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حادثه

شــنبه  17 شهریور 1397 |  سال ششــم |  شماره 1493

 کالهبرداری مجری قالبی رادیو
از ۷۰ اصفهانی

 متهمی که بــا معرفی خود به عنوان مجــری یکی از 
شبکه های رادیویی توانسته بود از ۷۰ نفر بالغ بر ۵ میلیارد 
ریال کالهبرداری کند، طی عملیاتی در شهرستان کرج 

شناسایی و دستگیر شد. 
در پــی شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنی بر 
کالهبرداری فردی تحت عنوان مجری یکی از شبکه های 
رادیویی از آنــان، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 

استان اصفهان قرار گرفت.
در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد فردی با 
شاکیان تماس گرفته و تحت عنوان اینکه مجری یکی از 
شبکه های رادیویی است، عنوان می کرد شما برنده جایزه 
ویژه ما در قرعه کشی شده اید و با چرب زبانی خاصی آنها 
را پای عابربانک کشانده و پس از اینکه شاکیان، عملیات 
بانکی را به دستور تماس گیرنده انجام می دادند، حسابشان 

خالی می شد.
متهم با هوش باالی خود آرزو ها و نیاز های شــاکیان 
را هنگام ارتباط تلفنــی دریافته و وعده جایزه ای با همان 
موضوع به آنان می داد، به طور مثال شخصی را که آرزوی 
رفتن به کربال داشت، برنده جایزه سفر به عتبات معرفی 
می کرد. متهم با این شــیوه توانســته بود از ۷۰ شهروند 
اصفهانی بالغ بر ۵ میلیارد ریال کالهبرداری کند. کارآگاهان 
این پلیس با یک کار علمی دقیق و حساب شده توانستند 
مخفیگاه متهم را در شهرســتان کرج شناسایی کنند. 
ماموران پس از شناســایی متهم با اخذ نیابت قضائی به 
محل مذکور اعزام شدند و طی یک عملیات ضربتی وی را 

دستگیر و به اصفهان منتقل کردند.

ذرهبین

10
درپی تماس تلفنی یک گروه کوهنوردی مبنی بر اینکه یکی از اعضای تیم دچار ارتفاع زدگی و اسپاسم عضالنی شده بالفاصله دو تیم امدادی از 
شهرستان ازنا به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به اینکه یک تیم امدادونجات از جمعیت هالل احمر که جهت تمرین و آمادگی به قصد صعود به قله 
سن بران در مسیر بودند، پس از برخورد با مصدوم اقدامات الزم اولیه را جهت هماهنگی های الزم با مسئول و فرماندهی عملیات امداد انجام دادند. 
پس از رسیدن دو تیم اعزامی به پناهگاه گل گل اقدامات الزم جهت انتقال مصدوم به پایین کوه انجام شد. وضعیت جسمانی مصدوم مطلوب گزارش 
شده و پس از تالش پنج ساعته امدادگران به پایین کوه و روستای طیان انتقال یافت. در صورت بروز هر گونه حادثه با شماره سه رقمی 112 جمعیت 

هالل احمر استان تماس بگیرند تا بتوانند بالفاصله از خدمات تیم های امداد و نجات و واکنش سریع جمعیت هالل احمر بهره مند شوند.
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می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرســازی استان 
هرمزگان ، این اداره کل، در جشــنواره شهید رجایی از سوی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان، در بین دســتگاه 
های اجرایی، موفق به کســب رتبه برتر در رشد شاخص های 

اختصاصی و عمومی شد.
شیری مدیرکل راه و شهرسازی اســتان هرمزگان با اشاره 
به این موفقیت آنرا حاصل تــاش بی وقفه همکارانش جهت 
بهبود و ارتقای توسعه راههای اصلی، روستایی و احیای بافت 
های فرســوده و ناکار آمد شــهری در ســال گذشته دانست 
و اظهار داشــت : با تاش و پیگیری های کلیه همکاران، این 
اداره موفق به کسب این مقام در ارزیابی عملکرد دستگاه های 

اجرایی استان )جشنواره شهید رجایی ( در سال 97 شد.
در بخشی از متن لوح تقدیمی جشــنواره شهید رجایی به 
نقل از اســتاندار محترم هرمزگان اشاره شــده : از آنجائی که 
بر اســاس نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان، 
آن دســتگاه حائز بیشترین رشــد امتیاز در مجموع شاخص 
های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال 1397 
نسبت به سال گذشته شده است، ضمن تبریک هفته دولت و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، الزم میدانم 
از تاش های اثر گذار حضرتعالی و همکارانتان در پیشــبرد 

اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسامی قدر دانی نمایم.
امید اســت با یاری خداوند منان و تاش روز افزون شــما ، 
زمینه ارتقای نظام اداری ، آبادانی و توســعه استان و رضایت 
مندی مرزداران و مرزنشینان هرمزگان بیش از پیش فراهم گردد.

کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی 
توسط راه و شهرسازی استان هرمزگان

استان

محمدعلی شربتدار:گلســتان|  به گــزارش روابط عمومی 
جمعیت هال احمر گلستان؛

آئین تودیع و معارفه رئیس جمعیت هال احمر شهرستان 
کردکوی برگزار شــد. محمد حســین ییاقی معاونت منابع 
انسانی و پشتیبانی جمعیت هال احمر گلستان ضمن تقدیر 
از زحمات پرسنل جمعیت هال احمر شهرستان کردکوی؛ از 
زحمات جواد کاظمی در طول تصدی سرپرستی هال احمر 

این شهرستان تقدیر نمود.
جواد کاظمی رئیس ســابق هال احمر کردکوی با اشــاره 
به اقدامات صورت گرفته توســط هال احمــر کردکوی در 
سطح این شهرســتان در طول تصدی گری خود ضمن تشکر 
از همکارن خود برای سرپرست جدید شعبه آرزوی موفقیت 
کرد. در ادامه حســین باقری سرپرســت جدید هال احمر 
شهرستان کردکوی ضمن تشکر از اعتماد مدیرعامل محترم 
جمعیت هال احمر گلستان به سبب این انتصاب؛برنامه های 
خود را تشریح نمود. در این مراسم که با حضور معاونت منابع 
انسانی و پشــتیبانی،معاونت داوطلبان،رئیس حراست،مدیر 
روابط عمومی و مسئول امور حقوقی و اماک جمعیت هال 
احمر گلستان برگزار گردید؛ حسین باقری به عنوان سرپرست 
جدید جمعیــت هال احمر شهرســتان کردکــوی معرفی 
شد و از زحمات جواد کاظمی رئیس ســابق هال احمر این 

شهرستان تقدیر شد.

آئین تودیع و معارفه رئیس جمعیت 
هالل احمر شهرستان کردکوی 

برگزار شد:

استان

ایناتفاقدوماهپیشدرگالیکشاســتان
گلســتانرخداد.مردجوانبــاخودروی
پرایدشبههمراههمســروپسر11سالهاش
بهخانهشــانمیرفت،اماناگهانازمسیر
منحرفشــدوبادیواربرخوردکرد.براثر
اینحادثهرانندگی،همسروپسرکوچکش
مصدوموهردودربیمارستانبستریشدند.
بعدازشــکایتهمســرشبودکهاینمرد
دستگیرشــدوبعدازطیمراحلقانونیاز
ســویمحمدرضاعموزادقاضیشعبه101
کیفریگالیکشبه5ماهحبسمحکومشد،
امااینقاضیبراساسقانونمجازاتاسالمی
جدید،بهمتهمپیشنهادمجازاتجایگزین
کردتابهجایحبــس،بتواندخدمتیبرای
جامعهانجامدهد.مردجــوانماجرایاین
تصادفودرنهایــتمجازاتشرابهخبرنگار
»شــهروند«چنینروایتکرد:»آنروزبا
همسروپسرمبیرونبودیم،میخواستیمبه
خانهماندرگالیکــشبرویم.درراهبودمکه
ناگهانسهموتوریازالینمخالفبهسمت
ماآمدند.سرعتشانزیادبود.دریکلحظه
نمیدانســتمبایدچهکارکنم،برایهمین
ازمسیرمنحرفشــدموخودروباسرعت
زیادبــهدیواربرخوردکــرد.دراینحادثه
منســالمبودم،ولیهمسروپسر11سالهام
بشدتمصدومشــدند.بالفاصلهآنهارابه
بیمارســتانمنتقلکردیم.خودرویپرایدم
هملهشدوخسارتزیادیبرجایگذاشت.
بعدازآنهمسرمازمنشکایتکرد.خودش

سرودستانششکستوپسرمهمپاهایش
شکســتهبود.بعدازشکایتهمسرمبودکه
مرادســتگیرکردند.وقتیقاضیعموزاد
پروندهامرابررســیکرد،درنهایتگفتکه
به5ماهحبسمحکوممیشوم.وقتیشنیدم،
خیلیشوکهشدم.دراینوضعزندانرفتن
برایمغیرممکنبود.اصالدوســتنداشتم
زندگیامبااین5ماهحبسنابودشودوکارم
راازدستبدهم،اماقاضیبهمنکمککرد
ودراوجناامیدی،باعثخوشــحالیامشد.
اوپیشنهاددادکهبهجایحبسازمجازات
جایگزیناســتفادهکنم.براساسشغلمکه
نصبســایهبانوجوشــکاریاست،چند
کارراپیشرویمگذاشــت.یکیازگزینهها
بهسازیوتعمیراتیکمدرسهبود.مندلم
میخواستخدمتیبهآموزشوپرورشکرده

باشم.برایهمیناینکارراانتخابکردم.به
مدت50ساعتیکمدرسهفنیوحرفهایدر
گالیکشراتعمیرکــردم.برایپنجرههایش
حفاظگذاشــتم،قســمتهاییکهنیازبه
تعمیرداشــت،تعمیروکالسهایدرسیرا

همبهســازیکردم.ازاینکارخیلیراضی
بودم.همههزینههایشپــایخودمبود.در
کل500هزارتومانهزینهکردم،ولیناراضی
نبودم.توانستمخدمتیبهجامعهوبهخصوص
دانشآموزانکنم.پســرخودمدانشآموز
استومنازخدمتبهمدارسلذتمیبرم.
میدانماگرجاییکهفرزنــدآدمدرآنجا
درسمیخواند،ایمنباشــدوفضایتمیزی
داشتهباشد.چقدرمیتواندبرایخانوادههای
احساسامنیتایجادکند.برایهمینباجان
ودلاینکارراانجامدادموازقاضیکهاین
راهراپیشرویمقرارداد،تشکرمیکنم.اگر
بهزندانمیرفتم،معلومنبودچهاتفاقیبرای
زندگیاممیافتاد.مندرآمدزیادیندارم.دو
فرزندپسردارمکهبایدهزینهزندگیشانرا
تأمینکنم.بارفتنمبهزندانممکنبودهمین
کارمراهمازدستبدهموزندگیخانوادهام

بهخطرمیافتاد.«

شهروند|با گذشــت 4 روز از حادثه خودسوزی مقابل 
ســاختمان شــهرداری تهران، هنوز دالیل این حادثه به 
درستی روشن نیست. هر چند مقامات شهرداری منطقه 
2 تهران به نکاتی درباره تغییر کاربری و تقاضای افزایش 
متراژ مغازه از سوی مهدی و بروز برخی مشکالت حقوقی 
در روند انجام این درخواست اشاره کرده اند، اما تاکنون هیچ 
یک از مسئوالن شهری به مبالغ دریافتی از مرد میانسال 
که به گفته برادر این مرد میانســال چیــزی بالغ بر 500  
میلیون تومان می شود، اشاره نکرده اند. از سوی دیگر حال 
مهدی که بالفاصله پس از این حادثه به بیمارستان سوانح 
سوختگی اعزام شد، چندان تعریفی ندارد. با وجود تالش 
پزشکان برای نجات جان این مرد، او همچنان بیهوش است 

و دستگاه های داخلی او دچار سوختگی شده  است .
با این وجود، مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران قرار 
است به نمایندگی از سایر اعضای شورا به مالقات این مرد 
برود. این عضو شورای شهر دراین باره به »شهروند« گفت: 
»قرار است به بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری 

بروم تا از نزدیک در جریان روند درمان و وضع جســمانی 
این فرد قرار بگیرم. البته شــنیده ایم که حــال او چندان 
رضایت بخش نیســت و در این مدت هم هیچ تغییری در 
وضع او حاصل نشــده اســت.« فراهانی همچنین درباره 
بررســی دالیل وقوع این حادثه ها و صحبت های مطرح 
شــده دراین باره هم گفت: »صحبت هایی از هر دو طرف 
مطرح شده. خانواده و وکیل این مرد مطالبی را بیان کردند، 
شهرداری هم توضیحاتی را در این خصوص دارد، اما هنوز 

هیچ چیز برای ما مشخص نیست.«
سه شنبه صبح بود که حادثه ای تلخ در خیابان بهشت 
رخ داد. مــردی حدودا 50 ســاله خــودش را در مقابل 
ساختمان شهرداری به آتش کشــید. او قصد داشت که 
یکی از فرزندانش را هم با خود قربانــی کند؛ اما اقدام به 
موقع شاهدان مانع از آسیب رســیدن به کودک شد اما 
مهدی بعــد از ریختن بنزین روی بدنــش خودش را به 
آتش کشــید. البته مردم و کارکنان شهرداری بالفاصله 
با کپسول های آتش نشــانی به کمک او رفتند و پس از 

خاموش کردن شعله های آتش او را با آمبوالنس به مرکز 
سوانح سوختگی منتقل کردند. اما دقایقی بعد واکنش ها 
به این حادثه آغاز شــد، شهردار تهران خواستار پیگیری 
وضع این شهروند میانسال و بررســی مشکالت او شد، 
اعضای شواری شــهر هم در همان جلسه علنی با اشاره 
به بروز این حادثه بر لزوم بررسی دالیل آن تأکید کردند. 
همان روز شــهردار منطقه 2 تهران هم درباره مشــکل 
پرونده مهدی در شــهرداری توضیحاتی به رسانه ها داد. 
به گفته رسول کشــت پور، ملک مورد مناقشه یک خانه 
ویالیی دو طبقه است که مهدی مالک طبقه همکف این 
خانه بوده است.  او چند  ســال قبل برای تغییر کاربری و 
ساخت دو مغازه تجاری در پارکینگ این خانه اقدام کرده 
بود و ظاهرا دو مالک دیگر این ساختمان هم با این تغییر 
کاربری موافق بودند، اما مثل اینکه با فوت یکی از مالکان 
وارث جدید با این تغییــر کاربری مخالفت کرد  و همین 
مسأله هم باعث بروز مشکل در روند این پرونده شد؛ البته 
نه شــهردار منطقه 2 تهران و نه هیچ مقام شهری درباره 

بیش از 500  میلیون تومان پول پرداخت شــده از سوی 
این مرد به شهرداری صحبتی نکردند. 

 وضع جســمانی مهدی هم چنــدان رضایت بخش 
نیســت. برادر این مرد میانســال کــه روز حادثه در 
گفت وگو  با »شــهروند« سوختگی برادرش را به گفته 
پزشــکان بیش از 45  درصد اعالم کــرد، حاال هم از 
تغییرنکردن وضع جســمانی مهدی و ادامه بیهوشی 
او به »شــهروند« خبر می دهد. به گفته او االن 5 روز 
اســت که مهدی بیهوش روی تحت بیمارستان افتاده 
اســت. او حتی توان صحبت کردن هم ندارد، پزشکان 
بــه او و همســرش گفته اند که دســتگاه های داخلی 
بدن به خصوص ریه های او هم دچار ســوختگی شده 
و این مســأله نگران کننده اســت. این طور که برادر 
مهــدی می گوید در حــال حاضر بــرای مهدی هیچ 
کاری نمی شــود کرد و صبر تنها اقدامی اســت که به 
گفته پزشکان شــاید بتواند مهدی را دوباره به زندگی 

بازگرداند. 

حال »مهدی« 4  روز پس از اعتراض آتشین
  برادر مهدی: برادرم هنوز بیهوش است و عالوه بر 45  درصد سوختگی بدنش، دستگاه های داخلی اش هم  دچار سوختگی شده  است 

گفت وگوی »شهروند« با مرد جوانی که با مجازات جایگزین از حبس نجات یافت

تعمیر مدرسه به جای حبس
شهروند|قراربودبهزندانبرود.بعدازیکتصادفخانوادگیبایدراهیزندانمیشد،اماباتخفیفیکه
قاضیبراساسقانونمجازاتجدیدبرایشقایلشد،توانستبهجایزندانبهجامعهاشخدمتکند،
آنهمازنوعفرهنگیاش؛50ساعتدریکمدرسهمشغولبهکارشدوآنجارابهسازیکرد.مدرسهرا
ایمنترکردوباتوجهبهشغلش،کارهایزیادیرابرایآنمدرسهانجامداد.بااینکار،توانستهمدرکنار

خانوادهاشباشدوهممجازاتجرمشراانجامداد.

محمدرضا عموزاد، قاضی این پرونده است. 
معموال افرادی که پرونده هایشــان به شعبه 
این قاضی، در دادگســتری گالیکش ارجاع 
می شــود، اغلب به  جای اینکــه روانه زندان 
شوند، سر از گل فروشی و کتابفروشی درآورده 
یا مشــغول به درختکاری می شوند. قاضی 
که معتقد است وقتی شــخصی که مرتکب 
بی احتیاطی در رانندگی شده و از نظر مالی نیز 
مشکل دارد، چرا باید روانه زندان شود که این 
مسأله هزینه های مادی و معنوی از لحاظ های 

مختلف داشته باشد.
او با ارایه توضیحاتی دربــاره این پرونده، به 
خبرنگار »شــهروند« گفت: »جرم این مرد، 
بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه 
بدنی غیرعمدی بود. همســرش از او شکایت 

کرده بــود. وقتی پرونده را بررســی کردم، از 
لحاظ قانونی وی باید به 5ماه حبس محکوم 
می شــد، ولی وقتی پرونده را بررسی کردم و 
موقعیت متهم را سنجیدم، متوجه شدم که 
می شود او را شامل مجازات جایگزین کرد. او 
سابقه ای نداشت و نمی توانست به زندان برود. 
رفتارش هم مناســب بود. برای همین چند 
گزینه را برای مجازات جایگزین پیش رویش 
قــرار دادم و او درنهایت فعالیــت عمرانی و 
بهســازی کالس های درســی دانش آموزان 
به مــدت 50ســاعت را انتخاب کــرد. تمام 
پیشنهادهایم هم براساس توانایی و شغلش 
بود؛ چراکه مثال اگر متهمی پزشــک باشد، 
نمی توانیم او را به جمــع آوری زباله محکوم 
کنیم یا اگر فردی مهندس باشد، نمی توانیم 

او را بــه ویزیت بیماران محکــوم کنیم. این 
مجازات ها باید براساس توانایی و تخصص افراد 
باشد. از آنجایی هم که این فرد جوشکار بود، او 
را به تعمیر کالس های درسی زیرنظر دادسرای 
اجرای احــکام و آموزش و پــرورش محکوم 
کردیم. این حکــم نیز اجرا شــد و درنهایت 
آموزش و پرورش نیز از نتیجه کارش راضی بود. 
معموال با اجرای این گونه احکام هم به متهم، از 
لحاظ حفظ حیثیت فردی و اجتماعی کمک 
شده و هم سیستم قضائی با جمعیت کیفری 
کمتری مواجه می شود. همچنین استقبال 
از این احکام و میزان تاثیرگذاری آنها از دیگر 
دالیل صدور مجازات جایگزین حبس است. 
معموال هم متهمان از این مجازات ها استقبال 
می کنند و عموما نیز بیشتر درس می گیرند و 

تأثیر مثبتی در آنها می گذارد. ما تهدید ها را 
به فرصت تبدیل می کنیم و به جای اینکه با 
مجازات حبس، یک خانواده را بی سرپرست 
کنیم، بــرای جامعه خدمــت عمومی انجام 
می دهیم. مثال همین چنــد وقت پیش هم 
متهمی که تصادف منجر به فوت داشت و باید 
سه سال زندانی می شد، به خدمتگزاری به  هزار 
نمازگزار در مساجد و اماکن مذهبی محکوم 
شد. هنوز هم اجرا نشده و فکر می کنم در ماه 
محرم به اجرا دربیاید. با این امر هم از نابودی 
زندگی یک فرد در زندان جلوگیری کردیم و 
هم به جامعه و اماکــن مذهبی خدمتی ارایه 

شده است.« 

شهروند|مــرد 40 ساله ای که از ســوی اعضای باند 
گروگانگیران ربوده شــده بود؛ رها و به آغوش خانواده اش 
بازگشت. در پی دریافت یک پرونده نیابت قضائی از یکی 
از شهرهای جنوبی کشــور به پلیس آگاهی استان البرز، 
مبنی بر ربوده شــدن مرد 40 ساله توسط افراد ناشناس، 
با توجه به حساسیت موضوع پیگیری پرونده در دستور 
کار ماموران این پلیس قرار گرفت. بالفاصله شاکی پرونده 
که برادر فرد ربوده شــده بود، به پلیس آگاهی دعوت و در 
تحقیقات ابتدایی از وی محرز شد گروگان راننده کامیون 
است که اوایل شهریور ماه امسال برای حمل بار به جنوب 
کشور رفته است. بررسی ها نشان می داد که فرد ناشناسی 

ضمن تماس با خانواده  مرد 40 ســاله، مبلغ 3 میلیارد و 
500 میلیون ریال در قبال آزادی وی درخواست می کند.

رباینده از برادر ربوده شده می خواهد برای دادن پول به 
آدرســی که در کرج به وی می دهد، برود و بعد از تحویل 
مبلغ، فرد گروگان را که در جنوب کشور است، رها می کند. 
با توجه به اهمیت موضوع، اکیپی از کارآگاهان مجرب 
این پلیس با اقدامات اطالعاتی و به صورت نامحسوس به 
محل قرار رباینده اعزام شدند و یک دستگاه خودرو وانت 

پیکان با 2 سرنشین که منتظر سوژه خود بودند را مشاهده 
کردند.

برادر فرد ربوده  شــده با هدایت ماموران و جلب اعتماد 
ربایندگان سوار بر خودرو متهمان شده و ماموران پس از 
تعقیب خودرو در یک فرصت مناسب و طی یک عملیات 
غافلگیرانه، خودرو  را متوقــف و ربایندگان را درحالی که 
قصد فرار داشتند، با رعایت قانون بکارگیری سالح متوقف 

و دستگیر کردند.

متهمان در بازجویی هــای اولیه اعتــراف کردند فرد 
ربوده شده را در خانه ای در شهرستان فردیس حبس کرده 

و دو نفر از همدستانشان مراقب وی هستند.
مامــوران بالفاصله به محــل مورد نظر اعــزام و با 
رعایت موارد حفاظتی و امنیتی وارد منزل شــدند و 
هر دو متهم را دســتگیر و گروگان را آزاد کردند. هر 
4 نفر از اعضای باند، پس از انتقــال به پلیس آگاهی 
به جرم خود مبنی بر آدم ربایی با هدایت دو نفر دیگر 
که سرکرده اصلی باند هســتند، اعتراف کردند که با 
راهنمایی آنها دو متهم دیگر دستگیر و تحویل مراجع 

قضائی داده شدند.

 تهدیدها را
به فرصت 
تبدیل 
کرده ایم

گروگانگیری در جنوب، اخاذی در کرج!

قاضی پرونده:


