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سرعت زیاد جان 3 دختر را گرفت

 ســه دختر جوان در یک حادثه رانندگی در شــهر 
کرمانشــاه به علت سرعت زیاد یک دســتگاه پراید و 
ناتوانی راننده در کنترل آن بــه کام مرگ رفتند. این 
ســانحه رانندگی بامداد سه شنبه در بلوار شمشادیان 
روبه روی رودخانه »چم بشیر« کرمانشــاه رخ داد. در 
این حادثه راننده که پسری جوان و در حال حرکت به 
سمت تقاطع غیر همسطح والیت بود، به علت سرعت 
زیاد خودرو از مسیر خارج شد و بشدت با درخت کنار 
بلوار برخــورد کرد. در این واقعه دلخراش ســه دختر 
جوان که سرنشینان خودرو بودند، جان خود را از دست 
دادند. راننده خودروی پراید و یکی دیگر از سرنشینان 
نیز بشــدت زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند. 
ویراژدادن خودروها در ساعات پایانی شب که خیابان ها 
خلوت تر است و بی توجهی به اصول ایمنی و مقررات 
رانندگی باعــث وقوع چنین حوادث تلــخ و ناگواری 
می شــود. لحظه ای غفلت حوادث مرگبــاری ایجاد 
می کند که غیر قابل جبران است. براساس اعالم پلیس 
راه کرمانشــاه، بر اثر تصادفات جاده ای در شهریور ماه 
96 در این استان 41 تن کشته و 631 نفر هم مصدوم 
شدند. در شهریورماه  ســال گذشته 29 فقره تصادف 
فوتی و 349 فقره تصادف جرحی در استان کرمانشاه 
رخ داد. استان کرمانشاه با 2  میلیون نفر جمعیت بیش 

از هشت هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.
 

 دستگیری 7 کالهبردار میلیاردی
 در خراسان  شمالی

7 متهم کالهبردار میلیاردی در اســتان خراسان 
شمالی دســتگیر شــدند. در پی اعالم چند مورد 
شکایت مبنی بر اینکه افرادی با ترفندهای مختلف 
از شــهروندان کالهبرداری کرده انــد، موضوع به  
صورت ویژه در دســتور کار مأموران مبارزه با جعل 
و کالهبرداری پلیس آگاهی اســتان قــرار گرفت. 
متهمان با ترفندهایی از قبیل جعل اســناد و جعل 
امضا اقــدام به کالهبرداری می کردنــد. مأموران با 
انجام یک ســری اقدامات فنی و پلیســی در چند 
عملیات ضربتی موفق به شناســایی و دستگیری 5 
مرد و 2 زن شدند. در این عملیات ها مجموعا هفت 
نفر متهم دستگیر شدند. متهمان در بازجویی های 
به عمل آمده به 5 کالهبرداری به ارزش 11 میلیاردو 
950 میلیون و 750 هزار تومان اعتراف کردند. پلیس 
با کســانی که با اســتفاده از عناوین و القاب تقلبی 
به اموال عمومی شــهروندان ضربه  بزنند، بشــدت 
برخورد می کند و اجازه جوالن را به هنجارشــکنان 

و کالهبرداران نخواهد داد.

سفال های تاریخی  به سوییس نرسیدند

ماموران گمرک بــازرگان یک محموله اشــیای 
تاریخی ارزشمند را از داخل بار یک کامیون صادراتی 
کشــف و ضبط کردند. ماموران گمــرک بازرگان به 
کمک تجهیزات کنترلی موفق شــدند که 11 قطعه 
سفال تاریخی را در بار فرش یک کامیون که از مبدأ 
تهران به مقصد اروپا، کشور سوییس در حال خروج از 

ایران بود، کشف و ضبط کنند.
 مامــوران گمرک در نیمه شــب اطالعات بار یک 
کامیون خروجی را به کمک سامانه های الکترونیکی 
رصد کرده و سپس به بررسی جزییات کامل اطالعات 
این کامیون اقــدام کردند. مامــوران گمرک پس از 
بررسی اطالعات با سامانه جامع گمرکی به محموله 
مشــکوک می شــوند و محموله کامیون را با کمک 
دستگاه ایکس ری کامیونی اســکن کرده و متوجه 
اشــیایی متفاوت از محموله فرش ها در البه الی بار 

می شوند. 
ماموران گمرک با بازکردن پلمپ کامیون محموله را 
بازرسی و یازده سفال تاریخی را که به شیوه ماهرانه ای 
در میان فرش های بســته بندی، جاسازی شده بود، 
کشــف کردند. این محموله قاچاق از سوی گمرک 

بازرگان به مراجع قضائی تحویل داده شد.
 در میان این سفال های تاریخی قطعاتی مربوط به 
دوره  های تاریخی اشکانیان، همچنین دوره های پس 
از اســالم، قرون 6 و 7 هجری قمری دیده می شد. با 
تجهیز گمرکات به دســتگاه های ایکس ری و دیگر 
تجهیزات کنترلی و افزایش دانش و تخصص ماموران 
گمرک، کشــفیات قاچاق توســط ماموران گمرک 
افزایش یافته اســت. با افزایش چشمگیر کشفیات 
قاچاق و اقدامات گمرک ایران، سازمان جهانی گمرک 
این سازمان را در صدر گمرکات موفق جهان قرار داده 
و توانسته مقام نخست را در کشفیات قاچاق در جهان 

از آن خود کند.

ذرهبین

10
برخورد تراکتور با وانت تویوتای حامل سوخت قاچاق 5 کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت. با اعالم مرکز فوریت های 
پزشکی مبنی بر وقوع تصادف فوتی در زاهدان بالفاصله 4تیم به محل حادثه اعزام شدند. در برخورد تراکتور با وانت 
حامل سوخت قاچاق در زاهدان روبه روی بهشت محمدرسول اهلل 5 تن کشته شدند و یک نفر مصدوم شد. مصدوم دیگر 
با صددرصد سوختگی به بیمارستان امام علی زاهدان منتقل شد. قاچاقچیان برای فرار از چنگال قانون با خودروهای 
حامل مواد سوختی که معموال وانت تویوتا، پژو و پراید است با سرعت های غیرمجاز در محورهای منتهی به مرز تردد 
می کنند که هرازگاهی منجر به حوادث تلخ می شود. خودروهای حامل قاچاق انسان و مواد سوختی افزون بر اینکه 

جاده های این استان را ناامن کرده، نگرانی زیادی برای مسافران و مردم به وجود آورده اند.

قاچاق سوخت 
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آتش سوزاند
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برادرتانچندسالهاست؟
حدودا 50  سال  دارد. 

شمادرجریانتصمیمبرادرتانمبنیبر
خودسوزیقرارداشتید؟

 نه نمی دانســتم می خواهد خودسوزی کند. فقط 
وقتی داشت با همســر و فرزندش مقابل ساختمان 
شــهرداری می رفت، بــا من تمــاس گرفت. گفت 
همه چیــز برایش تمام شــده اســت و می خواهد 
برای بار آخر به شــهرداری برود. اما نگفت که قصد 
خودســوزی دارد. من هــم به خاطر لحــن صدا و 
صحبت هایش نگران شــدم و تصمیم گرفتم خودم 

را به آنجا برسانم. 
چــرابرادرتانتصمیمبهخودســوزی

گرفت؟
او چندین سال درگیر ملک تجاری اش بود. برادرم 
یک ملک ویالیی داشت. سال 80  بود که این ملک 
را خرید. 20 متر ملــک برادرم تجاری بود که همان 
زمان آن را به یک ســوپر مارکــت تبدیل کرد. ولی 
از همان سال ها برادرم قصد داشــت متراژ تجاری 
ملکش را افزایش دهد. آن زمان برادرم از شهرداری 
درخواست افزایش متراژ ملک تجاری اش را داد. از 
همان زمان تا االن درگیر این ماجرا بود تا اینکه یک 
روز پیش از خودسوزی، نامه ای از شهرداری آمد و از 
برادرم درخواست شده بود که ملکش را تخلیه کند. 

چرابایدتخلیهمیکرد؟
این ملک سه مالک داشت. تمام مالک ها رضایت 
داشــتند به تغییر کاربری ملک مسکونی؛ برادرم از 
همه آنها رضایتنامه گرفته بود تا 48 متر مســکونی 
را به تجاری تبدیل کند. همــان زمان کارهایش را 
هم انجام داد و 40 میلیون تومــان پول هم هزینه 
کرد. اما چند وقت پیش مشــخص شــد که یکی از 

مالکان فوت کــرده و وارث جدید وکالتنامه را باطل 
کرد. همین باعث شــد که شــهرداری نامه تخلیه 

ملک را برای برادرم بفرستد. 
برادرتانفقــط40میلیونتومانهزینه

کردهبود؟
نه. اتفاقا به خاطر همین موضــوع بود که برادرم 
خودســوزی کرد. او در جریان ایــن موضوع عالوه 
بر 40 میلیــون تومانی که آن ســال ها پول زیادی 
بود، چند وقت پیش هــم 500 میلیون تومان پول 
به شــهرداری واریز کرد. برادرم در این 17 ســال 
برای تغییر کاربری 48 متر از ملک مســکونی اش 
تالش زیادی کرده بود. پول زیــادی پرداخته بود. 
او بــرای جور کردن این 500 میلیــون تومان تمام 
ســرمایه اش را داده بــود. حتی طالهــا و خودرو 
و هرچه داشــت را هم فروخت و این پــول را واریز 
کرد. اما نامه شــهرداری باعث شــد که تصور کند 

زندگی اش نابود شده است. 

همسروفرزندبرادرتانسالمهستند؟
بله. آنها با اینکه برادرم رویشان بنزین ریخته بود، 
سالم هســتند. گویا هنگام آتش زدن آنها از برادرم 
فاصله گرفتند، فرزند برادرم را هم یکی از مسئوالن 
شهرداری از بغل برادرم گرفت و از آنجا دورش کرد. 

ولی برادرم را کسی نتوانست نجات دهد. 
حالبرادرتانچطوراست؟

پزشــکان می گوینــد بیــن 40 تــا 50 درصد 
سوختگی دارد. حالش خوب نیست ولی امیدواریم 

که بهتر شود. 
شــماشــهرداریرامقصراینحادثه

میدانید؟
نمی دانم مقصر کیســت ولی می دانم که برادرم 
17 سال تالش کرده اســت  و کلی هم هزینه کرد.  
او بــرای جور کردن این پول ها تمــام زندگی اش را 
فروخــت. االن تنها از خدا می خواهــم برای برادرم 

هیچ اتفاقی نیفتد.

گفت وگوی »شهروند« با برادر مردی که مقابل شهرداری تهران خودسوزی کرد

اعتراض آتشین در خیابان بهشت
  پرداخت بیش از 500 میلیون تومان پول به شهرداری برای افزایش متراژ مغازه و ارائه نامه تخلیه توسط شهرداری دلیل خودسوزی این مرد از سوی برادرش اعالم شد

  شهردار تهران دستور رسیدگی فوری در خصوص این حادثه را صادر کرد 

شهروند| زن جوان که 7 روز به خاطر آبمیوه مسموم  در کما 
بود پس از بهبودی  دســت به شکایت زد. متهم پرونده با دادن 
آبمیوه مسموم دست به سرقت زده بود که در عملیات پلیسی 
دستگیر شد. زن میانسالی چند روز قبل با حضور در شعبه نهم 
دادســرای امور جنایی تهران اعالم کرد توسط دختر جوانی 

مورد سرقت و آدم ربایی قرار گرفته است.
این زن در اظهاراتش بــه بازپرس گفت: مدتی قبل به صورت 
اتفاقی با دختر جوانی به نام فرزانه در پارک آشــنا شــدم، با 
فرزانه گپ وگفت کرده و از مشــکالت زندگی ام با او سخن به 
میان آوردم تا اینکه مدتی پس از آشــنایی، او گفت برای حل 

مشکالتم یک فالگیر می شناسد. 
به همین دلیل یک روز با او در مترو قرار گذاشــتم تا مرا نزد 
فالگیر ببرد.وی افزود: روز حادثه مقابل در ورودی مترو منتظر 
بودم که فرزانه از راه رســید و به من گفت تشنه است، من نیز 
برای او و خودم آبمیوه  خریدم اما زمانی که آبمیوه را به او دادم، 
گفت َعطشش با آب از بین می رود و از من خواست برایش آب 
بخرم، من نیز برای خرید آب سمت مغازه رفتم و در یک لحظه 
که برگشتم دیدم فرزانه در حال ریختن ماده ای داخل آبمیوه 
است که از او پرسیدم چه چیزی داخل آبمیوه ریختی که گفت 
آن ماده تخم شربتی بوده و برای خوشمزه تر کردن آبمیوه از آن 

استفاده کرده است.
این زن اظهاراتش به بازپرس را این گونه ادامه داد: در نهایت 

آبمیوه را خوردم و به محض نوشــیدن آن دچار ســرگیجه و 
بی حالی شدم. بعد داخل مترو شــدیم که حالم خیلی بد شد 
و مردم نزد من جمع شــدند اما فرزانه به مردم گفت که من از 
بستگان او هستم و خودش حواسش به من است. سپس مرا از 
مترو بیرون برد و ســوار یک تاکسی کرد، در تاکسی بی حال و 
َمنگ بودم و حدود 5ســاعت داخل خیابان چرخیدیم، فرزانه 
کلید منزل مرا از کیفم خارج کرده بود و قصد داشــت با ورود 
به منزل من، اموالم را سرقت کند اما در نهایت نتوانست آدرس 
دقیق منزلم را به دســت بیاورد و مرا در خیابان رها کرد البته 
راننده تاکســی نیز با او همراه بود.ایــن زن در اظهاراتش به 
بازپرس گفت که در این ماجرا تلفن همراه و مقداری پول وی به 
سرقت رفته و وی پس از رهاشدن داخل خیابان توسط مردم به 

بیمارستان منتقل شده و 7روز در کما بوده است.
با ثبت شــکایت این زن، تیمی از مأموران اداره آگاهی برای 
شناسایی متهمان این پرونده دســت به کار شده و با بررسی 
دوربین های مداربسته موفق به شناســایی فرزانه شدند، در 
ادامه بررسی ها مشخص شــد فرزانه چند سال قبل به همین 
شیوه زن جوان دیگری را طعمه خود کرده اما در نهایت موفق 
به این کار نشده بود.در ادامه رســیدگی به پرونده، فرزانه با 
دستور قاضی سهرابی؛ بازپرس امور جنایی تهران بازداشت شد 
و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت متهمان دیگر این پرونده 

ادامه دارد.

شــهروند| زن جوان با ۲0 ضربه قیچی به گردن در خانه اش به 
قتل رسید. ساعت 3:30 بامداد  سه شنبه  ماموران کالنتری 130 
نازی آباد با بازپرس کشــیک قتل پایتخت تماس گرفته و اعالم 
کردند زن جوان افغانستانی به طرز فجیعی در یک خانه در خیابان 
شریعتی به قتل رسیده است .دقایقی بعد از اعالم این خبر، قاضی 
مرادی، بازپرس ویژه قتل پایتخت به همراه اکیپ تشخیص هویت 

آگاهی و کارشناسان پزشکی قانونی در صحنه جرم حاضر شدند.
تیم جنایی با حضور در صحنه جرم با جسد غرق در خون زن 
۲0ساله ای مواجه شدند که با ۲0 ضربه قیچی به گردنش در اتاق 

پذیرایی به قتل رسیده بود.
بررسی های اولیه نشان داد مقتول صاحب دو فرزند خردسال 
و شوهر افغانستانی وی کارگر ســاختمانی است که شب قبل 
با همسرش مشاجره داشته و پس از قتل از محل گریخته است. 
تحقیقات تکمیلی حاکی از آن بود  که همسایه های محل جنایت با 
شنیدن گریه بچه ها به خانه مقتول رفته و متوجه قتل شده بودند. 
همچنین بررسی اولیه جسد نشان داد حدود 3 تا 6 ساعت از قتل 

می گذرد.
در نهایت با دستور قاضی مرادی؛ بازپرس امور جنایی تهران 
جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد، بچه ها برای نگهداری 
تحویل بهزیستی شدند و تالش برای بازداشت شوهر فراری ادامه 

دارد.

فرزانه طعمه خود را مسموم کرد تا اموال او را برباید  

سرگیجه در مترو و کما در بیمارستان
 کشتن زن جوان 

با ۲۰ ضربه قیچی به گردن

بهبود مصدوم قطعی است

این در حالی است که خجسته، مدیر اورژانس شرکت شهر سالم در تشریح وضعیت جسمانی این مرد 
اعالم کرد که بهبودی وی قطعی اســت. او در این باره گفت: »شرکت شهر سالم 15 سالی می شود که در 

ساختمان مرکزی شهرداری تهران دارای پایگاه است.
بالفاصله پس از خودســوزی این فرد، وی با آمبوالنس به بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری 
منتقل شــد. در اورژانس اقدامات اولیه برای این فرد انجام شــد. وی پس از پذیــرش و انجام اقدامات 
اولیه، در آی سی یو بستری شد که عوامل اورژانس شرکت شهر ســالم تا این مرحله در کنار فرد حضور 

داشتند.«
خجسته در تشــریح میزان سوختگی این فرد گفت: »مرد 50 ســاله دچار سوختگی 45 درصدی و از 
نوع درجه دو و ســه و همچنین درجه یک شده است. صورت وی مختصری ســوخته، اما سینه، شکم و 
پاها تا زانو سوخته است. این فرد ســوختگی های عمیق دارد، اما حالت زغالی پیدا نکرده است، بنابراین 
قطعا بهبود پیدا می کند، اما ممکن اســت روند بهبودی وی طوالنی شود و در جریان روند بهبود با توجه 
به احتمال عفونت، نیاز به جراحی داشته باشــد. این فرد دچار سوختگی تنفسی ناشی از بخارات بنزین 

نشده است بنابراین سیستم تنفسی وی سالم است.«

دستور شهردار برای رسیدگی سریع به این حادثه

محمدعلی افشــانی، شــهردار تهران، بالفاصله بعد از این حادثه به معاونت امور هماهنگی و مناطق، 
سازمان بازرسی و شــهردار منطقه 2 دستور رسیدگی سریع به این مســأله را داد. در این میان در حالی 
که تصور می شد این حادثه به دلیل فشــار های صورت گرفته از طریق شــهرداری منطقه 2 در شهرک 
مخابرات نسبت به مغازه  این مرد رخ داده اســت، اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی صبح دیروز 
خود تأکید بر روشن شــدن موضوع کردند و قرار بر این شد که افشین حبیب زاده، معاون نظارت شورای 

شهر تهران ابعاد این حادثه را بررسی و گزارش آن را در صحن شورا ارایه کند. 
در همین زمینه رسول کشت پور، شــهردار منطقه 2 گفت: »پس از بررسی های به عمل آمده، روشن 
شد ملک مورد مناقشــه یک خانه ویالیی دو طبقه است که فرد خودسوزی کرده مالک طبقه همکف این 
خانه بوده است. این فرد نسبت به تغییر کاربری و ساخت 2 باب مغازه تجاری در پارکینگ ملک مزبور در 

سال های گذشته اقدام کرده است. 
شهرداری منطقه 2 هم در سال گذشته یعنی 30 بهمن سال 95، نسبت به تنظیم صورتجلسه شورای 
معماری درخصوص تثبیت دو واحد تجاری در همکف مشروط به اخذ تعهد محضری از مالکان مشاعی و 
پاسخگویی به شاکیان احتمالی و تعهد تأمین پارکینگ اقدام کرده است. 23 اردیبهشت سال جاری نیز 
یکی از مالکان مشاعی نسبت به تغییر کاربری طی نامه شماره 12507 اعتراض و شهرداری متعاقبا برابر 
مقررات به مالک واحد های تجاری نســبت به صدور اخطاریه مبنی بر ارایه رضایتنامه محضری از سایر 

ساکنان مشاعی اقدام کرده است. 
ســپس با ادعای وکیل فرد مورد نظر مبنی بر دارا بودن وکالتنامه توافــق از مالک اصلی، اداره حقوقی 
شهرداری منطقه 2 طی نامه شماره 34919 مورخ 3 مرداد سال جاری اعتبار وکالتنامه مزبور را استعالم 
می کند که در پاســخ به آن طی نامه شــماره 42214 روز 23 مرداد 97 انقضای این وکالتنامه به علت 
فوت موکل اعالم می شــود. همچنین معاونت شهرســازی این منطقه طی نامه شــماره 45۸95 مورخ 
اول شهریور 97 به شــهردار ناحیه 9 اعالم می کند نظر به اینکه ذینفعان ملک تاکنون نسبت به گرفتن 
اجازه نامه نسبت به بهره برداری از طبقه همکف اقدام نکرده اند، هرگونه بهره برداری از طبقه همکف بدون 

مجوز اعالم شده و ناحیه مربوطه نیز صرفا نسبت به صدور اخطار اقدام می کند.«


