنها پس ازحضوردرمحل حادثه دریافتند
راننده میانسال وانت نیسان به دلیل نامشخصی با  12تن از افرادی که داخل خیابان انبار گندم حضورداشتهاند برخورد کرده است.
این تصادف منجر به مجروح شدن  11نفر از آنها و مرگ مرد جوانی شده بود که مجروحان به بیمارستان منتقل شدند .جسد مرد جوان هم به دستور بازپرس
مرادی از شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران به پزشکی قانونی منتقل شد .دستوردریافت تست اعتیاد و الکل از راننده نیزصادرشد.

editorial@iran-newspaper.com

اخبار

17

فرماندهمرزبانی«ناجا»:

مرزبانان ،حامی کوله بران
و مرزنشینان هستند

گروه حوادث /فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با اعالم
اینکه مرزبانان حامی کوله بران و مرزنشـــینان هســـتند،
گفت :مرزنشـــینان و کوله بـــران جزئی از توان مرزبانی هســـتند.به گزارش
«ایران» ســـردار قاســـم رضایی با بیان این مطلب اظهارداشت :مرزداران
باید ضمن آشـــنایی با روشهای دیپلماســـی و نیز مفاد اصلی معاهدات
بتوانند ضمن حراســـت و نگهبانی از مرز ،مأموریتهـــای حوزه خود را به
نحو احسن انجام دهند.
وی بـــا بیان اینکـــه در مرزها دو مســـئولیت مهم دفاعـــی و نیز عمومی
و قضایـــی را برعهـــده داریم ،گفت :کالنتـــران مرزی باید طبـــق توافقها و
معاهدات ذکر شـــده عمل کرده و مراقب باشند ک ه بند بند مفاد آن اعمال
شده و برخالف معاهدات هیچ اقدامی صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه با وجود مشکالتی که دشمنان بر عراق تحمیل کردند،
هیچ گونه نا امنی در مرز با این کشـــور وجود ندارد بر گشـــتهای همزمان
در خشـــکی و دریا و نیز تبـــادل اطالعات و اخبار در ســـطوح مختلف میان
مرزبانان ایـــران و عراق تأکید کرد.ســـردار رضایی به پدیده قاچاق اشـــاره
کرد و افزود :برای مقابله با قاچاق کاال و همچنین حمایت از مرزنشـــینان و
ارتقای ســـطح معیشت آنها در سطح ملی تدابیری اتخاذ شده و در برخی
از مرزها ،مکانهایی برای فعالیت کوله بران و همچنین ورود کاال به شکل
هدفمند و قانونی ایجاد شده است.
وی افـــزود :برخـــی از قانون شـــکنان و ســـودجویان که به دنبـــال منافع
مافیایی خود هستند با ورود و خروج کاالهای غیرمجاز ،قاچاق میکنند که
مرزبانان با این افراد مدارا نخواهند کرد.
وی ،کنتـــرل مرزهـــا و جلوگیری از ورود کاالی قاچـــاق را از وظایف ذاتی
مرزبانی عنوان کرد و ادامه داد :مرزبانان وظیفه دارند اقالمی که غیرمجاز
و به شـــکل قاچاق از مبادی غیر از کوله بری وارد یا خارج میشود را کنترل
کننـــد و با افرادی کـــه با این اقدام قانون شـــکنی میکنند بشـــدت برخورد
میشود.ســـردار رضایی با تأکید بـــر اینکه مرزبانی ،برخـــورد با قاچاق کاال
را در راســـتای حمایـــت از اقتصاد ملـــی دنبال میکند ،گفت :مرزنشـــینان
باید با قوانین مرزی آشـــنا باشـــند و آن را رعایت کنند.وی با اشاره به اینکه
مرزبانـــی حامـــی کوله بر و بـــه دنبال ایجاد رفاه برای مرزنشـــینان اســـت،
از ارائـــه آموزشهای الزم بـــرای افزایش آگاهی مرزنشـــینان در خصوص
قوانین مرزی خبر داد و تصریح کرد :افرادی که درصدد باشـــند تا در قالب
شـــرارت و قاچاق کاال ،امنیت موجود را برهم بزننـــد ،مرزبانی مقتدرانه با
آنها برخورد میکند و اسیر جو سازیها نخواهد شد.
وی تأکید کرد :مرزنشینان و کوله بران جزئی از توان مرزبانی هستند اما
افرادی که بخواهند به صورت غیر قانونی از مرزها ،کاالی قاچاق و ممنوعه
وارد کشور کنند قطعاً با آنها برخورد خواهد شد ،البته در این راستا آموزش
مرزنشینان را در دستور کار داریم.وی با بیان اینکه بخشی از کاالی قاچاق از
مرزهای آبی و با لنجهای بزرگ وارد کشور میشود ،گفت :در  11ماه امسال
نســـبت به مدت مشـــابه ســـال گذشـــته ،در بخش کاالهای هدفمند مانند
برنج ،شـــکر ،البســـه ،منســـوجات و دارو بین  2تا  5برابر افزایش کشفیات
داشـــتهایم.فرمانده مرزبانی ناجا بـــا بیان اینکه با تمهیدات اتخاذ شـــده،
قاچاق سوخت نیز در مرزهای کشـــور بشدت کاهش یافته است ،گفت :در
مرزهای غربی ،به طورعمده قاچاق کاالها مربوط به لوازم خانگی است.

40دقیقه تالش برای نجات سرنشینان
خودروی تصادفی

گروه حوادث /یک خودروی پژو پارس در ســـاعت  21یکشنبه با
 3سرنشـــین در حوالی شهرک ظفر کرمانشـــاه واژگون شد و هر
ســـه نفر در میان اتاقـــک در هم کوبیده خودرو محبوس شـــدند
بیآنکه راه نجاتی داشته باشند.
گروهی از امدادگران ســـازمان آتشنشانی کرمانشاه برای نجات
آنها راهی محل حادثه شدند و پس از  40دقیقه تالش با بریدن
آهن پارهها توانســـتند مصدومان را نجات داده و به بیمارستان
انتقال دهند.

راننده و همراهش در آتش سوختند

گـــروه حوادث /در حادثه رانندگی دلخراش که نیمه شـــب یکشـــنبه در
جـــاده زنجان -بیجـــار رخ داد دو سرنشـــین یک خودرو پـــژو  405در میان
شـــعلههای آتش ســـوختند.به گزارش پلیس راه در این حادثه که ســـاعت
یازده و نیم شب در کیلومتر  28مسیر زنجان -بیجار اتفاق افتاد پژوی 405
با یک پژوی آردی شاخ به شاخ شدند که در این برخورد خودروی پژو 405
ب ه صـــورت آهن پارهای در آمـــد و راننده و همراهـــش درون اتاقک درهم
فشـــرده محبوس شـــدند اما پیش از هر اقدامی برای نجات ناگهان خودرو
آتش گرفت و هر دو سرنشـــین میان شـــعلههای ســـرکش چنان ســـوختند
که شناســـایی آنها ممکن نبود .در این حادثه راننده پژو آردی نیز بشـــدت
مصدوم شـــد که در وضعیـــت وخیمی به بیمارســـتانی در زنجـــان انتقال
یافت.

پدر خشمگین  2مأمور را
با شلیک گلوله زخمی کرد

گـ ــروه حوادث /در یـ ــک درگیـ ــری خانوادگی در شـ ــاهرود دو نفر از
مأموران نیروی انتظامی با شـ ــلیک گلوله یک اسـ ــلحه شـ ــکاری از
ناحیه پا مجروح شدند و در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.
به گزارش پلیس ،ساعت یک بامداد زنی با پلیس  110شاهرود
تماس گرفت و درخواست کمک کرد وگفت :شوهرم دو دخترم را
کتک زده ،آنها را به زیر زمین کشانده و بیوقفه ضرب و شتمشان
میکند.
به این ترتیب تیمی از مأموران به محل اعزام شـ ــدند .فرمانده
انتظامی استان سـ ــمنان گفت :مأموران با حضور در محل متوجه
ضرب و شتم دختران از سوی پدر خانواده شدند که در این هنگام
پدر عصبانی از زیرزمین خارج شـ ــد و با دیدن مأموران با اسـ ــلحه
به آنها شـ ــلیک کرد و دو پلیس از ناحیه پا مجروح شـ ــدند و سپس
به سمت همسر و فرزندانش یورش برد که اقدام بموقع مأموران
مانع از حوادث بعدی شد.
فرمانده انتظامی با اشاره به دالیل عصبانیت پدر این خانواده
گفت :یکی از دختران از خانه خارج شده ولی به مدرسه نرفته بود
که همین موضوع خشم پدر را برانگیخته بود.این فرد پیش از این
نیز سـ ــابقه درگیری داشته که پروندهای در این خصوص تشکیل و
تحویل مراجع قضایی شد.
وی از بهبود حال عمومی مأموران مصدوم شاهرود خبر داد و
گفت :این دو پلیس از بیمارستان مرخص شدهاند.

