حوادث

سه شنبه  29تیر 1400
 9ذی الحجه .144۲شماره 2071۴

اپدشاه خارجی مالخران هنگام فرار از ایران دستگیر شد

 3هزارگوشیسرقتیدرفهرستسیاه!

یک دزد :در مدت  40روزی که از زندان آزاد شده ام هر روز  5ات  6گویش یم قاپیدم و به «زیزیگلو» یم فروخمت!

کوتاه از حوادث
*ایسنا /بارش بــارانهــای سیلآسا در آلمان و
ت کم  ۱۸۸نفر را
بلژیک از  ۲۴تیر تا دیروز جان دس 
گرفتهاستوتاروزگذشتهحدود ۱۵۰۰نفرمفقود
شدهاند.
*توکلی /فالح مدیر عامل جمعیت هالل احمر
استانکرمانگفت:عملیاتجستوجویدونفراز
مفقودشدگان سیل بافتادامهدارد.
* آتــش نشانی مشهد /عصر دیـــروز تصادف
زنجیرهای  ۷دستگاه خودروی سبک و سنگین در
بزرگراهصدمتریمشهد ۴مجروحبهجاگذاشت.
*ایرنا /حمید صالحی رئیس اداره صنعت ،معدن و
تجارت دامغان گفت :ریزش تونل در معدن مرکزی
کالریز طــزره دامغان ،جان یک کارگر را گرفت.
*ایرنا /پنج تن براثر واژگونی یک خــودروی پژو
 ۴۰۵درکیلومتر5جادهرامشهبهشهرضادراستان
اصفهانمصدومشدندورانندهنیزجانباخت.
*میزان /احسان مومنی رئیس اداره تصادفات
پلیس راهور فاتب گفت :ساعت  ۲۰:۳۰یک شنبه
شب یک دستگاه سواری هیوندا که در حال تردد
درمسیرشمالبهجنوببزرگراهیاسینیبعدازپیچ
سرخه حصار بود به شدت با یک دستگاه سواری پژو
 ۴۰۵برخورد کرد که در ادامه هر دو وسیله با هم
با گاردریل های وسط بزرگراه برخورد کردند که
متاسفانهبراثرشدتاینحادثهوجراحاتواردشده،
رانندههیوندادرمحلتصادففوتکرد.
*فارس/سرهنگعبدالوهابحسنوندرئیسپلیس
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف 101
کیلوگرمموادافیونیدریکمنزلمسکونیدرشرق
تهرانودستگیری 4قاچاقچیخبرداد.
*ایرنا /میرصادقی فرماندار شهرستان بردسیر
کرمان گفت :در نتیجه بارش های شدید روزهای
اخیر و جاری شدن سیالب برخی پلها و جاده های
ارتباطی به ویــژه در مناطق کوهستانی همچون
اللهزار،هرارانوقلعهعسگرتخریبشدهاست.
*میزان /سعید راستی رئیس مرکز عملیات پلیس
امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری یکی از
فروشندگان سالح در فضای مجازی و کشف یک
قبضهسالحجنگیدرتهرانخبرداد.
* ایسنا  /در حادثه برخورد یک دستگاه اتوبوس با
تریلر در پاکستان دست کم ۲۷تن کشته و بیش از
 30نفرمصدومشدند.
*ایسنا /در حادثه واژگونی تانکر سوخت در غرب
کنیا که منجر به وقوع حریق شد دست کم  ۱۳نفر
جانخودراازدستدادند.
*تسنیم /طبق گفته پلیس آمریکا یک شنبه شب
بر اثر تیراندازی یک راننده به گروهی از مردم که در
بیرون خانهای در شهر «شیکاگو» جمع شده بودند،
 4کودکودوبزرگسالزخمیشدند.

 ۳تن از سارقان دستگیر شده

نیروهای انتظامی با تدابیر امنیتی و کسب
مجوز قضایی ،وارد ساختمان شدند و سارق
 22ساله را که تبعه کشور افغانستان بود در
حالی به دام انداختند که هنگام فرار با چند
تن از شهروندان نیز درگیر شده بود.
بــه گــــزارش خ ــراس ــان ،بــا انــتــقــال متهم و
موتورسیکلت به کالنتری ،بازجویی های
تخصصی از وی زیرنظر سروان طیوری (رئیس
تجسس کالنتری آبکوه) آغاز شد و بررسیها
نشان داد که موتورسیکلت مذکور نیز دارای
سابقه اســـت .هــمــزمــان بــا کشف چندین
دستگاه گوشی تلفن همراه در بازرسی بدنی
از این سارق تبعه خارجی ،مال باختگان هم به
کالنتری مراجعه و او را شناسایی کردند .ادامه
تحقیقات بیانگر آن بود که سارق موتورسوار،
گوشی های کشف شده را ساعاتی قبل از
خیام ،دستغیب و بولوار امــام خمینی(ره)
ربوده است .در همین حال گوشی قاپ 22
ساله ضمن اعتراف به ده ها فقره سرقت گفت:
 40روز قبل از زنــدان آزاد شده ام و هر روز
بین  5تا  6گوشی سرقت می کردم و سپس
آن ها را با توجه به نوع و مدل گوشی به مبلغ
 400تا  500هزار تومان به فردی معروف به
«زیزیگلو» می فروختم!
بنابراین گ ــزارش ،در پی اعترافات تکان
دهنده این سارق جوان و با توجه به اهمیت
مــوضــوع ،افــســران ورزیـــده تجسس ادامــه

تحقیقات را بــه عــهــده گرفتند و بــا کسب
مجوزهای قضایی و دستورات محرمانه ای
از سوی قاضی «فرهمندنیا» مخفیگاه مالخر
گوشی هــای سرقتی را در خیابان پنجتن
مشهد به محاصره درآوردنــد اما «زیزیگلو»
که متوجه حضور نیروهای انتظامی شده
بود سوار بر موتورسیکلت از محل گریخت.
در عین حال ماموران انتظامی در بازرسی
از منزل وی تــعــدادی تبلت و گوشی های
سرقتی را به همراه یک کیلوگرم مواد مخدر
از نوع حشیش کشف و ضبط کردند .ادامه
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،با
فرار مالخر و اهمیت ویژه این ماجرا ،پرونده
مذکور با دستور سردار تقوی (رئیس پلیس
خراسان رضوی) در اختیار کارآگاهان دایره
مبارزه با جرایم خشن پلیس آگاهی خراسان
رضوی قرار گرفت تا رسیدگی به آن به صورت
تخصصی توسط افسران کارآزموده در دستور
کار ویژه قرار گیرد .به همین دلیل کارآگاهان
با استفاده از تجربیات ارزنده سرهنگ جواد
شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی) در حالی تحقیقات میدانی را برای
دستگیری عوامل مرتبط با این پرونده گوشی
قاپی آغــاز کــردنــد کــه مشخص شــد برخی
از سارقان و مالخران تحت تعقیب با دیگر
باندهای گوشی قاپی که پرونده های آنان در
دایره مبارزه با جرایم خشن مورد بررسیهای

کالهربداری میلیاردی اب جعل اسناد رمسی و اوراق اوقاف

تــوکــلــی /چــهــار نــفــر از اع ــض ــای ی ــک باند
کالهبرداری ،جعل اسناد رسمی و اوراق اداره
اوقــاف که به صــورت شبکه ای اقــدام به زمین
خــواری به ارزش  ۱۰۰میلیارد ریــال در شهر
کرمان کرده بودند ،دستگیر شدند .به گزارش
خراسان ،رئیس پلیس آگاهی استان کرمان
در این بــاره گفت :در پی رصد و اخبار منابع
اطالعاتی مبنی بر فعالیت یک شبکه منسجم و
سازمانیافتهجعل،کالهبرداریوفروشاراضی
وقفیودولتیازاینطریق،بررسیوکشفآندر
دستورکار پلیس قرارگرفت.سرهنگحسنپور
افزود:کارآگاهانباانجام اقداماتفنیوتعقیب
ومراقبتهایشبانهروزی،سرشبکهاینباندرا

کهفردیسابقهداربودشناساییکردندودریک
عملیات غافلگیرانه در شهر کرمان هنگام جعل
یک سری از بنچاق های اراضی دولتی به دام
انداختند  .ویبااشارهبهدستگیریسهنفردیگر
از اعضای این باند ،گفت :دو نفر از این متهمان
مادروپسربودندکههنگامکالهبرداریومعامله
بخشی از اراضی دولتی و وقفی با اسناد مجعول
درشهرکرمانبهچنگقانونافتادند .وییادآور
شد :درتحقیقاتماموران ۳۰فقرهجعلاسناد
رسمیواوراقادارهاوقافبهارزش ۱۰۰میلیارد
ریال کشف شد و بررسی ها درباره دیگر جرایم
متهمان و شناسایی افراد مرتبط با این پرونده و
مالباختگانادامهدارد.

انفجار در مهشد چند واحد مسکوین را تخریب کرد

انفجار یک واحــد مسکونی در مشهد ،باعث
تخریب کامل دو منزل مسکونی ویالیی
شد و  4مصدوم به جا گذاشت .به گزارش
روابــط عمومی آتش نشانی مشهد ،معاون
عملیات آتــش نشانی شهر مشهد در این
بـــاره گــفــت :بــامــداد دیـــروز در پــی تماس
تلفنی شهروندان با سامانه  ۱۲۵مبنی بر
انفجار توام با آوار و گرفتار شدن افراد در زیر
خروارها خــاک ،ستاد فرماندهی با توجه
به حساسیت موضوع بالفاصله گروه های
نجات و پشتیبانی چندین ایستگاه شامل
 8تیم امــداد و نجات و اطفای حریق را به
محل حادثه در خیابان فاطمیه اعزام کرد.
آتشپاد دوم مهدی رضایی افــزود :با حضور
آتــش نشانان و نجاتگران آتــش نشانی در
محل مشخص شد،حجم انفجار توام با آوار
به حــدی بــوده که دو ساختمان مسکونی
ویالیی به صورت کامل تخریب شده و چند
نفر از ساکنان در زیر خروارها خاک ناشی
از ریزش آوار گرفتار شدند  .نجاتگران آتش
نشانی ضمن رعایت نکات ایمنی و تثبیت
اطراف،براینجاتاینافراداقدامکردندکه
خوشبختانه پس از دقایقی تالش نفسگیر و
طاقت فرسا آتش نشانان موفق شدند  3نفر
شاملیکخانمو 2آقارابهطرزمعجزهآسایی

نجاتدهندواززیرآوارخارجکنندوبههمراهیک
مصدومدیگرتحویل اورژانس دادند.ویادامه
داد :در این حادثه به  4واحد مسکونی دیگر
خسارت هایی وارد آمد و علت دقیق این حادثه
توسط کارشناسان در دست بررسی است.
محمد علیشاهی مدیر روابط عمومی اورژانس
مشهد نیز گفت :این حادثه  4مصدوم داشته
کهبهوسیله 4دستگاهآمبوالنسبهبیمارستان
شهیدهاشمینژادمنتقلشدند.

پادشاه خارجی مالخرها

تخصصی قرار گرفته است ارتباط دارند .به
گزارش خراسان ،این گونه بود که عملیات
کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ «میش
مست» وارد مرحله جدیدی شد و آنان موفق
شدند چندین تــن از ســارقــان حرفه ای و
مالخران امــوال سرقتی را دستگیر کنند.
درایــن میان مشخص شد بیشتر مالخران
دستگیر شده ،گوشیهای سرقتی را به یک
مالخر تبعه خارجی می فروشند که نقش
پادشاه مالخران را بازی می کند .به همین
دلیل کارآگاهان با استفاده از دستورات
خاص و راهنمایی های قاضی بابایی (قاضی
شعبه  210دادســـرای عمومی و انقالب
مشهد) ،عملیات گسترده ای را برای ریشه
یابی این پرونده آغــاز کردند چرا که سرنخ
های مهم از هر سو به این مالخر تبعه خارجی
معروف به «آیت» می رسید .پس از  48ساعت
ردزنــی های اطالعاتی ،باالخره مخفیگاه
وی در خیابان شهید رحیمی شناسایی شد
و کارآگاهان با هدایت و نظارت مستقیم
رئیس پلیس آگــاهــی ،در حالی عملیات
دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند
که بررسی های نامحسوس نشان می داد
او قصد دارد حــدود  400دستگاه گوشی
سرقتی را به کشور افغانستان قاچاق کند!
بنابراین گروه تخصصی کارآگاهان پس از
محاصره مخفیگاه ،به کمین او نشستند تا

عکس ها از خراسان

سجادپور -ریشه یابی باندهای زورگیری و
گوشی قاپی در مشهد ،کارآگاهان را به پادشاه
خارجی مالخران گوشی های سرقتی رساند
که پس از فرار از میان گلوله های پلیس ،در
مرز ایران و افغانستان دستگیر شد و راز 3هزار
سرقت را فاش کرد.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،به دنبال
تاکیدات ســردار تقوی (فرمانده انتظامی
خــراســان رضــوی) و صــدور دســتــورات ویژه
به سلسله مراتب فرماندهی ،بــرای مبارزه
قاطعانه با زورگیری و گوشی قاپی در مشهد،
گروه های تخصصی از نیروهای زبده پلیس
وارد عمل شدند و به رصدهای اطالعاتی
پرداختند .در این میان ،جلسه ای کارشناسی
بــرای تجزیه و تحلیل شگردهای سارقان و
محیط هــای جغرافیایی جــرم در کالنتری
آبکوه به ریاست سرهنگ خواجه پور (رئیس
کالنتری) برگزار شد و به این ترتیب گروه
ورزیده ای از نیروهای تجسس و گشت های
نامحسوس ماموریت یافتند تا با استفاده از
اطالعات مردمی ،به ردزنی دزدان موتورسوار
بپردازند .گزارش خراسان حاکی است ،در
حالیکهنیروهایپوششیوگشتهایآشکار
و پنهان ،حوزه استحفاظی کالنتری را به قرق
خود درآورده بودند ناگهان خبر گوشی قاپی
توسط یک موتورسوار جــوان در بی سیمها
پیچید و بالفاصله گــروه عملیاتی کالنتری
عازمبولوارتوسشدند.بررسیهایمقدماتی
نشان می داد موتورسوار جوان بعد از گوشی
قاپی ،تعادل خود را از دست داده و همزمان
با واژگــون شدن موتورسیکلت ،با پای پیاده
از صحنه حادثه گریخته است .ردیابی های
ماموران انتظامی با استفاده از اطالعات مال
باخته و شهروندان ،آنان را به سوی ساختمانی
در حال احداث کشاند که مشخص شد سارق
مذکور در آن مکان مخفی شده است .بنابراین

ایــن که وی ســوار بر یک دستگاه خــودروی
کوییک سفید رنگ وارد محل شد اما در یک
لحظه پدال گاز را فشرد و با مشکوک شدن
به اوضــاع از آن محل گریخت .کارآگاهان
نیز بی درنگ به تعقیب وی پرداختند و پس
از دادن اخطارهای قانونی 7 ،تیر به سمت
خــودرو شلیک کردند .با اصابت گلوله ها،
کنترل خــودرو از دســت وی خــارج شد و با
جدول حاشیه خیابان برخورد کرد اما متهم
از درون خودرو بیرون پرید و در تاریکی شب
داخل کوچه پس کوچه های اطراف میدان
بار نوغان گم شد.
در بازرسی از داخــل خــودرو ،تعداد زیادی
گوشی سرقتی کشف شد و خــودرو نیز به
پارکینگ پلیس انتقال یافت .براساس این
گزارش ،با فرار متهم ،بالفاصله ردیابی های
اطالعاتی آغاز و مشخص شد که وی درحال
حرکت به سوی مرز است تا از کشور خارج
شود .به این ترتیب هماهنگی های انتظامی با
پلیس تایباد و مرزبانی صورت گرفت و پادشاه
خارجی مالخران هنگام فرار از ایران به چنگ
قانون افتاد و روز گذشته به مشهد منتقل
شد .این فرد در حالی به خرید بیش از  3هزار
گوشی از مالخران اعتراف کرد که در بازرسی
از منزل وی نیز دفترچه ای به دست آمد که
مشخصات بیش از  2هــزار و  160گوشی
سرقتی در آن نوشته شده بود.
به گــزارش خراسان ،تحقیقات بیشتر برای
افشای زوایای پنهان سرقت های گوشی در
مشهد با صدور دستورات ویژه قضایی از سوی
قاضی بابایی همچنان ادامه دارد و بررسی
های پلیس با شناسایی  300شاکی نشان
می دهد که هنوز دهلیزهای ناشناخته ای در
ماجرای پرونده های گوشی قاپی وجود دارد
که کارآگاهان پلیس آگاهی در حال نورافکنی
به این دهلیزهای تاریک هستند.

جزئیات تیراندازی در میدان گل رسخ شیراز اعالم شد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
فارسبااشارهبهادعاهاییمبنیبرزخمیشدن
یک قاضی در میدان گل سرخ شیراز گفت :در
حادثه تیراندازی در حوزه کالنتری  ۲۰میدان
گلسرخشیرازکهشنبهاتفاقافتاد،فردمضروب
قاضی نبود .به گزارش ایرنا ،سرهنگ کاووس
محمدی افزود :در پی اعالم مرکز فوریت های
پلیسی  ۱۱۰مبنی بر تیراندازی منجر به جرح
دریکیازخیابانهایمنتهیبهمیدانگلسرخ

شیراز،مامورانانتظامیبرایبررسیموضوعبه
محلحادثهاعزامشدند.ویادامهداد:ماموران
دربررسیهایاولیهمطلعشدند ۲نفربههویت
معلوم به دلیل کینه توزی و اختالفات قبلی به
سمت فردی تیراندازی و با سالح کمری وی را
مضروب کردند و قبل از حضور پلیس از محل
حادثه متواری شدند .وی گفت :ضاربان توسط
پلیس شناسایی شدند و دستگیری آنــان در
دستورکارقراردارد.
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در امتداد تاریکی

اشکتمساح!
پدرم می دانست که من دچار مشکالت جدی در
زندگی ام شده ام و به ترغیب همسرم ،از منزل آنها
سرقتکردهاماماوقتیبهدروغاشکتمساحریختم
که به من تهمت می زنید ،آن ها هم دیگر چیزی
نگفتند تا این که شوهرم نقشه دستبرد به پول و
طالهایامانتیراطرحکرد.بعدازاینماجرابودکه
پدرماشکریزانمقابلمزانوزدو...
اینهابخشیازاظهاراتزنجوانیاستکهتوسط
نیروهایورزیدهتجسسکالنتریقاسمآبادمشهدبه
اتهامسرقتاموالپدرشدستگیرشدهبود.اینزن
جوانپسازپاسخبهسواالتتخصصیافسرپرونده
و در حالی که اشک می ریخت ،درباره سرگذشت
خود نیز به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :در
خانواده ای بزرگ شدم که همه با یکدیگر مهربان
بودند .با آن که پــدرم اوضــاع اقتصادی مناسبی
نداشت و زندگی بر ما سخت می گذشت اما این
مهربانی ها ادامه داشت تا این که خواهر بزرگ ترم
در16سالگی ازدواج کرد و اکنون زندگی شیرینی
دارد،امادرهمینزمانمرگبرادرکوچکترمبراثر
سانحهرانندگیزندگیمارابههمریختتاجاییکه
مادرمبهمردهایمتحرکتبدیلشد.اینحادثهتلخ
چنان بر روح و روانش تاثیر گذاشت که آرام آرام به
مصرف مواد مخدر روی آورد .من هم مجبور بودم از
او پرستاری کنم ولی دو سال بعد خدا برادر دیگری
به من داد و شرایط روحی و جسمی مادرم بهتر شد.
او مواد مخدر را کنار گذاشت و برادر کوچکم همه
اوقات او را پر کرد .در این شرایط من هم به کالس
هایورزشیرفتمودرآنجابادختریآشناشدمکه
چندیندوستپسرداشت«.سیما»کهتاثیرعجیبی
بر روح و روان من گذاشته بود ،مرا در اینستاگرام
با پسری به نام «فرشاد» آشنا کرد تا به قول معروف
موضوعیبرایخندهوتمسخرپیداکنیمولیدراین
میانمنبهفرشادعالقهمندشدموبهاوبرایازدواج
اصرارکردم.فرشادتکپسرخانوادهایپولداربودکه
خواهر بزرگش نیز ازدواج کرده بود و زندگی خوبی
داشت ،به همین دلیل فرشاد جوانی زورگو بار آمده
بودبهطوریکههرچهارادهمیکردبالفاصلهبرایش
فراهم می شد .اگرچه خانواده ها مخالف ازدواج ما
بودند ،ولی من همه وسایل شخصی ام را برداشتم
و به خانه فرشاد رفتم و خیلی زود فهمیدم او نه تنها
سیگارمیکشدبلکهشبتاصبحبهدنبالرفیقبازی
استوبافریبدخترانجوانبهبهانهازدواجازآنها
کالهبرداری می کند .با آن که پدر فرشاد تاجر بود و
فروشگاهبزرگیداشتامافرشادهیچگاهبهمغازهاو
نمیرفتوبیکاربود.وقتیبههمسرماعتراضکردم
کهبهدنبالشغلیبرود،مرازیرمشتولگدگرفتاما
من روی بازگشت به خانه پدرم را نداشتم .به همین
دلیلبرایتامینمخارجزندگیمجبورشدمبانقشه
های جاهالنه شوهرم دست به سرقت از منزل پدرم
بزنم .یک بار طالهای مادرم را دزدیدم و چند بار نیز
از کارت بانکی پدرم مبالغی را به سرقت بردم .پدر و
مادرمکهفهمیدهبودندسرقتهارامنانجامدادهام
ازمنخواستندحقیقتماجرارابازگوکنمامادست
باال را گرفتم و در حالی که اشک تمساح می ریختم،
مدعیشدمبهمنتهمتمیزنندچراکهفرشاداین
شیوههارابهمنآموختهبود.پدرومادرمنیزبهدلیل
اینکهمنناراحتنشومسکوتمیکردندتااینکه
چندروزقبلمتوجهشدمپدرمباارثیهمادرمومبلغی
که وام گرفته بود قصد دارد خانه بزرگ تری رهن
کند،بههمیندلیلبانقشهساختگیفرشادبهخانه
پدرمرفتمومدعیشدمباهمسرمدعواکردهامولی
پنهانیباهمسرمدرتماسبودموجایپولهارابهاو
اطالع دادم .روز بعد من به همراه پدر و مادرم برای
بازدیدازمنزلجدیدبهبیرونازخانهرفتیم،درهمین
زمان فرشاد با کلیدی که به او داده بودم وارد خانه
شده بود و همه پول ها را به همراه طالهای خواهرم
به سرقت برده بود .هنگامی که به خانه بازگشتیم و
پدرممتوجهسرقتشد،مقابلمزانوزدواشکریزان
از من خواست تا پول ها را بازگردانم .او می گفت
خواهرتبهسختیوقناعتطالهاراپساندازکرده
است و من هم برای رهن منزل وام گرفته ام و به این
پولنیازدارم.وقتیالتماسهایپدرمرادیدمبهیاد
فداکاریومهربانیهایشافتادمکهبرایآسایشمن
ازهیچتالشیفروگذارنکرد.بههمیندلیلبافرشاد
تماسگرفتمولیاوادعاکرداینهاحقخودتاست
وپدرتنمیتواندچیزیراثابتکنداماایکاش...
شایانذکراست،باصدوردستوریازسویسرهنگ
معطری (رئیس کالنتری قاسم آباد) ریشه یابی این
پرونده سرقت به گروهی از نیروهای زبده تجسس
سپردهشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

