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خط زرد

هشدارهای پلیس درباره سرقت
از منازل
پس از شست و شوی فرش از پهن کردن آن
روی دیوار یا پشت بام بدون مراقبت های الزم
خودداری کنید.
حفاظ دیوارها را طوری تعبیه کنید که اگر تیر
چراغ برق ،شمعک گاز ،درخت یا خودرویی در
کنار آن قرار داشت ،سارقان نتوانند با باالرفتن از
آن ها از روی دیوار عبور کنند.
درهای ورودی خانه را طوری نصب کنید که
فضای خالی زیر آن ها خالی نماند.
برای درهای دو لنگه حتما قفل اضافه تعبیه
کنید و به قفل های معمولی آن اکتفا نکنید.
به هیچ وجه فرزندان خردسال خود را در خانه
تنها نگذارید.
هنگام خروج از منزل به ویژه زمان رفتن به
مسافرت ،مراقب اطراف خود باشید تا با مشاهده
خروج همزمان همه ساکنان و چند قفله کردن
درها ،کسی متوجه خالی بودن منزل برای مدت
طوالنی نشود.
سعی کنید خیلی عادی و بدون جلب توجه از
منزل خارج شوید.
در صورت حضور مامور سازمان های مختلف
نظیر آب و برق و  ...قبل از اجازه ورود ،مدارک آن
ها را رویت کنید.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

جدال با مرگ در غار یخی

جسد گردشگر جوان از زیر آوار یخ و
برف بیرون کشیده شد

در امتداد تاریکی

شکایت از پدر!

سجادپور -قاضی ویــژه قتل عمد مشهد با
صدور دستور قضایی برای انتشار تصاویر بدون
پوشش اعضای شبکه معروف به «گربه های
وحشی» در روزنامه خراسان ،از شهروندان
خواست چنان چه طعمه زورگیری های خشن
شده اند برای شناسایی زورگیران مخوف به
دایــره مبارزه با زورگیری و کیف قاپی پلیس
آگاهی خراسان رضوی مراجعه کنند.
قاضی شعبه  211دادسرای عمومی وانقالب
مشهد روز گذشته با بیان این مطلب و در گفت
وگویی اختصاصی به خراسان گفت :با توجه
به گستردگی جرایم متهمان پرونده زورگیری
هــای خشن (گــربــه هــای وحــشــی) در نقاط
مختلف شهر و به ویــژه مناطق غرب مشهد،
دستورات ویژه ای از سوی قاضی غالمعلی
صادقی (دادســتــان مرکز خراسان رضوی)
برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به این
پرونده صادر شده است .قاضی کاظم میرزایی
افــزود :اعضای این شبکه زورگیری در قالب
باندهای دو یا سه نفره به ارتکاب جرم می
پرداختند اما در نهایت همه آن ها با یکدیگر
در ارتباط بودند و به عنوان یک شبکه گسترده
زورگیری در مشهد فعالیت داشتند.
قاضی این پرونده اضافه کرد :به دنبال وقوع
یــک فقره قتل عمدی در تــاریــخ ســی و یکم
تیرماه که طی آن جوان  21ساله ای به نام امیر
اسدی طعمه زورگیران گوشی قاپ شد و با
ضربات کارد جان خود را از دست داد ،پرونده

زورگیران مخوف در شعبه ویژه جنایی مشهد
گشوده شد و طی  11شبانه روز فعالیت های
اطالعاتی و پلیسی ،هفت عضو اصلی این
شبکه به همراه تعدادی از مالخران دستگیر
شدند.
ایــن مقام قضایی تصریح کــرد :گستردگی
ارتــکــاب جــرایــم خشن توسط متهمان این
پرونده و همچنین اقدامات خطرناک آنان که
توام با ایجاد رعب و وحشت و ضرب و جرح با
سالح سرد بــود ،به جایی رسید که با دستور
دادستان مرکز خراسان رضوی ،مقرر شد همه
اتهامات اعضای این شبکه در شعبه ویژه جنایی
مورد رسیدگی قرار گیرد« .قاضی میرزایی»
همچنینبااشارهبهصدوردستورانتشارتصاویر
تعدادی از اعضای اصلی این شبکه در روزنامه
خــراســان ،از شهروندان خواست چنان چه
طعمه زورگیران خشن شده اند برای شناسایی
متهمان به پلیس آگاهی خراسان رضوی واقع

رازجسدیدرساختماننیمهساز

تصویر جسد کشف شده در ساختمان نیمه ساز

جست و جو در کوهی از یخ و برف در غار چما در
شهرستان کوهرنگ طاقت فرسا بود و امدادگران
توانستند گردشگران را از زیر کوه یخی نجات
دهند.
به گزارش رکنا ،ساعت  16:37جمعه یازدهم
مــرداد ،امدادگران پایگاه مرکزی کوهرنگ از
طریق تماس اورژانــس ،از حادثه مرگباری در
غارچما اطالع یافتند .گزارش های اولیه حکایت
از آن داشت که در جریان ریزش یک تونل برفی ،
یک نفر جان باخته است و چند گردشگر نیز در زیر
کوهی از برف و یخ گیر افتاده اند.
مــعــاون امـــداد و نــجــات جمعیت هــال احمر
چهارمحال و بختیاری که در صحنه حادثه حضور
داشته ،با اعالم جزئیات عملیات صورت گرفته
برای امداد و نجات در این حادثه می گوید :زمانی
که به محل حادثه رسیدیم ،مردم  ،پیکر بی جان
تنها جان باخته حادثه را که مــردی جــوان و از
اهالی جیرفت بود بیرون کشیده بودند ،یک خانم
نیز آسیب دیده بود که ایشان نیز با یک خودرو به
بیمارستان منتقل شده بود.
ظاهری عبده وند می افزاید  :در نخستین لحظات
حضور تیم امداد و نجات ،برخی شاهدان حادثه
مدعی شدند کــه عــاوه بــر جــوان جــان باخته
وخانمی که مجروح شده بود ،تعدادی گردشگر
نیز در زیرتوده برفی سقوط کرده گیر افتاده اند،
با شنیدن این خبر ،به سرعت عملیات امــداد و
نجات را شروع کردیم و در یک عملیات سنگین
و سخت که در آب های سرد خــارج شده از غار
صورت گرفت  ،مجبورشدیم توده بسیار بزرگی
از یخ و برف را با تجهیزات همراهمان تکه تکه و
خرد کنیم تا بتوانیم در صورتی که کسی در زیر آن
گیر افتاده باشد او را خارج کنیم اما خوشبختانه
با پایان عملیات مشخص شد که کسی در زیر توده
یخی نبوده و به این ترتیب عملیات پایان یافت.
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سجادپور -تالش کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی برای افشای
راز جسد متالشی شده مرد مجهول الهویه
در حالی آغاز شد که طبق اظهارات برخی
از اهالی محل ،ساختمان در حال احداث
متعلق به یکی از ادارات مشهد است.
به گــزارش خــراســان ،صبح روز گذشته،
اهالی خیابان شهید فکوری  12که از بوی
تعفن منتشرشده در ساختمان نیمه ساز به
تنگ آمده بودند موضوع را به نیروهای آتش
نشانی اطالع دادند.
دقایقی بعد امدادگران ایستگاه شماره 7
آتش نشانی عازم محل شدند و پس از مدتی
جست و جو ناگهان ،جسد متالشی شده

مــردی را زیر ساختمان مذکور مشاهده
کردند که دچار فساد نعشی شدیدی شده
بــود .آنــان با دیــدن این صحنه دلخراش،
بالفاصله مراتب را به پلیس اطالع دادند
و به این ترتیب نیروهای کالنتری شهرک
ناجا با حفظ صحنه حادثه ،منتظر دستور
قضایی بودند که قاضی ویژه قتل عمد وارد
محل کشف جسد شد.
بررسی های مقدماتی قاضی علی اکبر
احمدی نژاد نشان می داد چندین روز از
مرگ مرد مجهول الهویه که بین  40تا 50
سال داشت ،می گذرد.
یکی از فرضیه های احتمالی ،سقوط از
ارتفاع بسیار زیاد محل کشف جسد بود که
بخشی از تحقیقات را به خود معطوف کرد
اما هنوز راز مرگ این مرد که شلوار لی کتان
سرمه ای با کفش های قهوه ای سوخته به
تن داشت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بــا دستور قاضی شعبه  208دادســرای
عمومی و انقالب مشهد جسد این مرد که
موهای بلندی نیز داشت برای تعیین علت
دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.

ماجرای عکاس آتشافروزی که  ۵۰۰باغ را به آتش کشید!
باغستان یک هــزار ساله سنتی قزوین که
چندی قبل به عنوان میراث ملی در کشور به
ثبت رسید و اکنون در مسیر ثبت جهانی است،
در حادثه ای عجیب خاکستر شد .به گزارش
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تسنیم ،قدیر موسی خوانی معاون عملیات
سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین گفت:
چندیقبلگویاعکاسیکیازخبرگزاریهای
معروف قزوین به نیت عکاسی از خسارت های

در ابــتــدای منطقه رضاشهر مشهد مراجعه
کنند .قاضی شعبه  211دادســرای عمومی
و انقالب مشهد خاطرنشان کرد :امروز (روز
گذشته) کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان
رضوی در ادامه دستگیری دیگر افراد مرتبط با
این پرونده ،موفق شدند یکی دیگر از مالخران
اصلی گوشی های سرقتی را دستگیر کنند
که متصدی یک فروشگاه تلفن همراه در جاده
قدیم قوچان بود .وی گفت :متهم به قتل که
«امیرحسین – الف» نام دارد در بازجویی های
تخصصی به فــروش چندین دستگاه گوشی
تلفن همراه به این مالخر اعتراف کرده بود.
قاضی کاظم میرزایی با بیان این که مالخران
اموال سرقتی و به ویژه گوشی های تلفن همراه
در این پرونده حساس ،حاشیه امنی نخواهند
داشت ،اضافه کرد :عملیات کارآگاهان تا ریشه
یابی کامل اعضای این شبکه مخوف درحالی
ادامه دارد که برخورد قاطعی با مالخران اموال

سرقتی صورت می گیرد چرا که اگر مالخری
نباشد ،سارقان تشویق به ارتکاب جرایم خشن
نخواهند شــد یــا ایــن گونه جــرایــم بــا کاهش
چشمگیری روبــه رو می شــود .قاضی شعبه
ویژه جرایم جنایی در پایان ضمن قدردانی از
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی و به
ویژه سرهنگ غالمی ثانی (رئیس اداره جنایی
آگاهی) که در دستگیری اعضای این شبکه
نقش داشتند ،به شهروندان توصیه کرد :در
صورت مواجهه با مجرمان خطرناک ومسلح،
از مقابله فیزیکی با آنان خودداری کنند و فقط
مشخصات ظاهری و نوع و رنگ وسیله نقلیه
آنان را به خاطر بسپارند تا در اولین فرصت با
پلیس  110تماس بگیرند .وی در پایان از
مالباختگان جرایم گوشی قاپی خواست
هنگام مراجعه به پلیس آگاهی مدارک مستند
ِ
مالکیت امــوال سرقتی مانند شماره
اثبات
سریال را به همراه داشته باشند.

نجاتمعجزهآسای ۴نفرازداخلمخزنگازوئیل
مدیرعاملآتشنشانیمشهدازنجاتمعجزه
آسایچهارنفرازاعضاییکخانوادهازدرون
مخزن گازوئیل توسط گروههای امــداد و
نجات آتش نشانی شهر مشهد خبر داد .به
گزارش روابط عمومی و بین الملل سازمان
آتــش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
مشهد ،آتشپاد دوم امیر عزیزی با بیان این
مطلب افزود :بامداد دیروز یک شنبه در پی
تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵
مبنیبرگرفتارشدنچهارعضویکخانواده
در درون یک مخزن خالی گازوئیل در حومه
مشهدستادفرماندهیبالفاصلهگروهنجات
ایستگاه شماره  ۳۶را به محل حادثه در
منطقهباغونآباددرحومهمشهداعزامکرد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی خاطرنشان
کرد :با حضور آتش نشانان در محل حادثه
مشخص شد که یکی از اعضای این خانواده
چهار نفره به قصد تنظیف یک مخزن خالی
گازوئیل اقدام به ورود به داخل این مخزن
کرده بودکه به دلیل گازگرفتگی ،در داخل
مخزن مسموم و محبوس می شود ودیگر
فرزندخانوادهوپدرومادراینفردنیزکهقصد
وارد شده به باغستان سوخته قزوین به بخشی
از باغستان مراجعه می کند که با آتش خاموش
شده توسط آتش نشانان مواجه می شود.
وی افزود  :این عکاس برای طبیعی تر جلوه
دادن عکس هــا اق ــدام بــه آتــش افـــروزی در
گوشه ای از این باغستان میکند که به دلیل

عکس از آتش نشانی مشهد

نجات فرزندشان را داشتند ،بدون رعایت
نکات ایمنی وارد مخزن می شوند که آن
ها هم به دلیل شدت گازهای سمی داخل
این مخزن دچار گاز گرفتگی و مسمومیت
می شوند و نمی توانند از تانکر خارج شوند
بالفاصلهآتشنشانانبااستفادهازتجهیزات
حفاظت فردی ویژه ،داخل این مخزن می
روند و این افراد را به سرعت از درون مخزن
خــارج می کنند و عملیات اکسیژن تراپی
توسطنجاتگرانآتشنشانیرویمسمومان
انجاممیشودکهخوشبختانهاینافرادنجات
می یابند و به سرعت توسط تکنسینهای
اورژانــس حاضر در محل برای سیر مراحل
درمانیبهبیمارستانمنتقلمیشوند.
ماهیت باغستان و سرعت باد در کمتر از چند
دقیقه مساحت زیــادی از باغستان در آتش
می سوزد.وی بیان کرد :در این آتش سوزی
حدود  500باغ سنتی قزوین به آتش کشیده
شده و خسارت زیادی بر این باغستان تحمیل
شده است.

خوب می دانم تا چه انــدازه احترام پدر و مادر
سفارش شــده اســت و من هم باید مانند همه
فرزندان به گونه ای رفتار کنم که خدای ناکرده
پــدر و مــادرم از من رنجیده خاطر نشوند اما
رفتارهای نامتعارف پدرم طوری مرا در شرایط
سختی قرار داد که برای رهایی از این وضعیت
دست به دامان قانون شدم تا ...
زن  21ساله ای که به اتهام تهمت های ناروا و
کتک کاری در مألعام از پدرش شکایت کرده
بود در حالی که مرجوعه قضایی را در دست
داشت درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار
اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت :زمانی که
کودکی خردسال بودم پدرم برای یافتن شغلی
مناسب راهی مشهد شد و هر دو هفته یک بار
برای دیدار ما و همچنین پرداخت هزینه های
زندگی به شهرستان می آمد اما آرام آرام مشغله
های کاری را بهانه می کرد و فاصله دیدار ما با
پدر طوالنی شد به طوری که گاهی انتظار مادرم
چند ماه طول می کشید این شرایط خانوادگی
در روحیه و تحصیل من تاثیر گذاشت و آن قدر
درس هایم ضعیف شد تا این که مجبور شدم
در سال آخر مقطع ابتدایی درس و مدرسه را
رها کنم و از سوی دیگر پدرم به بهانه این که در
مشهد زندگی مجردی دارد و همدمی ندارد تا
به وضعیت زندگی او رسیدگی کند با زن جوان
دیگری ازدواج کرد.
با وجود این چنان به همسر دومش وابسته بود که
بی چون و چرا همه خواسته هایش را برآورده می
کرد و مطیع همسرش بود.
چند سال بعد از این ماجرا و در حالی که من وارد
سیزدهمین بهار زندگی ام شده بــودم مادرم
اسباب و اثاثیه منزل را جمع کرد و راهی مشهد
شد اما او که دوســت نداشت در کنار هوویش
زندگی کند منزلی را در حاشیه شهر اجــاره
کرد تا به پدرم نزدیک باشد اما باز هم در رفت و
آمدهای پدرم به منزل ما تغییری حاصل نشد.
هنوز چند ماه بیشتر از مهاجرت ما به مشهد
نگذشته بود که روزی همسر دوم پدرم مرا دید و
برای پسرش خواستگاری کرد پدرم نیز که نمی
توانست در برابر خواسته های همسرش مقاومت
کند بالفاصله به این ازدواج رضایت داد به همین
دلیل و با اصــرار پــدرم خیلی زود من به عقد
«قنبرعلی» درآمدم اما او جوانی بیکار بود و ادعا
می کرد در مشهد شغل مناسبی برایش پیدا نمی
شود به همین دلیل تصمیم گرفت برای کارکردن
به اصفهان برود و اصرار می کرد که من هم باید
همراه او به اصفهان مهاجرت کنم ولی این بار
پــدرم مقابل او ایستاد و اجــازه نــداد مرا همراه
خودش ببرد .او معتقد بود تا هنگامی که جشن
عروسی برگزار نشده و زندگی مشترک مان را
آغاز نکرده ایم من نباید به شهری دوردســت و
غریب بروم .او می گفت :دخترم در کنار من و
مادرت زندگی می کند تا زمانی که سرو سامان
بگیری و بتوانی زندگی ات را در شهری غریب
اداره کنی!
با وجود این قنبرعلی هر دو پایش را در یک کفش
کرد و در برابر پدرم ایستاد .او می گفت :سعیده
همسر من است و هر کجا که من بخواهم باید
همان جا زندگی کند.
خــاصــه ایــن اخــتــافــات بــه جــایــی رســیــد که
قنبرعلی در  15سالگی مــرا طــاق داد و این
گونه بدون آن که دخالتی در سرنوشت و آینده
ام داشته باشم مهر طالق مرا از او جدا کرد.
خالصه این موضوع چندین ماه روح و روانم را به
هم ریخت و من دوباره به دختری تنها و بی پناه
تبدیل شدم.
در حالی که خودم را با این وضعیت زندگی وفق
می دادم جوانی به نام «ابراهیم» به خواستگاری
ام آمد .او از همشهریان مادرم بود و جوانی باوقار
به نظر می رسید من هم که از این وضعیت زندگی
خسته شــده بــودم بــدون هیچ گونه تحقیقی
بالفاصله پاسخ مثبت دادم و سر سفره عقد
نشستم اما تنها سه روز از ازدواج مان می گذشت
که فهمیدم همسرم به مواد مخدر صنعتی اعتیاد
دارد در عین حال به خاطر این که خودم او را
انتخاب کرده بودم نمی توانستم با پدر و مادرم
درد دل کنم یا از ماجرای اعتیادش سخن بگویم.
ایــن بــود که سکوت کــردم تا زندگی ام دوبــاره
متالشی نشود ولی همسرم رفتارهای خطرناکی
داشــت به طــوری که با استعمال مــواد مخدر
صنعتی دچار توهم می شد و مرا به شدت مورد
ضرب و جرح قرار می داد او حتی هنگام خماری
نیز کنترلش را از دست می داد و مرا تا سر حد
مرگ کتک می زد این بود که دیگر دوام نیاوردم
و با بخشیدن مهریه ام از ابراهیم طالق گرفتم و
نزد مادرم بازگشتم اما نمی توانستم سر بار مادرم
بشوم به همین دلیل منزلی برای خودم اجاره
کردم تا با کار کردن در بیرون از منزل زندگی
مستقلی داشته باشم ولی پدرم معتقد بود چون
زنی مطلقه هستم باید حتما نزد مادرم زندگی
کنم! او با همین اعتقاد وقتی مرا در خیابان دید
در انظار مردم به شدت کتکم زد و تهمت های
ناروایی به من نسبت داد تا جایی که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

