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خط زرد

هشدارهای پلیس برای پیشگیری
از کیف و گوشی قاپی
اگر کیفتان قاپیده شد ،آن را رها کنید تا هدف
حمله قرار نگیرید یا به دنبال آن کشیده نشوید.
بند کیفتان را دور گردن یا مچتان نیندازید،
زیرا ممکن است هنگام قاپیدن به شما آسیب و
صدمه وارد شود.
در مواجهه و بــرخــورد با ســارقــان درحــال
ارتــکــاب جــرم سعی کنید بــا ایــجــاد سروصدا
وجنجال ،افراددیگررا متوجه کنید.
هنگام مواجه شدن با تهدیدهای سارقان
بــدون درگــیــری و تحریک ســارق سعی کنید
مشخصات دقیق فیزیکی ،سن ،سال ،لهجه،
عالیم خاص و  ...را به خاطر بسپارید تا در صورت
نیاز برای کشف و شناسایی مجرمان موثر باشد.
از پــوشــش هــای خــیــره کننده در اماکن
عمومی خودداری کنید تا مورد توجه مجرمان
و خالفکاران قرار نگیرید.
از نمایان بودن زیورآالت یا در معرض نمایش
گذاشتن گوشی های تلفن همراه گران قیمت در
معابر بپرهیزید و توصیه های پلیس در این باره را
جدی بگیرید.
توصیه می شوددرمواقع بحرانی به هیچ وجه
با سارقان درگیر نشویدوتوجه کنیدکه اموال
قابل بازگشت است اما صدمات جانی جبران
ناپذیراست .با حفظ خونسردی مشخصات
ســارقــان و هــر آن چــه پلیس را در دستگیری
مجرمان کمک می کند به خاطر بسپارید.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

جاساز38کیلوشیشه
درباک خودرو لو رفت
تــوکــلــی -فــرمــانــده انتظامی شهرستان بم
گفت:درپی دریافت خبری درخصوص قصد
قاچاقچیان برای ورود موادمخدرصنعتی ازشرق
كشوربه طرف استان های مرکزی،بالفاصله
موضوع دردستورکارماموران پلیس مبارزه با
موادمخدرقرارگرفت.
به گزارش خبرنگارما،سرهنگ"نجفی"افزود:ما
موران درادامه با تكمیل اطالعات و هماهنگی با
مقام قضایی،باایجادایست و بازرسی،خودروی
قاچاقچیان را هنگام تردد دریکی ازمعابراصلی
شهربم متوقف کردند.
ایــن مسئول انتظامی خاطرنشان ک ــرد:در
بــازرســی از ایــن خــودرو بیش از 38کیلوگرم
موادمخدرروان گردان وصنعتی"شیشه"که به
طرزماهرانه ای دربــاک خــودرو جاسازی شده
بود ،كشف شد .وی ازدستگیری دومتهم دراین
زمینه خبرداد.

کودک ربودهشده مشهدیدر قمرها شد
سجادپور -با صدور دستورات ویژه قضایی
و تالش شبانه روزی کارآگاهان اداره جنایی
پلیسآگاهیخراسانرضوی،گروگانگیران،
کودک  9ساله ای را که از مشهد ربوده بودند،
در قم رها کردند!
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای
این پرونده آدم ربایی سه روز قبل زمانی در
دستور کار پلیس قرار گرفت که فردی مدعی
شد :سرنشینان یک دستگاه پژو پارس ،فرزند
 9ساله اش را از مقابل منزلشان در مشهد

ربوده اند .در پی اعالم این گزارش و با توجه
به اهمیت و حساسیت ماجرا ،این پرونده
با دستور معاون دادستان مرکز خراسان
رضــوی به شعبه ویــژه جنایی سپرده شد و
بدین ترتیب قاضی کاظم میرزایی (قاضی
ویژه قتل عمد) دستورات خاص و محرمانه
ای را برای پیگیری این پرونده گروگانگیری
صادر کرد .بنابر گزارش خراسان ،این گونه
بود که پرونده مذکور در دایــره آدم ربایی و
سرقت های مسلحانه اداره جنایی پلیس

آگاهی خراسان رضوی  ،مورد رسیدگی ویژه
قرار گرفت و کارآگاهان با استفاده از شیوه
های تخصصی و اطالعاتی به ردیابی عامالن
گروگانگیری پرداختند تا این که مشخص
شد آدم ربایان از طریق خراسان شمالی به
استان قم گریختهاند .با مشخص شدن این
موضوع ،عرصه اطالعاتی برای دستگیری
گروگانگیران هر لحظه تنگ تر می شد تا این
که آدم ربایان به ناچار روز گذشته  ،کودک
مذکور را مقابل یکی از کالنتری های استان

در امتداد تاریکی

قم رها کردند و از محل گریختند.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،تحقیقات
بیشتر با صــدور دســتــوری از ســوی قاضی
مــیــرزایــی بــــرای پــیــگــیــری ایـــن پــرونــده
درحالی ادامــه دارد که تاکنون به خاطر به
خطرنیفتادن جان کودک 9ساله ،شیوههای
عملیاتی با نظارت مقام قضایی و هدایت
سرهنگ حسین بیات مختاری (رئیس پلیس
آگاهی خــراســان رضــوی) فقط به صورت
اطالعاتی و ردزنی پیگیری می شد.

تانمرکزخراسانرضویصادرکرد
معاوندادس

اخت

صاصی

خراسان

دستور ویژهبرایدستگیریدزدانخشن

سجادپور -معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی با تاکید بر هوشیاری و رعایت موارد
ایمنی از سوی شهروندان هنگام مواجهه با
سارقان ،دستورات ویژه ای را برای پیگیری
ســریــع و دستگیری دزدان خشنی صــادر
کرد که موجب قطع انگشتان یک زن جوان
شده بودند .به گزارش اختصاصی خراسان،
ماجرای این حادثه وحشتناک ،چهاردهم تیر
در مشهد هنگامی رخ داد که سرنشینان یک
دستگاه موتورسیکلت ،زن جوانی را در بولوار
دانشجو زیرنظر گرفتند .این موتورسواران
بیرحم که به قصد «گوشی قاپی» در خیابان
پرسه مــی زدن ــد ،منتظر فرصتی ماندند تا
طعمه آنان در شرایط سرقت آسان قرار گیرد.
در این لحظه وقتی زن جــوان در حال پیاده
روی ،گوشی تلفن را به دست گرفت ناگهان

موتورسواران به او نزدیک شدند و در یک اقدام
غافلگیرانه ،گوشی تلفن را از دست زن جوان
ربودند .این زن که بهت زده فریاد می کشید
برای آن که نگذارد سارقان از محل بگریزند،
دستش را به زنجیر عقب موتورسیکلت گرفت
اما راکب موتورسیکلت از ترس هجوم مردم
و دستگیری ،گاز موتورسیکلت را فشرد و بر
سرعت خود افزود که در همین لحظه ناگهان
دو انگشت زن جوان الی زنجیر موتورسیکلت
ماند و از بدن وی جدا شد .گزارش خراسان
حاکی است ،لحظاتی بعد شهروندان در تماس
با مراکز امدادی و پلیس  ،110به یاری مجروح
این حادثه تلخ شتافتند و این گونه بود که «س-
ب» به مرکز درمانی انتقال یافت و مورد مداوا
قرار گرفت .از سوی دیگر نیز نیروهای تجسس
کالنتری  7تیر مشهد در حالی با اعالم شکایت

دزدان موتور سوار هنگام
گوشی قاپی در مشهد
موجب قطع انگشتان
دست زن جوان شدند

زن  28ساله به تحقیق در این باره پرداختند
که «طعمه گوشی قاپی» مشخصاتی از دزدان
خشن را به پلیس ارائه داد.
در همین حــال با درج اختصاصی ایــن خبر
در صفحه حــوادث روزنامه خراسان ،معاون
دادستان مرکز خراسان رضــوی بر پیگیری
جــدی ایــن پــرونــده توسط دستگاه قضایی
تاکید کرد .قاضی «سیدهادی شریعت یار»
به خراسان گفت :همان طور که در روزنامه
خراسان درج شد ،از لحظه وقوع این حادثه
تــلــخ ،دســتــورات قضایی بـــرای شناسایی
موتورسواران گوشی قاپ صادر شد اما با توجه
به اهمیت موضوع و برخورد قاطع با عامالن
اخالل در امنیت عمومی مردم ،دستورات ویژه
و تکمیلی دیگری به ضابطان دستگاه قضایی
صادر شده است تا گروه زبده ای از نیروهای
انتظامی به ردیابی های اطالعاتی بپردازند.
ایــن مقام قضایی با اشــاره به سیستم های
پیشرفته کشف جرم پلیس ،خاطرنشان کرد:
مجرمان یقین بدانند که در هر مخفیگاهی
مــورد شناسایی قــرار می گیرند و دستگاه
قضایی با عامالن شــرارت و سرقت هــای به
عنف که امنیت روانی جامعه را خدشه دار می
کنند برخورد قاطعی خواهد داشت .سرپرست
مجتمعقضاییشهیدکامیابمشهدهمچنین
تصریح کرد :امروز حفظ امنیت در اولویت اول
دستگاه قضاست و ارتکاب این گونه جرایم
مجازات سختی به دنبال دارد چرا که سرقت
های به عنف آن هم در مأل عام از جنبه عمومی

جرم نیز قابل پیگرد قضایی است و دادستان
به عنوان مدعی العموم به این گونه پرونده ها
وارد می شود چرا که زورگیری و سرقت به عنف
موجب احساس ناامنی در جامعه می شود.
قاضی «سیدهادی شریعت یار» همچنین با
اشاره به تالش گسترده پلیس برای شناسایی
و دستگیری عامالن جرایم خشن گفت :طبق
دستور ویژه ای که صادر شده است ،گروهی
از نیروهای زبده انتظامی در حال رسیدگی
به پرونده قطع دو انگشت یک زن جــوان در
حادثه گوشی قاپی هستند و عامالن این جرم
خطرناک ،با اشد مجازات های قانونی روبه رو
خواهند شد .وی در عین حال به شهروندان
نیز توصیه کرد :هنگام روبه رو شدن با جرایمی
مانند کیف قاپی یا زورگیری ،از ایجاد درگیری
هایی که احتمال آسیب های جسمی را دارد به
جد خودداری کنند وتنها مشخصات سارقان
یا وسیله نقلیه آنان مانند شماره پالک ،نوع
پوشش ،قــد ،رنــگ و چهره آنــان را به خاطر
بسپارند و در اولین فرصت با پلیس 110
تماس بگیرند.

آخریناقدامخانوادهمیترااستادقبلازمحاکمهنجفی
نجفی که نتوانسته رضایت اولــیــای دم را
بگیرد شنبه پای میز محاکمه قرار می گیرد.
دادگــاه پرونده قتل میترا استاد همسر دوم

شــهــردار پیشین تهران صبح روز شنبه ۲۲
تیرماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان
تهران برگزار میشود .همزمان خانواده میترا
استادهمسردوممحمدعلینجفی برایجلسه
رسیدگی به پرونده قتل او دو وکیل به دادگاه
معرفی کردند .به گــزارش رکنا ،پــدر ،مــادر و
فرزند میترا استاد که اولیایدم پرونده هستند
هرچند شکایت اولیه خود را در مرحله دادسرا
ارائه دادهانــد اما تصمیم گرفتند با معرفی دو
وکیل به دادگاه مراحل رسیدگی را از طریق
وکال پیگیری کنند .ظهر روز سه شنبه دو نفر از
وکالی دادگستری با ارائه برگه وکالت از سوی
هر سه اولیایدم میترا استاد خواستار مطالعه
پرونده شدند .قاضی کشکولی با دستور الصاق
برگه وکالت آن ها به پرونده ،اجازه مطالعه را

صادر کرد .هرچند مهلت
قانونی بررسی پــرونــده از
سوی طرفین پرونده پایان
یافته است اما با درخواست
مطالعه از ســوی دو وکیل
دادگستری موافقت شد
و آن ها فقط دیروز را برای
مطالعهپروندهوقتداشتند
تــا ب ــرای جلسه رسیدگی
آماده شوند.
پرونده قتل میترا استاد به دست همسرش
محمدعلی نجفی صبح روز شنبه آینده در
شعبه  9دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی
میشود .دکتر محمدرضا محمدیکشکولی
رئیس شعبه  9که قاضی دیــوان عالی کشور
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نیز هست ،ریاست این جلسه را برعهده دارد.
محمدرضا محمد یکشکولی رسیدگی به
پرونده قتلبنیتادختردوساله،سعیدمرتضوی
دادستان اسبق تهران و چند پرونده حساس
دیگر را نیز برعهده داشتهاست.

آن زن سوخت اما ...
وقتیبرایسیوششمینبارشیمیدرمانیشدمواز
بیمارستانبهمنزلبازگشتمگوییبیناییچشمانم
مرا یاری نمی کرد در همین شرایط به سمت سماور
رفتم تا یک استکان چای برای خودم بریزم اما دیگر
چیزینمیدیدمکهناگهانبهسماوربرخوردکردم
و با ریختن آب جوش بخش زیــادی از پیکرم دچار
سوختگیشدو...
زن 38ساله در حالی که مدعی بود آخرین آرزویش
در این دنیای فانی دیدار فرزندانش است درباره
داستان تلخ زندگی اش به کارشناس اجتماعی
کالنتری میرزاکوچک خان مشهد گفت :هنوز یک
هفته از ازدواج برادرم نگذشته بود که با ابراز عالقه
هایبرادرزنداداشمروبهروشدماوکهگویییکدل
نه صد دل عاشقم شده بود طوری رفتار می کرد که
انگاردیوانهواردوستمدارداینعشقوعاشقیفقط
طیچندروزبهطورعجیبیدرمیانفامیلپیچیدبه
گونه ای که خیلی زود دو خانواده دور هم نشستند و
مراسمخواستگاریبرگزارشد.آنزمانهیچکسبه
ایننمیاندیشیدکهآیامابایکدیگرتفاهمداریمومی
توانیمعمریرادرکنارهمزندگیکنیم؟خالصهیک
هفته بعد از این ماجرا من و «بهامین» پای سفره عقد
نشستیمواینگونهدوراندیگریاززندگیمنآغاز
شد .همسرم به خاطر تبحری که در رشته موسیقی
داشتدرمراسمجشنوعروسیبههمراهنوازندگان
دیگریکگروهموسیقیشرکتمیکردوازاینراهبه
کسبدرآمدمیپرداخت.اوایلاگرچهمانندخیلی
از زوج های جوان تنش ها و بگومگوهایی در زندگی
داشتیم اما این موضوعات کوچک خیلی زود رنگ
می باخت و دوباره با آرامش به زندگی شیرین خود
ادامه می دادیم تا این که روزی پدرشوهرم تصمیم
گرفت هنوز که زنده است سهم االرث فرزندانش را
پرداخت کند که در واقع زندگی ما از همین جا در
سراشیبی سقوط و بدبختی قرار گرفت .برخی از
فرزندان،سهمشانراپولنقدگرفتندوبرخیدیگر
ملک و امالک پدر شوهرم را به نام خودشان سند
زدنددراینمیانبهامیننیزیکآپارتمانمسکونیو
چهارسوئیتپذیرشمسافردرهستهمرکزیشهررا
به ارث برد .این گونه بود که شغل همسرم تغییر کرد
ودوستانزیادیاطرافشراگرفتند.هنوزپنجسال
بیشترازتولددخترمنگذشتهبودکهفهمیدمهمسرم
بر اثر رفاقت با همین دوستان ناباب در دام اعتیاد
گرفتارشدهاستازآنروزبهبعدوضعیتزندگیمابه
همریختوهمسرمازآنعشقوعالقههایدیوانهوار
به جایی رسید که مرا تا حد مرگ کتک می زد .او در
پیمصرفاینموادافیونیدیگرحالطبیعینداشت
و بر سر هر موضوع بی اهمیتی با من به مشاجره می
پرداخت و هر نوع اشیایی را که دم دستش می آمد
بر سرم می کوبید به طوری که گاهی از شدت ضعف
چند ساعت بی حال و بی رمق کف اتاق می افتادم.
آن قدر زیر فشارهای روحی و روانی قرار می گرفتم
که آرزوی مرگ می کردم ولی همسرم با توهین و
فحاشیفریادمیکشید«بروگمشو!»بروبمیر!و...
بااینشرایطدرحالی 19سالبااوزندگیکردمکه
دخترم به سن  17سالگی رسیده و پسرم نیز وارد
 10سالگی شده بود .خالصه دیگر نمی توانستم
این شرایط را تحمل کنم تا این که یک سال قبل
بهامین مرا به خانه پدرم برد و دیگر به سراغم نیامد.
او در حالی مرا از دیدن فرزندانم محروم کرد که من
به خاطر بیماری مراحل شیمی درمانی را پشت سر
می گذارم و مادرم مانند پروانه اطرافم می چرخد
تا از من مراقبت کند با وجود این روزی آب جوش
سماور روی پیکرم ریخت و بخش زیادی از اعضای
بدنم را سوزاند اگرچه پزشک معالج درباره بیماری
ام چیزی نمی گوید و تنها به این نکته اکتفا می کند
کهبهفکرخودمباشمتاغدهداخلسرمازبینبروداما
ازرفتارهایاطرافیانممیفهممکهمدتزیادیزنده
نخواهم بود .در این وضعیت وقتی متوجه شدم که
همسرمبازنمطلقهایارتباطداردکهازبستگانش
استبراضطرابواسترسهایمافزودهشدولیمن
فقط آرزوی دیدار فرزندانم را دارم و نمی توانم از این
موضوع چشم پوشی کنم و  ...شایان ذکر است به
دستور سرهنگ احمد محتشمی (رئیس کالنتری
میرزاکوچکخان)نهتنهاشرایطدیدارفرزنداناین
زن جوان فراهم شد بلکه این زوج پس از برگزاری
جلسهمشاورهدردایرهمددکاریاجتماعیکالنتری
به مرکز مشاوره ای پلیس معرفی شدند تا ماجرای
اختالفاتآنهاموردبررسیوواکاویروانشناسی
قرارگیرد.
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