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خط زرد

توصیه های پلیس برای پیشگیری
از راهزنی جاده ای
خودداری از سوار کردن مسافران بین راهی
و نپذیرفتن مواد خوراکی و آشامیدنی از افراد
مشکوک
توقف در مجتمع های خدمات رفاهی یا مقابل
یگان های ناجا و راهدار خانه ها که تا حد امکان
دوربین مداربسته یا نگهبان داشته باشند.
در زمان خرابی خــودرو از گروه های امداد
جاده ای مجاز برای برطرف کردن عیوب خودرو
کمک بخواهند.
با هدف مقابله با بارکشی ،سرقت قسمتی از
محموله ،به خودروهای سواری یا وانت بارهایی
که در طول مسیر ،گردنه ها و تونل های باریک
با فاصله کم و مدت زمان طوالنی پشت سر تریلر
حرکت می کنند توجه کنند.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

دستگیری سرگرد قالبی با
اخاذی  150میلیونی
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی
پایتخت از دستگیری فــردی کــه مدعی بود
سرگرد پلیس راهور است خبر داد و گفت :این
مامور قالبی یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال
اخــاذی کرده بود.به گــزارش میزان ،سرهنگ
کارآگاه "احمد نجفی" بیان کرد :بیست و چهارم
شهریورماه امسال ماموران دژبان ناجا در یکی از
خیابا نهای جنوب تهران متوجه فردی شدند
که لباس کارکنان راهور را با درجه سرگردی بر
تن داشت و در حال گرفتن جریمه از شهروندان
بود و با توجه به این که این فرد بدون صدور قبض،
جریمه را به صورت نقدی درخواست میکرد و
قسمتهایی از لباس فرم وی نیز با لباس فرم
کارکنان پلیس تفاوت داشــت از وی تقاضای
مدارک شناسایی کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به این که این فرد که
فاقد مدارک شناسایی بود دستگیر شد افزود:
متهم هنگام انتقال به کالنتری موفق به فرار شد،
اما خــودروی ســواری اش به کالنتری تحویل و
سپس پرونده تشکیل شده برای شناسایی وی به
پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افــزود :در بازرسی از خــودروی متهم تعداد
زیادی گواهی نامه متعلق به افراد مختلف کشف
و با دعوت از آنان مشخص شد که این رانندگان
وجوه مختلفی را به متهم پرداخت کرده اند تا کار
آنها را در راهور انجام دهد.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی
پایتخت با بیان این که با هماهنگیهای قضایی
تیمی از کارآگاهان اداره پنجم برای دستگیری
متهم به مخفیگاه وی اعزام شدند ،افزود :متهم
در همان بدو ورود به پلیس آگاهی اعتراف کرد
که در تهران و قم با پوشش افسر راهــور تردد
داشته و خود را رئیس ستاد ترخیص یا کارشناس
ایران خودرو از راهور یا سرگرد شاغل در پلیس
راهــور معرفی میکرده و به بهانه هایی چون
فروش خودروی سهمیه ای ،استخدام در ستاد
ترخیص ،کم کردن جریمه و گرفتن گواهی نامه
و جواز ساخت منزل و  ...از مردم مبالغ زیادی
پول گرفته است.

نجفیدوبارهبهقتلعمدمحکومشد
برخیرسانههاازصدورحکمهفتسالونیمحبسبراینجفیخبردادند،وکیلمتهم:اعتراضمیکنیم

محمدعلی نجفی شــهــردار اسبق تهران در
پرونده قتل میترا استاد همسر دومش ،بار دیگر
از سوی شعبه نهم دادگــاه کیفری یک استان
تهران به قتل عمد محکوم شد .در همین حال
برخی رسانهها اعــام کــرده اند که نجفی به
هفت سال و نیم حبس محکوم شده که شش
سال آن قابل اجراست.
حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی در
گفتوگو با فارس درباره اعالم حکم موکلش
از جنبه عمومی قتل میترا استاد گفت:حکم
«نجفی» صادر شده اما هنوز به صورت رسمی به
ما ابالغ نشده است .وی افزود :آن چه در سامانه
اعالم شده است ،رای دادگاه به محکومیت قتل
عمداستامااینکهمحکومیتنجفیچندسال
است هنوز ابالغ رسمی نشده است.
این وکیل ادامه داد :اگرخبر برخی رسانه ها
مبنی بر محکومیت شش سال حبس صحت
داشته باشد ،به دلیل این که ما قتل شبه عمد را
قبول داریم فرجام خواهی و به رای صادر شده
در دیوان عالی اعتراض میکنیم.
برخی رسانه ها اعــام کردند حکم نجفی از
ســوی شعبه  9دادگــاه کیفری استان تهران
صادر شده است وگفته می شود نجفی به هفت
سال و نیم حبس محکوم شده که شش سال
آن قابل اجراست 10 .روز قبل و بعد از گرفتن
رضایت از خانواده استاد به دلیل نقص حکم
صادر شده در دیــوان عالی کشور در شعبه 9
دادگاه کیفری استان تهران یک بار دیگر نجفی
پای میز محاکمه رفــت .هفتم خــرداد امسال

میترا استاد به دست محمدعلی نجفی شهردار
اسبق تهران به قتل رسید و کیفرخواست پرونده
اتهامی محمدعلی نجفی شامل قتل عمد میترا
استاد ،حمل و نگهداری سالح غیرمجاز ،ایراد
صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی)
با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نام برده
تعریف شد .مردادماه امسال ،دادگاه کیفری
استان تهران نجفی را به دو اتهام قتل عمد و
نگهداری سالح غیر مجاز مجرم شناخت و از
اتهام ایراد صدمه غیر موثر در قتل تبرئه کرد.
پـــس از اعــــام حــکــم دادگـــــــاه ،خـــانـــواده
مــقــتــول ،نجفی را بخشیدند و از قصاص
صرف نظر کردند .با درخواست متهم برای
تجدیدنظرخواهی حکم به دیوان عالی کشور
ارسال و در نهایت  ۳۰شهریور ،حکم دادگاه
بــدوی نقض شــد .امــا با بخشش اولــیــای دم،
شهردار اسبق از قصاص رهایی یافت و دادگاه

در روزهــای  ۶و  ۹آذر به دلیل بررسی جنبه
عمومی قتل بــرگــزار شــد .در ایــن جلسات،
اظهارات کارشناسان اسلحه شناسی و پزشکی
قانونی به همراه آخرین دفاعیات متهم و وکالی
ایشان و همچنین شاهدان و مطلعان پرونده
اخذ شد .طبق نظر رئیس دادگاه ،ادعای کمانه
زنی گلوله منتفی و به گفته نماینده دادستانی،
اشــد مــجــازات درخــواســت شــد .نجفی در
رسیدگی مجدد گفته بود "در گزارش فرمودند
که پنج گلوله شلیک شده و لفظ مبادرت را برای
ارتکاب قتل استفاده کردند اما لفظ مبادرت
عبارت از انجام فعلی با قصد و اراده است در
حالی که من اصال قصدی برای انجام اینها
نداشتم" پس از ختم دور دوم دادرسی ،قاضی
کشکولی اعالم کرد ظرف یک هفته ،رأی نهایی
صادر و اعالم خواهد شد و حاال پس از گذشت
این مدت ،رأی صادر شده است.

اتوبوس مرگ در ولنجک

برخورد اتوبوس با  7خودرو یک کشته و  3مصدوم به جا گذاشت
سخنگوی ســازمــان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری تهران از برخورد مرگبار یک
دستگاه اتوبوس با هفت خــودروی دیگر خبر
داد .به گزارش میزان ،سید جالل ملکی اظهار
کرد :ساعت  ۱۴و  ۴۲دقیقه روز چهارشنبه
یک تصادف بین یک دستگاه اتوبوس و چند
خــودروی دیگر به سامانه  ۱۲۵آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده
شد که بالفاصله مــامــوران دو ایستگاه آتش
نشانی به محل حادثه واقع در خیابان ولنجک،
بولوار دانشجو اعــزام شدند.وی با بیان این
که در محل مشاهده شد یک دستگاه اتوبوس

شخصی که سرنشینی به جز راننده نداشت با
هفت خــودرو که متوقف بودند برخورد کرده
است افزود :این اتوبوس به دالیل نامشخصی
با خــودروهــا بــرخــورد کــرده بــود که با حضور
نیروها در محل امدادرسانیهای الزم انجام
شد .همچنین مشخص شد که بر اثر وقوع این
حادثه یک مرد  ۶۰ساله جان خود را از دست
داده اســت و سه تن نیز مصدوم شــد هانــد.در
همین حال صابریان رئیس سازمان اورژانس
تهران هم جزئیات بیشتری از این حادثه را
بیان کرد و افزود :در این حادثه یک اتوبوس با
سه دستگاه ون برخورد کرده است.وی ادامه

داد :در این حادثه یک نفر جان خود را از دست
داد و دو مجروح در محل درمان و دو نفر دیگر به
بیمارستان منتقل شدند.

کفتارهایزورگیردردامپلیس
توکلی -سارقان زورگیر معروف به «کفتار» در
حالی دستگیر شدند که تاکنون به  30فقره
سرقت در محور گردشگری هفت باغ کرمان
اعتراف کــرده انــد .فرمانده انتظامی استان
کرمان روزگذشتهدرتشریح ماجرایزورگیری
دزدان خشن گفت:در پی وقوع چندین فقره
سرقتازشهرونداندرمحور" گردشگریهفت
باغ علوی "کرمان موضوع دستگیری سارقان
زورگیر به صورت ویژه در دستور کار مأموران
انتظامی قرار گرفت .به گــزارش خبرنگار ما،

ســردار ناظری افــزود :ماموران پلیس امنیت
عمومی ایــن فرماندهی بــا انــجــام اقــدامــات
اطالعاتی و تالش شبانه روزی دو سارق حرفه
ای را در حالی که با یک دستگاه موتورسیکلت
قصد زورگیری از یک زوج جــوان را داشتند
شناساییکردند.ویاظهارکرد:سارقانزورگیر
به محض مشاهده پلیس از محل گریختند اما
سرانجام با تالش و سرعت عمل ماموران پس از
تعقیب و گریز به همراه چند قبضه سالح سرد
دستگیروبرایتحقیقاتبیشتربهمقرانتظامی

منتقل شدند .این مقام ارشد انتظامی کرمان
با بیان این که سارقان سه سال تحت تعقیب
پلیس و دستگاه قضایی بودند ،درباره شگرد آن
ها خاطرنشان کرد :متهمان در ابتدای شب
با استفاده از سالح سرد به شهروندانی که در
حاشیه های محور هفت باغ توقف داشتند،
حملهوباتخریبخودروطال،تلفنهمراهواموال
شهروندانرا بهصورتخشنغارتمیکردند.
وی اضافه کــرد :متهمان به  30فقره سرقت
اعترافکردندوتحقیقاتازآنانادامهدارد.

۱۳

در امتداد روشنایی

فرار از منجالب
هر روز بیشتر از روز قبل در منجالب یک ارتباط بود و خانواده ای ثروتمند داشــت .آن شب
عاشقانه پنهانی فرو می رفتم ،دیگر اعتقاداتم احساس کردم شانس در خانه ام را زده است
را کنار گذاشته بودم و به قول معروف شیوه و باید در این مهمانی مختلط دوست پسری
دختران غربی و امروزی را تجربه می کردم ،ثروتمند بــرای خــودم انتخاب کنم تا بعد از
با هیاهو و رفتارهای زننده و غیرمتعارف در ازدواج زندگی مرفهی داشته باشم .با این
پارتی های شبانه خو گرفته بودم تا این که در تفکر کودکانه خودم را به شکل دختران غربی
آراستم و با لباس هایی که از دختر عمه ام
برابر یک رسوایی بزرگ قرار گرفتم و ...
این ها بخشی از اظهارات دختر  23ساله ای قرض گرفته بودم راهی جشن تولد شدم .با
است که بــرای اعــام شکایت از دوســت پسر همه پس اندازم کادویی برای کامبیز خریدم
سابقش وارد کالنتری شده بود .این دختر و به مادرم گفتم می خواهم در جشن عروسی
که مدعی بود یک عشق خیابانی روزگارش یکی از دوستانم شرکت کنم .مراسم در یکی
را سیاه کــرده است به کارشناس اجتماعی از باغ ویالهای اطراف مشهد برگزار می شد و
کالنتری شفای مشهد گفت :در خانواده ای من سخت ترین لحظات عمرم را می گذراندم
پایبند به اصول و اعتقادات مذهبی به دنیا چرا که در هر حال به اعتقاداتی پایبند بودم
آمدم .پدرم کارمند است و زندگی متوسطی وعمری نجابت و وقار را زیور و زیبایی یک زن
داری ــم .امــا روزه ــای فالکت بــار زندگی من می دانستم و اکنون باید همه آن اعتقادات
زمانی آغاز شد که با ورود به دانشگاه مسیر را زیر پا می گذاشتم .در همان جشن بود که
اشتباهی را طی کردم و به بیراهه رفتم .وقتی با «سینا» آشنا شدم .او دوست کامبیز بود و
در یکی از رشته های مهندسی پذیرفته شدم در همان دیدار اول به من پیشنهاد دوستی
و به دانشگاه رفتم ،انگار دنیای جدیدی را داد .اگرچه هنوز شرم و حیا مرا از بسیاری
تجربه می کردم .با افرادی آشنا شدم که دنیای رفتارهای نامناسب برحذر می داشت اما از
دیگری داشتند .ایــن دوستان جدید حد و این که به آرزویم رسیده بودم بسیار خوشحال
مرزی در ارتباط با محرم و نامحرم نداشتند شدم .هنوز مدت زیــادی از این عشق واهی
و احساس می کــردم اعتقادات من کهنه و نمی گذشت که متوجه رفتارهای عجیب و
قدیمی است و اکنون وارد بهشتی زیبا شده غریب سینا شــدم .او عــاوه بر مصرف قرص
ام و افکار و رفتار آن ها را تقلید می کردم .با هــای روان گــردان به مشروبات الکلی نیز
خودم می گفتم می خواهم آزادانه و آن طور که اعتیاد داشت و با زنان و دختران غریبه زیادی
دوست دارم زندگی کنم چرا که نمی خواستم در ارتباط بود .وقتی این موضوع را فهمیدم که
دوستانم مرا دختری عقب افتاده و متحجر از نظر عاطفی به او دل باخته بودم اما باالخره
تصور کنند .آرام آرام شبیه دوستانم شدم .راه درست را پیدا کردم و تصمیم به جدایی از
اول چادر را کنار گذاشتم و کم کم مقنعه ام او گرفتم چرا که این ارتباط خیابانی جز آسیب
نیز عقب و عقب تر رفت تا جایی که عالوه بر های جسمی و روحی چیزی برایم نداشت.
ظاهر نوبت به اندیشه و اعتقادات خانوادگی ام آن جا بود که با نظر مشاوران و کارشناسان
رسید .از آن روز به بعد چادر نمازم را با آن گل اجتماعی سیم کارتم را عوض کردم و دیگر
های آبی و قرمز زیبایش در گوشه صندوقچه سراغ او نرفتم اما سینا مرا تهدید می کند که
انداختم و واجبات دینی را فراموش کردم .این رابطه پنهانی را برای خانواده ام فاش می
بــرای آن که نــزد دوســتــان جدیدم خــودم را کند و با حضور در مقابل دانشگاه مرا تهدید و
دختری روشنفکر با فرهنگ غربی نشان عربده کشی می کند .اگرچه او ادعا دارد که
بدهم ،مــدام از دوســت پسرهای نداشته ام می خواهد با من ازدواج کند اما می دانم این
سخن می گفتم .یکی از دوستانم که با من گونه ارتباط ها عاقبتی جز رسوایی ندارد.
خیلی صمیمی بود همیشه می گفت :اگر می اکنون نیز چادرم را از گنجه برداشتم تا غرور
خواهی دوست پسر با کالس و پولدار داشته و وقــارم لگدمال نشود .شایان ذکر است به
باشی باید آن را در پارتی ها و جشن های دستور سرهنگ نــوروزی (رئیس کالنتری
تولد آن سر شهر جست وجو کنی! باالخره از شفای مشهد) بررسی این پرونده در دستور کار
طریق یکی از دوستانم به جشن تولد «کامبیز» کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی
دعــوت شــدم .او دوســت پسر دوستم «لیدا» قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دستگیری سرکرده معروف اراذل و اوباش در کرمان
کرمانی -سرکرده اراذل و اوباش در عملیات
مــامــوران پلیس امنیت عمومی دستگیر
شد .
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان
گفت :ماموران با هماهنگی مقام قضایی،

مخفیگاه این مجرم را در یکی از محالت جرم
خیز محاصره کردند اما این متهم در هنگام
مشاهده پلیس با سالح سرد به سمت آن
ها حمله ور شد که با اقتدار عملیاتی ماموران
دستگیر شد.

