حوادث

دوشنبه  1۳اردیبهشت 1400
 20رمضان .144۲شماره 2065۱

معتاد شیشه ای جنایت وحشتنایک را در مهشد رقم زد

آدمسوزیدر اتاقنگهبانی

در امتداد تاریکی

فرارازچنگشیطان!

به ناچار لب به اعتراف گشود و
گفت:ازمدتهاقبلموادمخدر
صنعتی (شیشه) مصرف می
کنم.آنشبنیزتصورمیکردم
کههمسرمبهاتاقنگهبانیروبه
رو رفته اســت وبــا مــرد نگهبان
سروسری دارد به همین دلیل
ّ
قوطیبنزینراکهازسهروزقبل
از پمپ بنزین نزدیک میدان
معراج خریده بودم  ،برداشتم و
چون می دانستم اجاق گاز تک
شعله نگهبان همیشه روشن
استوزیرسوراخرویدیوارقرار
دارد ،بنزین ها را داخل اتاقک
ریختموفرارکردم.ایندرحالی
متهم درحال تشریح صحنهجنایت
بود که تحقیقات نشان می داد
ماجراییساختهذهناوست!
مرد سرایدار حدود یک ماه قبل
نیز ادعا کرده است که فردی همسرش را به گــزارش خراسان ،تحقیقات بیشتر در
ربودهوبهداخلاتاقنگهبانیبردهاستاما این باره با صدور دستورات ویژه ای از سوی
با حضور صاحبکار آن جا مشخص شد که قاضیدکترحسنزرقانیدرپلیسآگاهی
مرد سرایدار دچار توهم شده است و چنین خراسانرضویهمچنانادامهدارد.

عکس :خراسان

سجادپور -سرایدار یک باغ ویال در بولوار
توس مشهد ،نگهبان یک کارگاه صحافی
را به آتش کشید و جنایت وحشتناکی را
رقم زد .به گزارش اختصاصی خراسان،
مــاجــرای ایــن قتل هولناک در ساعت
 2:45بامداد نهم اردیبهشت هنگامی
رخ داد که سرایدار شیشه ای یک باغ ویال
در بولوار تــوس تصور کــرد که همسرش
با نگهبان کارگاه بزرگ صحافی ارتباط
غیرمتعارف دارد  ،این در حالی بود که
همسر اسماعیل-م (تبعه افغانستانی) از
حدود یک ماه قبل به منزل برادرش رفته
بود تا از چنگ شوهر معتادش رها شود!
گــزارش خراسان حاکی است ،در حالی
که این تصور اسماعیل را آزار می داد ،او
ظــرف پالستیکی حــاوی بنزین (قوطی
نوشابه خانواده) را از داخل اتاق برداشت
و به بیرون از باغ رفــت .او که می دانست
چند آجر در قسمت باالی اتاقک نگهبانی
بهخاطرلولهکشیگازقبالبرداشتهشدهو
مستحکمنیست،ازتختهچوبیباالرفتوبا

برداشتنچندآجربنزینهاراداخلاتاقک
خالی کرد .در آن ساعت بامداد «علی-د»
(مرد 50سالهنگهبان)رویتختخوابیده
بودواجاقتکشعلهنیزروشنبود.ناگهان
شعله های آتش زبانه کشید و مرد نگهبان
آتش گرفت و تالش کرد خود را نجات دهد
اما در اتاقک قفل بود و او زمانی توانست
قفل را باز کند که دیگر شعله های آتش
پیکرش را فراگرفته بود .همزمان با فرار
سرایدار باغ و فریادهای دلخراش نگهبان
 50ساله ،برخی اهالی متوجه موضوع
شدندوبااورژانستماسگرفتند.براساس
اینگزارش،باانتقالپیکرسوختهاینمرد
به بیمارستان ،تالش ها برای نجات جان
وی به نتیجه نرسید و «علی-د» روز یازدهم
اردیبهشت،براثرعوارضناشیازاینآتش
سوزیجانسپرد.درحالیکهبررسیهای
مقدماتی حکایت از آتش سوزی در کارگاه
داشت و احتمال می رفت این ماجرا فقط
یک آتش سوزی عمدی باشد اما با حضور
قاضی دکتر حسن زرقانی در محل حادثه

وبازبینیدوربینهایترافیکیومداربسته
درونکارگاه،ورقبرگشتواحتمالوقوع
جنایتقوتگرفتچراکهدربازبینیفیلم
ها حضور بامدادی مرد سرایدار در کوچه
ظن قاضی ویژه قتل را برانگیخت و بدین
ترتیبماجرایاینآتشسوزیزیرذرهبین
تحقیقات جنایی رفت .از سوی دیگر آثار
سوخته قوطی پالستیکی حاوی بنزین به
اینفرضیهقوتمیبخشید.بههمیندلیل
گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضــوی با نظارت
مستقیمسرهنگمهدیسلطانیان(رئیس
اداره جنایی آگاهی) ماموریت یافتند تا به
بررسیدقیقموضوعبپردازند.کارآگاهان
در همان تحقیقات اولیه و با هماهنگی
قاضیزرقانی،سراغمردسرایدارباغویالی
روبه روی محل حادثه رفتند و بررسی های
ویژهایراآغازکردند.اینمردکهابتداادعا
می کرد از ماجرای آتش سوزی خبرندارد،
وقتی در برابر اسنادی قرار گرفت که او را
هنگام آتش سوزی در کوچه نشان می داد

آتش سوزی هولناک در کارخانه مواد شیمیایی
در این حادثه  6نفر مصدوم شدند و 2خودروی آتش نشانی و حدود  10خودروی شخصی سوخت

آتشنشانان مشغول لکهگیری و ایمنسازی
منطقهشدند.
▪ورود دادستانی به حادثه

عکس  :ایسنا

گروه حوادث /حادثه آتش سوزی در یکی
ازواحدهایصنعتیواقعدرشهرکصنعتی
شکوهیه قم ،شش مصدوم به جا گذاشت.
همچنین بر اثر این آتش سوزی دو خودروی
آتش نشانی و حدود  10خودروی شخصی
کامل در آتش سوخت .سخنگوی سازمان
آتش نشانی قم در گفت و گو با ایسنا در این
بــاره اظهار کــرد :ساعت  ۶و  ۲دقیقه صبح
دیروزحادثهحریقدرکارخانهمولدانصنایع
شیمیاییواقعدرشهرکصنعتیشکوهیهبه
مرکزفرماندهیسازمانآتشنشانیقماعالم
شد و به دلیل گستردگی حریق و درخواست
آتشنشانی مستقر در شهرک صنعتی،
بالفاصله  ۲۰خودروی سنگین آتشنشانی
و بیش از  150آتشنشان و تانکرهای آب
رسان از شهرداری و آبفای قم به محل حادثه
اعزامشدند.
حمید کریمی افزود :به دلیل وسعت حریق
وانفجاردرمخازنشیمیاییباتالشهمکاران
اجــازه سرایت به مخازن الکل داده نشد؛
ولی متاسفانه بر اثر انفجار و پاشیده شدن
مــواد شعلهور روی خــودروی آتشنشانی و
جاری شدن این حریق در کوچههای مجاور
یآب،دوخودرویعملیاتیآتش
ازطریقجو 
نشانی از قم و شهرک صنعتی شکوهیه به
طور کامل سوختند ،تعدادی از خودروهای

شخصی نیز که در کنار خیابان پارک شده
بودند و امکان فرار برای آنها به دلیل انجام
حفاری در انتهای یکی از کوچههای محل
حادثه و مسدود شدن مسیر ورود و خروج
وجود نداشت ،در این حادثه سوختند .در
نهایت آتش سوزی به طور کامل اطفا شد و

همچنینبهگزارشایرنا،دادستانعمومیو
انقالب قم با اشــاره به حادثه حریق دیروز
در شهرک صنعتی شکوهیه قم گفت :در
پی وقــوع آتـشســوزی در کارخانه شرکت
مــولــدان شیمی کــه در تولید روغ ـنهــای
صنعتی و شیمیایی فعالیت داشته است،
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و
حجم خسارت وارد شده و به منظور بررسی
ابــعــاد قضیه و روش ــن شــدن علت حادثه،

دادستانی قم موضوع را در دستور کار خود
قــرار داده و ضمن تشکیل پرونده قضایی،
دستورات الزم را به مراجع ذیربــط صادر
کــرده اســت .حجت االســام و المسلمین
حسن غریب با تأکید بر این که دستگاههای
نظارتیومسئولدرحالبررسیابعادموضوع
هستند ،افــزود :در صورت احراز وقوع جرم
با افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
ویهمچنینگفت:براثراینحریقگسترده
دو دستگاه خـــودروی آتــش نشانی و ۱۰
دستگاهخودرویشخصیکام ً
الدچارحریق
شد .همچنین دو تن از پرسنل آتش نشانی
و چهار تن از پرسنل کارخانه مصدوم شدند
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که حال عمومی آتش نشانان مطلوب است ،
افراد دیگر نیز به صورت سرپایی مداوا شدند
وخوشبختانهفوتینداشتیم.
▪بیش از  ۸۰میلیارد خسارت

همچنین بــه گـــزارش ایــســنــا ،علیاصغر
سلطانی ،معاون دادستان قم به خبرنگاران
گفت :میزان خسارت در برآوردهای اولیه
بیش از  ۸۰میلیارد تومان اعالم شده و این
کارخانه حدود ۴۸۰کارگر داشته است .وی
افزود :علت آتش سوزی بر اساس نظر اولیه
کارشناسان غیرعمدی بوده اما بررسیهای
الزمدربارهاینموضوعادامهدارد.

اگرچهبهسختیازچنگمردشیطانصفتیفرارکردمکهبهبهانهاستخدامکارگر
نظافتیمرابهمنزلشکشاندهبودامادرواقعخودموهمسرمرامقصراصلیاین
حادثهوحشتناکوکابوسوارمیدانم .زن29سالهایکهبرایشکایتازمردی
شیطان صفت وارد کالنتری میرزا کوچک خان مشهد شده بود ،با بیان این که
اعتمادبیجابهمردیغریبهوبیمسئولیتیشوهرمعتادم،مرادرگیراینمخمصه
تلخکرد،بهمشاورومددکاراجتماعیکالنتریگفت:خانوادهام30سالقبلبه
ایرانمهاجرتکردندودرمشهدساکنشدند.پدرمکارگرسادهبودونمیتوانست
مخارجخانوادههفتنفرهماراتامینکند.بههمیندلیلمرادر13سالگیشوهر
دادتاکمیاوضاعاقتصادیاشبهترشود.باآنکهفهمدرستیازازدواجنداشتم
و نامزدم را نیز نمی شناختم ،اما به اصرار خانواده ام پای سفره عقد نشستم و یک
زندگی تلخ را شروع کردم .نامزدم که هموطنم بود ،انگار هیچ عالقه ای به من
نداشتوهموارهمراکتکمیزدوبدرفتاریمیکرد.مدتیبعدتازهفهمیدمکه
شوهرم اعتیاد شدیدی به مواد مخدر صنعتی دارد و این رفتارهای وحشتناک
به دلیل عوارض ناشی از توهم مصرف مواد مخدر است .او جوانی بیکار و بی
مسئولیتبودتاجاییکهمراوادارمیکرددرخانههایمردمکارکنمودستمزدمرا
بهاوبدهمتاموادمخدرتهیهکند.منهممجبوربودمبرایحفظآبروومراقبتازدو
فرزندمبهخواستههایشعملکنم.باالخرهیکروزدرسایتدیوارآگهیاستخدام
کارگربراینظافتمنزلرادیدموباشمارهزیرآگهیتماسگرفتم.مردیگوشی
تلفن را برداشت و پس از گفت وگو درباره نوع کار ،با هم قرار گذاشتیم اما زمانی
کهمنسرقرارحاضرشدم،آنمردنیامد.مدتیبعدمحلراترککردموبهطرف
خانهامبازگشتمامادرهمینهنگامآنمردتماسگرفتوباعذرخواهیازاینکه
تاخیرکردهاست،ازمنخواستبهسرقراربازگردم.اوبایکپرایدسفیدرنگدر
محلمنتظرمبود.خودمهمنمیدانمکهچگونهبهمردیغریبهاعتمادکردموبه
منزلشرفتم.شایدهمبهدلیلنیازمالینتوانستمبهعاقبتاینبیاحتیاطیفکر
کنم.خالصهوقتیبهمنزلرسیدیم،اوحدوددوساعتدربارههمسروزندگیاش
با من صحبت کرد .او می گفت همسرش را به شدت دوست دارد اما قرار است از
یکدیگرطالقبگیرند.آنمردباحرفهایشاحساساتمراتحتتاثیرقراردادهبود
ومنازنیتپلیداوخبر نداشتم.وقتیسخنانشبهپایانرسید،درحالیکهاشک
ازچشمانمجاریشدهبود،ازمنخواستیکیازلباسهایهمسرشرابپوشم
و مشغول کار شوم چرا که از دیدن آن لباس ها حس آرامش می گیرد .من هم که
زنیاحساسیوعاطفیبودم،خیلیراحتپذیرفتموباپوشیدنیکیازمانتوهابه
امورنظافتخانهمشغولشدم.وقتیکارمبهپایانرسید ،داخلاتاقخوابرفتم
تا مانتوی همسرش را در کمد لباس هایش بگذارم ،در همین لحظه ناگهان آن
مردغریبهداخلاتاقشدودستمراگرفت.زمانیکهفهمیدمدرچهدامیافتاده
ام،فریادزنانقصدفرارداشتمکهآنمردجلویدهانمراگرفت.باالخرهبادست
و پا زدن های زیاد و به هر سختی بود از آن خانه فرار کردم ولی تا چند روز ترس و
وحشتی عجیب وجودم را فرا گرفته بود و مانند انسان های افسرده در خودم فرو
رفتهبودم.ازهمهچیزوهمهکسمیترسیدمولیدرنهایتتصمیمگرفتمبهپلیس
مراجعه کنم تا آن مرد شیطان صفت به سزای عملش برسد .با این حال ،خودم و
همسر معتادم را عامل اصلی این حادثه هولناک می دانم و  ...شایان ذکر است،
بررسیهایتخصصیپلیسدربارهادعاهایاینزنجوانآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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