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ی
ط خیال

اتوبوســی که در حال سفر کردن باهاش بودم، کنار یک رستوران وسط خ
راهی ایســتاد و راننده اش به مسافرها گفت که 40 دقیقه ای وقت دارن که 
چیزی بخورن و استراحتی بکنن. اکثر مردم از اتوبوس پیاده شدن و رفتن 
داخل رستوران تا غذایی برای خودشون سفارش بدن، اما من به هیچ عنوان 
احساس گرسنگی نمی کردم و بیشتر از راه و نشستن بیش از اندازه خسته 
شــده بودم، به خاطر همین هم تصمیم گرفتم اون 40 دقیقه ای که وقت 
داشــتیم رو برم و به اطراف رســتوران نگاهی بیندازم. کال جای سرسبز و 
زیبایی بود، هوا هم آروم آروم در حال تاریک شــدن بود و ســتاره ها شروع 

کرده بودن به درخشیدن.
5 – 4 دقیقه ای که گذشت، رسیدم به باالی تپه ای که پشت رستوران 
بــود و همونجا بود کــه یکدفعه نگاهم افتاد به گــودال کم عمقی که بین 
علف های بلند اونجا دیده می شد. از جایی که ایستاده بودم دقیقا دایره دیده 
می شد و اینطور به نظر می رسید که آدم ها درستش کرده باشن، ولی وقتی 
رفتم نزدیک تر متوجه شــدم جنس اون قســمت از زمین اونجا از سنگه و 

اون گودال هم درســت مثل یک کاسه سنگی بود و بعید به نظر می رسید 
که آدمی اون رو درست کرده باشه. از جایی که ایستاده بودم، پریدم وسط 
اون گودال سنگی و شروع کردم به نگاه کردن و دقیق شدن به دیواره اون 
گودال. یکی، دو دقیقه ای که گذشت، چشمم افتاد به سوراخ های کوچک و 

بزرگی که روی اون دیواره دیده می شد.
وقتی بیشتر دقت کردم، متوجه شدم برآمدگی های دندون مانندی روی 
دیواره اون ســوراخ ها هســت و عجیب تر از اون، این موضوع بود که دهنه 
اون ها کمی باز و بسته می شد. اونجا بود که نور چراغ قوه موبایلم رو انداختم 
روی یکی از اون ســوراخ ها و به محض اینکه این کار رو انجام دادم، تمام 
سوراخ های روی دیواره گودال با همدیگه بسته شدن و من هم وحشت زده 
از داخــل گودال اومدم بیرون. انــگار از زیرزمین صدای غرش مانندی هم 
شنیده می شد. احســاس می کردم دارم خواب می بینم و اصال با عقل جور 
درنمی اومد که قسمتی از زمین مثل موجودات زنده حرکت داشته باشه و 

از خودش صدایی تولید کنه. 
هنوز درگیر این فکرها بودم که یکدفعه کل اون گودال سنگی بسته شد 
و من هم با دیدن این صحنه برگشتم و شروع کردم به دویدن و خودم رو 
رسوندم به اتوبوس، چون احساس می کردم که هر لحظه امکان داره توسط 

زمین بلعیده بشم.

گودال
  کاوه م. راد

سرقت از حساب دوست همسر
ســرهنگ حبیب ا... رجبلي، رییس پلیس فتاي استان گلستان گفت: در پي 
گزارش یک شــکایت از دادسراي گرگان مبني بر ســرقت دو میلیون ریال از 
حساب بانکي یک زن، ماموران وارد عمل شدند و با بررسي پرینت حساب این 
زن مشــخص شد برداشت ها از حساب وي در خرید شارژ تلفن همراه استفاده 

شده است.
این مقام پلیسي خاطرنشان کرد: پس از انجام تحقیقات پلیسي و تخصصي 

سرانجام دزد شناسایي شد.
سرهنگ رجبلي بیان کرد: این مرد که شوهر دوست زن جوان است به جرم 
خود اعتراف کرد و گفت که با توجه به رابطه دوســتي همســرش با مالباخته 
در زماني که براي خود شــارژ تلفن همراه تهیه مي کرد، اطالعات کارت وي را 
به خاطر ســپرده و در فرصت مناسبي اقدام به خرید شارژ از حساب وي کرده 

است.
رییس پلیس فتاي اســتان گلســتان توصیه کرد: ســرویس پیامک حساب 
بانکي تان را فعال کنید تا در صورت برداشــت غیرمجاز یا سوء استفاده، سریعا 

از آن مطلع شوید.

کمین هکرها در وب کم های لپ تاپ
ســرهنگ نیکنام، رییس پلیس فتاي استان البرز در تشریح این خبر گفت: 
هنگام فعالیت در فضاي مجازي مراقب باشید که دوربین لپ تاپ شما خاموش 
باشــد، زیرا این احتمال وجود دارد که به طور هدفمند مورد حمله هکرها قرار 

گیرید.
وي افزود: با توجه به اینکه بیشــتر کاربران فضاي مجازي از ســطح آگاهي 
کمي نســبت به خطرات هک اطالعات از سوي افراد شیاد برخوردارند، اما باید 
به این نکته آگاهي داشته باشند که امروزه دنیاي اینترنت بستر مناسبي است 

براي کساني که مقاصد سوء و قصد خرابکاري در فضاي مجازي را دارند.
وي در ادامه گفت: کاربراني که در محیط چت روم اقدام به چت با دوســتان 
و افرادي که نمي شناســند مي  کنند، به این موضوع آگاهي ندارند که اطالعات 
آنها توسط دیگران به سرقت مي رود و بدون اینکه از خطرات این اتاق هاي روم 
اطالع داشــته باشــند اقدام به ورود به محیط این نرم افزار ها مي  کنند، غافل 
از آنکه با انجام چند کلیک و انجام تنظیماتي ســاده در روم، وب کم باز شــده 

و تصویر آنان مشــاهده مي شود. ســرهنگ نیکنام در پایان اظهار داشت: براي 
جلوگیري از بروز این مشکل یک راه ساده و امکانپذیر، پوشاندن وب کم با یک 

تکه کاغذ یا چسب است.

پشت پرده اقدام سیاه در انتشار تصاویر خانوادگی
سرهنگ امیني، رییس پلیس فتاي همدان گفت: با گزارشي مبني بر انتشار 
تصاویر شخصي و خانوادگي یک مرد در شبکه موبایلي کارشناسان پلیس وارد 

عمل شدند. 
وي ادامه داد: در تحقیقات مشخص شد شخصي براي انجام طرح هاي فني 
به خانه این مرد رفته و در پي غفلت صاحبخانه تصاویر شخصي را از رایانه وي 
به سرقت برده است. سرهنگ امیني اظهار کرد: با انجام اقدامات فني عامل این 

اقدام سیاه در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. 
وي خاطرنشــان کرد: در بازجویي هاي پلیسي، ابتدا مرد جوان جرم خود را 
انــکار کرد که در مواجهه با مدارك و ادله هــاي رایانه اي با اقرار به جرم خود، 

انگیزه خود را از این عمل مجرمانه پرداخت نشدن طلب گذشته دانست.

دزدي از پدربزرگ بي سواد
نوه ناخلف از حساب بانکي پدربزرگ بي سوادش 50 میلیون ریال به سرقت 
برد. سرهنگ سعید شعبان، رییس پلیس فتاي خوزستان گفت: در پي شکایتي 
مبنــي بر اینکــه فرد یا گروهي به صــورت غیر مجاز از حســاب بانکي مردي 
ســالخورده 50 میلیون ریال برداشت کرده اند، بررســي موضوع در دستور کار 

قرار گرفت. 
این مقام پلیسي افزود: در بررسي ابتدایي مشخص شد، شخصي با در اختیار 
داشتن اطالعات و رمزهاي عبور، مبالغي را در چند مرحله از حساب بانکي وي 
برداشــت کرده است. سرهنگ شــعبان در ادامه گفت: ماموران پلیس با انجام 
اقدامــات فني و تخصصي متهم را که نوه این مرد ســالخورده بود شناســایي 
کردند. وي بیان داشــت: نوه ناخلف در بازجویي هاي فني پلیس به برداشــت 
از حســاب پدربزرگ خود اعتــراف کرد و گفت که از بي ســوادي پدربزرگش 
سوء اســتفاده کرده و در زماني که او کارت را براي دریافت پول به وي داده در 
یک لحظه رمز دوم را یادداشت کرده و در فرصتي مناسب اقدام به برداشت از 

حساب بانکي پدربزرگش کرده است.  

خط مجازی

خط گزارش

تنهایی در جاده 
تاریک ترس

انســان های کمال گــرا )افراطی( همواره  فشــارهای روانی و جســمانی 
دائمی برای حرکت به ســمت هدف های غیر قابل دســتیابی را درون خود 
احساس می کنند و ارزش، شــأن و کارآیی خود را از روی دستاوردهایشان 
می ســنجند. آن ها با مشــکالت عدیده  ای رو به رو هســتند که می تواند 
در زندگی فــردی و اجتماعی آنها خلــل جبران ناپذیــری را ایجاد کند

زن و شوهر تبهکار در نقش سهامداران 
بیمارستان جم تهران ثروت 2 میلیارد 

تومانی به جیب زدند.

گزارش خط قرمز از آسیب هایی که کمال گرایی افراطی به افراد می زند
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محاصره مخفیگاه
2 میلیاردی

زن و شوهر تبهکار

 ناکامی پدر 
»درسا کوچولو«

در سناریوی دروغین

 این مرد 
دخترش را کشته است

ساعت 22 شامگاه 12 بهمن ماه سال گذشته، 
ماجرای پیدا شــدن جسد مردی ناشناس در یک 
دخمه داخل حفره فاضالب واقع در اتوبان شهید 

یاسینی به کالنتری 128 تهران نو مخابره شد.
ماموران وقتی پا در این دخمه گذاشــتند، با 
بررســی پلیســی پی بردند که دست، پا و گردن 
مرد جوانی از پشــت سر با پارچه و کمربند بسته 
شــده و وی به کام مرگ فرورفته است. جسد با 
دســتور بازپرس شعبه دادسرای ناحیه 27 تهران 
به پزشکی قانونی انتقال یافت و مشخص شد مرد 

ناشناس خفه شده و به قتل رسیده است.
وقتی ماموران اداره ویــژه قتل پلیس آگاهی 
تهــران وارد عمل شــدند تا رازگشــایی کنند، 
اقدامات شناســایی قربانــی را کلید زدند و فاش 
کردند وی مرد 32 ســاله ای به نــام »علیرضا« 
بود که خانواده اش در یکی از شــهرهای شمالی 
کشــور زندگــی می کنند. بدیــن ترتیب اعضای 
خانــواده علیرضــا تحت بازجویی گرفته شــدند 
و تیم پلیســی پی برد قربانــی چند روز پیش از 
مرگ و پس از گرفتــن مرخصی از محل کارش 
در یک پیتزافروشــی در میدان نبوت تهران نزد 
خانواده اش رفته و روز 12 بهمن ماه در حالی که 

400 هزار تومان پول و یک گوشــی تلفن همراه 
به ارزش یک میلیون تومان همراه خود داشــت، 
به تهران بازگشــته است. با توجه به اینکه پول ها 
و موبایل  علیرضا به سرقت رفته بود، شکی نماند 
که وی قربانی ســرقت شده است و این در حالی 
بود که بررسی شــخصیت علیرضا نشان داد وی 
پیش تر به شیشه اعتیاد داشــته، اما خانواده اش 
ادعا می کرد او دیگر شیشــه نمی کشد ولی محل 
کشــف جســد دخمه ای در کانال فاضالب ویژه 
شیشــه ای ها بوده که همه آنجا پاتوق می کردند 
و مواد می کشــیدند. کارآگاهــان با این تصور که 
علیرضا برای خریدن شیشــه پــا در این دخمه 
گذاشته  است، تجسس های خود را روی میهمانان 
این پاتــوق افیونی متمرکز کردنــد و پی بردند 
جوانــی به نام »کاظم« 30 ســاله کــه خود نیز 
شیشه ای است، اما از نظر قدرت بدنی در شرایط 
خوبی قرار دارد، در این دخمه فرمانروایی می کند 
و همه شیشه ای ها از او حساب می برند و این مرد 
اقدام به زورگیــری از آنان در این کانال فاضالب 
می کند. در شــاخه دیگری مشــخص شد کاظم 
یکی از مجرمان ســابقه دار در زمینه زورگیری و 
موادمخدر اســت که به تازگی از زندان آزاد شده 

و به دنیای تبهکاران بازگشــته است. کارآگاهان 
تهرانــی بالفاصله مخفیگاه کاظم در خیابان 216 
شرق تهرانپارس را شناسایی کردند و این مرد روز 

13 تیرماه بازداشت شد.
کاظم کــه می دید راز اقدامات ســیاهش در 
دخمه افیونی ها فاش شده است، در خصوص قتل 
مرد جوان گفت: زمانی که داخل دخمه فاضالب 
رفتــه بودم، گروهی از معتــادان که آنجا زندگی 
می کردند، گفتند جوانی برای مصرف شیشــه به 
آنجا آمده اســت که انگار در گذشــته نیز شیشه 
می کشــیده، خودم را به علیرضا رساندم و دیدم 
ظاهر مرتبی دارد، می دانستم او حتما با خود پول 
و اموال باارزشی دارد و به همین خاطر تصمیم به 
زورگیری گرفتم اما او در برابر من مقاومت کرد، 
به همین خاطر و برای اینکه بقیه معتادان حساب 
کار خودشان را داشته باشــند، با او درگیر شدم 
و پس از آنکه با تهدیــد چاقو اقدام به زورگیری 
گوشــی تلفن همراه و پول های همراهش کردم، 
دست، پا و گردن وی را با پارچه و کمربند بسته 
و در همان وضعیت رها کردم و با تهدید دیگران 
خواســتم کسی به آن پســر کمک نکند، آنجا را 

ترك کردم و دیگر اطالعی از مرگ وی ندارم.

خط قرمز| فرمانروای 
دخمه افیونی ها 

در شرق تهران که 
از همه زهر چشم 
گرفته بود، به قتل 

هولناک مردی 
اعتراف کرد.

اعتراف فرمانروای 
دخمه افیونی ها

پلیس تهران 
 راز یک قتل را 

فاش کرد
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