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حوادث

خط زرد

هشدارهای پلیس برای پیشگیری
از سرقت اسناد و وجه نقد
از جابه جایی و حمل غیرضروری اسناد و
مدارک با ارزش خودداری کنید.
از حمل و نقل پول زیاد و اقالم قیمتی خود به
صورت پیاده در هر شرایطی بپرهیزید.
هنگام دریافت پول و خروج از بانک مراقب
اطراف خود به خصوص موتورسواران مشکوک
باشید.
در بین راه از قبول هــر گونه خــوردنــی و
نوشیدنی از راننده و مسافران بپرهیزید.
در صورت پنچر شدن مشکوک و غیرعادی
خودرو پول نقد و اشیای قیمتی خود را در جای
مطمئن قرار دهید و پس از قفل کردن درها با
هوشیاری کامل بــرای تعویض الستیک اقدام
کنید.
در مواجهه با افــراد مشکوکی که خــود را
مامور معرفی می کنند ،از آنان کارت با مدارک
شناسایی معتبر بخواهید.
شماره رمز شخصی کارت عابربانک خود را به
خاطر بسپارید و از افشا کردن آن جدا خودداری
کنید.
از آراستن فرزندان خردسال خود به طال و
جواهر و رها کردن آنان در معابر و کوچه ها جدا
خودداری کنید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

عاملنزاعمرگبارکرج
درمشهدبهدامافتاد

سجادپور -جوان  23ساله ای که طی یک نزاع
مرگبار در یکی از پارک های کرج ،جوان دیگری
را به قتل رسانده بود ،با تالش کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در چنگ
قانون گرفتار شد.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این
پرونده جنایی در خرداد گذشته از آن جا آغاز شد
که نزاعی بین دو جوان در پارک کرج رخ داد .در
این درگیری ناگهان جوانی به نام «علی-ح» با
ضربه چاقویی که به پشت جوان دیگر فرود آورد
او را نقش بر زمین کرد .گزارش خراسان حاکی
است ،با مرگ این جوان که بر اثر عوارض ناشی از
اصابت چاقو رخ داد ،متهم به مشهد گریخت و در
منطقه خین عرب پنهان شد .کارآگاهان پلیس
آگاهی کرج به ردیابی وی پرداختند و مراتب را
به پلیس آگاهی خراسان رضوی اطالع دادند.
با هماهنگی های قضایی و با دستور سرهنگ
جواد شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان
رضوی) روز گذشته گروهی از کارآگاهان اداره
جناییپسازشناساییمتهمکهبهشغلنگهبانی
مشغول شده بود ،او را در یک عملیات هماهنگ
و غافلگیرانه به دام انداختند و تحویل کارآگاهان
اعزامی از کرج دادند .بررسی های بیشتر در این
باره ادامه دارد.

۲کشتهدرشعلههایسوختقاچاق

توکلی -باندفعال سوخت قاچاق خودروهای
ســواری سبک درکــرمــان متالشی شــد .فرمانده
انتظامیشهرستانکرمانگفت:مامورانانتظامی
بخشراینهنگامگشتزنیهدفمنددرمحورراین-
بم ۱۳دستگاهخودرویپژو ۴۰۵راکهدرقالبیک
باندفعالدرحالحملسوختقاچاقبودند،توقیف
کردند .بهگزارشخبرنگارما،سرهنگمحمدرضا
فداء روزگذشته افزود:ماموران دربازرسی ازاین
خودروها بیش از شش هزارلیترگازوئیل وهزارو
 ۴۰۰لیتربنزین درقالب مشکهای پالستیکی
ضخیم،گالن وپیت کشف کــردنــد .این مسئول
انتظامی به خطرات بسیار زیــاد حمل سوخت از
طریق خودروهای ســواری و وانت اشــاره کرد و از
برخوردجدیپلیسباقاچاقسوختوفراوردههای
سوختیخبرداد.براساساینگزارش،روزگذشته
درتصادف خــودروی سواری پراید حامل سوخت
قاچاق با پرایددیگردرمحورروستایی قلعه گنج-
ریگ متین (جنوب کرمان)دو نفر در میان شعله
هایسوخت قاچاقجانباختند.فرماندهپلیسراه
قلعهگنجگفت:دراینحادثهخودرویحاملبنزین
قاچاق پس ازبرخوردمنفجرودچار آتش سوزی
شد و راننده و سرنشین خودروی حامل سوخت بر
اثر سوختگی شدید جان باختند .همچنین راننده
زخمی خــودروی دیگر به بیمارستان منتقل شد.
شیخی پور افــزود :کارشناسان علت این حادثه را
انحراف به چپ خــودروی حامل سوخت قاچاق
ذکرکردند.
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سجادپور -عامل جنایت مستانه ای که
هنگام برگزاری جشن تولد و در یک نیمه
شب ترسناک ،دوستش را با ضربه کلنگی
کارد به قتل رساند ،درحالی گرفتار قانون
شد که کیک این جشن پارتی گونه رنگ خون
به خود گرفت.
به گــزارش خراسان ،عقربه های ساعت به
نیمه شب نزدیک می شد اما هنوز ماجرای
جشن تولد در بولوار شاهنامه  73ادامــه
داشت .تعدادی از دختران و پسران جوان در
جشنی پارتی گونه دور هم جمع شده بودند تا
چاقو را از کیک تولد عبور دهند! در این میان
برخی از دختران جوان از ترس دیر رسیدن
به منزل و بازخواست شدن توسط خانواده،
از دوست پسرانشان خواستند تا آن ها را به
منزل برسانند .دقایقی بعد دو دختر جوان به
همراه سه پسر سوار بر یک دستگاه پژو 206
در حالی وارد بولوار شاهنامه شدند که راننده
 22ساله آن با ویراژهای خطرناک و کشیدن
ترمز دستی ،شبی ترسناک را در بولوار به
وجود آورد و حرکات الیی کشی و ترمزهای
ناگهانی خودرو ،همه رانندگان عبوری را به
وحشت انداخت.
رانندگان خودروها از ترس تصادف به سمت
چپ و راست منحرف می شدند و برخی نیز
به شانه خاکی جاده می افتادند اما راننده
 206که به خاطر مصرف مشروبات الکلی،
سعی داشت به خودنمایی خیابانی بپردازد
همچنان به حرکات وحشتناک خود ادامه
می داد تا این که راننده یک دستگاه پراید
که خــانــواده اش سرنشین آن بودند برای
جلوگیری از تصادفی هولناک ،روی ترمز
کوبید و در نزدیکی پژو  206متوقف شد .در
این هنگام «جواد» راننده  22ساله  206در
حالی که بوی تند مشروب از دهانش بیرون
می زد از خودرو پیاده شد و با مشتی محکم
به شیشه پراید کوبید! ولی باز هم قانع نشد
و از این که پراید در کنار او متوقف شده بود
بسیار خشمگین به نظر می رسید .او سپس
به طرف خودرواش رفت و با برداشتن کاردی
از درون خودرو ،دوباره به سوی راننده پراید
حمله ور شد .راننده و خانواده اش از شدت
ترس ،داخل پراید میخکوب شده بودند و با
چشمانی وحشت زده به راننده  22ساله می
نگریستند که تیغه کارد را باال برده بود در این
لحظه یکی از دوستان راننده 206که «اکبر-
الف» نام داشت بالفاصله از خودرو پیاده شد
تا جواد را از فرود آوردن ضربه مرگبار منصرف
کند! این جوان  21ساله متاهل خودش را
مقابل جواد قرار داد تا کارد را از او بگیرد ولی
آن جوان مست در همان حالت تیغه کارد را
به حالت کلنگی فرود آورد ولی تیغه کارد بر

گردن دوستش نشست و شاهرگ او را برید!
خون از پیکر «اکبر-الف» فواره زد و راننده
پراید که از این معرکه هولناک جان سالم به
در برده بود ،پشت فرمان خــودرو نشست و
آن جا را ترک کرد .سرنشینان پژو  206با
دیدن این صحنه خونین ،بالفاصله به سوی
دوستشان دویدند و پیکر غرق در خون او را به
داخل  206کشیدند .چند دقیقه بعد خودرو
 206وارد محوطه بیمارستان طالقانی
مشهد شد .آن ها پیکر بی رمق جــوان 21
ساله را روی برانکار گذاشتند و به داخل
اورژانــس بردند .کــادر درمانی با مشاهده
وضعیت وخیم جــوان مجروح او را به اتاق
احیا بردند تا او را نجات دهند اما دیگر دیر
شده بود و «اکبر-الف» بر اثر عوارض ناشی
از اصابت کارد و بریده شدن شاهرگ ،جان
سپرد .در همین حال دوستان مقتول با دیگر
افرادی که هنوز در جشن تولد حضور داشتند
تماس گرفتند و ماجرای هولناک نیمه شب را
برای آن ها بازگو کردند .در این هنگام چند
نفر دیگر از شرکت کنندگان در جشن تولد
سوار بر یک دستگاه پراید عازم بیمارستان
طالقانی شدند تا از وضعیت دوستشان باخبر
شوند اما زمانی که فهمیدند «اکبر-الف»
دیگر نفس نمی کشد و تالش کادر درمانی
به نتیجه نرسیده است همه آن ها سوار بر
 206و پراید به صورت دنده عقب راه فرار را
در پیش گرفتند و از بیمارستان گریختند!
«جواد-الف» (راننده  )206به همراه یکی
از دوستانش به سوی بولوار چمن گریخت و
دیگران دو دختر را به کوی سجادیه مشهد
بردند! و سپس در حالی که کیک تولد رنگ
خون به خود گرفته بود ،هر کدام به منزلشان
رفتند .از سوی دیگر دوست «جواد-الف»
در مسیر پیاده شد و جواد به تنهایی به سمت
منزلشان حرکت کرد اما به خاطر نگرانی و
اضطرابی که سراسر وجودش را فراگرفته
بود در بین راه با یک دستگاه خودروی دیگر

تصادف کرد!
دقایقی بعد نیروهای پلیس راهنمایی با
حضور در محل تصادف ،بوی تند مشروب
را احساس کردند که هنوز از دهان راننده
 206بیرون می زد به همین دلیل مراتب
را بــه نــیــروهــای کالنتری مصالی مشهد
اطالع دادند .چند دقیقه بعد وقتی ماموران
انتظامی به محل تصادف رسیدند خون های
داخل خودروی  ،206را مشاهده کردند و
به راننده جوان مشکوک شدند بنابراین آن
ها با دستور سرهنگ «آقابیگی» (فرمانده
انتظامی مشهد) خودرو را به پارکینگ انتقال
دادنــد و جــوان  22ساله را نیز بــرای کشف
حقیقت به بازداشتگاه کالنتری سپردند.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است،
از سوی دیگر با گزارش مرگ جوان  21ساله
به کالنتری الهیه مشهد ،ماموران انتظامی
با صدور دستوری از سوی سرهنگ توفیق
حاجی زاده (رئیس کالنتری الهیه) بالفاصله
در مرکز درمانی حضور یافتند و ماجرای این
جنایت هولناک را به قاضی ویژه قتل عمد
اعــام کردند .عقربه های ساعت حــدود 2
بامداد را نشانه رفته بودند که قاضی کاظم
میرزایی به همراه گروهی از کارآگاهان زبده
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
عازم بیمارستان طالقانی شدند و به تحقیق
در این باره پرداختند .بررسی های مقدماتی
حاکی از فــرار سرنشینان پراید و خــودرو
 206بود که پیکر خون آلــود «اکبر-الف»
را به مرکز درمانی بــرده بودند بنابراین با
دستور قاضی شعبه  211دادسرای عمومی
وانقالبمشهدبالفاصلهعملیاتپلیسبرای
ردیابی شماره پالک های دو خودرو آغاز شد
تا این که سرنخ یکی از شماره های انتظامی،
مقام قضایی و کارآگاهان را به سوی کوی
طالب مشهد کشاند جایی که مالک یکی
از خودروها در آن منطقه سکونت داشت.
قاضی میرزایی ساعتی بعد در کالنتری

احتمالعمدیبودنحریقارسباران
معاون محیط زیست طبیعی سازمان محی 
ط
زیست از دستگیری عامالن احتمالی حریق
جنگلهای ارسباران خبر داد.
بــه گـــزارش ایــســنــا ،حمید ظــهــرابــی اعــام
کــرد :آتشسوزی گسترده ای که در منطقه
حفاظتشده دیزمار در شهرستان ورزقــان
استان آذربایجان شرقی رخ داده بود تا صبح
دیروز به طور کامل مهار شد.
وی ادامه داد :عمده مناطقی که از ارسباران
دچار حریق شده؛ جزو مناطق حفاظتشده و
تحت مدیریت سازمان محیطزیست بوده است
که این منطقه هم پوشش جنگلی و هم پوشش
مرتعی دارد.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط
زیست با اشاره به بازدید خود از مناطق دچار
حریق تاکید کرد :طی بازدیدی که از منطقه

داشــتــم مشخص شــد کــه اراضــی
دچــار حریق بیشتر زیراشکوب
بوده است و درختان هم کمتر از
 ۳۰درصد آسیب دید هاند ،البته
در رویشگا ههای ارس ،درختان
صدمه جدی دیدهاند.
وی در پاسخ بــه ایــن پرسش که
چه مساحتی از ارســبــاران دچار
حریق شــده اســت؟ گفت :چون
آتش سوزی در حد فاصل دو یا سه روستا به
صورت پراکنده و لکه لکه اتفاق افتاده است،
نمیتوانیم عدد مشخصی را اعالم کنیم و نیاز
به بررسی کارشناسی دارد.
ظهرابی با اشــاره به استقرار بالگرد اطفای
حریق و بالگردهایی بــرای هلی بــرد نیرو
در منطقه ارســبــاران ،در پاسخ به پرسشی

دربــــاره دلــیــل آتــشســوزی در ایــن منطقه
گفت :بحثهایی در خصوص عمدی بودن
آتشسوزیها مطرح است .چند فرد مشکوک
در این باره دستگیر شدهاند اما بررسیها در
خصوص شناسایی عوامل حریق ادامه دارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که
آیا متخلفان با نیت تصرف اراضی ،جنگلها
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میرزاکوچک خان مشهد استقرار یافت و
دستور داد کارآگاهان با خــانــواده مقتول
تماس بگیرند! پدر «اکبر-الف» وقتی در
جــریــان مــرگ فــرزنــدش قــرار گرفت دیگر
گریه امانش نمی داد تا دربــاره او سخنی
بگوید از سوی دیگر نیز فرصت طالیی برای
شناسایی عامل یا عامالن جنایت از دست
می رفت باالخره پدر مقتول بیان کرد که
پسرم به منزل نامزدش رفته بود! اما وقتی
گروهی از کارآگاهان به منزل نامزد وی رفتند
مشخص شد که نامزد او نیز از وی بی خبر
است! بنابراین شیوه عملیات با دستور مقام
قضایی تغییر کرد و در حالی که سپیده صبح
شهر را روشن کرده بود ،دوباره سررشته این
عملیات به بیمارستان طالقانی کشیده شد.
آن جا بود که در دفتر اورژانس نام «پ» (یکی
از دوستان مقتول که همراه وی بود) به چشم
خورد .با این سرنخ بالفاصله کارآگاهان «پ»
را که در جشن تولد حضور داشت دستگیر
کردند و در ادامه به کوی سجادیه رفتند و با
راهنمایی «پ» دو دختر را نیز مورد بازجویی
قــرار دادنــد .در نهایت مشخص شد عامل
اصلی درگیری جــوان  22ساله ای به نام
«جواد-الف» بوده است!
بنابر گــزارش اختصاصی خــراســان ،هنوز
عملیات دستگیری عوامل مرتبط با این
جنایت هولناک ادامــه داشت که نام متهم
فـــراری بــه کلیه مــراکــز انتظامی اع ــام و
مشخص شــد ای ــن ف ــرد تــوســط نــیــروهــای
کالنتری مصالی مشهد به اتهام شرب خمر
و همچنین خون آلود بودن خودرو دستگیر
شده و برای تعیین تکلیف به مجتمع قضایی
ناحیه  7مشهد انتقال یافته است.
دقایقی بعد با هماهنگی قضایی و به دستور
سرهنگ غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی
آگاهی) گروهی از کارآگاهان عازم دادسرا
شدند و متهم به قتل را از بازداشتگاه دادسرا
به پلیس آگاهی انتقال دادند .در حالی که
عقربه های ساعت به ظهر روز گذشته نزدیک
می شد و هنوز عملیات به پایان نرسیده
بود ،قاضی کاظم میرزایی به بازجویی های
تخصصی از «جــواد-الــف» پرداخت .او که
دیگر راه گریزی نداشت به ارتکاب جنایت
اعتراف کرد و این گونه این پرونده جنایی
بعد از حدود  12ساعت تالش قاضی ویژه
قتل عمد و کارآگاهان اداره جنایی به نتیجه
رسید.
بنابراین گــزارش با دستور مقام قضایی،
متهمان این جنایت در اختیار سرگرد «وحید
حمیدفر» (افسر پــرونــده) قــرار گرفتند تا
بررسی های بیشتری در این بــاره صورت
گیرد.
را آتش زدهانــد ،گفت :هرچند اراضــی دچار
حریق در موقعیتی نیست که متخلفان با هدف
تصرف آتش زده باشند ،اما در عین حال این را
هم میتوان گفت که به احتمال قوی بخشی
از حریق میتواند با هدف تصرف زمین بوده
باشد .در مجموع عمدی بودن حریق تا حد
زیادی ثابت شده است و در همین زمینه چند
نفر را که مشکوک بودهاند ،بازداشت کردهاند.
معاون محیطزیست طبیعی سازمان محیط
زیست تاکید کرد :از ابتدای امسال تاکنون،
آذربایجان شرقی بیشترین میزان حریق را
در مناطق تحت مدیریت محیطزیست در کل
کشور داشته است .به غیر از آتشسوزیهای
اخیر ،وسعت حریق در این استان به ۴۳۰
هکتار میرسد.
ظهرابی خاطرنشان کــرد :در اطفای حریق
ارســبــاران عــاوه بر محیط بانان ،نیروهای
ارتش ،سپاه ،جنگلبانان ،هالل احمر و مردم
محلی مشارکت داشتند.

از روزی کــه در یکی از رشته هــای پرطرفدار
زیرمجموعه پزشکی در دانشگاه پذیرفته شدم
کامالخودمراگمکردمبهطوریکهنهتنهاوضعیت
ظاهری بلکه رفتارها و عقایدم نیز تغییر کرد.
دیگر آن دختر سر به زیر و محجوبی نبودم که هیچ
نامحرمیحتییکتارمویمراندیدهبودامابهدلیل
یک حس خود بزرگ بینی ،حسادت و غرور کاذب
به جایی رسیدم که مردان هوسران...
زن  28ساله در حالی کــه توسط موتورسوار
هوسران مــورد آزار و اذیــت و کتک کــاری شدید
قرار گرفته بود با اعالم شکایت از مزاحم خیابانی،
دربــــاره سرگذشت خــود بــه مــشــاور و مــددکــار
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت :چند
سال قبل وقتی در یکی از رشته های پزشکی وارد
دانشگاه شدم احساس می کردم به همه آرزوهایم
می رسم و از چنگ غول فقر و بدبختی و زندگی در
حاشیه شهر رها می شوم .آن قدر ذوق زده بودم
که خودم را یک سر و گردن باالتر از دیگران می
پنداشتم .به طوری که گویی بعد سال ها اسیری
در قفس آزاد شدم .در دانشگاه با دختر و پسران
دانشجویی آشنا شدم که خانواده هایشان از نظر
فرهنگی و اقتصادی جایگاه بسیار باالیی داشتند
امامنازیکخانوادهضعیفومستضعفیبودمکه
خیلیاحساسحقارتمیکردموقتیهمکالسی
هایم خــودروهــای مــدل باالیشان را پــارک می
کردند و با لباس های گــران قیمت و مــارک دار
وارد دانشگاه می شدند حسادت سراسر وجودم
را فــرا می گرفت حس می کــردم آرزوهــایــی که
برای آن به دانشگاه رفته بودم در برابر ناز و نعمت
و خوشبختی دیگر همکالسی ام اصال به چشم
نمی آید .غم بزرگی در دلم سنگینی می کرد که
چرا من هم در یک خانواده پولدار متولد نشدم به
همین دلیل همواره سعی کردم به تقلید از برخی
همکالسیهایممانندآنهارفتارکنمدیگرچادرم
راکنارگذاشتموباپوشیدنمانتوهایتنگوکوتاه
وآرایشهایغلیظراهیدانشگاهمیشدم.بایک
غرور کاذب می خواستم تفاوت های فرهنگی و
اقتصادی با دیگر دانشجویان را از بین ببرم و مانند
برخیازافرادیزندگیکنمکهدرخیلیازمسائل
اعتقادی دچار ضعف شده بودند .در این میان
«یزدان» که جوانی تحصیل کرده و مذهبی بود به
خواستگاری ام آمد .او از بستگان مادرم بود و در
دبیرستان تدریس می کرد من هم که تک فرزند
بودم در میان هلهله و شادی اطرافیانم در حالی
به خانه بخت رفتم که همسرم مرا از صمیم قلب
دوست داشت اما اختالف ما از آن جا شروع شد که
روزیهمسرممراباظاهرینامناسبوبدونچادر
دردانشگاهدیدوازمنخواستتادربیرونازمنزل
چادر به سر کنم و آرایش هایم را مقابل چشمان
نامحرم به نمایش نگذارم ولی من که خودم را با
برخیازهمکالسیهایممقایسهمیکردمتوجهی
بهحرفهایشنداشتموروزبهروزلباسهایمتنگ
تر و کوتاه تر می شد احساس می کردم این گونه
جذابتروشیکترهستمرفتارهاینامتعارفمن
بهجاییرسیدکهارتباطمباپسرهایهمکالسیام
زیاد شده بود و حد و مرزی برای ارتباط با نامحرم
قائل نبودم تا حدی که از اصرارهای همسرم برای
پوشش مناسب نزد دوستانم خجالت می کشیدم
و دوست نداشتم با او حتی بیرون بروم .خالصه
این اختالفات به جایی رسید که به لجبازی با او
پرداختموباالخرهطالقگرفتمتاراحتتروآزادانه
زندگی کنم .چند سال بعد و با پایان تحصیالتم در
یکی از مراکز درمانی مشهد در حالی مشغول کار
شدمکههموارهنگاههایهوسآلودبرخیمردان
چشم چران خیابانی آزارم می داد .با وجود این
پدر و مادرم درآمدی نداشتند و من مجبور بودم تا
پاسیازشباضافهکاریکنمتاهزینههایزندگی
و اجاره منزل تامین شود .باالخره ظاهر نامناسب
که روزی ماجرای طالق را رقم زد چند روز قبل
جانمرانیزبهخطرانداخت.شبازنیمهگذشتهبود
که پیاده از محل کارم به طرف منزل حرکت کردم
آرایش غلیظ و مانتوی کوتاهی که به تن داشتم
موجب شد جوان موتورسواری برایم مزاحمت
ایجادکندبابیاعتنایی،قدمهایمراتندترکردماما
او با سماجت از موتورسیکلت پیاده شد و مرا مورد
آزار قرار داد برای دفاع از خودم لگدی به او زدم و از
ترس به داخل یک فروشگاه پناه بردم اما آن جوان
به دنبالم وارد مغازه شد و مرا به قصد کشت کتک
زد در حالی که فروشنده نیز از ترس فقط نگاه می
کرد و ...
شایان ذکر است به دستور سروان محمد ولیان
(رئــیــس کالنتری پنجتن) ایــن پــرونــده بــرای
دستگیری موتورسوار مزاحم به دایره اطالعات
کالنتریسپردهشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسان رضوی

