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هشدارهای پلیس برای پیشگیری
از سرقت مغازه
به کارگران و خدمه خود اجــازه ندهید که
افراد ناشناس را به عنوان دوست و همشهری به
محل کار بیاورند.
ممکن است مشتری اقالمی را که خریداری
کرده است روی زمین بریزد و وانمود کند که به
کمک احتیاج دارد .در این گونه مــوارد بیشتر
مراقب اعمال و رفتار مشتری باشید.
در صورت تغییر مکان محل کسب ،قبل از
هر اقدامی ،توپی قفل های محل کسب جدید
را تعویض کنید.
از ورود افراد ناشناس و مظنونی که به عناوین
مختلف قصد شناسایی محل کسب شما را دارند
به طور جدی ممانعت به عمل آورید.
درهــای ورودی و دیــوارهــای جانبی و گاو
صندوق را به سنسورهای ضربه ای و لرزشی
مجهز کنید.
از امــوال و اقــام گــران بهای مغازه عکس
تهیه کنید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کشف  43تن مواد مخدر
در استان کرمان طی امسال
توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان در
تشریح جزئیات ایــن خبر گفت :بــا تــاش بی
وقفه پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگر رده های
انتظامی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۳
تن انواع مواد مخدر کشف شده است که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  ۲۳درصــد افزایش
نشان می دهد.
بــه گـــزارش خبرنگار مــا ،ســـردار عبدالرضا
ناظری افزود :در این خصوص بیش از سه هزار
قاچاقچی خرد و کالن و افراد مرتبط با باندهای
توزیع مواد مخدر دستگیر شده اند و ۸۸۹خودرو
و موتورسیکلت نیز توقیف شده است.

باند خفاش های باتری دزد در کنار لوازم سرقتی

 40و  16ساله به کالنتری انتقال یافتند و در
دایره تجسس مورد بازجویی های تخصصی
قرار گرفتند.
رئیس پلیس مشهد درباره ماجرای اعضای
این باند که از سوی مال باختگان «خفاش
های باتری دزد» لقب گرفته اند به خراسان
گفت :دو عضو این باند که از متهمان سابقه دار
و حرفه ای هستند بالفاصله مورد شناسایی
گروه تجسس کالنتری قرار گرفتند به همین
دلیل تحقیقات گسترده ای با شیوه های
پلیسی و اطالعاتی دربــاره جرایم آنــان و با
هماهنگی مقام قضایی آغــاز شــده اســت.
سرهنگ «آقابیگی» افـــزود :بررسی های
مقدماتی نشان داد که متهمان ابتدا با یک
دستگاه پژو  206از مخفیگاه خودشان خارج

موتورالکچری ۲جوانرابهکام مرگکشاند
توکلی  -ح ــوادت رانندگی و معدن در
ک ــرم ــان ش ــش کــشــتــه ب ــه ج ــا گــذاشــت.
به گزارش خبرنگار ما ،در یکی از این حوادث
در رفسنجان بــرخــورد مــوتــور الکــچــری
وسنگین با جــدول خیابان جــان راکــب و
ترک نشین را گرفت  .سرپرست فرماندهی
انتظامی شهرستان رفسنجان گفت  :در
بررسی اولیه ماموران مشخص شد ،یک
دستگاه موتورسیکلت سنگین غیرمجاز به
راکبی و ترک نشینی دو جوان ۲۱ساله با
جدول برخورد کردند که هر دوی آن ها
بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست
دادنـــد .گــزارش خبرنگارما حاکی است

روز گذشته ترکیدگی الستیک خــودروی
پراید و برخورد آن با خودروی پلیس درقلعه
گنج نیز دو کشته و یــک زخــمــی بــه جا
گذاشت .در حادثه دیگر ،بخشدار مرکزی
فهرج که برای پیگیری امور روستاها عازم
کــرمــان شــده بـــود ،دو شــب پیش هنگام
بازگشت در سانحه رانندگی،حوالی بم
زخمی و به بیمارستان پاستور بم منتقل شد
اما به علت شدت جراحات  ،روز گذشته جان
خودرا از دست داد .بر اساس این گزارش ،
همچنین بر اثربرق گرفتگی ،یک معدنچی
 ۳۱ساله در معدن زغــال سنگ هشونی
طغرالجرد کوهبنان جان باخت .

شده اند و پس از پارک این خــودرو در کوی
امیرالمومنین (ع) یک دستگاه پراید مدل
پایین را به منظور دستبرد به باتری خودروها
سرقت کرده اند .مقام ارشد انتظامی مشهد
خاطرنشان کــرد :نوجوان  16ساله فرزند
یکی از اعضای باند است که در حال آموزش
شیوه های سرقت بــود .وی تصریح کــرد :با
کشف قیچی کابل بری در بازرسی از خودرو

عکس اختصاصی از خراسان

تجزیه و تحلیل های اطالعاتی درباره مناطق
ارتــکــاب جــرم و همچنین ساعات دستبرد
به خودروها بیانگر آن بود که پلیس با یک
باند حرفه ای طرف است که بیشتر در حوزه
استحفاظی کالنتری شفا و شــب هنگام
بــه خــودروهــای پــارک شــده در کوچه هــا و
خیابان هــای خلوت دستبرد می زنند .از
سوی دیگر نیز مطالعه پرونده های سرقت
سجادپور -دزدان حرفه ای شبرو که با بریدن
باتری و اظــهــارات مــال باختگان نیز نشان
کابل های اتصال برق ،باتری خودروهای مدل
می داد که دزدان حرفه ای از دقایق اولیه
پایین و به ویژه پراید را در مناطق سعدآباد
بامداد و در تاریکی شب از مخفیگاه های خود
و ابوطالب مشهد سرقت مــی کــردنــد ،در
بیرون می آیند و طی دو یا سه ساعت به بیشتر
حالی داخل یک دستگاه پراید سرقتی به دام
از  10خــودرو دستبرد می زنند .بنابراین
نیروهای زبده کالنتری شفای مشهد افتادند
گروههای ویژه انتظامی با راهنمایی و هدایت
که طی سه ساعت به  11خودرو دستبرد زده
مستقیم رئیس پلیس مشهد ،عملیات کمین
بودند!
شبانه و رصدهای اطالعاتی را به سرپرستی
بــه گ ــزارش اختصاصی خــراســان ،اعضای
سرهنگ ناصر نـــوروزی (رئیس کالنتری
باند «خفاش های باتری دزد» بامداد پنج
شفا) آغاز کردند تا این که ساعت  4بامداد
شنبه گذشته زمانی وارد کمین نیروهای
پنج شنبه گذشته در حالی که گــروه ویژه
گشت انتظامی شدند که شکایت شهروندان
انتظامی در حال گشت زنی پوششی در بولوار
از رونــد افزایشی «باتری دزدی» نیروهای
عبدالمطلب بودند ناگهان به رفتارهای سه
تجسس چند کالنتری را به تکاپو واداشت.
سرنشین یک دستگاه پراید مدل پایین در
گـــزارش ســرقــت بــاتــری خــودروهــای مدل
یکی از کوچه های فرعی مشکوک شدند چرا
پایین و به ویژه پراید موجب شد تا فرمانده
که یکی از سرنشینان
انتظامی مشهد،
پراید مشغول پاییدن
دســتــورات ویــژه
ای را بــــرای دزدان حرفه ای از دقایق اولیه بامداد اطراف بود و نفر دیگر
شـــنـــاســـایـــی و و در تاریکی شب از مخفیگاه های خود شیئی شبیه قیچی را
در دست داشت که به
دســـتـــگـــیـــری
عــــــــــوامــــــــــل بیرون می آیند و طی دو یا سه ساعت به خوبی نمایان نبود!
ســــرقــــتهــــای بیشتر از  10خودرو دستبرد می زنند به گزارش خراسان،
نـــیـــروهـــای گشت
مـــذکـــور صـــادر
کالنتری شفا سعی
کــــنــــد .بـــنـــا بــه
کردند آرام آرام به سرنشینان پراید نزدیک
دستور «سرهنگ اکبر آقابیگی» و همچنین
شوند که در یک لحظه یکی از آنان با مشاهده
تقویت گشت های انتظامی که سردار کاظم
نیروهای انتظامی فریاد زد مامور! مامور! در
تقوی (رئیس پلیس خراسان رضوی) وعده
پی فریادهای این جوان ،بالفاصله خودروی
آن را داده بود ،گروههای زبده ای از نیروهای
پراید با سرعتی سرسام آور و وحشتناک در
گشت و تجسس کالنتری ها وارد عمل شدند.

کوچه پس کوچه های بولوار عبدالمطلب
مشهد به حرکت درآمد و نیروهای انتظامی
نیز به تعقیب آنان پرداختند .چند دقیقه بعد،
پراید در حلقه محاصره پلیس قرار گرفت و
حلقه های قانون در تاریکی شب بر دستان
سه سرنشین خودرو گره خورد .این گزارش
حاکی است ،در بازرسی از داخل پراید 11
عدد باتری خودرو کشف شد و سه متهم ،48
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مشخص شد که یکی از سارقان کابل اتصال
برق را قطع می کرد و همدست او نیز بالفاصله
باتری سرقتی را درون صندوق عقب پراید می
انداخت تا جایی که آن ها در حدود سه ساعت
به  11باتری  11خــودرو در مشهد دستبرد
زده اند!
فرمانده انتظامی مشهد با بیان این که تاکنون
هفت تن از مال باختگان ،باتری های سرقتی
خود را در کالنتری شناسایی کرده اند به روند
گسترده بازجویی های تخصصی از اعضای
باند اشاره کرد و افــزود :با توجه به حرفه ای
بودن متهمان تحقیقات از آنان با هماهنگی
قضایی همچنان ادامه دارد چرا که بررسی
های مقدماتی بیانگر آن است که متهمان
مذکور سرقت های بیشتری انجام داده اند.

وقتی فهمیدم که همسرم در روستا با زن مطلقهای همسرم در روستا با زن مطلقه ای ازدواج کرده و از
ازدواج کــرده و یک فرزند هم دارد شوک عصبی او صاحب فرزند نیز شده است .وقتی این جمالت را
شدیدی به من وارد شد .آن روزها چهارمین فرزندم می شنیدم اتاق دور سرم می چرخید باورم نمی شد
را تازه به دنیا آورده بودم و با افسردگی شدید بعد یعنیدرتماماینمدتهمهدلسوزیهابرایشوهرم
از زایمان نیز دست و پنجه نرم می کــردم .آن قدر بیهودهبود؟!امامتاسفانهحرفهایآنزنواقعیت
ناراحتی های شدید روحی و روانی را تحمل کردم داشت آن قدر فشارهای عصبی شدیدی بر من وارد
که ناگهان خودم را با دست و پاهای بسته بر تخت آمد که آرامش و آسایش از زندگی ام رخت بربست.
افسردگی بعد از زایمان هم روح و روانم را آزار می
بیمارستانروانپزشکییافتمو...
زن  43ساله ای که برای شکایت از همسر دومش داد .دیگر نمی توانستم این وضعیت را تحمل کنم تا
واردکالنتریشدهبوددرحالیکهبیانمیکردپس جایی که روزی وقتی به خود آمدم که دست و پاهایم
ازطالقازهمسراولموبعداز 18سالتنهاییدوباره به تخت بیمارستان روان پزشکی بسته شده بود.
ازدواج کردم اما همسرم مدام کتکم می زند ،درباره احمد هم از این شرایط سوء استفاده کرد و با اثبات
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری بیماریروانیمراطالقداد.ازهمهاینصحنههای
سپادمشهدگفت:سالهاقبلدریکیازشهرستان دردناک،تلخترینوزجرآورترینآنزمانیبودکهبعد
های خراسان رضوی به دنیا آمدم و تا کالس پنجم از جلسه دادگاه و صدور رای طالق توسط قاضی،
ابتداییدرسخواندم.اما 12سالبیشترنداشتمکه خانوادهاحمدنوزاددوماههامراازآغوشمجداکردند
پسرعمهامبهخواستگاریامآمدومنبهناچارمانند و من اشک ریزان به دنبال فرزندم می دویدم .از آن
خیلی از دختران شهرستانی دیگر پای سفره عقد روز به بعد خانواده خودم نیز از ترس این که مبادا به
نشستم.آنزمان«احمد»بهتازگیواردمرکزتربیت فرزندانم آسیبی برسانم اجازه ندادند آن ها را نزد
معلمشدهبود.بههمیندلیلخانوادهامازنظرمالی خودم نگه دارم .باالخره در سن  23سالگی مهر
خیلی ما را حمایت می کردند تا همسرم زودتر سر و طالقبرشناسنامهامدرخشیدوحالوروزمنبههم
سامان بگیرد .آن ها مخارج تحصیل همسرم را نیز خورد به طوری که سرنوشتم نیز تغییر کرد .خالصه
می پرداختند تا این که باالخره تحصیالت احمد به نزدمادرمبازگشتمو 18سالدرکناراوزندگیکردم
پایانرسیدودریکیازروستاهایدوردستشهرمان تااینکهروزیازطریقیکیازآشنایانبامردیبهنام
«حداد» آشنا شدم و به عقد او درآمدم در حالی که از
مشغولتدریسدرمقطعابتداییشد.
روزگــار خوبی را سپری می کردیم اما همواره دلم اعتیاد آن مرد خبر نداشتم در واقع از چاله درآمدم و
به حال زحمت کشی و سختی های همسرم می بهچاهافتادمچراکهدرمدتدوسالزندگیباحداد
سوخت چرا که او هفته ای یک بار مسافت زیادی را اونهتنهادرپرداختهزینههایزندگیبسیارسخت
ازنقطهدوردستمرزیطیمیکردتابهشهرستان گیریمیکردبلکهبههربهانهایمراکتکمیزد.او
بیاید.دیدناینشرایطدرسرمایزمستانباکمبود در حالی روزی  10هزار تومان برای مخارج خانه به
وسایلنقلیهبرایمبسیارزجرآوربودبههمیندلیلاز منمیپرداختکهبایدقبوضآبوبرقوگازواجاره
احمد خواستم منزلی را در همان روستا اجاره کند خانهراهمپرداختمیکردم!تااینکهباپساندازم
و هر ماه یک بار به شهرستان بیاید و به او اطمینان موتورسیکلتی برایش خریدم و گفتم ماهیانه100
دادم که به تنهایی و با کمک خانواده ام می توانم از هزارتومانبرایپرداختاقساطموتورسیکلتبهمن
فرزندانم مراقبت کنم .خالصه همسرم در روستا بدهداماوقتیهمینمبلغراهمنداد،تصمیمگرفتم
ماند و من هم با سه فرزندم سرگرم بودم .ولی زمانی موتورسیکلت را به فروشنده بازگردانم که همسرم
که در سن  19سالگی و به تازگی چهارمین فرزندم با من درگیر شد و دندان هایم را شکست .حاال هم
را به دنیا آورده بودم ماجرایی رخ داد که روح و روانم پشیمانمکه...شایانذکراست،بهدستورسرهنگ
را نابود کرد و همه زندگی ام را به هم ریخت .آن عباس زمینی (رئیس کالنتری سپاد) پرونده این
روز یکی از اهالی همان روستا که مرا می شناخت زن در دایــره مددکاری اجتماعی کالنتری مورد
با ترس و تردید رازی را برایم فاش کرد .او گفت :رسیدگیقرارگرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

