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حادثه 1400 19 فروردیــن  پنجشــنبه  |

 پایان خونین اختالف مالی ۳ برادر
 در میامی

اختالف مالی که ســه برادر اهل میامی را به جان هم انداخته 
بود به قتل یک برادر و مجروح شدن برادر دیگر منجر شد. برادر 

قاتل هم ظرف 22 دقیقه دستگیر شد.
ســرهنگ حســین عجم، فرمانده انتظامی شهرستان میامی 
دربــاره جزئیات این ماجرا گفت: »ســاعت حوالی 22 سه شــنبه 
ح در  شــب، هفدهم فروردین، یک درگیری منجر بــه ضرب وجر
روســتای بکــران منطقــه کالته هــای شــرقی شهرســتان میامی 
بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی 110 اعــالم شــد. بــا اعــزام مأموران 
بــه محــل و بررســی های اولیــه مشــخص شــد کــه ســه بــرادر بــا 
هم درگیر شــدند کــه یکی از آنــان با ضربــات چاقو دو نفــر دیگر را 
مجــروح کــرده و متــواری شــده اســت.« او با بیــان اینکــه یکی از 
مصدومان به علت شــدت خونریزی در بیمارســتان فوت کرد، 
افزود: »با بررســی های اطالعاتی و بکارگیری فناوری های نوین 
و جمــع آوری اظهــارات مــردم محل اختفــای متهم شناســایی 
و در عملیاتــی غافلگیر کننــده دســتگیر شــد. اختالفــات مالــی و 
خانوادگی علت وقــوع این درگیــری و در پی آن برادرکشــی بوده 
است.« این مقام انتظامی از شهروندان خواست تا اختالفات و 
دعاوی خود را از مراجع قانونی پیگیــری کنند تا از بروز این گونه 

گوار پیشگیری شود. حوادث تلخ و نا

 کالهبرداری ۲۱ میلیارد تومانی 
در بازار فرش

اعضــای یک بانــد حرفه ای به اتهــام کالهبــرداری 210 میلیارد 
گاهان پایــگاه دوم  ریالــی 9۸0 تخته فرش ابریشــم با تــالش کارآ

گاهی استان قم، دستگیر شدند. پلیس آ
انتظامــی  فرمانــده  میرفیضــی«   »ســیدمحمود  ســردار 
اســتان قــم دربــاره جزئیــات ایــن پرونــده گفــت: »در پــی وقوع 
اســتان  فــرش  بــازار  از فرش فروشــان  مکــرر  کالهبرداری هــای 
توســط 2 خریدار فرش از طریق چک های بی محل، موضوع به 
گاهی  گاهان پایــگاه دوم پلیس آ صورت ویژه در دســتور کار کارآ
گاهــان با انجــام اقدامات  اســتان قم قرار گرفــت. در ادامــه کارآ
پلیســی و بررســی های دقیــق و تخصصــی، ردپــای متهمــان در 
تهران شناســایی شــد. با هماهنگی مقام قضائی استان جهت 
دســتگیری آنهــا وارد عمــل شــده و ضمــن دســتگیری آنهــا، ۶ 
مالخر نیز در شــهرهای »پرنــد، تهران بــزرگ، البــرز و رباط کریم« 
تحقیقــات  طــی  متهمــان  شــدند.  دســتگیر  و  شناســایی 
دســتبافت  فــرش  تختــه   9۸0 کالهبــرداری  بــه  گاهــان،  کارآ

ابریشمی به ارزش 210 میلیارد ریال اعتراف کردند.«
فرمانده انتظامی اســتان قم سپس از کشــف 2۵0 تخته فرش 
گفــت: »در  ابریشــم و تحویــل آنهــا بــه مالباختــگان خبــر داد و 
نهایــت متهمــان بــه همــراه پرونده تشــکیل شــده بــرای انجام 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.«
کســبه و بازاریــان خواســت،  ســردار میرفیضــی در خاتمــه از 
نســبت بــه افــراد ناشــناس حساســیت بیشــتری داشــته و قبل 
از دریافــت چک بــا اســتعالم از بانک هــای مربوطــه و همچنین 
 ثبــت چــک در ســامانه صیــاد و وصــول آنهــا اطمینــان حاصــل 

پیدا کنند.

کشف ۲ جسد یخ زده در کوه های 
عجب شیر

2 جســد در ارتفاعات عجب شــیر کشــف شــد. محمــد زمانی، 
دادســتان عمومی و انقالب عجب شــیر در ایــن خصوص گفت: 
»دو نفــر از اهالــی روســتای آلمالو عجب شــیر از اواخــر بهمن ماه 
 سال گذشته در ارتفاعات روستای آلمالو مفقود شده بودند که 
با توجه به کوهستانی و برفگیر بودن منطقه تالش های اهالی و 
گروه های امدادی بــرای یافتن آنها بی نتیجه بوده که با افزایش 
دمــا و آب شــدن برف هــا در ارتفاعــات متأســفانه جســد هــر دو 
ح  یافت شــد. در بررســی های اولیه هیچ گونه آثاری از ضرب وجر

در جسم متوفیان مشاهده نشده است.«

شــهروند| ســه نفر بودند. نفس هایشــان به 
شــماره افتاده بــود. در آن غار تاریــک و بی صدا 
تــا پــای مــرگ رفتنــد. هیچ کــس نمی دانســت 
اینها برای چه چنین مســیری را انتخاب کرده 
و درون چنیــن غــاری رفته اند. تنهــا چیزی که 
به ذهن بقیه می رســید یــک کلمه بــود. گنج؛ 
احتماال آنها برای یافتن گنج به این غار تاریک 
رفتــه بودند، اما هرچــه بود حاال بــه کمک نیاز 
داشتند. تا اینکه سرخپوشــان هالل احمر، به 
همــراه نیروهای آتش نشــانی و اورژانــس راهی 
آن محل شدند. محلی صعب العبور و سخت؛ 
۶ ســاعت ســخت بــرای نیروهــای هــالل  احمر 
گذشــت تا این ســه گردشــگر تحویل نیروهای 

اورژانس شدند. 
ساعت 14 ظهر روز گذشــته بود. فردی با 112 
تماس گرفت. خبر از ناپدید شــدن دوستانش 
داد. دوســتانی کــه بــه منطقــه کوهســتانی در 
شهرســتان نقده رفته بودند اما دیگــر خبری از 
آنها نشــده بود. بنابراین موضوع بــه نیروهای 
بالفاصلــه  شــد.  داده  اطــالع  هــالل  احمــر 

امدادگران راهی محل شدند. 

اعزام به محل 
ســیدحجت اهلل مدنــی، رئیــس هــالل  احمــر 
شــعبه شهرســتان نقده که خودش نیز در این 
مأموریــت حضــور داشــت، جزئیات ایــن چند 
ســاعت ســخت را بــرای خبرنــگار »شــهروند« 
کــه  کــرد: »ســاعت 14 و 01 دقیقــه بــود  روایــت 
موضــوع به مــا اطالع داده شــد. بالفاصله ســه 
تیــم کوهســتان یعنــی 9 امدادگــر راهــی محــل 
شــدیم. محل حادثه غاری در میــان کوه های 

دربنــد  روســتای  و  یونس لــو  روســتای  بیــن 
شهرستان ارومیه بود. خود غار شیب داشت و 
این عملیات را بســیار سخت تر کرده بود. البته 
نیروهای آتش نشــانی و اورژانس نیــز در جریان 

قرار گرفتند و راهی محل شدند.«

عملیات سخت
با حضور امدادگران در آن محل آنها با ســختی 
زیادی بــه درون غار رفتند. در آنجــا با بدن های 
بیهوش ســه مــرد روبــه رو شــدند. آنها بــه خاطر 
گازهــای درون غار دچار گازگرفتگی شــده بودند 
گــر امدادگــران کمی دیرتر می رســیدند، خطر  و ا
مرگ نیز برایشان وجود داشت: »از آنجاییکه آنها 
کسیژن تراپی  بیهوش بودند، بالفاصله کارهای ا
کــه  ارزیابــی مصدومــان  از  پــس  انجــام شــد. 
تیــم  اعضــای  بودنــد،  بیهوشــی  حالــت  در 
کســیژن تراپی و احیای  امدادونجــات اقدام به ا
مصدومان کــرده و آنهــا را از مــرگ حتمی نجات 
دادند. بالفاصلــه دو نفر از آنان هوشــیار شــدند 
و به حالت عادی برگشــتند. ولی یکی از آنان که 
میانســال بــود، همچنــان نیمــه هوشــیار بــود. 
برای همین انتقال آنها به بیرون از غار با مشکل 

مواجه شد.«

پایان مأموریت
۶ ســاعت طــول کشــید تــا مصدومــان از غــار 
کــه بــه دلیــل  بیــرون کشــیده شــدند. آنهایــی 
گازگرفتگــی تــوان حرکــت زیــاد و تنفس درســت 
نداشــتند: »مــا بــا نصــب کارگاه و بــا اســتفاده از 
طنــاب کوهســتانی آنهــا را از غــار خــارج کردیم. 
غاری که شــیب زیادی داشت. به سمت پایین 
بــود و گردشــگران نیز با یــک موتور برقــی به آنجا 
رفتــه بودنــد. به هرحــال آنهــا را نجــات داده و 
تحویــل اورژانس دادیم. البتــه نیروهای محلی 
نیــز کمــک زیــادی بــه امدادگــران کردند تــا این 

عملیات به پایان برسد.«

علت ماجرا
مدنی در ادامه صحبت هایش می گوید: »این 
اولین بــار بــود که چنیــن اتفاقــی در این غــار رخ 
مــی داد. دلیل اینکه این گردشــگران به این غار 
رفته بودنــد را نمی دانیم. خیلی هــم پرس وجو 
نکردیــم. ولــی درخصــوص گنــچ بایــد بگویــم تا 
به حال چنیــن اتفاقــی رخ نــداده بــود. البته در 
شهرستان نقده آثار باستانی زیادی وجود دارد. 
مثــال مــا تپــه حســن لو را داریــم کــه بــه چند هزار 
 سال قبل میالد مسیح برمی گردد. برای همین 

گنــج ممکــن اســت کنجــکاو  جســت وجوگران 
شــوند و به این منطقه بیایند. ولی درخصوص 
این ســه نفر دلیلش را نمی دانم. در این منطقه 
تا به حال کســی چنین اتفاقی برایش رخ نداده 
بود. در هر صورت این عملیات در ساعت 14: 13 
شب به پایان رسید و مصدومان که حال بهتری 

داشتند تحویل اورژانس شدند.«
امیــر جعفــرزاده، مدیرعامــل جمعیــت هالل 
ایــن  نیــز درخصــوص  آذربایجان غربــی   احمــر 
ماجرا چنیــن گفت: »پــس از ارزیابی مصدومان 
کــه در حالــت بیهوشــی بودنــد، اعضــای تیــم 
کســیژن تراپی و احیای  امدادونجــات اقدام به ا
کردنــد. آنهــا توانســتند قربانیــان  مصدومــان 
عملیــات  ایــن  در  دهنــد.  نجــات  مــرگ  از  را 
تیــم امدادونجــات آتش نشــانی نقــده و تیــم 
کوهســتان اشــنویه و اورژانــس  امدادونجــات 

همکاری داشتند.«
او در ادامه صحبت هایش گفت: »کوهنوردان 
می تواننــد در صــورت بروز حادثــه با شــماره 112 
تمــاس بگیرنــد تــا در کمتریــن زمــان نجاتگران 
هالل  احمــر جهت امدادرســانی بــه مصدومان 

اعزام شوند.«

ذره بین3

گزارش »شهروند« از عملیات سخت نیروهای هالل  احمر در شهرستان نقده

نجات گردشگرانی که در غار بیهوش شده بودند

مرد جوان به بهانه اختالف حساب اموالی با متهم، اموالش 
را مخفي و ادعاي سرقت کرده بود. 

نهم اسفندماه  ســال گذشــته پرونده ای با موضوع سرقت از 
ک با شکایت یکي از شهروندان در کالنتری  کارگاه تولیدی پوشا
12۸ تهران نو تشکیل و با دستور قضائي به پایگاه ششم پلیس 

گاهی ارجاع شد. آ
کی پرونده تحقیــق به عمل آمــد. او  پیرامــون موضــوع از شــا
ک هســتم. دو  بــه مأمــوران گفــت: »دارای کارگاه تولید پوشــا
نفر به نام هــاي امیر و نســرین به عنوان خیــاط و کارگر چرخکار 
در کارگاه و مجموعه مشــغول به کار و فعالیت شــدند. در طول 
مدت حضور نســرین، پــدرش به اســم کامــران چندین مرتبه 
به کارگاه تردد داشــت. علت را از دخترش جویا شــدم. او گفت 
که پدرش برای سرکشــی به وی بــه محــل کارگاه مراجعه کرده 
اســت. تا اینکــه روز دهــم دي ماه به دلیــل اثاث کشــی خانه ام 
در محــل کار خود حضور نداشــتم. فــردای آن روز با مراجعه به 
ک و پارچه بــه ارزش  کارگاه متوجــه شــدم مقادیر زیادی پوشــا

تقریبی 1۶0 میلیون تومان کسر و به سرقت رفته است. موضوع 
را با کارگران خود در میان گذاشــتم ولــی درخصوص موضوع و 
ک  خروج اموال اظهار بی اطالعی کردند. کارگران تولیدی پوشا
اظهار بی اطالعی از سرقت اموال تولیدی می کردند. در ادامه از 
پدر نسرین به نام کامران تحقیق شد که او نیز اظهار بی اطالعی 
از ســرقت کارگاه کرد. کامران در ادامه تحقیقات پلیسی گفت: 
کت  »چندی قبل مبلغ 90 میلیون تومان پول نقد را بابت شرا
کی پرونده قرار دادم. بــه دلیل اعتمادی که بین  در اختیار شــا
طرفین وجود داشــت قــراردادی تنظیم نشــد. تنها یک چک 
بابت ضمانت از او دریافت کردم. قرار شد که از پول پرداختی، 
پارچه خریداری شــود، پس از تبدیل به البسه، سود حاصل از 
ک بین مان تقسیم شود. ولی پس از مدتی متوجه  فروش پوشا
شدم بخشی از پول بابت خرید پارچه مورد استفاده قرار گرفته 
کی مورد استفاده شخصی اش قرار داده  و بقیه پول را خود شــا
اســت.« شــواهد و قرائن به دســت آمده نیز نشــان می داد بین 
کي و پدر نسرین اختالف مالی وجود دارد. کامران نیز چک  شا

کی از کارگاه  کی را برگشــت زده است. اموال با اطالع خود شا شا
خــارج و به محل امنی در خانــه خود برای فروش انتقــال داده 

شد که اظهارات شهود نیز موید همین موضوع است.  
گاهان با بررســی، پیگیری و جمع بندی دالیل و مدارک  کارآ
کی کذب و مقرون به صحت  موجود متوجه شدند شکایت شا
نیست. در ادامه مأموران به محل دپوی اموال مسروقه رفتند 
کی شــامل تعــداد 9 طاقــه انواع  و همه امــوال مورد ادعای شــا
پارچه، تعداد 10 کیســه انواع لباس های مردانه کشف و ضبط  
شــد. همچنین این اموال به پایگاه منتقل و برابر صورتجلسه 

کی بازگردانده شد. تنظیمی به شا
گاه »علــي کنجوریــان« رئیــس پایــگاه ششــم  ســرهنگ کارآ
گاهي تهران با اعالم این خبر گفت: »با توجه به موضوع  پلیس آ
مطروحــه و اینکه موضــوع صرفا اختالف حســاب بــوده نهایتا 
طرفین با یکدیگر مصالحه و نســبت به جلب رضایت همدیگر 
اقــدام کردنــد. درنهایــت نتایج اقدامــات و تحقیقــات صورت 

گرفته به دادسرا گزارش و ارسال شد.«

مکث3

ادعای سرقت برای تسویه حساب مالی 


