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خط زرد

توصیه های پلیس برای پیشگیری
از گرایش به مواد مخدر
جوانان ونوجوانانی که توانایی «نه گفتن» به
پیشنهادهای غیر اخالقی را دارند،از آلوده شدن
به انحرافات اجتماعی مصون می مانند.
نوجوان ما بیشتر نیاز به سرمشق دارد تا عیب
جویی.
جوانی که احساس می کند مدام از او خرده
می گیرند و مورد آزار وتمسخر قرار می گیرد،در
آغاز دچار کناره گیری اجتماعی می شود وسپس
مــی کوشد از طریق پرخاشگری وسرکشی
واکنش نشان دهد.
کسانی کــه محبت کافی از والــدیــن خود
دریافت نکرده ودر معرض خشونت قرار داشته
اند،مستعدترین افراد برای بروز رفتارهای پر
خطر هستند.
برای مصون ماندن فرزندان خود از آسیب های
اجتماعی،مهارت رفتار قاطعانه را بیاموزیم.
درانتخاب دوستان شایسته ،به فرزندان خود
کمک کنیم.
افــراط در مالمت وسرزنش،آتش لجبازی
وسرکشی را شعله ور می سازد.
بــرای انتقاد کــردن از نوجوانان باید ابتدا
به دنبال یک نکته مثبت برای تعریف وتمجید
باشیم،چرا که انتقاد به تنهایی باعث بیگانه شدن
نوجوان با والدین می شود.
فرزندان خود را از محبت سیراب کنیم تابه
محبت های دروغین دل نبندند.
هنگامی که محیط خانه ناامن باشد،خیابان
جایگزین خانه می شودوشیادان جایگزین پدر
ومادر.
ساعات ورود وخروج فرزندانتان را ازمدرسه
کنترل کنید وهرگونه تاخیر آن ها را جدی
بگیرید .در عین حال از برانگیختن احساسات
آن ها خودداری کنید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

قاچاقگاوبااتوبوس!
توکلی -اتوبوس حامل  4راس گاو قاچاق در
کرمانتوقیفشد.رئیسپلیسآگاهیفرماندهی
انتظامیاستانکرمانگفت:مامورانادارهمبارزه
با قاچاق کاال و ارز این پلیس مستقر در سه راهی
راین(ایستگاهمرصاد)،هنگامکنترلوسایلنقلیه
عبوری يك دستگاه اتوبوس را متوقف کردند .به
گزارش خبرنگارما سرهنگیدا...حسنپورافزود:
ماموراندربازرسیازقسمتبارایناتوبوسچهار
راس گاو قاچاق و فاقد مجوز حمل کشف کردند.
وی از دستگیری یک متهم در این زمینه خبر داد
و ارزشریالیاحشامرا 150میلیونذکر کرد.

حادثه در قاب

نجات معجزه آسای راننده کامیونت
پس از سقوط درخت تنومندبه روی خودرو
در خیابان پنجتن مشهد

سجادپور -دعــوای ترافیکی سرنشینان دو
خودرو در بزرگراه فجر مشهد ،جنایت شبانه
وحشتناکی را رقم زد که از اعتراض به محل
نامناسب پارک خودرو آغاز شد.
به گــزارش خــراســان ،ایــن حادثه دلهره آور
ساعت  3بــامــداد روز گذشته هنگامی رقم
خــورد که یک دستگاه پژو  405نقره ای در
سراشیبی سه راهی طبرسی شمالی متوقف
شده بود در این لحظه راننده یک دستگاه پژو
 206که قصد داشت به سرعت از کنار 405
عبور کند دچار مشکل ترافیکی شد .سرنشین
 206شیشه خودرو را پایین کشید و به راننده
 405اعتراض کرد! این اعتراض که به توهین
و فحاشی کشید با رجزخوانی سرنشینان ادامه
یافت و ناگهان تعقیب و گریز خودروها برای
«زهرچشم گرفتن» و «قدرت نمایی» آغاز شد
تا این که هر دو خودرو در خیابان نظام دوست
متوقف شدند .گزارش خراسان حاکی است،
در تاریکی شب ،سرنشینان  405و  206که
زودتر خود را از درون خودروها بیرون کشیده
بودند ،یقه یکدیگر را گرفتند و این گونه نزاع
بین آن ها شکل گرفت اما در این میان ناگهان
تیغه چاقویی که دست راننده  206بود در
تاریکی شب درخشید و از سوی دیگر راننده
چماق به دست  405نیز از خودرو پیاده شد.
نزاع شبانه وحشتناکی با فریادهای دلخراش،
رقم خورده بود که در یک لحظه سرنشین405
که رضا نام داشت تلوتلو خوران به یک دستگاه
سمند پارک شده در همان منطقه تکیه داد.
ضربات عمیق چاقویی که بر قفسه سینه ،زیر
بغل و پهلوی چپ او فرو رفته بود ،نای ایستادن

اعالم کرد که خــودرواش سرقت شده است!
زمانی که این شماره پالک در بی سیم های
پلیس پیچید بالفاصله قاضی با تجربه شعبه
 211دادســـرای عمومی وانــقــاب مشهد،

را از وی گرفت .جــوان  21ساله که غرق در
خون بود بعد از حدود  10ثانیه دیگر نتوانست
روی پاهایش بایستد و نقش بر زمین شد.
در همین لحظه خـــودروی گشت انتظامی
کـــه در آن اطــــراف
مشغول انجام وظیفه
بـــود ب ــه طـــرف محل
نــزاع حرکت کــرد اما
سرنشینان  206با
سرعت سرسام آوری
در ح ــال ــی از محل
جــنــایــت گــریــخــتــنــد
کــه جـــوان  21ساله
مــجــروح دیــگــر نفس
نمی کشید و جان خود
را از دست داده بود! محل آغاز درگیری رانندگان به خاطر اعتراض ترافیکی
بــــنــــابــــر گــــــــزارش
خــراســان ،دقایقی بعد نیروهای انتظامی دستور دستگیری مالک خودرو را به نیروهای
ماجرای این جنایت وحشتناک را به قاضی انتظامی ابالغ کرد چرا که تجربه جنایی مقام
ویژه قتل عمد مشهد اطالع دادند و با حضور قضایی نشان می داد در پس ماجرای اعالم
شبانه قاضی کاظم میرزایی در بولوار طبرسی سرقت ساختگی ،پنهان کردن راز قتل وجود
شمالی ،تحقیقات میدانی در این باره آغاز شد .دارد! بنابراین نیروهای کالنتری میرزا کوچک
با دستور مقام قضایی جسد جوان  21ساله به خان مشهد وارد عمل شدند و در حالی مالک
پزشکی قانونی انتقال یافت و بررسی شماره جوان پژو  206را دستگیر کردند که مشخص
پالک خودروها در اولین مرحله از عملیات شد خودروی 206مذکور نیز در خیابان شهید
علیمردانی رها شده است.
تحقیقات میدانی مورد توجه قرار گرفت.
با مشخص شدن پالک پژو  206سفید رنگ ،این جوان که در ابتدا سعی داشت خود را از
بالفاصله دستور توقف خودرو به کلیه گشتی همه ماجراهای وحشتناک یک ساعت قبل بی
های پلیس اعالم شد اما هنوز ساعتی از این خبر نشان بدهد وقتی چشم در چشم قاضی
ماجرا نگذشته بــود که مالک  206با بیان میرزایی دوخت دیگر نتوانست بیشتر از این
شماره خودروی خود به نیروهای پلیس  ،110به داستان سرایی بپردازد چرا که این جمله

قاضی که «تا ساعت  3بامداد خودت سوار بر
خودرو بودی! » او را مات و مبهوت در جایش
میخکوب کرد .این جوان درحالی که بیان می
کرد با متهم فراری پسرخاله است در تشریح
ماجرا گفت :ما در  100متری فجر حرکت می
کردیم که یک دستگاه پژو  405در سراشیبی
سه راهــی پل فجر متوقف شــده بــود! همین
موضوع ترافیکی به مشاجره لفظی توهین
آمیز کشید و ما برای آن که شماره پالک 405
را برداریم که سرنشینان آن شیشه خودروی ما
را شکسته بودند به تعقیب آن ها پرداختیم ولی
در خیابان نظام دوست درگیری بین ما رخ داد
و من از پسرخاله ام خبری ندارم!
گزارش خراسان حاکی است :دقایقی بعد و با
رصدهای اطالعاتی کارآگاهان اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی که با راهنمایی
های قاضی میرزایی همراه بود ،سرنخ هایی از
همسر صیغه ای متهم فراری در خیابان نظام
دوســت به دست آمد و کارآگاهان با دستور
قاضی ویــژه قتل عمد به منزل همسر صیغه
ای وی عزیمت کردند اما متهم به قتل از آن
جا گریخته بود! همسر صیغه ای وی به مقام
قضایی گفت :همسرم هراسان به منزل آمد و
با تعویض لباس هایش در حالی که به شدت
نگران و مضطرب بود از خانه بیرون زد!
بنابراین گـــزارش ،منزل پــدر متهم نیز که
دقایقی بعد از جنایت با آن ها تماس گرفته
بود در خیابان شهید علیمردانی شناسایی
شد تاکنون چند نفر از عوامل مرتبط با این قتل
دستگیر شده اند و تحقیقات همچنان برای
دستگیری قاتل ادامه دارد.

اعترافباند«جانا»بهبیشاز 100فقرهسرقت
سجادپور -با دستگیری زن  24ساله معروف
به «جــانــا» راز بیش از  100فقره سرقت در
مشهد و طرقبه – شاندیز فاش شد .به گزارش
خراسان فرمانده انتظامی طرقبه و شاندیز از
عملیات گسترده پلیس آگاهی برای شناسایی
و دستگیری اعضای باند سرقت خودرو
خبر داد که سرکردگی آن را یک زن
جــوان به عهده داشــت .سرهنگ علی
اکبرحسینپوردرتشریحاینخبرگفت:
در تحلیل سرقت هــای داخــل خــودرو
در مشهد و بینالود کارشناسان پلیس
آگاهیطرقبهوشاندیزمتوجهشگردهای
مشترک سارقان در این پرونده ها شدند
ودستگیریاعضایاینباندرادردستور
کار خود قرار دادنــد .وی افــزود :پس از
پنجروزکارشبانهروزیوانجامتحقیقات
میدانی و بهره گیری از شیوه های نوین

پلیسی ،سرانجام سرکرده این باند که خانم
جوان 24سالهایمشهوربه«جانا»بودبههمراه
تعدادی از اموال مسروقه شناسایی و دستگیر
شد.این مقام انتظامی اضافه کرد :در بازجویی
هایانجامشده،اینزنجوانهمدستانخودرا

بهپلیسمعرفیکردکهدرادامهعملیاتوباانجام
هماهنگیهایقضاییسهعضودیگراینبانددر
نقاطمختلفمشهدودرعملیاتهایغافلگیرانه
پلیسدستگیرشدندوضمنتوقیفدوخودروی
تیباوزانتیاسالحومهماتازنوعوینچستر،نیزاز

مخفیگاه آنان به دست آمد .وی تصریح کرد :در
بازرسیازمخفیگاهسارقانهمچنینحدود11
گرممخدرصنعتیوتعدادزیادیاموالمسروقه
شامل تلفن های همراه و قطعات خــودرو نیز
کشفوضبطشد.

۱۳
در امتداد تاریکی

زنی در باند سرقت های لوکس
روزی که با «دانــیــال» در یکی از کانال های
تلگرامی آشنا شدم هرگز در خواب هم نمی دیدم
که به دلیل فرار از تنهایی وارد یکی از باندهای
«سرقت لوکس» شوم که سرکرده آن ...
زن جوانی که به دنبال یک«سوء تفاهم» اعضای
باند «سرقت های لوکس» در مشهد را لو داد،
درب ــاره چگونگی تشکیل ایــن باند سرقت به
کارشناس و مددکار اجتماعی کالنتری میرزا
کوچک خان مشهد گفت :حدود دو سال قبل به
خاطر این که با همسرم تفاهم اخالقی نداشتم از
او جدا شدم و نزد خانواده ام بازگشتم چرا که می
خواستم زنی آزاد باشم و در جشن ها و دورهمی
های دوستانم شرکت کنم اما همسرم به شدت
مخالف این گونه رفتارها بود و مرا از رفت و آمد با
دوستانم منع می کرد.
خالصه بعد از طــاق در یــک هتل آپارتمان
مشغول کار شدم و زندگی جدیدی را آغاز کردم
دیگر به راحتی با دوستانم در کافه و رستوران ها
قرار می گذاشتم و در پارتی های شبانه شرکت
می کردم تا این که حدود یک سال قبل در یکی
از گروه های دوستانه کانال تلگرامی با دانیال
آشنا شدم.
طولی نکشید که با ابراز عالقه های عاشقانه و
وعده و وعیدهای ازدواج ،در کنار دانیال قرار
گرفتم .او توجه زیادی به من داشت به طوری که
تشویقم کرد تا منزلی را در همسایگی او اجاره
کنم تا این گونه به یکدیگر نزدیک تر شویم .آن
قدر شیفته و دلباخته دانیال شده بودم که حتی
به صیغه محرمیت نیز فکر نکردم و بدین ترتیب
وارد یک رابطه ناشایست شدم اگرچه خانواده
ام با زندگی مستقل من به شدت مخالفت می
کردند اما من هیچ نصیحتی را نمی شنیدم جز
آن که در کنار دانیال باشم .باالخره اسباب و
اثاثیه ام را به منزلی منتقل کردم که دانیال برایم
رهن کرده بود.
در افکار خودم زندگی ایده آلی ساخته بودم و به
قطع ارتباط فامیل و آشنایانم نیز اهمیتی نمی
دادم .تنها دلخوشی ام این بود که سایه مردی
بــاالی سرم قــرار دارد .هنوز دو هفته بیشتر از
این ماجرا نگذشته بود که فهمیدم دانیال لوازم
سرقتی را در منزلمان پنهان می کند .اما او با آن
که رفت و آمد و تلفن های مشکوکی داشت باز
هم حقیقت موضوع را کتمان می کرد با این حال
زمانی که دریافت من فقط قصد کمک به او را
دارم و سرنوشتمان به یکدیگر گره خورده است
ماجرای سرقت هایش را بازگو کرد و بدین ترتیب
من هم حاضر به همکاری با او شدم تا اقساط
بانکی ام را بپردازم  .خالصه با ورود من به باند
دانیال و یکی از همدستانش ،شگردهای سرقت
تغییر کرد تا با سرقت های لوکس پول بیشتری
به دســت آوری ــم .از آن روز لباس هــای شیکی
برایم خریدند و من با آرایــش های غلیظ زنانه
سرو وضع ظاهری ام را به گونه ای آراستم که به
راحتی طعمه مردان هوسران شوم .از آن روز به
بعد در خیابان منتظر توقف خودروهای لوکس
و گران قیمت می شدم و بالفاصله با راننده آن
طرح دوستی می ریختم .سپس در حالی که
دانیال و همدستش سوار بر موتورسیکلت ما را
تعقیب می کردند راننده خودروی گران قیمت
را به بهانه خرید بستنی ،آب میوه یا صرف نهار به
گوشه خیابان می کشاندم در همین حال وقتی
راننده برای خرید خوراکی های درخواستی من
از خودرو پیاده می شد و آن را روشن رها می کرد
در یک لحظه دانیال از موتورسیکلت پایین می
پرید و با نشستن پشت فرمان خــودرو ،آن را به
سرقت می برد .بعد از آن هم لوازم با ارزش را به
همراه قطعات قابل فروش برمی داشتیم و سپس
خودرو را در مکانی پرت و خلوت رها می کردیم.
با این شگرد مردان هوسران زیادی را به دام می
انداختیم و با فروش قطعات اوراقی خودرو درآمد
خوبی داشتیم.
از س ــوی دیــگــر دانــیــال و همدستش پــاک
موتورسیکلت را نیز مخدوش کــرده بودند تا
شناسایی نشویم .مــن هــم کــه غــرق در رویــا و
لذت های کاذب زندگی بودم غافل از این که به
قهقرای دره بدبختی سقوط کرده ام همچنان به
این رابطه زشت در باند سرقت های لوکس ادامه
می دادم .تا این که چند روز قبل برخی لوازم از
منزل دانیال گم شد و او با تصور این که من آن
لوازم را سرقت کرده ام به پلیس  110زنگ زد
از سوی دیگر من هم که فکر می کردم دانیال
قصد دارد لوازم سرقتی را به تنهایی باال بکشد
به اتهام سرقت از منزلم از او شکایت کردم اما
وقتی نیروهای تجسس کالنتری میرزا کوچک
خان مشهد بــرای بررسی موضوع وارد منزلم
شدند و پالک مخدوش موتورسیکلت را دیدند
با طرح چند سوال تخصصی مرا به تناقض گویی
انداختند به طوری که مجبور شدم راز سرقت
های لوکس را فاش کنم و ...
شـــایـــان ذکــــر اســــت بـــه دســـتـــور ســرهــنــگ
محسن بــاقــیزاده حکاک (رئــیــس کالنتری
میرزاکوچکخان) پیگیری این پرونده در دایره
تجسس ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

