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خط زرد

پیگیری پس از سرقت
بالفاصله پس از اطالع از سرقت مراتب را به
پلیس 110گزارش دهید.
پس از وقوع سرقت از دادن هر گونه اطالعات
وارائه وضعیت به افراد ناشناس خودداری کنید
وکامال خونسرد باشید.
قبل از حضور ماموران از به هم زدن صحنه از
جمله جا به جایی اشیا ودست زدن به آن ها یا رفت
وآمد بی دلیل بپرهیزید.
چنان چه سرقت به واسطه شکستن شیشه در
وپنجره صورت گرفته باشد،از جمع آوری خرده
شیشه ها خودداری کنید.
از دســـت زدن ب ــه کــلــیــد بــرق،مــیــزهــای
ش ــی ــشــهای،گ ــوش ــی تــلــفــن،دســتــگــیــره در
ویخچال،ظروف و ...در محل وقوع سرقت که
موجب از بین رفتن آثار انگشت به جا مانده روی
آن ها می شود خودداری کنید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

راز سرقت  ۱۲کیلو طال فاش شد
توکلی -با دستگیری پنج ســارق و دو مالخردر
شهرستان"عنبرآباد"پردهازسرقت۱۲کیلوطالی
ربــوده شده از خــودروی یک طالفروش برداشته
شد.بهگزارشخبرنگارما،پسازدریافتگزارشی
دربــاره یک فقره سرقت مسلحانه و واژگونی یک
دستگاهخودرویسمندسورنبهعلتاصابتگلوله
در محور مواصالتی عنبرآباد به جیرفت و سرقت
۱۲کیلوگرم طال ،بالفاصله رسیدگی به موضوع
در دستور کار دادستانی و پلیس عنبرآباد قرار
گرفت  .در ادامه براساس تحقیقات میدانی پلیس
و بازپرس پرونده مشخص شد صاحب خودروی
سمند که خود از صنف طالسازان بوده ،با خرید
طالهایکهنهودستدومازشهرستانکهنوجقصد
انتقال این میزان طال را به استان یزد داشته است
کهمتاسفانهبهدلیلرعایت نکردننکاتحفاظتی
مورد سرقت قرار گرفته است .دادستان عمومی
وانقالب شهرستان عنبرآباد روز گذشته گفت:
سرانجام پس ازحــدود۹مــاه تالش بی وقفه پنج
نفرازسارقانمسلح دستگیر وروانهزندانشدند.
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ماجرایزنیکهدراصطبلسوخت

متهمبهقتل:میخواستمهمسردوممرابترسانم،اورابهآتشکشیدم!
سجادپور -جوان  24ساله ای که مدعی
است برای ترساندن همسر دومش ،او را
در اصطبل به آتش کشیده است با تفهیم
اتهام از سوی قاضی ویژه قتل عمد مشهد
در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهیخراسانرضویقرارگرفتتابررسی
های بیشتری در این باره صورت گیرد .به
گزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این
جنایت وحشتناک در یکی از روستاهای
راز و جرگالن درحالی رخ داد که مرد 24
سالهاینتوانستبیندوهمسرجوانشبه
عدالت رفتار کند و همین موضوع موجب
درگیری های خانوادگی شد .اختالفات
دوهمسر«یونس»بهحدیشدتگرفتکه
مشاجرات لفظی به قهر و تهدید انجامید.
دراینمیانهمسردومیونسمدعیبودکه
مرد 24سالهبهاواهمیتینمیدهدوزمان
بیشتریراباهمسراولشسپریمیکند!
بنابر گزارش خراسان ،این کشاکش های
خانوادگی بین دو زن جــوان ،همچنان
ادامهداشتتااینکهبیستوهفتممرداد،
همسردومیونسپسازیکمشاجرهلفظی
با حالت قهر به درون اصطبل منزل شان
رفتویونسنیزچندلحظهبعدوارداصطبل
شد اما ناگهان فریادی از داخل اصطبل
بلند شد و یونس پیکر نیمه جــان همسر
دومــش را که در شعله های آتش سوخته
بود ،با کمک اهالی به درمانگاه رساند ولی
کادر درمانی با دیدن وضعیت وخیم زن
جوان ،او را به بجنورد و سپس با آمبوالنس
اورژانــس به بخش سوختگی بیمارستان
امــام رضــا(ع) مشهد اعــزام کردند .همه
تالشهابراینبودتااینزنکههمهاعضای
بدنش دچار سوختگی شدید شده بود از
مرگ نجات یابد به همین دلیل مصدوم
این حادثه تلخ در بیمارستان امام رضا (ع)
مشهد بستری شد اما باز هم تالش کادر
درمانی به نتیجه نرسید و زن جــوان روز
گذشته بر اثر عوارض ناشی از سوختگی
شدیددرمرکزدرمانیمشهدجانسپرد.با

گزارش این حادثه به قاضی ویژه قتل عمد
مشهد که در پی اختالفات خانوادگی رقم
خوردهبود،بالفاصلهقاضیکاظممیرزایی
دستور بازداشت همسر زن جوان را صادر
کرد تا قبل از فرار وی ،نیروهای انتظامی
حلقههایقانونرابردستانشگرهبزننداما
درهمینحالخبررسیدکهیونسخودرابه
نیروهای انتظامی مستقر در مرکز درمانی
معرفی کرده است  .گــزارش اختصاصی
خراسانحاکیاست:اینگونهبودکهمتهم

به قتل ظهر روز گذشته درحالی که دست
بندهایآهنینقانوندستانشرامیفشرد
به شعبه  211دادسرای عمومی و انقالب
مشهد (شعبه ویژه جنایی) هدایت شد و
توسطقاضیباتجربهدادسراموردبازجویی
هایتخصصیقرارگرفت.
در این هنگام قاضی «کاظم میرزایی» فقط
با طرح چند سوال ساده ،مرد  24ساله را
طوری به تناقض گویی انداخت که او در
هماندقایقاولیهآغازجلسهبازپرسیهمه
راه های گریز از مجازات و داستان سرایی
ها را بی نتیجه دید و با ابراز ندامت از مرگ
همسر جوانش در اعترافاتی تکان دهنده
گفت:دوهمسرمبایکدیگراختالفداشتند
وهرکدامبهنوعیبهمناعتراضمیکردند
که زمان بیشتری را در منزل دیگری می
گذرانم .روز حادثه نیز من در منزل همسر
اولمبودمکهمورداعتراضهمسردوممقرار
گرفتم،اومیگفت:توبیشتربهخانههوویم
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میروی!منهمهردونفرآنهاراکتکزدم
و همسر دومم با قهر به منزل رفت! دقایقی
بعد هم با همان حالت عصبانیت ظرف
حاوینفترابرداشتودروناصطبلرفت
تا خودکشی کند! من هم که از رفتارهای
آنان به شدت کنترلم را از دست داده بودم،
لحظاتی بعد وارد اصطبل شدم و دیدم که
او قصد دارد با شعله ور ساختن کبریت،
خــودش را به آتش بکشد! در این هنگام
برای آن که همسر دومم را بترسانم به او

گفتم:کبریترابهمنبدهتاخودمتوراآتش
بزنم!سپسچوبکبریتشعلهورراگرفتم
و آن را روی همسرم پرت کردم ولی ناگهان
چشمانم از حیرت گرد شد چرا که همسرم
در شعله های آتش می سوخت! فریادزنان
تالشکردمتاشعلهراخاموشکنمکهحتی
دست خودم نیز سوخت .او را به درمانگاه و
سپس به مرکز درمانی بجنورد رساندم اما
پزشکان به دلیل وخامت حالش تشخیص
دادندکهبایدبهمشهداعزامشودوازهمان
روزدربخشسوختگیبیمارستانامامرضا
(ع) بستری بود تا این که امروز جان سپرد و
منهمخودمراتسلیمقانونکردم!
بنابر گــزارش خراسان ،در پی اعترافات
وحشتناک این مرد 24ساله  ،وی با صدور
دستوری از سوی قاضی میرزایی و برای
کشف زوایای پنهان این جنایت در اختیار
کــارآگــاهــان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسانرضویقرارگرفت.

راسان

عروس شیطان!
این دختر چهار ساله زندگی ،آینده و سرنوشت مرا که شرایط زندگی برادرم بسیار اسفبار بود .با وجود این
دگرگون کرده است .حدود چهار سال است که همه آن ها نتوانستند بیشتر از این همدیگر را تحمل کنند و
زندگیامراصرفنگهداریازاوکردهاموبههمیندلیل باالخره طالق بین آن ها جدایی انداخت ،این در حالی
از بسیاری موقعیت های اجتماعی و لذت های دنیوی بودکهفرحنازنوزادپنجماههشیرخوارهاشرارهاکردو
محرومماندهامدرحالیکهخودمهنوزمجردهستماما بهدنبالسرنوشتخودشرفت.دراینشرایطبرادرمکه
نام مادر را یدک می کشم ،حاال هم دیگر توان نگهداری نمیتوانستازیکنوزادنگهداریکندبهناچارنزدمن
آمدوخواهشکردتاسرپرستیمینارابهعهدهبگیرم.با
از او را ندارم و ...
دختر  35ساله ای که با قلبی ماالمال از درد و رنج و آن که آن زمان دانشجوی رشته جامعه شناسی بودم و
چشمانی اشکبار وارد کالنتری شده بود تا با کمک تجربهایدراینزمینهنداشتموقتیبهچشمانمعصوم
قانوندخترچهارسالهراتحویلبهزیستیبدهد،درباره آن نــوزاد کوچولو نگاه کردم دلم لرزید و نتوانستم از
سرگذشت خود به مددکار اجتماعی کالنتری شفای پذیرشاوچشمپوشیکنم.خالصهمسئولیتنگهداری
مشهد گفت :همه چیز از روزی آغاز شد که بــرادرم به مینا را پذیرفتم اما دیگر نتوانستم به تحصیالتم ادامه
منزل آمد و با چهره ای بشاش و خندان در حالی که از بدهم چرا که در کالس درس همواره نگران آن نوزاد
خوشحالیحرکاتموزونانجاممیدادفریادزد:عاشق کوچک بودم و روزهای زیادی را در کالس درس حاضر
دختر زیبایی به نام «فرحناز» شده ام و می خواهم با او نمی شدم .باالخره ترک تحصیل کردم تا مینا کمی
بزرگ تر شود .وقتی او سه ساله شد ،روزی مادرش با
ازدواج کنم .برادرم طوری از آن دختر  16ساله سخن
می گفت که گویی فرشته ای از آسمان سقوط کرده نامهدادگاهبهسراغمانآمدتاهفتهاییکبارفرزندش
است .هیچ مخالفتی را درباره «فرحناز» بر نمی تابید را مالقات کند این گونه بود که آخر هفته ها مینا نزد
و او را حوری بهشتی می نامید .خالصه برادرم طوری مادرشمیرفتولیهمینمدتکممعاشرتنیزتاثیر
عاشق بود که مجبور شدیم بدون هیچ گونه پرس و جو و بسیارنامطلوبیبررفتارهایاوداشتبهطوریکهوقتی
تحقیقی درباره آن دختر 16ساله مراسم خواستگاری از نزد مادرش به خانه می آمد رفتار سیگاری ها را تقلید
و عقدکنان را برگزار کنیم اما هنوز دو هفته از برگزاری می کرد و حرف ها و کلمات زشتی را بر زبان می راند.
مراسمعقدکناننگذشتهبودکهاختالفاتآنهامانند خالصهبعدازمدتکوتاهیفرحنازازهمیندیدارهای
یک دمل چرکین سر باز کرد .فرحناز دختری خودسر و آخرهفتهنیزخستهشدوسراغیازمینانگرفت.ازسوی
بیبندوباربودونهتنهابهحجاباعتقادینداشتبلکه دیگرنیزبرادرمبهمکاننامعلومیرفتبهطوریکههیچ
در حضور برادرم با مردان غریبه ارتباط برقرار می کرد اطالعی از او ندارم .در این مدت با آن که خواستگارانی
و مانند فرهنگ غربی هیچ گونه حریم محرم و نامحرم داشتمامابهخاطروجودمینااینامکانبرایمفراهمنبود
که ازدواجکنم.ازطرفدیگرنیزمادرمپیروناتواناستو
را رعایت نمی کرد .او دوستان خوبی نیز نداشت و با
وضعیتبسیارزنندهایازمنزلبیرونمیرفتتاجایی تواننگهداریازمینارانداردتاحداقلمینارابهاوبسپارم
کهبرادرماوراعروسشیطانمینامید.باالخرهدرحالی وخودمبرایتامینهزینههایزندگیدربیرونازمنزل
که آرام آرام اختالفات آن ها به طالق کشیده می شد کارکنم.حاالهممیخواهماورابهبهزیستیبسپارمو...
اما با وساطت بزرگ ترها راضی شدند زندگی مشترک وقتیمددکاراجتماعیکالنتریبااورژانساجتماعی
شان را آغاز کنند .با وجود این هیچ تغییری در رفتار بهزیستی تماس گرفت ناگهان مینا دستان کوچکش
فرحناز ایجاد نشد .برادرم از صبح تا دیرهنگام سرکار رابهدورگردندختر 35سالهحلقهکردوبازبانشیرین
بود تا بتواند خواسته های همسرش را برآورده کند اما کودکانهدرحالیکهاورامیبوسیدگفت:مامانفاطمه
وقتیبهمنزلمیآمدهمسرشرادرخانهنمییافت.او چرا ناراحتی؟ در این هنگام دختر جــوان نگاهی به
تادیروقتدرپارتیهایشبانهحضورداشتوزمانیکه چشمان زیبای مینا انداخت و اشک ریزان ادامه داد:
واردمنزلمیشدبهخاطرمصرفزیادمشروباتالکلی پشیمانشدم،بازهمازاومراقبتمیکنمو...اینگونه
وموادمخدرحالطبیعینداشت.باالخرهبعدازگذشت بودکهدخترجواندرحالیکههنوزدستانکوچکمینا
یکسالاززندگیمشترکآنها«مینا»متولدشدولی ازگردنشرهانشدهبوداتاقمددکاریراقبلازرسیدن
هیچ کس از این تولد خوشحال نشد و لبخندی نزد چرا نیروهایاورژانساجتماعیترککرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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