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فرمانده انتظایم مهشد ترشیح کرد:

ا

ماجرای قاچاق سوخت به
خارج از کشور!

ختصاصی

عکس ها :خراسان

سجادپور-اعضاییکباندحرفهایوسابقهدارکهدرزمینه
قاچاق سوخت از مشهد به سیستان و بلوچستان و پاکستان
فعالیت می کردند با تالش شبانه روزی نیروهای انتظامی
درحالیدستگیرشدندکهازتونلهایزیرزمینیدرونیک
گاراژ متروکه برای ذخیره و نگهداری سوخت های قاچاق
استفاده می کردند.فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته
با بیان این خبر و در گفت وگویی اختصاصی به «خراسان»
اظهار کرد :به دنبال رصدهای اطالعاتی و بهره گیری از
حدود سه روز پس از ریزش ساختمان  10طبقه آبــادان،
امدادرسانی و تالش برای جست وجوی افراد گرفتار زیر
آوار همچنان ادامه دارد .ظهر روز دوم خرداد ،ساختمان۱۰
طبقه متروپل در خیابان امیری آبادان فروریخت و این حادثه
تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت  )21تعداد  16جان باخته
و  37مصدوم داشته است .این در حالی است که جمعیت
زیــادی همچنان در محل آواربـــرداری منتظر مفقودان و
مصدومان احتمالی هستند و دیــروز هم جمعی از مردم
آبادان با حضور در خیابان های نزدیک ساختمان متروپل به
عزاداری پرداختند.
روزچهارشنبهبرخیکاربرانفضایمجازیوامدادرساناناز
سید خلیل سجادپور -جوان  29ساله ای
که سه سال قبل جنایت وحشتناکی را در نقاب
تصادفرقمزدهبود،سپیدهدمیکشنبهگذشته
در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته
شد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،حدود ساعت
 22شب هجدهم مهر ســال  1397بــود که
جوان  25ساله ای از آرایشگاه بیرون آمد و به
سمت خــودرواش رفت که در حاشیه خیابان
دکترحسابیمنطقهقاسمآبادمشهدپارککرده
بود« .مهدی -پ» که قصد عزیمت به منزلش را
داشت ناگهان متوجه شد که چرخ عقب خودرو
پنچر شده و الستیک به کف آسفالت چسبیده
است .او که از پنچری خودرواش تعجب کرده
بود ،صندوق عقب را باال زد و جک و زاپاس را
بیرون کشید .در آن ساعت شب به ناچار جک
را زیر خودرو قرار داد تا الستیک را تعویض کند
اما در یک لحظه حادثه وحشتناکی رقم خورد و
همهچیزبههمریخت.رانندهیکدستگاهپراید
که با سرعت سرسام آوری وارد آن خیابان شده
بود به شدت با «مهدی -پ» برخورد کرد و او را
خون آلود روی آسفالت انداخت و با همان ویراژ
ترسناکازمحلگریخت.
آرایشگرورهگذرانبالفاصلهبهیاریجوان25
ساله ای آمدند که هنوز نتوانسته بود الستیک
خودرواشراتعویضکند.دقایقیبعدنیروهای
امــدادی با تماس شهروندان از راه رسیدند و
پیکر نیمه جان «مهدی – پ» را به یکی از مراکز
درمانی منطقه قاسم آباد رساندند اما جوان
مصدومبراثرشدتعوارضناشیازاینتصادف
هولناک جان سپرد .گزارش خراسان حاکی
است ،با اعالم این حادثه مرگبار به نیروهای
انتظامی ،بالفاصله تحقیقات برای شناسایی
راننده فراری آغاز شد .یکی از شاهدان عینی

سرگذشت شرور  16ساله!

خراسان

منابعومخبرانمحلی،سرنخهاییازفعالیتیکباندحرفه
ای قاچاق سوخت در مشهد به دست آمد و بالفاصله ردزنی
عوامل این باند در دستور کار پلیس قرار گرفت .سرهنگ
حسیندهقانپورافزود:بررسینیروهایانتظامینشانمی
دادکهاعضایباندازیکدستگاهکامیونتبرایجمعآوری
و انتقال سوخت های قاچاق از سطح شهر استفاده می
کنند بنابراین فعالیت های غیرمحسوس در این باره ادامه
یافت تا این که چند روز قبل ،این کامیونت توسط نیروهای
پاسگاه انتظامی ده غیبی مشهد شناسایی شد و زیر چتر
اطالعاتیقرارگرفت.مقامارشدانتظامیمشهدخاطرنشان
کرد :تعقیب و ردزنی این خودرو ،پلیس را به یکی از جایگاه
های سوخت در مشهد کشاند و بدین ترتیب چندین گروه
عملیاتی برای تعقیب کامیونت وارد عمل شدند تا این که
خودروی مذکور در حالی که سوخت قاچاق حمل می کرد
درون یک گاراژ متروکه در شهرک رباط طرق مشهد متوقف
شد.کلیددار «امنیت شهر» تصریح کرد :با مشخص شدن

مکان نگهداری سوخت های قاچاق ،بی درنگ هماهنگی
های قضایی صورت گرفت و نیروهای انتظامی قبل از بسته
شدن در بزرگ آهنی این گاراژ راننده  25ساله خودرو را
دستگیر کردند و محل را به محاصره درآوردنــد .سرهنگ
دهقان پور گفت 1500 :لیتر سوخت قاچاق که در مخزن
تعبیهشدهدرونکامیونتقرارداشت،درحالیکشفشدکه
سرنخ هایی از مخزن های بزرگ زیرزمینی نیز به دست آمد.
رئیسپلیسمشهددرادامهافزود:مخزنهایپالستیکیکه
به طرز ماهرانه ای در زیرزمین جاسازی شده بودند از طریق
لوله کشی به یکدیگر متصل بودند و سوخت ها به یک سالن
بزرگ منتقل می شدند تا تخلیه سوخت ها به راحتی انجام
شــود.وی با اشــاره به کشف بیش از  45هزار لیتر سوخت
قاچاق گفت :در ادامه بازرسی ها  917ظرف  20لیتری
روغنخوراکیسویاوکنجدبهمیزان 1834لیترنیزدرسوله
اینگاراژمتروکهکشفشدکهنشانازفعالیتهایگسترده
زیرزمینیاعضایاینباندقاچاقداشت.

دالیلکندی آواربرداریهایمرتوپل

آواربرداریساختمان10طبقهآباداندرحالیادامهداردکهکندیجستوجویمفقودان
گالیههایجدیرابرانگیختهاست

کندی امدادرسانی ها گالیه داشتند اما وزیر کشور در ادامه
حضورش در آبادان گفت :به دلیل حساسیت باال و احتمال
ریزش بقایای متروپل سرعت آواربرداری کم شده است .علت
اولکندیکارآواربرداری،خارجسازیزیرآوارماندگاناست
که باید انجام شود و علت دوم این است که هرگونه آوار برداری

در جوار سازه های ناپایدار احتمال ریزش آن ها را بیشتر
می کند و خطری جدی محسوب می شود .خبرنگار باشگاه
خبرنگاران جوان روز گذشته در گزارشی از حفر  6دریچه
برای دسترسی به افراد گرفتار در طبقات پایینی ساختمان
خبر داد .در همین حال در ویدئویی که یک امدادرسان

فرماندهانتظامیمشهدهمچنینبهدستگیریدیگراعضای
این باند قاچاق اشاره کرد و افزود :با توجه به این که احتمال
میرفتاعضایدیگرباندبهمکانمذکورمراجعهکنند،چند
گروه عملیاتی دیگر به طور شبانه در کمین اعضای این باند
نشستند تا این که در نیمه های شب افرادی سوار بر خودرو
برای امحای آثار جرم به محل آمدند اما آنان که  3مرد بودند
وقصدتخلیهگازوئیلهاراداشتندبالفاصلهدرمحاصرهقرار
گرفتندودستگیرشدند.
سرهنگحسیندهقانپورتصریحکرد:بررسیهایپلیسی
بیانگر آن است که اعضای حرفه ای و سابقه دار این باند،
سوخت های قاچاق را از مشهد به سیستان و بلوچستان و
سپسبهپاکستانمنتقلمیکردندکهتحقیقاتبیشتربرای
ریشهیابیاینماجراهمچنانادامهدارد.
منتشر کرده او از احتمال مرگ تعداد افراد بیشتری خبر می
دهد و تعداد آن را تا  40نفر هم پیش بینی می کند .او مدعی
استکهدرطبقهزیرینساختمان،کافیشاپبودهواحتمال
مرگ افراد بیشتری وجود دارد .این مسائل در کنار گمانه ها
و واکنش ها به خبر فوت عبدالباقی ،مالک و سازنده متروپل
هم باعث شده تا برخی مخاطبان درباره اطالع رسانی های
صدا وسیما درخصوص متروپل گالیه هایی داشته باشند.
همچنینبهرغمتوضیحمقاماتمسئولوحتیانتشارتصاویر
ع ــزاداری بــرادران حسین عبدالباقی دربــاره فوت مالک
متروپل اما تردید ها درباره زنده بودن وی روز گذشته از سوی
برخی همچنان مطرح بود.

عامل قتل در نقاب تصادف قصاص شد

«دار مجازات»
عاقبتجنایت
با چـراغ خـــــاموش!

ختصاصی خراسان

ا

این حادثه به پلیس گفت :من در مغازه بودم که
مرحوم «مهدی – پ» خداحافظی کرد و رفت
اماهنوزچنددقیقهبیشترازاینماجرانگذشته
بود که صدای وحشتناکی را شنیدم و از مغازه
بیرون دویدم .در آن هنگام دیدم که «مهدی»
حدود6-5متر آن طرف تر از خودرواش افتاده
بودو«جک»نیززیرخودروقرارداشت!وحتی2
مهرهازچرخخودروراهمبازکردهبود.بالفاصله
باالی سر او رفتم تا زمانی که آمبوالنس رسید و
او را به مرکز درمانی برد و ...با اظهارات شهود،
پرونده ای در شعبه دادیــاری ناحیه  6مشهد
تشکیلشدوبررسیهایقضاییادامهیافتاما
ادامهتحقیقاتبیانگرآنبودکهاحتماالجنایتی
درنقابتصادفرخدادهاست!
بنا بر گزارش خراسان ،در حالی که تحقیقات
پلیسدر اینبارهادامهداشت،مرد 26سالهای

کالهربداریابتقلیدصدایخامندکرت!
توکلی  -فردی که با تقلید صــدا و معرفی
خود به عنوان خانم دکتر ،از بازاریان و کسبه
کالهبرداری می کرد ،به چنگ پلیس افتاد  .
رئیس اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی استان کرمان در این باره اظهارکرد  :به
دنبالشکایتشهروندی مبنیبرکالهبرداری
توسط فــردی که خــود را خانم دکتر معرفی
کــرده اســت ،بررسی موضوع در دستور کار
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری
پلیس آگاهی قرار گرفت.سرهنگ علی آکار در
خصوص شیوه این کالهبردار افزود :متهم پس
از برقراری تماس تلفنی با مال باختگان و تقلید
صدای زنانه ،خود را یکی از پزشکان نام آشنای
کرمان معرفی می کرده است که نیاز فوری به
لوازم خانگی دارد که پس از جلب اعتماد کسبه
و با بیان این که هم اکنون در مطب مشغول کار

در امتداد تاریکی

هستم و شخصا امکان مراجعه حضوری ندارم،
اعالم می کرد فرد دیگری را برای تحویل کاال
اعزام خواهم کرد.
وی گفت  :در ادامه این فرد کالهبردار ،خودش
بــرای تحویل لــوازم خانگی به مغازه مدنظر
مراجعه می کــرده و پس از دریــافــت کــاال ،با
بیان ایــن که کــارت بانکی همراهم نیست،
وجه مربوط به کاالها را از طریق نرم افزارهای
موبایلی پرداخت می کرد و رسید جعلی به
فروشنده ارائه می داد.
ایــن مسئول انتظامی خاطرنشان کــرد :با
تالش های شبانه روزی کارآگاهان و با انجام
اقدامات تخصصی و پلیسی گسترده ،متهم
شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در شهر
کرمان دستگیر شد که تاکنون چهار نفر از
مال باختگان در این زمینه شناسایی شده اند.

خودرابهنیروهایانتظامیمعرفیکردومدعی
شدکهشبهنگامباخودرودرحالترددبودمکه
همسرم با من تماس گرفت و از بیماری فرزندم
خبر داد من هم که دچار استرس و نگرانی شده
بودموباسرعتزیادرانندگیمیکردمباشیءیا
جانداریدرخیاباندکترحسابیتصادفکردم!
همزمان با ادعاهای این جوان که «الیاس -ق»
نامداشت،اینپروندهرنگوبویجناییگرفتو
بدینترتیببادستورمقاماتقضایی،رسیدگی
بهآندرشعبه 208دادسرایعمومیوانقالب
توسطقاضیعلیاکبراحمدینژاد(قاضیویژه
قتلعمددرزمانوقوعحادثه)ادامهیافت.متهم
 26سالهکهاینباردرحضورقاضیویژهپرونده
های جنایی سخن می گفت دیگر نتوانست به
داستان سرایی هایش ادامه دهد چرا که مقام
قضایی قبل از آغاز بازجویی ها  ،از کارآگاهان

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ادارهجناییپلیسآگاهیخواستهبودتاوضعیت
اجتماعی و معاشرت های او با دیگران را به طور
نامحسوسبررسیکنند.
«الیاس» وقتی در برابر دالیلی قرار گرفت که
در سطر به سطر پرونده اش خودنمایی می کرد
به ناچار لب به اعتراف گشود و قتل «مهدی-
پ» را پذیرفت .گــزارش اختصاصی خراسان
حاکیاست،بااقاریرمتهمبهقتل،ویدراختیار
کارآگاهان دایره قتل عمد آگاهی قرار گرفت
و بازجویی ها به شیوه تخصصی وارد مرحله
جدیدی شد .در این میان متهم مدعی شد که
با مقتول و همسرش در یک قنادی کار می کرد
که به مقتول سوء ظن هایی پیدا کرده است!
وقتی ماجرای روابــط شیطانی بر سرزبان ها
افتاد سوءظنمنهمبیشترشدوتصمیمگرفتم
تا «مهدی -پ» را به قتل برسانم .چند بار نقشه
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کشیدم ولی موفق نشدم تا این که شب حادثه
متوجه شدم او به آرایشگاه رفته است .به همین
دلیلدرتاریکیشبخودرویاوراکهپارکشده
بود،پنچرکردموخودمدرسرخیابانبهصورت
چراغ خاموش به انتظار خروج او از آرایشگاه
نشستم ،وقتی او از آرایشگاه بیرون آمد من از
زیر نور چراغ های مغازه او را دیدم که مشغول
تعویض الستیک شد در همین هنگام پدال گاز
را فشردم و با سرعت زیاد به پیکرش کوبیدم و
سپسازمحلفرارکردمتااینصحنه«تصادف»
جلوهکند!بههمیندلیلهمداستانساختگی
نگرانی و استرس و بیماری فرزندم را مطرح
کردم!به گــزارش خراسان ،در پی اعترافات
صریحمتهم،اوصحنهجنایترادرحضورقاضی
احمدی نژاد و سروان جمالی (افسر پرونده)
بازسازی کرد و پس از آن ،این پرونده جنایی
با صدور کیفرخواست به شعبه پنجم دادگاه
کیفرییکخراسانرضویارسالشد.قضات
باتجربهدادگاهنیزپسازبرگزاریچندینجلسه
محاکمهوباتوجهبهمحتویاتپروندهواعترافات
صریحمتهمدرمراحلدادرسی،حکمبهقصاص
نفس وی دادند که این رای در شعبه  28دیوان
عالیکشورنیزتاییدشد.
باقطعیشدنحکمقصاصنفسوطیمراحل
قانونی در اجــرای احکام دادس ــرای عمومی
و انقالب مشهد ،در حالی مقدمات اجــرای
حکم قصاص ،فراهم شد که اولیای دم حاضر
به گذشت نشدند و بر اجرای قانون و رای صادر
شده تاکید کردند .به همین دلیل  ،سپیده دم
یک شنبه گذشته ،الیاس که دیگر  29سال
داشت ،با حضور قاضی با تجربه اجرای احکام
دادســــرای عمومی و انــقــاب مشهد و دیگر
مسئوالنذیربط،پایچوبهداررفتودرزندان
مرکزیبهدارمجازاتآویختهشد!
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از همان دوران کودکی دوست داشتم با قلدری و ایجاد
سروصدابهخواستههایمبرسم،بههمیندلیلهمدوبار
بهجرمشرارتواخاللدرنظمعمومیراهیزندانشدم
ولیبیشترازهرچیزرفیقبازیواعتیادزندگیامرا نابود
کردچراکه...
به گــزارش خراسان ،این ها بخشی از اظهارات جوان
 24ساله ای است که به همراه چند نفر از دوستانش
در عملیات رعدآسای نیروهای کالنتری سپاد مشهد
دستگیر شده است .این جوان شرور که مدعی بود از
 12سالگی به خالف روی آورده است درباره سرگذشت
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت :پدرم
سیمکش ساختمان بود اما  17سال قبل به دلیل ابتال
به بیماری سرطان از دنیا رفــت .آن زمــان من  7سال
بیشتر نداشتم و نمی دانستم با مرگ پدرم سرنوشت ما
نیز تغییر خواهد کرد فقط وقتی خواهر  9ساله و مادرم
را با چشمانی اشکبار می دیدم من هم بغض می کردم و
ناراحتمیشدماماناراحتیمنبهدلیلمرگپدرمنبود
چرا که او مرد سخت گیری بود و با مادرم دعوا می کرد.
بعد از این ماجرا مادرم من و خواهرم را تنها می گذاشت
و خودش در خانه های مردم کارگری می کرد باالخره
دوسالبعدازمرگپدرمفهمیدمکهمادرمبایککارمند
دولت ازدواج کرده است و من باید آن مرد را پدر صدا
بزنم ولی او هم بیماری اعصاب و روان داشت و مدام
مادرم را کتک می زد .دیدن این صحنه ها موجب شد تا
از پدرخوانده ام خاطره خوشی نداشته باشم .او زمانی
که با مادرم ازدواج کرد از همسرش طالق گرفته بود و
 37سال بیشتر نداشت اگر چه من و خواهرم به مدرسه
می رفتیم ولی باز هم مــادرم مجبور بود در خانه های
مردمکارکندتاهزینههایتحصیلمارابدهدچراکهپدر
خواندهامبهخاطرفرزندشدوبارهباهمسراولشازدواج
کرده بود .در همان دوران کودکی زمانی که  12سال
بیشتر نداشتم از کیف یا جیب همکالسی هایم سرقت
می کردم تا چیزهایی را که دوست دارم تهیه کنم ،وقتی
نمی توانستم به خواسته هایم برسم با ایجاد درگیری و
قلدرنمایی سعی می کردم پدر و مادر یا دوستانم را وادار
کنم به خواسته های من توجه کنند به همین دلیل در
محلهومدرسهبه«غالمشر»معروفشدهبودم.حاالدیگر
خیلیازبچهمحلها یاهمکالسیهایمازمنحسابمی
بردند و برخی نیز با من دوست می شدند تا کسی جرئت
تعرضبهآنهارانداشتهباشد.خالصهاز 16سالگیوبه
دنبالهمینرفیقبازیهادرسومدرسهرارهاکردموبا
دوستانم پای بساط مواد مخدر نشستم .دوست داشتم
بیشتر اوقاتم را با دوستانم بگذرانم چرا که از درگیری
هایبینپدرخواندهومادرممتنفربودموسعیمیکردم
از محیط خانه دور باشم .قلدری و شرارت های من به
حدی رسید که پدر خوانده ام را نیز کتک می زدم و او هم
ازمادرمانتقاممیگرفت.تازهبهسنجوانیرسیدهبودم
کهعاشقدخترهمسایهمانشدمولیپدرآندخترفقط
بهخاطرشرارتهایمنحتیاجازهندادمادرمآندختر
راخواستگاریکند.درهمینروزهابودکهخواهرمنیزبه
همراهیکجوانتبعهخارجیازخانهفرارکردوبایکدیگر
ازدواجکردندمنهمباوجودآنکهبهرشتهفوتبالخیلی
عالقه داشتم و آرزو می کردم روزی فوتبالیست بزرگی
بشوم ولی پدر خوانده ام به دلیل لجبازی با من شهریه
مدرسه فوتبال را پرداخت نکرد و این گونه من به سرقت
اموالمردمرویآوردمتاهممخارجاعتیادمراتامینکنم
وهمبهخوشگذرانیبادوستاننابابمبپردازمحاالدیگربه
جوانشروریتبدیلشدهبودمکههیچکسازآزارواذیت
هایمندراماننبود.
دو بار به جرم شرارت و اخالل در نظم عمومی دستگیر و
روانه زندان شدم اما چند ماه بعد وقتی از زندان آزاد می
شدم دوبــاره به خالفکاری هایم ادامه می دادم در این
میان فقط مادرم زجر می کشید که با خواهش و التماس
و پرداخت خسارت از شاکیانم رضایت می گرفت ولی
من جوانی معتاد و بیکار بودم و هیچ هنر و حرفه ای هم
نداشتم .حاال هم به مواد مخدر صنعتی آلوده شده ام و
اینبارنیزهنگامشرارتباشمشیروقمهتوسطماموران
انتظامیدستگیرشدمو...
گزارش خراسان حاکی است ،با صدور دستوری ویژه از
سویسرگردجعفرعامری(رئیسکالنتریسپادمشهد)
با معرفی این جوان شرور به مراجع قضایی تالش پلیس
برایدستگیریدیگرعواملاینباندشرارتادامهیافت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

