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اب دستگیری دزدان مرموز فاش شد

رازکارگران بیهوشدرکارواش ها!
دیگری دستبرد بزند ،دستبندهای قانون را بر
دستان وی حلقه زدند.
گزارش خراسان حاکی است :با انتقال متهم به
کالنتریشیرازیمشهدبازجوییهایتخصصی
از وی با صدوردستوری از سوی
سرهنگبرزنونی(رئیسکالنتری
شیرازی مشهد) در دایره تجسس
آغازشد.
متهم معروف به «میالد تهرانی»
اعتراف کرد که لپ تاپ را به مبلغ
ناچیزی در پنجراه مشهد به یک
رهگذرفروختهاست.امااعترافات
زیرکانه متهم ،نشان داد که او یک
ســارق حرفه ای اســت و احتماال
همدستانی دارد بنابراین شیوه
بــازجــویــی هــا بــا دســتــور بازپرس
شعبه  301دادس ــرای عمومی و
انقالب مشهد تغییر کرد تا این که
مشخصشداودوستیبهنام«امید
اصفهانی» دارد که با یکدیگر در
یک کارواش کار می کردند .بنابر
گــزارش خراسان ،با لو رفتن این
ماجرا،تحقیقاتنیروهایتجسس
نیز وارد مرحله جدیدی شد چرا که
طی ماه های اخیر سرقت هایی با
شیوه بیهوش کردن کارگران  ،در
کــارواش های مشهد رخ داده بود
سرکرده باند سرقت معروف به میالد تهرانی
و با توجه به این که مال باخته زائر
نیز پس از یک خواب عمیق متوجه سرقت لپ دستگیری«امیداصفهانی»نهتنهاماجرایسرقت
تاپ شده بود ،سرنخ مهمی برای بررسی سرقت چندین گوشی تلفن همراه از مسافران و زائران
های کارواش به دست آمد و بدین ترتیب گروهی در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) لو رفت بلکه
از افسران ورزیده تجسس به سرپرستی «سرگرد راز بیهوشی کارگران در کارواش های مشهد نیز

عملیاتانفجارساخمتانمرتوپلمنتیفشد
در حالی که تعداد جان باختگان ریزش ساختمان 10طبقه آبادان به 29نفر رسید هیئت دولت
روز یک شنبه را عزای عمومی اعالم کرد
شش روز پس از ریزش ساختمان  10طبقه در آبادان ،هنوز بسیاری
از خانواده ها منتظر هستند تا امدادگران ،پیکر عزیزانشان را از زیر
آوار سنگین بتن و آهن بیرون بیاورند .پس از حدود  150ساعت از
ریزش متروپل کسی امیدی به زندهماندن مفقودان ندارد و خوزستان
یکپارچه عزا و ماتم شده است .در ششمین روز حادثه متروپل ،تعداد
جان باختگان این حادثه به  29نفر رسید و هیئت دولــت به دلیل
ریزش ساختمان متروپل آبادان و جان باختن تعدادی از هموطنان
روز یک شنبه را عزای عمومی اعالم کرد.
و به گفته برخی مسئوالن ،عملیات امدادرسانی و آواربرداری سرعت
بیشتری گرفت .آن طور که تابناک نوشته پایدارسازی قسمت باقی
مانده ساختمان  ۱۰طبقه متروپل ممکن نیست ،این قسمت از سازه
کج شده و آواربرداری قسمت فروریخته آن ممکن است به ریزش دوباره
در محله ته لنجی آبادان منجر شود .هرچند که معاون ایمنی قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیا پس از این اظهارات در واکنش به احتمال
تخریب بخش باقیمانده متروپل گفت :جلسات متعدد کارشناسی با
حضور مهندسان و متخصصان حوزه انفجارات برگزار شد و آن ها پس
از بررسی شرایط این سازه و موقعیت حساس منطقه ،انفجار درجا را
منتفی دانستند و عملیات آواربــرداری با طرحهای دیگری در حال
انجام است.
▪وزیر کشور:آوار برداری برج متروپل ازچهار جبهه درحال انجام
است

وزیر کشور هم شب گذشته اظهارکرد :با استفاده از انواع لودرهای
سنگیندرمقیاسهایمختلفوجرثقیلهایسنگینونیمهسنگینو

تعداد بسیار زیادی لیفتراک و بیل مکانیکی انجام عملیات آواربرداری
برج متروپل در چهار جبهه سرعت بیشتری پیدا کرده است.
همه نهادها ،سازمانها و دستگاهها و مردم برای کار آواربــرداری و
امدادرسانی در آبادان بسیج شده اند و این حق مردم عزیز آبادان است
که کار به سرعت انجام شــود.وی افــزود :تاکنون پیکر  ۲۹نفر از زیر
آوار بیرون آورده شد و همچنان تعدادی دیگر از اجساد در این منطقه
مشاهده شده است که از محل خارج خواهند شد.وحیدی در ادامه
گفت :با توجه به حجم آوارها ممکن است عملیات خارج سازی پیکر
جان باختگان با تاخیر زمانی انجام شود ،ولی تمام تالش نیروهای
امدادی این است تا با هماهنگی و همدلی کار با سرعت بسیار بیشتری
جلو رود.
▪فاجعه ای وحشتناک که در انتظار متروپل بود

دیروز مصاحبه ای از مسئول حراست ساختمان ویران شده متروپل
واکنش های زیــادی به دنبال داشــت .او به همشهری آنالین گفته
است :قرار بود پارکینگ ساختمان متروپل در نوروز  ۱۴۰۲افتتاح
شود و بر اساس کاتالوگی که خود عبدالباقی (مالک ساختمان)
داده بود و ما بین مردم توزیع کرده بودیم قرار بود  ۸۰۰خودرو در
این پارکینگها حضور داشته باشند .عبدالباقی میخواست در این
ساختمان ،سینمامتروپل را نیز افتتاح کند .وی خاطرنشان کرد :اگر
این ساختمان افتتاح رسمی شده بود و  ۸۰۰خودرو در ساختمان
حضور داشتند و سینما و فروشگا هها کامل راه میافتادند و چنین
فاجعهای مث ً
ال ساعت  ۹شب در خیابان شلوغ امیرکبیر آبــادان رخ
میداد ،میتوانست نزدیک به چهار هزار نفر را به کام مرگ بکشد.

عکس :خراسان

سیدخلیل سجادپور -اعضای یک باند سرقت
کهبابیهوشکردنکارگرانکارواشهادرمشهد
بهاموالآنهاولوازمکارواشدستبردمیزدنددر
حالیباتالشنیروهایکالنتریشیرازیمشهد
دستگیرشدندکهتالشبرایدستگیریمتهمان
فراریودیگرافرادمرتبطبااینباندادامهدارد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،حدود  2هفته
قبل جوانی در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)
در جست وجوی طعمه ای بود که به اموالش
دستبرد بزند .در همین حــال چشم اش به
جوانی هم سن و سال خودش افتاد که لپ تاپی
را در دست داشت .این جوان که خود را میالد
تهرانی ،معرفی می کرد به طعمه خود نزدیک
شد و با او طرح دوستی ریخت .دقایقی بعد آن
دو برای استراحت به مکانی ساکت و خلوت
رفتندولیطعمهجوانناگهانبهخوابعمیقی
رفت و زمانی که از خواب بیدار شد نه از تاک
نشانی بود و نه از تاک نشان! «دوست قالبی»
لپ تاپ را سرقت کــرده و به مکان نامعلومی
گریخته بود .مال باخته که همه امور روزمره
اش را با لپ تاپ انجام می داد برای دستگیری
سارق دست به دامان پلیس شد و ماجرا را برای
نیروهای فرماندهی انتظامی ثامن بازگو کرد،
طولی نکشید که نیروهای انتظامی با بازبینی
دوربین هــای مــدار بسته ،تصویری از سارق
جوان را به دست آوردند که مشخص شد هویت
واقعی او «عرفان -ن» است .دقایقی بعد تصویر
این سارق  20ساله در اختیار نیروهای گشت
انتظامی قرار گرفت اما دزد بد شانس ،روز بعد
هم به اطراف حرم رفت تا طعمه دیگری را به دام
اندازد .در این هنگام بود که نیروهای انتظامی
او را شناسایی کردند و قبل از آن که به اموال زائر

عربی» دامنه تحقیقات پلیسی را با راهنمایی
هــای قاضی محمودی به کــارواش در خیابان
امام خمینی (ره) کشاندند و جایی که دوست
و همدست متهم در آن جا مشغول کار بــود .با

فاش شد .دو متهم  19و  20ساله این پرونده که
مدعی بودند از  7یا  8ماه قبل با یکدیگر دوست
شدهانددراعترافاتخودگفتند:بهعنوانکارگر
شهرستانی به متصدیان کارواش ها مراجعه می
کردیم و با دستمزد بسیار اندک
استخدام می شدیم اما اتاقی را
برایزندگیمجردیدراختیارما
میگذاشتند.ماهمبعدازگذشت
چند روز که اعتماد دیگر کارگران
راجلبمیکردیمنقشهسرقترا
به اجرا درمی آوردیم .شب هنگام
یکیازمادونفربابهانهگیریمانند
این که«شما دوست ندارید ما این
جاکارکنیم!»دعوایساختگیبه
راه می انداخت و سپس نفر دیگر
به عنوان میانجی وارد عمل می
شدتاآنهاراباهمآشتیدهد.در
این میان قرص های خواب آوری
راکهازقبلتهیهکردهبودیمداخل
فالسکچایمیریختیم تابعداز
آشتی کنان دور هم بنوشیم! ولی
زمانیکهکارگرانبهخوابعمیق
میرفتندشبانهگوشیهایتلفن
و امــوال دیگر کــارواش را سرقت
می کردیم و از محل متواری می
شدیم.
دوسارقجوانبابیاناینکهیکی
دیگرازدوستانشاننیزدرفروش
اموال سرقتی با آن ها همکاری داشته است ،در
ادامهاعترافاتافزودند:تاکنونبهکارواشهایی
دربولوارجانباز،خیام،الدنوکالهدوزدستبرد
زدهایمواموالیمانندگوشیتلفن،لوازمتزیینی

در امتداد تاریکی

ختصاصی خراسان

ا

خودروها ،واکس های داشبورد ،فلش ،جعبه
ابزار،باند،پخشوغیرهرابهسرقتبردهایم.
گزارش خراسان حاکی است ،تحقیقات بیشتر
برایدستگیریمالخرانلوازمسرقتیدرمناطق
پنجراهوخواجهربیعهمچنانادامهدارد.
▪کالهبرداریبافروشگوشیهایسرقتی

همچنینجوانیکهباترفندیحیلهگرانهگوشی
هــای سرقتی را از طریق سایت واسطه گر به
مردم می فروخت نیز دستگیر شد و تاکنون 6
شاکی دارد.بــه گزارش اختصاصی خراسان،
چند روز قبل مــال باخته ای بــا مراجعه به
کالنتری شیرازی مشهد مدعی شد گوشی
تلفن خود را که مدتی قبل سرقت شده بود،
در سایت دیــوار دیــده است که فــردی تصویر
آن را برای فروش گذاشته بود .با دریافت این
خبر ،بالفاصله نیروهای تجسس وارد عمل
شدند و با هماهنگی مقام قضایی برای خرید
گوشیتلفنقرارصوریگذاشتند.هنگامیکه
فروشنده سر قرار آمد ناگهان ماموران انتظامی
دستانش را دستبند زدند و به کالنتری هدایت
کردند .در بررسی های تخصصی مشخص شد
که متهم تصاویر و مشخصات گوشی سالم را
برای فروش در سایت دیوار می گذارد و پس از
دریافت بیعانه ،یک گوشی سرقتی یا معیوب
را برای خریدار پست می کند .خریدار هم با
دیدن تصویر رسید پستی بالفاصله بقیه وجه
را به حساب فروشنده واریز می کند .بنابراین
گــزارش ،با لو رفتن شگرد این متهم ،تاکنون
 6نفر از شاکیان و مال باختگان به کالنتری
شیرازی مشهد مراجعه کرده اند که تحقیقات
بیشتر در این باره آغاز شده است.

عامل تیراندازیخیاابنطالقاین
به ۴قتلاعرتافکرد
 4مامور پلیس هم در درگیری با ضارب مجروح شدند
ضارب دستگیر شده حادثه خیابان طالقانی به قتل چهار نفر در شهریار و مجروح کردن چهار
مامور پلیس تهران اعتراف کرد و گفت :به دلیل شناسایی از سوی پلیس تیراندازی کردم.
به گزارش ایرنا ،این فرد پس از دستگیری گفت :از  ۱۸سالگی به دلیل اختالف ملکی از
قربانیان جنایت کینه به دل داشتم تا این که از دو یا سه سال قبل بود که تصمیم به قتل آن ها
گرفتم.وی افزود :از این که دو نگهبان بیگناه را کشتم پشیمانم اما از این که دو مرد دیگر را
کشتم که با آن ها در کار خرید و فروش زمین و باغ کار می کردم پشیمان نیستم و خود آن ها
باعث شدند تا من به خاطر اختالف ملکی که با آن ها داشتم دست به این کار بزنم.
این فرد درباره تیراندازی به سمت پلیس گفت :احساس کردم که از سوی پلیس شناسایی
شدم و در یک لحظه تصمیم گرفتم تیراندازی کنم.به گزارش ایرنا ،سردار حسین رحیمی
رئیس پلیس پایتخت اظهارکرد :روز جمعه جنایتی در روستای باالبان در شهریار اتفاق
افتاد و فردی اقدام به شلیک به  ۶نفر از نگهبانان کرد که در نتیجه چهار نفر کشته و دو نفر
مجروح شدند.
وی ادامه داد :با اقدامات ویژه برای شناسایی قاتل از روز گذشته اقدامات الزم انجام و قاتل
متواری و در جای دیگری مخفی شده بود و امروز( دیروز شنبه ) در یک درگیری با ماموران
پلیس در خیابان طالقانی شلیک کرد.
وی با اشاره به این که در این حادثه چهار نفر مجروح شدهاند ،افزود :با رشادت و پایمردی ۲
نفر از همکاران ما ،فرد مسلح دستگیر شد و با بررسیها مشخص شده که این فرد آن قاتل
روز گذشته است و امروز هم قصد داشته به افراد دیگری صدمه بزند.
به گفته رحیمی ،متهم  ۲۴ساله است و تیرهایی که در این حادثه شلیک شده با تیرهایی که
روز جمعه در شهریار شلیک شده مطابقت دارد همچنین باید توجه ویژهای برای برخورد با
استفاده کنندگان سالح صورت گیرد.رئیس پلیس پایتخت با بیان این که انگیزه این فرد از
درگیری با نگهبانان به دلیل اختالف مالی بوده افزود :موضوع امنیتی مطرح نیست و صرفا
اختالفات مالی بوده است.

ماجرای دزد خون ریز!
با آن که می دانستم او یک تبهکار حرفه ای است
و هیچ کس دوست ندارد به او نزدیک شود اما من
فکر می کردم حاال که به تازگی از زندان آزاد شده
است سرکار می رود و اوضاع مالی خوبی دارد
ولی زمانی که برای رفع نیاز مالی نزد او رفتم با
پیشنهاد زورگیری با چاقو روبه رو شدم و ...
به گــزارش خراسان  ،نوجوان  16ساله ای که
در عملیات ضربتی نیروهای کالنتری سناباد
مشهد و به اتهام زورگیری های خون آلود دستگیر
شده است درحالی که بیان می کرد برای فرار از
مجازات ،ضربات چاقو را بر پیکر مال باخته فرود
آوردم ،به کارشناس اجتماعی کالنتری توضیح
داد :پدرم معتاد است و مادرم نیز در خانه های
مردم کار می کند.من هم که فقط یک خواهر
بزرگ تر از خودم دارم در نانوایی کار می کنم تا
اندکی به امرار معاش خانواده کمک شود .اما
زمانی که قرار بود خانواده ای به خواستگاری
خواهرم بیایند سراغ یکی از دوستانم رفتم و550
هزار تومان از او قرض کردم تا برای خواهرم رخت
و لباس زیبا بخرم اما دیگر نتوانستم بدهکاری ام
را بپردازم این درحالی بود که آن دوستم به پولش
نیاز داشت و خیلی به من فشار می آورد که بدهی
ام را پس بدهم در این شرایط هیچ کس به من
اعتماد نمی کرد حتی صاحبکارم نیز این مبلغ
را به من قرض نداد به همین خاطر تصمیم گرفتم
نزد دایی ام بروم .او از تهبکاران حرفه ای بود و
از راه خالف زندگی اش را می گذراند .او بارها
به جرم مواد مخدر و درگیری و نزاع روانه زندان
شده بود به همین دلیل کسی جرئت نمی کرد
به «سیامک» نزدیک شود ولی او که مدتی قبل
و به تازگی از زندان بیرون آمده بود چنین وانمود
می کرد که به جوانی سر به راه تبدیل شده است و
سرکار می رود .با شنیدن این حرف ها به سراغ او
رفتم تا این مبلغ را از او قرض کنم و طلب دوستم
را بدهم چرا که فکر می کردم شرایط مالی خوبی
دارد ولی برخالف تصورم او نه تنها پولی به من
نداد بلکه پیشنهاد کرد گوشی قاپی کنم تا هم
بدهکاری هایم را بپردازم و هم برای خواهرم
هدیه های گران قیمت بخرم و حتی به خانواده
ام نیز کمک کنم .او چنان از مبالغ میلیونی
وسوسه انگیز سخن می گفت که آرام آرام ترسم
فرو ریخت .سیامک از سادگی گوشی قاپی و
راحتی فــروش آن حرف زد و سپس چاقویی را
کف دستم گذاشت و گفت اگر جایی طعمه ای
مقاومت کرد از این چاقو استفاده کن .او ادامه داد
من هنگام زورگیری کنار تو هستم و اگر اتفاقی
افتاد بالفاصله جلو می آیم و تو را از معرکه فراری
می دهم و ...
خالصه سیامک که خودش یک تبهکار حرفه ای
بود آن قدر از پولداری یک شبه برایم سخن گفت
که من هم در رویاهای خودم کاخ می ساختم و در
یک زندگی اشرافی فرو می رفتم باالخره حدود
ساعت 23شب بود که با یکدیگر به یکی از خیابان
های خلوت آمدیم .او در فاصله دورتری ایستاد و
من هم در انتظار یک طعمه گوشی به دست ماندم
طولینکشیدکهمردیدرحالگفتوگویتلفنی
به سمت من آمد و خیلی راحت از کنارم عبور کرد
دایی ام که به شدت عصبانی شده بود در حالی که
فریاد می زد چرا به اشاره های من توجهی نمی
کنی؟ و طعمه را مفت از دست دادی! مرا سرزنش
کــرد من هم با بیان ایــن که از هیکل آن طعمه
ترسیدم! دوباره از دایی ام فاصله گرفتم که ناگهان
جوان دیگری از آن سوی خیابان به طرف من آمد.
دسته چاقو را محکم فشار دادم و در یک لحظه
گوشیراازدستشکشیدمولیگوشیرویزمین
افتاد و آن جوان در حالی که سروصدا می کرد و از
رهگذران کمک می خواست محکم مرا در آغوش
گرفت در این هنگام بود که دیدم مردم به سمت
من هجوم آوردند و سیامک هم بالفاصله از محل
فرار کرد دیگریقین داشتم که راه گریزی ندارم
ترس همه وجودم را فرار گرفته بود که در همان
وضعیت تیغه چاقو را بر پیکر مالباخته فرود آوردم
و بعد هم ضربات دیگری زدم تا مرا رها کند اما با
آن که مال باخته به شدت مجروح شده بود و خون
زیادی از پیکرش بیرون می زد مرا رها نکرد و من
در محاصره رهگذرانی خشمگین قرار گرفتم که
صحنه دلخراش خون ریزی را دیده بودند در حالی
که می ترسیدم در چنگ رهگذران خشمگین
گرفتار شدم ناگهان نیروهای انتظامی از راه
رسیدند و مرا به کالنتری انتقال دادند .در همین
حال آمبوالنس اورژانــس هم از راه رسید و پیکر
خون آلود مال باخته را به مرکز درمانی برد .حاال
هم از وحشت این که حادثه تلخی رخ دهد پاهایم
می لرزد چرا که نمی دانستم مجازات زورگیری
آن قدر هولناک است که حتی تصور آن نیز به یک
کابوس ترسناک می ماند و ...
گزارش خراسان حاکی است با توجه به زورگیری
های مخوف در برخی از پرونده های سرقت،
تحقیقات گسترده ای با شیوه بازجویی های
تخصصی از ایــن نوجوان چاقو کش با نظارت
و هدایت مستقیم سرگرد محمدباقر بهرازفر
(رئیس کالنتری سناباد) در حالی آغاز شد که این
عملیات برای دستگیری سیامک نیز ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

