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خط زرد

هشدارهایپیشگیرانه
برایطالفروشان
ساعت تعطیلی که برای طالفروشی ها تعیین
شدهبهموقعاجراشودو هنگامپایینآمدنکرکرهها
جزطالفروششخصدیگریحضورنداشتهباشد.
طالفروشانکیفیازتعیینزمانومسیرمشخص
برایجابهجاییطالخودداریکنند.
طالفروشان کیفی از کیف هــای مخصوص
و رمـــزدار و بــا رعــایــت احتیاط هــای الزم اقــدام
به جابهجایی و از نزدیک شدن به موتورسیکلت
یاخودرویافرادناشناسجداخودداریکنند.

سرهنگ بوستانی رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اخبار

سجادپور -پیرمرد راننده ای که قصد داشت
کیسه حــاوی ضایعات را به فــروش برساند
ناگهان با جسد مردی درون کیسه روبه رو شد
وهراسانخودرابهکالنتریرساند!
بــه گـــزارش خــراســان ،مــاجــرای ایــن حادثه
هولناک صبح روز گذشته در مشهد هنگامی
آغــاز شد که مرد جوانی خــودروی پراید یک
راننده  62ساله را در خیابان کاشانی  12به
طور دربستی اجاره کرد .او از پیرمرد راننده
خواست تا کیسه حاوی ضایعات را به انتهای
بولوارپنجتنمشهدبرساند.جوانموتورسوار
که زنی نیز ترک نشین آن بود به پیرمرد راننده
گفت:منباموتورسیکلتپشتسرشمامیآیم

ماجرایفروشجسدبهضایعاتی!
تا نشانی را درست بروید اما اگر به طور اتفاقی
همدیگر را گم کردیم در انتهای بولوار پنجتن
توقفکنتامابهتوبرسیم!
گزارش خراسان حاکی است پس از این گفت
وگو پیرمرد راننده در صندوق عقب را گشود و
مرد جوان به طرف کیسه ای رفت که قرار بود
آن را حمل کنند .مرد جوان از راننده خواست
برای انتقال کیسه سنگین به صندوق عقب
خودرو به او کمک کند ولی راننده با خودداری
از کمک به مرد جوان گفت :من پیرم و کمردرد
دارم! سپس مرد جوان به ناچار و با سختی زیاد
کیسه را درون صندوق عقب گذاشت و به این
ترتیبهردووسیلهنقلیهبهطرفبولوارپنجتن

بهراهافتادند.پیرمردرانندههرازگاهیازآیینه
خودروبهپشتسرنگاهمیکردتاموتورسواررا
گم نکند ولی هنوز به چهارراه گاز نرسیده بود
که در میان ترافیک شهری موتورسوار را گم
کرد او به ناچار به انتهای بولوار پنجتن رفت و از
ساعت 9صبحمنتظرجوانموتورسوارمانداما
در حالی که عقربه های ساعت به ظهر نزدیک
می شد خبری از مرد موتورسوار نبود .راننده
که دیگر نمی توانست این اوضاع را تحمل کند
تصمیم گرفت ضایعات داخل کیسه را به یک
خریدار ضایعات بفروشد تا حداقل کرایه خود
رابردارد!
اوباالخرهخریداریپیداکرداماوقتیخواست

در امتداد تاریکی
کیسهرابهخریدارضایعاتتحویلبدهدناگهان
دستجسدیازدرونکیسهبیرونآمد.پیرمرد
کهبادیدناینصحنهوحشتناکبسیارترسیده
بود،مضطربونگرانخودرابهکالنتریرساند
و ماجرا را توضیح داد .به گــزارش خراسان،
این گونه بود که نیروهای انتظامی مراتب را
به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع دادند
و جسد مرد حدود  60ساله با دستور قاضی
کاظممیرزاییبهپزشکیقانونیانتقالیافت.
بررسی ها و معاینات اولیه حکایت از آن دارد
که مرد مذکور به طور طبیعی فوت کرده است
اماتحقیقاتبیشترباکالبدشکافیجسدبرای
تعیینعلتدقیقمرگهمچنانادامهدارد.

روایت ها از معمای دختر خون آلود آبادانی

«قاتل نامرئی» اعضای یک
خانواده را به کام مرگ برد

دادستان:مامورحراستپاالیشگاهوهمهحاضراندرایندرگیریبازداشتشدند

عکس  :آتش نشانی

ساجدی -سه عضو یک خانواده عصر روز گذشته
در مشهد ،قربانی قاتل نامرئی شدند .به گزارش
خراسان ،عصر روز گذشته ،امــدادگــران آتش
نشانی مشهد در حالی عــازم به ماموریتی در
خیابانشهیدبوکانیمنطقهپنجتنمشهدشدند
که خبر رسیده به آتش نشانی حکایت از محبوس
شدن اعضای یک خانواده در واحد آپارتمانی
داشت .به گفته سرپرست معاونت عملیات آتش
نشانی ،وقتی امدادگران از ایستگاه  42به محل
رسیدند به دلیل بسته بودن در واحد مسکونی،
به ناچار از طریق تراس وارد منزل شدند و حادثه
ای تلخ را مشاهده کردند .آتشپاد دوم مهدی
رضایی افــزود :پیکر زوج جوان به همراه دختر
هفت ساله شان در حالی کف پذیرایی افتاده بود
که آثاری از گازگرفتگی در محل وجود داشت .در
همین حال قاضی ویژه قتل عمد نیز به خراسان
گفت :اجساد قربانیان برای تعیین علت دقیق
مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد اما شواهد
و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که
اعضای خانواده مذکور قربانی قاتل نامرئی
شده اند.قاضی کاظم میرزایی افزود :در همین
حال بررسی های تخصصی بیشتر در این باره
ادامه دارد.

پرونده متهم امام وردی به مرجع
قضایی ارسال شد
فرمانده نیروی انتظامی تهران با اشاره به آخرین
وضعیت پرونده کیوان امام وردی (متهم تجاوز
به عنف ) گفت :پرونده از حوزه پلیس خارج شده
است و در اختیار مرجع قضایی قرار دارد و در
حال رسیدگی هستند .سردار حسین رحیمی
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود:
مطمئن هستم برخورد جدی با متهم امام وردی
می شود.

قتلمردجوانباوینچستردرخیابان
درگیری مسلحانه عــد های شرور منجر به قتل
یک مــرد جــوان در یکی از خیابان هــای شهر
ساری شد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،معاون
اجتماعی فــرمــانــدهــی انتظامی مــازنــدران
درخصوص حادثه حمله چند جــوان شــرور به
یک مرد جوان در شهر ساری ،خبر از شناسایی
و دستگیری یکی از متهمان داد .وی اطمینان
خاطر داد :هماهنگیهای الزم با مراجع قضایی
برای دستگیری دیگر عوامل این درگیری ادامه
دارد .

کشف  ۳جسد در لنگرود
مهر  /معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
گیالن از کشف سه جسد در لنگرود خبر داد و
گفت :قاتل دستگیر و علت قتل اختالفات مالی
اعالم شد.
رسول زاده با بیان این که این قتل  ۲۰روز پیش
اتفاق افتاده است ،افزود :قاتل پس از دستگیری
به جرم خود اعتراف و علت قتل را اختالفات
مالی بــا باجناق خــود اعــام کــرد .وی گفت:
مأموران پلیس پنج شنبه اجساد را از محوطه
خانه در حال ساخت در لنگرود خارج و به پزشکی
قانونی منتقل کردند .در همین باره فالح میری
دادستان مرکز گیالن گفت :قاتل 52ساله اهل
مالیر و ساکن کرج است که اعتراف کرده پس از
مسموم کردن با آب میوه و بیهوش کردن این سه
نفر که از اعضای خانواده اش بودند در قزوین و
انتقال آنان به شهرستان لنگرود ،دست به قتل
خواهر همسرش ،باجناق و فرزند 10ساله شان
زده است.

طیدوروزگذشتهکلیپیازشهرآباداندرفضای
مجازیدستبهدستمیشودکهدرآندختری
جوانباصورتخونآلودرویزمینافتادهودوزن
او را نگه داشته اند که نشان از درگیری بین آنان
دارد .همچنین یک نگهبان حراست پاالیشگاه
در صحنه حاضر است که رفتارش با دختر خون
آلود باعث برانگیخته شدن احساسات کاربران
شدوحتیبرخیکاربرانخارجنشین درفضای
مجازی نیز به سرعت به آن رنگ و بوی دیگری
دادنــد و در صدد سوء استفاده از آن برآمدند.
در این بین روایــت های مختلفی از دالیــل این
درگیریازطرفیندعوامنتشرشدهکهاینماجرا
راتبدیلبهمعماکردهاست.بهگزارش خبرگزاری
صداوسیما،ماجراازآنجاشروعشدکهدختری
جوان به قصد تسویه حساب شخصی به یکی از
منازل واقع در منطقه شرکتی نشین بریم شهر
آبادانمراجعهمیکندوبااهالیمنزلدرگیرمی
شود.در نهایت با کشیده شدن این اختالفات و
درگیری ها به بیرون از منزل و تهیه تصاویری از
صحنهحادثه،خبربهسرعتمنتشروموجبمی
شود هر چشمی از دیدگاه خود به موضوع نگاه
کند تا جایی که به موضوع روز رسانه های بیگانه
نیزتبدیلشود.
▪دختر آبادانی :خانواده طرف مقابل ابتدا به
منحملهورشدند

دختر جــوان طرف دعــوا مدعی است من برای
طرح مسئله شخصی به این خانه مراجعه کردم
و از پسر خانواده خواستم پدرش را صدا کند که
خانواده طرف مقابل ابتدا به من حمله ور شدند.
من به سرعت به سمت خیابان دویــدم و جلوی

اولین خودرو را گرفتم؛ اما آن ها با فریادهایی که
مندزدمخودرورامتوقفکردندومنهمازسوی
راننده خودرو و هم از سوی خانواده مذکور مورد
ضربوشتمقرارگرفتموباکاتریکهبهقصددفاع
از خودم به همراه داشتم روی
دست پسر خانواده کشیدم.
ویهمچنیناشارهمیکندکه
زیر نظر پزشک اعصاب و روان
در حال درمــان است و لحظه
ورود به منزل صاحبخانه به
شدت عصبانی بوده است .وی
با تکذیب بــاردار بودن خود از
پدراینخانوادهتاکیدمیکند:
مردمبهشایعاتتوجهنکننداین
موضوع به رسانه های خارجی
ارتباطی نــدارد و من کــارم را
قانونی پیگیری خواهم کرد.
پدرایندخترنیزدرگفتوگوی
تصویریاعالممیکند:دخترم
داروی اعصاب و روان مصرف
می کند و در مطب پزشک مغز
واعصابپروندهدارد.
▪ادعاهایاهالیخانه

اما خانواده طرف دعوا ماجرا را این گونه روایت
میکنند:اینخانمجوانبامراجعهبهمنزلآنها
ابتداپسرخانوادهراباشیءتیزیمثلتیزبرتهدید
و راه را برای ورود به خانه باز کرده است .سپس
دخترخانوادهراموردتهدیدقراردادهودراینبین
طلب پول ،طال و دالر می کرده است .بعد از این
کهپسرخانوادهبرایدفاعازخواهرکوچکترش

«داماد» پدر زن را کشت!
سجادپور-مردجوانیپسازیکدرگیریساده
با«پدرزنش»دردفترخدماتقضایی،اورابهقتل
رساند.بهگزارشخراسان،اینحادثهتلخبیست
و هشتم مهر در یکی از دفاتر خدمات قضایی در
بولوارطبرسیمشهددرحالیرخدادکهپیرمرد
 62سالهایبهقصدانجاممقدماتقضاییبرای
طالق همسر دومش وارد یکی از دفاتر خدمات
قضایی شد اما همسر پیرمرد به همراه داماد
 30ساله اش وارد دفتر شد که این موضوع مورد
اعتراضپیرمردقرارگرفت.اومدعیبودکهچرا
دامادشوارداینماجراشدهاستبههمیندلیل
به درگیری لفظی با داماد جوان پرداخت اما در
همین هنگام ،داماد جوان «پــدرزن» را هل داد

که او از پشت سر روی سنگفرش دفتر خدمات
قضایی افتاد و دچار ضربه مغزی شد .پیرمرد
که بالفاصله به مرکز درمانی منتقل شده بود به
کما رفت و چندین ساعت بعد نیز جان سپرد.
به دنبال گزارش این حادثه به قاضی علی اکبر
احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل عمد) تحقیقات
گسترده ای در این باره آغاز شد .قاضی احمدی
نژاد که در کنار کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهیخراسانرضوی،آنهارابادستوراتویژه
قضاییراهنماییمیکرد،دامادجوانراباارشاد
و نصایح تلفنی به میدان شهید فهمیده مشهد
کشاند و به این ترتیب این متهم به قتل دستگیر
شدوبازجوییازویادامهیافت.

اقداممیکندباضربهتیزبرخانممدنظرازناحیه
دستزخمیودچارخونریزیمیشود.
مادر خانواده با اشاره به این که خانه ما دو در دارد
و فرزندانم از در دوم از خانه خارج شدند ،مدعی

میشود:دخترمهاجمبعدازکشوقوسفراوان
در خانه و جراحت اهالی خانه با شوکر برقی و
همچنین تهدید به آتش زدن آن ها با تینر از خانه
خارج می شود و سوار اولین خودروی عبوری در
خیابان می شود که با سر و صدای خانواده اش
مبنیبراینکهاینخانمسارقاست،رانندهباآنان
همکاری می کند و خانم جوان مدنظر را تحویل
می دهد.همزمان فرماندار آبــادان هم دربــاره
پرونده قضایی نزاع در منطقه بریم می گوید :این
موضوعیکاختالفخانوادگیبودهوهیچمسئله
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امنیتیرابهدنبالنداشتهاست.
▪دستگیریهمهحاضران  در ایندرگیری

در همین حال دادستان آبــادان از دستگیری
یکی از نیروهای حراست پاالیشگاه آبادان که
در این درگیری برخورد ناشایست و خشن از
خود نشان داد خبر می دهد و می گوید :او هم
اکنون راهی زندان شده است و بدون شک با
وی برخورد قاطع خواهد شد .حمید مرانی
پور ادامه می دهد :جرم خانم مهاجم در ایراد
جرح عمدی رسیدگی خواهد شد اما با توجه
به شدت جراحت هایی که خانم بر سر و صورت
داشت برای مداوا تحویل خانواده شده است و
برای دو خانم طرف دعوا نیز که از اهالی منزل
جرح منجر به جراحات ،قرار
بودند برای ضرب و ِ
قانونی صادر شده اما با قرار وثیقه آزاد هستند.
دادستان آبادان تاکید کردکه رسانه های معاند
وفعاالنمغرض فضایمجازینمیتوانندازیک
اختالف خانوادگی علیه امنیت و آرامش روانی
جامعه بهره برداری کنند.
▪مجبور شدیم با استفاده از باتوم خانم را
تفتیشبدنیکنیم

در این میان نیروهای حراست همکار خود را
که اکنون در زندان به سر می برد بی گناه می
دانند و رفتار او را اقدامی برای تفتیش بدنی زن
جوان قلمداد می کنند .همچنین به گزارش
باشگاهخبرنگاران،کسرینوریمدیرکلروابط
عمومی وزارت نفت هم در این باره گفت :مامور
حراست پاالیشگاه نفت آبــادان به خاطر رفتار
منفور خود بازداشت و برکنار شده است.

ریشه ای در مرداب!
از روزی که به دلیل موقعیت شغلی ام وارد روابط
غیراخالقی شدم نه تنها زندگی و آینده ام از هم
پاشید بلکه مبالغ هنگفتی را نیز از دست دادم
به طوری که ...
این ها بخشی از اظهارات مرد  40ساله ای است
که در پی شکایت همسرش به کالنتری احضار
شده بود .این مرد جوان با بیان این که نگاه های
شیطانی یک زن و بی بندوباری های اخالقی مرا
به گرداب بدبختی انداخت درباره سرگذشت
خــود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
میرزا کوچک خان مشهد گفت :در یک خانواده
متوسط به دنیا آمــدم و روزگ ــاری را در شمال
کشور سپری کردم.
پدرم کارمند معمولی و مادرم خانه دار بود .وقتی
در یکی از رشته های علوم ریاضی از دانشگاه
دانش آموخته شدم به مشهد آمدم و در یکی از
بانک های دولتی استخدام شدم هنوز چند هفته
بیشتر از آغاز کارم در یکی از بانک های حاشیه
شهر نگذشته بود که روزی پشت باجه محل کارم
با زن جوانی برخورد کردم که رفتاری طنازگونه
داشت و سعی می کرد مرا با کلمات و جمالت
محبت آمیز خطاب کند.
آن روز وقتی امور بانکی آن زن جوان را انجام
دادم او شماره تلفنش را روی میز گذاشت و از
بانک خارج شد .آن زمان  24سال بیشتر نداشتم
و نمی توانستم لحظه ای به آن زن فکر نکنم
درحالی که تکه کاغذ شماره تلفن را دور انگشتم
می پیچاندم تصمیم خودم را گرفتم و به «المیرا»
زنگ زدم این گونه بود که رابطه غیراخالقی من
با زن مطلقه ای آغاز شد که یک پسر پنج ساله
داشت.
از آن روز به بعد تماس ها و دیدارهای حضوری
من و المیرا ادامه یافت به گونه ای که دیگر نمی
توانستم او را فراموش کنم .المیرا در حاشیه
شهر و در یک کارگاه تولیدی کار می کرد .آن
قدر دلباخته او بودم که تالش می کردم مقدمات
ازدواج را فراهم کنم .خالصه یک سال بعد از
این رفت و آمدها و با اولین وام  50میلیونی که
از بانک گرفتم خانه ای در حاشیه شهر خریدم
و به نام المیرا سند زدم در حالی که هیچ گونه
اطالعاتی درباره گذشته المیرا نداشتم و حتی
خانواده اش را هم نمی شناختم او هم این رابطه
را از خانواده اش پنهان می کرد تا این که مدتی
بعد دیگر به تلفن هایم پاسخ نداد .وقتی به محل
زندگی او رفتم تازه فهمیدم که المیرا خانه را
فروخته و به مکان نامعلومی رفته است بعد از
جست وجوهای زیاد باالخره منزل پدرش را پیدا
کردم اما آن ها هم هیچ اطالعی از دخترشان
نداشتند و کسی هم به حرف من توجهی نمی
کرد .وقتی دیدم هیچ مدرکی هم ندارم دچار
افسردگی روحی شدم .
در همین روزها بود که یک بار دیگر فریب ظاهر
زیبا و چرب زبانی های یکی دیگر از مشتریان
بانک را خوردم و با او وارد روابط عاطفی شدم .او
برخالف المیرا در منطقه متوسط شهر سکونت
داشت و بسیار به من توجه می کرد به گونه ای
که قرار شد با هم ازدواج کنیم من هم که دیگر
المیرا را فراموش کرده بودم با  100میلیون
تومان از پس اندازهایم و همچنین قرض گرفتن
از آشنایان منزلی را برای او رهن کردم و قولنامه
منزل را به نام «شکوفه» زدم .بعد از آن هم با تهیه
لــوازم منزل برای او ،به این ارتباط عاطفی در
حالی ادامه دادم که خانواده ام نیز از این ماجرا
بی خبر بودند ارتباط من و شکوفه همچنان ادامه
داشت تا این که فهمیدم شکوفه باردار شده است
با آن که قصد داشتم مقدمات ازدواج رسمی را
فراهم کنم اما یک روز وقتی سرزده وارد خانه
شکوفه شدم او را با مرد غریبه ای تنها دیدم در
حالی که آن مرد پا به فرار گذاشت اما شکوفه به
دست و پایم افتاد و قسم خورد که به من خیانت
نکرده است من هم به خاطر این که فرزندش
آسیبی نبیند او را بخشیدم اما چند هفته بعد و
در حالی که زندگی ما سرد و بی روح شده بود
حادثه ای دیگر رخ داد .شکوفه پول رهن منزل
را از صاحبخانه گرفته و به همراه نوزادش از خانه
فرار کرده بود .حاال دیگر من مانده بودم و کاله
بزرگ تری که سرم رفته بود! کارم به جایی رسید
که همه حقوقم را برای تسویه حساب وام های
دریافتی از بانک پرداخت می کــردم و چیزی
برای خودم باقی نمی ماند چند ماه بعد مادرم
دختری نجیب و خانواده دار را برای ازدواج من
انتخاب کرد و ما به صورت سنتی با هم ازدواج
کردیم اما اتفاقات تلخ و روابط گذشته ام تاثیر
بدی در زندگی ام گذاشت به طوری که بدبینی
و سوءظن در مــرداب رفتارهایم ریشه دوانــد و
اختالفات بین من و «نازبانو» آغاز شد تا جایی
که او با به اجرا گذاشتن مهریه اش از من شکایت
کرد و کارمان به دادگاه کشید .شایان ذکر است
پس از برگزاری چندین جلسه مشاوره در دایره
مددکاری اجتماعی کالنتری نظر مرد جوان
دربــاره بسیاری از مسائل زندگی تغییر کرد و
«نازبانو» نیز با وساطت بزرگ ترها از شکایت
خود گذشت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

