پنج شنبه  25مهر 1398
 18صفر .1441شماره 20223

خط زرد

هشدار های پیشگیرانه هنگام
خرید گوشی همراه
در صورت مفقود شدن یا سرقت سیم کارت
خــود به سرعت به مسدود کــردن سیم کارت
اقــدام کنید تا از سوءاستفاده های احتمالی
جلوگیری شود.
در صورت مفقود شدن یا سرقت گوشی همراه
خود بالفاصله از طریق مراجع انتظامی و قضایی
اقدامکنید.
برای امحای پیامک های ارسالی از بانک ها که
در خصوص موجودی  ،شماره حساب و رمز کارت
عابربانکو...بوده،اقدامکنید.
درساعاتومکانهایخلوتبهویژهاواخرشب
از در دست گرفتن گوشی همراه گران قیمت یا
صحبت کردن با آن خودداری کنید تا مورد طعمه
سارقانقرارنگیرید.
در زمان تردد در معابر و صحبت کردن با گوشی
مواظباطرافخودبهویژهموتورسوارانباشید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

رمالی که خود طعمه کالهبرداران
در یزد شد!
رئیس حفاظت اطالعات اداره کل دادگستری
استان یزد گفت :رمالی که با ادعای غیبگویی ،
سحر و جادو از مردم کالهبرداری میکرد ،این بار
خود طعمه کالهبرداران حرفهای شد.
به گــزارش ایرنا ،مجید فرهمندزاده افــزود :با
وصول گزارشی مبنی بر کالهبرداری از فردی
که پرونده قضایی و محکومیت داشت ،موضوع
در دستور کــار قــرار گرفت و پیگیر یها برای
دستگیری متهمان آغاز شد.
ویاظهارکرد:فردیکهبهاتهامرمالیبهچهارسال
زندان محکوم شده بود ،به جای تن دادن به قانون،
به شخصی اعتماد می کند که مدعی بوده با اعمال
نفوذ در دستگاه قضایی او را نجات میدهد.به
گزارش روابطعمومیدادگسترییزد،فرهمندزاده
گفت:ایندونفردریکیازگاوداریهایاطرافیزد
توافق میکنند به واسطه آشنایی که فرد مذکور در
دادگستری دارد با پرداخت  ۱۰۰میلیون تومان،
حکمزندانرالغوکند.

رمــال می پذیرد و  ۶۰میلیون تومان به عنوان
قسط اول پرداخت میکند و در انتظار اجرانشدن
محکومیت خود می ماند.فرهمندزاده یادآور شد:
پس از گذشت چند روز کالهبردار با رمال تماس
میگیردوتقاضای ۶۰میلیونتوماندیگرمیکند
و در نهایت به دلیل به نتیجه نرسیدن پرونده،
محکوم دادگستری را در جریان موضوع قرار
میدهد.وی تصریح کرد :رمال با کالهبرداران در
گاوداری خود برای پرداخت 60میلیون دیگر قرار
میگذارد و مأموران این دو کارچاق کن را قبل از
دریافت وجه دوم دستگیر میکنند.

رئیسپلیسمشهدبااشارهبهدستگیریاعضایباندسرقتپرایدتشریحکرد:

شکارسالخهادرکشتارگاهخودرو!

ســـرقـــت ضــبــط
سجادپور -اعضای یک باند شش نفره که پلیس ،در اقدامی ضربتی ،مخفیگاه «مجید»
شــــده (رضــــا)
خودروهای سرقتی را در خانه ای که لقب را به محاصره درآورنــد و آن را مورد بازرسی
خـــــریـــــداری
کشتارگاه پراید به خود گرفته بود ،اوراق می قرار دهند .فرمانده انتظامی مشهد تصریح
کـــرده و بــرای
کردند و قطعات آن را به فروش می رساندند یا کرد :در حالی که «مجید» در مخفیگاه حضور
خـــودرو مبلغ
با شیوه «سند نمره» خودروهای دیگری را در نداشت ،یکی از عوامل مرتبط با ایــن باند
یــک میلیون و
معرض فروش قرار می دادند با تالش پلیس دستگیر و دو دستگاه دوچرخه سرقتی ،به
 700هزار تومان
مشهد دستگیر شدند و این گونه «سالخ های همراه فاکتورهای فروش دوچرخه ،کارت
پول نقد داده است.
های شناسایی افراد مختلف و هشت دستگاه
خودرو» به چنگ قانون افتادند.
این مقام انتظامی از دستگیری رضا و یکی
رئیس پلیس مشهد روز گذشته در حاشیه تلفن همراه مربوط به مال باختگان کشف و
دیگر از اعضای باند سالخ های خــودرو در
کشف ح ــدود دو بــار وان ــت قطعات یدکی ضبط شد.
منطقه سیدی مشهد نیز خبر داد و گفت:
اوراقی از اعضای این باند و در گفت وگویی وی گفت :ادامـــه تحقیقات نشان داد که
نیروهای مشترک کالنتری امام رضــا(ع) و
اختصاصی به خراسان گفت :در راستای آغاز «مجید» با یکی دیگر از اعضای باند سرقت به
منطقه ثامن ،در یک عملیات هماهنگ به
نام «حسن» در روستای «درآبد» ارتباط دارد
مرحله جدیدی از مبارزه با سرقت و جرایم
تعقیب و ردزنی «رضا» پرداختند و او را درون
خاصدرمشهد،گروههایتخصصیکالنتری که خــودروهــای سرقتی را به او می فروشد
یک دستگاه پژو  405زرشکی رنگ در حالی
ها و گشت های انتظامی با تاکید و تدابیر بنابراین گروه عملیاتی با کسب مجوزهای
دستگیر کردند که عضو دیگر باند هم مشغول
سردار محمدکاظم تقوی (فرمانده انتظامی قضایی ،این النه بزرگ محل اوراق خودرو را در
مصرف مواد مخدر در صندوق عقب خودرو
استان خراسان رضــوی) تقویت شدند و به حالی مورد بازرسی قرار داد که تعداد زیادی
بود!
طور شبانه روزی فعالیت
ســــرهــــنــــگ صــــارمــــی
های گسترده ای را برای
همچنین ب ــا اشـــــاره به
مبارزه با جرم ادامه دادند.
کشف تــعــدادی قطعات
سرهنگ عباس صارمی
اوراقــی خــودرو و قطعات
ساداتی افــزود :در همین
صنعتی در بــازرســی از
زمــیــنــه فــعــالــیــت هــای
پــژو  405تصریح کــرد:
اطالعاتی نیز برای کشف
بــا دســتــگــیــری دو متهم
جرم در مشهد وارد مرحله
دیگر ،این پرونده سرقت
جدیدی شد و نیروهای
وارد مرحله جدیدی شد
اطــاعــاتــی کــانــتــری ها
و نیروهای انتظامی در
همه امکانات موجود را
بــازرســی از منزل «رضــا»
برای رصدهای اطالعاتی
نیز که با دســتــورات ویژه
افزایش دادنــد تا ایــن که
ی
تصاویر متهمان بعد از دستگیر 
عکس اختصاصی از خراسان قضایی صـــورت گرفت،
چند روز قبل نیروهای
تــعــداد زیــــادی قطعات
دایـــره اطــاعــات منطقه
و لــوازم داخلی خــودرو کشف کــردنــد .وی
قطعات اوراق شده پراید و دو دستگاه پراید در
ثــامــن مشهد از طــریــق مــنــابــع مــردمــی به
خاطرنشان کــرد :بررسی هــای تخصصی
سرنخ هایی دست یافتند که بررسی آن ها نوبت اوراق نیز کشف شد .فرمانده انتظامی
پلیس بنا به اعترافات متهمان بیانگر آن بود
نشان می داد فردی به نام «مجید» در بولوار مشهد با اشاره به دستگیری «حسن» (یکی
که اعضای این باند قصد داشتند تعدادی از
رسالت در زمینه خرید و فــروش خ ــودرو و دیگر از اعضای باند معروف به سالخ های
قطعات اوراقی را به یکی از شهرهای مرزی
خودرو) در محل مذکور افزود« :مجید» (متهم
دوچرخه های سرقتی فعالیت می کند.
انتقال دهند.
مقام ارشــد انتظامی مشهد اضافه کــرد :در فراری) نیز در یک قرار صوری توسط نیروهای
رئــیــس پــلــیــس مــشــهــد افـــــزود :همچنین
پی دریافت این اطالعات ،بالفاصله گروه انتظامی دستگیر شــد و متهمان بــه مقر
تحقیقات نشان مــی دهــد کــه «مجید» در
تخصصی از نیروهای زبده با هدایت سرهنگ انتظامی انتقال یافتند.
زمینه «سند نمره» خــودروهــای سرقتی با
کرمانی (فرمانده منطقه ثامن(ع)) به تکمیل سرهنگ عباس صارمی ساداتی همچنین با
خرید خــودروهــای تصادفی نیز نقش دارد
اطالعات دریافتی پرداختند و پس از چند روز اشاره به تصاویر ترافیکی ضبط شده هنگام
که بررسی های بیشتر در این باره آغاز شده
تحقیقات غیرمحسوس و شناسایی مخفیگاه سرقت یکی از خودروها از مقابل بیمارستان
است.سرهنگ عباس صارمی ساداتی در
«مجید» ،این اطالعات را روی میز کارشناسی فــارابــی مشهد اضــافــه کــرد :در ادامـــه این
پایان ضمن قدردانی از کلیه عوامل انتظامی و
و عملیاتی قرار دادند .از سوی دیگر مقرر شد عملیات و در حالی که دو بار وانت از قطعات
مقام قضایی در متالشی کردن باند معروف به
گروه مشترکی از نیروهای تجسس کالنتری یدکی اوراقی پراید به کالنتری امام رضا(ع)
سالخ های خودرو تصریح کرد :اگرچه پلیس
امام رضا(ع) نیز همزمان وارد عملیات شوند منتقل شــده بــود ،در نتیجه بــررســی های
همه توان خود را برای کشف جرم و مبارزه
تا همه ابعاد این پرونده در عملیات مشترک تخصصی فرد دیگری به نام «رضا» شناسایی
با سرقت به کار می گیرد اما رعایت نکات
شد که متهمان مدعی بودند خــودروهــای
زیر ذره بین پلیس قرار گیرد.
ایمنی و امنیتی توسط رانندگان و شهروندان
سرهنگصارمیبااشارهبههماهنگیوصدور سرقتی را از ایــن فــرد خــریــداری می کنند.
نیز نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارد
دستورات ویژه ای از سوی قاضی با تجربه این رئیس پلیس مشهد ادامه داد« :مجید» یکی از
و امیدواریم شهروندان بیشتر از گذشته به
پرونده خاطرنشان کــرد :دستورات خاص متهمان در این پرونده مدعی شد دو دستگاه
توصیه های ایمنی توجه کنند.
قضایی ،موجب شد گروه مشترک عملیاتی پراید سرقتی را از فردی که تصویر او هنگام
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در امتداد تاریکی

ترفندطالقصوری!
نقشه همسرم کامال بی نقص بود ،او به گونه ای
برنامه های خود را پیش برد که با یک تیر دو نشان
بزند اما من که از همه جا بی خبر بودم و او را زنی
ساده می پنداشتم به راحتی فریب خوردم و بدین
ترتیبروزگارسیاهمآغازشدو...
مرد  50ساله که با چهره ای مغموم و مضطرب
وارد دایره مددکاری اجتماعی کالنتری شفای
مشهد شده بــود ،در حالی که بیان می کرد اگر
سال ها قبل برای حل مشکالتم با مشاوران و روان
شناسان مشورت می کردم امروز روزگار تلخی را
نمیگذراندمدربارهسرگذشتخودبهکارشناس
اجتماعی کالنتری گفت 26 :ساله بودم که به
طور سنتی ازدواج کردم .مادرم دختر زیبایی را
برایم خواستگاری کرد که به قول خودش از هر
انگشتش هزار هنر می بارید .از این که «شایسته»
به خواستگاری ام پاسخ مثبت داده بود خیلی
خوشحالبودموروزهایشیرینیرادرکناراوتصور
می کردم چرا که «شایسته» نه تنها از ظاهری زیبا و
جذاب برخوردار بود بلکه وقار و اخالق نیکویش
بیشترمراتحتتاثیرقرارمیداد.
خالصه با آغاز زندگی مشترک هنرهای همسرم
یکی پس از دیگری آشکار می شد .او زنی کدبانو و
به معنای واقعی کلمه هنرمند بود تا جایی که وقتی
خستهازسرکارواردمنزلمیشدمازتمیزیومرتب
بودن خانه لذت می بردم ،بوی خوش غذاهایش
فضای منزل را معطر می کرد ،همیشه لباس هایم
اتو کرده و کفش هایم واکس زده بود و من از این
که همسرم به همه امور زندگی توجه داشت خیلی
خوشحالبودماماسردیاودرروابطعاطفیزندگی
زناشوییتنهاموضوعیبودکهمراآزارمیداد.ابتدا
حساسیت زیــادی به این روابــط سرد نداشتم چرا
که احتمال می دادم با گذشت زمان و محبت های
بیشتر من در نهایت رفتارهای سرد همسرم تغییر
خواهد کرد اما متاسفانه با گذشت چند سال و به
دنیاآمدندخترمنیزهیچتغییریدرروابطعاطفی
من و شایسته ایجاد نشد و زندگی من در بی راهه
قرارگرفت.آنزمانبهخاطرترسیاخجالتیاحتی
آشنا نبودن با امور روان پزشکی ،هیچ گاه برای حل
مشکلمبهمتخصصانوکارشناسانروانشناسییا

روانپزشکیمراجعهنکردم.آنروزهابایکتصمیم
احمقانه و اشتباه درگیر روابط نامتعارف با زنان
غریبه شدم .به گونه ای که هر روز بیشتر از همسرم
دور می شدم .وقتی آرام آرام ماجرای روابط خیانت
آمیز من فاش شد ،ابتدا مورد اعتراض همسرم قرار
گرفتمولیبازهمبهاینارتباطهایزشتادامهمی
دادم به طوری که دیگر شایسته هم به خیانت های
منبیتفاوتشدواهمیتیبهآننمیداد.مدتیبعد
و در حالی که دخترم وارد سن جوانی شده بود پدر
همسرم فوت کرد ،در این شرایط شایسته پیشنهاد
دادبرایدریافتحقوقبازنشستگیپدرش،بهطور
صوری از یکدیگر طالق بگیریم تا او بتواند حقوق
پدرش را از بیمه دریافت کند .من هم که از نقشه
زیرکانه او اطالع نداشتم پیشنهادش را پذیرفتم اما
بعدازطالقتازهمتوجهشدمکهشایستهبااینترفند
ازمنطالقگرفتهوباحقوقپدرشزندگیمستقلی
تشکیل داده است .از سوی دیگر من هم که در برابر
یک عمل انجام شده قرار گرفته بودم بی گدار به آب
زدم و یکی از زنانی را که با او ارتباط داشتم به عقد
خودمدرآوردمولیبعدازازدواجتازهفهمیدمکهآن
زننهتنهاچندینبارازدواجکردهومشکالتحادی
را برای همسرانش به وجود آورده است بلکه اخالق
و رفتار تند و زننده ای دارد .خالصه خوشبختی از
زندگی ام رفت و من وارد روزگار سیاهی شدم که
خودم آن را به وجود آورده بــودم .در این وضعیت
دخترم نیز حاضر نشد با من زندگی کند و اکنون
متوجه شدم که با جنس مخالف وارد ارتباط شده
است و با پوشش بسیار نامناسب و زننده در بیرون
از منزل تردد می کند اگرچه او قصد لجبازی با مرا
داردامامیترسماینلجبازیآیندهاشرابهنابودی
بکشاند .حاال که به گذشته می اندیشم دلم برای
نوازش کردن موهای دختر یکی یک دانه ام تنگ
می شود .کاش همان زمان به مراکز مشاوره یا روان
پزشکیمراجعهمیکردمتاامروزاینگونهدرمانده
نشومو...
شایانذکراستبهدستورسرهنگنوروزی(رئیس
کالنتری شفا) مشاوره های تخصصی برای حل
مشکالت این مرد در دایره مددکاری اجتماعی
کالنتریآغازشد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

هتکحیثیت دخترجوان برای سرگرمی
توکلی-عامل هتک حیثیت دختر جــوان در
فضای مجازی شناسایی و دستگیر شد.رئیس
پلیس فتای استان کرمان گفت :دختر جوانی با
مراجعه به پلیس فتای کرمان مدعی شد فردی
با انتشار تصاویر خصوصی اش در فضای مجازی
اقــدام به هتک حیثیت و ایجاد مزاحمت برای
وی کرده است .به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ
یادگار نژاد افزود:پس از ثبت اظهارات شاکی،
با توجه به حساسیت موضوع  ،پرونده به صورت
ویژهدردستورکاراینپلیسقرارگرفت.وی بیان
کرد :کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات

گسترده و اقدامات فنی و مهندسی موفق شدند
ضمن شناسایی متهم  ،پس از هماهنگی با مقام
قضایی این فرد را دستگیر کنند  .این مسئول
انتظامی بابیاناینکهمتهمدرابتدامنکرهرگونه
جرم ارتکابیبودوسعیمیکردبااظهاراتضدو
نقیض،خودرابیگناهجلوهدهدومسیرتحقیقات
ماموران را به انحراف بکشاند،خاطرنشان کرد:
متهم در مواجههبامستنداتومدارک موجود نزد
کارشناسان پلیس،دربازجوییهایانجامشدهبه
جرمخوداعترافوهدفشراازانجاماینکارتفریح
وسرگرمیبیانکرد.

