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خط زرد
توصیه پلیس در برخورد با مامور نماها

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

 ۶۰درصد مواد مخدر درکشور از
استانکرمانعبورمیکند
توکلی -بیش از  ۶۰درصد مواد مخدر درکشور
از استان کرمان عبور میکند .فرمانده انتظامی
استان کرمان از کشف  ۱۰۶تن انواع مواد مخدر
دراین استانطییکسالگذشتهخبردادوگفت:
دراین مدت بیش از هشت هزار قاچاقچی و خرده
فروش مواد افیونی دستگیر شدند .به گزارش
خبرنگارما ســردار نــاظــری افـــزود:در شش ماه
نخستامسال ۵۶تنکشفیاتموادمخدرداشته
ایم که  ۲۹درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال
قبلرانشانمیدهد.وی بابیاناینکهایناستان
خط مقدم مقابله با بسیاری از اشرار و قاچاقچیان
مسلحموادمخدراست،افزود :سبزپوشاننیروی
انتظامی استان کرمان  ۵۷۵شهید تقدیم امنیت
مردمکردهاستکه ۳۱۳نفرآنهادرحوزهمبارزهبا
موادمخدرهستند.اینمقامارشدانتظامیبااشاره
بهافزایشجرایمفضایمجازیخاطرنشانکرد:در
کرمان جرایم حوزه فضای مجازی افزایش داشته
کهباتالشواشرافیتخوبپلیسفتاواستفادهاز
فناوریهای روز ،بیش از ۹۱درصد جرایم کشف
شدهاست.

مسمومیت 11نفردراستخرشیراز
نیمروز پنجشنبه گذشته  ۱۱تن در استخری در
شیراز به دلیل نامعلومی دچار مسمومیت شدند،
این افــراد توسط نیروهای امــدادی اورژانــس به
بیمارستان منتقل شدند .به گزارش ایرنا ،مدیر
روابــط عمومی و سخنگوی ســازمــان اورژانــس
فارسدرتشریححادثهگفت:اینحادثهدرساعت
 ۱۳:۱۰به مرکز پیام اورژانس شیراز اعالم شد و
سه تیم امدادی اورژانــس و اتوبوس آمبوالنس به
محلاعزامشدند.حسنهمتیدرادامهگفت۱۱:
مصدومکهشامل ۹کودکودوبزرگسالبودندبا
مراقبتهایاولیهبهبیمارستانمنتقلشدند.وی
خاطرنشانکرد:وضعیتمصدومانخوبگزارش
شدهوعلتاینحادثهدردستبررسیاست.

شلیکهایبیصدا!

سجادپور -جوان  34ساله ای که مدعی بود
دوستقدیمیاشراباظنبهیکارتباطکثیف
به قتل رسانده است در بازسازی صحنه جنایت
ماجرای شلیک های بی صدا با کلت بادی را نیز
به اعترافات وحشتناک خود افزود .به گزارش
اختصاصی خراسان« ،رسول» متهم  34ساله
یکپروندهجناییکهبههمراههمسرش،توسط
نیروهای مبارزه با مواد مخدر و به ظن حمل
مسلحانه مواد افیونی در شهرستان فریمان
دستگیر شده و راز جنایتی هولناک در مشهد را
فاش کرده بود ،توسط کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان و با دستور قاضی ویژه
قتل عمد به بولوار توس (محل قتل) هدایت
شد تا جزئیات این حادثه هولناک را بازگو کند.
این متهم معتاد به مواد مخدر صنعتی در حالی
مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت که قاضی
احمدینژادموادیازقانونمجازاتاسالمیرا
بهویتفهیمکردتامواظباظهاراتخودباشدو
حقیقتماجرارابیانکند.مرد 34سالهنگاهی
به همسرش انداخت و با معرفی کامل خود در
تشریح صحنه جنایت گفت :چندین سال قبل
در فریمان کبابی بزرگی داشتم و از وضعیت
مالی خوبی برخوردار بودم .همسرم آن زمان از
شوهرشطالقگرفتهبودودرکبابفروشیمن
به عنوان حسابدار کار می کرد که من عاشقش
شدم و بعد ازمدتی با او ازدواج کردم ولی این
ازدواج به صورت رسمی ثبت نشد .وقتی در
دام مواد افیونی گرفتار شدم همه سرمایه ام
را از دست دادم و روزگارم به کارگری کشید.
آن زمان بود که به مشهد مهاجرت کردم و با
«محمد» (مقتول) آشنا شدم .او وضعیت مالی
خوبی داشت و در کار ساخت و فروش امالک
بــود .من هم که حرفه جوشکاری را آموخته
بودم در ساختمان های در دست احداث او به
عنوان جوشکار ساختمان فعالیت می کردم
که همین عامل موجب ارتباط صمیمی من و
«محمد» شد واو به منزل ما رفت و آمد می کرد.
به طوری که من اعتماد کامل به او داشتم ولی
آرام آرام خوره سوءظن در وجودم رخنه کرد و
احساسمیکردماویکارتباطپنهانیوکثیف
باهمسرمداردوبههمهچیزمشکوکبودمتااین
که شب حادثه باز هم «محمد» سوار بر خودروی
آریزو به منزل ما آمد .متهم این پرونده جنایی
در بخش دیگری از اعترافاتش ادعای دیگری
را نیز مطرح کرد و افــزود :البته او بدهکاری
زیادی داشت و برای فرار از دست طلبکارانش
بهمنزلممیآمدومنبهاوپناهمیدادمتااینکه
آن شب مانند همیشه بساط استعمال شیشه

متهمانهنگامتشریحصحنهجنایتدرحضورقاضیاحمدینژاد

را پهن کردم تا با یکدیگر مواد بکشیم .او روی
تشک نشست و بالش را زیر دستش قرار داد تا
به راحتی بتواند مواد مخدرش را مصرف کند.
منکههنوزسوءظناینارتباطرهایمنمیکرد
به گونه ای ماجرا را پیش کشیدم و از ارتباطش
با همسرم سخن گفتم« .محمد» که از شنیدن
این حرف ها گویی
بــه شــدت ناراحت
شــده بــود ،اسلحه
کلت بــادی اش را
برداشت و به طرف
من هجوم آورد .من
همازترسبهداخل
حیاط گریختم که
او ناگهان دو گلوله
شلیک کرد که گلوله ای ساچمه ای به دیوار
سیمانی حیاط اصابت کــرد از شــدت ترس
فریاد زدم غلط کردم!دروغ گفتم! شوخی بود!
«محمد» هم اسلحه اش را غالف کرد و دوباره
با هم به داخل اتاق بازگشتیم و باز هم مشغول
مصرفشدیم.
درهمیناثنامندوبارهبهبهانهایازخانهخارج
شدم و گوشی همراهم را روشن گذاشتم وقتی
از بیرون برگشتم  ،گوشی را برداشتم و داخل
سرویس بهداشتی به حرف های او و همسرم
گوش دادم باز هم نفهمیدم چه شد! ولی این
سوء ظن رهایم نمی کرد تا این که در نیمه های
شب همسر و دختر کوچکم به درون اتاق رفتند
ومنو«محمد»تنهاماندیم.دریکلحظهتصمیم
وحشتناکیگرفتم«.محمد»مشغولاستعمال
شیشهبودوباهندزفریآهنگگوشمیدادکه

ریزشمعدندرلهستان 16قربانیگرفت

متعاقب فــرو ریختن یک معدن در منطقه
جنوبی کشور لهستان شــانــزده معدنچی

زخــمــی شــدنــد .بــه گـــزارش ایلنا بــه نقل از
خبرگزاری اسپوتنیک ،در پی فرو ریختن یک
معدن در جنوب لهستان ۱۶معدنچی زخمی
شدند .این حادثه روز -پنجشنبه -روی داد.
گزارشها حاکی از آن است که حال سه نفر
از زخمیها وخیم است .این حادثه در معدن
بیلزووایسرویداد.سخنگویمالکاینمعدن
هنوزواکنشیبهاینخبرنشانندادهاست.

عکس ها اختصاصی از خراسان

مـــامـــوران واق ــع ــی هــنــگــام بـــازرســـی از
منازل،کارت شناسایی وحکم قضایی معتبر
ارائه می کنند.
ثبت شماره خــودرو ومشخصات اشخاص
مشکوک را فراموش نکنید.
ســارقــان مامور نما هنگام ورود وبازرسی
وخــروج از محل با عجله وشتاب ونگرانی عمل
می کنند.
هر گونه بازرسی توسط ماموران واقعی در
حضور صاحبخانه واهل منزل انجام می شود.
انتقال هر گونه اشیا ومدارک واموال توسط
ماموران واقعی با اطالع صاحب منزل وپس از
تنظیم صورت جلسه انجام می شود.
ماموران واقعی به جز در موارد خاص ،وجه
نقد وطال یا اموال با ارزش را انتقال نمی دهند
اما سارقان مامورنما ابتدا وجه نقد وطال واموال با
ارزش را جمع آوری می کنند.
سارقان مامورنما گاهی از تجهیزات پلیسی
قالبی مانند اسلحه،باتوم وافشانه استفاده می
کنندکه الزم است به این موضوع توجه شود.
سرهنگ بوستانی

متهمبهقتلدربازسازیصحنهجنایتادعاکرد

منمیلباستانیرابرداشتموبهطورغافلگیرانه
ضربه ای به او زدم چرا که او از من قوی هیکلتر
بود!
با سروصدای او ،همسرم نیز از اتاق بیرون آمد
که من با میل باستانی دیگر هم ضرباتی به
سرشزدمواوخونآلودرویزمینافتاد.سپس
نقشه ای کشیدم
و بــا نــصــب دســت
نــوشــتــه ای روی
دیـــوار کــه گلدان
هــا را آب بــده! دو
شاخه تلویزیون را
از برق بکش!
در یخچال را باز
نگذار! و ...چنین
وانمود کردم که برای رفتن به مسافرت ،کلید
منزل را به دوستم «محمد» سپرده بودم تا از

سابقه خبر

بیست و چهارم شهریور گذشته ،ماموران
مبارزه با مواد مخدر فریمان که به سرنشین
یک دستگاه خودروی آریزو مشکوک شده
بودند در بازرسی از داخــل خــودرو چند
قبضه سالح شکاری ،بیش از چهار میلیون
تومان وجه نقد ،سکه های طال و  17عدد
ساعت مچی کشف کردند.
راننده  34ساله که در پاسخ به سواالت
پلیس به تناقض گویی افتاده بــود فقط
سعی داشت همسرش را ببیند! بنابراین
نیروهای انتظامی با هماهنگی کارآگاهان

اختصا

صی
خراسان

منزلمانگهداریکند.
بعد از آن هم همسر و فرزندم را سوار خودروی
آریزوی «محمد» کردم و به طرف فریمان رفتیم
تا کسی به من مشکوک نشود نقشه ام این بود
که همسرم را در خانه خواهرش بگذارم و خودم
دوبــاره برای دفن جسد به مشهد بیایم که در
فریماندستگیرشدیم.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است :در
بازسازی صحنه جنایت که سرهنگ علی بهرام
زاده (رئیس دایــره قتل عمد پلیس آگاهی)
نیز حضور داشــت« ،زینب» (همسر متهم به
قتل) نیز با اشاره قاضی علی اکبر احمدی نژاد
مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و ضمن تایید
اعترافات همسرش گفت :آن شب وقتی من از
اتاق بیرون آمدم و صحنه قتل را دیدم ،خیلی
ترسیدم ،می خواستم با پلیس  110تماس
بگیرم اما همسرم مرا تهدید کرد که اگر زنگ
بزنی ،بچه را می کشم!! من هم از ترس سکوت
کردم و با او همراه شدم ،قرار بود رسول با یکی
از دوستانش که در نیشابور است با هم به مشهد
بازگردند و جسد را به مکان نامعلومی ببرند
ولی در فریمان مورد ظن پلیس قرار گرفتیم و
دستگیرشدیم!
بنابراین گـــزارش ،در پــی اعــتــرافــات صریح
متهمان ،سرگرد وحید حمیدفر( افسر پرونده)
نیز خالصه ای از محتویات پرونده و چگونگی
دستگیری متهمان را در حضور قاضی شعبه
 208دادسرای عمومی و انقالب مشهد شرح
داد و سپس قاضی احمدی نژاد با صدور قرار
قانونی ،متهمان این پرونده جنایی را در حالی
روانه زندان کرد که متهم مدعی بود به دلیل
این که سالح کلت بادی هنگام شلیک بی صدا
است ،کسی صدای شلیک گلوله ها را داخل
حیاطنشنیدهاست.

پلیس آگــاهــی ،همسر ایــن مــرد را نیز
دستگیر کردند و مورد بازجویی قرار دادند.
این زن جوان در همان بازجویی های اولیه
به ارتکاب جنایتی هولناک در مشهد اقرار
کرد و گفت :رسول دوست قدیمی اش به
نام «محمد» را در بولوار توس به قتل رسانده
اســت .به همین دلیل کارآگاهان پلیس
آگاهی ،ماجرا را به آگاهی مرکز خراسان
رضوی گزارش دادند و این گونه راز یک
جنایت باصدور دستوراتی از سوی قاضی
احمدی نژاد فاش شد.

 2کشتهو 30زخمیدرتصادفاتوبوسزائران
بنا بــه اعــام فــرمــانــدار ویــژه خرمشهر ،در
تصادف اتــوبــوس زائ ــران اربعین در محور
شلمچه عراق دو نفر کشته و  ۳۰تن زخمی
شدند.
به گزارش مهر ،کوروش مودت اظهار کرد:
صبحدیروزدر ۱۵کیلومتریشلمچهاتوبوس
حامل زائران ایرانی با اتوبوس دیگر تصادف
کرد که منجر به از دست رفتن جان یک مرد
میان سال و یک نوجوان شد.
وی با اشاره به این که  ۳۰نفر در این اتفاق
مجروح شدند ،افزود ۳۰ :نفر از مصدومان
ایــن حادثه به بیمارستان ولیعصر (عج)
خرمشهر منتقل شدند تا عملیات مداوا روی
آن ها انجام شود .فرماندار خرمشهر بر فراهم
بودن امکانات درمانی برای مداوای زائران
مصدوم در خرمشهر تاکید کرد.
اسامی مجروحان تصادف اتوبوس زائران
ایرانی  ،سودابه مــرادی جعفرلو ،عبدا...

سالمی زاده ،مینا سالمی زاده ،یدا ...کیانی
اجگردی ،محمد سالمی زاده ،علی راشدنیا،
ابوالفضل راشد نیا ،فاطمه پور مرادی ،محمد
جــواد راشــد نیا ،زهــرا پور مــرادی ،گل بس
هوشمندی نیا ،صدف خواسته ،فاطمه بی
آرام ،غالم خواسته ،کنیز کایدی آبزرگه ،زری
گل پارسا ،جعفر پارسا ،مهر انگیز شکوهمند،
مریم طیبی ،سکینه دستک زن ،نزاکت
دستک زن وماهتاب دستک زن.

طغیانرودخانهدرهرمزگانجان ۴نفر راگرفت!
در دو حادثه جداگانه سقوط دو خودروی
سواری به آب نمای مسیر رودخانه و مسیل
در شرق هرمزگان چهار نفر جان باختند.
مدیرکلمدیریتبحرانهرمزگانگفت:این
دو حادثه عصر پنج شنبه در پی بارندگیها
و جــاری شــدن مسیل در محور جاسک-
بشاگرد و میناب -بشاگرد رخ داد.
علیرضا صفا ایسینی افـــزود :متاسفانه
سرنشینان این دو خودرو به رغم اخطارهای
متعدد مبنی بر خودداری از نزدیک شدن به
مسیلها و حاشیه رودخانه ها ،هنگام عبور
از آب نما دچار حادثه شدند و شدت جریان
آب موجب واژگونی خودروی این افراد شد.
وی افــزود :در یکی از این حادثهها هر دو
سرنشین مرد یک خــودروی ســواری جان
باختند و در حادثه دیگر نیز پدر و مادر یک
خانواده به همراه فرزند خردسالشان جان
باختند و یک سرنشین دیگر نجات یافت.

به گزارش خبرآنالین وی افزود :بارندگیها
و ناپایداریهای جوی از اوایل هفته در شرق
استان آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه دارد
که مردم باید از نزدیک شدن به مسیلها
و حاشیه رودخانهها و عبور از آب نماها
خودداری کنند.
محمد رادمهر ،فرماندار شهرستان جاسک
اظهار کرد :اجساد دو نفر از غرق شدگان در
رودخانه گلی که عصر دیروز بر اثر طغیان
رودخانه خــودروی آن ها واژگون شده بود
بعدازجستوجویتیمهایامدادیپیداشد
اما هنوز از وضعیت یکی دیگر از سرنشینان
غرق شده خبری بهدست نیامده و تیمهای
امــــدادی مــشــغــول جــس ـتوجــو هستند.
فرماندار جاسک گفت :سرنشین نجات
یافته حال مساعدی ندارد و تیمهای پزشکی
بیمارستان جاسک تمام تالش خود را برای
نجات وی انجام میدهند.

۱۳
در امتداد تاریکی

سرگذشت دوچرخه دزد!
هیچ دفاعی از خــودم نــدارم .در واقــع ماجرای
سرقت هایم به گونه ای لو رفته است که نمی توانم
آن ها را انکار کنم .من همه اتهاماتم را می پذیرم
اگرچه تمام پول هایی را که از طریق سرقت اموال
مردم به دست آورده ام روی زرورق هروئین دود
کرده ام و...
این جمالت بخشی از اعترافات سارق دوچرخه
های شهروندان از مجتمع های مسکونی است
کهچندروزپیشدرتورنیروهایتجسسکالنتری
الهیه مشهد افتاد و همدست دیگر خود را نیز
لو داد .این جوان  32ساله که مدعی بود سابقه
کیفری ندارد اما از مدت ها قبل برای تامین هزینه
های اعتیادش به اموال مردم دستبرد می زند پس
از آن که به سواالت فنی و تخصصی کارآگاهان
دایره تجسس پاسخ داد درباره سرگذشت خود
نیز به مشاور دایره مددکاری اجتماعی کالنتری
گفت :در یکی از روستاهای اطراف شهرستان
قوچان به دنیا آمدم و رشد کردم .اما در گذر زمان
و برای رسیدن به یک زندگی بهتر به مشهد آمدم
و باالخره در شهر طرقبه شاندیز ساکن شدم.
با آن که شغل ثابتی نداشتم و مشاغل زیادی را
برای کسب درآمد تجربه کردم ولی از زندگی ام
راضی بودم تا روزی که اولین نخ سیگار را در یک
جمع دوستانه الی انگشتانم گذاشتم که چیزی
از دوستانم کم نیاورم رفاقت و معاشرت با همین
دوستان مرا به سوی مواد مخدر سوق داد .ابتدا
از مصرف مواد در همنشینی های شبانه لذت می
بردم و بیشتر اوقاتم را با دوستانم می گذراندم
با هر تعارفی بالفاصله پای بساط می نشستم تا
این که با مواد مخدر صنعتی آشنا شدم .از وقتی
هروئین و کریستال وارد زندگی ام شد من هم
مسیر سقوط و تباهی را پیش گرفتم چرا که مواد
مخدر مسیر حرکت مرا مشخص می کرد در حالی
که وضعیت مالی مناسبی داشتم ولی کارم به
جایی رسیده بود که دیگر از عهده هزینه های
سنگین اعتیادم برنمی آمدم و همه درآمدم را در
کنار پس اندازهایم روی زرورق می ریختم و دود
می کردم .زمانی به خود آمدم که دیگر نای کار
کردن هم نداشتم .تا ظهر خواب بودم و بعدازظهر
هم به مصرف مواد مخدر می پرداختم تا رمقی
برای کارکردن داشته باشم ،اما زمانی که بساط
استعمال مواد را جمع می کردم دیگر شب شده
بود و باید به دنبال تهیه مــواد مخدر می رفتم.
خالصهوضعیتمبهجاییرسیدکههمسرممرارها
کرد و به همراه فرزندانم به خانه پدرش رفت .من
همدراینشرایطبهمنزلیکیازدوستانمدرجاده
قدیم قوچان می رفتم و با یکدیگر مواد مصرف می
کردیم .وقتی فقط یک خودرو از مال دنیا برایم
باقی ماند به ناچار پیشنهاد دوستم برای سرقت
از مجتمع هــای مسکونی را پذیرفتم« .صابر»
میگفت:صبحزودبهمنطقهالهیهمشهدمیرویم
وازداخلمجتمعهایمسکونیکهنگهبانندارند
اموالی را سرقت می کنیم کسی هم نمی تواند ما
را شناسایی کند! این گونه بود که مسیر سرقت را
پیشگرفتمدراولینسرقتهاخیلیمیترسیدم
و با نگرانی و اضطراب وارد پارکینگ یا انباری
واحدهای آپارتمانی می شدم ولی آرام آرام طوری
رفتار می کردم که مورد ظن اهالی قرار نگیرم .از
سوی دیگر نیز به مجتمع هایی دستبرد می زدیم
که ساکنان آن ها مسائل ایمنی را رعایت نمی
کردند یا اموال خودشان مانند دوچرخه را بدون
قفل و زنجیر در پارکینگ یا انباری رها می کردند.
من هم با یک میله آهنی قفل آویز را می شکستم
و امــوال قابل فر وش را به سرقت می بــردم .این
سرقت ها تا جایی ادامه یافت که از ضایعات فلزی
و در و پنجره های ساختمان های در حال احداث
هم نمی گذشتیم .خودروام را در گوشه ای پارک
می کردم و هر آن چه را از اموال داخل انباری ها
به دستم می رسید ،در صندوق عقب می ریختم و
به همراه دوستم فرار می کردیم من لوازم سرقتی
را به همدستم می دادم و او هم با فروش آن ها به
مالخران مبالغی را برای خرید مواد مخدر به من
می داد به طور مثال برای فروش هر دوچرخه بین
 50تا صد هزار تومان به من می رسید ولی نشانی
دقیق محل سرقت هایی را که انجام دادیــم به
خاطر ندارم! خالصه زمانی با تماس و قرار صوری
نیروهای کالنتری الهیه دستگیر شدم که مالکان
یک مجتمع مسکونی از طریق نصب دوربین های
مداربسته تصاویر مرا هنگام سرقت ضبط کرده
و در اختیار کالنتری قرار داده بودند حاال هم ...
شایان ذکــر اســت ،به دستور سرهنگ توفیق
حاجیزاده(رئیسکالنتریالهیه)تالشماموران
تجسس برای دستگیری همدست متهم و کشف
سرقت های احتمالی دیگر آنان ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

