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خط زرد

پیشگیری از سرقت خودرو
سارقان گاهی در پوشش خانوادگی رانندگان
را به مناطق خلوت می کشانند و اقدام به اخاذی یا
سرقت اتومبیل می کنند.
هنگام تعویض چرخ یا برطرف کردن نقص
فنی اتومبیل از قفل بودن درها اطمینان حاصل
کنید.
سعی کنید از رادیــو پخش های کشویی یا
پنلدار استفاده و هنگام ترک اتومبیل آن را با
خود حمل کنید.
هنگام خرید اتومبیل هویت فروشنده و اصالت
مدارک و شماره های موتور ،شاسی بدنه و  ...را
احراز کنید.
همیشه سعی کنید سوئیچ دوم را در جیب
یا منزل برای مواقع اضطراری نگهداری کنید.
در هنگام بروز نقص فنی ممکن است افراد
سارقظاهرابرایکمککردنبهشماقصدعملی
کردن نیت مجرمانه خود را داشته باشند بنابراین
هرگز به این افراد ولگرد و مشکوک اعتماد نکنید.
در صورت بروز نقص فنی ،اتومبیل خود را به
تعمیرگاه های معتبر ببرید و سوئیچ آن را فقط به
مسئول تعمیرگاه تحویل دهید و از او بخواهید
تایید کند و فقط آن را در اختیار شما قرار دهد.
اتومبیل خود را به تعمیرگاه های غیرمعتبر و
ناشناس نسپارید .ممکن است مورد سوءاستفاده
قرار گیرد.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

کشف جسد خشک شده یک مرد
مرموز در منیریه
ســارق جوانی که قصد سرقت کابل برق را در
تهران داشــت ،بر اثر برق گرفتگی جانش را از
دست داد .به گــزارش رکنا  ،جسد سارقی که
قصد سرقت کابل برق فشار قوی را داشت در
محله منیریه پیدا شد.بامداد روز سه شنبه حدود
ساعت  ۶صبح جسد فــردی مجهول الهویه در
محله منیریه کشف شد.
طبق شواهد این فرد حدود  ۳۵سال داشته و با
توجه به رویت یک قیچی در محل که با آن قفل
اماکن برش داده میشود ،مشخص شد این فرد
با ورود به یکی از ساختمانهای دارای کابل برق
فشار قوی قصد بریدن سیمهای برق را داشته که
در نهایت این عمل منجربه مرگ وی میشود.

قتل عام خانواده به خاطر یک زن
مطلقه
جوانی سر پدر و مادرش را به خاطر دختر مورد
عالقه اش با چاقو برید.به گزارش گروه ترجمه
رکنا ،مرد افغانستانی پدر و مــادرش را در یک
درگیری خانوادگی با چاقو سالخی کــرد .بر
اساس گزارش پلیس ،متهم که چندی پس از فرار
دستگیر شد ،علت و انگیزه این جنایت دردناک را
درگیری خانوادگی بر سر دختر مورد عالقه اش
اعالم کرد .وی در بازجویی اعتراف کرد که وقتی
مسئله خواستگاری از دختر مورد عالقه اش را
مطرح کرده ،با مقاومت خانواده اش رو به رو و این
رفتار آن ها موجب شده خشم وی برانگیخته شود
و دست به این جنایت هولناک بزند .گفتنی است
پس از تحقیقات پلیس مشخص شد دختر جوان
عامل این جنایت وحشتناک ،زن مطلقه ای بوده
که پس از طالق از همسرش با هاشم آشنا شده و
از وی درخواست ازدواج کرده است.

فروش زن جوان بهخاطر باخت
در قمار!
مرد قمارباز همسر جوانش را به دلیل باخت در
بازی فروخت.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز،مرد قمارباز
همسر جوانش را به دلیل باخت در بازی فروخت.
پلیس هند درباره این اتفاق گفت :زن جوان پس از
این که متوجه شد همسرش او را در قمار فروخته،
از خانه فرار کرد و پس از مراجعه به اداره پلیس از
همسرش شکایت کرده است.
زن جوان در اداره پلیس گفت :همسر قمار بازش
که یکی از هواداران سرسخت بازی قمار است،
شب گذشته پس از باخت در بازی با دوستانش او
را به آن ها فروخته و به جای پرداخت بدهی او را
طعمه قرار داده است.
وی همچنین افزود که همسرش پس از باخت در
بازی به سراغ او آمد و اعالم کرد از این پس باید با
مرد دیگری زندگی و همخوابی کند و صبح زود
مشتری برای بردن وی به سراغش خواهد آمد و
پس از این که مقاومت او را برای این کار مشاهده
کرد ،به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار داده و
پس از برقراری یک رابطه جنسی وحشیانه او را
زخمی در خانه رها کرده است.
اکنون مرد جوان و دوستانش تحت تعقیب پلیس
هستند اما از آن ها اطالعاتی به دست نیامده
است.

انتقاموحشتناکدختر ۱۳سالهازدوستانش!
رئ ــی ــس پــلــیــس ف ــت ــای اســـتـــان ک ــردس ــت ــان از
دستگیری ادمــیــن ه ــای کــانــال ســریــالــی خبر
داد کــه اقـــدام بــه انــتــشــار تــصــاویــر غیراخالقی
در شــبــکــههــای اجــتــمــاعــی کـــــرده بـــودنـــد.
سرهنگمهدیدانشپوررئیسپلیسفتایاستان
کردستاندربارهکشفانتقاموحشتناکدختر۱۳
ساله گفت :پلیس فتا بر اساس وظایف ذاتی خود
مبنی بر شناسایی تهدیدات و آسیبهای فضای
مجازی ،کانالی را که با انتشار تصاویر دختران
و پسران در زمینه آشنایی و دوستیابی جوانان
شهرستان سقز در یکی از شبکه های اجتماعی
فعالیت داشت ،شناسایی کردند .به گزارش تهران
نیوز،ویافزود:باتوجهبهاهمیتموضوع،رسیدگی
اولیه و شناسایی ادمین یا ادمین های کانال با
هماهنگی مقام قضایی در دستور کار قرار گرفت
که مشخص شد صفحهای با همین نام در شبکه
اجتماعی دیگری نیز ایجاد شده و تصاویر افراد را
با هدف دوستیابی و با عناوین زشت منتشر کرده
است.اینمقامانتظامیبیانکرد:بااقداماتفنیو
کارشناسی صورت گرفته و بهرهگیری از روشهای
فنی دختر جوانی بهعنوان ایجادکننده این صفحه

شناسایی و دستگیر شد .سرهنگ دانش پور در این
باره توضیح داد :متهم  -دختر  ۱۳ساله  -در زمان
حضور در پلیس فتا معترف شد صفحه را خودش
ایجاد کرده و با تصاویری که از پروفایل دوستان و
دیگرشهروندانجمعآوریکردهباهمکاریسهنفر
دیگرکانالیدریکیازشبکههایاجتماعیباهمین
نام ایجاد کرده است .متهم پرونده ،هدف خود را از
ل وصفحه مزبور ،تسویهحساب و لجبازی
ایجاد کانا 
با دوستان خود اعــام کرد و گفت :با انتشار این
تصاویر قصد انتقامگیری از آنها را داشتم .رئیس
پلیس فتای استان کردستان به شهروندان توصیه
کرد :متهمان این پرونده تصاویر افــراد را از روی
پروفایل آنها در پیامرسانها و صفحات شخصی
شان به دست آورده و مورد سوءاستفاده قرار داده
بودند بنابراین دقت داشته باشند که بیتوجهی و
سهلانگاری زمینه بروز چنین مشکالتی را فراهم
می کند .شهروندان در صورت مشاهده هرگونه
موارد مشکوک میتوانند موضوع را از طریق سایت
پلیسفتابهنشانی www.cyberpolice.irبخش
مرکز فوریتهای سایبری قسمت ثبت گزارش
مردمیدرمیانبگذارند.

شلیکخونینسارقانموبایلبه ۲دانشآموز !
پلیسمهاجماننقابداررادرمخفیگاهآنانبهدامانداخت

ســه ســـارق مسلحی کــه بــا شلیک گلوله دو
دانشآموزدلگانیرامجروحکردهبودند،باتالش
پلیس امنیت عمومی این شهرستان دستگیر
شدند    .به گــزارش رکنا ،جانشین فرمانده
انتظامی سیستان و بلوچستان سردار احمد
طاهریروزچهارشنبهدراینبارهاظهارکرد:
 ۱۳آبان امسال سه فرد موتورسوار در شهر
دلگانباصورتهایپوشیدهدرمسیرحرکت
دانشآموزانبهمدرسه،سدراهدودانشآموز
دبیرستانی شدند و با تهدید اسلحه کمری
قصد سرقت گوشیهای آنــان را داشتند.
وی اف ــزود :ســارقــان که با مقاومت ایــن دو
دانشآموزروبهروشدهبودند،باشلیکگلوله
آنهاراازناحیهرانپامجروحکردندومتواری
شدند .جانشین فرمانده انتظامی سیستان و
بلوچستان گفت :با توجه به حساسیت موضوع
بالفاصله تیمی از ماموران مجرب پلیس امنیت

عمومیدلگانتحقیقاتخودرابرایدستگیری
عامالن این اقــدام آغــاز کردند .وی ادامــه داد:
ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام تحقیقات
وانجامیکسریاقداماتتخصصیمتهمانراکه

سه جوان  ۲۶،۲۵و ۲۳ساله بودند ،شناسایی
کردند .ســردار طاهری اظهار کــرد :با توجه به
متواری بودن متهمان ،تالش برای شناسایی

گندمدزدفراری،اسنادخودرویلیزینگی جعلمیکرد!
رئیس پلیس آگــاهــی فرماندهی انتظامی
اســتــان کــرمــان از دستگیری یــک زنــدانــی
فراری خبر داد که اقدام به فروش خودروهای
لیزینگی بــا جعل اســنــاد و پــاک میکرد.
به گزارش میزان ،سرهنگ "یداله حسنپور"
گفت :کــارآگــاهــان اداره مــبــارزه بــا جعل و
کالهبرداری این پلیس در رصد اطالعاتی و با
بهرهگیری از منابع خبری و تحقیقات میدانی
موفق به شناسایی یک جاعل و کالهبردار
حرفهای شدند که زندانی فراری بود.
وی افــزود :متهم که با قرار وثیقه به مرخصی
رفته بود ،اقدام به فرار میکند که با هوشیاری
کارآگاهان و با انجام اقدامات فنی و پلیسی
طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر میشود.
رئیس پلیس آگاهی در خصوص اتهامات این
فرد بیان کــرد :متهم دستگیر شده از حوزه
قضایی ۵شهرستانباعناوینحملموادمخدر

و سرقت ۲۷تن گندم تحت تعقیب قضایی بود.
وی افزود :متهم در زمان فرار خود از زندان با
خرید خودروهای لیزینگی اقدام به تهیه اسناد
و پالکهای مجعول کرده و با نصب پالک جعل
شده روی این خودر وها با هویت نامشخص
آنها را به صورت قطعی فروخته است .حسن
پور با اشاره به ارزش  ۱۰میلیاردی خودروها و
وثیقههایضبطشدهاینمتهم،افزود:تعدادی
از مال باختگان شناسایی شدند و تحقیقات در
خصوص شاکیان دیگر ادامه دارد.
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به
این که اگر افــرادی در این خصوص شکایتی
دارند میتوانند به پلیس آگاهی استان مراجعه
کنند ،از شهروندان خواست :هرگونه موارد
مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.

امدادرسانی به  323خودروی گرفتار در برف و کوالک
رئــیــس ســازمــان امـــداد و نــجــات جمعیت
هالل احمر ،از امدادرسانی به سرنشینان
 ۳۲۳خودروی گرفتار در برف و کوالک در
محورهای کوهستانی خبر داد .مرتضی
سلیمی روز چهارشنبه با اشــاره به انجام
عملیات امــداد و نجات در حــوادث جوی
(سیل ،آب گرفتگی ،برف و کوالک) از سوی
امدادگران و نجاتگران هالل احمر گفت:
در  ۲۴ساعت گذشته هموطنان در 16
استان (آذربایجان شرقی ،اصفهان ،بوشهر،
تــهــران ،چهارمحال و بختیاری ،زنجان،
سمنان ،فارس ،قزوین ،قم ،گلستان ،گیالن،
لرستان ،مــازنــدران ،همدان و هرمزگان)

متاثر از حوادث جوی بوده اند .وی درباره
فعالیت  ۸۷۵نیروی عملیاتی هالل احمر
در قالب  ۱۷۵تیم توضیح داد :در این مدت
 ۳۲۳دستگاه خــودروی گرفتار به همراه
سرنشینان آن ها از برف و کوالک رهاسازی
شدند و تخلیه آب از  ۹۸واحد مسکونی دچار
سیل و آب گرفتگی انجام شده است.
وی از هموطنان خواست در صــورت قرار
گرفتن در وضعیت های اضطراری عمومی
و پیچیده انــواع حــوادث با شماره ، ۱۱۲
مرکز پاسخ گویی اضطراری به انواع حوادث
جمعیت هالل احمر در سراسر کشور تماس
بگیرند.

مخفیگاه آنان ادامه یافت که در نهایت روز سه
شنبه تیمرسیدگیکنندهبهپروندهباشناسایی
مخفیگاه متهمان در یکی از محالت شهر دلگان
با هماهنگی قضایی در سه عملیات هماهنگ و
غافلگیرانه هر سه متهم را دستگیر کردند.
وی تصریح کــرد :با دستگیری متهمان و
اعتراف آنان به بزه ارتکابی  ،اسلحه کلت
کمری استفاده شده در این تیراندازی نیز
کهداخلیکساختمانمخروبهدرنزدیکی
منزلیکیازمتهمانمخفیشدهبودکشف
شد .جانشین فرمانده انتظامی سیستان
و بلوچستان با اشاره به معرفی متهمان به
مراجعقضاییتأکیدکرد:امنیتشهروندان
خطقرمزپلیساستونیرویانتظامیبرای
حفظجانومالوناموسمردمبههیچوجهاجازه
نخواهد داد افراد شرور با اعمال مجرمانه خود
امنیتشهروندانرابهمخاطرهاندازند.

۱۳

در امتداد تاریکی

چشمانشیطانی!
اگرچه13سالبا«هستی»اختالفسنیداشتم شد و من مقابل «هستی» نشستم .آن شب او به
اماوقتینگاهمبهچشمانزیباومعصومانهاودر چیزی جز گل ها و نقش و نگار قالی نگاه نمی
تصویری افتاد که خواهرم نشانم می داد ،برای کرد و با شرم و خجالت فقط به حرف های من
لحظه ای قلبم لرزید و این گونه عاشق شدم تا گوش می داد .با خودم گفتم اگرچه او 15سال
جایی که تحصیالت تکمیلی را رها کردم با این دارد اما نجیب ترین دختری است که می تواند
حالخیلیزودورقبرگشتوآنچشمهایزیبا مرابرایرسیدنبهخوشبختیهمراهیکنداما
مادرممخالفازدواجمابود.اواعتقادداشتپدر
بهگونهایشیطانیشدکه...
این ها بخشی از اظهارات جوان  28ساله ای هستی سابقه دار است و در خانواده آشفته ای
است که سوء ظن «خیانت» سراسر وجودش زندگی می کند که از نظر فرهنگی و اجتماعی
را فرا گرفته بود .او که دستاویزی بهتر از قانون تفاوت زیادی داریم با این حال من عاشق چشم
نمی دید وارد کالنتری شد تا چــاره ای برای های هستی شده بودم و نمی توانستم به این
رهایی از این مشکل پیدا کند .این مرد جوان استدالل ها توجه کنم .باالخره با وجود همه
درحالی که بیان می کرد با این ازدواج آینده ام مخالفتهامنوهستیپایسفرهعقدنشستیم
را تباه کرده ام ،درباره سرگذشت خود به مشاور به طوری که خود را خوشبخت ترین مرد روی
و مددکار اجتماعی کالنتری شفای مشهد زمین تصور می کردم .ولی مادرم درست می
گفت :با آن که در یکی از رشته های کارشناسی گفت،خانوادهآشفتههستیتاثیراتنامطلوبی
ارشدعلومانسانیدانشآموختهبودمامابازهم بر رفتار و شخصیت او گذاشته بود و هنوز مدت
نمی توانستم شغل مناسبی پیدا کنم .خدمت کوتاهی از ازدواج مان نگذشته بود که بهانه
سربازی را تمام کرده و با خودروی پدرم مشغول گیری و خودسری های هستی آغاز شد .پدر و
مسافرکشی بودم تا این که تصمیم گرفتم در مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کردند و من
آزموندکتراشرکتکنم وبهعنوانهیئتعلمی سعی داشتم همه خواسته های او را تامین کنم
دریکیازدانشگاههایکشوراستخدامشومچرا تا بهانه ای برای مشاجره وجود نداشته باشد .با
کهمنبچهزرنگفامیلبودمواطرافیانمانتظار اینحال،زمانیمسیرزندگیامبهبیراههرفت
داشتند به رتبه های علمی باال برسم .از سوی که تازه فهمیدم همسرم تألمات روحی و روانی
دیگر نیز هدف های بزرگی را در ذهن داشتم دارد و چند بار خودکشی ناموفق داشته است و
که باید برای رسیدن به آن ها ادامه تحصیل می حتی با مردان غریبه بسیار بی پروا ارتباط دارد.
او هیچ تعهدی به من نداشت و همواره در حال
دادم.
خالصه اتاقم پر از جزوه و کتاب و دفتر بود و من پیامک بازی با مردان غریبه بود .چند بار او را
خودم را برای آزمون دکترا آماده می کردم که بخشیدم تا شاید دست از این ارتباط های گناه
روزی خواهر بزرگم در حالی که عکس دختر آلود بردارد اما فایده ای نداشت تا این که بعد از
نوجوانیرادردستداشتوارداتاقشدوگفت :یک مشاجره لفظی از خانه خارج شد و به مکان
نامعلومی رفت .بعد از چند روز دوباره به خانه
اینعروسخانمزنداداشآیندهماست!
بابیمیلیسرمرابلندکردمونگاهیبهآنتصویر بازگشتومنبابررسیتلفنهمراهشدریافتم
انداختم اما در یک لحظه مانند برق گرفته ها او به من خیانت می کند و همچنان با مردان
نگاهم به چشمان زیبای آن دختر خیره ماند .غریبه در ارتباط است .اکنون مدت هاست که
به طوری که گویی سال ها منتظر چنین فرشته سوء ظن خیانت زندگی ام را به نابودی کشانده
ای بودم .چشمان معصوم آن دختر مرا گرفتار ودیگرنمیتوانمبهچشمانشیطانیاونگاهکنم
کرده بود ،بی اختیار لبخندی زدم و خواهرم و...شایانذکراستبهدستورسرهنگنوروزی
با خوشحالی به سوی مــادرم دوید و فریاد زد( :رئیس کالنتری شفا) پرونده این مرد جوان در
«نه چک زدیم نه چونه ،عروس اومد به خونه!» دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی های
خالصه خیلی زود مراسم خواستگاری برگزار کارشناسیقرارگرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

