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۸عضو خانواده
در یک تصادف کشته شدند
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خط زرد
هشدارهایپلیسبرایپیشگیری
ازسرقتدرمراکزتجاریوشلوغ
*ازبههمراهداشتنطالوجواهرواشیایغیر
ضروریگرانقیمتهنگامخریدپرهیزکنید.
*از كارت های اعتباری و عابر بانك برای
خرید استفاده و از قرار دادن رمز در کنار آن
خودداری کنید.
* در فروشگاه هایی كه امكان پرداخت
الكترونیكی وجود دارد ،از دادن اطالعات
كارت خود به فروشنده خودداری و شخص ًا
رمز عبور و مبلغ پرداختی را وارد کنید .
*بیشتر از نیاز روزانــه وجــه نقد به همراه
نداشته باشید .
*كیفتان را نزدیك به بدنتان یا در دستی كه
آزاد است نگه دارید.
*در اماكن پرتردد مراقب تماس بدنی افراد
ناشناس با خود باشید.
*در مراكز خرید با ازدحام جمعیت مراقب
كیف دستی و اشیای همراه خود باشید.
*تــا حــد امــکــان از وســایــط نقلیه عمومی
اســتــفــاده کنید و در ص ــورت اســتــفــاده از
خودروی شخصی آن را در پارکینگ عمومی
پارک کنید.
*در صورت دسترسی نداشتن به پارکینگ،
خــودروی خــود را در محل هــای قابل دید
و مکان های مطمئن پــارك و از تجهیزات
ایمنی و تأخیری همانند قفل پدال و فرمان
استفاده کنید .
*ازقـــــراردادن مـــدارک و اشــیــای قیمتی
درداخل خودرو خودداری کنید .
*سعی کنید زمان خریدتان را مدیریت کنید
و در مواقع ازدحــام و شلوغی بــازار و معابر
اقدام به خرید نکنید.
*مراقب افــرادی كه به عنوان مامور قصد
كنترل چك پول و اشیای خریداری شده شما
را دارند ،باشید.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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پرونده نجفی به دادگاه ارسال شد
پرونده محمدعلی نجفی شهردار
اسبق تهران که به قتلعمد همسر
دومش متهم شده ،برای رسیدگی
بهدادگاهکیفرییکاستانتهران
ارس ــال شــد .بــه گ ــزارش تسنیم،
بر اساس آن چه دادستانی تهران
پیشتر اعــام کــرده بــود ،اتهامات
نجفی درکیفرخواست صادر شده

ازسویدادسرایجنایی،قتلعمد
میترا اســتــاد ،حمل و نگهداری
سالحغیرمجازوایرادصدمهبدنی
عمدیمنتهیبهجرح(غیرفوتی) با
تقاضایاولیایدممبنیبرقصاص
است.علی القاصیمهر دادستان
تهران گفته است :پرونده مطروحه
از جهت قانونی یک پرونده قتل

درامتدادتاریکی

خانوادگی محسوب میشود که
متأسفانه نظایر آن در طول سال
اتفاقمیافتد،لذامتذکر میشوم
در خصوص این قبیل پروندهها
از اظهار نظرهای حاشیهساز و
غیرکارشناسی خودداری شود.
هفتم خرداد امسال بود که محمد
شهریاری سرپرست دادســرای

ماجرایتلخشکالتداغ!
امـــور جــنــایــی تــهــران از بهقتل
رسیدن همسر دوم محمدعلی
نجفی خبر داد.

مزرعهخشخاشلو رفت
سجادپور -پلیس مشهد ،بوته های خشخاش
را در یک مزرعه قطع کرد! به گزارش خراسان،
نیروهای دایره مبارزه با مواد مخدر کالنتری میرزا
کوچک خان مشهد از طریق منابع و شگردهای
پلیسی،به اطالعاتی دست یافتند که نشان می
داد فــردی در یک زمین محصور اقــدام به کشت
گیاه خشخاش ک ــرده اســت و ایــن گیاهان در
حال رشد هستند .با توجه به اهمیت ماجرا و به
دستور سرهنگ محتشمی (جانشین کالنتری
 24مــیــرزا کوچک خــان) گــروهــی از نیروهای
انتظامی بــرای بررسی دقیق ماجرا وارد عمل
شدند و به تحقیق در این باره پرداختند .تحقیقات
غیرمحسوس حاکی از آن بود که فردی به نام «ح-
ن» در یکی از روستاهای حاشیه شهر تعداد زیادی
بوته خشخاش را به مرحله داشت رسانده است تا

عامل شهادت 2تن ازپرسنل
ناجا وبسیج تسلیم شد
توکلی -یکی دیگر از عــوامــل شــهــادت دو تن
از پرسنل ناجا و بسیج تسلیم دستگاه قضایی
شد.رئیس دادگاه عمومی بخش جازموریان در
جنوبکرمانگفت:یکیازعواملاصلیبهشهادت
رساندنشهیدمدافعوطن«خاوشزاده»ازپرسنل

به زودی  ،غوزه های حاوی تریاک را از آن برداشت
کند .بنابر گزارش خراسان ،نیروهای انتظامی
با تکمیل اطالعات و جمع آوری اسناد و مدارک
کافی،بالفاصلهمراتبرابهقاضیسلطانی(معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی) اطالع دادند و
این گونه بود که با صدور دستورات ویژه ای از سوی
سرپرست مجتمع قضایی انقالب اسالمی مشهد،
عملیات پلیس برای دستگیری مزرعه دار و عامل

کشت خشخاش ها آغاز شد .ماموران انتظامی
در اولین مرحله از این عملیات مزرعه مذکور را
که در یک زمین محصور قرار داشت به محاصره
درآوردند و با دستگیری مرد  44ساله (متهم) وارد
مزرعه شدند .آنان با حکم قضایی بیش از هزار بوته
خشخاش را بریدند و سپس به بازرسی خانه باغ
پرداختند .در نتیجه این بازرسی نیز حدود 200
گرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه آالت و ادوات
استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد .گزارش
خراسان حاکی است با دستور قاضی سلطانی
برخی از آالت و ادوات جمع آوری مواد مخدر نیز در
محل معدوم شد و متهم 44ساله برای سیر مراحل
قانونی به دادسرای انقالب مشهد انتقال یافت.
بررسیهایبیشتردربارهماجرایکشتخشخاش
در یک مزرعه مشهد همچنان ادامه دارد.

ناجاوهمچنینشهیدواالمقام«جهش»ازنیروهای
بسیجیمنطقه،خودراتسلیمدستگاهقضاییکرد.
به گزارش خبرنگارما ،قاضی محمد فروغی روز
گذشته در تشریح جزئیات این خبرافزود :متهم با
هویتم-فازسال هایگذشتهبهاتهاممشارکت
در قتل قاسم نوشادی یکی از شهروندان بخش
ذهکلوت و همچنین به شهادت رساندن دو نفر
از پرسنل نیروی انتظامی و بسیج تحت پیگرد
قضایی قرار گرفته بود .وی اظهار کرد :پس از به

شهادت رسیدن سروان «محمدرضا خاوش زاده»
فرمانده وقت پاسگاه نهضت آباد رودبــار جنوب
در آذرماه سال، 96با هماهنگی مسئوالن ارشد
قضاییاستان،نیروهایاطالعات سپاهکرمان در
یکعملیاتمسلحانهموفقشدنددرمهرماهسال
گذشتهارسالنفرامرزیازاشرارمسلحوازعوامل
اصلی به شهادت رساندن فرمانده وقت پاسگاه
نهضتآبادرابههالکتبرساننداماهمدستمتهم
دراینعملیاتمتواریشدهبود.
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همه چیز از آرزوی خوردن شکالت داغ شروع
شد و این گونه در دام جوانی هوسران گرفتار
شدم که هستی و آینده ام را به تباهی کشید
اما با اشتباهی بــزرگ تر به فکر فــرار از خانه
افتادم و به گــرداب بدبختی سقوط کــردم تا
جایی که ...دختر  17ساله که با ردیابی های
اطالعاتی نیروهای انتظامی به آغوش خانواده
اش بازگشته بود در حالی که بیان می کرد می
ترسیدم به خاطر آبرو ریزی با دیگران مشورت
کنم و خودم به تنهایی تصمیم های اشتباهی
می گرفتم دربــاره حادثه تلخی که آینده اش
را در تاریکی فرو برد ،به مشاور و کارشناس
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :عالقه
زیادی به خوردن شکالت داغ داشتم اما پزشک
معالجم مرا از خوردن شکالت داغ به شدت
منع کرده بود تا جایی که مادرم نیز هیچ گاه
اجازه نمی داد حتی رنگ شکالت داغ را ببینم
به همین دلیل خوردن این نوع شکالت برایم
به یک آرزو تبدیل شده بود و دوســت داشتم
برای یک بار هم که شده طعم آن را بچشم این
آرزو زمانی بــرآورده شد که به تنهایی و برای
خرید به خیابان رفته بــودم .آن روز ناگهان
چشمم به تابلوی «شکالت داغ موجود است»
روی شیشه یک کافی شاپ خیره ماند  .داخل
کافی شاپ دخترها و پسرهای زیادی را دیدم
که کنار یکدیگر مشغول صرف قهوه ،نسکافه
و شکالت داغ بودند .حس کنجکاوی سراسر
وجــودم را فراگرفته بــود .دلم نمی خواست
چشمانم را به روی شکالت داغ ببندم و از آن
جا عبور کنم! باالخره دل به دریــا زدم و یک
شکالت داغ سفارش دادم در همین حال پسر
جوانی کنارم نشست و گفت :اگر به تنهایی
از کافه خارج شوی دیگر پسران برایت ایجاد
مزاحمت می کنند اگر دوست داری می توانم
تو را با خودروی سواری ام به خانه برسانم .آن
لحظه از این که پسر جوانی به من اهمیت می
داد و پشتیبانم بود ذوق زده شده بودم .از سوی
دیگر با دیدن خودروی گران قیمت او احساس

غرور می کردم با خوشحالی سوار خودرو شدم
اما آن جوان غریبه از من خواست سرم را از زیر
صندلی باال نیاورم تا کسی مرا داخل خودرو
نبیند اما حدود  20دقیقه بعد خود را داخل
پارکینگ منزلی دیدم که آن جوان مرا به آن جا
برده بود خواستم فریاد بزنم اما راننده و یکی
از دوستانش تهدید کردند که مرا می کشند
به ناچار با آن ها همراه شدم و به داخل منزلی
رفتم که یک روز مرا آن جا نگه داشتند دیگر
هستی ام را از دست داده بودم که آن ها مرا رها
کردند .در دو راهی تردید قرار داشتم و نمی
توانستم تصمیم درستی بگیرم اگر با پلیس
تماس می گرفتم می ترسیدم آبرویم برود اگر
به خانه بازمی گشتم نگران بودم که خانواده
برای حفظ آبروی خودشان مرا طرد کنند با
اشتباهیبزرگتربهخانهیکیازدوستانمرفتم
که با مادرش به تنهایی زندگی می کردند .مادر
او وقتی ماجرایم را شنید خیلی از من استقبال
کرد و گفت :از تو مانند دخترم نگهداری می
کنم به همین خاطر چند روز بعد به همراه
دوستم در یکی از مراکز تجاری مشهد به عنوان
فروشنده مشغول کار شدیم .در این شرایط
مادر دوستم مرا با پسر جوانی آشنا کرد تا با
یکدیگر ازدواج کنیم اما من فقط با آن جوان
ارتباط داشتم و خبری از ازدواج نبود .وقتی
فهمیدم که مادر دوستم از آن جوان پول گرفته
تا ارتباط مرا با او برقرار کند از خودم متنفر
شدم و به اشتباهم پی بــردم دیگر واقعا دلم
برای خانواده ام تنگ شده بود و دوست داشتم
دلتنگی هایم را در کنار آن ها فریاد بزنم به
همین دلیل با مادرم بعد از گذشت حدود دو
ماه از این ماجرا تماس گرفتم و ناگهان ماموران
کالنتری سپاد سراغم آمدند و مرا به خانواده ام
تحویل دادند و ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ عباس
زمینی (رئیس کالنتری سپاد) ماجرای این
دختر نوجوان در دایره اطالعات کالنتری مورد
رسیدگی قرار گرفت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

