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خط زرد

هشدار پلیس درباره کارت بانکی
اگر کارت بانک خود را الزم ندارید ،حتما با
اطالع به بانک ،آن را باطل کنید و رمز عبور آن را
به هیچ وجه فاش نکنید.
قبل از اطمینان از اتمام پــردازش و خاتمه
عملیات بانکی ،به هیچ وجه محل را ترک نکنید.
برگهرسیدیراکهازدستگاهخودپردازدریافت
می کنید ،در محل رهــا نکنید ،در صــورت نیاز
نداشتنآنراکامالپارهوغیرقابلخواندنکنید.
در صورت دریافت کارت بانک ،حتما به طور
کامل نحوه استفاده صحیح از آن را فرا بگیرید.
در حفظ و نگهداری کارت های عابربانک دقت
فراوان به کار برید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

قتل شهردار در شلیک شامگاهی
توکلی -شهردار منطقه محروم چاه دادخــدا
شهرستان قلعه گنج در جنوب کرمان با شلیک
گلوله به قتل رســیــد .به گــزارش خبرنگارما،
عیسی دادخدائی شهردار چاه دادخدا (محروم
ترین منطقه در جنوب کرمان) شامگاه دوشنبه
(حدود ساعت  )۲۱پس از خروج از جلسه شورای
ورزش شهرستان قلعه گنج در راه منزل هدف
شلیک گلوله کالشینکف قــرار گرفت وجان
باخت .سرهنگ علی پرنگ فرمانده انتظامی
شهرستان قلعه گنج با بیان این که ضارب متواری
شده است ،افزود  :برای شناسایی و دستگیری
متهم  ،اقدامات الزم در حال انجام است .این
مسئول انتظامی با اشاره به ادامه درگیری های
طایفه ای در این شهرستان  ،اظهار کرد:هنوز
مشخص نیست این حادثه به دلیل درگیری
طایفه ای باشد.عطا ناوکی فرماندار قلعه گنج
نیز از شناسایی قاتل خبر داد و افزود :دستگیری
متهم در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته
است.وی گفت:نشستشورایتامینشهرستان
قلعهگنجتشکیلشدهودرایننشستتصمیمات
الزم برای دستگیری قاتل فراری برنامه ریزی
شد .شایان ذکر است شهردار چاه دادخدا  ،پیش
از این بخشدار این بخش محروم نیز بوده است .
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سجادپور -شرور معروف و سابقه دار مشهد
که از چند ماه قبل به اتهام «قتل در پاتوق
خالفکاران» تحت تعقیب نیروهای انتظامی
قرار داشت ،دوشنبه گذشته به چنگ قانون
افتاد و این گونه پلیس «شاه توت قاتل» را در
جا خشک کرد!
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،هشتم
تیر گذشته ماموران کالنتری رسالت ،در
تماس با قاضی ویژه قتل عمد مشهد از مرگ
دلخراش جوانی خبر دادند که بر اثر اصابت
چاقو مجروح شده بود! به دنبال دریافت این
خبر بی درنگ قاضی کاظم میرزایی عازم
بیمارستان شهید هاشمی نژاد شد جایی
که پیکر بی جان و خون آلود جوان  29ساله
روی تخت سردخانه قرار داشــت .بررسی
های مقدماتی قاضی شعبه  211دادسرای
عمومی و انقالب مشهد نشان می داد که
«رضا .گ» (مقتول) در پاتوق خالفکاران و با
ضربات چاقوی شرور معروف به «شاه توت»
به قتل رسیده است بنابراین مقام قضایی
به همراه گروهی از کارآگاهان زبده اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی عازم
خیابان رسالت  19شد.
ادامه تحقیقات تخصصی و میدانی بیانگر
آن بود که یکی از منازل این خیابان به پاتوق
فساد و سرقت تبدیل شــده اســت و زنی
سرکردگی پاتوق خالفکاران را به عهده
دارد و «علیرضا -ن» (شرور معروف) نیز به
این پاتوق رفت و آمد داشت.
او از افــراد سابقه دار و سارقان حرفه ای
بود که پس از مشاجره با جوان  29ساله،
درگیری خونینی را رقم زده و دوستش را
با ضربات چاقو نقش بر زمین کــرده بود.
گزارش خراسان حاکی است ،اهالی محل
با دیدن صحنه وحشتناک نزاعی که جوان
 29ساله آخرین نفس هایش را می کشید
با پلیس  110تماس گرفتند و با گالیه از
وضعیت اسفبار «النه خالفکاران» ماجرای
درگیری خونین را گــزارش کردند .ادامه
بــررســی هــای قاضی میرزایی در صحنه

جنایت نشان می داد که همسر و فرزند
گرداننده پاتوق خالفکاران نیز به علت
خالفکاری های هنجارشکنانه در زندان
به سر می برند به همین دلیل دستور پلمب
این «پاتوق» صادر شد و تحقیقات با صدور
دستورات محرمانه ای از سوی مقام قضایی
برای دستگیری شاه توت فراری ادامه یافت.
بــنــابــر گــــزارش خـــراســـان ،درح ــال ــی که
رصــدهــای اطــاعــاتــی بـــرای شناسایی
مخفیگاه «شاه توت» به بولوار سرافرازان
مشهد کشیده بــود دو روز قبل نیروهای
انتظامی مشهد در تعقیب دزدان امــوال
داخل خودرو به سرنخ هایی از ردپای شاه
تــوت رسیدند به همین دلیل و با تدابیر
سرهنگ عباس صارمی ساداتی (رئیس
پلیس مشهد) رونــد عملیاتی و اطالعاتی
پرونده باند «شاه توت» تغییر کرد چرا که این
شرور معروف به اتهام قتل نیز تحت تعقیب
قــرار داشــت .به دستور فرمانده انتظامی
مشهد ،گروه ویژهای از نیروهای کارآزموده
تجسس وارد عمل شدند و با تجزیه و تحلیل
هــای کارشناسی بــه مخفیگاه دزدان ــی
رسیدند که «شاه توت» به تازگی این باند را
تشکیل داده بود.
بنابر گـــزارش اختصاصی خــراســان ،با
تکمیل تحقیقات وهدایت مستقیم سرهنگ
صــارمــی ،نــیــروهــای عملیاتی بــا کسب

مجوزهای قضایی ،پاتوق دزدان را در بولوار
ســرافــرازان مشهد به محاصره درآوردنــد.
آنان در یک عملیات غافلگیرانه شاه توت و
دو عضو دیگر باند سرقت را درحالی دستگیر
کردند که «شاه توت» معتاد با دیدن پلیس در
جا خشک شد و حلقه های قانون بر دستانش
گره خورد.
در بــازرســی از مخفیگاه ســارقــان ،تعداد
زیــادی لــوازم سرقتی شامل مــدارک مال
باختگان ،رینگ ،چــادر مسافرتی و دیگر
محتویات خودروها کشف و ضبط شد .این
شرور سابقه دار که به دلیل مصرف زیاد مواد
مخدر صنعتی نای ایستادن نداشت روز
گذشته در حضور قاضی با تجربه ویژه قتل
عمد مشهد به صراحت ارتکاب قتل در پاتوق
محله رسالت را پذیرفت وگفت :من هم مانند
دیگر خالفکاران به آن پاتوق رفــت و آمد
داشتم ولی یک روز قبل از وقوع قتل ،هرچه
در زدم« ،رضا» در حیاط را باز نکرد! من هم
کینه او را به دل گرفتم و روز بعد وقتی به آن
جا رفتم به خاطر همین موضوع با هم درگیر
شدیم و من با چاقو شاه رگ گردنش را زدم!
گــزارش خــراســان حاکی اســت به دستور
قاضی میرزایی ،متهم به قتل در اختیار
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی قرار
گرفت تا بررسی های تخصصی در این باره
ادامه یابد.
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در امتداد تاریکی

رویای پرنسس!
به راحتی فریب خــوردم و گرفتار مرد شیادی خوبیدارد.
شدمکهخودرایکیازتاجرانبینالمللیمعرفی جابرمیگفتبیشترباکشورهایحاشیهخلیج
میکرد.آنقدردلباختهآنمردعربزبانشدم فارس به ویژه کویت تجارت می کند و به دلیل
کهدیگرهمسروزندگیمشترکمرارهاکردمچرا آن که زبان عربی را به خوبی می داند دوستان
زیــادی در کشورهای عربی دارد و می تواند
کهقراربود...
زن جوان در حالی که اشک ریزان مدعی بود مرا نیز بــرای گشت و گــذار یک ماهه به کویت
تهدید به اسیدپاشی شــده اســت و راه فــرار از ببرد .از شنیدن این حرف ها آن قدر خوشحال
منجالب خود ساخته اش را نــدارد در تشریح شده بودم که خودم را مانند یک پرنسس ایرانی
سرگذشتخودبهکارشناساجتماعیکالنتری میدیدم که در حال عبور از خیابان های کویت
آبکوه مشهد گفت :پنج سال قبل «فرشید» به است.خالصهباردوبدلشدنیکشمارهتلفن
خواستگاری ام آمد .من هم که دوست داشتم ارتباط من و جابر روز به روز بیشتر می شد و من
زودترازدواجکنمبدونتفکروتاملدربارههمسر با تعریف و تمجیدهای او از مکان های دیدنی
آینده ام به او پاسخ مثبت دادم و این گونه پای کشورهای خارجی فقط در رویا سیر می کردم.
سفره عقد نشستم اما خیلی زود فهمیدم که در خیلی دوست داشتم اعتماد و اطمینان جابر به
ماجرای ازدواج عجله کرده ام چرا که همسرم من به حدی برسد که روزی با او همسفر شوم .از
جوانی بیکار بود و احساس مسئولیتی در برابر سوی دیگر دلباختگی من به جابر موجب شد تا
خانواده اش نداشت .با آن که همه آرزوهایم رابطه من و همسرم سرد شود .دیگر توجهی به
را بر باد رفته می دیــدم اما مجبور بــودم برای فرشید نداشتم و از او فاصله می گرفتم .خالصه
حفظ زندگی ام تالش کنم .این در حالی بود که روزبهروززندگیمشترکمنوفرشیدآشفتهتر
همسرم نمی توانست مخارج زندگی را تامین میشدوهیچرابطهعاطفیبینمانبودازسوی
کند به همین دلیل تصمیم گرفتم در بیرون دیگرمنگوشیتلفنهمراهمرابهجابردادمواو
از منزل کار کنم و در یک فروشگاه لباس های درمقابلگوشیدیگریبهمندادکهبانصبیک
زنانه مشغول کار شدم .آرام آرام زندگی ام را نرم افزار همه رفتار و حرکاتم را کنترل می کرد
سر و سامان می دادم که یک اشتباه بچه گانه با به طوری که نمی توانستم حتی برای لحظهای
آرزوهایواهیسرنوشتمراتغییردادبهطوریکه گوشی را خاموش کنم .در حالی که همچنان
زندگیامدرآستانهنابودیقرارگرفت.ماجرااز در رویاهایم غرق بودم روزی به طور اتفاقی و از
آنجاآغازشدکهمدتیقبلروزیجوانیخوش طریق یکی از دوستانم که جابر را می شناخت
تیپ و سبزه رو شبیه بازیگران فیلم های هندی تازهمتوجهشدمکهدرداممردیشیادافتادهام.
وارد فروشگاه شد .او با لهجه عربی صحبت اودریکیازمحالتحاشیهشهرمشهدبههمراه
میکرد امــا زبــان فارسی را هم به خوبی می همسرش زندگی می کرد و همه دروغ هایی را
دانست.اوخودرا«جابر»معرفیکردومدعیشد کهبهمنمیگفتساختهوپرداختهذهنشبود.
ساکن اهواز است اما به خاطر شرایط کاری اش وقتیفهمیدماوازاوباشسابقهدارآنمحلهاست
مدامبهشهرهایمختلفکشورسفرمیکند.من کهدیگرفرشیدهممتوجهاینرابطهزشتشده
که جذب بیان شیوا و ظاهر آراسته او شده بودم بود .خیلی تالش کردم رابطه با او را انکار کنم
به نوعی تالش می کردم تا او بیشتر از وضعیت ولیگوشیتلفنومحتویاتداخلآنهمهچیز
کاری و زندگی اش بگوید .آن روز بعد از مدتی رالوداد.حاالهم«جابر»مراتهدیدمیکندکهاگر
گفت وگو از من خداحافظی کرد ولی روز بعد به به ارتباطم با او ادامه ندهم اسید به روی صورتم
بهانه تعویض لباس دوباره به فروشگاه آمد .من می پاشد .با این اشتباه مانده ام کــه ...شایان
کهازدیدناوخوشحالشدهبودمدربارهزندگی ذکر است ،به دستور سرگرد محمدی (رئیس
اش پرسیدم او خود را جوانی مجرد معرفی کرد کالنتری آبکوه) پرونده این زن جوان در دایره
کهیکتاجربینالمللیاستواوضاعاقتصادی مددکاریاجتماعیموردبررسیقرارگرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

