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ورود ممنوع

شوک

تعمیرگاه اتومبیل خاکستر شد
ایمان  -رعایت نکردن نکات ایمنی در استفاده از
بنزین هنگام شست وشوی قطعات خودرو حادثه
آفرید.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری بیرجند گفت :ساعت۱۷:۵۰سه شنبه
با اعالم خبر آتش سوزی در یک تعمیرگاه خیابان
پاسداران بیرجند یک تیم عملیاتی  ۴نفره و یک تیم
فرماندهی از ایستگاه غفاری سازمان آتش نشانی به
محل حادثه اعزام شدند و برای اطفای حریق اقدام
کردند.
«میرزایی» افزود:رعایت نکردن نکات ایمنی در
استفاده از بنزین هنگام شست وشوی قطعات خودرو
باعث این حریق شد که خسارت مالی حدود ۱۰
میلیون تومان برجا گذاشت.

بایدها و نبایدها

مخدوش بودن پالک وسایل نقلیه
تغییر در پالک وسایل نقلیه اعم از خودرویی و موتوری
نه یک تخلف رانندگی ،بلکه جرم است؛ در صورتی که
پالک وسایل نقلیه مخدوش شود ،از لحاظ قانونی،
جرم محسوب شده و برای فرد خاطی مجازاتی در نظر
گرفته می شود.
برخی از رانندگان خودرو و راکبان موتورسیکلت به
منظور فرار از قانون و ثبت نشدن تخلفات آن ها از سوی
پلیس یا دوربین های نظارتی که در شهر وجود دارد،
اقدام به مخدوش کردن یا دستکاری پالک وسایل
نقلیه خود می کنند هرچند این اقدام از نظر این گونه
شهروندان ،یک تخلف بسیار اندک و در راستای فرار
از ثبت تخلف و پرداخت جریمه است اما به اعتقاد
پلیس ،انجام چنین امری به طور قطع تبعات جبران
ناپذیری برای شهروندان به همراه دارد به گونه ای که
در سایه آن جرایمی نظیر سرقت ،قتل ،آدم ربایی و...
هم ممکن است رخ دهد.
ایجاد پوشش ،دستکاری اعداد و هر عملی که مانع از
مشاهده ارقام پالک موتور یا وسایل نقلیه شود ،جرم
محسوب می شود.
در صورتی که پالک موتورسیکلت یا وسایل نقلیه به
صورت غیرعمدی نظیر کثیف بودن پالک به علت
بارش باران ،برف ،گل و الی معابر و ...ناخوانا باشد از
نگاه قانونگذار در جدول تخلف رانندگی قرار می گیرد
و برای آن جریمه  60هزار تومانی لحاظ می شود.
براساس ماده  720قانون مجازات اسالمی هرگونه
تغییر در ارقام و مشخصات پالک وسایل نقلیه موتوری
یا استفاده از پالک وسیلهای دیگر جرم است و مجازات
حبس از  6ماه تا یک سال را به دنبال خواهد داشت.

 ۱۲کالهبرداریباجعلعنوانمقامارشدنظامی
علیرضارضایی -کالهبردار حرفه ای که در
خراسان جنوبی و استان های همجوار با غصب
عناوین رده باالی نظامی به بهانه خرید ماشین
برای خانواده شهدا دست به کالهبرداری می
زد توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان در
خراسان رضوی دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان به خبرنگار ما گفت:
فردی با طرح شکایت در نیروی انتظامی اظهار
کرد که یک نفر با عنوان مقام عالی نیروی
انتظامی به وی مراجعه کرد و گفت که اعتباری
برای خرید ماشین برای خانواده شهدا آمده و
او قصد خرید خودرو دارد که من هم خودرویم
را به او فروختم اما وقتی برای وصول چک وی
به بانک مربوط مراجعه کردم متوجه شدم که
چک و تمام مدارک هویت او جعلی بوده است.
به گفته سردار«مجید شجاع» با طرح این
اظهارات پرونده در اختیار کارآگاهان عملیات
ویژه آگاهی قرار گرفت و تحقیقات میدانی آغاز

شد که در این بین فرد دیگری به پلیس مراجعه
کرد و گفت که خودروی خود را به همین طریق
به خریداری که خود را کارمند رده باالی وزارت
دفاع معرفی کرده فروخته است اما بعد متوجه
شده که تمام اسناد شناسایی وی هنگام معامله
جعلی بوده است.
به گفته وی با دریافت دومین شکایت ،تحقیقات
گسترده تری با سرنخ هایی که به دست آمده
بود شروع شد و کارآگاهان دریافتند فرد مورد
نظر از کالهبرداران حرفه ای است که از استان
گریخته است.
وی با بیان این که در مسیر رسیدگی به این
کالهبرداری چند پرونده هم شکل دیگر هم به
آگاهی استان واصل شد افزود :با اقدامات فنی
پلیسی مخفیگاه فرد فراری در استان خراسان
رضوی شناسایی شد و ضمن هماهنگی با
پلیس آگاهی مشهد و تشریفات قضایی متهم به
کالهبرداری در سحرگاه یکی از روزهای هفته

جعل اسناد

* هنگام امضای اسناد ،دقت کنید که فضای خالی
برای افزودن مطلبی توسط جاعالن باقی نماند.
* هیچ گاه برای دریافت گواهی نامه رانندگی ،کارت
پایان خدمت یا معافیت ،مدرک تحصیلی و مدارکی از
این قبیل ،از راه های غیر رسمی و بدون طی مراحل
اداری اقدام نکنید.
* هنگام صدور چک موارد ایمنی را رعایت کنید.
* هنگام پذیرش چک ،موارد ایمنی را رعایت کنید.
* هنگام تحویل گرفتن اوراق بهادار و دسته چک ،
حتما تعداد برگه های آن را بشمارید.
* اجازه ندهید افراد غیر مطمئن از میزان موجودی
حساب شما مطلع شوند .وضعیت حساب را شخصا
کنترل کنید.
پلیس آگاهی استان

گذشته در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.
وی اظهار کرد :متهم سابقه دار  34ساله است
که اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی دارد و
در اعترافات خود به  12فقره کالهبرداری
با استفاده از عناوین نیروی انتظامی و وزارت
دفاع اعتراف کرده است.
سردار«شجاع» ادامه داد :متهم با غصب عنوان
و در بعضی پرونده ها با اغفال بانوان برای
ازدواج تمام مدارک شناسایی آن ها را گرفته
و سوء استفاده از مدارک و حتی دسته چک
آن ها داشته است .وی با بیان این که از متهم
 4خودرو کشف شده و تعدادی از خودروها را
به نصف قیمت فروخته است خاطرنشان کرد:
در بازرسی از مخفیگاه متهم اسناد و مدارک
شناسایی افراد زیادی که طعمه این کالهبردار
بودند به دست آمد و همچنین بیمه نامه جعلی،
رایانه ،مهر و وسایل دیگری که کارهای جعل را
با آن انجام داده است کشف و ضبط شد.

آژیر

 30تن انواع مواد مخدر
به مقصد نرسید

سرنوشت تاریک

هنوز سن و سالی نداشت .روی صندلی راهروی
دادگاه نشسته بود .تعدادی کاغذ در دست داشت
و هرازگاهی نیم نگاهی به دراتاق قاضی می
انداخت.
در کنارش دختر بچه ای مشغول شیطنت های
کودکانه خود بود .نگاه زن جوان دقایقی هم روی
حرکات دختر بچه قفل می شد ،انگار آن جا حضور
ندارد .لحظاتی هم که به خود می آمد می شد
نگرانی را به وضوح از چهره اش خواند.
سواالت زیادی از علت حضورش ذهنم را به خود

مشغول کرده بود .کمی نزدیک شدم و خودم را
معرفی کردم .جواب حضورم را با سکوتی چند
دقیقه ای داد ،سکوتی که خود یک دنیا حرف
داشت.
کمی کاغذهای دستش را جابه جا کرد و داستان
زندگی اش را این طور شروع کرد که همسرم چهار
سال است كه من و فرزندم را به حال خود رها كرده
و هیچ مسئولیتی در قبال ما نمی پذیرد در حالی
که زندگی بدون حمایت او برایم سخت است و دیگر
تحمل ادامه این وضعیت را ندارم.
با گفتن این جمله اشک در چشمانش حلقه زد.
آهی از عمق وجود کشید و ادامه داد :از وقتی كه
یادم می آید اوضاع زندگیمان خوب نبود ،خانواده
ام از نظر مالی در سطح پایینی بودند 4 ،خواهر
داشتم اما پدرم زیاد از داشتن دختر راضی نبود
و می گفت که اگر به جای این دخترها ،خدا به
من پسر داده بود كار می كردند و كمك خرجم
می شدند.
این طرز تفکر باعث شد تا من و خواهرانم تا سیکل
درس بخوانیم و پس از آن پشت دار قالی برویم تا
كمك خرج خانه باشیم و كمی از غُ ر زدن های او
را كم كنیم.

زندگی ما با همه سختی ها ادامه داشت تا این
که در  15سالگی با اصرار پدرم به عقد پسری
درآمدم كه اص ً
ال او را نمی شناختم ،ولی چاره ای
هم نداشتم چون در بین فامیل ما دختران تا قبل
از  16سالگی باید ازدواج می كردند و در غیر این
صورت همه برایش حرف در می آوردند و می گفتند
حتم ًا دخترشان عیب و ایرادی دارد كه هنوز شوهر
نكرده است.
زن جوان دستان دختر کوچکش را در دست
گرفت و گفت :هنوز مدت زیادی از زندگی مشترك
من با همسرم نگذشته بود كه متوجه رفتارهای
غیر معمول او شدم و فهمیدم كه او بیمار است
و برادرانش هم به علت همین بیماری بستری
هستند بنابراین موضوع را با پدر و مادرم در میان
گذاشتم و با مراجعه به دادگاه درخواست طالق
دادم.
زن جوان آهی کشید و اظهار کرد :ای کاش طالق
نمی گرفتم چون بعد از طالق مشكالتم چندین
برابر شد ،خانواده ام می گفتند ما آبرو داریم و
باید دوباره ازدواج كنی ،اطرافیان مدام برایم
خواستگار پیدا می كردند ،خواستگارانی كه یا
خیلی پیر یا دنبال زن دوم بودند  ،باالخره تحت

فشار خانواده و فامیل به ناچار به عقد مردی
درآمدم كه متاهل بود.
اوایل رفتار رضا با من خیلی خوب بود ،برایم منزلی
اجاره كرد و گاهی هم به من سر می زد و كمك
خرجی برایم می آورد ،مرد بسیار مهربان و خوش
قلبی بود و من هم از زندگی ام راضی بودم تا این
كه همسر اولش متوجه ازدواج دوباره اش شد و
زندگی ام را به جهنم تبدیل كرد.
من كه تازه بچه دار شده بودم و نیاز به مراقبت و
حمایت همسرم داشتم با این كار همسرش تنها و
بی همدم شدم ،رضا از آن موقع از ترس همسرش
به سراغ من نیامد و مرا با این بچه كه حاال چهار
ساله شده تنها گذاشته است و هرچه برایش پیغام
فرستادم و از او خواستم كه به من سر بزند از این كار
سرباز زد و هیچ مسئولیتی در قبال من و فرزندش
قبول نمی كند.
در شرایط سخت به وجود آمده من مانده ام که
چطور زندگی ام را بگذرانم.
دیگر از این وضعیت خسته شده ام ،آمده ام به
دادگاه که حق و حقوقم را دریافت کنم و به طور
غیابی طالق بگیرم یا این که شوهرم بیاید و فکری
برای من و فرزندم بردارد.

طی  8ماه گذشته  30تن انواع مواد مخدر در استان
کشف شده است.
فرمانده انتظامی استان روز گذشته در همایش
عمومی رؤسای کالنتری ها و فرماندهان پاسگاه
های انتظامی استان که با حضور نماینده ولی فقیه
در استان برگزار شد گفت :به منظور ارتقای سطح
آگاهی و دانش همکاران و ابالغ دستورالعمل ها
مراحل اجرای ماموریت ها و همچنین بررسی
عملکرد کالنتری ها و پاسگاه مورد نقد و بررسی قرار
می گیرد .به گفته سردار«شجاع» ماموران انتظامی
استان طی  8ماه گذشته موفق به کشف  30تن مواد
مخدر در استان شده اند که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  60درصد افزایش داشته است.
نماینده ولی فقیه در استان هم گفت :بسیج یک
تفکر است که برگرفته از فکر بنیانگذار انقالب
اسالمی بود.
آیت ا ...عبادی افزود :مسئولیت ها یک میدان
آزمایش برای مردان است ،میدان کار و عمل که
نیروی انتظامی با کارها و ماموریت های روزانه ای
که انجام می دهد مسئولیت خطیری بر عهده دارد.

