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 ۳مامور انتظامی کهنوج در
درگیری با اشرار شهید شدند
توکلی /فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:
در پی درگیری مسلحانه عصر دیــروز قاچاقچیان
با ماموران مبارزه با مــواد مخدر در محله حسین
آباد شهرستان کهنوج ،سه مامور مواد مخدر این
شهرستانبهنامهایسروانبشنام،رئیسمبارزهبا
مواد مخدر کهنوج ،ستوان دوم نظام تاجیک (افسر
دایرهمبارزهباموادمخدر)واستواردوممسلمبناوند
به درجه شهادت نایل شدند .به گزارش خراسان،
سردار ناظری افــزود :دو تن از ماموران نیز در این
درگیریزخمیشدندکهدربیمارستان۱۲فروردین
کهنوجدرحالدرمانهستندوشرایطجسمیآنان
مطلوب است .وی ادامه داد :در این درگیری که با
یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر بود ،ماموران جان
برکف این نیرو ضمن متالشی کردن این باند ،دو
قاچاقچی را به هالکت رساندند ،یک نفر را زخمی
وسهنفررادستگیرکردند.بامتالشیشدناینباند
بزرگ ،سرباند شرارتهای اخیر و قاچاقچی بزرگ
مواد مخدر در استانهای شرقی و جنوبی کشور به
دست دالور مردان نیروی انتظامی در شهر کهنوج
بههالکترسید.

رهاییقاتلاز چوبهدار
کرمانی /فردیکه دوسال قبل درجیرفتبهعلت
اختالفات خانوادگی ،مرتکب قتل برادر خود شده
بود ،با رضایت اولیای دم ،از قصاص رهایی یافت .به
گزارشخراسان،رئیسزندانجیرفتبابیاناینکه
قاتلدرمهرسال ۹۸دریکیازروستاهایجیرفتبه
علت اختالفات خانوادگی ،برادرش را در یک نزاع و
درگیری به قتل رساند ،افزود :متهم حدود دو سال
است که در زندان جیرفت به سر میبرد و با تالش
شورای حل اختالف و کمیته صلح و سازش زندان،
اولیای دم مقتول شامل همسر و فرزندان رضایت و
گذشتخودرااعالموبهاینجواننادمزندگیدوباره
اهدا کردند .محمدرضا شریفی ادامه داد :با توجه
به رضایت اولیای دم ،حبس ناشی از جنبه عمومی
جرم،باتخفیفمجازاتاز ۱۰سالبهسهسالتقلیل
یافتوطیبرگزاریجلسهشورایطبقهبندیزندان
بااشتغالبهکارویموافقتشد.

کوتاه از حوادث
*فارس /سرهنگ نجفی معاون مبارزه با سرقت
وسایطنقلیهآگاهیتهرانازمتالشیشدنباندهفت
نفره سارقان موتورسیکلت سند نمره کار خبر داد و
گفت :از پاتوق مالخران در یکی از شهرهای شمالی
 ۲۳موتورسیکلتکشفوبهتهرانمستردشد.
*صــدا و سیما /سرهنگ مجیدی رئیس پایگاه
چهارمپلیسآگاهیتهرانازدستگیریکالهبرداری
خبردادکهیکآپارتمانرابهچهارمالباختهفروخته
بود و گفت :کارشناسان ارزش اموال کالهبرداری
شدهرا ۸۰میلیاردریالمحاسبهکردند.
*فارس /سرهنگ پاشایی معاون پلیس فتا با اشاره
به رصد پیشدستانه علیه سایتهای شرطبندی،
قمار و مسابقات فوتبال گفت :تا کنون اعضای 11
باند که مشغول تبلیغات و فعالیت مجرمانه در این
حوزهبودند،شناساییوتحویلمقامقضاییشدهاند.
*شبکه خبر /فــریــدون بــنــدری فــرمــانــدار بندر
یجزئیانبار
ماهشهرعصردیروزازکنترلآتشسوز 
پتروشیمی امیرکبیر خبر داد و گفت :حریق جزئی
در محل انبار مواد شیمیایی مجتمع پتروشیمی
امیرکبیر اتفاق افتاده بود که با تالش آتشنشانان
مجتمعوسازمانمنطقهویژهاقتصادیکنترلشده
است.علتحادثههنوزمشخصنیست.
*ایسنا /مقامات چین از کشته شدن دست کم
 ۱۷تن در حادثه ریزش ساختمان یک هتل در شهر
«سوژو» خبر دادند .نیروهای امداد ی توانستند۲۳
نفررادرمیانآوارپیداکنندکهششنفر زندهبودند.
*ایسنا /بنا بر گــزارش رسانه های محلی ،وقوع
بیشاز ۶۰فقرهآتشسوزیجنگلیدرغربایاالت
متحده گــزارش شده که گستردگی یکی از آن ها
بیشترازوسعتشهرپورتلنداست.
*توکلی /سرهنگ نجفی فرمانده انتظامی بم از
توقیف یک کامیونت حامل  ۱۱هزار قطعه جوجه
مرغیکروزهقاچاقودستگیرییکنفر خبرداد  .
*کرمانی /به گفته حسینی زینلی ،رئیس مرکز
مدیریت حــوادث رفسنجان ،در حادثه واژگونی
پراید در ابتدای محور رفسنجان  -نوق یک مرد۵۰
سالهجانباختویک زخمیبهبیمارستانعلیبن
ابیطالب(ع)رفسنجانمنتقلشد.
*بیبیسی/دستکم ۱۳نفر،ازجمله ۹تبعهچین
در انفجار یک اتوبوس در منطقهای کوهستانی در
پاکستانکشتهشدهاند.چینگفتهعلتاینانفجار
بمبگذاریعمدیبودهامامقاماتپاکستانیعامل
اینحادثهرانقصمکانیکیخواندهاند.
*الجزیره /یک فروند کشتی عراقی در آبهای
خلیجفارسطعمهحریقشدکهبراثرآنهمهخدمه
اینکشتیجانباختند.

ابند سارقان «شاه کلیددار» در تله خود ساخته گرفتار شدند

سرقتباکارتهایتبلیغاتی!
سجادپور  -اعضای یک باند سرقت که
برای دستبرد به باقی مانده اموال یک منزل
مسکونی ویالیی در هسته مرکزی شهر ،به
صحنه جرم بازگشتند ،در تله خود ساخته
گرفتار شدند و راز سرقت با کــارت های
تبلیغاتی را فاش کردند!
به گــزارش اختصاصی خراسان ،شب سه
شنبه گذشته مردی به همراه خانواده و برای
شرکت در «جشن تولد» فرزندش به طرقبه
رفت اما وقتی چند ساعت بعد به منزلش در
یکی از خیابان های اطراف حرم مطهر امام
رضا(ع) بازگشت ناگهان با صحنه عجیبی
روبه رو شد.
بسیاری از لوازم منزلش داخل حیاط قرار
داشت و برخی از آن ها به صورت بسته بندی
آمــاده حمل بود .مرد میان سال مضطرب
و نگران به درون خانه دویــد امــا حدسش
درست بود ،دزدان ناجوانمرد به اموالش
دستبرد زده بودند و همه لــوازم بــاارزش
مانند طال و جواهرات و مقادیر زیــادی از
اموال قابل حمل را که حدود  150میلیون
تومان ارزش داشت با خود برده بودند! مرد
مذکور که وضعیت روحی اعضای خانواده
اش نیز بر نگرانی او می افزود ،بی درنگ با
پلیس 110تماسگرفتوبدینترتیبگروه
کارآزموده ای از نیروهای تجسس کالنتری
شهید آستانه پرست مشهد وارد عمل شدند
و با توسل به شگردهای تخصصی پلیسی،
از مرد مذکور خواستند ماجرای سرقت را
پنهان و طوری رفتار کنند که انگار هنوز به
منزل بازنگشته اند!
گزارشخراسانحاکیاست،درهمینحال
مال باختگان با ارائه آموزش های پلیسی،
سکوت کردند و بدین ترتیب گروه تجسس
که از نحوه بسته بندی لوازم جمع آوری شده
داخل حیاط ،می دانستند سارقان دوباره
به صحنه جــرم بازمی گردند ،در گوشه و
کنار منزل مخفی شدند و به کمین دزدان
طماع نشستند .به گزارش خراسان ،حدود
ساعت  2بامداد بود که در حیاط به آرامی باز
شد و سارقان وارد کمین نیروهای انتظامی
شدند .هنوز برق شادی از دیدن لوازم ،در
چشمان سارقان می درخشید که ناگهان

افسران تجسس کالنتری از گوشه و کنار
حیاط منزل بر سر آنان آوار شدند و در میان
بهت و حیرت باورنکردنی شان ،حلقه های
قانونی را بر دستان آن ها گره زدند .با انتقال
دزدان دستگیر شده به مقر انتظامی ،در
حالی تحقیقات آغاز شد که یک زن جوان

بود که اعضای این باند سرقت ابتدا اتاقی
را در یکی از مسافرخانه ها یا اقامتگاه های
مشهد اجــاره می کردند تا هنگام ارتکاب
جرم زیر چتر اطالعاتی پلیس قرار نگیرند.
آن ها سپس کارت های تبلیغاتی را الی در
منازل ویالیی و قدیمی خیابان های اطراف

بخشی از اموال سرقتی کشف شده از سارقان /عکس از خراسان

نیز در میان اعضای باند بود .بررسی های
پلیس نشان داد ،سرکرده این باند شش نفره
که قصد داشتند با یک دستگاه خودروی
تیبای سفیدرنگ اموال سرقتی را به مکان
دیگری انتقال دهند ،از حــدود یک سال
قبل به همراه یکی از دوستانش از مراغه
به مشهد آمــده اســت .او که به مــواد مخدر
صنعتی هم اعتیاد دارد به عنوان «ویزیتور»
در یک شرکت خصوصی کار می کرد که بر
اثر معاشرت با معتادان دیگری در مشهد،
به فکر تشکیل باند سرقت افتاد و این گونه
باند «دزدان طماع» شکل گرفت .گزارش
خــراســان حاکی اســت ،اعضای ایــن باند
که در پاتوق های مصرف مواد مخدر گرد
هم آمــده بودند از یک زن جــوان نیز برای
فریب مردم و پلیس استفاده می کردند تا
عبور آن ها از محالت به صورت خانوادگی
جلوه کند و کسی بــرای شناسایی منازل
خالی از سکنه به آن ها مشکوک نشود.
ادامه تحقیقات ریزبینانه پلیس بیانگر آن

حرم مطهر قرار می دادند و شب هنگام به
بررسی کارت های تبلیغاتی در کوچه های
مذکور می پرداختند .اگــر کارتی از الی
در نیفتاده بــود ،آن منزل را بــرای سرقت
انتخابوبهمنظوردستبردبهاموالآنبرنامه
ریزی می کردند .بنابر گزارش اختصاصی
خراسان ،نیروهای کالنتری شهید آستانه
پرست پس از انجام تحقیقات مقدماتی ،به
سراغ مالخران و مخفیگاه های اعضای این
باند طماع رفتند و مقادیر زیــادی از لوازم
سرقتی را کشف کــردنــد .در همین حال
مردی که در یکی از پاتوق های دزدان در
جاده سیمان مشهد دستگیر شده بود ،به
افسران تجسس گفت :بخشی از لــوازم را
به یک خریدار ضایعات فروخته اند! که با
تــاش نیروهای انتظامی ،امــوال زیــادی
شامل تلویزیون ،چرخ گوشت ،گرامافون،
چینی جات ،سماور و ...کشف و به کالنتری
منتقل شد .در عین حال ادامه بازجویی ها با
نظارت مستقیم سرهنگ لعل بیگی(رئیس

کالنتری) نشان داد :سرکرده باند که 10
روز قبل از زندان آزاد شده است ،شاه کلیدی
دارد که با آن انواع قفل های قدیمی منازل را
باز می کند و به همین دلیل نیز آن ها بیشتر
سرقت های خود را در مناطقی انجام می
دادند که خانه های قدیمی وجود داشت.
همچنین در بررسی های پلیسی مشخص
شد همه اعضای باند معتاد هستند و سه تن
ازآنانسوابقکیفریدارند.تحقیقاتبیشتر
درباره سرقت های احتمالی دیگر اعضای
این باند در حالی با صدور دستورات ویژه ای
ازسویسرهنگحسیندهقانپور(فرمانده
انتظامی مشهد) ادامــه دارد که شناسایی
و دستگیری دیگر عوامل مرتبط با این باند
آغاز شده است .در همین حال رئیس پلیس
مشهد با تایید خبر دستگیری اعضای این
باند در گفت وگویی اختصاصی به خراسان
افزود :دوره جدیدی از برخوردهای قاطع
با سارقان اموال مردم در مشهد ،در دستور
کار نیروهای انتظامی قرار گرفته است و
تالشهابرایمبارزهبامخالننظموآسایش
مردم به شدت ادامه دارد .سرهنگ «حسین
دهقان پور» همچنین به شهروندان توصیه
کرد :بهترین راه مبارزه با سرقت ،رعایت
نکات ایمنی و توجه جدی به هشدارهای
پلیس است ،بنابراین شهروندان به محض
مشاهده هرگونه رفت و آمــد یا رفتارهای
مشکوک افراد ناشناس بالفاصله مراتب را
به پلیس  110گــزارش دهند .مقام ارشد
انتظامی مشهد تصریح کرد :چنان چه در
شب برای ساعاتی قصد ترک منزل را دارید
یا عازم مسافرت چند روزه هستید ،حتما
موضوع را به کالنتری محل و همسایگان
مورد اعتماد خود اطالع دهید .سرهنگ
دهقان پور تاکید کرد :استفاده از تجهیزات
الکترونیکی مانند دوربین های مداربسته
و ایجاد امکاناتی برای پیشگیری از سرقت
در جلوگیری یا کشف جــرم تاثیر مهمی
دارد ،بنابراین عمل کــردن شهروندان به
توصیه هــای پلیسی و هوشیاری در برابر
شگردهای سارقان مانند استفاده از کارت
های تبلیغاتی یا خاموش بودن المپ های
منازل ،در کاهش سرقت بسیار موثر است.

9
در امتداد تاریکی

ردیابی در النه های مجردی!
فکر می کردم این بار که خودم همسرم را انتخاب
کــرده ام ،دیگر مشکلی در زندگی ام نخواهم
داشت و زندگی شیرینی را تجربه خواهم کرد
اما طولی نکشید که متوجه شدم همسرم به خانه
های مجردی رفت و آمد دارد و...
زن 30ساله که با چشمانی اشکبار وارد کالنتری
جهاد مشهد شده بود ،در حالی که بیان می کرد
دیگر تحمل کتک کاری های همسرم را ندارم
اما طالق هم نمی توانم بگیرم ،دربــاره زندگی
پرفراز و نشیب خود به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت 16 :سال بیشتر نداشتم که پای
سفره عقد نشستم چرا که در شهرستان محل
سکونتم دختران در سنین پایین ازدواج می
کردند ،به همین دلیل پدر و مادرم در حالی مرا
شوهر دادند که هیچ شناختی از زندگی مشترک
نداشتم .با وجود این با خوشحالی و شادمانی پا
به خانه بخت گذاشتم اما خیلی زود رنگ شادی
از چهره ام پرید و به دختری افسرده تبدیل شدم.
هنوز یک ماه بیشتر از ازدواجم نمی گذشت که
آثار مواد افیونی در چهره همسرم نمایان شد و
فهمیدم او به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد،
به همین دلیل به خانه پدرم بازگشتم و در 18
سالگی از شوهرم طالق گرفتم .دیگر آن دختر
شاد و خندان نبودم و رفتارهای اطرافیانم به
شدت آزارم می داد چرا که نگاه اعضای خانواده
به من تغییر کــرده بــود و بــرای انجام هر کــار یا
رفت و آمدی باید به آن ها توضیح می دادم .این
شرایط و سخت گیری های پدر و مادرم که نگران
آبروی خانواده بودند ،کالفه ام کرده بود و خیلی
زجر می کشیدم تا این که در تابستان سال 92
مقدمات سفر خانوادگی مان به مشهد فراهم شد
و من برای اولین بار بعد از طالق ،لبخند بر لبانم
نشست چرا که در این سفر چند روزه می توانستم
غم هایم را فراموش کنم.
خالصه در همان روز اول سفر به مشهد و برای
خرید سوغاتی از خانه بیرون آمــدم .در حالی
که سرگرم خرید در بــازار بــودم ،نگاهم به نگاه
پسر جوانی گــره خــورد که به طــرز عجیبی مرا
مینگریست .نمی دانــم چه اتفاقی افتاد که
نــاخــودآگــاه بــه «فــرامــرز» دل باختم و بــا او به
گفتوگو پرداختم .این آشنایی خیابانی خیلی
زود به دیدارهای حضوری مخفیانه کشید و من
به دور از چشم پدر و مادرم با او بیرون می رفتم.
از این که مرد مورد عالقه ام را یافته بــودم ،سر
از پا نمیشناختم .با او دربــاره ماجرای طالقم
صحبت و همه سختی هــای زندگی با همسر
سابقم را برایش بازگو کردم .فرامرز هم در حالی
که با من ابراز همدردی می کرد ،مدعی شد من
زن رویاهای او هستم و سال ها به دنبال دختری
مانند من بوده تا ازدواج کند .باالخره این روزهای
شیرین به پایان رسید و ما در حالی به شهر محل
سکونتمان بازگشتیم که سه ماه بعد او به همراه
خانواده اش به خواستگاری ام آمد ولی خانواده
من به شدت مخالف این ازدواج بودند چرا که
فرامرز جوانی مجرد بود و پدر و مادرم به آینده این
ازدواج خوش بین نبودند اما من به نصیحت های
آن ها توجهی نکردم و خودم به تنهایی به مشهد
آمدم و بعد از برگزاری مراسم عقدکنان ،زندگی
مشترکم را در حالی آغاز کردم که همسرم در
یک کارگاه بلوکه زنی مشغول کار شد .با آن که
مشکالت مالی زیادی داشتیم و همسرم هر بار
عصبانی می شد مرا به شدت کتک می زد اما من
باز هم از این زندگی راضی بودم.
خالصه صاحب دو دختر شدم و به این زندگی
ادامه دادم تا این که همسرم از آن کارگاه اخراج
شد و مدتی بعد شغلش را عوض کرد و این بار در
حالی به یک کارگاه تولیدی کیف و کفش رفت
که چند جوان مجرد در آن جا کار می کردند و
برخی از آن ها خانه مجردی داشتند .همسرم
معاشرت با آن ها را به گونه ای آغاز کرد که همواره
تا پاسی از شب نزد آن ها بود و زمانی به خانه می
آمد که من تا ساعاتی از بامداد انتظارش را می
کشیدم ولی او به بهانه خستگی به اتاق می رفت
و با من حرف نمی زد .در همین حال زمانی که
بیدار می شدم ،همسرم را می دیدم که با گوشی
تلفنش مشغول است و گاهی نیز به آرامی با فرد
دیگری صحبت می کند .با وجود این اعتراض
های مرا فقط با کتک پاسخ می داد و در حضور
دخترانم مرا زیر مشت و لگد می گرفت .حرکات
و رفتار مشکوک همسرم سوءظن عجیبی را در
دلم به راه انداخت .به ناچار چند بار او را تعقیب
کردم تا از این افکار آلوده رها شوم اما متاسفانه
فهمیدم که همسرم فقط با این بهانه که با یک زن
مطلقه ازدواج کرده است ،به خانه های مجردی
دوستانش می رود که دختران غریبه ای نیز در آن
خانه ها حضور دارند .حاال هم همسرم روابطش
با دختران را عادی توصیف می کند و من هم نمی
توانم از او طالق بگیرم چرا که پدر و مادرم نیز مرا
طرد کرده اند و...
شایان ذکــر اســت ،به دستور سرهنگ عباس
عطایی (رئیس کالنتری جهاد) پرونده این زن
جوانتوسطمشاورانزبدهکالنتریموردبررسی
های کارشناسی و روان شناختی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

