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رئیس پلیس مهشد ترشیح کرد

اخ

تصاصی

خراسان

ماجرایدستبرد « دلقکحقهباز» بهحساببانکیکسبه!
پشت پرده شوخی های کالیم و رفتاری یک دزد سابقه دار در مهشد فاش شد

خبر

کالهبرداری با فروش خودروهای
تصادفی خارجی
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری یک کالهبردار حرفهای خبر داد که
با بازسازی خودروهای تصادفی خارجی آنها را
به عنوان خودروی سالم میفروخت.
به گزارش صدا و سیما ،سرهنگ کارآگاه قاسم
دستخالافزود:پروندهایباموضوعکالهبرداری
مبنیبرفروشخودرویتصادفیخارجیبهجای
خودروی سالم و فاقد رنگ ،در اختیار دایره مبارزه
با جعل و کالهبرداری پایگاه سوم آگاهی این
پلیس قرار گرفت .وی ادامه داد :مال باخته که با
متهم از طریق سایتهای اینترنتی خرید و فروش
کاال آشنا شده بود ،پس از خرید متوجه تصادفی
بودن خودرو می شود که با تماس وی با فروشنده،
متهم دیگر پاسخ گوی وی نبوده است.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران با اشاره
به این که مخفیگاه متهم در محدوده خیابان
شریعتی شناسایی شد ،اظهار کــرد :متهم در
تحقیقات تکمیلی به سه فقره کالهبرداری به
همین شیوه معترف شد.
وی با تاکید بر این که قبل از پرداخت هر گونه
وجهی در ابتدا اصالت مــدارک و سالم بودن
وسیله را بررسی کنید ،اضافه کرد :کارشناسان
ارزش ریالی کالهبرداریها را  ۳۰میلیارد ریال
بــرآورد کردند .کشف جزئیات پرونده و دیگر
جرایم احتمالی متهم در دستور کار قرار دارد.

کوتاه از حوادث
*ایسنا /یوروپل اعــام کــرد حــدود  ۱۵۰نفر
را که به فروش مواد مخدر یا اسلحه در دارک
وب (وب تــاریــک) مشغول بــودنــد ،بــازداشــت
کــرده اســت .آژانــس پلیس اروپ ــا اعــام کــرد:
در ایــن عملیات مــوســوم بــه «دارک هانتور»
( ،)DarkHunTORچندین میلیون یورو پول
نقد و بیت کوین و همچنین مواد مخدر و سالح
کشف و ضبط شده است.
*مهر /سردار عبدا ...حسنی فرمانده انتظامی
استان سمنان بابیان این که باند سه نفره سرقت
احشام دریکی از مناطق حاشیهای شاهرود
متالشی شد ،افــزود :این سارقان غیربومی با
تالش و هوشیاری مأموران دستگیر شدند.
*ایسنا /سرهنگ جلیل موقوفهای رئیس پلیس
پیشگیری تهران بزرگ از پلمب  ۶۶گاراژ و مغازه
ضایعاتی در جنوب تهران به دلیل خرید و فروش
اموال مسروقه خبرداد.

عکس اختصاصی خراسان

سجادپور -یکیازجیببرهایحرفهایمشهد
که در میان شاکیان خود به «دلقک حقه باز»
معروفاست،درحالیبرایهشتمینباربهچنگ
قانون افتاد که با شگردی خاص به حسابهای
بانکی کسبه دســتــبــرد مــی زد .بــه گ ــزارش
اختصاصیخراسان،ازمدتیقبلافزایشپرونده
های دستبرد به حسابهای بانکی کسبه در
مناطقمختلفمشهد،پلیسهایتخصصیرابه
تکاپوواداشت،بنابراینباصدوردستوریازسوی
سرهنگ حسین دهقان پور (فرمانده انتظامی
مشهد) رسیدگی به ماجرای سرقت کارت های
بانکی،بهگروهویژهایازکارآگاهانورزیدهپلیس
آگاهی مشهد سپرده شد و بدین ترتیب بررسی
هایتخصصیدربارهاینسرقتهادرحالیآغاز
شد که بسیاری از کسبه محلی مقدار زیادی از
سرمایههایخودراازدستدادهبودند.
ازسویدیگرورودکارآگاهانبهدهلیزهایتاریک
این پرونده ها بیانگر آن بود که جوانی با مراجعه
به مغازه داران و فروشندگان کاال چنین وانمود
می کند که احتیاج فــوری به خرید شــارژ تلفن
دارد و با دادن مبلغ نقدی به مغازه دار از او می
خواهد از کارت بانکی خودش و از طریق کارت
خــوان مغازه مبلغ  10هــزار تومان شــارژ بخرد
اما بعد از این ماجرا کارت بانکی فروشندگان

گم می شد و آن ها زمانی
متوجه سرقت می شدند که
پیامکخریدهایمیلیونیرا
دریافت می کردند .گزارش
خــراســان حاکی اس ــت ،با
بــه دســت آم ــدن اطــاعــات
مــشــابــه در پـــرونـــده هــای
سرقت ،عملیات تخصصی
و رصـــدهـــای اطــاعــاتــی
کــارآگــاهــان پلیس مشهد
برای شناسایی و دستگیری
اینجوانباصدوردستورات
قاطعقضاییآغازشد.
فرمانده انتظامی مشهد که از اولین ساعات
تشکیل پ ــرون ــده هـــای ســرقــت ،نــظــارت بر
عملیاتهای مختلف پلیسی را به عهده گرفته
بود ،درباره چگونگی دستگیری این متهم حرفه
ای به خراسان گفت :همزمان با افزایش جرایم
دستبرد به حسابهای بانکی در مشهد ،گروه
ویژه ای از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی با کسب
مجوزهای قضایی به مطالعه دقیق محتویات
پرونده های مذکور پرداختند و به اطالعاتی
دست یافتند که نشان می داد با یک سارق حرفه
ای طرف هستند .سرهنگ «حسین دهقان پور»
افزود :تحقیقات میدانی و اظهارات تعدادی از
شاکیاننشانمیدادکهجوانیحدود 30ساله
که به بهانه خرید شارژ تلفن وارد فروشگاه های
مشهدمیشد،ابتداباشوخیهایکالمیمانند
«بیان جوک های خنده دار» یا بازگویی حوادث
دروغین و جذاب ،سر فروشندگان کاال یا کسبه
را گرم می کرد و سپس با ترفندی خاص که برای
جیببریداشتبهآنهانزدیکمیشدوکارت
بانکی مغازه دار را در حالی سرقت می کرد که
پیشازآنبهبهانهخریدشارژ،رمزکارتراهنگام
استفاده فروشنده از کــارت خــوان حفظ کرده
بود .این فرمانده با تجربه که سال های زیادی
از عمرش را در بخش هــای مختلف انتظامی

سپریکردهاست،درادامهاینماجراافزود:حاال
دیگر پشت پرده شوخی های کالمی و رفتاری
این سارق حرفه ای برای پلیس رو شده بود و به
همیندلیلرصدهایاطالعاتیگروههایویژه
کارآگاهان به بازبینی دوربین های مداربسته
کشید تا تصویر مشترکی از جوانی به دست آمد
که از مغازه های شاکیان شارژ تلفن خریده بود.
سرهنگدهقانپورتصریحکرد:بالفاصلهمراتب
به مقام قضایی در دادســرای عمومی و انقالب
ناحیه  7مشهد گزارش شد و عملیات شناسایی
مخفیگاه متهم با کسب مجوزهای قضایی ادامه
یافت .وی خاطر نشان کرد :تحقیقات مقدماتی
حکایت از آن داشت که جوان مذکور «وهاب» نام
دارداماهموارهخودراباناممستعارایمانمعرفی
میکند و در منطقه تربت جام سکونت دارد .به
همین دلیل کارآگاهان در چند شاخه
عملیاتی وارد عمل شدند و گروهی از آنان
به یکی از مناطق اطراف تربت جام رفتند
ولیبررسیهایغیرمحسوسکارآگاهان
نشاندادکهاوازمدتیقبلخانهپدریاش
راترککردهودرمشهدساکنشدهاست.
ویگفت:دامنهعملیاتدرحالیبهشرق
مشهد کشیده شد که هیچ سرنخی از
مخفیگاههایمتهمفراریبهدستنیامد.
بنابراینشیوههاوشگردهایعملیاتیوارد
مرحلهجدیدیشد.رئیسپلیسمشهدبا
اشارهبهاستفادهازتجهیزاتوفناوریهای
نوین با تاکیدات و راهنمایی های ارزنده
سردارسرتیپمحمدکاظمتقوی(فرمانده
انتظامیخراسانرضوی)برایدستگیریمتهم
تحتتعقیبخاطرنشانکرد:طولینکشیدکهبا
ردیابی های اطالعاتی ،پاتوق «وهاب» در یکی از
قهوهخانههایسنتیزیرزمینیمشهدشناسایی
شد و زیر چتر اطالعاتی قرار گرفت .سرهنگ
«حسین دهقان پور» اضافه کرد :به همین دلیل
گروهی دیگر از کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد،
در پوشش های مبدل وارد قهوه خانه شدند و او

رادرحالیغافلگیرکردندکهبامشاهدهوضعیت
مشکوک قهوه خانه قصد فرار داشت .وی گفت:
با انتقال متهم به مقر انتظامی ،بازجویی های
تخصصی از وی با هماهنگی مقام قضایی آغاز
شد .این متهم که هفت فقره سابقه جیب بری
و کش روزنــی دارد و اکنون برای هشتمین بار
طعم مجازات را می چشد ،ابتدا با انکار حقیقت
ماجرا سعی داشت خود را بی گناه جلوه دهد
اما وقتی در برابر اسناد و مــدارک انکارناپذیر
قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و راز
سرقت های زیادی را با شگرد خرید شارژ تلفن
فاش کرد .او گفت :با قصه های ساختگی و بذله
گویی در مغازه ها توجه فروشندگان و خریداران
را به خودم جلب می کردم و سپس از فروشنده
میخواستم در قبال دریافت وجه نقد برایم شارژ

تلفن از طریق کارت خوان مغازه بخرد .در همین
حال به فروشنده نزدیک می شدم و رمز کارت را
حفظمیکردمبعدهمباهمانرفتارهاوشوخی
هایکالمی،آنهارادرآغوشمیگرفتموکارت
بانکی را می دزدیــدم سپس به اولین فروشگاه
طال یا گوشی تلفن همراه می رفتم و خریدهای
میلیونی انجام می دادم تا این که دستگیر شدم.
فرمانده انتظامی مشهد با بیان این که تاکنون
 18تن از کسبه از این جیب بر حرفه ای شکایت
کردهاند ،به قدردانی از دستورات ویژه قاضی
«محسن واحدیان عظیمی» (قاضی شعبه775
دادســرای عمومی و انقالب مشهد) پرداخت و
گفت :تحقیقات بیشتر درباره سرقت های این
سارق سابقه دار درحالی ادامه دارد که وی حتی
به بهانه خرید یا اجاره ملک به بنگاه های امالک
مراجعه می کرد و با توسل به شگردهای
حیله گرانه مانند این که شارژ تلفنم تمام
شده ،از کارت بانکی آن ها خرید می کرد
و بدین ترتیب با حفظ رمز به حساب های
آناننیزدستبردمیزد.گزارشاختصاصی
خراسانحاکیاست،اینمتهمکهبهخاطر
طنازی ،بذلهگوییهای کالمی و رفتاری
برای پرت کردن حواس طعمه ها هنگام
ارتکاب جرم به «دلقک حقه باز» در میان
شاکیانپروندهمعروفشدهاست،ادعامی
کندکهسرقتهایزیادیمرتکبشدهاما
نشانی از فروشگاه ها و مغازه ها را به خاطر
ندارد،بههمیندلیلباصدوردستوریویژه
از سوی قاضی «واحدیان عظیمی» تصویر
بدون پوشش وی در روزنامه خراسان منتشر می
شود تا چنان چه افرادی طعمه «دلقک حقه باز»
شدهاند،برایشناساییواعالمشکایتازویبه
پلیس آگاهی مشهد واقع در منطقه کوی پلیس،
خیابان کوشش  32انتهای خیابان بزرگمهر
مراجعه کنند یا با تلفنهای  21828583یا
 21828584پلیس آگاهی مشهد تماس
بگیرند.

این جیب بر حرفه ای با
ترفند ی خاص  ،کارت
بانکی مغازه داران را سرقت
میکرد و میلیون ها تومان به
جیب می زد

با صدور دستورات ویژه قضایی انجام شد

دستگیری فرزندانی که پدرشان را آتش زدند!
سجادپور – دو برادر که پس از قتل پدرشان،
جسد او را در میان نخاله های ساختمانی
منطقه الهیه مشهد به آتش کشیده بودند،
با هوشیاری و تیزبینی مقام قضایی به دام
افتادند .به گــزارش اختصاصی خراسان،
عصرچهاردهممهر،بقایایسوختهجسدیک
انسان در بیابان های انتهای بولوار اقدسیه

مشهد کشف شد و بدین ترتیب تحقیقات
پلیسی با نظارت مستقیم قاضی «محمود
عارفی راد» (قاضی ویــژه قتل عمد) ادامه
یافت .بررسی های تخصصی در حالی وارد
مرحله جدیدی شد که خبر وقوع این جنایت
در تاریخ بیست و دوم مهر در روزنامه خراسان
به چــاپ رسید .بعد از شناسایی خانواده

تصادف 30خودرو،یککشتهو ۲۲مصدومبهجاگذاشت
رئیس مرکز اورژانــــس و
فوریتهای پزشکی البرز
گفت :تصادف زنجیرهای
در آزادراه کرج  -قزوین
یک کشته و  ۲۲مصدوم
بــه جــا گــذاشــت .مهرداد
بابایی در گفتگو با مهر
افـــــزود :ســاعــت 5:09
دیــروز چهارشنبه ۳۰ ،دستگاه خــودرو شامل
 ۲۵دستگاه خــودروی ســواری ،چهار دستگاه
کامیون و یک دستگاه وانت در آزادراه کرج -
قزوین با یکدیگر برخورد کردند .وی با بیان
این که بالفاصله پنج دستگاه آمبوالنس ،یک
دستگاه اتوبوس آمبوالنس و یک فروند بالگرد
اورژانساستانالبرزبهمحلاعزامشدند،ادامه

داد:سانحهدرمجموع۲۳
مصدوم شامل  ۱۱خانم و
 ۱۲آقاداشت.رئیسمرکز
اورژانــــس و فوریتهای
پزشکی البرز گفت :چهار
نفر از مصدومان در محل
از اقدامات درمانی اولیه
تکنیسینهای اورژانــس
بهرهمند و درمان سرپایی شدند ۱۱.مصدوم به
بیمارستان شهید مدنی کرج و هفت مصدوم به
بیمارستان امام جعفر صادق(ع) منتقل شدند.
یک نفر نیز توسط بالگرد به بیمارستان البرز
منتقل شد .وی افزود :یک مرد  ۱۹ساله نیز با
وجود تالش ها ،به دلیل شدت جراحات وارد
شدهدربیمارستانجانباخت.

 ۳کارگربراثرگازگرفتگی
درکارخانهفوالدابهرجانباختند
سه نفر از هفت کارگر حادثه دیده در شرکت فوالد ناب آرش
ابهر ،شامگاه سه شنبه گذشته بر اثر سقوط به درون مخزن گاز
نیتروژن دچار مسمومیت شدند و جان خود را از دست دادند.
به گزارش شبکه خبر ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری
زنجان دیروز با تأیید خبر وقوع این حادثه گفت :متاسفانه
این حادثه عصر سهشنبه گذشته در شرکت فوالد ناب آرش
در یکی از شهرکهای صنعتی شهرستان ابهر اتفاق افتاد و
به کشته شدن سه کارگر و مسمومیت چهار کارگر دیگر منجر
شد .صفیا ...کرامتی افزود :یکی از کارگران به منظور
پاک سازی مخزن گاز وارد عمل میشود که دو کارگر دیگر
به محض مشاهده حادثه به یاری این کارگر می شتابند اما
خود نیز گرفتار میشوند .وی ادامه داد :چهار کارگر دیگر
هم به کمک این سه کارگر میروند تا جان آنــان را نجات
دهند که آن ها هم دچار مسمومیت با گاز نیتروژن میشوند
و هماکنون به منظور درمان در بیمارستان ابهر بستری و تحت
مداوا هستند.

مقتول،رازاینجنایتهولناکهنگامیفاش
شد که قاضی «عارفی راد» در حال تحقیق از
اعضای خانواده مقتول ،متوجه سوختگی
روی دست یکی از فرزندان مقتول شد و مقام
قضایی که احتمال می داد این سوختگی
مربوطبهحادثهآتشزدنجسدباشد،دستور
بازداشتجوان 27سالهمتاهلراصادرکرد.

اختصاص

ی

خراسان

این جوان مدتی بعد در شعبه 208دادسرای
عمومیوانقالبمشهدبهناچاربهقتلپدرش
با انگیزه اعتیاد وی اعتراف کرد و مدعی شد
باهمدستیبرادر 26سالهاشجسدرادرون
یک کمد چوبی به منطقه الهیه حمل کرده و
آتش زده اند .بررسی های بیشتر در این باره
ادامه دارد.

آتشسوزیقطاریزد–هتراندرانیینخسارتجایننداشت
مدیرکل مدیریت بحران
اســتــانــداری اصفهان
گفت :آتش سوزی قطار
یزد – تهران در محدوده
شـــهـــرســـتـــان نــایــیــن
خسارت جانی نداشت.
بــــه گـــــــزارش پــایــگــاه
اطـــاع رســانــی شبکه
خبر ،منصور شیشه فروش افزود :قطار یزد
ـ تهران ساعت  9:30دیــروز در محدوده
ایستگاه نایین بهدلیل مشکل گیربکس دچار
حریق شد و بالفاصله نیروهای آتشنشانی
حریق را مهار کردند.
وی ادامــه داد :قطار جایگزین دیگری از
یزد برای انتقال این مسافران به تهران به

اعترافسارقسابقهدار
به ۲۳فقرهسرقت
توکلی /سارق سابقهداری که به سرقت از اماکن
خصوصی و دولــتــی در شهرستان شهربابک
اقدام کرده بود ،به چنگ نیروهای پلیس افتاد.
به گــزارش خراسان ،به دنبال افزایش سرقت
از امــاکــن خــصــوصــی و دولــتــی در شهرستان
شهربابک ،تیم ویــژهای از نیروهای پلیس برای
رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و ماموران
تحقیقات خــود را بـــرای شناسایی ســـارق یا
سارقان آغاز کردند .آن ها پس از انجام تحقیقات
تخصصی ،متهم را کــه از ســارقــان حــرف ـهای و
سابقهدار بــود ،شناسایی و با هماهنگی مقام
قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش
در شهربابک دستگیر و به مقر انتظامی منتقل
کردند .بنابراین گزارش ،متهم در بازجویی های
تخصصی ماموران به  ۲۳فقره سرقت از مکان
های دولتی و خصوصی اعتراف کرد.

منطقه اعزام که این قطار
هم پس از طی مسافتی
حـــدود  ۱۰۰کیلومتر
بـــا نــقــص فــنــی مــواجــه
شد.
مدیرکل مدیریت بحران
اســتــانــداری اصفهان
اظهار کرد :پس از آن یک
قطار از ایستگاه بــادرود اداره کل راه آهن
استان اصفهان بــرای انتقال مسافران به
تهران به منطقه وقوع حادثه اعزام شد.
گزارش مهر نیز حاکی است  ،در این حادثه
فقط یکی از مسافران آسیب جزئی دید.
همچنین مــســافــران از ســرگــردانــی چند
ساعته ،گالیه کردند.

ربایش ۱۴تبعهخارجی
در شهر ری

 ۳آدم ربا در تور اطالعاتی پلیس به دام افتادند
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سه آدم ربا در
عملیاتی ضربتی که توسط ماموران پلیس امنیت شهرستان
انجام گرفت ،خبر داد .سرهنگ دوستعلی جلیلیان در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جــوان افــزود :جمعه هفته
گذشته پروند های مبنی بر آدم ربایی چند نفر از اتباع
افغانستانی به دست رسید که در این خصوص  ۱۴نفر از این
افراد در محدوده حسن آباد شهرستان ری ربوده شدند .وی
با بیان این که ماموران پلیس امنیت شهرستان ری پس از
تشکیل پروندهای با این مضمون و با اخذ نیابت قضایی وارد
عمل شدند ،ادامــه داد :در تحقیقات مشخص شد که آدم
رباها به سمت شهرستان پاکدشت رفته اند و در این محل
مکان اختفایشان شناسایی شد .او تصریح کرد :در عملیاتی
ضربتی سه نفر از آدم ربایان در یک زیرزمین دستگیر شدند و
در بازرسی از این محل تعدادی سیم کارت و کارت عابربانک
کشف شد.

در امتداد تاریکی

این دختر به درد ازدواج نمی خورد
با آن که من به خاطر محراب از خانه فرار کردم و
به عشق پوشالی او دل باختم اما اکنون مدعی
است که نمی تواند با دختری مثل من ازدواج
کند چرا که ...
به گزارش اختصاصی خراسان ،این ها بخشی
از اظهارات دختر  17ساله ای است که در پی
عشقی خیابانی از خانه فرار کرده و اسیر پسر
هوسرانی شده بود که اکنون حاضر نیست به
هیچ وجه با او ازدواج کند.
این دختر جوان که با دستورات قضایی و تالش
های پلیس مشهد از نیشابور به مشهد منتقل
شده است ،دربــاره سرگذشت خود به مشاور و
مددکار اجتماعی کالنتری امام رضا(ع) مشهد
گفت :پــدرم مــردی کارگر است و هر روز صبح
سرگذر می رود تا مخارج یک روزمان را تامین
کند.
با آن که در یکی از روستاهای اطــراف مشهد
زندگی می کنیم اما از زمانی که به خاطر دارم
همواره فقر و بی پولی گریبانگیرمان بوده است.
از سوی دیگر هیچ گاه با مــادرم رابطه خوبی
نداشتم .او همواره از سر تا پای من ایــراد می
گرفت حتی از نحوه سخن گفتن ،نوع پوشش و
غذاخوردنم.
آزاد نبودم و سرزنش می شــدم .دیگر از این
وضعیت خسته شــده بــودم و به دنبال همدم
و همراهی می گشتم تا زودتــر ازدواج کنم و
مستقل باشم.
در همین روزهــا با پسری خوش تیپ و خوش
قیافه در شبکه اجتماعی اینستاگرام آشنا شدم.
«محراب» با محبت و دلسوزی به حرف هایم
گوش می داد و سنگ صبورم بود به طوری که
خیلی زود عاشقش شدم و به او دل باختم .وقتی
از سختی های زندگی و رفتارهای مادرم برایش
سخن می گفتم خیلی ناراحت می شد .او به من
قول داد وقتی زندگی مشترکمان را آغاز کنیم
مرا خوشبخت خواهد کرد و آن قدر محبت می
کند تا این روزهای سخت را فراموش کنم .حاال
دیگر همه حرف های من و محراب درباره زندگی
مشترکمان بود به طوری که حتی نام فرزندانمان
را انتخاب کرده بودیم.
خالصه من ساعت های عمرم را فقط به گفت و
گو با محراب می گذراندم تا این که روزی مادرم
متوجه این ارتباط مخفیانه شد و مرا به باد کتک
گرفت .وقتی پدرم شب هنگام از سرکار به خانه
بازگشت او ماجرا را برای پدرم بازگو کرد .پدرم
نیز با شنیدن این ماجرا کمربندش را کشید و به
جانم افتاد به طوری که حتی نمی توانستم راه
بروم .آن شب پدر و مادرم مرا در انباری کوچک و
سرد داخل حیاط زندانی کردند .اگرچه تا صبح
از سرما به خود لرزیدم ولی صبح زود با یک میله
در انباری را گشودم و از خانه فرار کردم .بدون
تامل سراغ محراب رفتم و ماجرا را برایش بازگو
کردم .چند ساعت بعد محراب پیشنهاد داد با هم
از مشهد فرار کنیم و به منزل یکی از دوستانش
در نیشابور برویم .من هم که دل باخته محراب
بودم به راحتی پیشنهادش را پذیرفتم و به امید
ازدواج با او به نیشابور رفتم ،اما زمانی که چند روز
در آن مخفیگاه بودیم تازه فهمیدم که محراب به
هیچ وجه قصد ندارد با من ازدواج کند و هدف او
از فراری دادن من فقط رسیدن به هوس های
شیطانی است .این گونه بود که از رفتارهایم
پشیمان شدم و قصد داشتم به مشهد بازگردم
ولی محراب دیگر اجــازه نمی داد و مرا آن جا
زندانی کرده بود.
از سوی دیگر با شکایت پدر و مــادرم ،محراب
متوجه پیگیری پلیس شد و مرا رها کرد اما وقتی
ماموران کالنتری امام رضا(ع) محراب را نیز به
مشهد منتقل کردند ،او با وقاحت تمام در برابر
من ایستاد و با بیان این که به هیچ وجه حاضر
نیست با من ازدواج کند ،به نیروهای انتظامی
گفت :کسی که به همین راحتی از خانه پدر و
مادرش فرار کند نمی تواند شریک خوبی برای
زندگی من باشد چرا که احتمال دارد با بروز هر
مشکلی در زندگی از خانه من هم فرار کند.
از ســوی دیگر نیز من از خــانــواده سرشناسی
هستم و حاضر نمی شوم با چنین دختری ازدواج
کنم و...
گزارش خراسان حاکی است ،این پسر جوان در
حالی با دستور قضایی روانه زندان شد که دختر
 17ساله با شرمندگی به آغوش مادرش پناه برد.
بررسی های بیشتر برای ریشه یابی این ماجرا
با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ شریفی
(رئیس کالنتری امام رضا(ع)) در دایره مشاوره
و مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

