حوادث

پنج شنبه  2۶اردیبهشت  10 .139۸رمضان .1440شماره 20100

سربازان گمنام امام زمان (عج) در یک عملیات ضربتی ابراهیم محمدیان سرکرده گروه پاشاخان هندی را که از نزدیکان بهروز حاجیلو قاتل طلبه همدانی بود به
هالکت رساندند  .این شرور تاحدی امنیت را از مردم غرب مازندران سلب کرده بود و اقدامات پلید وی باعث پایان زندگی اش شد .به گزارش رکنا  ،اقدام شرارت این
شرور در شبکه های مجازی به حدی بود که اینستاگرام بعد از قتل طلبه همدانی صفحه شخصی ابراهیم محمدیان را به دلیل ترویج خشونت بست.

ازمیانخبرها
«شاه دزد خارجی»
درمشهدبهدامافتاد

دستگیری  3مالخر
و کشف  52عدد باتری خودرو
جانشین رئیس پلیس مشهد از دستگیری
مالکان سه مغازه به اتهام مالخری اموال
مسروقه در شهرک شهید رجایی مشهد خبر
داد .سرهنگ «محمد طبسی»گفت :تیم
های دایره تجسس کالنتری سیدی مشهد
در پیگیری پرونده سرقت های باتری خودرو
مالکان سه مغازه در شهرک شهید رجایی
مشهد را دستگیر کردند که باتری های
سرقتی را از سارقان شبرو خریداری می
کردند .وی افــزود :با دستگیری سه متهم
که دو تن از آنــان تبعه خارجی هستند در
بازرسی از سه مغازه مذکور  52عدد باتری
خودرو کشف شد .وی اضافه کرد تاکنون
 20مالباخته شناسایی شده اند.

ماجرایدزدیکهخود را زنده بهگورکرد!

عکس ها از خراسان

فرماندهانتظامیمشهدازدستگیرییکتبعه
خارجی خبر داد که با جعل مدارک و لباس
نظامی از سارقان ولگرد اخــاذی می کرد.
سرهنگ «اکبر آقابیگی» با اعــام این خبر
گفت :تیم های دایره تجسس کالنتری خلق
آباددراجرایطرحتشدیدمقابلهباسرقتهای
خیابانی با دستگیری چند سارق آهن آالت
ضایعاتیبهسرنخهاییدستیافتندکهنشان
میدادفردیمامورنماازآناناخاذیمیکرده
است.فرماندهانتظامیمشهدافزود:ماموران
پسازهماهنگیبامقامقضاییاوراداخلخانه
اش دستگیر کردند .سرهنگ آقابیگی اظهار
کرد :در بازرسی از محل ،شناسنامه جعلی،
دستبند،بیسیم،لباسنظامیوابالغیههای
جعلی نظامی کشف شد .وی گفت :متهم که
تبعهخارجیاستدراعترافاتاولیهخودبیان
کرد با جعل شناسنامه فردی ایرانی که فوت
کرده،خودراایرانیمعرفیمیکردهومرتکب
اخاذیازسارقاننیزمیشدهاست.

هالکت شرور معروف
غرب مازندران

پس از مجروح شدن یکی از سارقان سابقه دار با شلیک پلیس اتفاق افتاد

سجادپور -دو برادر سابقه دار که هنگام ارتکاب
سرقت از خودروهای شهروندان ،در محاصره
نیروهای کالنتری سناباد مشهد قــرار گرفته
بودند در تاریکی شب حوادث عجیبی را برای
فرار از چنگ قانون رقم زدند!
به گزارش خراسان ،در پی افزایش برخی جرایم
خــرد و به ویــژه سرقت لــوازم داخلی و قطعات
خودروهای شهروندان ،مرحله دیگری از طرح
ارتــقــای امنیت اجتماعی با دستور سرهنگ
آقابیگی (فرمانده انتظامی مشهد) در دستور کار
نیروهای انتظامی قرار گرفت.
در راستای اجــرای این طرح ،گروه زبده ای از
نیروهای گشت نامحسوس و تجسس کالنتری
سناباد مشهد بــه فرماندهی ســرگــرد بیگی
(رئیس کالنتری) وارد عمل شدند و بررسی
های تخصصی گسترده ای را در این باره آغاز
کردند .نیروهای کالنتری که همه تجربیات
پلیسی و امکانات و تجهیزات عملیاتی را برای
مبارزه با جرایم خرد به کار گرفته بودند ،در قالب
چند گروه ویژه بررسی های فنی و ردیابی های
اطالعاتی را در حوزه استحفاظی به طور شبانه
روزی ادامــه دادنــد تا این که اوایــل بامداد روز
گذشته ،گروهی از نیروهای گشت به راننده و
سرنشین یک دستگاه پراید در محدوده میدان
صاحب الزمان (عج) مشکوک شدند و آنان را
زیرنظر گرفتند .نیروهای انتظامی که با استتار
کامل در تعقیب پراید بودند ناگهان متوجه شدند
که سرنشین آن پیاده شد و با ابزاری که در دست
داشت به سوی یکی از خودروهای پارک شده
شهروندان در حاشیه خیابان رفــت .ماموران
که دیگر یقین داشتند با یک باند سرقت حرفه
ای روبه رو شده اند ،در تاریکی شب چشم از دو
سارق پراید سوار بر نداشتند تا این که آن ها به
قصد سرقت از خــودرو ،در آن را باز کردند .در
این هنگام بود که نیروهای گشت کالنتری وارد
عمل شدند و دزدان را به محاصره درآوردند اما

سرنشین پراید که مشغول سرقت بود ناگهان با
یک قبضه خنجر به سمت ماموران حمله ور شد
و با توهین و فحاشی فریاد زد که کسی دنبال
من نیاید!!
در پــی حمالت مکرر س ــارق ،مــامــوران نیز با
استفاده از تکنیک های رزمی سعی داشتند او را
خلع سالح کنند اما سارق خشمگین برای فرار
از چنگ قانون ،همچنان بی محابا و در تاریکی
شب به سوی ماموران خنجر می کشید تا راه فرار
را باز کند .در همین حال نیروهای انتظامی به
ناچار و با استفاده از قانون به کارگیری سالح
و با دادن اخطارهای قانونی ،مجبور به شلیک
شدند و پای سارق  30ساله را که مجتبی نام دارد
هدف گرفتند.
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گزارش خراسان حاکی است با مجروح شدن این
سارق جوان ،بالفاصله با تماس پلیس ،نیروهای
اورژانس درمحل حادثه حضور یافتند و او را به
بیمارستان ثامن االئمه (ع) ناجا انتقال دادند
اما در میان این درگیری ها ،سارق دیگر با رها
کردن خودروی پراید به داخل منزل متروکه ای
در همان اطراف گریخته بود بنابراین نیروهای
انتظامی ب ــرای دستگیری همدست وی به
عملیات شبانه خود ادامه دادند و با ردزنی های
اطالعاتی ،به آثاری از اختفای سارق در منزل
مخروبه دست یافتند .اما جست وجوهای آن ها
در تاریکی شب نتیجه ای نداشت تا این که چراغ
قوه های پلیس روشن شد و ماموران در زیر نور
چراغ قوه ها عملیات ردیابی را گسترش دادند.

در این شرایط بود که ناگهان خاک های نرم
و به هم ریخته در بخشی از این منزل مخروبه
توجه نیروهای انتظامی را به خود جلب کرد
که کیسه پالستیکی پاره ای نیز روی خاک ها
قــرار داشــت .وقتی مــامــوران با دقــت به خاک
ها نگاه کردند ناگهان چشم و دماغ انسانی را
دیدند که از زیر خاک بیرون آمده بود .ماموران
کالنتری سناباد بالفاصله بخشی از خاک های
نرم را کنار زدند که ناگهان جوانی از دل خاک
خود را بیرون کشید اما مجال فرار نیافت و در
چنگ پلیس گرفتار شد .این جوان همان سارق
فــراری بــود که تحقیقات مشخص کــرد بــرادر
دزد مجروح است و او نیز همانند برادرش چند
فقره سابقه کیفری سرقت و شرارت دارد .بنابر
گزارش خراسان ،با انتقال این جوان  28ساله
به کالنتری ،بررسی های تخصصی در این باره
آغاز شد .تحقیقات پلیس بیانگر آن بود که دو
برادر  28و  30ساله از سارقان حرفه ای هستند
که چند ساعت قبل خودروی پراید را از شهرک
عسگریه مشهد سرقت کرده اند و با آن به اموال
و قطعات خودروهای پارک شده دستبرد می
زدند!
از سوی دیگر نیز بررسی ها مشخص کرد :دو
برادر سارق ،پرونده مفتوح سرقت در شعبه 404
دادسرای عمومی و انقالب مشهد دارند و یکی از
آن ها به تازگی از زندان آزاد شده است.
بنابراین گزارش ،با توجه به اهمیت و حساسیت
موضوع و احتمال ارتکاب جرایم گسترده تر
توسط دو سارق مذکور و با صدور دستور ویژهای
از ســوی قاضی ســیــدجــواد حسینی (معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی) پرونده دو متهم
مذکور در شعبه  404توسط قاضی باقری مورد
رسیدگی دقیق قرار گرفت همچنین ماموران در
بازرسی از خودروی پراید به اموال سرقتی دیگر و
همچنین آالت و ادوات جرم و ابزار سرقت خودرو
دست یافتند که تحقیقات در این باره ادامه دارد.

انتقال182کیلو حشیش
در پوشش کولبری عبوری
توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان از ناکامی
کولبرانقاچاقچیدرانتقال182کیلوگرمحشیش
درعملیات ماموران یگان تکاوری 113شهرستان
راورخبرداد .بهگزارشخبرنگارماسردار"رضابنی
اسدی فر"گفت :ماموران یگان تکاوری113امام
موسیکاظم(ع)شهرستانراوردرپیدریافتخبری
درخصوص تردد قاچاقچیان ازنقاط کوهستانی
بخشرایندریکمحدودهازاینمنطقهمستقرشدند
وبا مشاهده چند نفرکولبرعبوری ازنقاط صعب
العبور به آن ها دستورایست دادنــد .مقام ارشد
انتظامی کرمان تصریح کرد:این افراد با مشاهده
ماموران با به جا گذاشتن محموله های همراه خود
از محل فرار کردند که ماموران با محاصره منطقه
موفق شدنددونفرازآن ها را دستگیروازکوله های
به جا مانده قاچاقچیان182کیلوگرم حشیش
کشفکنند.

...

درامتدادتاریکی

هدیه شیطانی!
بیشتر به خاطر همسر اولــم دچــار عذاب
وجدان شده ام می خواهم همسر دوم خودم
را طالق بدهم تا مبادا همسر اولم بویی از
ازدواج مخفیانه ام ببرد و زندگی ام متالشی
شود .من فقط با وسوسه های مالی خودم را
بدبخت کردم .کاش همه این ماجراها یک
کابوس شبانه باشد و...
مرد  38ساله در حالی که بیان می کرد از
خیانت به همسرم پشیمانم چرا که آرامش
زندگی ام را به پول کثیف فروختم درباره
سرگذشت خــود به کارشناس اجتماعی
کالنتری الهیه مشهد گفت :بدبختی های
من از درگیری پشت چراغ قرمز شروع شد.
آن روز «سیما» با دوستانش در حالی سوار
یک دستگاه خودروی شاسی بلند بودند که
وضعیت حجاب مناسبی نداشتند.
من هم که راننده یک شرکت دولتی بودم
سوار بر خــودروی نیمه شاسی کنار آن ها
ایستادم.
آن ها با سبز شدن چــراغ راهنمایی و در
حال حرکت مقابل خودروی من پیچیدند
که من از شدت عصبانیت برای چند ثانیه
دستم را روی بوق خودرو گذاشتم در این
لحظه دوستان سیما (رانــنــده) شــروع به
فحاشی کردند و من هم جلوی خودروی
آن ها پیچیدم خالصه کارمان به درگیری
و کالنتری کشید ولی در نهایت از یکدیگر
گذشت کردیم و من با عذرخواهی از آن ها
از کالنتری بیرون آمدم.
چند روز بعد زنی با من تماس گرفت و خود
را «سیما» معرفی کرد او را شناختم اصرار
داشــت از نزدیک مــرا ببیند ولــی دلیلش
را نمی گفت فقط به خاطر کنجکاوی سر
قرار رفتم.
آن روز حرف های زیادی بین ما رد و بدل شد
به طوری که وسوسه های شیطانی رهایم
نمی کرد و این گونه ارتباط من و سیما شکل
گرفت و ما هر روز بیشتر به هم نزدیک تر می
شدیم .حدود چهار ماه بعد سیما پیشنهاد
ازدواج دایم داد اما من قبول نکردم چرا که
همسر و زندگی ام را دوست داشتم ولی او
با اصرار بر این موضوع مدعی بود که نمی
گذارد همسرم متوجه شود تا این که مدتی
بعد سیما با خرید یک دستگاه خــودروی
شاسی بلند چینی به عنوان هدیه تولد مرا
غافلگیر کرد و این گونه بیشتر در قلب من جا
گرفت و با وسوسههای طنازانهاش مرا برای
ازدواج دایم تحت فشار قرار داد.
با آن که درآمد خوبی داشتم و از نظر مالی
هیچ کمبودی در زندگی احساس نمی
کردم اما سیما نقش خود را خوب بازی می
کرد او می گفت عاشقم شده است و نمی
تواند مرا فراموش کند با وجود این از یک
سو با وسوسه های مالی و از سوی دیگر با
زبان تهدید طوری رفتار می کرد که اگر با
او ازدواج نکنم زندگی ام به تباهی کشیده
می شود خالصه در شرایطی قرار گرفتم
کــه مجبور شــدم بــا ترفندی خــاص و یک
شناسنامه دیگر او را به عقد دایــم خودم
درآورم با آن که مجبور به ازدواج شده بودم
اما عذاب وجدان رهایم نمی کرد .سیما مرا
با وسوسه های شیطانی و مالی اغفال کرده
بود در حالی که می دانست من همسر و
فرزند دارم.
او یک بار طعم تلخ طالق را چشیده بود و
می دانست متالشی شدن یک زندگی چه
معنایی دارد ولی باز هم حاضر شد وارد
زندگی یک زن بی گناه شود و آن را نابود
کند .دیگر حاضر نیستم حتی یک روز با او
زندگی کنم می خواهم او را طالق بدهم تا
همسر اولم بویی از ازدواج مخفیانه ام نبرد.
گاهی که به چهره معصوم همسرم می نگرم
و به یاد سختی هایی می افتم که دوشادوش
من آن ها را تحمل کرد تا من زندگی آرامی
داشته باشم .از شدت شرم می خواهم دست
به خودکشی بزنم اما دلم به حال فرزندانم
می ســوزد .می خواهم به آرامــش گذشته
بــازگــردم امــا سیما به هیچ وجــه حاضر به
طالق نیست و می گوید نمی خواهد برای
یک بار دیگر طعم تلخ جدایی را تجربه کند.
ای کاش...
شــایــان ذک ــر اس ــت بــه دســتــور سرهنگ
توفیق حاجی زاده (رئیس کالنتری الهیه
مشهد) پرونده این زوج در دایره مددکاری
اجتماعی کالنتری مــورد رسیدگی قرار
گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

