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خط زرد

هشدارپلیسبرایمراقبت
از فرزندان
* یکی از راه های جلوگیری از انحراف فرزندان
کنترل و نظارت بر مــراودات و معاشرت های آن
هاست.
* یکی از علت های اساسی انحرافات جوانان
آشفتگی های خانوادگی و در راس آن ها طالق
والدیناست.
* ازدواجهایتحمیلیواجباریفرزندانعاملیدر
بروزانحرافاتاجتماعیاست.
*راجعبهنگرانیهایفرزندانتانحساسباشید
وزمینههاییراایجادکنیدکهقبلازبروزحوادث،
فرزندان تان به راحتی نگرانی های شان را با شما
درمیانبگذارند.
* سرزنش بیش از حد فرزندان  ،آتش لجاجت در
آنانراشعلهورترمیکند.
*تفاهمنداشتنزنوشوهرواختالفاتخانوادگی،
روزنهایبرایسوءاستفادهمفسدهجویاناست.
* استفاده زیــاد از رایــانــه موجب چاقی بیشتر
فرزندانشدهوازهمهمهمترخطراعتیادبهاینترنت
آن ها را تهدید می کند و به جای ارتباط خود با
دیگران ارتباط خود را به طور عمده با رسانه ها
برقرارمیکنند.
رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

ازمیانخبرها

جانشینفرماندهیانتظامیاستانازدستگیری
 13جــوان جویای کــار و یکی از متهمان اصلی
شرکتهرمیدرمشهدخبرداد.بهگزارشپلیس،
سرهنگ «ابراهیم قربانزاده» در تشریح این خبر
گفت :گزارش شهروندان مبنی بر رفت و آمدهای
مشکوک افرادی ناشناس به آپارتمانی در طبقه
دوم یک ساختمان ،پلیس مشهد را بر آن داشت
برای بررسی موضوع وارد عمل شود .وی افزود:
تیمهایدایرهتجسسکالنتریشهیدنوابصفوی
مشهد در این ماموریت ضربتی پس از هماهنگی
با مقام قضایی آپارتمان مذکور را بازرسی کردند.
سرهنگ قربانزاده گفت :طی این عملیات 13
جوان که بنا بر ادعای خودشان از حدود دو هفته
قبل برای پیدا کردن کار از شهرهای بندرعباس ،
مینابوجغتایبهمشهدآمدهاند ،دستگیرشدند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان
رضویخاطرنشانکرد:شواهدامرباتوجهبهکشف
جزوههایآموزشی،کتابهاوبرپاییکالسهای
آموزشی نشان می دهد این افراد ساده لوح فریب
افرادیراخوردهاندکهدرزمینهشرکتهایهرمی
فعالیتداشتهاند.
وی با اشاره به این مطلب که دستگاه های رایانه
ای کشف شده در محل به پلیس فتا انتقال یافته تا
تحقیقاتپروندهتکمیلشودگفت:یکیازمتهمان
اصلیپروندهنیزدستگیرشدهوتحتپیگردقانونی
قرارگرفتهاستوتحقیقاتدراینبارهادامهدارد.

 2باندخانوادگیسرقتباتری
خودرودرمشهدمتالشیشد
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «اکبر آقا
بیگی» گفت :در پی گزارش سرقت های سریالی
باتری خــودرو در مناطق مختلف شهر مشهد و
اعالم نارضایتی شهروندان ،دستورات الزم برای
شناسایی و دستگیری عامالن این سرقت های
شبانه صادر شد .فرمانده انتظامی مشهد افزود:
بررسی های اولیه در این بــاره با توجه به سرنخ
های موجود حاکی از آن بود که عامالن سرقت در
پوششدوخانوادهبهخودروهایسواریوکامیون
دستبرد می زنند .سرهنگ آقا بیگی افــزود :تیم
هــای دایــره تجسس کالنتری آبکوه در مرحله
اول این عملیات ضربتی با کنترل و مراقبت های
نامحسوسزوج 42و 47سالهایراکهباخودروی
ســواری پژو  206در حال ارتکاب سرقت باتری
یک خودروی سواری پراید بودند شناسایی و برای
دستگیری آنان وارد عمل شدند .وی خاطرنشان
کرد:متهمانباسرعتزیادازصحنهمتواریشدند
و ماموران کالنتری آبکوه با شلیک تیر هوایی پس
از طی مسافتی این خودرو را متوقف و متهمان را
دستگیرکردند.سرهنگآقابیگیگفت:اینزنو
شوهرتاکنونبه 10فقرهسرقتدرمحدودهبولوار
جانبازوتوسمشهداعترافکردهاندوتحقیقاتاز
آن ها ادامه دارد .فرمانده انتظامی مشهد افزود:
تیمهایدایرهتجسسکالنتری 41رسالتنیزدر
اجرایاینماموریتضربتیوبهطورهماهنگبرای
دستگیریسارقانباتریخودروواردعملشدند.
وی افــزود :پلیس با بررسی های علمی از صحنه
سرقت سه عدد باتری خودروی کامیون توانست
عامل اصلی این سرقت ها را که پدر خانواده بود
چهره زنی و شناسایی کند .وی تصریح کرد :متهم
 42ساله و همسر و دختر  16ساله اش دستگیر
شدند و با توجه به شواهد و ادله غیرقابل انکار به
ارتکاب چند فقره سرقت باتری خــودرو اعتراف
کردند .فرمانده انتظامی مشهد گفت :اعضای
این دو خانواده به مراجع قضایی معرفی شدند و
تحقیقاتپلیسادامهدارد.

در امتداد تاریکی

گنجیابی درمجالسعروسی!
شــدار

ه

معاون دادستان مرکز خراسان رضوی به شهروندان توصیه
کــرد :طال و اشیای گــران قیمت خود را به امانات بانک ها
بسپارند یا آن ها را در مکان های مطمئن نگهداری کنند چرا
که سارقان همواره به دنبال سرقت اشیای با ارزش و کم وزن
هستند .قاضی سیدجواد حسینی افزود :از سوی دیگر نیز
بانوان از در معرض دید قرار دادن طالهای زیاد خود در کوچه
و خیابان یا حتی در مجالس زنانه خــودداری کنند یا مراقب

سجادپور -اعضای یک باند سرقت که با
شگردی عجیب ،طالهای شهروندان را از
منازل آن ها می ربودند در حالی با تالش
شبانه روزی نیروهای کالنتری میرزاکوچک
خان مشهد و صــدور دستورات ویــژه ای از
سوی معاون دادستان مرکز خراسان رضوی
به چنگ قانون افتادند که راز شگفت انگیز
آنان ،مال باختگان را در بهت و حیرت فرو
برد.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
ســرقــت طــا و زیــــورآالت گـــران قیمت از
مــنــازل شــهــرونــدان بــه موضوعی حساس
در دستگاه قضایی و گــروه های مبارزه با
سرقت پلیس مشهد تبدیل شد تا جایی
که به دنبال افزایش سرقت های مذکور با
کمترین تخریب و به هم ریختگی منزل،
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی را بر
آن داشت تا دستورات محرمانه و ویژه ای
را بــرای رصدهای اطالعاتی و شناسایی
شکارچیان طال ،صادر کند .در پی دستور
قاضی سیدجواد حسینی ،گــروه ویــژه ای
از نیروهای تجسس و اطالعات کالنتری
میرزاکوچک خان با نظارت و فرماندهی
مستقیم سرهنگ احمد محتشمی (رئیس
کالنتری میرزاکوچک خــان) وارد عمل
شدند و به تحقیق در این باره پرداختند.
تجزیه و تحلیل های کارشناسی و اطالعاتی
نیروهای انتظامی حکایت از آن داشت که
بیشتر سرقت ها در محدوده جغرافیایی

و آثــار موجود بیانگر آن بود که سارقان به
طور دقیق از محل اختفا یا نگهداری طال و
زیورآالت در منازل اطالع داشته اند وتنها
سارقان با تخریب توپی در منازل وارد اتاق
ها شده اند به همین دلیل نتیجه تحقیقات
کــه بــا راهنمایی هــای سرپرست مجتمع
قضایی شهید بهشتی مشهد همراه بود،
نشان می داد که دزدان طال احتماال از
وسیله ای مانند فلزیاب (گنج یــاب) برای
شناسایی محل نگهداری طال در منازل
استفاده می کنند که مال باختگان بعد از
چند روز متوجه دستبرد می شوند چرا که
عمال به هم ریختگی خاصی در محل های
سرقت رخ نــداده اســت! گــزارش خراسان
حاکی اســت ،در حالی کــه بــررســی های
نیروهای ترکیبی از اطــاعــات ،تجسس
و گشت انتظامی کالنتری ،با شیوه های
پلیسی ادامه داشت یکی از مال باختگان
با نشان دادن تصویری از انگشتر سرقتی
به ماموران کالنتری میرزاکوچک خان،
مدعی شد که فردی پیشنهاد خرید انگشتر
گــران قیمتی را به من داده است به شرط
آن که حلقه آن را در انگشترسازی عوض
کنیم اما من وقتی در انگشتر خیره شدم
تازه دریافتم که این انگشتر نگین دار مدتی
قبل از منزل خودم سرقت شده است! با به
دست آمدن این اطالعات بالفاصله عملیات
ماموران با دستور قاضی حسینی وارد مرحله
جدیدی شد و نیروهای انتظامی در یک

تعدادی از انگشترهای کشف شده از باند شکارچیان طال

کوی طالب و گلشهر مشهد رخ داده است
بنابراین سارقان طال باید در همین محدوده
ساکن باشند .از ســوی دیگر گــروهــی از
ماموران انتظامی به بازبینی دقیق محل
های سرقت پرداختند تا سرنخی از ماجرای
شکارچیان طال به دست آورند اما شواهد

عملیات غافلگیرانه رابط شکارچیان طال را
به دام انداختند و از او به عنوان طعمه هایی
برای دستگیری دیگر اعضای باند استفاده
کردند .تخلیه اطالعاتی رابط شکارچیان
طال نشان می داد که نیروهای انتظامی با
یک باند حرفه ای طرف هستند چرا که آن

درتعقیبشوهر!

اطراف و افراد ناشناس باشند چرا که در پرونده های قضایی
مطروحه ،سارقان به شگردهای مختلفی برای دستبرد به طال
و زیورآالت متوسل می شوند و حتی به بهانه پرسیدن آدرس از
زنان سالخورده یا بانوانی که احتمال می دهند طالی زیادی
داشته باشند ،آنان را با شگردی وادار می کنند که با دست
آدرس واهی را نشان بدهند واین گونه طالهای آنان در معرض
دید قرار گیرد.

یکی از نیروهای عملیاتی پلیس
درحال رصد اطالعاتی سارقان
داخل کوچه

ها با فرستادن زنانی به مجالس عروسی و
مولودی خوانی ،بانوانی را شناسایی می
کردند که طال و زی ــورآالت زیــادی بر سر و
گردن داشتند و سپس مشخصات این بانوان
بالفاصله به یکی دیگر از اعضای باند ارسال
می شد که با خودرو در بیرون تاالر منتظر
بود! همزمان با پایان یافتن مجلس عروسی
یا مولودی خوانی ،عضو دیگر باند به تعقیب
زنی می پرداخت که مشخصات وی به عنوان
بیشترین دارنده طال در مجلس عروسی به
وی ارسال شده بود! با شناسایی منزل این
زن و تصاویری که از محل سکونت طعمه به
دست می آمد،نقشه زیرکانه سرقت طوری
طراحی می شد که یک نفر در بیرون از منزل
محل سرقت بــه نگهبانی مــی پــرداخــت و
دیگری با بریدن توپی در وارد منزل می شد
و بالفاصله در اتاق خواب ها یا مکان های
احتمالی دیگر نگهداری طال به جست وجو
می پرداخت و سپس سرقت طال در حالی
صورت می گرفت که منزل دارای کمترین
به هم ریختگی بود!
بنابر گزارش اختصاصی خراسان ،گروه ویژه
کالنتری که به سرپرستی سرگرد کسروی
به عملیات پلیسی خــود ادامــه می دادنــد
در نهایت با به دست آوردن این اطالعات و
شناسایی دیگر اعضای باند به سرنخ هایی
دست یافتند که قرار بود اعضای باند در نیمه
های شب به یکی از منازل از قبل شناسایی

عکس ها اختصاصی از خراسان
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شده،دستبرد بزنند به همین دلیل آن ها
محل مــذکــور را بــه محاصره نامحسوس
درآوردنــد ولی آن شب هیچ سرقتی در آن
منزل رخ نداد ،تماس رابط با دیگر اعضای
باند نشان داد که آن شب فروشگاه مواد
غذایی محله مذکور تا پاسی از شب باز بود
و سارقان به دلیل آن که شناسایی نشوند از
دستبرد منصرف شده بودند! با وجود این
عملیات نیروهای کالنتری میرزاکوچک
خــان همچنان با دستور قاضی حسینی
ادامه یافت ولی شب بعد مالک منزل قبل از
دستبرد سارقان با موتورسیکلت به منزلش
رسید و این سرقت نیز ناکام ماند .بنابراین
گــزارش ،به ناچار و با هماهنگی سرهنگ
محتشمی باالخره نیروهای ویژه عملیاتی
شیوه های پلیسی خود را تغییر دادند و طی
قرار صوری با دزدان طال ،دو عضو باند را
در یک کافه در منطقه گلشهر مشهد به دام
انداختند .در بازرسی از منازل اعضای باند
تاکنون مقداری طال و جواهر و انگشترهای
نگین دار کشف شــده اســت امــا متهمان
مدعی هستند که طالهای سرقتی توسط
دیگرهمدستانشان فروخته شده است.
اما هنوز با احتمال کشف دستگاه فلزیاب،
بررسی های پلیسی در حالی ادامــه دارد
که زنان همدست آنان نیز شناسایی شده
انــد و ایــن پرونده به پلیس آگاهی ارســال
شده است.

کودک آزاری وحشتناک در بوشهر

تراژدی مبین

مبین پسربچه ای که در یک کارواش تحت
شدیدترین شکنجه های جسمی و روانی
قرار گرفته بود ،اکنون در بیمارستان بستری
است.
به گزارش رکنا ،این کودک در مدت زیادی
توسط برخی کارگران کارواشی در بوشهر
زندانی و شکنجه شده بود به طوری که به
برخی اعضای بدنش آسیب هایی جدی و
جبران ناپذیر وارد شده است.پرونده کودک

سرقت با پوشش زنانه در کرمان

تــوکــلــی -فــرمــانــده انــتــظــامــی شهرستان
کرمان ازدستگیری سارق سابقه دارزن نما
درعملیات مــامــوران انتظامی خــبــرداد .به
گزارشخبرنگارما،سرهنگ"فداء"دراینباره
گفت:درپی وقوع گزارش چندین فقره سرقت
درغــرب شهرکرمان توسط یک زن،ماموران
کالنتری 17با بررسی سرنخ های موجود به
یک نفرازمجرمان که دارای سوابق سرقت
بود ،مظنون شدند .وی افــزود :ماموران،این
متهم مردرادرحالی که با لباس و پوشش زنانه
با یک دستگاه خودروی سرقتی درحال تردد
بود ،دستگیر کردند .وی گفت :متهم به پنج
فقره سرقت از ساختمان های در حال ساخت
با پوشش زنانه و همچنین سرقت یک دستگاه
خودرویپراید اعترافکرد.
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آزاری در دادس ــرای بوشهر تشکیل شد و
حسنپور دادستان عمومی و انقالب بوشهر
در این خصوص گفت:با دریافت گزارشی
مبنی بر کــودک آزاری در یک کــارواش در
شهر بوشهر پرونده ای در یکی از شعبه های
دادســرا تشکیل شد و درمرحله تحقیقات
مقدماتی قــرار دارد .با شناسایی عامل یا
عامالن ایــن کــودک آزاری خاطیان تحت
تعقیب و برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.

درپییکارتباطبیهودهکهفقطبهخاطرلجبازی
و انتقام گیری واهی از شوهرم رخ داد در مخمصه
بدی افتادم که هر لحظه امکان دارد رسوایی و
آبروریزی وحشتناکی اتفاق بیفتد که به متالشی
شدنزندگیامبینجامدچراکه...
زن  30ساله ای که ترس از افشای پیامک ها و
تماس هایش با جوانی غریبه او را به کالنتری
کشانده بود تا چاره ای برای جلوگیری از رسوایی
خانوادگی بیابد درباره این ماجرای تاسف بار به
کارشناس اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت:
ازرفتارهاوپنهانکاریهایهمسرمبسیارنگران
بودمبهطوریکهمدامافکارمدرگیراینماجرابود.
پیامک های زیادی به گوشی «رامبد» ارسال می
شد و شماره های ناشناس زیادی در صفحه تلفن
همراهش نقش می بست با وجود این وقتی زنگ
تلفنش به صدا درمی آمد او برای مکالمه به بیرون
از منزل می رفت و به طور پنهانی با طرف مقابلش
سخن می گفت .همسرم وضعیت مالی خوبی
داشتومنازنظرامکاناترفاهیدرشرایطخوبی
به سر می بردم در عین حال «رامبد» خیلی کم در
خانه دیده می شد و بیشتر اوقاتش را در بیرون از
منزلمیگذراندبهطوریکهحتیفرزندانمنیزبه
اینوضعیتمعترضبودند.وقتیدربارهرفتارهای
پنهانیاشبهاوگالیهکردمسوئیچخودرورابهمن
داد و گفت :با فرزندانت خوش بگذران! خالصه
مهر و عاطفه و محبت در زندگی ما به شدت کم
رنگشدهبودوروابطمنو«رامبد»هرروزبیشتربه
سردی می گرایید .این موضوع تا آن جا پیش رفت
کهدیگرخیلیازهمدورشدیموزندگیبیروحی
داشتیمدراینوضعیتبودکهبهدرددلبادوستم
پرداختم و جریان زندگی ام را برایش بازگو کردم،
«فائزه» با شنیدن این حرف ها خیلی راحت گفت:
«احتماالپایزندیگریدرمیاناست»باچشمانی
متعجبپاسخدادماصالچنینچیزیامکانندارد!
دوستم در حالی که می خندید ادامه داد خیلی
خوش خیالی! مردی با این همه جایگاه اجتماعی
وثروتچگونهمیتواندبهجنسمخالفشتوجهی
نداشته باشد! مگر می شود! مگر داریم! خالصه
با وسوسه هایی که فائزه به جانم انداخته بود و با
پیشنهاد او راننده جوان یک خودروی مسافرکش
را به تعقیب همسرم فرستادم تا از محل های رفت
وآمداواطالعیابم«.فخرالدین»کهجوانیباهوش
بود هر روز با دادن اطالعات از همسرم ،پولش را
میگرفتومناعتمادزیادیبهاوپیداکردهبودم.
باالخرهباگذشتیکماهازماجرایتعقیبپنهانی
همسرم،فهمیدمکهاوبازندیگریارتباطداردبه
طوریکهاینموضوعمرابهبیماریافسردگیدچار
کرد .این در حالی بود که پیامک های فخرالدین
برایحمایتازمنموجبآرامشروحیاممیشد
او که پیام هایش را از طریق شبکه های اجتماعی
برایم ارسال می کرد آرام آرام جمالت عاشقانه را
جایگزین تعریف و تمجیدهایش کرد و من در اوج
تنهایی و کمبود محبت به این پیام ها و تماس های
تلفنی وابسته شدم به گونه ای که دیگر عاشقانه به
پیام هایش پاسخ می دادم اگرچه فخرالدین پنج
سال از من کوچک تر بود و پشتوانه مالی نداشت
اما بسیار عاقالنه رفتار می کرد و خیلی مودبانه و
با جمالتی آکنده از مهر و محبت با من تماس می
گرفت و درد دل می کرد تا جایی که دلم به حالش
سوخت و روزی مقدار زیــادی از جواهراتم را که
در بانک امانت گذاشته بودم به همراه رسیدهای
خرید به او دادم تا با فروش آن ها سرمایه ای برای
خودشفراهمکندامابعدازگذشتچندماهازاین
ماجرادیگرهیچخبریازفخرالدینندارمواوحتی
نشانیوشمارهتلفنهایشرانیزتغییردادهاستبا
وجوداینبهخاطرترسازآبروریزیوافشایپیامک
هاوتماسهایمبافخرالدیننمیتوانمازاوشکایت
کنم اما ای کاش  ...شایان ذکر است به دستور
سرگرد محمدی (رئیس کالنتری آبکوه مشهد)
این زن جــوان پس از ارائــه مشورت های الزم در
دایره مددکاری اجتماعی و برای پیگیری موضوع
بهکارشناسانقضاییمعرفیشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

