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خط زرد

توصیههایپیشگیریازسرقت
اماکنخصوصی
با توجه به این که صاحبان کسبه برای تبلیغ به
گذاشتن اقالم مورد فروش خود در جلوی مغازهها
اقــدام می کنند که این خود موجبات جلب توجه
افراد سودجو را فراهم ساخته و اقدام به سرقت می
کنند،بنابراین برای پیشگیری از چنین مواردی ،از
گذاشتناقالمخارجازمغازه،جداخودداریکنند.
نسبت به نصب دوربین مدار بسته در مغازه خود
اقدامکنندودرصورتنصبدوربینحتمابهصورت
دورهای کنترل دوربین های مداربسته و سیستم
های اطفای حریق و حصول اطمینان از آماده به کار
بودنآنهادرمغازهانجامشود.
عدمنگهداریوجهنقدبیشازحدمتعارفدرمغازه.
سرهنگمحمدبوستانی
رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

ازمیانخبرها

دستگیریدزددوچرخههای
گرانقیمت
توکلی -معمای  13فقره سرقت دوچرخه گران
قیمت حل شد  .به گ ــزارش خبرنگارما ،در پی
افزایشسرقتدوچرخههای گرانقیمت ازمنازل
محدوده «سرآسیاب» و مراجعه مــال باختگان
به پلیس ،موضوع دستگیری سارق یا سارقان در
دستور کار ماموران انتظامی کالنتری  ۱۶قرار
گرفت .درادامه ،باپایشهایاطالعاتی وتحقیقات
میدانیازمحلهایسرقتمشخصشدکهسرقت
ها توسط یک سارق جوان انجام شده است و این
سارق از غفلت شهروندان سوء استفاده و پس از
ورود به پارکینگ دوچرخه های گران قیمتی که
فاقدتجهیزاتایمنیبودند،سرقتمیکردهاست.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان روز گذشته
گفت :سرانجام با تالش های مأموران انتظامی
کالنتری ۱۶شهرستان کرمان ،اینسارقسابقهدار
دستگیرشدودستبندپلیسبردستانشگرهخورد.
سرهنگ فداء افزود:این متهم در بازجوییهای
تخصصیماموران بهتخریبدرپارکینگهایمنازل
و 13فقرهسرقتدوچرخههایگرانقیمتاعتراف
کرد که متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع
قضاییتحویلشد.

پیغام مرگ در آخرین پیک نیک !
زوایایهولناکجنایتمسلحانهزیرتکدرختفاششد

سجادپور -با اعترافات متهمان یک پرونده
جنایی در مشهد ،زوایـــای هولناک جنایت
مسلحانه زیــر تک درخــت در حالی فــاش شد
که همسر مقتول به «پیغام مــرگ در آخرین
پیکنیک» اقرارکرد.
به گزارش اختصاصی خراسان ،هشتم مرداد
و تنها چند ساعت بعد از کشف جسد دفن شده
مرد  40ساله ای در بیابان های  10کیلومتری
ج ــاده مشهد -ک ــات ،عــامــان ایــن جنایت
وحشتناک در حالی با دستور قاضی ویژه قتل
عمد دستگیر شدند که دست نوشته مرموز و
رفتارهای غیرمتعارف همسر مقتول در صحنه
کشفجسد،مهمترینسرنخاینپروندهجنایی
بود.گزارشخراسانحاکیاست،بررسیهای
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضویکهزیرنظرمستقیمسرهنگجوادشفیع
زاده (رئیس پلیس آگاهی) صــورت گرفت از
یک ارتباط پنهانی بین همسر مقتول و جوان
بنگاه داری حکایت می کرد که ماجرای شوم
این جنایت را رقم زده بود بنابراین با دستور ویژه
قاضی کاظم میرزایی ،همسر مقتول به همراه
جالل (جوان  38ساله بنگاه دار) در عملیاتی
به سرپرستی سرهنگ بهرام زاده (رئیس دایره
قتل عمد آگاهی) دستگیر و مورد بازجویی قرار
گرفتند اگرچه متهمان در حضور مقام قضایی
و سرهنگ نجفی (افسر پرونده) به صراحت
چگونگی وقوع قتل مرد 40ساله را شرح دادند
اما هنوز بسیاری از گفته های آنان به درستی
روی سلول های خاکستری ذهن قاضی جا
نمی گرفت و با تناقض های زیادی همراه بود
به همین دلیل جزئیات این جنایت مسلحانه با
حضور قاضی میرزایی در محل وقوع قتل (کنار
تک درخت) زیر ذره بین بازسازی صحنه قتل
قرارگرفت.بهگزارشخراسانمنصوره(همسر
مقتول)کهدیگردسیسهشومخودرالورفتهمی
دید درباره این جنایت تلخ به قاضی شعبه211
دادسرایعمومیوانقالبمشهدگفت:ازچند

سال قبل با «جالل» آشنا بودم و طی ماه های جالللولهاسلحهرااز
گذشته این ارتباط به صورت پیامکی و تلفنی شیشه خــودرو بیرون
شدت گرفته بود تا جایی که جالل به من وعده آورد و به سر همسرم
ازدواج داد من هم از همسرم خواستم مرا طالق شلیک کــرد و سپس
بدهد ولی ابوالفضل موافقت نمی کرد و حاضر مرا ترساند که حرفی
به طالق نبود به همین دلیل وقتی موضوع را نزنم! بعد از آن جسد
تصویر مقتول
تصویر دست نوشته مرموز که جنایت را لو داد
برای «جالل-پ» بازگو کردم او تصمیم گرفت غرق در خون شوهرم
تا همسرم را از میان بــردارد برای همین از من راباخودروبهمکانیدورتربردیمودرونگودالی مادرم نشان داد اما آن ها باور نمی کردند تا این
خواست هر زمان با همسرم بیرون رفتیم من به که از قبل وجود داشت انداختیم و «جالل» با در کهمنگفتمضررینداردبههماننشانیبرویم!
او خبر بدهم! این زن  32ساله افزود :شوهرم قابلمه خاک روی جسد ریخت! بعد از آن هم مرا خالصه با موافقت آن ها تاکسی تلفنی گرفتیم
سرآشپزبودوروزحادثه(شنبه)روزاستراحتش به خانه ام رساند که چند ساعت بعد موضوع گم و به همراه مادرم به همان نشانی رفتیم و من از
بود که از من خواست برای تفریح و پیک نیک به شدن همسرم را به خانواده اش اطالع دادم! اما راننده خواستم بازگردد! بعد از چند دقیقه من
دشت و بیابان برویم و پاچین کباب کنیم! من ازسویدیگرعذابوجدانداشتمومیترسیدم از مادرم جدا شدم و به محل دفن جسد رفتم و
همخیلیزود پذیرفتموهمهلوازموپاچینهارا جسد را حیوانات درنده از بین ببرند و خانواده فریاد زدم که «او را کشته اند!» و  ...بنابر گزارش
آمادهکردیمدرهمینحال منبیدرنگماجرارا اش نتوانند جسد را پیدا کنند این بود که فکری اختصاصی خراسان ،در ادامه بازسازی صحنه
باپیامکبه«جالل»خبردادم!ظهرروزبعدسوار به ذهنم رسید یک برگ کاغذ از دفتر کندم و با قتل« ،جالل» (عامل جنایت مسلحانه) مقابل
دوربین قوه قضاییه قرار گرفت و گفت :وقتی
پیامکمنصورهرادریافتکردممنتظرخروجآن
هاازخانهماندموسواربرخودروپنهانیبهتعقیب
آن ها پرداختم چرا که ابوالفضل به ارتباط من و
همسرش پی برده بود و کامال مرا می شناخت!
یک بار به در بنگاهم آمد و گفت :یکی از همسایه
هامرادیدهوپسرشنیزصدایمراازپشتتلفن
شناخته است! به همین خاطر سعی می کردم
مرا نبیند! وقتی زیر تک درخــت رسیدند من
سوار بر خودرو به سویش رفتم که او با چاقو به
طرفمنحملهورشدومنهمباشلیکگلولهاز
وینچستراورابهقتلرساندمخونزیادیدرمحل
ریخت ولی با این حال جسد را با کمک منصوره
به محل دفن انتقال دادم! اما روز بعد دوباره به
محلبازگشتموبابیلخاکبیشتریرویجسد
متهمان هنگامبازسازیصحنهجنایتدرحضورقاضیمیرزایی
ریختم! گزارش خراسان حاکی است ،با پایان
بر موتورسیکلت به طرف جاده خاکی و فرعی خطخرچنگقورباغهایآدرسمحلدفنجسد بازسازی صحنه قتل ،متهمان این پرونده با
سمت بیابان های محور مشهد -کالت رفتیم و را نوشتم! سپس دست نوشته را به خانه مادرم دستورقاضیمیرزاییروانهزندانشدندتادیگر
درزیرتکدرختبساطپیکنیکراپهنکردیم .بردم و الی در حیاط گذاشتم تا برادرشوهرم مراحلقضاییطیشود.
آن را بردارد! چرا که می دانستم برادرشوهرم شایانذکراستاخباراینجنایتهولناکنهمو
همسرممشغولبیرونآوردنلوازمکباببودکه
ناگهانجاللسواربرخودروازراهرسیدشوهرم در آن ساعت به خانه ما می آید! نقشه ام درست یازدهممرداددرصفحهحوادثروزنامهخراسان
که او را می شناخت به طرف او رفت که ناگهان بود! برادرشوهرم دست نوشته را برداشت و به بهچاپرسیدهاست.

سوءقصدبهجانبازپرسویژهقتلپایتخت
مهاجمان ناشناس در حمله شبانه به بازپرس
ویژه قتل دادســرای امور جنایی پایتخت او را
هدف سوء قصد قرار دادنــد .به گــزارش رکنا و
باشگاه خبرنگاران جوان ،این اتفاق شامگاه
 21مرداد زمانی اتفاق افتاد که بازپرس شعبه
هفتمدادسرایامورجناییپایتختشبحادثه
برایکشیکبایدبهدادسرایمرکزمیرفتهوبه
همینمنظورخانهرابهقصدرفتنبهدادسراترک
کرده است ،اما قبل از آن که فرصتی برای سوار
شدن به خــودرواش پیدا کند توسط مهاجمان
موتور سوار مورد سوء قصد قرار گرفته است.
معاینات پزشکی نیز اعــام کــرد که بازپرس

جنایی با جسمی سخت مورد حمله قرار گرفته
و دو ضربهای که آن ها به سر بازپرس بخشوده
زدهاند،باعثشکستگیجمجمهاوشدهاست.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جوان،به گفته
قاضی شهریاری سرپرست دادســـرای امور
جناییتهران،حالعمومیقاضیبخشودهپس
از جراحی انجام شده ،مساعد است و در بخش
 i.c.uیکی از بیمارستانهای تهران بستری
است و تحت درمان قرار دارد.گفته میشود وی
از جمله بازپرسهایی است که در چند حادثه
قتلهایاخیرپایتختبهعنوانبازپرسویژهقتل
حضورداشتهاست.

تصادف  2خودرو با تریلی جان مرد  40ساله را گرفت
ســخــنــگــوی اورژانـــــــس اســـتـــان اصــفــهــان
از مــصــدومــیــت چــهــار نــفــر و ف ــوت یــک نفر

در حادثه تصادف دو خودروی سمند و پژو و
تریلی در محور مبارکه به سمت بروجن خبر
داد.
بــه گـــزارش رکــنــاعــبــاس عــابــدی گفت:
ایــن حــادثــه در ســاعــت  ۱۴و  ۲۶دقیقه
ظهر سهشنبه به مرکز اورژانـــس استان
اصفهان اعــام شــد کــه بــا حضور عوامل
اورژانــــــس مــصــدومــان ایـــن ح ــادث ــه به
بیمارستان محمد رسول ا( ...ص) مبارکه
منتقل شدند و متاسفانه در این حادثه یک
مرد  ۴۰ساله جان خود را از دست داد.
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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تصاویر خیانت!
دیگر نمی توانم این وضعیت را تحمل کنم .به
خاطر یک لجبازی یا خأل عاطفی دچار اشتباه
بزرگی شدم که اکنون آبرو و حیثیتم در معرض
خطر قرار گرفته است ،به طوری که هر لحظه
امکان دارد رسوایی بزرگی به بار آید و زندگی و
آینده ام نابود شود و ...
این ها بخشی از اظهارات زن  25ساله ای است
که با طرح نقشه حساب شده در دام جوانی هوس
باز افتاده و برای رهایی از اخاذی های بی حد و
حساب آن جوان شیاد ،دست به دامــان قانون
شده اســت .این زن جــوان در حالی که مدعی
بود دیگر نمی تواند دسترنج شوهرش را برای
حفظ آبرویش خرج کند ،به کارشناس اجتماعی
کالنتری قاسم آباد مشهد گفت18 :ساله بودم
که «فرشید» به خواستگاری ام آمد چرا که من
و او از حــدود سه ماه قبل با یکدیگر آشنا شده
بودیم و به هم عالقه مند بودیم .مخالفت های
پدر بازنشسته ام هیچ فایده ای نداشت .آن قدر
تیپ و قیافه فرشید چشمانم را گرفته بود که فقط
او را مرد آرزوهایم می دانستم و به چیز دیگری
فکر نمی کردم.
خالصه ،من و فرشید هفت سال قبل پای سفره
عقد نشستیم و زندگی مشترکمان آغــاز شد.
اوایل زندگی آن قدر در احساسات و هیجانات
جوانی غرق بودم که هیچ مشکلی را در زندگیام
احساس نمی کردم ،از سوی دیگر نیز کمک های
مالی اطرافیان برای سر و سامان گرفتن زندگی
مان ما را از مسائل مالی بی نیاز کرده بود اما
طولی نکشید که واقعیت های زندگی نمایان
شد .شوهرم شغل مناسبی نداشت و هر چند
وقت سر کار دیگری می رفت.
این موضوع آرام آرام موجب بروز مشکالت مالی
شد به طوری که حتی از پس اجاره خانه بر نمی
آمدیم ،به همین دلیل مدام با هم جر و بحث می
کردیم در این میان دخالت خانواده شوهرم
موجب شعله ور شدن آتش اختالفاتمان می شد
تا جایی که فرشید با هر اعتراضم ،مرا کتک می
زد .او حتی به فرزند کوچکم رحم نمی کرد .دیگر
از این وضعیت خسته شده بودم و هیچ احساس
محبت و دلبستگی به همسرم نداشتم تا این که
روزی وقتی برای خرید به خواربار فروشی محله
رفته بودم ،با فروشنده جوانی آشنا شدم که در آن
جا مشغول کار شده بود.
به خاطر خأل عاطفی یا شاید هم لجبازی با
همسرم ،بــا آن جــوان ارتــبــاط بــرقــرار کــردم.
«جمشید» با حرف های عاشقانه اش مرا جذب
خودش کرده بود و من هم به تماس های گاه و
بی گاه او پاسخ می دادم تا این که روزی به طور
پنهانی تعدادی عکس های بدون حجاب از من
گرفت و از روز بعد شــروع به اخــاذی کــرد .من
هم که دیگر از آبروریزی می ترسیدم ،به ناچار
پس اندازهایم را به او می دادم تا آن تصاویر را به
شوهرم نشان ندهد .با خودم فکر می کردم اگر
فرشید آن تصاویر زننده را ببیند ،نه تنها رسوایی
بزرگی به بار می آید و آبروی خودم و خانواده ام
می رود بلکه زندگی ام نیز فرو می پاشد و همسرم
دیگر حاضر نمی شود با چنین زن بی بند و باری
زندگی کند .این در حالی بود که جمشید از این
شرایط سوءاستفاده می کرد و هر روز خواسته
هایش فراتر می رفت .از سوی دیگر ،مجبور بودم
با این مشکالت مالی ،دسترنج اندک شوهرم را
نیز به آن جوان شیاد بدهم.
با وجــود ایــن ،او به همین خواسته های مالی
قناعت نکرد و آرام آرام خواسته هایی را مطرح
می کرد که حتی از بیان آن شرم دارم .دیگر
تحمل این وضعیت برایم امکان نداشت ،به همین
دلیل پلیس را امین خودم یافتم و با راهنمایی
یکی از دوستانم به دایــره مشاوره و مددکاری
اجتماعی آمــدم تا بتوانم بعد از توبه به درگاه
خداوند ،چاره ای برای رهایی از این مخمصه
وحشتناک پیدا کنم تا زندگی من و فرزندم تباه
نشود اما ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

