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حوادث

سه شنبه  10خرداد 1401
 29شوال .1443شماره 20950

سرقتهایدزدشیکپوش
تا
دوستیخیابانیبرایگوشیقاپی!
▪ماجرای موتورسواران گوشی قاپ

همچنین ماموران کالنتری قاسم آباد
مشهد دختر و پسر مــوتــورســواری را به
دام انداختند که در خیابان های خلوت
گوشی قاپی می کردند.
به گزارش خراسان ،دختر و پسر جوانی
که سوار موتورسیکلت بودند ،در تقاطع
بولوار شاهد و اندیشه پرسه می زدند تا
طعمه ای برای گوشی قاپی پیدا کنند.
در همین هنگام راننده ای پشت چراغ
قرمز تقاطع توقف کرد و موتورسواران
بی درنگ به طرف راننده به راه افتادند
تا گوشی او را سرقت کنند اما زمانی که
سرنشین موتورسیکلت دستش را از
شیشه خودرو به داخل برد ،راننده جوان
متوجه شد و با عکس العمل وی ،راکب
موتورسیکلت تعادل خود را از دست داد.
موتور ســواران هنوز مسافت کوتاهی را

دختری در کافه زیرزمینی!

طی نکرده بودند که با
نیروهای گشت کالنتری
روبــــــه رو شـــدنـــد و بــا
واژگونی موتورسیکلت،
کف خیابان افتادند ولی
پسر  24ساله بالفاصله
موتورسیکلت را از روی
زمین بلند کرد و از صحنه
حادثه گریخت.
گزارش خراسان حاکی
اســت دخــتــر  24ساله
سارق دوچرخه
کــه حلقه ه ــای قــانــون
بر دستانش گره خــورده بــود ،به دایره
تجسس کالنتری هدایت شد و با دستور
سرهنگ معطری مورد بازجویی قرار
گــرفــت .او بــه افــســران دای ــره تجسس
گفت :من حدود دو هفته قبل با «محمد
– الف» (متهم فراری) آشنا شدم و در پی
این دوستی خیابانی تصمیم به گوشی
قاپی گرفتیم.
تاکنون چند بار به منطقه قاسم آباد آمده

قدرتمناییدامادمسلحبرایپدرزن!

سجادپور -جــوان  28ساله ای که بــرای گرفتن
زهــرچــشــم از پــدرزنــش ،مــوجــب تــرس و وحشت
شهروندان شده بــود ،با تالش نیروهای کالنتری
سپاد مشهد دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،چند روز قبل برخی
از اهالی خیابان توس  76وحشت زده با پلیس 110
تماس گرفتند و از ایجاد رعب و وحشت توسط جوانی
مسلح خبر دادند که هر لحظه احتمال وقوع جنایتی
هولناک می رفت! به دنبال دریافت این گزارش،
بالفاصله گروهی از نیروهای گشت و اطالعات
کالنتریسپاد،عازم محلمذکور شدند اما فردمسلح

به درون منزل رفته بود بنابراین آن ها با هماهنگی
و کسب مجوزهای قضایی وارد منزل جوان مسلح
شدند و او را درحالی دستگیر کردند که یک قبضه
اسلحه وینچستر به همراه مقادیری مهمات نیز از
منزل وی کشف و ضبط شد.
گــزارش خراسان حاکی است این جوان  28ساله
که به مقر انتظامی هدایت شده بود با دستور سرگرد
جعفر عامری (رئیس کالنتری سپاد) مورد بازجویی
های فنی قرار گرفت .او که ادعا می کرد به دلیل
مصرف مشروبات الکلی حالت طبیعی ندارد درباره
ماجرای قدرت نمایی با سالح و ایجاد ترس و وحشت

بــرای اهــالــی محل گفت :از حــدود دو ســال قبل
اختالفاتی بین من و همسرم شروع شد که ریشه آن
به دخالت های خانواده او در زندگی من بازمی گردد.
این جوان مسلح ادامه داد :صبح روز حادثه پدر زنم به
من زنگ زد و با من به مشاجره پرداخت و سپس گفت
االن می آیم تا حساب تو را برسم! من هم قبل از آن که
او بیاید اسلحه ام را برداشتم و به طرف منزل او رفتم.
چون مشروبات الکلی مصرف کرده بودم و حالت
طبیعی نداشتم با قدرت نمایی در محل ،سروصدا
به راه انداختم تا همسایگان متوجه رفتارشان باشند
و قدرت مرا بدانند! در این هنگام یکی از اهالی که

جان باختگان متروپل به 32نفر افزایش یافت

در حالی آواربرداری های ساختمان 10
طبقه آبــادان ادامــه دارد که افشاگری
فرماندار آبادان درباره صادر نشدن پروانه
ساخت این مجتمع خبرساز شد.
هــشــت روز پــس از حــادثــه مــتــروپــل،
آواربــــرداری هــا همچنان ادام ــه دارد.
بــخـشهــایــی از ســاخــتــمــان  ۱۱طبقه
متروپل در آبــادان ظهر روز دوم خرداد
ریــزش کــرد و تعداد جــان باختگان این
حادثه تاکنون به  ۳۲نفر رسیده است.
دیــروز رئیس قوه قضاییه از هیئتهای
اعزامی قوا خواست گزارش کامل و جامع
این حادثه را هر چه سریع تر تهیه کنند.
صــادق خلیلیان اســتــانــدار خوزستان
ظهر دیروز درباره آخرین وضعیت کشف
اجساد باقی مانده در زیــر آوار و روند
آواربــرداری با شناسایی پیکر یکی دیگر
از افــرادی که زیر آوار مانده بــود ،شمار
جان باختگان حادثه متروپل را  32نفر
اعالم کرد.

حجتاالسالم والمسلمین
ی همدر جلسه
محسنی اژها 
ش ــورای عالی قــوه قضاییه
به حادثه غمبار فروریختن
ساختمان در آبــادان اشاره
کرد و جان باختن تعدادی
از هموطنان در این حادثه
را بــه مــــردم خــوزســتــان و
به ویــژه مــردم صبور آبــادان
و خـــانـــوادههـــای عــــزادار
مجدد تسلیت گفت و اظهار کرد :امروز تنها
خانوادههای داغــدار ،عــزادار نیستند بلکه
همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک
هستند.رئیسدستگاهقضادرادامهبااشاره
به هیئت اعزامی از طرف دادستانی کل
کشور و همچنین هیئت اعزامی از جانب
دولــت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس

ارائــه و تصمیمات مقتضی
اتخاذشود.
▪افشاگری مهم فرماندار
آبادان درباره متروپل

برای بررسی ابعاد حادثه آبادان ،بیان کرد:
هیئتهای اعزامی از سوی قوای مختلف و
برخیازنهادهایمردمی،بایدضمنتشریک
مساعی و تبادل اطالعات ،حادثه آبادان را
هر چه سریع تر به صورت همهجانبه ،جامع،
هماهنگ و آسیبشناسانه بررسی کنند تا
از جهات مختلف ،یک گزارش کامل و جامع

ایم اما من سرقتی انجام ندادم و گوشی
قاپی ها را همدستم انجام می داد که
خودش هم راکب موتورسیکلت مشکی
رنگ بود .بنابر گزارش خراسان ،اگرچه
مال باخته به دلیل استرس و اضطراب
ناشی از سرقت ،نتوانست به کالنتری
برود اما این پرونده تحویل کارآگاهان
پلیس آگــاهــی شــد تــا تحقیقات بــرای
دستگیری متهم فراری ادامه یابد.

عصبانیت و خشم مرا دیده بود با ترس جلو آمد و با
بیان این که شما االن عصبانی هستی ،اسلحه مرا
گرفت تا شلیک نکنم!
وقتی آرام تر شدم او اسلحه را به من بازگرداند و من
هم به خانه رفتم ولی طولی نکشید که پدرزنم آمد و
به من توهین کرد .به همین دلیل دوباره اسلحه را
مسلح کردم و از خانه بیرون پریدم که او با دیدن این
وضعیت پا به فرار گذاشت و بعد هم با تماس اهالی
محل ،توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدم .بنابر
گزارش خراسان ،با معرفی این جوان مسلح به مراجع
قضایی بررسی های پلیسی در این باره ادامه یافت.

افشاگریمهمفرماندارآابداندرابرهمرتوپل
▪ دستور صریح اژهای به
هیئت اعزامی قضایی به
آبادان

عکس :خراسان

سجادپور -نیروهای کالنتری شهرک
ناجا و قاسم آبــاد مشهد در دو عملیات
جداگانه سارقانی را دستگیر کردند که با
ترفندهای خاصی به اموال مردم دستبرد
می زدند.
به گزارش اختصاصی خراسان ،همزمان
بــا افــزایــش ســرقــت ه ــای دوچــرخــه از
پارکینگ منازل و مجتمع های مسکونی
در مــشــهــد ،ردیــابــی ه ــای اطــاعــاتــی
نیروهای انتظامی با صــدور دستوری
ویژه از سوی سرهنگ حسین دهقان پور
(رئیس پلیس مشهد) برای شناسایی و
دستگیری عامل یا عامالن این سرقت
ها آغاز شد.
در این میان با توجه به وقوع برخی سرقت
ها در منطقه بولوار وکیل آباد و خیابان
های اطراف آن ،گروه تخصصی از افسران
تجسس بــا نــظــارت و هــدایــت مستقیم
سرهنگ محمد فیاضی(رئیس کالنتری
شهرک ناجا) وارد عمل شدند و با تجزیه و
تحلیل های کارشناسی ،بازبینی دوربین

هــای مــدار بسته را در دستور کــار قرار
دادند.
بــررســی بــرخــی از فیلم هــایــی کــه مال
باختگان در اختیار نیروهای تجسس
گذاشته بودند ،حکایت از آن داشت که
مــردی شیک پــوش در حالی کــه کیف
دستی مشکی رنگی را زیر بغل دارد ،وارد
پارکینگ ها می شود و با دوچرخه بیرون
می آید .بررسی های اطالعاتی درباره این
مرد  50ساله کت و شلواری نشان داد که
او از سارقان سابقه دار و حرفه ای معروف
به «دایی حمید» است که قبال نیز به جرم
سرقت دوچرخه روانه زندان شده است.
بنابراین گروه افسران دایــره تجسس با
هماهنگی قضایی ،پاتوق او را در منطقه
آب و بــرق شناسایی کردند و سپس در
یک عملیات غافل گیرانه وی را به دام
انداختند .تحقیقات نیروهای انتظامی
برای کشف سرقت های دوچرخه توسط
دزد شیک پــوش در حالی آغــاز شد که
تصاویر وی در چهار فیلم دوربین مدار

بسته مــنــازل در حــوزه کالنتری های
شهرک ناجا و هفت تیر وجود دارد.

در امتداد تاریکی

در همین ح ــال فــرمــانــدار
ویـــژه آبــــادان دربــــاره علت
ح ــادث ــه مــتــروپــل جمالت
مهمی را دیروز برزبان آورد و
گفت :متروپل پروانه ساخت
نداشت اما طبقه همکف آن
درحال بهرهبرداری بود .وی
گفت :پنج شهردار قبلی و
شهردار فعلی آبادان و افراد دیگری هم که در
اینفضادخیلبودهاند،بازداشتشدهاند.در
همین حال ،رئیس سازمان مدیریت بحران
با بیان این که در تالشیم از منطقه میانی
برج متروپل که گفته میشود کافیشاپ
در آن جاست ،دسترسی بهتری به طبقات
زیر داشته باشیم ،اظهار کرد :در این نقطه

وقتی با آن جوان بیکار در فضای مجازی آشنا شدم و در یکی از کافه های
غیرمجاز مشهد قرار گذاشتیم ،هیچ گاه فکر نمی کردم با این اشتباه
احمقانه سرنوشت و آینده ام را به نابودی می کشانم چرا که ...
به گزارش خراسان ،این ها بخشی از اظهارات دختر  16ساله تبعه خارجی
استکهبههمراهیکپسرغریبهدریکیازکافههایزیرزمینیدستگیرشده
بود .این دختر نوجوان درباره دلیل حضورش در آن کافه غیرمجاز به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان مشهد گفت :پدر و مادرم تبعه
خارجی هستند اما من و خواهرم در ایران به دنیا آمدیم اما چون پدر و مادرم
به طور غیرقانونی وارد ایران شده اند ،ما هم هیچ گونه مدرک اقامتی نداریم.
پدرممردیبیسواداستوبهعنواننگهبانیککارگاهتولیدیدرتهرانکار
میکندبههمیندلیلمنهیچگاهمهرومحبتپدریرااحساسنکردمچرا
کهاوشایدسالییکیادوبارآنهمبرایدوروزبهمشهدمیآید.ایندرحالی
است که مادرم همه مسئولیت های زندگی را بر دوش می کشد و با کارگری
در شرکت ها یا کارگاه های مختلف هزینه های زندگی ما را تامین می کند.
در واقع ما پدرمان را فراموش کرده ایم و هیچ گونه حسی به او نداریم .خواهر
بزرگمنیزبهدلیلاختالفاتیکهباهمسرشداشت،ازاوطالقگرفتواکنون
روزهای سختی را می گذراند .از سوی دیگر من هم که عالقه ای به تحصیل
نداشتم ،در همان مقطع ابتدایی درس و مدرسه را رها کردم و بیشتر اوقاتم
را با دوستانم در پارک و خیابان می گذراندم .این رفتارهای من نگرانی و
حساسیت مادرم را برانگیخت تا جایی که تالش می کرد محدودیت هایی را
برایم ایجاد کند .من هم که او را سد راه خواسته ها و آرزوهایم می دیدم هرگز
نمی توانستم این شرایط را تحمل کنم به همین دلیل مدام با مادرم مشاجره
می کردم و به بحث و جدل می پرداختم تا حدی که برخی از شب ها را به خانه
نمی رفتم .از سوی دیگر کمبودهای شدید عاطفی نیز موجب شده بود برای
فرار از این محدودیت ها به فضاهای مجازی پناه ببرم و با افراد مختلفی چت
کنم .در این میان با جوانی به نام عباس آشنا شدم و از جمالت محبت آمیزش
لذت می بردم .این گونه بود که به دور از چشم مادرم بیشتر اوقاتم را به ارسال
پیامک و گفت و گوی تلفنی با عباس می گذراندم به طوری که خیلی زود به
ابراز عالقه هایش پاسخ مثبت دادم و من هم به او دل باختم .بعد از این ماجرا
بود که به پیشنهاد عباس در یک قهوه خانه زیرزمینی با هم قرار گذاشتیم تا
از نزدیک با هم گفت وگو کنیم .آن روز من به همراه خواهر مطلقه ام سرقرار
رفتم و در میان دودهای غلیظی که فضای کوچک قهوه خانه را پر کرده بود،
به کشیدن قلیان مشغول شدیم .وقتی عباس از سختی هایی که در زندگی
کشیده بود برایم سخن گفت ،با خودم فکر کردم او هم مانند من جوانی بی
کس و کار است که احساس تنهایی می کند چرا که مدعی بود پدر و مادرش
نیز به دلیل ابتال به سرطان فوت کرده اند و او هم طعم محبت پدر و مادر را
نچشیده است .خالصه از آن روز به بعد به محض این که مادرم از خانه خارج
می شد ،من هم به سراغ عباس می رفتم و اوقاتم را با او می گذراندم .مادرم
نیز که به رفتارهای من بیشتر مشکوک شده بود به هر طریقی سعی می کرد
تا از خروج من از خانه جلوگیری کند .این بود که به طور ناگهانی از خانه فرار
کردم و نزد عباس رفتم و دیگر حتی جواب تلفن های مادرم را نمی دادم و
تنها به جمالت فریبنده و ابراز عالقه های دروغین عباس تکیه کرده بودم .در
واقعبهعاقبتاینرفتارناآگاهانهنمیاندیشیدمونمیدانستمچهسرنوشت
شومی انتظارم را می کشد .حدود پنج روز بعد از این ماجرا به همراه عباس به
همان کافه زیرزمینی رفتیم.
آنجادختروپسرهایدیگرینیزکناریکدیگرقلیانمیکشیدندوباآهنگ
های شیطانی ،رفتارهای زننده ای از خود بروز می دادند .من و عباس
مشغول کشیدن قلیان بودیم که با شکایت یکی از ساکنان اطراف کافه
ناگهان ماموران کالنتری میرزاکوچک خان وارد آن جا شدند و با پلمب
آن کافه ما را نیز به کالنتری منتقل کردند .مادرم که با شنیدن این ماجرا
هراسان خود را به کالنتری رسانده بود به شدت مرا سرزنش کرد و  ...با
وجوداینزمانیکهتوسطمشاورانکالنتریازپروندهدخترانیمطلعشدم
که از خانه فرار کرده بودند به شدت از این رفتار احمقانه پشیمان شدم .از
سویدیگروقتیمشاورکالنتریعباسرابهاتاقفراخواند،اوبیشرمانهبه
چهره ام نگاه کرد و با بیان این که مرا نمی شناسد درباره ازدواج با من گفت:
وقتی دختری از خانه فرار کرده است و با من در کافه های زیرزمینی قلیان
می کشد چگونه می تواند به من هم خیانت نکند و با جوان دیگری ارتباط
نداشته باشد؟! زمانی که حرف های عباس را شنیدم تازه فهمیدم هیچ
موجودی دلسوزتر از مادر در این دنیا وجود ندارد و همه سخت گیری ها و
محدودیت های مادرم برای سعادت وخوشبختی من بوده است تا بازیچه
افراد هوسران نشوم و ...گزارش خراسان حاکی است دختر نوجوان که
دستان مادرش را می بوسید و از رفتارهایش عذرخواهی می کرد ،در
حالی با دستور سرهنگ علی عبدی (رئیس کالنتری میرزا کوچک خان)
تحویلمادرششدکهپروندهقضاییاینماجرادربخشاطالعاتکالنتری
تشکیل شده و در حال بررسی است.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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