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پلیس خواب را از چشمان قاتل ربود

خط زرد
ســجــادپــور -جــوانــی کــه شــب ســه شنبه
گذشته و در یک نزاع خونین بعد از مجلس
عروسی ،جــوان دیگری را با ضربه چاقو
به قتل رسانده بود ،نیمه شب گذشته در
مخفیگاهش به چنگ پلیس افتاد و این
گونه خواب از چشمانش رخت بربست! به
گزارش خراسان ،شب سه شنبه گذشته،
مشاجره ای بین دو جوان  21و  18ساله رخ
داد که درگیری لفظی آنان دقایقی بعد در
تاریکی شب به نزاعی خونبار کشید.

هشدارهای پلیس برای پیشگیری
از سرقت مغازه
در مواجهه با افرادی که خود را مامور معرفی
کــرده یا مامور جلوه می کنند تا حد امکان از
درستی و نادرستی آن اطمینان حاصل کنید و از
آن ها حکم ماموریت بخواهید و حکم ماموریت را
با دقت مطالعه کنید.
باکسبهمورداطمینانهمجوار خودهماهنگ
باشید و با نصب یک زنگ اخبار در زمان هر گونه
رویداد از آن ها کمک بخواهید.
درباره نصب زنگ اخبار ،آژیر ،قفل مرکزی،
دوربین مدار بسته ،سیستم اضطراری در زمان
خاموشیوحفاظتفیزیکیمغازهخودباماموران
نیروی انتظامی مشورت کنید.
هنگام خرید و فــروش با حوصله رفتار و از
رهاکردن پول روی ویترین ،گاوصندوق و کشو و
 ...اجتناب کنید.
تا حد امکان در باغ های خود نگهبان بگمارید.
(استفادهازنگهبانانموسساتخدماتحفاظتی
و مراقبتی تحت پوشش ناجا بهترین انتخاب
است).
در سرقت از مغازه ها ،سارقان به بهانه خرید
موبایل یا طال و  ...وارد مغازه شده و در فرصت
مناسب اقــدام به قاپیدن امــوال کرده و با موتور
سیکلت متواری می شوند.
هنگامی که مشتری در مغازه اســت محل را
ترک نکنید زیرا باعث تحریک سارقان می شود.
سرهنگ بوستانی

سجادپور -مهاجمان نقابداری که سالح
ســرد وحشتناکی شبیه خنجر را بــر سر
چماق بسته بــودنــد ،مــرد  42ساله ای را
در وسط خیابان سی و یکم (منطقه شهید
علیمردانی) مشهد به قتل رساندند و از
صحنه جنایت گریختند!
به گزارش خراسان ،ساعت  2بعدازظهر یک
شنبه گذشته (بیست و هفتم مرداد) ناگهان
فریادهای دلخراش مرد  42ساله ای که در
حال گریز از چنگ مهاجمان نقابدار بود،
آرامــش اهالی خیابان شهید علیمردانی
 31را به هم ریخت! دو جوان که شیء برنده
ای شبیه خنجر را بر سر چماق بسته بودند به
دنبال مردی می دویدندکه وحشت زده در
حال فرار بود.
تعدادی از اهالی محل که بیشتر آن ها زن
بودند با شنیدن جیغ و فریادهای هولناک،
از خانه هایشان بیرون آمدند و حیرت زده
چشم به صحنه ای مرگبار دوختند! مرد 42
ساله که دیگر پاهایش توان فرار را از دست
داده بود ،در یک لحظه به زمین افتاد که در
همین فاصله مهاجمان نقابدار به او رسیدند

افشای اطالعات بانکی ،برداشت
غیرمجاز را رقم زد
توکلی -عامل برداشت غیرمجاز بانکی در حالی
دستگیر شد که مردی میان سال به پلیس فتای
کرمان مراجعه و در خصوص برداشت غیرمجاز
از حساب بانکیاش شکایتی را طرح کــرد .به
گــزارش خبرنگارما ،رئیس پلیس فتای استان
کرمان در این باره گفت :با انجام بررسیهای
فنی ،مشخص شــد از حساب ایــن فــرد خرید
اینترنتی انجام شده است و در ادامه کارشناسان
پلیس فتا با پیجویی های فنی و تخصصی عامل
این برداشت غیرمجاز را شناسایی و دستگیر
کردند.
سرهنگ یادگارنژاد افزود :در تحقیقات به عمل
آمــده مشخص شد این متهم زمانی که در یک
شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی مشغول به
کار بوده ،با مراجعه به منزل شاکی برای نصب
اینترنت ،به منظور خرید بسته هــای مصرفی
اینترنت ،اطالعات کــارت بانکی وی از جمله
رمز دوم cvv2 ،و تاریخ انقضای کارت را دریافت
و مدتی بعد بر اســاس این اطالعات از حساب
شاکی برداشت کرده است.این مسئول انتظامی
خاطرنشان کرد:متهم در چندین مرحله بیش
از  ۲۰میلیون ریال از حساب شاکی برداشت
کرده است  .وی تصریح کرد :قرار دادن اطالعات
بانکیدراختیاردیگرانواقدام نکردنبرایتغییر
رمزهای کارت از زمینه های وقوع این قبیل جرایم
است .از این رو توصیه می شود از ارائه اطالعات
کارتهای بانکی به افراد خودداری کنید.

و ضربات مهلک چماق
نیزه گونه را بی رحمانه
بر نقاط مختلف پیکر
وی وارد آوردنــــــد.
گـــــــزارش خـــراســـان
حاکی است ،با تجمع
اهالی محل و تماس با
پلیس ،110دو مهاجم
سنگدل ،پیکر غرق در
خ ــون م ــرد  42ساله
را رهــا کــردنــد و ســوار
بر یک دستگاه پراید
 111سفیدرنگ از صحنه حادثه گریختند.
دقایقی بعد نیروهای امــدادی اورژانــس،
مرد مجروح را در حالی به بیمارستان شهید
هاشمی نژاد انتقال دادند که او آخرین نفس
هایش را می کشید.
هــمــزمــان بــا انــتــقــال مــجــروح ایــن حادثه
تــاســف بــار بــه مــرکــز درمــانــی ،تحقیقات
نیروهای اطــاعــات و تجسس کالنتری
 24میرزاکوچک خان مشهد نیز در محل
وقوع حادثه آغاز شد .اما ساعتی بعد خبر

مرگ مرد  42ساله در بی سیم های پلیس
پیچید و این گونه پرونده جنایی دیگری
روی میز قاضی ویژه قتل عمد مشهد گشوده
شد.
قاضی «علی اکبر احمدی نــژاد» با صدور
دستورات تلفنی برای ردزنی پراید  111و
حفظ صحنه جرم توسط نیروهای انتظامی،
خود نیز عازم خیابان سی و یکم شد و پس از
بررسی های میدانی و تحقیقات مقدماتی،
مــوارد محرمانه ای را بــرای کشف جرم به
نیروهای انتظامی یادآوری کرد.

از ســوی دیــگــر نیز بــا تــوجــه بــه اهمیت و
حساسیت ماجرا و همچنین فرار عامالن
جنایت ،سرهنگ «اکبر آقابیگی» (رئیس
پلیس مشهد) گــروه ویــژه ای از نیروهای
ورزیـــده کالنتری را مــامــور پیگیری این
پرونده جنایی کرد تا با استفاده از رصدهای
اطالعاتی و بازبینی دوربین های مدار بسته،
برای شناسایی عامالن قتل در خیابان سی و
یکم اقدام کنند.
بنابر گزارش خراسان ،این در حالی بود که
قاضی احمدی نژاد با مشاهده جسد مرد
 42ساله که «سیدمهدی-ح» نام داشت
بالفاصله او را شناخت چرا که او و برخی
از بستگانش بــه دلیل اختالفات خاص
خانوادگی پرونده ای در دادســرای مشهد
در حال رسیدگی داشتند.
ای ــن گــونــه ب ــود کــه عــامــان ای ــن جنایت
وحشتناک شناسایی شدند و تاکنون حدود
پنج نفر از افراد مرتبط با این پرونده جنایی
در حالی دستگیر شده اند که سرنخ هایی از
این پرونده و عوامل فراری آن به شهرستان
سرخس کشیده شده است.

فرماندهانتظامیمشهد خبرداد:

شلیک برایدستگیریدزدانسابقهدار
سجادپور -دزد سابقه داری که محله ابراهیم
آباد مشهد را به هم ریخته بود ،در یک عملیات
تعقیب و گریز طوالنی و با شلیک گلوله در
چنگ نیروهای انتظامی گرفتار شد.
فرمانده انتظامی مشهد با بیان این خبر و در
گفت وگو با خراسان افزود :تشکیل چندین
پرونده سرقت قطعات و لوازم داخل خودروها
در محله ابراهیم آبــاد مشهد ،موجب شد
عملیات مخفیانه و ردزنی های اطالعاتی ،
برای شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن
سرقت های مذکور آغاز شود.
سرهنگ «اکبر آقابیگی» افزود :بررسی های
اولیه بیانگر آن بود که ســارق یا سارقان با

مرگ  25نفر بر اثر مسمومیت
با الکل در کاستاریکا
وزارت بهداشت کاستاریکا از مسمومیت ۵۹
نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی و کشته
شدن  ۲۵نفر از آنها خبر داده است .به گزارش
ایسنا ،اطالعات منتشر شده حاکی از آن است
که از ماه میالدی ژوئن تاکنون  ۱۹مرد و شش زن
 ۳۲تا  ۷۲ساله به دلیل مصرف مشروبات الکلی
در این مقصد گردشگری آمریکای مرکزی جان
باختهاند .وزارت بهداشت کاستاریکا اعالم کرده
که تاکنون  ۱۰محل فروش مشروبات الکلی را
بسته و بیش از  ۵۵هزار کانتینر مشروبات الکلی
حاوی متانول را که الکلی بیرنگ و سمی است
و در ضد یخها یافت میشود ،کشف و ضبط کرده
است .برخی از فروشندگان با افزودن متانول به
برخی نوشیدنیها بهصورت ارزان حجم آنها
را افزایش میدهند .بنا بر گــزارش یــوا س ای
تودی ،طبق اعالم مراکز کنترل و پیشگیری از
امراض آمریکا عالیم مسمومیت با متانول شامل
خواب آلودگی ،سردرد ،سرگیجه و ناتوانی در
هماهنگی حرکت ماهیچهها ،تهوع ،استفراغ،
شیدایی ،اغما ،تشنج همچنین نارسایی قلبی و
تنفسی است.

استفاده از وسیله نقلیه به دیگر خودروهای
پارک شده دستبرد می زنند چرا که تحلیل
های کارشناسی نشان می داد سارقان از
افراد حرفه ای هستند و با یک شیوه مشابه
مرتکب جرم می شوند و بالفاصله از محل
می گریزند!
مقام ارشد انتظامی مشهد تصریح کرد :به
همین دلیل نیروهای کالنتری مصالی
مشهد در یــک عملیات پوششی شبانه،
خـــودرو و موتورسیکلت هایی را زیــر نظر
گرفتند که تردد شبانه مشکوکی داشتند .وی
گفت:عملیات های اطالعاتی ادامه داشت
تا این که بامداد یک شنبه گذشته ماموران
گشت کالنتری مصلی به سرنشینان یک
دستگاه پراید در محله ابراهیم آباد مشکوک

شدند و آنان را زیرنظر گرفتند .در همین حال
سرنشین پراید به سوی یکی از خودروهای
پارک شده در حاشیه خیابان حرکت کرد که
ناگهان چشم در چشم ماموران شد .او که از
ترس دست و پایش را گم کرده بود بالفاصله
داخل پراید پرید و همدستش نیز پدال گاز
را فشرد.
سرهنگ آقابیگی خاطرنشان کرد :عملیات
تعقیب و گریز درحالی به صدمتری فجر و
منطقه التیمور مشهد کشید که استعالم از
مرکز فرماندهی پلیس نیز از سرقتی بودن
خـــودروی پــرایــد حکایت داش ــت! فرمانده
انتظامی مشهد با اشــاره به این که دزدان
فــراری به هیچ یک از اخطارهای قانونی و
تیراندازی هوایی پلیس توجهی نمی کردند،

افزود :ماموران به ناچار چرخ های پراید را
هدف گرفتند و با شلیک گلوله ،خــودرو را
پنچر کردند اما با این حال ،راننده برای فرار
از چنگ قانون همچنان با سرعت وحشتناکی
فــرار می کــرد که با یک دستگاه خــودروی
عبوری نیز برخورد کرد و متوقف شد.
سرهنگ «آقابیگی» با بیان این که نیروهای
انــتــظــامــی بــــرای حــفــظ جـــان رهــگــذران
و رانندگان عبوری از شلیک هــای بیشتر
خودداری کردند ،یادآور شد :در این هنگام
راننده  27ساله که از سارقان حرفه ای و
سابقه دار اســت توسط مــامــوران انتظامی
دستگیر شد اما سرنشین پراید با استفاده
از تــاریــکــی شــب گریخت کــه تــاش بــرای
دستگیری وی همچنان ادامه دارد.

سانحه دلخراش رانندگی در مشهد  ۲قربانی گرفت
ساجدی -افسر نگهبان آتش نشانی مشهد
از امدادرسانی تیم هــای امــدادو نجات سه
ایستگاه آتــش نشانی مشهد به مصدومان
تصادف کامیون و پراید در جــاده مشهد به
کالت خبر داد .به گــزارش روابــط عمومی و
بینالمللسازمانآتشنشانیوخدماتایمنی
شــهــرداری مشهد ،سرآتش نشان یکم رضا
دلبری با بیان این مطلب افزود :در پی تماس
تلفنی با سامانه  ۱۲۵مبنی بر وقوع تصادف
بین کامیون بنز و ســواری پراید در کیلومتر
 ۲۵جاده مشهد به کالت  ،ستادفرماندهی
بالفاصله گــروه های امــدادو نجات و اطفای
حریق ایستگاه های  ۴۵و  ۳۸و  ۸را به محل
حادثه اعزام کرد .این مقام مسئول در آتش
نشانی مشهد خاطرنشان کرد :امدادگران
به محض حضور در محل مشاهده کردند که
سانحه رانندگی بین یک دستگاه ســواری
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قضایی ادامه داشت ،سرنخ هایی به دست
آمــد کــه نــشــان مــی داد متهم بــه قتل در
اطراف روستای دیزباد ،مخفی شده است
بنابراین نیروهای انتظامی در یک عملیات
غافلگیرانه ،دقایق اولیه بامداد روز گذشته
وی را در خواب به دام انداختند.
شایان ذکــر اســت عصرروز گذشته متهم
این پرونده جنایی صحنه نزاع مرگبار را در
حضور قاضی احمدی نژاد بازسازی کرد و
چگونگی وقوع جنایت را شرح داد.

جنایتنقابداراندرخیابانسیویکم

ازمیانخبرها

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در امتداد تاریکی

 ۵متهممرتبطباپروندهجناییدرمشهددستگیرشدند
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جوان  18ساله که در روستای دیزباد و با
انگیزه نامعلوم ،تیغه چاقویش را به آسمان
می سایید ناگهان ،ضربه ای بر قلب جوان
21ساله فرود آورد و او را نقش بر زمین کرد.
اهالی محل با دیــدن این صحنه خونین،
بالفاصله پیکر مجروح و بی رمــق جوان
مذکور را به بیمارستان نیشابور رساندند اما
تالش کادر درمانی برای نجات وی از مرگ
نتیجه نداد و او بر اثر عوارض ناشی از اصابت
چاقو جان سپرد.

بــنــابــرایــن گــــزارش ،در پــی اعـــام مرگ
ایــن جــوان در مرکز درمــانــی ،تحقیقات
گسترده شبانه توسط قاضی ویــژه قتل
عمد مشهد آغاز شد .قاضی احمدی نژاد
که بررسی های مقدماتی خود را با عزیمت
بــه بیمارستان نیشابور ادامـــه مــی داد،
دستورات ویــژ های را نیز برای دستگیری
ضارب به ماموران انتظامی صادر کرد .در
حالی که رصدهای اطالعاتی نیروهای
پاسگاه امــام تــقــی(ع) با راهنمایی های

پراید و یک کامیون بنز  10تن به وقوع پیوسته و
شدت سانحه به حدی بوده که متاسفانه دو تن

از سرنشینان خودروی پراید که یک کودک و
زن بودند در دم جان باخته و دو سرنشین دیگر

۱۳

این وسیله نقلیه به شدت مجروح شده اند.
آتش نشانان بالفاصله با استفاده از تجهیزات
تخصصی به رهاسازی افــراد محبوس شده
از البه الی آهن پاره های وسیله نقلیه اقدام
کـــــــردنـــــــد .ســپــس
مــــجــــروحــــان را بــه
تــکــنــیــســیــن هـــای
اورژانــس برای انتقال
به بیمارستان و پیکر
جــان باختگان را به
عوامل انتظامی حاضر
در صحنه تحویل دادند
و پس از ایمن سازی محیط حادثه به ماموریت
خــود پــایــان دادنـــد و بــه ایستگاه هــای خود
مراجعت کردند .این گزارش میافزاید :علت
وقوع این سانحه رانندگی توسط کارشناسان
پلیس راهور استان در دست بررسی است.

قمارباز!
معیارم برای ازدواج پول بود و دوست داشتم
شوهرم ثروتمندترین فــرد فامیل باشد تا در
مجلس عــروســی ام همه انگشت حــســرت به
دهان بگیرند ،زیباترین لباس عروس را به تن
کنم و گران قیمت ترین جواهرات را به گردن
بیندازم .با این خیال ازدواج کردم اما اکنون
بعد از  15سال زندگی مشترک حتی حسرت
خریدن یک بستنی در این تابستان داغ برای
فرزندم بر دلم سنگینی می کند ...زن  33ساله
در حالی که آه بلندی می کشید ،در شرح داستان
زندگیاش به کارشناس اجتماعی کالنتری
شفای مشهد گفت :آن روزها  19ساله بودم و
خودم را برای کنکور آماده می کردم تا این که
رحمت به خواستگاری ام آمد.
او  15ســـال از مــن بـــزرگ تــر بـــود امـــا تمام
ویژگیهای مدنظرم را داشــت .خــانــواده اش
ثروتمند بودند و بسیار زیبا به نظر می رسید.
زندگی زیبا و رویایی را بــرای خــودم تصور می
کردم و با این که خانواده ام مخالف این ازدواج
بودند چشم به روی این اختالف سنی بستم
به عبارتی ثــروت خانواده رحمت چشمانم را
کــور کــرده بــود .از طرفی من در یک خانواده
پرجمعیت بزرگ شده بودم و پدرم نیز وضعیت
مالی مناسبی نداشت .بهتر است بگویم پر از
حسرت بودم و تصور می کردم با غرق شدن در
پول خانواده رحمت می توانم تمام آن حسرت
ها را جبران کنم.
این گونه بود که ترک تحصیل کردم و به عقد او
درآمدم .مراسم ازدواجم در یکی از بهترین تاالر
های مشهد برگزار شد و درحالی که لباس سپید
عروسی را به تن کرده بودم و دستان رحمت در
دستانم بود به انتخابم می بالیدم و احساس
می کــردم خوشبخت ترین دختر روی زمین
هستم .یادم می آید مبلغ زیادی از پدر شوهرم
کادو گرفتم و اولین کاری که کردم این بود که
به مغازه عروسک فروشی رفتم و چند عروسک
موطالیی زیبا برای خودم خریدم .عروسک های
موطالیی حسرت دوران کودکی ام بودند که
پدرم به دلیل وضعیت مالی ضعیف نتوانسته بود
برایم تهیه کند .شوهرم شرکت داشت و به قول
خودش کار بازرگانی انجام می داد .فرزند اولم
را باردار بودم که روزی ماموران به منزل ما آمدند
و رحمت را دست بند زده و با خود بردند .دیری
نپایید که همسرم به اتهام کالهبرداری راهی
زندان و به دو سال حبس محکوم شد .من شاپور
را وقتی به دنیا آوردم که پدرش داخل زندان بود.
دادگاه نیز هرچه داشتیم و نداشتیم ضبط کرد و
به طلبکاران داد و حتی پدر شوهرم مبلغی کمک
کرد تا رحمت از زندان آزاد شود اما متاسفانه او
در زندان دوستان نامناسبی پیدا کرد و معاشرت
با آن ها را بعد از آزادی ادامه داد .پدر شوهرم
مــغــاز های بــرای شوهرم خرید تا او مشغول به
کار شود اما خیلی زود رحمت مغازه را به بهانه
سرمایه گذاری در قسمتی دیگر به فروش رساند.
آن روزها فرزند دومم نیز که دختری زیبا و دوست
داشتنی بود به دنیا آمده بود .با این حال در طول
مدت زندگی ام با رحمت همواره با خیانت های
متعدد او مواجه بودم ولی به خاطر فرزندانم دم
برنیاوردم .از طرفی نمی توانستم این مشکالت
را با خانواد هام در میان بگذارم چون به اصرار
خودم با رحمت ازدواج کرده بودم.
بعد از گذشت چند سال روزی همسرم به منزل
آمــد و گفت که از او کالهبرداری کــرده انــد و
برای پرداخت بدهی هایش قصد فروش منزل
را دارد .او به اصــرار خانه را فروخت اما بعد از
مدت کوتاهی وقتی طلبکاران به در منزل آمدند
متوجه شدم که رحمت خانه و سرمایه مان را در
قمار از دست داده است .تنها یک خودرو برایمان
مانده بود که آن را هم فروخت و در قمار باخت.
پدر شوهرم دیگر حاضر به حمایت از ما نشد و
اکنون با دو فرزند  14و  10ساله توانایی تامین
هزینه های زندگی مان را نداریم .همسرم به
مشروبات الکلی و مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده
است و در جواب اعتراض هایم می گوید :همین
که هست! می خواهی بخواه نمی خواهی برو!!!
دیگر خسته شده ام .چند روز قبل پسر  10ساله
ام را به پارک بردم اما وقتی از من خواست برایش
بستنی بخرم شرمنده شدم چون پولی نداشتم ...
هدف من از زندگی مشترک پول بود ولی چیزی
که اکنون از کف دادم پول است و آرامش...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ ناصر نوروزی
(رئیس کالنتری شفای مشهد) پرونده این زن
جوان در دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی
قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

