حوادث

شنبه  2۷اردیبهشت 1399
 2۲رمضان.1441شماره 20380

سومینسرنشینپژوپارسهمبهقتلرسید

ازمیانخبرها

پایان جوالن موتورهای الکچری
در کرمان

در عملیات پلیس امنیت کرمان
۲۳دستگاه موتور سنگین
و الکچری قاچاق کشف شد

دهلیزهایوحشتدرجنایترگباری!
ســجــادپــور -بــا مــرگ سومین سرنشین
خـــودروی پــژو پــارس در مشهد ،عامالن
فراری این جنایت رگباری ،در حالی تحت
تعقیب کــارآگــاهــان اداره جنایی پلیس
آگاهی خــراســان رضــوی قــرار گرفتند که
«دهلیزهای وحشت» در این پرونده جنایی
شکل گــســتــرده تــری بــه خــود گــرفــت .به
گزارش خراسان ،این حادثه وحشتناک که
چهارشنبه گذشته به شیوه فیلم های پلیسی
گانگستری در شهرک رضویه مشهد رقم
خورد ،با یک تماس تلفنی روند پیچیدهای
یافت.
بررسی های مقدماتی نشان می دهد حدود
ساعت  16چهارشنبه گذشته جوانی به نام
حسین خالقی (متهم فــراری) با مرد میان
سالی به نام «محمد-ب» (یکی از مقتوالن)
تماس گرفت و از او سوال کرد « :االن کجا
هستی؟» وقتی پاسخ شنیدکه در منزل
«عــلــی-ت» هستم ،ناگهان فحاشی ها از

آن سوی خط خطاب به میزبان آغاز شد به
گونه ای که میزبان (علی-ت) را به شدت
عصبانی کرد  .او که صدای طرف مقابل را از
پشت تلفن می شنید و از قبل هم اختالفاتی
با یکدیگر داشتند ،از «حسین» خواست تا
در محله خادم آباد سر قرار بیاید و از نزدیک
حرفش را بزند.
این ماجرا سرآغاز یک درگیری هولناک
شد و «عــلــی-ت» به همراه پسر  22ساله
اش سر قــرار رفتند و با «حسین» درگیر
شدند .در این میان وقتی صــدای شلیک
گــلــولــه در فــضــا پــیــچــیــد ،مـــرد  49ساله
(عــلــی-ت) و خــانــوادهاش به داخــل منزل
گریختند و همزمان با حضور گشت پلیس
در محل حــادثــه ،حسین نیز مــتــواری شد
امــا او با بــرادرش «حسن» تماس گرفت و
ماجرای درگیری را توضیح داد .بدین ترتیب
عده کشی در حالی آغــاز شد که دو برادر
ســوار بــر یــک دستگاه پــژو  405بــه طرف

نوجوان روستایی
دربرکه آب باران غرق شد

بــامــداد دیـــروز وق ــوع آتــش س ــوزی در یکی از
مجتمعهای مسکونی خیابان حکیم شفایی
اصفهان سبب مصدوم شدن تعدادی از ساکنان
آن شد.
به گزارش تسنیم ،با حضور به موقع نیروهای
آتش نشانی و اطفای حریق  ،شعله های آتش
بــدون تلفات جانی مهار شــد .براساس اعالم
سخنگوی اورژانــس کشور حــدود  100نفر از
ساکنان مجتمع که دچار دودزدگی شده بودند،
در محل به صورت سرپایی درمان شدند.علت
حادثه نیز در دست بررسی است.
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عکس ها اختصاصی خراسان

 ۱۰۰مصدوم در آتش سوزی
خیابان حکیم شفایی اصفهان

تصاویرمقتوالنوخودرویسوراخ سوراخشدهآنها
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شهرک رضــویــه رفتند
و خــــواهــــرزاده هــای
«عــلــی-ت» را در یکی
از خیابان های شهرک
رضــویــه ســـوار بــر یک
دســتــگــاه پـــژو پــارس
تصاویرمتهم
انبهقتلتحتتعقیب
سفید رنگ مشاهده
کــردنــد کــه رانندگی
بامداد پنج شنبه گذشته بر اثر عوارض ناشی
خــودرو را «محمد-ب» (مرد  50ساله) به
از اصابت گلوله جان باخت.
عهده داشــت .آن ها به تعقیب پــژو پارس
گــــزارش اخــتــصــاصــی خ ــراس ــان حاکی
پرداختند و پس از شلیک چند گلوله از عقب
است :به دنبال وقوع این جنایت رگباری
به سمت شاگرد حرکت کردند و در کنار
وحشتناک ،قاضی ویژه قتل عمد به همراه
خــودروی پژو پارس قرار گرفتند و آن را به
گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس
رگبار بستند به گونه ای که آثار حدود 20
آگاهی خراسان رضوی ،تحقیقات میدانی
گلوله روی بدنه خودرو باقی ماند .با اصابت
گسترد های را با ورود به دهلیزهای این
تعدادی از گلوله های شلیک شده از سالح
پرونده جنایی آغاز کرد .ادامــه بررسی ها
کالشینکف به سرنشینان  ،راننده خودرو
بیانگر آن بــود که ب ــرادران متهم به قتل،
(محمد -ب) در دم جان سپرد و دو خواهر
پــس از ارت ــک ــاب ایـــن جــنــایــت هــولــنــاک
زاده «علی – ت» به مرکز درمانی انتقال
گریخته اند اما پلیس «علی -ت» و پسرش
یافتند .در همین حال یکی از آنان به نام
را به اتهام درگیری قبل از وقــوع جنایت
«محمدرضا -ض» ( 38ساله) قبل از رسیدن
بــه کالنتری انتقال داده بــود .بــا صــدور
به اتــاق عمل جــان خــود را از دســت داد و
دســتــورات ویــژه ای از ســوی قاضی علی
خواهرزاده  24ساله دیگر او به نام «حسین –
اکبر احمدی نژاد ،بررسی های تخصصی
ض» مورد عمل جراحی قرار گرفت اما تالش
کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ نجفی
کــادر درمانی بــرای نجات آخرین مجروح
(افسر پرونده) درحالی بــرای دستگیری
حادثه نیز بی نتیجه ماند و او حدود ساعت 3
متهمان فـــراری آغ ــاز شــد که
قاضی احمدی نــژاد با صدور
دســتــور چـــاپ تــصــویــر بــدون
پوشش متهمان به قتل فراری
از شهروندان خواست چنان چه
از مخفیگاه این افراد اطالعی
دارنـــــد ی ــا آنــــان را مــشــاهــده
کردند بالفاصله با تلفن های
 21825267 ،110یا
 09370099571تماس
بگیرند.

زلزله 4.4ریشتریدر«پیشین»سیستانوبلوچستان
زمینلرزهای بهبزرگی 4.4ریشتر در عمق۱۰کیلومتری
زمین ،حوالی پیشین سیستان و بلوچستان را لرزاند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان
و بلوچستان به ایرنا گفت :این زلزله ساعت  ۱۷و ۲۲

دقیقه عصر روز جمعه به بزرگی  4.4ریشتر و در عمق
 ۱۰کیلومتری زمین رخ داد .عباسعلی ارجمندی با
بیان این که  با توجه به شدت زلزله نیروهای هالل احمر
در حال اعزام به منطقه هستند افزود :تاکنون (شامگاه

متهمان پرونده سرقت مسلحانه شمش طال در چنگ قانون
جانشین فرماندهی انتظامی خراسان
رض ــوی از دستگیری ســه متهم پــرونــده
سرقت مسلحانه شمش طــا در مشهد
خبر داد .بــه گــــزارش خبرنگار پایگاه
خبری پلیس ،ســردار ابراهیم قربان زاده
گــفــت:در پــی گـــزارش ســرقــت مسلحانه
شمش طال در روز  22اردیبهشت امسال
کــه بــا تــیــرانــدازی متهمان در مــحــدوده
بولوار فرودگاه مشهد همراه بود و با توجه
اهمیت و حساسیت موضوع دستورات
الزم برای پیگیری سریع پرونده صادر شد.
جانشینفرماندهیانتظامیاستانخراسان
رضوی افزود:کارآگاهان مبارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی در
این اقدام گسترده با هدایت های تخصصی
مقام قضایی ،سرنخ هــای به دســت آمده
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اولین تصاویر قاتالن فراری در روزنامه خراسان منتشر شد

توکلی -پلیس کرمان به جــوالن موتورهای
سنگین و الکچری پایان داد.
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :با هدف
برقراری نظم و امنیت شب های پرفیض قدر و
افزایش ضریب امنیت شهروندان و در اجرای
مبارزه بی امان با قاچاق کاال و برخورد با مظاهر
ناامنی در شهر ،ماموران پلیس امنیت عمومی
مرکز استان به جمع آوری موتورسیکلت های
سنگین و قاچاق که بــرای شهروندان ایجاد
مزاحمت می کردند  ،اقدام کردند.
به گزارش خبرنگار ما سردار «ناظری» افزود :به
همین منظور ماموران پلیس امنیت عمومی با
تیزبینی و هوشیاری  ۲۳دستگاه موتورسنگین
قاچاق و بــدون مجوز گمرکی را شناسایی و
توقیف کردند.
ای ــن مــقــام ارشـــد انــتــظــامــی بــا بــیــان ای ــن که
کارشناسان ارزش ریالی موتورسیکلت های
کشف شده را  ۷۰میلیارد ریال برآورد کرده اند،
تاکید کرد :برقراری نظم و امنیت از مهم ترین
وظایف پلیس است و پلیس اجازه نخواهد داد
عده ای فرصت طلب آرامــش و آسایش و نظم
عمومی را به ویژه در این ماه مبارک و پرخیر و
برکت برهم بزنند.

کرمانی -نوجوان روستایی هنگام شنا دربرکه
آب باران غرق شد.
به گفته رئیس هالل احمر شهرستان رودبــار
جنوب ،این نوجوان  ۱۶ساله از اهالی روستای
«رضا آباد» هنگام شنا در یکی از معدن های شنی
که بر اثر بارندگی های امسال به یک برکه تبدیل
شده است  ،غرق شد وجان باخت ودوستانش هم
شاهد ماجرا بودند.
«آزاد رخت» با بیان این که با اعالم گزارش
وقوع حادثه ،نیروهای امدادی و غواصان هالل
احمر رودبار جنوب وگروه امدادی نجات غریق از
شهرستان های بم وعنبرآباد تالش برای یافتن
جسد فرد غرق شده را آغاز کردند ،افــزود :به
علت تاریکی هوا عملیات جست وجو به صبح
پنج شنبه موکول شد.
وی خاطر نشان کــرد :پــس از جست و جوی
تیمهای امدادی جسد این نوجوان پیدا و تحویل
پزشکی قانونی شد.
قــانــعــی فــرمــانــدار رودبــارجــنــوب هــم اظــهــار
کرد:متاسفانه در شهرهای جنوبی کرمان به
علت نبود استخرشنا  ،کودکان و نوجوانان برای
شنا و آب تنی وارد برکه های طبیعی آب میشوند
که خطرآفرین ومرگبار است .به گزارش خبرنگار
ما این هفتمین غرق شدگی در یک هفته گذشته
در استان کرمان است.
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را با روش هــای علمی پیگیری و در یک
عملیات پیچیده پلیسی سه متهم پرونده را
شناسایی کردند و تحت تعقیب قرار دادند.
سرتیپ قــربــان زاده گــفــت:کــارآگــاهــان
طی 72ساعت توانستند با ردزنــی های
دقیق سه متهم پرونده را دستگیر کنند
که در ایــن عملیات دو دستگاه خــودروی
سرقتی و یک قبضه اسلحه نیز کشف شد.
این مقام ارشــد انتظامی استان خراسان
رضوی خاطر نشان کرد:کارآگاهان پلیس
آگاهی خراسان رضوی  ،یک باغ در منطقه
شاندیز را که متهمان شمش های طال را در
آن مخفی کرده بودند بازرسی کردند و با
کشفاموالمسروقه،تحقیقاتبادستورات
مقام قضایی دربــاره این پرونده همچنان
ادامهدارد.

دیــروز) خسارتی از زلزله عصر جمعه  ۲۶اردیبهشت
در «پیشین» گزارش نشدهاست.بخش پیشین از توابع
شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان و در همسایگی
کشور پاکستان واقع شدهاست.

مرگ دلخراش تکنیسین تعمیرات در میکسر خط تولید!
افسر نگهبان آتــش نشانی شهر مشهد
از مــرگ دلــخــراش تکنیسین تعمیرات
یک کارخانه در شهرک صنعتی توس در
دستگاه میکسر خط تولید خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی
ســازمــان آتــش نشانی و خدمات ایمنی
شــهــرداری مشهد  ،ســر آتــشــیــار «علی
اخالقی» با بیان این مطلب افزود  :در پی
تماس تلفنی با سامانه  ۱۲۵مبنی بر وقوع
حادثه بــرای تکنیسین تعمیرات در یک
کارخانه  ،ستاد فرماندهی بالفاصله گروه
نجات ایستگاه شماره  ۳۶را به محل حادثه
در شهرک صنعتی تــوس مشهد اعــزام
کرد.
افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد ادامه
داد  :با حضور نجاتگران آتش نشانی در

محل مشخص شد تکنیسین تعمیرات این
کارخانه ،به دلیل نامعلومی در دستگاه
میکسر خــط تولید ایــن مجموعه دچــار
حادثه شده که این اتفاق مرگ دلخراش
ایــن فــرد را در همان لحظات اولیه رقم
زده بود.
سر آتشیار «علی اخالقی» افزود :نجاتگران
آتش نشانی جسم بی جان این جوان حدود
 ۳۳ساله را از البالی این میکسر صنعتی
رهــاســازی کــردنــد و پیکر وی را تحویل
عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادند.
شایان ذکر است  :علت دقیق وقــوع این
حادثه توسط پلیس در حال بررسی است
و آتش نشانان پس از پایان ماموریت و ایمن
ســازی محیط به ایستگاه خــود در شهر
مشهد مراجعت کردند.

9
در امتداد تاریکی

حمله مهاجمان خیالی!
وقتی با سر و صدای همسرم وحشت زده از خواب
پریدم  ،او را چاقو به دست باالی سرم دیدم که
به دنبال مهاجمان خیالی می گــردد .او تصور
می کرد افــرادی از در و دیــوار به خانه حمله ور
شدهاند و...
این ها بخشی از اظهارات زن  30ساله ای است
که به خاطر نداشتن امنیت جانی و کتک کاری
های همسرش به قانون پناه آورده بود .این زن
جوان با بیان این که دلم برای نوزاد شیرخواره ام
تنگ شده است اما عشق مادری هم نمی تواند مرا
به آن زندگی جهنمی بازگرداند  ،سرگذشت خود
را به ماجرای ازدواجــش گره زد و به کارشناس
اجتماعی کالنتری شفای مشهد گفت :حدود
یک سال از پایان تحصیالت دانشگاهی ام در
رشته ادبیات فارسی می گذشت که «انوشیروان»
به خواستگاری ام آمــد .او در زمینه تاسیسات
ساختمانی و تعمیرات کولر فعالیت داشــت و
جوان سر به راهی به نظر می رسید به گونه ای
که سکوت و کم حرفی او توجهم را جلب کرد .اما
این سکوت مرموز را به حساب ادب و خجالتی
بودن او گذاشتم .خالصه خیلی زود پای سفره
عقد نشستم و با گفتن «بله» سرنوشتم را به تیره
روزی گره زدم اگرچه زندگی مشترکم را با دنیایی
از عشق و امید آغاز کردم اما طولی نکشید که
فهمیدم به روز سیاه نشسته ام! انوشیروان که
پنج سال از من بزرگ تر بود  ،بعد از گرفتن دیپلم
و بر اثر معاشرت با دوستان ناباب به مصرف قرص
های روان گردان آلوده شده بود .او چنان به این
قرص ها اعتیاد داشت که آشکارا حالت طبیعی
خــودش را از دست می داد و رفتار و کــردارش
مانند بیماران روانی بود .اگرچه در همان روزهای
آغازین زندگی مشترک این ماجرا را فهمیدم
ولی دیگر کار از کار گذشته بود و من باید تاوان
سختی را به خاطر تصمیم عجوالنه ای می دادم
که در انتخاب همسر گرفته بودم .هنوز چند ماه
بیشتر از این زندگی بی سر و سامان نمی گذشت
که در دو راهی تردید قرار گرفتم .نمیدانستم
باید به زندگی مشترک با انوشیروان ادامه بدهم
یا از همین ابتدا مسیرم را از او جدا کنم .باالخره
تصمیم سختی گرفتم و این گونه قیچی طالق
ریل این زندگی سیاه را برید و من با سینه ای
ماالمال از درد و چشمانی گریان در حالی به
خانه پدرم بازگشتم که دیگر آن عزت و احترام
قبل را نداشتم .تصمیم گرفتم برای رسیدن به
استقالل مالی به دنبال شغل مناسبی باشم چرا
که احساس سربار بــودن آزارم می داد ولی نه
تنها جست و جوهایم بی فایده بود و کار مناسبی
پیدا نکردم بلکه با پیشنهادهای شرم آوری رو به
رو می شدم که تا عمق وجودم زجر می کشیدم
و از شدت خشم و عصبانیت می لرزیدم .در این
شرایط بود که «شهرام» مرا خواستگاری کرد.
آن قدر روزهای سختی را می گذراندم و در برابر
پیشنهادهای کثیف مقاومت می کردم که دیگر
در دادن پاسخ مثبت به «شهرام» لحظه ای تردید
به خود راه نــدادم زیــرا هر طور شده باید از این
زندگی فالکت بار رها می شدم و فصل نوینی در
زندگی ام رقم می خورد .دوست داشتم در کنار
شهرام همه شکست های گذشته و تلخ کامی ها
را فراموش کنم و به آینده امیدوار باشم .اما گویی
بر سرنوشت من قلمی سیاه کشیده اند و روزگارم
را با تار و پود بدبختی بافته اند .چرا که رفتارهای
عجیب و غریب شهرام در همان ماه اول زندگی
مشترک مرا به شدت نگران کرد .شهرام با هر
موضوعپوچوبیاهمیتیچنانعصبانیمیشدو
پرخاشگری می کرد که چشمانش از حدقه بیرون
می زد و صورتش سرخ می شد .او به هیچ وجه
نمی توانست خشم خود را کنترل کند به گونه
ای که هر وسیله یا لوازمی به دستش می رسید
آن را می شکست یا مرا به باد کتک می گرفت.
گاهی با خودش همکالم می شد و به بهانه آن چه
در خیالش می گذشت مرا کتک می زد که مثال
چرا در حضور برادرش حجاب ندارم! در حالی
که کسی در منزل مان نبود و من و همسرم تنها
بودیم .گاهی نیز نیمه شب با چاقو به موجودات
خیالی حمله ور می شد وتصور می کرد افرادی
از در و دیــوار به خانه ما حمله کرده اند و با این
خیال که به او خیانت کرده ام چاقو را زیر گلویم
می گذاشت و...
آن روزها دخترم تازه متولد شده بود که من فرجام
ایــن زندگی را به ســوگ نشستم زیــرا فهمیدم
همسرم به شیشه اعتیاد دارد و دچار توهم می
شــود .چند مــاه ایــن وضعیت را تحمل کــردم تا
همسرم اعتیادش را ترک کند اما او اعتیادش را
انکار می کرد و مرا دروغگو می خواند! به دلیل
این که دیگر امنیت جانی نداشتم با شرمساری
و خجالت چمدانم را بستم و به تنهایی به خانه
پدرم بازگشتم چرا که شهرام اجازه نداد نوزاد
شیرخواره ام را با خودم ببرم تا با این گروکشی
مرا وادار به بازگشت کند و...
شایان ذکر است به دستور سرگرد امارلو (رئیس
کالنتری شفای مشهد) پرونده این زن جوان برای
بررسی های کارشناسی و خدمات مشاوره ای در
اختیار مددکاران اجتماعی کالنتری قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

