حوادث

یک شنبه  3۱فروردین 1399
2۵شعبان.1441شماره 2035۷

اخت

ازمیانخبرها

سقوطمرگباردیواربتنی
روی کارگر جوان

تهدیدپزشکبهدلیلنارضایتی
از عملبینی!

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهران
بزرگ از دستگیری دو نفر که اقدام به تهدید یک
پزشک باسابقه در فضای مجازی کــرده بودند،
خبر داد .سرهنگ تــورج کاظمی در گفتوگو
با ایسنا ،دراین باره اظهار کرد :اواسط دی ماه
سال گذشته مردی حدود ۷۰ساله که از پزشکان
باسابقه جراحی پالستیک بود با مرجوعه قضایی
به پلیس فتا مراجعه و اعالم کرد که از سوی دو فرد
ناشناسموردتهدیدوهتکحیثیتواقعشده واین
موضوعمشکالتیرابرایشایجادکردهاستکهدر
همین راستا تیمی از ماموران پلیس فتا رسیدگی
به موضوع را در دستور کار خود قرار دادنــد .وی
ادامه داد :در نخستین گام از تحقیقات مشخص
شدکهیکیازافرادتهدیدکنندهسابقابیمارهمین
فرد بوده است .تهدیدکنندگان نیز درخواست
داشتند که مبلغی از سوی پزشک به آنان پرداخت
شود .رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به
اقدامات پلیسی برای شناسایی دو متهم گفت:
طی تحقیقات انجام شده ،محل حضور این دو نفر
شناسایی شد و ماموران پس از هماهنگی با مقام
قضاییدومتهمراکهحدود ۲۵سالسنداشتند،
دستگیروبهمقرانتظامیمنتقلکردند.درجریان
بازجوییهانیزمشخصشدکهیکیازآنانپیشتر
بینیاش را نزد شاکی جراحی کــرده و چون از
کیفیت جراحی رضایت نداشته  ،دست به تهدید
پزشکخودزدهاست.بهگفتهکاظمی،برایهردو
متهمپروندهایتشکیلشدهوآنانبرایادامهروند
رسیدگیبهجرمروانهدادسراشدند.

سان

در امتداد تاریکی

یورش پلیس به کشتارگاه خودروهای سرقتی!

سجادپور -ماموران کالنتری شهرک
ناجای مشهد در یک عملیات ضربتی و
غافلگیرانه به گــاراژی هجوم بردند که
محل اوراق کردن خودروهای سرقتی
بود.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
این عملیات هماهنگ برای ریشه سوزی
باندهای سرقت خودرو در مشهد از آن
جا آغاز شد که در پی وقوع سرقت های
متعدد خودروهای پراید و پژو در مناطق
مختلف شهر ،طرح جامعی برای ارتقای
امنیت اجتماعی بــا صــدور دســتــورات
ویژه ای از سوی سرهنگ عباس صارمی
ساداتی (رئیس پلیس مشهد) به اجرا
درآمــد .به همین دلیل عوامل انتظامی
در کالنتری ها به صــورت شبانه روزی
وارد عمل شدند و هرگونه سرنخی را
با جدیت دنبال کردند تا این که بیست
و ششم فروردین و به دنبال سرقت یک
دستگاه پــرایــد در ح ــوزه استحفاظی
کالنتری شهرک ناجای مشهد ،گروه
ویژه ای از نیروهای کارآزموده تجسس
به فرماندهی مستقیم سرهنگ محمد
فیاضی (رئــیــس کالنتری) بــه ردیابی
دزدان پــرایــد پرداختند .ایــن گــزارش
حاکی است ،نیروهای تجسس در اولین
مرحله از این عملیات و بازبینی دوربین
های مداربسته به سرنخ هایی رسیدند
که نشان می داد با یک باندحرفه ای و
سابقه دار طرف هستند چرا که سارقان
مذکور بالفاصله مورد شناسایی ماموران
کالنتری و مال باخته قرار گرفتند .در

عکس اختصاصی خراسان

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران از مرگ یک کارگر جوان در زیر
یک دیــوار بتنی خبر داد .سید جالل ملکی در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان این که این حادثه ظهر
دیــروز اتفاق افتاد افــزود :با حضور آتشنشانان
در محل مشاهده شد که حادثه در یک ساختمان
درحال ساخت با اسکلت بتنی رخ داده و درحالی
که یک کارگر ۲۴ساله افغانستانی در حال کار در
قسمت زیر زمین این ساختمان بوده ناگهان دیوار
بتنیقدیمیباقیماندهازساختمانقبلیبرسراین
کارگر سقوط کرده است .آتشنشانان همزمان با
ایمنسازیمحلاینکارگررااززیرآوارخارجکردند
کهباتحویلویبهعواملاورژانسمستقردرمحل
حادثه مشخص شد که او به دلیل شدت جراحات
واردشدهجانخودراازدستدادهاست.

بادستورمعاوندادستانمرکزخراسانرضویصورتگرفت
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همین راســتــا ،مــعــاون دادســتــان مرکز
خراسان رضوی با مطالعه اولین گزارش
پلیس درب ــاره چگونگی سرقت پراید،
دستورات محرمانه و تخصصی ویژه ای را
برای پیگیری پرونده سرقت و دستگیری
اعضای این باند صادر کرد .قاضی دکتر
اسماعیل رحمانی همچنین با توجه به
اهمیت موضوع از نیروهای انتظامی
خــواســت بــا هــمــکــاری م ــال بــاخــتــه به
ریشهیابی سرقت های مذکور بپردازند
و مکا نهای اختفا یا فــروش قطعات و
محتویات خــودروهــا را نیز شناسایی
کنند .در پی دستورات قضایی ،گروه ویژه
نیروهای تجسس با توسل به شگردهای
فنی و اطالعاتی ،موفق شدند به شماره
تلفن سرکرده باند دست پیدا کنند و او را

با یک قرار صوری به دام بیندازند.
در بــازرســی از خـــودروی پــرایــد عباس
(متهم) تعدادی از لوازم و قطعات سرقت
شده متعلق به پراید مال باخته کشف
شد و بدین ترتیب عملیات پلیس برای
متالشی کــردن ایــن باند ادامــه یافت.
ماموران انتظامی در حال انتقال متهم
به مقر انتظامی بودند که از طریق منابع
و مخبران به اطالعاتی دست یافتند که
نشان می داد همدست دیگر سرکرده
باند درون یک فست فود فروشی حضور
دارد بنابراین آن ها با هماهنگی قاضی
رحمانی بی درنــگ وارد عمل شدند و
عضو دیگر این باند را نیز دستگیر کردند.
در پی اعترافات متهمان مشخص شد که
آن ها خودروهای سرقتی را در یک گاراژ

چرا قاتل شدم!

در منطقه بولوار هفت تیر و همچنین
منزلی در منطقه بــولــوار شهید صیاد
شیرازی اوراق می کنند و قطعات آن را
به فروش می رسانند .ادامه بازجویی ها
بیانگر آن بود که سرکرده باند تعمیرگاه
خودرو (مکانیکی) دارد و در این پوشش
به راحتی بــرای اوراق کــردن خودروها
اقدام می کند.
بنابر گزارش خراسان ،متهمان دستگیر
شده در حالی همدستان دیگر خود را به
پلیس لو دادنــد که ماموران تجسس در
بازرسی از کشتارگاه خودروهای سرقتی
لوازم و قطعات زیادی کشف کردند که
دزدان آن ها را سالخی کرده بودند.
با انتقال لــوازم سرقتی به کالنتری که
فقط بیش از هــزار قطعه آچــار و ابــزار به
همراه  42قلم انواع قطعات و محتویات
خـــودرو بــود تــاش گسترده ای بــرای
دستگیری دیگر عوامل مرتبط با این باند
آغاز شد.
این گزارش حاکی است ،اعضای دستگیر
شــده ایــن باند تاکنون بــه سرقت پنج
دستگاه پراید و یک دستگاه پژو اعتراف
کرده اند اما بررسی های مقدماتی نشان
می دهد که آنان سرقت های بیشتری را
انجام داده اند بنابراین با دستور سرهنگ
صارمی ساداتی ،عملیات ضربتی پلیس
برای کشف دیگر سرقت های احتمالی
ادامــه دارد و سپس متهمان در اختیار
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی
قــرار می گیرند تا ماجرای سرقت های
مذکور به طور ویژه پیگیری شود.

باند بزرگ سوخت قاچاق در بم متالشی شد

کشف ۳۰مخزنذخیرهزیرزمینیسوختقاچاق
توکلی -باند بــزرگ قاچاق سوخت با
تالش سربازان گمنام امام زمان ( عج) در
بم شناسایی و متالشی شد.
بــه گــــزارش خــبــرنــگــار مــا  ،افــســران
اطالعاتی در اداره اطالعات بم از طریق
رصدهای اطالعاتی به سرنخ هایی از
محل نگهداری و ذخیره سوخت قاچاق
در روســتــای "خــواجــه عسکر "در حومه

عکس تزیینی است

شهربم دست یافتند و به تحقیق و بررسی
موضوع پرداختند .دادستان عمومی و
انقالب بم روز گذشته در تشریح جزئیات
ایــن خبر توضیح داد :ســربــازان گمنام
امام زمان ( عج) با اقدامات اطالعاتی
و پشتیبانی نیروهای انتظامی و یگان
تــکــاوری  ۱۱۴پلیس مستقر در بم
طی عملیاتی منسجم و هماهنگ در
روســتــای "خــواجــه عسکر"  ۳۰محل
ذخــیــره و نــگــهــداری سوخت قاچاق
را شناسایی کــردنــد و بیش از ۷۰
هــزار لیتر سوخت قــاچــاق  ،ادوات و
مخازن زیر زمینی کشف و ضبط شد.
بـــراســـاس ایــــن گــــــزارش  ،قــاضــی
ضیاءالدینی افــزود :ایــن باند بزرگ
سوخت قاچاق با استفاده از نگهداری
و ذخیره سوخت در منازل  ،واحد های
تجاری کارواش و تعویض روغنی اقدام
به قاچاق گسترده سوخت می کردند  .
وی با بیان این که با همکاری نیروهای

اداره اطــاعــات شهرستان بــم ،تمامی
مخازن ذخیره این باند که برای نگهداری
سوخت قــاچــاق بــود ،جمع آوری شد،
تصریح کرد :این باند به صورت زیرزمینی،
مخازن بیش از  ۱۵۰هزار لیتر سوخت
قاچاقرانگهداریمیکردکهباشناسایی
افسران اطالعاتی  ،جمع آوری شدند

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

و سوخت قاچاق کشف شده به شرکت
پخش فراورده های نفتی استان کرمان
تحویل شد .این مقام قضایی تاکید کرد:
دستگاه قضایی با قاطعیت با قاچاقچیان
سوخت برخورد قضایی می کند و تمام
واحدهای صنفی که جواز کسب نداشته
باشند ،پلمب خواهند شد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

9

من قصد کشتن آن جوان غریبه را نداشتم با آن که او زندگی دختر
باجناقم را از هم پاشیده بود ولی من قصد داشتم دست و پاهایش را
ببندم و او را تحویل پاسگاه بدهم اما...
جوان  36ساله ای که به اتهام قتل جوان موبوکسوری و با صدور
دستورات ویژه ای از سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد (قاضی
ویژه قتل عمد مشهد) دستگیر شده است پس از آن که به سواالت
تخصصی کــارآگــاه نجفی (افسر پــرونــده) پاسخ داد به تشریح
سرگذشت خود پرداخت و درباره این که چگونه به یک قاتل تبدیل
شد ،گفت :در روستای خرابه امین از توابع مشهد به دنیا آمدم و تا
کالس سوم راهنمایی تحصیل کردم اما در نهایت مقطع راهنمایی
را به اتمام نرساندم و مدرک تحصیلی هم نگرفتم در واقع عالقه
چندانی به درس و مدرسه نداشتم پدرم مانند بسیاری از اهالی
روستا به کشاورزی و دامداری اشتغال داشت من هم که از کودکی
به دامــداری عالقه مند بــودم بعد از ترک تحصیل به کمک پدرم
رفتم و در کنار او به کشاورزی و دامداری ادامه دادم تا این که برای
خدمت سربازی عازم بیرجند شدم و بعد از طی دوران آموزشی بقیه
خدمتم را در اندیمشک گذراندم .تقریبا یک سال از پایان خدمت
سربازی ام می گذشت که روزی پدرم دختر یکی از اهالی روستا را
برایم خواستگاری کرد که از خانواده ای آبرومند بودند من هم به
حرف پدرم گوش کردم و پای سفره عقد نشستم بعد از ازدواج همه
تالشم را به کار گرفتم تا زندگی خوبی فراهم کنم باالخره با همین
اندک درآمد دامداری و چوپانی منزلی را در روستا ساختم تا زندگی
مستقلی داشته باشم .سال ها با آرامش زندگی می کردم و صاحب
دو فرزند پسر شدم .روزگار خوبی را سپری می کردم تا این که حدود
 10سال قبل باجناقم که معتاد بود خانه و زندگی اش را ترک کرد و
به مکان نامعلومی رفت دیگر هیچ خبری از او نداشتیم و خواهرزنم
به سختی فرزندانش را بزرگ می کرد .در واقع پدربزرگ بچه ها با
هر زحمت و بدبختی بود به آن ها کمک می کرد تا دست نیاز به سوی
دیگران دراز نکنند .وقتی دختر بزرگ باجناقم به سن رشد رسید
او را عروس کردیم .همسرش از مناطق اطراف نیشابور بود ولی در
مشهد سکونت داشت.
خالصه با برگزاری آداب و رسوم سنتی و مراسم خواستگاری آن ها با
هم ازدواج کردند و مدت دو سال نامزد بودند .بعد از آن هم با کمک
پدربزرگش مجلس عروسی را برگزار کردیم تا زندگی مشترکشان
را آغاز کنند اما این زندگی بیشتر از یک سال طول نکشید و ما زمانی
متوجه اختالفات آن ها شدیم که در کشاکش طالق بودند .آن زمان
نفهمیدممشکالتزندگیآنهابرسرچهمسائلیبودچراکهمنهم
درگیر گرفتاری های زندگی خودم بودم .دامداری درآمد چندانی
نداشت و علوفه و آذوقه دام بسیار گران بود و نمی توانستیم هزینه
های زندگی را تامین کنیم با آن که من به مواد مخدر اعتیاد نداشتم
و گاهی هنگام بیماری و سرماخوردگی پای بساط مــواد مخدر
مینشستم اما باز هم حتی توانایی پرداخت هزینه های قبوض آب،
برق و گاز را نیز نداشتم .خالصه بعد از طالق دختر باجناقم او نزد دو
خواهر دیگرش بازگشت و خواهرزنم دوباره سرپرستی او را عهده دار
شد تا این که مدتی قبل از طریق خواهرزنم فهمیدم جوانی که اهل
منطقه سبزوار است برای دخترش از طریق تلفن ایجاد مزاحمت
می کند تازه متوجه شدیم که آن جوان غریبه ابتدا از طریق همین
شبکه های «مرگ و درد» (شبکه های اجتماعی فضای مجازی) وارد
زندگی اش شده و این دختر کم سن و سال را به دام این ارتباطات
تلفنی انداخته است به گونه ای که همین مسائل موجب شده تا
زندگی اش متالشی شود .وقتی این ماجرا را فهمیدم از خواهرزنم
خواستم اگر بار دیگر آن جوان غریبه تماس گرفت با او قرار بگذارد
تا منظورش را از این ارتباط بفهمیم .باالخره روز چهارشنبه قبل
( )99.1.27خواهرزنم با او در پلیس راه امام هــادی(ع) مشهد
قرار گذاشت و ما با هم سوار بر خودروی تیبا به محل قرار رفتیم و او
را به داخل باغ پدرزنم آوردیم .من قصد کشتن او را نداشتم فقط می
خواستم دست و پایش را ببندم و با پاسگاه تماس بگیرم اما او با دیدن
اسلحه ای که در دستم بود فرار کرد که من هم شلیک کردم حاال هم
پشیمانم و به دختران و پسران جوان توصیه می کنم به خاطر هوس
های زودگذر زندگی دیگران را متالشی نکنند و به عاقبت کارشان
فکر کنند اگرچه من هم باید با مشورت بزرگ ترها راه درست را
انتخاب می کردم اما...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

