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خط زرد

هشدار پلیس درباره کارت بانکی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

هایلوکس سرقتی به اوراق نرسید
توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت
از کشف یک دستگاه تویوتاهایلوکس دزدی،
ساعتی پــس از ســرقــت در شهرستان خاش
سیستان و بلوچستان خبر داد.
بـــه گـــــزارش خــبــرنــگــارمــا ،ســرهــنــگ"رضــا
محمدرضایی"گفت :روز گذشته پس از گزارش
سرقت یــک دستگاه تویوتا هایلوکس گــران
قیمت ،در یکی از محله های شهر جیرفت ،تالش
گسترده نیروهای انتظامی بــرای شناسایی
و دســتــگــیــری دزدان خــــودرو آغـــاز ش ــد .وی
افزود:کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات پلیسی
و گسترش چتر اطالعاتی باخبر شدند سارقان
ضمن انتقال خــودرو به شهرستان خاش قصد
اوراق کردن و فروش قطعات آن را دارنــد .این
مسئول انتظامی بیان کرد  :در ادامــه گروهی
از ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی،
بالفاصله به شهرستان خاش عزیمت کردند  .وی
خاطرنشان کرد:تیم زبده پلیس پس از دریافت
اطالعات تکمیلی موفق شدند خودرو را قبل از
اوراق کردن ،در کمتر از ۲۴ساعت کشف و به
شهرستان جیرفت منتقل کنند.

قتل عام خانوادگی در فارس
بر اثر تیراندازی در روستای غالم آبــاد استان
فــارس چهار نفر کشته شــدنــد .ایــن چهار نفر
اعضای یک خانواده شامل دو زن و دو مرد بودند.
تیراندازی که در شهرستان مهر بر سر اختالفات
خانوادگی رخ داد ،چهار کشته به جا گذاشت.
به گــزارش رکنا ،روز گذشته براثر تیراندازی
در روســتــای غــام آبــاد از توابع بخش مرکزی
شهرستان مهر ،چهار نفر از اعضای یک خانواده
(دو مرد و دو زن) جان خود را از دست دادنــد.
براساس اعــام شاهدان ،قاتل ،پس از حضور
کارشناس مورد تایید دادگستری برای قیمت
گــذاری روی زمینی در روستای غالم آبــاد ،در
محل حضور یافته و با اسلحه گرم برادر و اعضای
خانواده وی را به قتل رسانده و از محل متواری
شده است .هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه
از سوی مراجع رسمی اعالم نشده است.

سعید خواست با بــرادرش تماس بگیرد که آن ها را به
سجادپور -متهم به قتل  34ساله ای که جوان بی گناه
بیمارستان ببرد .حدود نیم ساعت بعد برادر اکبر نیز با
تهرانی را در یک نزاع وحشتناک شبانه به آغوش مرگ
خودروی پراید به محل نزاع رسید و او را به بیمارستان
فرستاده است ،هنگام بازسازی صحنه جنایت در حالی
امــام رضــا (ع) رساند .از ســوی دیگر جــوان  35ساله
ارتکاب قتل را به طور نخ نما انکار کرد که همه شواهد
تهرانی که به دلیل شدت خون ریزی روی موتورسیکلت
و تحقیقات گسترده نشان می دهد وی ضربات مرگبار
نمیتوانست تعادل خــود را حفظ کند ،با آمبوالنس
چاقو را بر پیکر مهمان تهرانی وارد کرده است.
اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت اما حدود دو روز
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای قمه کشی
بعد بر اثر عــوارض ناشی از اصابت ضربات چاقو جان
مرگباری که چند مجروح داشت در حالی قاضی ویژه
سپرد و بدین ترتیب پرونده نزاع رنگ جنایت به خود
قتل عمد مشهد را شبانه به مرکز درمانی کشاند که
گرفت و متهمان این پرونده مرگبار با صدور دستورات
جوان  35ساله ای به نام «رضا-ر» بر اثر عوارض ناشی
ویژه ای از سوی قاضی احمدی نژاد در عملیات جداگانه
از اصابت ضربات چاقو در خیابان عبادی جان خود را از
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
دست داده بود و با حضور قاضی علی اکبر احمدی نژاد
دستگیر شدند .در پی اعترافات و اظهارات متهمان در
در مرکز درمانی و انجام بررسی های مقدماتی ،ادامه
پلیس آگاهی و همچنین در جلسات بازپرسی ،در نهایت
تحقیقات به محل نزاع مرگبار کشید .برخی شاهدان
همه عوامل مرتبط با این پرونده جنایی به محل وقوع قتل
عینی از جوان  34ساله ای به نام «اکبر-ح» سخن گفتند
که سوار بر موتورسیکلت در کمین جوان دیگری به نام منزل سعید را نمی دانستند و وقتی سر کوچه رسیدند هدایت شدند تا صحنه حادثه را در حضور قاضی ویژه قتل
«امیر» نشسته بود اما هنگام درگیری ضربات چاقو را بر نام «امیر» را فریاد زدند .در همین هنگام اکبر که کنار عمد بازسازی کنند.
پیکر مهمان تهرانی نیز فرود آورد .بنابر گزارش خراسان ،موتورسیکلتش ایستاده بود از آن ها پرسید چه نسبتی گــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت :در آغاز
تحقیقات شبانه قاضی شعبه  208دادسرای عمومی و با امیر دارند؟ و چه کاره هستند؟ وقتی متوجه شد که آن بازسازی صحنه جنایت که سرهنگ علی بهرامزاده
انقالب مشهد با بررسی همه ابعاد این حادثه وحشتناک ها از بستگان امیر هستند ناگهان با قمه به سمت شان (رئیس دایــره قتل عمد آگــاهــی) نیز حضور داشــت،
بیانگر آن بود که اکبر (متهم به قتل) که از چند سال حمله ور شد .در این میان عموی امیر هم چاقو را بیرون ابتدا سروان جمالی (افسر پرونده) به بیان جزئیاتی از
قبل با جوانی به نام امیر کینه و کدورتی عمیق داشت کشید و بدین ترتیب نزاعی خونین در حالی شکل گرفت محتویات پرونده و اظهارات شاهدان عینی پرداخت و
به دنبال او می گشت تا به اختالفات قبلی دامن بزند .که هر سه نفر با ضربات چاقو و قمه مجروح شدند« .امیر» سپس متهم با دستور قاضی علی اکبر احمدی نژاد در
ماجرای این اختالفات به زمانی باز می گشت که «امیر» و خانواده دوستش با شنیدن سر و صداها به داخل کوچه برابر دوربین قوه قضاییه به تشریح صحنه قتل پرداخت.
بهخاطرشلیکازسالحشکاریبهسویبرادراکبرحدود آمدند که در یک لحظه امیر نیز با قمه به سوی اکبر حمله او با انکار نخ نما گونه این جنایت گفت :ساعت حدود
چهار سال را در زندان به سر برده بود ولی بعد از آزادی ور شد و این نزاع وحشتناک شبانه ادامه یافت .در اثنای  2بامداد سی ام اردیبهشت بود که به کله پزی رفتم و
باز هم این اختالفات در فضای مجازی و حقیقی شدت این درگیری و در حالی که سعید و خانواده اش سعی در سیرابی خوردم بعد از آن سوار بر موتورسیکلت به سوی
گرفت تا این که کتک کاری هایی نیز بین آن ها شروع جداکردنمهاجمانداشتند،برخیازآنانبهخاطرخون منزلم در حرکت بودم که به طور اتفاقی سر کوچه منزل
سعید (محل نــزاع) موتورسیکلتم دچار
شد .در این میان آن ها دوست مشترکی
نقص فنی شد .من موتورسیکلت را روی
داشتند که به منزل او رفت و آمد می کردند
جک زدم و خودم مشغول شیر بنزین آن
تا این که بامداد سی ام اردیبهشت گذشته،
بودم که بتوانم موتورسیکلتم را تعمیر کنم
اکبر از طریق دوستانش فهمید که امیر
ولــی ناگهان چند نفر با چاقو روی سرم
به منزل دوست مشترک شان در خیابان
ریختند و مرا به حدی زدند که بیهوش شدم
آیت ا ...عبادی رفته است .بنابراین سوار
و دیگر چیزی نفهمیدم .وقتی چشمانم
بر موتورسیکلت به سوی منزل دوستش
را گشودم خودم را روی تخت بیمارستان
حرکت کرد و سر کوچه منتظر ایستاد .از
دیدم و دیگر از چیزی خبر ندارم!
سوی دیگر «امیر» که در منزل دوستش
بنابر گـــزارش خــراســان ایــن اظــهــارات
(دوست
حال مناسبی نداشت از «سعید»
متهمانپروندهجناییدرحالتشریحصحنهقتلدرحضورقاضیاحمدینژاد
درحالی صــورت گرفت که دیگر عوامل
مشترک) خواست تا با عمویش که در آن
مرتبط با پرونده و شاهدان از نقش اصلی اکبر در این
نزدیکی زندگی می کند تماس بگیرد که او را به منزلش ریزی و زخم های عمیق کف خیابان افتادند.
برساند! گزارش خراسان براساس محتویات این پرونده مهدی (عموی امیر) در اثنای درگیری با پسرش تماس ماجرا سخن گفتند و او را به وارد آوردن ضربات چاقو بر
جنایی حاکی است ،به دنبال تماس «سعید» بالفاصله گرفت تا با موتورسیکلت به محل نزاع بیاید و آن ها را به پیکر رضا (مقتول) متهم کردند .به همین دلیل قاضی
«مهدی» (عموی امیر) به همراه خواهر زاده اش که از بیمارستان برساند اما وقتی او با موتورسیکلت رسید احمدی نژاد دستور پایان بازسازی صحنه قتل را صادر
یک هفته قبل مهمان او بود ،با پای پیاده به طرف خیابان باز هم اکبر ضربات دیگری را هنگام سوار شدن امیر به کرد تا این پرونده جنایی دیگر مراحل دادرسی را طی
آیت ا ...عبادی 62حرکت کردند ولی آن ها نشانی دقیق موتورسیکلت بر پیکر خون آلود او فرود آورد و سپس از کند.
عکس ها اختصاصی از خراسان

اگر قصد استفاده از امکانات اینترنتی بانک ها
و موسسات مالی را دارید ،پس از اتصال به سایت،
از طریق کنترل دقیق نشانی ومــوارد دیگر ،از
اصلی بودن سایت مطمئن شوید.
در صورت گم شدن کارت ،در اولین فرصت
اقدام به باطل کردن آن کنید.
در صورت دزدیده شدن کارت ،به پلیس 110
اطالع دهید.
اگر در معابر عمومی کسی شما را با توسل به
زور وادار به برداشت از حساب عابربانک تان کرد،
در اولین فرصت از دیگران کمک بخواهید.
رمز کارت خود را اعداد قابل حدس و ساده
نظیر شماره شناسنامه ،تاریخ تولد و مشابه آن
قرار ندهید.
رمز عبور خود را به هیچ وجه در اختیار کسی
نگذارید.
سرهنگ بوستانی

انکار نخنما درصحنه جنایت !
متهم

بهقتلمدعیبیهوشیدرنزاعمرگبارشد

زندهشدنعجیبپسربچه ۲ساعتبعدازمرگ
پسر بچه پنج ساله اهل کشور چین که قلبش از کار
افتاده بود ،به طور بسیار عجیب و باورنکردنی زنده
ماند .به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ،پسر پنج
ساله ای که در حال غرق شدن بود ،با این که به مدت
دوساعت قلبش از کار افتاده بود ،زنده ماند.این پسر
که اهل زانگ چانگ یکی از شهرهای چین است ،لیز
خورد و درون یک حوضچه افتاد ،اما مقاومت کرد و
جان سالم به در برد ؛ قلب او حدود دو ساعت از کار
افتاده بود ،ولی در نهایت زنده ماند .در پی این حادثه،
رهگذری او را بیرون کشید و سعی کرد آب هایی را که

بلعیده از بدن او خارج کند .در این گزارش آمده است:
زمانی که رهگذر او را بیجان دیــده  ،به مدت ۴۰
دقیقه هیچ گونه تنفس مصنوعی به وی نداده است.
پدر و مادر او زمانی که از این ماجرا خبر دار شدند ،از
پزشکان درخواست کردند او را احیا کنند و با تالش
آن ها حدود  ۱۱۰دقیقه بعد دوباره نفس کشید.
▪زنده شدن عجیب کودک غرق شده

دکتر وان بو از بیمارستان ارتوپدیک گفت :هیچ
نشانه ای از زنده ماندن در قلب او مشاهده نمیشد.

او همچنین افزود که این اتفاق معجزه بود و طی ۱۴
سال طبابت اش هرگز چنین موردی ندیده است.
اکنون ایــن پسر پنج ساله ،بــرای آسیب مشکوک
مغزی ،اکسیژن دریافت می کند اما هنوز مشخص
نیست که در آینده و طوالنی مدت از آسیب خاصی
رنج خواهد برد یا خیر.غرق شدن زمانی اتفاق می
افتد که سیستم تنفسی از مایع پر می شود .عالیم
معموال شامل مشکالت تنفسی ،استفراغ ،گیجی
یا بیهوشی است .با این حال ،بعضی از عالیم ممکن
است از شش ساعت بعد ظاهر شوند.

حوادث

۱۳
در امتداد تاریکی

در دام هوس!

هوس چشمانم را کور کرده بود ،با آن که عروس و داماد داشتم عاشق
دختری شدم که با تیزهوشی هایش وضعیت مالی شرکتم را دگرگون
کرد اما این دلباختگی عاطفی در حالی زندگی ام را از هم پاشید و
رسوای خاص و عام شدم که ...
مرد  58ساله که نگران توقیف اموالش به خاطر مهریه  100سکه نیم
بهار آزادی همسرش بود ،با بیان این که یک ماجرای عاشقانه هوس
آلود زندگی ام را به نابودی کشاند درباره سرگذشت خود به کارشناس
اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان مشهد گفت :حدود یک سال
قبل برای استخدام یک حسابدار زبده و با سابقه در یکی از روزنامه
های کشوری آگهی دادم تا این که در میان همه شرکت کنندگان زن
جوانی را پذیرفتم که نه تنها همه مراحل گزینش و استخدام را با رتبه باال
گذرانده بود بلکه به ریزه کاری ها و فوت و فن امور مالی نیز کامال وارد
بود .کمتر از سه ماه از استخدام این زن  32ساله نگذشته بود که شرکت
تجاری را در بخش های مختلف رونق بخشید و با هوش و ذکاوت باالیش
تحولی شگرف در بخش معامالتی شرکت به وجود آورد .او به تنهایی
امور مالی شرکت را به عهده گرفت به طوری که خودش با طرفهای
معامله به توافق های سودآوری می رسید و من فقط مبایعهنامه ها را
امضا می کردم.
«آتش» در کنار مدیریت حسابداری دیگر امور شرکت را نیز انجام می
داد به گونه ای که مورد توجه کارکنان شرکت قرار گرفته بود و همه
زیرکی و تیزهوشی او را تحسین می کردند .چرا که در مدت اندکی
تقریبا به جای من (رئیس) تصمیم می گرفت و از عهده قرارهای شرکت
به خوبی برمیآمد .من هم که عالقه عجیبی به او پیدا کرده بودم در
همین مدت کوتاه حقوقش را به دو برابر افزایش دادم .آوازه «آتش»
خیلی زود در شرکت پیچید به گونه ای که دامــاد و پسرم نیز که در
شرکت مشغول کار بودند با چشمانی نگران و سرزنش آمیز به من می
نگریستند .طولی نکشید که ماجرای توجه خاص و رفتارهای عاطفی
من با آتش به موضوعات خانوادگی گره خورد و حساسیت بیشتری یافت
تا جایی که همسرم با اضطراب و نگرانی از این وضعیت تاکید داشت
آتش را از شرکت اخراج کنم ولی کار از کار گذشته بود و من قلبم را به او
باخته بودم .از سوی دیگر نیز فعالیت های ارزشمند او در شرکت برگ
برندهای برای من در رقابت های تجاری بود تا این که پیشنهاد احمقانه
ازدواج را با او مطرح کردم ولی سکوت مرموز او افکارم را به هم ریخت.
چند روز بعد برای آن که بتوانم به او نزدیک تر شوم به یک رستوران
سنتی مجلل دعوتش کردم .چرا که می دانستم او با دوستانش برای
کشیدن قلیان به کافه های سنتی می رود .باالخره آن روز تا شب در
کنار آتش بودم به طوری که از آن روز به بعد رفتارهایش خودمانی تر
شد .کار به جایی رسید که مبالغ میلیونی به حساب بانکی اش واریز
می کردم و خــودروی میلیاردی ام را در اختیارش می گذاشتم تا با
دوستانش به تفریح و خوش گذرانی برود .چنان دلباخته آتش بودم که
رسیدن به عشق او برایم رویایی زیبا بود .خالصه کور و کر شده بودم تا
این که ماجرای دلدادگی ام باالخره به عقد موقت انجامیدو من منزلی
برای آتش در نزدیکی منزل پدر و مادرش اجاره کردم اما فقط روزها در
کنار او بودم و با هم به رستوران و تفریح می رفتیم چرا که شب ها را باید
در کنار خانواده ام به سر می بردم .آرام آرام آوازه عشق من و آتش بین
کارکنان شرکت پیچید ولی من نه تنها اهمیتی ندادم بلکه خودروی
خارجی گران قیمتی نیز برای او خریدم.
در این شرایط همسر و فرزندانم نیز متوجه موضوع شدند به گونه ای
که همسرم نصیحتم می کرد که آتش فقط به خاطر زرق و برق زندگی
ات و این پول های بی زبان عاشقت شده است .ولی گوش من بدهکار
این حرف ها نبود ،حتی همسرم را مجبور کردم تا او را به عروسی پسرم
دعوت کند و بدین ترتیب همه چیز در جشن عروسی فاش شد .باز هم
اهمیتی برایم نداشت تا این که باالخره آن روی سکه نمایان شد .آتش
مجبورم کرد که سرویس طال برایش بخرم اما وقتی گفتم یک هفته
مهلت بدهد تا صد میلیون تومان پول خرید طال را تهیه کنم چنان
عصبانی شد که بی محابا به من توهین کرد و دیگر پاسخ تلفن هایم را نیز
نداد و به مکان نامعلومی رفت .حاال هم در حالی احضاریه دادگاه برایم
ارسال شده است که وکیل آتش برای توقیف اموالم تالش می کند .با آن
که من حتی چهار ماه نیز با این زن جوان زندگی نکردم و ...
شایان ذکــر اســت به دستور سرهنگ باقی زاده (رئیس کالنتری
میرزاکوچک خان) این پرونده در دایره مددکاری مورد بررسی قرار
گرفت.
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