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خط زرد
راهکارهایپیشگیریازکالهبرداری()2
.1در معامالت چنانچه افراد به جای وجه نقد ،چک دیگران
رابهشمامیدهندنسبتبهارائهدهندهچک،شناختکامل
داشته باشید و وضعیت حساب مربوط به چک را از بانک
مربوطهاستعالمکنید.
.2ازانجاممعاملههایکالنباچکبانکیدرساعتهایغیر
اداریپرهیزنمایید.
.3از خرید و فروش با قولنامه مدت دار خــودداری کنید و
معاملهخودرابهصورترسمیانجامدهید.
.4هنگامخریدخودرو،مشخصاتکاملازقبیلشمارهموتور
،شمارهشاسی،اتاق،رنگومدلآنرابااسنادصحیحوکارت
خودروبهطوردقیقمطابقتدهید،آدرسمحلکاروسکونت
فروشندهرابهدستبیاورید.
پلیسپیشگیریاستانخراسانرضوی

حادثه در قاب

مرگ  3عضو یک خانواده
به علت انفجار گاز در شوش

...

درامتدادتاریکی

آتش سوزی در پاساژ مهستان و سالن رنگ ایران خودرو
بی احتیاطی یکی از کسبه بازار مهستان که در
حال جوشکاری بود موجب آتش سوزی گسترده
ای شد که خسارات زیادی به بار آورد.سخنگوی
ســازمــان آتــش نشانی و خدمات ایمنی شهر
تهران در این باره گفت :وقوع حریق در یکی از
ساختما نهای واقع در خیابان کارگر جنوبی
تقاطع خیابان لبافی نژاد به سامانه  125اطالع
داده شد که به دنبال آن ستاد فرماندهی ،آتش
نشانان را به محل حادثه اعزام کرد.به گزارش
ایسنا و خبرگزاری ها بر اساس گزارشهای به
دست آمده ،علت آتشسوزی ،جوشکاری توسط
یکی از کسبه بازار مهستان و بی احتیاطی وی
بوده که توسط نیروهای آتشنشان تهران مهار

شد ،همچنین با اطفای این حریق  4نفر نیز که
داخل پاساژ بودند نجات یافته و به بیرون منتقل
شدند.
به گفته سخنگوی سازمان آتشنشانی در این
حادثه آتش سوزی  3تن نیز مصدوم شدند .مرکز
کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعالم
کرد در همین راستا و به منظور افزایش سرعت
امدادرسانی و اطفای حریق ،مسیر شمال به
جنوب خیابان کارگر از میدان انقالب و جنوب
به شمال این خیابان از تقاطع جمهوری موقتا
حین انجام عملیات اطفای حریق آتش نشانان
مسدود و تردد خودروها از مسیرهای جایگزین
انجام شد.

آرزوهای پوشالی!

▪آتــش ســوزی در سالن رنــگ قدیمی ایــران
خودرومهارشد

همچنین آتش سوزی عصر دیروز (جمعه) یکی
از سالن هــای رنــگ قدیمی و غیرفعال شرکت
ایران خودرو با تالش آتش نشانان ایران خودرو
و شرکت هــای همجوار مهار و خــامــوش شد.
به گــزارش ایرنا از روابــط عمومی شرکت ایران
خودرو ،هیچ یک از کارگران در این سالن حضور
نداشتند.نیروهاینگهداریوتعمیرنیزبهسرعت
سالن را ترک کرده و جای خود را به آتش نشانان
دادنــد؛ به همین دلیل این حادثه هیچ خسارت
جانی نداشته و ماشین آالت سالن یادشده نیز
دچارخسارتنشدهاست.

«کراک» آخرین قطعه از «پازل مرگ» بود

نوجوان13ساله قربانی تست مواد برای برادر معتاد!

مرگ زن جوان در تصادف بزرگراه آزادگان تهران
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کوتاه از حوادث
توکلی-مرد  29ساله ای که با جعل عنوان مامور انتظامی
قصداخاذیازتعدادیشهروندسیرجانیراداشتدستگیر
وبرایسیرمراحلقانونیتحویلمرجعقضاییشد.
خراسان-درپیدستگیریاعضاییکباندسرقتمتشکلاز
دومردویکزندرعملیاتغافلگیرانهپلیستوسطکارآگاهان
پلیس آگاهی استان کرمان ،متهمان به  45فقره سرقت از
مغازهاعترافکردند.
خبرگزاری صدا وسیما-فرمانده انتظامی شهرستان
کرمانشاه از دستگیری عامالن نزاع و تیراندازی در یکی از
محالت حاشیه ای شهر کرمانشاه در کمتر از 3ساعت خبر
داد و گفت :متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه
قضاییمعرفیشدند.

سیدخلیل سجادپور-نوجوان 13ساله ای که مجبور
بود موادمخدر صنعتی برادرش را قبل از مصرف او ،تست
کند ،بر اثر عوارض ناشی از مسمومیت با موادمخدر جان
سپردوبرادرمعتادویبهاتهامقتلعمد،روانهزندانشد.به
گزارشاختصاصیخراسان،پروندهمرگمشکوکنوجوان
13ساله از مرداد سال گذشته ،زمانی در دستور کار پلیس
قرارگرفتکهزنمیانسالیدرتماسبااورژانسعنوانکرد
فرزند13سالهامحالمناسبینداردوازدهانشکفخارج
می شود.با گزارش این حادثه ،بالفاصله مأموران اورژانس
 115عــازم بولوارصبا در منطقه سیدی مشهد شدند و
نوجوانمذکورراکه«شروین»نامداشت،بهبخشمسمومین
بیمارستان امام رضا(ع) انتقال دادند ،اما تالش پزشکان
برای نجات وی به نتیجه نرسید و او در حالی جان سپرد که
علت مرگش در پرده ابهام قرار داشت.گزارش خراسان
حاکیاست:بهدستورقاضیاحمدینژاد(قاضیویژهقتل
عمد) جسد این نوجوان به پزشکی قانونی منتقل شد اما
هیچگونهعالیمظاهریناشیازوقوعجنایتبرپیکرجسد
مشخصنبود.بههمیندلیلآزمایشهایتخصصیوسم
شناسیبایدعلتمرگویرانمایانمیکرد.انجامآزمایش
های مذکور مدتی به طول انجامید تا آن که چهارماه بعد،
پرونده مرگ مشکوک شروین با اعالم نظر پزشکی قانونی
درادارهجناییپلیسآگاهیخراسانرضویموردرسیدگی
قــرار گرفت .براساس نظر پزشکان متخصص ،نوجوان
13سالهبراثرعوارضناشیازموادمخدرجانباختهبوداما
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هیچعالیمیازاعتیاد درایننوجوانوجودنداشت.
با پیچیده تر شدن ماجرای مرگ «شروین» و به دستور
سرهنگ کارآگاه حمید رزمخواه (رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضوی) گروهی از کارآگاهان دایره رسیدگی به
«مرگهایمشکوک»واردعملشدندتاگرهکوراینکالف
سردرگمراپیداکنند.اینبودکهکارآگاهاندراولینمرحله
ازعملیاتهایاطالعاتی–پلیسیبهتحقیقغیرمحسوس
در اطراف زندگی شروین و خانواده اش پرداختند.بررسی
های میدانی کارآگاهان که با نظارت مستقیم مقام قضایی
همراه بود ،نشان می داد که مادر شروین چند سال قبل در
حالی از همسرش طالق گرفته که حضانت شروین و برادر
بزرگ تر او که شهریار نام دارد را عهده دار شده است .او
مدتی بعد ،با مرد دیگری که راننده تریلر بود ازدواج کرد تا
سایه مردی روی سر دو فرزند پسرش باشد ،اما ازدواج دوم

اونیزبامشکالتیمواجهشدودرحالیکهدختریدوسالهرا
درآغوشمیفشرد،دیگرخبریازهمسرشنشد.بههمین
خاطرزنمیانسالبرایپرداختاجاره وهزینههایزندگی
مجبورشددرخانههایمردمکارگریکند،ولیشهریارکه
دیگرحدود21سالسنداشت،بهسویمصرفموادمخدر
کشیده شده بود و شروین هم بعد از تعطیلی مدرسه در یک
نانواییکارمیکردتاکمکخرجمادرشباشد.شوهرسابق
اینزن،گاهیبهآنهاسرمیزدولیهیچگاهبهداخلخانه
آن ها نیامده بود.اطالعات دریافتی پلیس حاکی از آن بود
که شهریار به موادمخدر صنعتی اعتیاد شدیدی پیدا کرده
است ولی به خاطر این که برای تهیه مواد دچار مشکالت
مالیبود،قاچاقچیانبهاوموادمخدرناخالصمیدادند.او
همبرایآنکهجانشبهخطرنیفتد،برادرکوچکترشرابا
توسلبهزورمجبورمیکردتاموادمخدرمصرفیاوراقبلاز
آغازمصرف،تستکند.اینبودکههمسایگانبهکارآگاهانی
که چندین شبانه روز در حال تحقیق بودند ،گفتند که چند
وقتقبلنیزحالشرویندرحالیکهرویچمنهایوسط
بولوار دراز کشیده بود ،رو به وخامت گذاشت و اورژانس او
را به بیمارستان رساند که مدتی بعد بهبود یافت و دوباره
به منزلشان بازگشت.گزارش خراسان حاکی است :این
اطالعات،سرنخپروندهرابهسوی«شهریار»کشاندامامادر
شهریار گفت :روز حادثه و قبل از آن که حال شروین وخیم
شود،شوهراولمبهدنبالپسرشآمدتاچندروزیاوراسرکار
خودشببردولیبعدازرفتنآنهاحالپسرکوچکمخراب

شد.با این وجود ،کارآگاهان متوجه شدند که «شهریار»
به همراه پدرش به تهران گریخته است ،تا این که آن ها با
هماهنگی های قضایی و راهنمایی های سرهنگ کارآگاه
رزمخواه ،موفق شدند او را به مشهد بکشانند و برای انجام
بازجوییبهپلیسآگاهیهدایتکنند.اینجوان21ساله
که ابتدا همه چیز را انکار می کرد ،وقتی مقابل مستندات
و دالیل انکارناپذیر کارآگاهان قرار گرفت ،لب به اعتراف
گشود و گفت :برادرم را مجبور می کردم از موادمخدری که
میخریدماستفادهکندچراکهشنیدهبودمموادمخدرهای
مذکور دارای ناخالصی زیادی هستند و از سوی دیگر هم
می خواستم او را معتاد کنم تا کارهای مرا به پدرم گزارش
نکند .روز حادثه هم قرار بود که پدرم دنبالم بیاید و من باید
مواد مصرف می کردم ،به همین خاطر وقتی مادرم صبح
برای شست و شوی لباس ها داخل حمام رفت ،من هم از
فرصت استفاده کردم و مقداری کراک را آماده کردم .چند
دودبهبرادرمدادموبقیهراخودمکشیدمکهاحساسکردم
حالمخوبنیست،بااینوجودپدرمبهدنبالمآمدهبودومن
با او رفتم که بعد شنیدم برادرم فوت کرده است .از ترس
به تهران رفتم و در یک مجتمع مسکونی به عنوان نگهبان
مشغولکارشدم...
بنابراین گزارش ،شهریار پس از اعترافات تکان دهنده
اش و به دستور قاضی احمدی نژاد ،روانه زندان شد تا
تحقیقات بیشتری درباره زوایای پنهان مرگ مشکوک
«شروین» انجام شود.

اگرچه پوشیدن لباس های شیک و زیبا و استفاده از لوازم
آرایشی گران قیمت همواره برایم یک رویا بود و دوست
داشتم روزی شرایط مالی همسرم در حدی باشد که من
هم بتوانم به آرزوهای پوشالی ام برسم ،اما به توصیه مادرم
تالش می کردم تا در زندگی ام زنی قانع و صرفه جو باشم و
حسرت داشته های دیگران را نخورم ،ولی خیلی زود پس
از آشنایی با «ملیحه» همه چیز را فراموش کردم ،به طوری
که برای رسیدن به آرزوهای دوران نوجوانی ام ،به اخاذی
از مردان پرداختم و ...
زن 27ســالــه در حالی که با سر و صورتی زخمی وارد
کالنتری شده بود و عنوان می کرد از زن همسایه شکایت
دارم ،چراکه او مرا فریب داد و به سوی ارتباطات نامتعارف
در شبکه های اجتماعی کشاند ،به کارشناس اجتماعی
کالنتریطبرسیجنوبیمشهدگفت:درخانوادهایبزرگ
شدمکهازنظراقتصادیدرسطحپایینجامعهقرارداشتیم،
به همین خاطر تا کــاس ســوم راهنمایی بیشتر درس
نخواندم و همانند هفت خواهر و برادر دیگرم ترک تحصیل
کردم تا به امور خانه داری بپردازم.وقتی به سن نوجوانی
رسیدم ،آرزو داشتم مانند دختران ساکن در باالی شهر
لباس های آن چنانی بپوشم و یک عینک دودی باالی سرم
بگذارم تا به این وسیله توجه دیگران را به خودم جلب کنم.
اما مادرم همواره مرا نصیحت می کرد که زیبایی یک دختر
بهظاهراونیستبلکهبهوقار،قناعتوایمانشبستگیدارد.
آن روزها سعی می کردم حرف های مادرم را آویزه گوشم
کنم تا این که در سن 20سالگی با «محمد» ازدواج کردم.
ازدواج ما به صورت سنتی شکل گرفت و از این که با جوانی
زحمتکش و مومن ازدواج کــرده بــودم ،بسیار خوشحال
بودم،ولیهمچنانازنظرمالیدرمضیقهبودیم.منومحمد
زندگی مشترکمان را در منزل مادرشوهرم آغاز کردیم و
روزهای خوشی را می گذراندیم تا این که بعد از به دنیا آمدن
دخترم ،تصمیم گرفتیم زندگی مستقلی داشته باشیم ،به
همین خاطر محمد آپارتمان کوچکی را در منطقه طالب
مشهد اجــاره کرد و زندگی جدیدی را در کنار دخترمان
شروع کردیم ،اما من به آپارتمان نشینی عادت نداشتم و
احساس تنهایی می کــردم ،این بود که تصمیم گرفتم با
همسایه ها ارتباط برقرار کنم.
چند روز بعد با زنی که به همراه دختر 8ساله اش در طبقه
باالتر از منزل ما سکونت داشت ،آشنا شدم ،طولی نکشید
که دیگر همه اوقاتم را با «ملیحه» می گذراندم .آن قدر با او
که رفتاری صمیمانه داشت ،دوست شده بودم که زندگی
خودم از یادم رفته بود .او لباس های شیکی می پوشید و پول
زیادی را برای آرایش خودش خرج می کرد .کم کم به تقلید
از رفتارهای او پرداختم و متوجه شدم که «ملیحه» پس از
گرفتن طالق و مهریه اش از یک مرد پولدار ،به عقد موقت
مرد ثروتمند دیگری در آمده است و آن مرد هزینه های او را
تأمین می کند.
مدتیبعدبهپیشنهادملیحهواردشبکههایاجتماعیشدم
وبهارتباطاتتلفنیوپیامکیبامردانغریبهپرداختم.دیگر
غرق در دوستی های فضای مجازی شده بودم و از این طریق
ازمردانهوسراناخاذیمیکردم،تااینکههمسرممتوجه
ماجرا شد و به همراه برادرانم مرا مورد ضرب و جرح قرار
دادند ،حاال هم از کارهایم پشیمانم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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