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خط زرد

هشدارهای پلیسی
هنگامی کــه بــچــه هــا در شــهــر تنها تــردد
و بــازی می کنند ،زی ــورآالت آن ها را در منزل
نگه داریــد و فرزندان تان را همراه با زیــورآالت
گـــران بــهــا در کــوچــه و خــیــابــان ره ــا نکنید.
همراه داشتن زیورآالت و دوچرخه گران بها،
بچه ها را در معرض آسیب قرار می دهد.
هنگام سوخت گیری در پمپ بنزین ،خودرو را
خاموش کنید و سوییچ آن را بردارید.
سرهنگ محمد بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دستگیری  ۱۲۹خالفکار
در  ۲۴ساعت

کوتاه از حوادث
*ایرنا /پیرکرمی معاون فرماندار سرپلذهاب
گــفــت ۴۰:قبضه ســاح کمری  ۹میلیمتری از
قاچاقچیان سالح در منطقه «میان قپی» بخش
مرکزی این شهرستان توسط نیروهای اطالعات
هنگمرزیکشفوضبطشد.
*ایسنا /دولتخواه،رئیسپایگاهپنجمپلیسآگاهی
تهران از دستگیری فردی که به بهانه فروش آهن
 100میلیاردریالکالهبرداریکردهبود،خبرداد.
*صداوسیما/محمدیفرماندهانتظامیشهرستان
پردیسگفت:براثرواژگونییکدستگاهسواریپژو
 ۲۰۶درمحدودهفاز ۱۱پردیسطیسهشنبهشب
گذشتهیکنفرکشتهشدودونفرمجروحشدند.
*باشگاهخبرنگارانجوان /ظهردیروزساختمانی
 4طبقه در محله دزاشیب تهران دچار حریق شد
که در این حادثه یک دستگاه سراتو و دو خانم دچار
سوختگیشدند.
فارس  /رحیمیفرماندهانتظامیپایتختازاجرای
سی و هشتمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری
پایتختودستگیری 937سارقومالخرخبرداد.
*صداوسیما /اسدی رئیسکالنتری ۱۱۶مولوی
از دستگیری دو مرد و یک زن مالخر و اعتراف به۵۰
فقرهمالخریباهمکارییکدیگرخبرداد.
*رکنا /در یک حادثه تیراندازی در مقابل انبار
شرکت بزرگ «آمــازون» در ایالت فلوریدای آمریکا
طی سهشنبه شب به وقت محلی ،یک زن جان خود
راازدستدادویکمردنیززخمیشد.
*صداوسیما /مومنیرئیسادارهتصادفاتپلیس
راهورپایتختازفوتراکبموتورسیکلتبهعلتبی
احتیاطیوسرعتزیادیکدستگاهسواریپرایددر
اتوبانامامعلی(ع)طیبامداددیروزخبرداد.
*رکنا /واژگونی تراکتور در روستای پیک زرندیه
شهرستانساوه 9مصدومبهجاگذاشت.
*رکنا /اخاذی که با تهدید سالح سرد قصد ارتکاب
اخــاذی از یک شهروند را در شیراز داشــت توسط
ماموراندرصحنهدستگیرشد.
*رکنا /در حادثه ای که اواخر سه شنبه گذشته در
آسمان کالیفرنیای آمریکا روی داد ،جنگنده اف-
 ۳۵هنگام سوخت گیری هوایی از هرکولس از نوع
()kc-130jبهانتهایاینهواپیمایسوخترسان
برخوردوبالفاصلهازکنترلخارجشدوسقوطکرد.
این جنگنده پس از برخورد به زمین به طور کامل در
آتش سوخت و هواپیمای هرکولس سوخت رسان
نیزناگزیربهفروداضطراریشد.
*رکنا /با هوشیاری صاحب مغازه و حضور به موقع
پلیسچابهارنقشهسارقانمسلحکهقصدسرقتاز
طالفروشیرادراینشهرداشتندنقشبرآبشد.

سجادپور -دو بــرادر که با همدستی یک زن
خیانتکار،شوهراورابرایرسیدنبهخوشبختی
وپولوثروتبهطرزفجیعیکشتهبودند،هنگام
بازسازی صحنه قتل ،همه رویاها و آرزوهایشان
رافقطیکسرابدانستندکهبرایخوشبختی
خیالی،زندگیخودشانراتباهکردهاند!
به گزارش اختصاصی خراسان ،دو برادر  29و
 22ساله که به اتهام قتل مرد پژوسوار در مشهد
دستگیرشدهاند،درحالیبرایبازسازیصحنه
جنایت به محل وقوع قتل هدایت شدند که به
دستورقاضیویژهقتلعمد،زن 40سالهنیزدر
محلحضورداشتتاجزئیاتتکاندهندهقتل
شوهرشرابازگوکند.
سه متهم این پرونده جنایی که با طرح نقشه ای
هولناک مرد  44ساله را به بهانه رفتن نزد یک
رمال،بهقتلگاهکشاندهواورابهطرزوحشتناکی
کشته بودند ،درحالی که حلقه هــای قانون
دستان شان را می فشرد توسط کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به
شهرک شهید رجایی مشهد (قلعه ساختمان)
هدایت شدند و در مقابل دوربین قوه قضاییه
قرار گرفتند تا زوایای پنهان این جنایت را فاش
کنند .ابتدا سرهنگ ولی نجفی (افسر پرونده)
به بیان خالصه ای از محتویات پرونده و اقاریر
متهماندرمراحلبازجوییپرداختوچگونگی
دستگیری  48ساعته عامالن جنایت را شرح
داد .سپس سجاد متهم  29ساله با دستور
قاضیاحمدینژاددرمقابلدوربینقوهقضاییه
قرار گرفت و در حالی که از شدت ندامت اشک
هایش سرازیر شده بود در شرح ماجرا گفت:
خیلیپشیمانم،زندگیامرابهنابودیکشاندم،
سراب خوشبختی را به چشم می دیدم و حرص
و طمع همه وجودم را فرا گرفته بود! هیچ وقت
به دستگیری نمی اندیشیدم و اصال تصور نمی
کردم با این نقشه زیرکانه پلیس به سراغ من
بیاید اما فقط 48ساعت طول کشید تا روزگارم
سیاهشود!و...
گزارش خراسان حاکی است :متهم این پرونده
جنایی میان هق هق گریه هایش به چگونگی

آشنایی خود با زن  40ساله اشاره کرد و ادامه
داد :حدود دو سال قبل یک روز زیر پل الغدیر
مشهد منتظر خودرو بودم که آن زن مقابلم ترمز
زد و من هم سوار شدم چون او مسافرکشی می
کرد .همان روز مخ مرا زد و آن قدر از وضعیت
خوب مالی و ثروت هایش سخن گفت که یک
لحظه غرق در رویاهایم شدم .او به من گفت که
هرجا کاری داشتی روی من حساب کن! به این

تصویر متهمان پرونده در حال بازسازی صحنه جرم در حضور قاضی احمدی نژاد

ترتیبآشناییمنوآنزنمسافرکششروعشد
وبعدازآنهمدررستورانهاوکافیشاپهاقرار
می گذاشتیم و او هزینه هایش را می پرداخت تا
این که آرام آرام از اختالفات خانوادگی خودش
برایم سخن گفت و مدعی شد که باید همسرش
راازمیانبردارم!
اومراتطمیعکردهبودکهبعدازمرگشوهرش،
همهمالواموالبهاومیرسدومنهممیتوانم
بااینهمهثروتبهخوشبختیبرسمدرحالیکه
همهاینهافقطیکسراببود!
باالخره او شوهرش را که مسافرکشی می کرد
به من نشان داد و قرار شد به عنوان مسافر سوار
خودروی شوهرش بشوم و او را به قتل برسانم.
من هم موضوع را با برادرم در میان گذاشتم و او
را تطمیع کردم .عامل قتل مرد پژوسوار ادامه
داد :یک روز در مسیر تــردد او (مقتول) قرار
گرفتیموخودرواشرابهطوردربستیبهمقصد

کشف ۲۲قبضهسالحگرمبابازداشتاراذلواوباشدررفسنجان
توکلی /با صدور دستورات ویژه قضایی
هشت نفر از اراذل و اوباش حرفهای در
رفسنجان دستگیر و بازداشت شدند.
به گــزارش خراسان ،دادستان عمومی
وانقالب رفسنجان در این باره گفت :این
افراد به اتهام تیراندازی ،ضرب و جرح
عمدی و تجاوز به عنف تحت پیگرد قضایی
قرار گرفته اند.
قــاضــی ش ــه ــس ــواری افـــــــزود :از ایــن

تربت حیدریه کرایه کردیم ولی در مسیر باغچه
اومتوجهرفتارهایغیرمتعارفمنوبرادرمشد
وبهماشککرد.بههمیندلیلمقابلفروشگاه
بین راهی به بهانه ای متوقف شد و از ما خواست
کهپیادهشویمچراکهاوازرفتنبهتربتحیدریه
منصرف شده است .آن روز نقشه ما لو رفت و
نتوانستیم او را بکشیم .ولی همسر او نقشه
دیگری کشید و گفت :شوهرم را به بهانه آینه

اراذل و اوبــاش دو قبضه سالح جنگی
کالشینکف ،کلت کمری و همچنین ۲۰
قبضه سالح شکاری غیرمجاز کشف و
ضبط شده است.
وی با بیان این که مجازاتهای سنگین
در انتظار این افراد خواهد بود ،هشدار
داد :برخورد با افرادی که نظم و امنیت
جامعه را به مخاطره میاندازند سخت و
قاطع است.

عکس ازخراسان

در اجــرای مرحله دیگری ازطــرح ارتقای امنیت
اجتماعی با محوریت برخورد با افراد شرورخیابانی
و دستگیری  129متهم ،مناطق حاشیه ای شهر
مشهدپاكسازیشد.بهگزارشپایگاهخبریپلیس،
سرهنگ «عباس صارمی ساداتی»گفت :برخورد
قاطعانه با عامالن شرارت و اخالل در نظم و امنیت
عمومی و سارقان سرقت های خرد یكی از اولویت
هایاصلیپلیسمشهداستكهدراینزمینهمرحله
دیگری از طرح ارتقای امنیت اجتماعی با همراهی
پلیسهایتخصصیاستانوحمایتدستگاهقضایی
درمناطقحاشیهشمالیشهرمشهدبهاجرادرآمد.
فرماندهانتظامیمشهدافزود:دراینعملیاتوسیع
كهباتحقیقاتگستردهوشناساییمتهمانازساعت
 5بامداد روز سه شنبه گذشته آغاز شد و 24ساعت
بهطولانجامیدمامورانانتظامی 77عاملسرقت
هایخردخیابانیراكهازافرادشرورسابقهداربودند،
دستگیر کردند و با بررسی های اولیه كه متهمان
را در برابر شواهد و ادله غیرقابل انكار قرار می داد
بیش از  70فقره سرقت رمزگشایی و  13دستگاه
خودروی سرقتی 7 ،دستگاه موتورسیكلت و دیگر
اموالمسروقهكشفشد.سرهنگصارمیساداتی
خاطرنشان كرد :پلیس در مرحله دوم این عملیات
ضربتی با كنترل و مراقبت نامحسوس محل های از
پیششناساییشده 47عاملتوزیعموادمخدررانیز
دستگیركرد.فرماندهانتظامیمشهدگفت:ماموران
انتظامیدرمرحلهنهاییاینعملیاتباپاتكبامدادی
پنجشرورراكهسابقهاخاللدرنظموامنیتعمومی
داشتنددستگیركردند .سرهنگصارمیساداتیبا
تشكر از همكاری آگاهانه شهروندان در اجرای این
ماموریتهایگستردهومستمرپلیسیاظهارکرد:
متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات
پلیسادامهدارد.

سـراب خوشبختــی !
عامالنقتلمردپژوسواردربازسازیصحنهجنایتفاشکردند

بینیورمالیبهخانهمجردیتانمیآورموشما
اورابکشید.آنخانهراهمخودشبرایمناجاره
کرده بود .خالصه با این نقشه همه مقدمات را
فراهم کردیم تا این که روز جنایت ،هجدهم تیر
گذشته ،آن زن با همین ترفند شوهرش را به
منطقه قلعه ساختمان کشاند .من و برادرم در
طبقه باال منتظر بودیم .وقتی آن مرد نقشه ما را
فهمید برای فرار از چنگ ما روی مبل ها پرید و
ماهمسعیمیکردیماورابگیریم.بهاوگفتیمما
فقطقصدزورگیریداریمودرنهایتاوبادخالت
همسرشراضیشدخودشراتسلیمماکند.من
و برادرم دست و پاهایش را بستیم و با این بهانه
که باید هر چه پول و طال داری بدهی ،دهانش
را هم با اشاره همسرش چسب زدیم .سپس من
آن زن را سوار خودروی پژو مرد 44ساله کردم و
به منزلش رساندم .وقتی برگشتم با همدستی
برادرم او را با ضربات میله آهنی زدیم و بعد هم

دو سر یک رشته سیم را دو نفری دور گردنش
انداختیم و کشیدیم تا خفه شد .او قبل از مرگ
التماسمیکردکهرهایشکنیمتاپولوطالبه
مابدهدولیالتماسهایشفایدهاینداشت.آن
شب یکی از همسایگان مدام از منزل بیرون می
آمدومانتوانستیمجسدرابیرونببریمتااینکه
صبح دوباره زن مقتول به محل آمد و گالیه کرد
که چرا هنوز جسد را جایی نبرده ایم  .باالخره
شب بعد آن را درون دو کیسه گذاشتیم و به
جادهروستایساالرآبادبردیمودرحاشیهجاده
سرخس رها کردیم  .گوشی او را هم در یکی از
پارک ها انداختیم و خودرو را در کوچه ای قرار
دادیم تا دزدان آن را سرقت کنند و بدین ترتیب
پلیس گمراه شود اما  48ساعت بعد نمی دانم
چگونه رد ما را زدند و دستگیر شدیم! این متهم
 29ساله در ادامه اعترافاتش گفت :من فقط به
دنبالثروتآنزنبودمونقشههایزیادیبرای
تصاحب اموالش کشیدم اما در نهایت نه تنها
به این اموال نرسیدم بلکه خودم را نیز بدبخت
کردمو...
به گزارش خراسان ،در ادامه بازسازی صحنه
جنایت ،مهدی برادر 22ساله متهم این پرونده
نیز به قاضی احمدی نژاد گفت :من معتاد بودم
و فقط برای آن که دل برادرم را به دست بیاورم و
بتوانم به راحتی در منزل مجردی او مواد مخدر
استعمال کنم با او همراه شدم ،اگرچه برادرم
مرانیزتطمیعکردکهبعدازقتلمنهمصاحب
مغازه می شوم و زندگی خوبی خواهم داشت
ولیهمهاینهافقطخوابوخیالبود!
بنابراین گزارش ،زن  40ساله نیز که سعی می
کرد خود را از این ماجرای وحشتناک تبرئه کند
در این باره گفت :من مقصر نبودم .این ها (دو
برادر)مقصرهستندکهزندگیمرانیزتباهکردند
وحاالهمبدبختشدم.
گزارشخراسانحاکیاست،پسازاظهاراتو
اعترافاتمتهمانوتشریحجزئیاتاینجنایت،
متهمان بــا صــدور دســتــوری از ســوی قاضی
احمدی نژاد روانــه زنــدان شدند تا این پرونده
جناییدیگرمراحلقانونیخودراطیکند.

مرگ دردناک  5جوان  20ساله در یک تصادف
رئیس پلیس راه اســتــان کرمانشاه از
واژگونی یک دستگاه خودروی سواری
در محور کرمانشاه خبر داد و گفت :دراین
حادثه متاسفانه پنج نفر جان خود را از
دست دادند.
بــه گــــزارش بــرنــا ،ســرهــنــگ حــیــدری
افزود :این حادثه در کیلومتر  15محور
«کرمانشاه-سراب نیلوفر» اتفاق افتاد
و طی آن یک دستگاه پژو  206از جاده

منحرف و واژگون شد.
او ادامه داد :بر اثر این واژگونی هر پنج
سرنشین خودرو که جوانانی حدود 20
ساله بودند بر اثر شدت جراحات جان
خود را از دست دادند.
سرهنگ حیدری تصریح کرد :طبق اعالم
کارشناسان پلیس راه ،سرعت زیــاد و
ناتوانی راننده در کنترل خــودرو علت
وقوع این حادثه مرگبار بوده است.

عامالننقصعضونوعروسدستگیرشدند
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس گفت:
دو نفر از اراذل و اوباش محله سعدی شیراز
که با قمه باعث نقص عضو نوعروس جوان از
ناحیه دست شده بودند توسط پلیس فارس
در استان لرستان دستگیر شدند.
به گــزارش میزان ،ســردار یوسف ملکزاده
افزود :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به
نقص عضو در محله سعدی شهرستان شیراز،
بالفاصله مــامــوران انتظامی بــرای بررسی
موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد :ماموران در بررسیهای اولیه
مطلع شــدنــد کــه ف ــردی مــعــروف بــه مهدی

حادثه در قاب

تسنیم /خــودروی سواری پژو  ۲۰۰۸دیروز
در ورودی اصلی ساختمان نیمهکاره ۱۷
طبقه با کاربری پارکینگ طبقاتی در حالی
که متوقف بود به دلیل نامعلومی به حرکت در
آمد و در یک طبقه پایینتر به صورت معلق و
ناایمنمتوقفشد.آتشنشانانونجاتگراندر
کمترینزمانممکنتوانستندخودرویمعلق
بینطبقاترامهارکنندوبااستفادهازتجهیزات
مخصوص،آن را به حالت اولیه بازگردانند و به
طبقههمکفانتقالدهند.

ساطور به همراه همدستش که حالت طبیعی
نــداشــت ـهانــد در یکی از کــوچ ـههــای محله
«سعدی» شیراز بدون هیچ دلیلی با قمه ،یک
ســواری پژو پارس را که پارک بوده  ،تخریب
کرد هاند .جانشین فرمانده انتظامی استان
فارس اظهار کرد :تازه داماد که مالک خودرو
نیز بود سریع از منزل خارج می شود و پس از
اعتراض به اقدام آنان ،این اراذل و اوباش به
سمت وی حمله و او را مضروب میکنند .وی
افزود :نوعروس در دفاع از شوهرش ،علت را
جویا می شود که ضاربان با قمه به وی نیز حمله
می کنند و باعث نقص عضو زن جوان از ناحیه
ی شوند.
دست شده و سریع متواری م 

ملک زاده ادامـــه داد :مــامــوران پلیس در
بررسیهای بعدی و تحقیقات فنی و تخصصی
مطلع شدند که ضاربان از استان فارس خارج
شده اند و در حال عزیمت به کرمانشاه و خروج
از کشور هستند.
وی با بیان این که ماموران پس از اخذ نیابت
قضایی به استان لرستان عزیمت کردند،
اضــافــه ک ــرد :کــارشــنــاســان خــبــره بــا انجام
تحقیقات فنی و تخصصی و با توکل به خداوند
متعال ،در یک عملیات ضربتی موفق شدند،
اتــوبــوس حــامــل متهمان را در شهرستان
الیگودرز شناسایی و مهدی ساطور را به همراه
همدستش دستگیر کنند .جانشین فرمانده

انتظامی استان فــارس بــا اشــاره به ایــن که
متهمان به استان فارس انتقال داده شدند،
ادامه داد :این ضاربان سنگدل و بی رحم در
بازجویی اولیه به جرم خود اقرار کردند و پس از
سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.
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گدایی اجباری!
دیــگــر نــه تنها از فامیل و بستگانم بلکه از
همسایگان و اهالی محل نیز خجالت می کشم
چرا که همسرم در خانه نشسته است و مرا وادار به
گدایی و جمع آوری کمک از همسایگان می کند
تا مخارج زندگی مان تامین شودو هرگاه از این
کار سر باز می زنم به شدت مرا کتک می زند و ...
زن 42ساله که بــرای فــرار از آزار و اذیــت های
همسرش به کالنتری پناه آورده بــود ،دربــاره
داستان زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری سپاد مشهد گفت20 :سال داشتم که
با «قدرت» ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شدم.
او اگرچه کارگر ساختمانی بود و به سختی هزینه
های زندگی را تامین می کرد ،اما قلب مهربانی
داشــت و مــن و فــرزنــدانــم در کنار او احساس
خوشبختی می کردیم.
تــا ایــن کــه پنج ســال قبل ،روزی همسرم در
حال کار از روی چوب بست یک ساختمان دو
طبقه سقوط کرد و جان سپرد .از آن روز به بعد
دیگر هیچ وقت رنگ خوشبختی را ندیدیم .دو
سال بعد از این ماجرا دیه همسرم را گرفتم و
به برادرانم دادم تا با آن کار کنند و از سود آن،
مخارج زندگی من و فرزندانم را بپردازند.
در این میان ،با مردی آشنا شدم که همسرش
را طالق داده بود و در مدت کوتاهی با «فرخ»
ازدواج کردم .غافل از این که او به خاطر پول دیه
همسرم با من ازدواج کرد تا سهم این بچه های
یتیم را باال بکشد.
من که از این ماجرا خبر نداشتم ،برای ازدواج با
او مقابل مخالفت های خانواده ام ایستادم .قبل
از برگزاری مراسم عقدکنان طالهایم را فروختم
و یک حلقه طال از طرف فرخ برای خودم خریدم و
بقیه آن را برای رهن منزل اجاره ای هزینه کردم
تا نزد فامیل خجالت نکشم.
اما اکنون نه تنها همسرم قصد باال کشیدن پول
رهن منزل را دارد بلکه مرا وادار به گدایی از
همسایگان و بستگانم می کند تا روزگــارش را
این گونه بگذراند و اگر این کار را نکنم ،به شدت
کتکم می زند.
از سوی دیگر با آن که صاحب دختری شده ام
اما فرخ اجازه ارتباط با فرزندان شوهر سابقم
را به من نمی دهد .آن ها در منزلی که از پول
دیه خریده ام زندگی می کنند و من می ترسم
فرخ در جریان این موضوع قرار بگیرد و آن ها را
آواره کند .یک بار وقتی پسر بیمارم به من پناه
آورد و شب را در منزل ما ماند ،تا صبح با نیش
و کنایه های زننده همسرم رو به رو شد و صبح
اشک ریزان خانه ام را ترک کرد و دیگر به دیدارم
نیامد.
دخترم نیز به خاطر بدرفتاری هــای همسرم
فقط پنهانی با من تماس می گیرد و پا به منزلم
نمی گـــذارد .حــاال در شرایطی که دلــم برای
جگرگوشههایم می سوزد ،حق ندارم به دیدار
آنها بروم و ...
شــایــان ذکــر اس ــت ،بــه دســتــور ســرگــرد جعفر
عامری (رئیس کالنتری سپاد) پرونده این زن
توسط مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی
کالنتری مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

