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عامل جنایت در خوارابر فرویش مهشد دستگیر شد

چشمدرچشم    خونبار   !

سجادپور -نزاع دو جوان که هنگام ورود به
یکخواربارفروشیدرمشهد«چشمدرچشم»
شدهبودند،بهجنایتیوحشتناکانجامید.
به گزارش اختصاصی خراسان ،این حادثه
هولناکیکمخرداددرمنطقهقاسمآبادمشهد
هنگامی رخ داد که دو جوان 18و 21ساله با
یکدیگرواردخواربارفروشیخیاباناندیشه7
شدنداماتالقینگاهدومشتریبهکریخوانی
ومشاجرهکشید.

تصویر متهم به قتل در مرکز درمانی

توهین و فحاشی شدت گرفته بود که ناگهان
برق تیغه چاقو در فضای فروشگاه درخشید و
جوان 18سالهنقشبرزمینشد.خونزیادی
سنگفرش هــای خــواربــار فروشی را رنگین
کرده بود که با تماس شهروندان ،اورژانس از
راه رسید و پیکر نیمه جان «محمدرضا -ظ» را
در حالی به بیمارستان رضوی انتقال داد که
جوانضاربنیزازمحلگریختهبود.باگزارش
این حادثه به نیروهای انتظامی ،بررسی های
مقدماتی برای شناسایی ضارب فراری آغاز
شد اما از سوی دیگر تالش کادردرمانی برای
نجات جــوان  18ساله به نتیجه نرسید و او
بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربات چاقو
جانسپرد.
به دنبال گــزارش این ماجرا به قاضی ویژه
قتل عمد مشهد ،بالفاصله قاضی دکتر
صادق صفری عازم مرکز درمانی شد و بدین
ترتیب تحقیقات قضایی برای افشای راز این
جنایت وحشتناک ادامه یافت .با راهنمایی
و دســتــورات قاضی شعبه  208دادســرای

عمومیوانقالبمشهد،گروهیازکارآگاهان
ادارهجناییپلیسآگاهینیزواردعملشدندو
دامنهتحقیقاترابهبازبینیدوربینهایمدار
بسته کشاندند ،اما در بررسی های اولیه فقط
سرنخهاییازمشخصاتظاهریورنگلباس
هایضاربفراریبهدستآمد.
در همین حال کارآگاهان با نظارت و هدایت
مستقیم سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانیان
(رئیس اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضــــوی) گــــزارش مــحــرمــانــه ایـــن جنایت
وحشتناک را به مراکز درمانی مشهد اعالم
کردندوازآنانخواستنددرصورتیکهجوانی
با مشخصات یاد شده برای دریافت خدمات
درمانی مراجعه کرد ،بی درنگ موضوع را به
پلیس آگاهی گزارش دهند چرا که تحقیقات
میدانیکارآگاهاننشانمیداد،ضاربفراری
نیز از ناحیه شکم مجروح شده است! از سوی
دیگر هم ردیابی های اطالعاتی کارآگاهان
بیانگر آن بود که جوان  21ساله پس از فرار از
محلجنایتوطیمسافتیباپایپیاده،سوار

در امتداد تاریکی
ا

ختصاصی

خراسان

فرار از چنگ مرد چاقوکش!

یک دستگاه تاکسی سمند شده و به
مکاننامعلومیگریختهاست.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی
است ،هنوز تحقیقات کارآگاهان
با استفاده از تجربیات سرهنگ
کارآگاه جواد شفیع زاده (رئیس
پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی)
بــــرای رصـــدهـــای اطــاعــاتــی و
شناسایی مخفیگاه متهم به قتل
محل درگیری در خواروبار فروشی
فــراری ادامــه داشــت که کارکنان
است .بنابراین حلقه های قانون بر دستان
بیمارستان طالقانی بــا جوانی
زخمی روبه رو شدند که مدعی بود توسط این جــوان  21ساله گره خــورد و در مرکز
زورگیران و سارقان هدف ضربات چاقو قرار درمانی تحت نظر قرار گرفت.بازجویی های
گرفته است! طولی نکشید که با گزارش این اولیهحکایتازآنداردکهدوجوانفقطهنگام
حادثه به نیروهای انتظامی ،بی درنگ گروه ورود به خواربار فروشی با یکدیگر «چشم در
عملیاتی کارآگاهان با هماهنگی قاضی چشم» شده اند و همین موضوع به فحاشی
دکتر صفری ،عازم بیمارستان شدند و با و درگیری گره خــورده است.بنابر گزارش
تطبیق مشخصات ظاهری جوان مصدوم خراسان ،تحقیقات دربــاره ابعاد دیگر این
با تصاویر دوربین های مداربسته ،دریافتند جنایت وحشتناک با دستورات ویژه قضایی
که او همان ضارب فراری خیابان اندیشه ادامهدارد.

گفت وگوی خراسان اب مدیر روابط عمویم هالل احرم خوزستان درابره افراد محبوس در زیر آوار مرتوپل:

هیچ نشانه ای از افراد زنده زیر آوار نداریم!

به رغم اعالم دادستاین مبین بر جان ابخنت مالک مرتوپل در زیر آوار ،ادعاهایی مبین بر زنده بودن او منترش شده است
مصطفی میرجانیان  -ساعت ها پس از
ریزش ساختمان 10طبقه متروپل ،عملیات
نجات مصدومان احتمالی همچنان ادامه
دارد .حــوالــی ســاعــت  13روز دوشنبه،
بخشهایی از ساختمان  ۱۰طبقه تجاری
 اداری در آبــادان معروف به برج دوقلوی«متروپل» در منطقه امیری به دالیل نامعلوم
فروریخت .حادثهای که هرچند هنوز ابعاد
خسارت و تلفات جانی و میزان مصدومان
آن به صورت دقیق مشخص نیست اما بیشتر
از  40ساعت آواربرداری و ارسال تجهیزات
و نیروهای امدادرسان به آن منطقه ،وسعت
این فاجعه ساختمانی را نشان می دهد.
▪گزارش ها از فوت مالک متروپل و چند
ابهام

هرچندکهدرساعتهایاولیهبرخیرسانهها
اعالمکردندمالکساختمانمتروپلبازداشت
شــده امــا روز گذشته دادســتــان مرکز استان
خوزستاناعالمکرد،حسینعبدالباقیمالک
وپیمانکاراصلیساختمانکهدستوربازداشت
او صادر شده بود ،در جریان ریزش ساختمان
جان خود را از دست داده است .وی افزود :با
توجهب هکشفاسنادهویتیحسینعبدالباقی،
مالک برج متروپل و از متهمان اصلی پرونده
در لباس یکی از قربانیان حادثه که غیرقابل
تشخیص بوده ،دستور تشخیص هویت متوفی
از طریق واحد تشخیص هویت ناجا و پزشکی
قانونی صادر و هویت وی تایید شد .آن طور که
تسنیمنوشته،روزگذشتهیکیازخبرگزاریها
خبری منتشر کــرد مبنی بر ایــن که مالک و

پیمانکار ساختمان متروپل آبــادان با دستور
دادستان آبــادان دستگیر شده است ،این در
حالیاستکهدادستانیدستوردستگیریاین
فردراصادرکردهبودواظهارنظریدرخصوص
دستگیریمالکساختماننداشتهودرهمان
خبر آن خبرگزاری نیز صرفا در تیتر اشتباه
صورت گرفته است.همزمان برخی رسانه ها
نیز مدعی شدند  :هلدینگ عبدالباقی مربوط
به سه بــرادر است به نام هــای حامد  ،مجید و
حسینکهمجیدروزدوشنبهبهعنوانپیمانکار
بــازداشــت شــد و جنازه
حسین نیز روزگذشته
از زیــر آوار بــیــرون آمــد.
ایــن اظــهــارات در حالی
است که دیروز تصاویر و
فیلمهاییازفردیشبیه
حسین عبدالباقی متهم
اصلی ،مالک و پیمانکار
ســاخــتــمــان مــتــروپــل
آبــادان منتشر شد که او
رابیرونازآوارساختمان
نشان می داد و بعد از این
تصاویر برخی کاربران
فضای مــجــازی دربــاره
زندهبودنعبدالباقیتشکیککردند.هرچند
که قوه قضاییه و دادستانی و پزشک قانونی
این مطالب را رد کردند .البته برخی رسانه
هایمحلیهمدرخبرهاییمدعیشدند،فرد
مذکوریککارگرسادهشرکتپتروشیمیاست
والزماستتامقاماتمسئولتوضیحاتشفاف
تریدربارهآنبدهند.
▪ ادعــای زنــده ماندن محبوسان و
دستگیریچندعاملدخیلدرحادثه

ادامــــه آواربــــــرداری هــا در حالی
است که رئیس اداره نظارت بر زیر
ساختهای فیزیکی منطقه آزاد
ارونـــد در گفتوگو بــا خبرآنالین
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مدعی شــد مــا متوجه شدیم تــعــدادی در
طبقه زیرین ساختمان در یک کافیشاپ
هنوز زنــده هستند .این افــراد بابرقراری
تما سهای تلفنی بــا خــانــواد ههــا یشــان
زنده بودن شان را اطالع دادند .به محض
ای ـنکــه مــا متوجه شــدیــم اقـــدام کــردیــم،
آنهــا درخــواســت آب کــردنــد و مشکالت
تنفسی داشتند که امــدادگــران با برخی
اقدامات تخربی به آنها آب رسانی کردند.
روز گذشته دادســتــان عمومی و انقالب

خوزستان هم از دستگیری  ۱۰نفر از عوامل
دخیل در حادثه متروپل خبر داد و گفت:
حسین حمیدپور ،شهردار فعلی و دو شهردار
قبلی در بین  ۱۰فرد دستگیر شده هستند.
▪مــدیــر روابــــط عــمــومــی هـــال احمر
خوزستان :شایعات درباره افراد زنده زیر
آوار زیاد است

برای پیگیری بیشتر امدادرسانی ها به سراغ
مدیر روابط عمومی هالل احمر خوزستان
رفتیم .محمدبزاززاده به خراسان گفت:
متاسفانه این حادثه تاکنون (زمان تنظیم
این گفت وگو ساعت  11 )21فوتی داشته
است .در این مدت  39حادثه دیده داشتیم

که  32مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده
اند .او در خصوص خبرهایی دربــاره زنده
بودن تعدادی از افراد در زیر آوار و ادعای
برقراری تماس تلفنی با خانواده هایشان هم
گفت :نمی دانم این اخبار از کجا منتشر می
شود .ما از ابتدایی ترین ساعات در صحنه
حضور داریــم .آن چیزی که در کف صحنه
وجــود دارد ایــن اســت که شایعات زیــادی
در رسانه ها و فضای مجازی منتشر می
شود .هرکسی که مراجعه کرده ،تیم های
امدادی با توجه به
تجهیزات ،سگ
هــای زنــده یــاب و
دستگاه هــای به
روز زنــده یــاب در
محل اعــام شده
حاضر می شوند
و عملیات جست
و ج ــو و بــررســی
را انــــجــــام مــی
دهــنــد .مطمئنا
اگــر به نتیجه ای
برسند ،بالفاصله
آواربرداری در آن
نقطه اتفاق می افتد .تا االن هر شهروند
آبــادانــی مراجعه کــرده و ادعــایــی داشته
که انسان زنــده در محلی حضور داشته،
نیروهای امدادی چندین بار به بررسی آن
نقطه پرداخته انــد .تا االن چنین ادعایی
نداشتیم.
▪هنوز نمی تــوان تعداد دقیقی برای
مفقودان ،مصدومان و متوفیان اعالم کرد

بزاززاده درباره تعداد مفقودان و گمانه هایی
در خصوص تعداد  100تا  150نفر مانده
در زیر آوار هم گفت :ما چند منبع برای جمع
آوری اطالعات مصدومان یا متوفیان زیر
آوار داریم که تعداد آن متفاوت است و هربار

تغییر می کند .یک آمار از مراجعان داریم،
یک آمــار از عزیزانی داریــم که با اورژانــس
تماس گرفته و اعالم کرده اند که یک عضو
خانواده شان در ساختمان حضور داشته
است .برخی نام ها در فهرست فوتی ها و
مصدومان نیست و از آن ها خبری نداریم.
روایــت ها و تعداد مراجعان مختلف است
و نمی توانم عدد دقیقی بگوییم .با توجه
به ایــن که متولی ایــن قضیه هــال احمر
نیست و دستگاه هــای مختلف با بررسی
ها و ابزارهای مختلف آمارهای مختلفی
دارنــد ،نمی توانم تعداد دقیقی بگویم .او
درباره احتمال زنده بیرون آمدن مصدومان
احتمالی از زیر آوار هم می گوید :این یک
بحث تخصصی است اما بسته به نوع آوار و
محلی که فرد گرفتار در زیر آوار قرار گرفته
و امکان تردد هوا ،ممکن است شهروندی
زنده بماند.
▪عملیات آواربـــرداری به چند دلیل به
کندی پیش می رود

او از پــیــش بــیــنــی دربـــــاره زمــــان اتــمــام
آواربرداری می گوید :بخشی از آواربرداری
به این بستگی دارد که مردم اجازه بدهند
فضای کار ما راحت تر بشود و دسترسی ها را
آزاد بکنند .باید از وارد شدن به منطقه حادثه
دیده پرهیز بکنند و مردم اجازه بدهند تیم
های امــدادرســان ،کار خودشان را انجام
بدهند .کار با سرعت بیشتری انجام می
شود .با توجه به این که سازه تخریب شده و
ساختمان های مجاور از پایداری برخوردار
نیستند و هرلحظه احتمال ریزش ساختمان
های مجاور وجود دارد ،عملیات آواربرداری
تا حدودی کندتر پیش می رود .امروز هم
شاهد سرعت گرفتن عملیات آواربــرداری
سنگین بودیم .امیدوارم بتوانیم در ساعت
ها و روزهــای آینده آواربــرداری را به پایان
برسانیم.

ازسایهخودمهموحشتدارم.باترسولرزدرکوچهوخیابان
قدم برمی دارم چرا که می ترسم آن نامرد با چاقو به سراغم
بیاید و آبروریزی به بار بیاورد .کاش هیچ گاه وارد رابطه ای
نمیشدمکه...
به گــزارش خراسان ،زن  33ساله با بیان این که به سختی
از چنگ مرد زورگــو فرار کردم و به قانون پناه آوردم ،درباره
سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
آبکوه مشهد گفت :شش سال پیش مسیر دادگاه و پاسگاه را
در پیش گرفتم تا به هر طریق ممکن از شوهرم طالق بگیرم.
من و «سلیمان» سه سال بود که ازدواج کرده بودیم اما بعد
از آن که وارد زندگی مشترک شدیم تــازه فهمیدم که او به
موادمخدر اعتیاد دارد به همین دلیل اختالفات ما شروع شد
و دیگر نتوانستم به زندگی با یک مرد معتاد ادامه بدهم چرا
که می دانستم فقط جوانی ام از بین خواهد رفت و این زندگی
مشترکفرجامینخواهدداشت.خالصهدر 27سالگیزمانی
که برای پیگیری پرونده طالق به دادگاه می رفتم ،روزی سوار
یکخودرویسمندشدمکهمقابلمترمززدهبود.رانندهجوان
خودروکهخودراسلیممعرفیمیکرد،مدعیشدبنگاهخرید
و فروش امالک دارد و مسافرکشی نمی کند .او آن روز چنان با
چرب زبانی و خوش اخالقی اعتماد مرا جلب کرد که من هم
سفرهدلمراگشودموسیرتاپیاززندگیامرابرایشبازگوکردم.
از آن روز به بعد برای رفتن به دادگاه همواره با سلیم تماس می
گرفتمواوهمبدونآنکهپولیازمنبگیرد،مرابهمقصدممی
رساند.زمانی که موفق شدم از سلیمان طالق بگیرم ،خیلی
خوشحالبودمچراکهاحساسمیکردمسلیمبهدرددلهایم
گوشمیکندوکمبودمحبتنخواهمداشت.اوجوانیمجرد
بودودرمیانهمینمعاشرتهابهمنابرازعالقهکرد.منهم
کهفکرمیکردماوفرشتهنجاتمناست،ماجراراباخانوادهام
درمیانگذاشتماماپدرمگفت:اگرقصدازدواجباتوراداردما
حرفینداریمامابازهمخوبتحقیقکنتادوبارهفریبنخوری
ولی در حالی سلیم اصرار به ازواج موقت داشت که من نمی
توانستمپیشنهاداورابپذیرمدرنهایتآخرینحرفمرابااوزدم
وگفتمیابایدازدواجدایمبکنیمیابههمینشکلروابطدوستانه
داشته باشیم .او هم که قصد ازدواج با مرا نداشت حتی حاضر
نبود مرا به خانواده اش معرفی کند ،به همین دلیل ماجرای
ازدواجمنواوبهفراموشیسپردهشدولیارتباطمابایکدیگر
همچنان ادامه داشت تا این که روزی سلیم از من خواست
پول هایی را که پس انداز کرده ام برای خرید و فروش منزل در
اختیارش بگذارم و او هم سود خوبی به من پرداخت کند .من
همهمهسرمایهومهریهایراکهازهمسرسابقمگرفتهبودم،به
سلیمدادمولیبعدازگذشتمدتیمتوجهشدمسلیمجوانی
مشروبخواروبهقولمعروفدایمالخمراست.خیلیترسیدم
چرا که یک بار وقتی داخل خودروی سلیم بطری مشروبات
الکلی را دیدم و موضوع را به خواهرم گفتم او به من تاکید کرد
کهاینگونهافرادتعادلروحیوروانیندارندومنبایدخیلی
مراقبباشم!حاالبه درستیبهنصیحتهایخواهرمرسیده
بودم و سعی می کردم با هر ترفندی پول هایم را از سلیم پس
بگیرم .خالصه به او گفتم قصد خرید سکه دارم و پولم را می
خواهم! اما سلیم برافروخته شد و با تهمت های زشت و ناروا
فریاد می زد حتما جوان دیگری را زیر سر داری ولی مطمئن
باش من نمی گذارم آب خوش از گلویت پایین برود! با آن که
خیلی از رفتارهای زننده و توهین آمیز سلیم ترسیده بودم اما
سعی می کردم خودم را کنترل کنم تا متوجه ترس من نشود،
درهمینهنگامفریادزدفرداهمههدایاییراکهبرایتخریده
امبیاورتاپولهایتراپسبدهم.روزبعدباترسونگرانیهمه
هدایارابرداشتموبهمحلقراررفتمولیاوکهبهخاطرمصرف
مشروبات الکلی حال طبیعی نداشت و چاقوی کوچکی را
در دست می فشرد از خودرو بیرون آمد و یک برگ چک را به
سمت من پرت کرد .وقتی همه هدایا و کادوها را در صندوق
عقبخودرواشریختناگهانتیغهچاقورازیرگلویمگذاشت
و فریاد زد اگر روزی تو را با کسی ببینم شکم هر دوی شما را
سفرهمیکنم!هیچوقتبهاینجملهمنشکنکن.درحالی
کهوحشتسراسروجودمرافراگرفتهبودوپاهایممیلرزیداز
چنگشگریختمولیاکنونازسایهخودمهممیترسموجرئت
ندارمحتیباپدرمبیرونبرومچراکهمیترسمسلیمباتعقیب
من حادثه وحشتناکی را رقم بزند .به خاطر برخی اشتباهات
در زندگی ،امنیت و آسایش خودم را از دست دادم و درحالی
که فکر می کردم از دست شوهر معتادم راحت شده ام ،گیر
موجودیدیوانهافتادمو....
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