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خط زرد

هشدار پلیس درباره کارت بانکی
هنگام استفاده از عابربانک و وارد کردن
رمز عبور خود ،مراقب افــرادی که ممکن است
بخواهند شماره رمز عبور شما را ببینند ،باشید.
از نوشتن رمز عبور در کنار کارت خودداری
کنید ،از نگهداری رمز کارت در محلی نزدیک به
آن در کیف یا جیب خود و حتی در گوشی تلفن
همراهتان با اسم مشخص خودداری کنید.
تا حد امکان رمز عبور خود را به خاطر بسپارید
و جایی یادداشت نکنید.
هرچند وقت یک بار ،رمز کارت خود را عوض
کنید.
از انجام عملیات بانکی به پیشنهاد افــراد
غیرمطمئن بپرهیزید.
به هیچ وجه کارت خود را در اختیار فرد دیگری
قرار ندهید.
موقع گرفتن پول از عابربانک به هیچ وجه
پیشنهاد کمک افراد غریبه را نپذیرید.
در صورتی که کارتتان در دستگاه عابربانک
گیرکرد،بهپیشنهادافراد غریبهمبتنیبرمراجعه
به بانک برای گرفتن کارت توجه نکنید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

ماجرای پیشنهاد
رشوه  1۰میلیونی در مقر پلیس
توکلی -مامور وظیفهشناس بم به پیشنهاد رشوه
 ۱۰۰میلیون ریالی متهم مسائل غیر اخالقی
دســت رد زد .به گ ــزارش خبرنگارما ،فرمانده
انتظامیبمبابیاناینکهیکیازمتهمانکهبهاتهام
جرایم حوزه امنیت اخالقی و مسائل غیر اخالقی
در این یگان تحت نظر و بازداشت بود ،گفت :متهم
بهانگیزهکتمانو درج نکردنمدارکومستندات
موجود در پرونده اش ،به یکی از کارکنان در مقر
پلیس پیشنهاد  100میلیونی رشــوه می کند.
سرهنگ «نجفی» افزود :این مامور وظیفه شناس
با رد پیشنهاد وسوسه انگیز فرد مزبور ،بالفاصله
مراتبراصورتجلسهوبهبازرسیوحفاظتپلیس
شهرستانگزارشمیدهدو متهم رادررسیدنبه
هدفناشایستاشناکاممیگذارد.

مپیوترسرقتیخودرودرمشهدبانددزدانرالوداد
ماجرایعجیبکا

اخت

صاصی

مالخر ومالباخته درشوک!

سجادپور -مــاجــرای عجیب یــک دستگاه
کامپیوتر سرقتی خودرو در حالی باند دزدان
لوازم داخلی خودروها را زیر ذره بین پلیس
کشاند که مالخر و مــال باخته دچــار شوک
شــدنــد! بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان،
مــاجــرای خــوانــدنــی ایــن پــرونــده زمــانــی در
دستور کار پلیس مشهد قــرار گرفت که مرد
 42سالهای با پلیس  110تماس گرفت و از
دستبرد دزدان پراید ســوار به خــودرو پارک
ش ــد هاش خبر داد .او بــه مــامــوران تجسس
کالنتری میرزا کوچک خان مشهد گفت :شب
گذشته (ششم شهریور) خــودروی پژو پارس
را مقابل منزلم در خیابان میثم پارک کردم و
خوابیدم اما صبح روز بعد وقتی به سراغ خودرو
رفتم تازه فهمیدم که کامپیوتر خودرو توسط
دزدان حرفه ای سرقت شده است! کاری از
دستمساختهنبودفقطهمسایگان،سرنشینان
یک دستگاه پراید را دیــده بودند که به طرز
مشکوکی در کنار خــودروام پرسه می زدند!
گزارش خراسان حاکی است با ثبت گزارش
این سرقت در سیستم مرکز فرماندهی پلیس،
عملیات ردیابی و شناسایی دزدان حرفه ای
در حالی با دستور سرهنگ باقی زاده حکاک
(رئیس کالنتری میرزا کوچک خان) آغاز شد
که چند فقره سرقت دیگر کامپیوتر خودروهای
مختلف نیز در همان شب رخ داده بود! چند
ســاعــت بعد نــیــروهــای تجسس کالنتری،
ماجرای سرقت های شبانه کامپیوتر خودروها
را طی گزارشی به قاضی سید جواد حسینی
(مــعــاون دادســتــان مرکز خــراســان رضــوی)
اطالع دادند با توجه به اهمیت موضوع ،قاضی
حسینی نیز دستورات ویژه و محرمانه ای را
برای پیگیری این پرونده و دستگیری دزدان
حرفه ای صــادر کرد و از نیروهای انتظامی
خواست با استفاده از شگردهای تخصصی به
شناسایی سارقان بپردازند و تالش گستردهای
را برای متالشی کردن این باند سرقت آغاز
کنند.
اما از سوی دیگر و در حالی که ردیابی های

اطالعاتی نیروهای انتظامی با به کارگیری
منابع خبری و مخبران محلی وارد مرحله
جدیدی شده بود ،مال باخته 42ساله نیز عازم
خیابان معروف به گاراژدارها شد تا حداقل
یک دستگاه کامپیوتر دست دوم (استوک)
برای نصب روی خودرو خریداری کند .حدود
ظهر هفتم شهریور مــال باخته مذکور وارد
اوراق فروشی ناشناسی شد که به تازگی در
آن محدوده فعالیت می کرد! مال باخته این
پرونده که چارهای
جــز خــریــد قطعه
یــاد شــده نداشت
از فـــروشـــنـــده
ناشناس تقاضای
کامپیوتر دست
دوم کـــــرد .ایــن
فـــروشـــنـــده 32
ساله نیز بالفاصله
مبلغ  750هزار
تــومــان را بهای
قطعهمذکوراعالم
کرد و گفت :باید
حدود یک ساعت منتظر بمانید تا این قطعه را
از تعمیرگاه بیاورم! مال باخته که می دانست
بدون کامپیوتر چند روز از کار و زندگی عقب
می ماند موافقت کرد و به این ترتیب فروشنده
لــوازم دست دوم خــودرو ،حــدود یک ساعت
بعد با یک دستگاه کامپیوتر پژو پارس به محل
بازگشت .مال باخته نگاهی به قطعه مذکور
انداخت و گفت :تکه ای از این کامپیوتر در
محل سوکت آن شکسته اســت! فروشنده
سخنش را قطع کرد و گفت :اشکالی ندارد!
آن شکستگی ریــز در گوشه کامپیوتر هیچ
تاثیری در کارکرد آن ندارد! و کامپیوتر کامال
سالم است اما بــرای نصب آن روی خــودرو و
دریافت رمز کامپیوتر باید  50هزار تومان دیگر
به استادکار و نصاب کامپیوتر پرداخت کنید!
فروشندهدرادامهسخنانشگفت:شمارهتلفن
بدهید تا به تعمیرکار زنگ بزنم و با شما برای

نصب کامپیوتر و واردکردن رمز آن هماهنگ
کند! بنابر گزارش خراسان ،ساعتی بعد وقتی
مال باخته به محل قرار رسید و کاپوت خودرو را
باالزدناگهانتکهشکستهایازگوشهکامپیوتر
در محل نصب آن نمایان شد .مال باخته با
تعجبتکهشکستهرابرداشتوگوشهکامپیوتر
خریداری شده قرارداد در میان بهت و حیرت
فروشنده و مــال باخته ،تکه مذکور به طور
دقیق و مانند یک قطعه پازل گم شده جای
شکسته کامپیوتر
را پــر کــرد! بنابر
گزارش خراسان،
آن جا بود که مال
باخته  42ساله
مــتــوجــه شــد ایــن
همان کامپیوتر
متعلق به خودش
اســـــت کــــه شــب
گــذشــتــه مـــورد
دستبرد سارقان
قـــرار گرفته بود
بنابراین او بهای
کامپیوتر را پــرداخــت و سپس بــا کالنتری
میرزاکوچک خــان تماس گرفت و ماجرا را
توضیح داد .چند دقیقه بعد نیروهای زبده
تجسس با سرپرستی سرگرد کسروی عازم
خیابان گاراژدارها شدند و فروشنده ناشناس
را با کسب مجوز قضایی از قاضی سیدجواد
حسینی دستگیر کردند .همزمان با انتقال
متهم  32ساله به کالنتری ،بررسی های
غیرمحسوس نیروهای انتظامی در این باره
آغاز شد .تحقیقات محرمانه پلیس نشان می
داد که «ر-م» (متهم به مالخری) از مالخران
حرفه ای و سابقه دار است که دوبــار به جرم
مالخری کامپیوتر و دیگر قطعات خــودرو
دستگیر شــده و دو ســال از عمرش را پشت
میله های زندان گذرانده است .ادامه بررسی
هــای غیرمحسوس بیانگر آن بــود که متهم
مذکور حدود دو ماه قبل و بعد از آن که رافت

خراسان

اسالمی شامل حالش شده و با عفو از زندان
آزاد شــده اســت در حالی به خرید و فروش
قطعات خــودرو روی آورده که ادعــا می کند
کامپیوتر مذکور سرقتی نبوده و از یک هفته
قبل آن را به تعمیرکار داده است در حالی که
تکه شکسته داخــل خــودروی مــال باخته به
طــرز عجیبی در محل تکه شکسته گم شده
کامپیوتر قــرار گرفت و آن را تکمیل کــرد! به
گــزارش اختصاصی خراسان ،در ادامــه این
ماجرا و با دستور سرپرست مجتمع قضایی
شهید بهشتی مشهد ،گروه ویژه ای از نیروهای
تجسسکالنتریمیرزاکوچکخانبهبازرسی
فروشگاه تازه تاسیس «ر-م» پرداختند و چهار
دستگاه کامپیوتر ،پنج عدد پمپ ای بی اس و
دو عدد آینه بغل خودرو کشف و ضبط کردند.
در اثنای رسیدگی به این پرونده ،مال باختگان
دیگری نیز که کامپیوتر خودروهای آنان در
همان شب و در خیابان وحید مورد دستبرد
قرار گرفته بود با مراجعه به کالنتری از مالخر
مذکور و باند دزدان پرایدسوار شکایت کردند.
یکی از شاکیان در این باره گفت :حدود ساعت
 6صبح هفتم شهریور کامپیوتر خــودروی
پژو  206که متعلق به همسرم است سرقت
شد اما همسایگان سه سرنشین یک دستگاه
پراید سفید رنگ را دیده بودند که به خودروی
همسرم دستبرد زده اند! مال باخته دیگری نیز
که کامپیوتر خودرواش مورد دستبرد سارقان
حرفه ای قــرار گرفته بود با اعــام شکایت از
مالخر و ســارقــان گفت :خ ــودروی پــژو مدل
 88را در خیابان وحید پارک کرده بودم که
توسط سه سرنشین یک دستگاه پراید مورد
دستبرد قرار گرفته است و سارقان کامپیوتر
آن را دزدیده اند .این مال باخته افزود :با توجه
به شگرد اعضای این باند و شیوه سرقت آنان
تقاضای رسیدگی دارم! گــزارش خراسان
حاکی است ،در پی اظهارات متهم و شاکیان
و همچنین سرنخ های به دست آمده از اعضای
این باند سرقت ،تالش نیروهای تجسس برای
شناسایی دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

مادرزن،دامادشراباساطورعقیمکرد!
گزارش رسانه های افغانستانی حاکی از آن
است که زن  48ساله زمانی که متوجه نیت
پلید داماد  32ساله اش نسبت به خود شد در
یک عمل ناگهانی با ساطور او را عقیم کرد.
به گزارش رکنا ،پس از شکایت خانواده داماد به
اداره پلیس و دستگیری منیره به جرم سوءقصد
به جان پسرشان مشخص شد که عبدا ...پس از
ازدواج با دختر خانواده  ،نیت شومی نیز به مادر
زن خود داشته که ناکام مانده است.
پس از دستگیری عبدا ...و بازجویی های اولیه

در بیمارستان مشخص شد که وی زمانی که
فهمید پدر همسرش مدت طوالنی است که
فوت شده و مادر زن جوانش بدون همسر مانده
است تصمیم گرفت تا با او ارتباط برقرار کند .به
همین خاطر چندین بار به سراغ او رفت اما هر
بار با ضرب و شتم از سوی مادرزنش رو به روشد
که این بار مورد حمله با ساطور قرار گرفت و از
مردانگی ساقط شد .هم اکنون متهم تا زمان
بهبودی اوضاعش در بیمارستان بستری است
تا مجازاتی برایش در نظر گرفته شود.

حکم پورشهسوارجنجالی اصفهانصادرشد
پورشه سوار جنجالی خیابان کارگر اصفهان
به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم شد .
اردیبهشت امسال پسر 24ساله پورشه سوار
در خیابان کارگر اصفهان به دلیل سرعت
غیر مجاز و رعایت نکردن فاصله طولی پس
از برخورد با یک دستگاه پراید متواری شد
و راننده پراید به سبب شدت جراحات وارد
شده در بیمارستان جان باخت  .این حادثه در
شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی با
عنوان واکنش مراجع قضایی به دور دور های
شبانه به همراه داشت .به گزارش رکنا ،اکنون

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت:
در پی وقوع برخورد سواری پورشه با پراید و
فوت راننده پراید در پی آن  ،تحقیقات اولیه
این پرونده در دادسرای عمومی و انقالب مرکز
استان بررسی شد .
محمدرضا حبیبی افزود :بر این اساس شعبه
 122دادگاه کیفری  2با بررسی عوامل موثر
در این پرونده  ،بی احتیاطی راننده خودروی
پورشه را در رانندگی محرز دانست و وی را
مستند به قوانین مربوطه در قانون مجازات
اسالمی از جنبه خصوصی بــزه به پرداخت
یک فقره دیه کامل از جهت قتل غیرعمد و 5
درصد دیه کامل از جهت برخی جراحات در
حق اولیای دم محکوم کرد.
وی گفت :همچنین این راننده متخلف از
جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس
تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت
دو سال محکوم شد ،که اجرای یک سوم از
مجازات حبس وی به صورت تعلیق درآمد .

۱۳
در امتداد تاریکی

قماردوسرباخت!
می خواهم فریاد بزنم آی دخــتــران نــوجــوان! از
سرگذشتمندرسعبرتبگیریدودلبهعشقهای
پوچ و خیالی نبندید چرا که این عشق ها همانند
قماری دو سر باخت است و در هر صورت زندگی
انسانبهتباهیکشیدهمیشود...
این ها بخشی از اظهارات دختر  17ساله ای است
که به همراه مادر پیرش وارد کالنتری شده بود تا از
همسرش شکایت کند .او در حالی که با چشمانی
پر از اشک ،عامل اصلی زندگی تباه شده اش را فقط
یکعشقخیابانیمیدانستبهکارشناساجتماعی
کالنتری پنجتن مشهد گفت :حدود دو سال قبل با
یکی از دوستانم به یکی از مراکز خرید رفتم تا کیف و
کفش بخرم .در حال نگاه کردن به کیف های داخل
ویترین بودمکهپسرجوانیکنارمقرارگرفتوسعی
میکردبهنوعیبامنارتباطبرقرارکند.ابتداتوجهی
بهاونداشتمولیآنجوانرهایماننمیکردواصرار
داشتشمارهتلفنمرابهاوبدهمازسویدیگرمنکه
بعد از فوت پدرم خیلی احساس تنهایی می کردم و
به دلیل ازدواج خواهران و برادرانم دوست داشتم با
کسیدرددلکنمباالخرهپیشنهاددوستیآنجوان
 21ساله را پذیرفتم و شماره تلفنم را به او دادم .این
گونهبودکهارتباطتلفنیمنو«جمشید»درحالیآغاز
شدکهاواهلگنابادبودوهردوهفتهیکباربهمشهد
میآمد.درهمینچندساعتیکهباهمبودیمبهپارک
و سینما می رفتیم و با قدم زدن در خیابان رویاها و
آرزوهــای پس از ازدواج را برای یکدیگر بازگو می
کردیم .هنوز مدت زیادی از این ارتباط نمیگذشت
که روز عشاق (ولنتاین) فرا رسید .جمشید که به
مشهد آمده بود مرا به یک کافی شاپ دعوت کرد .او
یک دستگاه گوشی تلفن هوشمند را به همراه یک
شاخه گل به من هدیه داد به طوری که غافلگیر شده
بودم چرا که تا آن روز هیچ کس به من آن قدر توجه
نکردهبودبااینکارجمشیدهرروزعالقهامبهاوبیشتر
میشدوازخانوادهامفاصلهمیگرفتمبهگونهایکه
ساعتهایزیادیرادروناتاقممیرفتموباجمشید
چتمیکردمخالصهیکماهبعداودوبارهمرادرروز
تولدم غافلگیر کرد .آن روز جمشید مرا به یک هتل
دعوتکردوبعدازصرفناهارانگشترزیباییرابهمن
هدیه داد .سپس مرا به اتاقش برد تا به قول خودش
سورپرایزم کند اما در آن جا اتفاقی افتاد که آینده ام
را به تباهی کشاند.جمشید از اعتماد من به خودش
سوءاستفادهکردو...منهمباگذشتسهماهازاین
ماجرای تلخ و ترس از آبروریزی چیزی به خانواده ام
نگفتم اما رفتار و گفتارم به شدت تغییر کرده بود تا
این که مادرم با کنکاش های زیاد متوجه شد مورد
سوء استفاده قرار گرفته ام .این بود که با شکایت
خانواده ام حکم جلب جمشید صادر شد اما خانواده
اشکهنگرانزندانیشدنفرزندشانبودندازمادرم
خواستندتاازشکایتصرفنظرکندومنوجمشید
ازدواج کنیم .از سوی دیگر مادرم که میدانست با
این آبروریزی دیگر هیچ پسر جوانی حاضر به ازدواج
با من نیست پیشنهاد آن ها را پذیرفت و به این ترتیب
منوجمشیدبایکدیگرازدواجکردیم.باآنکهیکماه
بیشتر از مراسم بی سروصدای عقدکنان نمیگذرد
جمشید مرا به خانه مجردی برده که به تازگی در
مشهد اجاره کرده است اما حرف های او آواری بود
که بر سرم ریخت .جمشید با توهین و فحاشی مرا
دختریهرزهوبدکارهخواندکهمجبوربهازدواجبامن
شدهاست.اوفریادمیزدهمانطورکهپنهانیبامن
رابطه داشتی ،با دیگران هم ارتباط برقرار می کنی.
جمشیدمیگفت:هیچوقتنمیتواندبهمناعتماد
کند!اودرحالیکهمرازیرمشتولگدگرفتهبودتابه
قول خودش از زندگی با او بیزار شوم تیغی را مقابلم
انداختوگفت:کاریمیکنمکهروزیمجبورشوی
باهمینتیغخودکشیکنی!منهمکهازحرفهای
اوبهشدتعصبانیشدهبودمبایکتصمیماحمقانه
ناگهان با همان تیغ رگ دستم را زدم و  ...زمانی به
هوش آمدم که همسایگان مرا به بیمارستان رسانده
بودند و مادرم باالی سرم گریه می کرد اما همسرم
کهدرونمحوطهبیمارستانبودبازهممرازنیهرزه
میخواندو...حاالهماگرچهپشیمانیازیکعشق
خیابانی سودی ندارد اما می خواهم دیگر دختران
از سرگذشت من عبرت بگیرند .شایان ذکر است به
دستورسروانمسلممختاریفر(سرپرستکالنتری
پنجتن)اینپروندهدردایرهمددکاریاجتماعیمورد
بررسیهایکارشناسیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

