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خط زرد

هشدارهای پلیس به دانش آموزان
احترام به قانون ،احساس امنیت اجتماعی را
افزایش می دهد.
مراقب افــراد ناشناسی باشید که به شما
نزدیک می شوند.
با مطالعه،ورزش و تفریحات سالم برای اوقات
فراغت خودتان برنامه ریزی کنید.
اعتقادات و پایبندی مذهبی خودتان را تقویت
کنید.
پیشرفت شما در زندگی بستگی به رفتار
خردمندانه و نظم و انضباط تان دارد.
از رفت و آمد به مکان های آلوده و دوستی با
افراد مشکوک پرهیز کنید.
از تردد در معابر خلوت و پرخطر به تنهایی جدا
خودداری کنید.
لباس و پوشش نامناسب اولین گام در زمینه
انحرافات اخالقی است.
به تقاضای نامعقول دیگران به طور صریح
پاسخ منفی بدهید.
در دوست یابی و معاشرت با افراد نهایت دقت
را داشته باشید.
با عمل به هشدارهای پلیس خطرات متوجه
خود را از بین ببرید.
موارد مشکوک در اطراف مدارس یا مسیر
تردد خود را از طریق  110به پلیس اطالع دهید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

پدری روز عروسی دخترش خانه
را منفجر کرد!
روز عــروســی دخــتــری در آمریکا ،همزمان با
فاجعهای شد که پــدرش آفرید .این مرد میان
سال که قصد خودکشی داشت خانهاش را که در
نزدیکی محل عروسی بود منفجر کرد.
به گزارش سالم نو ،این حادثه روز شنبه در منطقه
ایجوود ایالت پنسیلوانیای آمریکا رخ داد .گفته
میشود در لحظه انفجار تعدادی از مهمانان این
جشن که بیشتر آنها از اقوام عروس بودند ،در
نزدیکی ساختمان محل انفجار حضور داشتند.
بنا به گفته رابرت پاین ،رئیس پلیس منطقه این
مرد با قطع جریان ورودی گاز در زیرزمین اقدام
به منفجر کردن خانهاش کرد .این مقام پلیس در
گفت وگو با WFMY Nesw 2گفت«:فاصله قطع
جریان گاز تا انفجار بسیار اندک بوده است ».او
افزود«:خوشبختانهاقواماینمرددرلحظهانفجار
در بیرون از خانه حضور داشتند .اما شواهدی
وجود دارد که او هنگام انفجار وارد خانه شده
است ».بر اثر این انفجار ،ساختمان محل زندگی
ایــن مــرد فــرو ریخت .پس از ایــن حادثه پلیس
جستوجوهای خود را برای یافتن جسد این مرد
از میان آوار آغاز کرد .ویدئویی که توسط یکی از
شاهدان عینی تهیه شده است ،دود زیادی را که
از شعلههای آتش در محل انفجار برخاسته نشان
میدهد .یکی از شاهدان عینی در شرح ماجرا
گفت« :مانند نشت گاز یا انفجار یک بمب بود.
قربانی به داخل خانه رفت و  ۵دقیقه بعد تمام
خانه غرق شعلههای آتش شد».
گفتنی است هنوز انگیزه اصلی این مرد مشخص
نشده و پلیس بررسی خود درباره علت این حادثه
را شروع کرده است.

ماجرا 
یجس 
دریشپروفسوری!
سجادپور -جسد پابرهنه جوان 27ساله ای
در حاشیه جاده برزش آباد مشهد درحالی
کشف شــد کــه بــررســی هــای پلیس بــرای
شناسایی هویت جسد و دستگیری عامل یا
عامالن رها کردن پیکر بی جان این جوان
در حاشیه جاده ادامه دارد.
به گزارش خراسان ،روز گذشته رهگذران و
رانندگان خودروهای عبوری با دیدن جسد
ســجــادپــور -م ــرد جــوانــی کــه پــس از قتل
هولناک دوستش با میل های باستانی در
مشهد به فریمان گریخته بود تا با صحنه سازی
بــرای مسافرت ،ارتکاب جنایت را به گردن
طلبکاران احتمالی مقتول بیندازد ،صبح روز
گذشته در اولین بازپرسی انگیزه جنایت را به
ادعای ارتباط کثیف گره زد!
بــه گـــزارش خــراســان ،عصر روز یــک شنبه
گذشته ،کارآگاهان پلیس آگاهی فریمان،
زوج جوان آریزو سواری را در این شهر دستگیر
کردند که احتمال می دادنــد خــودرو و پول
و سکه هــای داخــل آن سرقتی باشد امــا در
بازجویی های مقدماتی و با کشف چندین
سالح شکاری و بادی و تعداد زیادی ساعت،
مشخص شد که این زوج جنایت هولناکی را در
مشهد مرتکب شده اند و برای فرار از مجازات
به فریمان گریخته و در منزل خواهر زن جوان
پنهان شده اند! کارآگاهان که با شگردهای
تخصصی این زوج را به افشای جنایت وادار
کرده بودند ،بالفاصله ماجرا را به کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی مرکز خراسان
رضوی اطالع دادند و این گونه بود که قاضی
علی اکبر احمدی نژاد به همراه گروه زبده ای
از کارآگاهان عازم بولوار توس (محل جنایت)
شد و به تحقیق در این باره پرداخت .وجود
جسدی خون آلود در پذیرایی منزل ،در حالی
درستی اظهارات زوج مذکور را اثبات می کرد
که متهم  34ساله سعی داشت انگیزه قتل
دوستش را پنهان کند .این گــزارش حاکی
است ،با کشف میل های خون آلود باستانی
زورخانه در کنار جسد مشخص شد که مرد
 41ساله با ضربات میل هــای باستانی به
قتل رسیده است اما متهم به قتل برای فرار از
مجازات ،به صحنه سازی پرداخته و با نصب
دست نوشته ای روی دیوار منزل که گل ها را
آب بده! دو شاخه برق تلویزیون را از پریز بیرون
بکش یا در یخچال باز نماند! سعی در گمراه
کردن پلیس داشت تا چنین وانمود کند که او
برای رفتن به مسافرت ،منزل را به دوستش
(مقتول) سپرده است و احتماال طلبکارانش

متهمبهقتلدراولینجلسهبازپرسیمدعیشد

ارتباطکثیف!

او را کشته اند!
بـــنـــابـــر گــــــزارش
خراسان ،در حالی
کـــه ایــــن پـــرونـــده
جــنــایــی زوایـــــای
پـــنـــهـــان زیــــــادی
داشت ،روز گذشته
رســــول (مــتــهــم به
قــتــل  34ســالــه)
پــس از انــتــقــال به
مشهد ،مقابل میز
عدالت ایستاد و به
ســواالت تخصصی
قاضی احمدی نژاد
پــاســخ داد .او که
دیگر همه راه های
داســتــان سرایی را
بسته می دیــد ،این
بـــار حــقــیــقــت قتل
هولناک دوستش
را فاش کرد و راز این جنایت را به یک ارتباط
کثیف گره زد!
این مرد که هنوز ازدواجش به طور رسمی ثبت
نشده و یک کودک  9ساله دارد ،در تشریح
جنایت وحشتناک خود به قاضی ویــژه قتل
عمد گفت :همسرم را طالق داده بودم ،سال
ها قبل در فریمان کبابی داشتم و «زینب»
(متهم دیگر پرونده) در کبابی من کار می کرد.
آن جا بود که با هم ازدواج کردیم چرا که او نیز
مطلقه بود ولی ازدواج مان را به طور رسمی
در محضر ثبت نکردیم .وقتی بنا به شرایطی
محل سکونت مان را به مشهد انتقال دادیم با

«محمد» آشنا شدم و
ایــن آشنایی به رفت
و آمدهای خانوادگی
انــجــامــیــد ت ــا جــایــی
کــه او بــه راحــتــی به
مــنــزلــم رفـــت و آمــد
داشـــت .مــدتــی بعد
وضــع مــالــی دوستم
به طور ناگهانی تغییر
کــرد .او خودروهای
گـــران قیمت ســوار
می شد و چند واحد
ساختمانی خریده
بــود امــا ایــن ارتــبــاط
قــطــع نــشــد و مـــا با
هم پــای بساط مواد
مخدر می نشستیم و
من به او اعتماد کامل
داشــتــم درحــالــی که
وضــعــیــت مــالــی من
مناسب نبود! این متهم در ادامه ادعاهایش
افزود :از مدتی قبل متوجه تغییر رفتارهای
همسرم شــدم .او نسبت به دوستم رفتاری
خــاص داشــت که ایــن موضوع ســوء ظن مرا
برانگیخت .گاهی آن ها را تنها می گذاشتم
و پشت در به حرف هایشان گوش می دادم.
حتی یک بار در خانه ام شنود گذاشتم چرا
که احساس یک ارتباط کثیف! همواره مرا
آزار می داد .از سوی دیگر نیز «محمد» دوست
من بود و نمی خواستم این سوء ظن ها موجب
قطع ارتباط دوستانه ما شود تا این که شب
شنبه گذشته او دوباره به منزل ما آمد و کنار

بساط مواد مخدر روی تشک نشست و بالش
را زیر دستش گذاشت (تشک و بالش خون
آلود در محل جنایت کشف شد) تا با هم مواد
مصرف کنیم .در همین هنگام بود که افکارم به
هم ریخت ،تردید داشتم ولی باالخره موضوع
«ارتــبــاط کثیف» را بر زبــان جــاری ساختم.
«محمد»با شنیدن این حرف ناراحت شد و
خطاب به من گفت« .زر نزن!» من هم که دیگر
عصبانی شده بودم نفهمیدم چه می کنم ،با
میل های باستانی ضرباتی را به سرش زدم
و بعد هم نقشه فــرار را طراحی کــردم که در
فریمان دستگیر شدیم.
گــزارش خراسان حاکی است زن  33ساله
متهم به قتل نیز در بازجویی ها گفت :محمد
(مقتول) به خانه ما رفت و آمد داشت و من هم
با او رفتاری دوستانه داشتم! او عشق به ساعت
داشت و به همین دلیل هر روز یک نوع ساعت
بــه دستش مــی بست در واقــع کلکسیونی
از ساعت هــای متفاوت و مختلف را جمع
آوری کــرده بود که  17عدد از آن ساعتها
داخل خودروی آریزوی او بود! این زن درباره
سال حهای کشف شده از داخــل خــودرو هم
گفت« :محمد» ادعا می کرد که عضو هیئت
تیراندازی است و به همین دلیل چند قبضه
سالح بادی و شکاری همیشه همراهش بود.
او وضعیت مالی خوبی داشــت و خــودروی
گران قیمت آریزو نیز متعلق به محمد بود که
شب حادثه سوار بر آن به منزل ما آمد .آن شب
من و فرزندم حدود نیمه شب به داخل اتاق
رفتیم که تقریبا ساعت  3بامداد با سروصدای
شوهرم بیدار شدم و دیدم که رسول او را با
میل های زورخانه کشته است .سپس با هم به
فریمان گریختیم ،قرار بود شوهرم ما را در خانه
خواهرم بگذارد و خودش برای انتقال جسد به
یک مکان نامعلوم به مشهد بازگردد که آن جا
دستگیر شدیم و ...
ایــن گــزارش حاکی اســت :با دستور قاضی
احمدی نژاد متهمان این پرونده برای انجام
تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی قرار گرفتند.

پروندهپزشکتبریزیبهدیوانعالیکشورمیرود
وکیل مدافع پزشک تبریزی که حکم قصاص
او به اتهام قتل در دیوان عالی کشور نقض و در
دادگــاه بدوی مجدد به قصاص محکوم شده
اســت ،در این بــاره توضیحاتی ارائــه کرد .به
گــزارش رکنا ،وکیل مدافع علیرضا صلحی
پزشک تبریزی که حکم قصاص او به اتهام قتل
دو عضو خانوادهاش در دیوان عالی کشور نقض
و در دادگاه بدوی مجدد بهقصاص محکومشده
است گفت :پس از رسیدگی دوباره به پرونده
موکلم در شعبه صــادر کننده رای بــدوی در
تبریز و صدور حکم قصاص ،در مهلت قانونی به

سودجویی آرایشگاهزنانه بادخالتدرامورپزشکی
توکلی  -یک آرایشگاه زنــانــه به اتهام دخالت
درامورپزشکیدرحالیروزگذشتهدرجیرفتپلمب
شد که گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و
پلیساماکناینشهرستانبهدستگاهقضاییارسال
شدومحتویاتآن از انجامخدماتغیرمجازپزشکی
در برخی از واحدهای صنفی آرایشگاه زنانه در شهر
جیرفت حکایت داشت .به گزارش خبرنگارما ،به
دستور مقام قضایی ،بالفاصله رسیدگی به موضوع
در دستور کار دادستانی قــرار گرفت .دادستان
جیرفتدراینبارهگفت:پسازبازدیدپلیساماکن
به همراه نماینده دانشگاه علوم پزشکی از یک
آرایشگاهزنانه،مقادیریلوازموتجهیزاتپزشکیاز
این واحد صنفی کشف شد.قاضی سالمی افزود:با

جوانی در حاشیه جــاده روستایی برزش
آباد ،ماجرا را به پلیس  110گزارش دادند.
در پی دریافت این خبر ،عوامل انتظامی با
حضور در محل مذکور به حفظ صحنه حادثه
پرداختند و مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد
مشهد اطــاع دادنــد .دقایقی بعد قاضی
احمدی نژاد به همراه عوامل بررسی صحنه
جــرم عــازم محل کشف جسد شد و بدین

ترتیب تحقیقات قضایی در این باره ادامه
یافت .جسد مربوط به جوانی حدود  27تا
 30ساله بود که موهای بلند مشکی و ریش
معروف به پروفسوری داشت .پیکر این جوان
پابرهنه که شلوار و بلوز آستین کوتاه طوسی
رنگ نیز به تن داشت و خوش تیپ به نظر
می رسید با صدور دستوری از سوی قاضی
شعبه  208دادســـرای عمومی و انقالب

بــرای تعیین علت دقیق مــرگ به پزشکی
قانونی انتقال یافت .به گزارش خراسان،
بررسی های مقدماتی حاکی از آن بود که این
جوان در مکان دیگری جان باخته و سپس
فرد یا افرادی جسد را به گونه ای در حاشیه
جاده انداخته اند که مورد توجه رهگذران
قرار گیرد .تحقیقات بیشتر برای شناسایی
هویت این جوان که آثار تزریق درمانگاهی یا
تزریق با سرنگ روی اندامش نمایان بود ،از
سوی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.

دستوردادستانیاینآرایشگاهپلمبشدوسهمتهم
شاملمالکآرایشگاهودونفرازدستیاران اوبهاتهام
دخالت در امور پزشکی با هدف سودجویی  ،اقدام
علیه بهداشت عمومی و انتشار تصاویر غیر متعارف
تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت با
بیان این که آرایشگا هها فقط باید در حوزه آرایشی و
براساسقوانینموجوددرجوازکارآرایشگاههاکهدر
حوزهفعالیتشانتعریفشدهاستبهبانوانخدمات
ارائــه کنند ،خاطرنشان کــرد :دخالت مستقیم و
غیرمستقیم آرایشگران زنانه در امــور پزشکی و
انجام عمل های زیبایی سالمت جامعه را به خطر
میاندازد.

رای صادر شده اعتراض کردیم.بابک بابازاده
وکیل مدافع علیرضا صلحی پزشک تبریزی در
این باره گفت :بعد از صدور حکم در موعد مقرر
به رای صادر شده اعتراض و دالیل مان را در
زمینه بی گناهی موکلم بیان کردیم.او افزود:
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
بابازاده پیش از این گفته بود که پس از نقض
رای پرونده از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع
پرونده موکلم به شعبه صادر کننده رای بدوی
و برگزاری دو جلسه دادگاه در شعبه مذکور،
در نهایت دادگاه نسبت به درخواست اولیای

دم همسر موکلم ،حکم قصاص و نسبت به
درخواست دیه از سوی اولیای دم مادربزرگ
موکلم ،حکم به پرداخت دیه داده است۱۷.
مهر مــاه ســال  ،۹۵پنج عضو خــانــواده یک
پزشک تبریزی از جمله همسر ،مــادر ،پدر،
برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و
همسر و مادربزرگ این پزشک ،پس از انتقال
به بیمارستان جان خود را از دست دادند که
همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این
پزشک و مسمومیت دیگر اعضای خانواده،
تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این

پرونده جنجالی آغاز و پس از مدتی با بازداشت
این پزشک ،پرونده وارد فاز جدیدی شد و در
نهایت کیفرخواست این پرونده فروردین سال
 ۹۶صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

۱۳
در امتداد تاریکی

طالق برای «سگ»
هنوز هم باورم نمی شود زندگی من به خاطر یک
«سگ» از هم پاشید و همه آن نجواهای عاشقانه
که روزی روحم را جال می داد ،به رکیک ترین
توهین ها و زشت ترین رفتارهایی تبدیل شد که
روزگاری بین من و «رومینا» رد و بدل می شد به
طوری که ...
جوان  28ساله در حالی که دادخواست شکایت
از همسرش مبنی بر توهین و فحاشی و تخریب
لــوازم زندگی را در دست داشــت ،با چهره ای
شکسته و غمگین پا به اتاق مشاوره و مددکاری
اجتماعی کالنتری شفای مشهد گذاشت و با
بیان این که فکر نمی کردم به این زودی رویاهای
عاشقانه ام را کابوس طالق در آغوش بگیرد به
کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :در یک
خانواده پرجمعیت متولد شــدم ،پــدرم کارگر
ســاده ای بود که صبح تا شب با قوت بازویش
تالش می کرد تا زندگی آرام توام با آسایشی را
برای من و دیگر خواهران و برادرانم فراهم کند.
آن روزها در حاشیه شهر سکونت داشتیم و من
با آرزوی این که روزی با ادامــه تحصیل شغل
مناسبی پیدا کنم تا شاهد پینه هــای زخمی
دستان پدرم نباشم ،شاگرد ممتاز مدرسه شدم.
خوب به خاطر دارم وقتی پدرم شب هنگام به
منزل بازمی گشت و چهره غبار گرفته اش را
با دستان تاول زده می شست تا ما را به مسجد
کوچک محله مان ببرد ،فقط در گوشه ای پنهان
می شدم تا لبخندهایش را نگاه کنم که فریاد می
زد :زود باشید سینه زنی شروع شد!
پدرم همواره ما را به مجالس مذهبی و هیئت ها
می برد و گاهی نیز به همراه مادرمان در مجالس
مذهبی شرکت می کردیم .روزهای محرم و صفر
را هیچ گاه از یاد نمی برم که در کنار پدرم و در
مراسم عزاداری امام حسین(ع) لباس مشکی
می پوشیدم و زنجیر می زدم با این حال پدر و
مــادرم فقط تاکید می کردند که درس هایم را
خوب بخوانم.
خالصه در یکی از رشته هــای مهم مهندسی
دانشگاه دولتی پذیرفته شــدم و بــرای ادامــه
تحصیل پا به شهری دیگر گذاشتم تا این که در
سال آخر دانشگاه با «رومینا» آشنا شدم.
او در یکی از رشته های علوم تجربی تحصیل
می کــرد و ایــن آشنایی که از یک بحث ساده
دانشجویی به خاطر نمره یک درس مشترک
آغاز شد ،در مدت کوتاهی به ازدواج انجامید
اگرچه در مراسم خواستگاری تفاوت های فاحش
مذهبی و فرهنگی را بین دو خانواده دیدم اما
گویی کور و کر شده بــودم .من هیچ کسی جز
رومینا را نمی دیــدم .او فراتر از نیمه گمشده
ای بود که هر جوانی برای رسیدن به آن تالش
می کند.
رومینا را آن قدر دوست داشتم که وقتی لبخند
می زد گویی روح از بدنم جدا می شد .باالخره با
همه مخالفت های خانواده ام و با نادیده گرفتن
ایــن تــفــاوت هــا پــای سفره عقد نشستیم ولی
رویاهای عاشقانه ام خیلی زود به خاکستر یأس
تبدیل شد .چرا که همسرم توقع هدایایی را از
من داشت که من با درآمدم توانایی تهیه آن ها را
در آغاز زندگی نداشتم .او نه تنها اصرار داشت
مراسم عروسی مان به صورت مختلط و در یک
باغ تاالر بزرگ برگزار شود بلکه مرا مجبور کرد
منزلی را در بــاالی شهر اجــاره کنم و زندگی
مشترک ما در حالی با مشکالت حــادی روبه
رو شد که همسرم به اصول مذهبی بی تفاوت
بود و در برابر دیگران محرم و نامحرم را به هیچ
وجه رعایت نمی کرد و حجابش را نیز کنار می
گذاشت .او حتی نماز خواندن و روزه گرفتن مرا
نیز در جمع بستگانش به تمسخر می گرفت و
موجب رنجش خاطرم می شد ولی اختالفات ما
از آن جایی دیگر قابل تحمل نشد که روزی پدر
رومینا یک سگ خانگی را در جشن تولدش به
او هدیه داد .از آن روز به بعد روزگار ما سیاه شد،
آن حیوان روی فرشی که من نماز می خواندم
ادرار می کرد .باالخره از نظر من حیوان نجسی
بود و با دیدن این صحنه ها حالم بد می شد اما
رومینا آن حیوان را به آغوش می کشید به طوری
که انگار فرزندش را در آغوش گرفته است .آن
حیوان همه زندگی همسرم شده بود به گونه ای
که از عهده مخارج نگهداری او برنمی آمدم .این
ماجرا به جایی رسید که مشاجره ها و درگیری ما
به شدت افزایش یافت به همین دلیل رومینا با
حالت قهر منزل را ترک کرد و آن حیوان را به من
ترجیح داد! بعد هم مهریه اش را به اجرا گذاشت
تا طالق بگیرد.پس از آن در حالی که من مهریه
اش را با دستور اقساطی دادگــاه پرداخت می
کردم با وساطت بزرگ ترها دوبــاره به زندگی
مشترک بازگشت اما هدف او این بود که با توهین
و تخریب لوازم زندگی طوری مرا عصبانی کند
که او را کتک بزنم و او بتواند از این طریق طالق
بگیرد و  ...شایان ذکر است به دستور سرهنگ
ناصر نوروزی (رئیس کالنتری شفا) پرونده این
جوان در دایره مددکاری کالنتری مورد بررسی
های کارشناسی و قضایی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

