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آژیر

سرقت دربیرجند،دستگیری
درهرمزگان

دو سارق جواهرآالت شهروند بیرجندی در استان
هرمزگاندرحلقهقانونگرفتارشدند.جانشینانتظامی
استان گفت :آذر سال گذشته سارقان در خیابان
عدالت بیرجند به یک واحد آپارتمان دستبرد زدند و
مقادیری طال و جواهرات به سرقت بردند و هنگام خروج
ازساختماننیزیکیازساکنانمجتمعرامصدومکردند.
به گفته سرهنگ «دادگر» ،ماموران در ادامه تحقیقات
پلیسی به تصاویر دو سارق دسترسی پیدا کردند و با
ارسال مشخصات آنان به سراسر کشور ،متهمان را تحت
پیگرد قرار دادند .وی تصریح کرد :با اطالعات دریافتی،
سارقان جواهرات شهروند بیرجندی ،هنگام سرقتی
دیگر توسط ماموران انتظامی در استان هرمزگان
دستگیر شدند که با مطابقت تصاویر آنان مشخص شد
سرقت در بیرجند نیز کار آن ها بوده است.

 94کیلو گرم تریاک در نهبندان
کشف شد

 94کیلو گرم تریاک در نهبندان کشف شد و چهار
قاچاقچی دستگیر شدند .فرمانده انتظامی استان
گفت :ماموران انتظامی با دریافت اطالعاتی مبنی بر
حمل مواد مخدر در محور فرعی عربخانه -بیرجند،
خودروهای عبوری را کنترل کردند .سردار «شجاع»،
افزود :ماموران هنگام کنترل خودروهای عبوری به
سه خودروی سواری که پشت سر هم در حرکت بودند
مشکوک شدند و به رانندگان دستور ایست دادند.
وی ادامه داد  :آنان دو خودروی پژو پارس و پژو  405را
متوقف کردند ولی پژو  405دیگر متواری شد که پس از
توقف 94 ،کیلو گرم تریاک از آن کشف شد.

قانون و قضا

خیانت در امانت

ماده  : ۶۷۳هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او
سپردهشدهاستیابههرطریقبهدستآوردهسوءاستفاده
س محکوم خواهد شد.ماده۶۷۴
کندبهیکتاسهسالحب 
 :هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل
سفته ،چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا
رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت ،به کسی
داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور ،مسترد
شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او
بوده آن ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آن ها استعمال یا
تصاحبیاتلفیامفقودکندبهحبسازششماهتاسهسال
محکوم خواهد شد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان
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متهمان نزاعمنجر به قتل پای میز محاکمه
رضایی  -جلسه رسیدگی به پرونده نزاع
دسته جمعی منجر به قتل نوجوان  17ساله با
حضور اولیای دم و وکالی متهمان پرونده در
شعبه اول دادگاه کیفری یک استان برگزار
شد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،قاضی
«رمضانی» ابتدای جلسه گفت :درگیری
لفظی بین چند نفر در شهر  ...بنا به ادعای
یکی از متهمان با حرکت غیر متعارف مقتول
شروع شد که او با چاقو به کتف یکی از متهمان
ضربه ای وارد کرد و این درگیری به دو نقطه
دیگر از شهرکشانده و در نهایت این بحث
خیلی کوچک به قتل یکی از طرفین نزاع منجر
شد .در ادامه «همدم» نماینده دادستان،
به قرائت کیفرخواست صادره از شهرستان
مربوط پرداخت و گفت :بیست و چهارم تیر
ماه سال گذشته درگیری بین چند جوان
در یکی از شهرهای استان رخ داد که برابر
مستندات موجود در پرونده ،اقرار صریح
متهمان ،شاهدان محل درگیری ،بازپرسی
و گواهی پزشکی قانونی در این درگیری
جوان  17ساله ای به قتل رسید که تقاضای
مجازات شایسته را از دادگاه برای متهمان
دارم.پدر مقتول در جایگاه ایستاد و شکایت
خود را از سه متهم حاضر در جلسه اعالم کرد
و گفت :پسرم در بیرجند بود که حوالی غروب
به شهرمان آمد و این درگیری رخ داد .آن
موقع در خانه بودم که به من خبر دادند پسرم
را کشتند و حاال تقاضای اشد مجازات را برای
متهمان دارم .در ادامه وکیل مادر مقتول هم
شکایت موکل خود را بیان و تقاضای قصاص
کرد .در ادامه رسیدگی به این پرونده برادر
مقتول که خودش در درگیری حضور داشت
برای بیان واقعیت و ماجرای نزاع در جایگاه
ایستاد و گفت :در کارواش کار می کردم و
پس از تعطیلی کار ،در یکی از میدان هایی که
مسیرم بود مشاهده کردم این سه متهم دنبال
یکی هستند و به قول خودشان می خواهند
او را شناسایی کنند .وقتی نشانه ها را دادند
متوجه شدم برادرم است که با (ه-خ) درگیر
شده است.در ادامه با برادرم تماس گرفتم و
گفتم در پی تو هستند .همان موقع در حاشیه
یکی از پارک ها همراه با راکب موتورسیکلت
(م -ر) بودم که همین سه متهم با خودروی
سمند قصد داشتند به ما بزنند و وقتی توقف
کردند به یکی از سرنشینان خودرو که

همکالسی ام بود گفتم دعوا نکنید که با جواب
تند او مواجه شدم .در همین هنگام برادرم از
راه رسید چون فکر کرده بود دعوا شده است.
سپس آن ها از خودرو پیاده شدند و به او حمله
کردند که در همین هنگام یک پژو پارس هم از
راه رسید که برادر و یکی از دوستان همین سه
نفر (متهمان) از آن پیاده و به سمت ما حمله ور
شدند .او ادامه داد( :ه-خ) مرا از پشت گرفته
بود و در این بین دیدم که شیشه نوشابه پرتاب
می شود البته به هر طریقی بود فرار کردیم
که  100متر جلوتر از محل درگیری برادرم
گفت چاقو خورده ام که او را به بیمارستان
بردم اما باز هم در آن جا (ه-خ) و (م-خ) برای
من خط و نشان می کشیدند.در ادامه افرادی
که در درگیری حضور داشتند در جایگاه
حاضر تفهیم اتهام شدند و به شرح روز حادثه
پرداختند .به گزارش خبرنگار ما ،سپس متهم
(ه-خ) در جایگاه ایستاد و قاضی خطاب به او
شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل را
تفهیم کرد .متهم  29ساله در دفاع از خود
گفت :در ابتدای درگیری به دلیل حرکت
غیر متعارفی که مرحوم انجام داد بحث لفظی
درگرفت که او با چاقو به کتف من زد و از محل
فرار کرد .قصد من از تعقیب او فقط شناسایی
اش بود و در حالی که طرفین دعوا مدعی
هستند چاقو در دست من بود اما من حتی
یک لگد یا سیلی به کسی نزده ام ولی برادر
مرحوم (ع-ح) با قمه به من و برادرم زد .حاال
که مدعی هستند من چاقو در دستم بوده
دروغ می گویند چرا که من در دفاع از خودم
همان ابتدا چاقو نزدم و چون آن ها سه تا چهار

نفر بر سر من بودند پس باید چاقو را به دو یا
سه نفر می زدم .باز هم می گویم در دست من
چیزی نبوده است و کوچک ترین ضربه ای به
کسی نزده ام.

قاضی :شــما که برای شناســایی طرف
مقابل رفته بودید چرا بــا این که در محل اول
درگیری برادر او را شناختید باز هم دوباره به
سمت پارک رفتید؟

متهم :من مدتی در شهرستان نبودم و مقتول
را نمی شناختم ،باید می رفتم و او را شناسایی
می کردم و قانونی شکایت می کردم .در ادامه
شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل به
متهم (ع-خ) تفهیم شد که او هم در دفاع از
خود گفت :من مقتول را ندیده بودم و روز بعد
که عکسش را نشان دادند که فوت کرده است
فهمیدم او هم در درگیری حضور داشت.
قاضی :شما وقتی از خودرو پیاده شدید
لوله در دست داشتید؟

متهم :لوله روی زمین افتاده بود که برداشتم.
وقتی دعوا شروع شد فقط متوجه شکستن
شیشه ها می شدم که برادر مقتول که اکنون
در دادگاه حضور دارد با قمه به من حمله کرد
و ضربه زد و یک ضربه هم به خودروی برادرم
وارد کرد.
قاضی :چه کسی شما را برای نزاع خبر
کرد ؟

متهم :با برادرم سه ماه قهر بودم و برای معامله
خودرو می رفتم که در بین راه پسر عمویم
تماس گرفت که (ه) را می زنند و من هم به
(س) از دوستانم که در آژانس کار می کند
زنگ زدم و رفتم.

قاضی :شــما با تمــاس آن فرد بــه محل
درگیری می رفتید؟

متهم :نه ،من برای معامله رفتم که دیدم میدان
بیمارستان شلوغ است .در جریان دعوا نبودم
و خودم را به پلیس معرفی کردم چون کاری
نکرده ام.
دیگر متهم (م-خ) نیز در جایگاه در دفاع از خود
گفت :با (ه) بودم که موتور بدون پالکی نظر ما
را جلب کرد و به تعقیب او پرداختیم اما قصد
دعوا نداشتیم ،فقط می خواستیم مقتول را
شناسایی کنیم که جلوی میدان بیمارستان
دعوا شروع شد.
در ادامه برادر مقتول هم که طرف نزاع بوده
است در جایگاه ایستاد و ضمن تفهیم اتهام
شرکت در نزاع منجر به قتل ،قدرت نمایی با
چاقو و ایراد صدمه به دو نفر از متهمان در دفاع
از خود گفت :با برادرم درگیر شده بودند و در
دفاع از او من هم دفاع کردم االن می گویند
من با قمه زدم در حالی که قمه نداشتم بلکه
تکه ورقی بود که در دست من بود.در ادامه
وکالی متهمان از موکالن خود دفاع کردند.
به گزارش خبرنگار ما قاضی رمضانی نیز دو
سوال را از برادر مقتول و راکب موتور که مقتول
بر ترک وسیله اش نشسته بوده پرسید که (ع-
ح) اظهار کرد :چاقو را در دست (ه-خ) دیدم و
به دلیل او برادرم کشته شد.راکب موتور (م-ر)
هم ضمن قسم خوردن گفت :چاقو را در دست
(ه-خ) دیده ام و من از ترس چاقو فرار کردم.در
پایان قاضی ،ختم رسیدگی به پرونده را اعالم
کرد و گفت :پس از تکمیل تحقیقات ،آخرین
دفاعیات از متهمان گرفته خواهد شد.

سیاه ،سفید ،خاکستری

راه اشتباه
 10سال پیش با عشق و عالقه با مهناز ازدواج کردم.
آتش عشق چنان مرا کر و کور کرده بود که جز زیبایی
او چیزی نمی دیدم ،هر چند پدر و مادرم از همان اول
مخالف ازدواج ما بودند .مهناز در دوران عقد به بهانه
هایمختلفقهرمیکردکهپسازساعتهاعذرخواهی
و منت کشی از جانب من آشتی میکرد چون او را خیلی
دوستداشتموناراحتیاشرانمیتوانستمتحملکنم.
پوشش او خیلی مناسب نبود و لباس های جلف و آرایش
زننده ای داشت و من جرئت اعتراض نداشتم چرا که
با لحن تند و بی ادبانه او مواجه می شدم .با خودم می
گفتم زندگی مشترک را که شروع کنیم اخالق او بهتر
می شود ولی در اشتباه بودم چرا که نه تنها بهتر نشد
بلکه روز به روز رفتارهایش روی اعصابم بود.بدون اجازه
من شال و کاله می کرد و با دوستانش تا پاسی از شب به
خوشگذرانیمیپرداخت،انگارنهانگارکههمسریهم
داردکهچشمانتظاراست.امابااینحالبهدلیلعشقی
که به او داشتم تحمل می کردم .رابطه خوبی با خانواده
من نداشت و کاری کرده بود که آن ها خیلی کم به ما سر
میزدندولیدرمقابلیکشبدرمیانخانوادهخودش
را دعوت می کرد و بریز و بپاش راه می انداخت .او دایم با
صورت و ظاهرش درگیر بود و می گفت فالن دوستم
عمل زیبایی کرده است ،مگر من چی از او کمترم .هر
چند او خودش زیبا بود و نیازی نمی دیدم که صورتش را
دستکاری کند اما مخالفت من ذرهای اثر نداشت و مرغ
او یک پا داشت و کار خودش را می کرد .نمی دانم چه
شد که به سیم آخر زدم و برای اولین بار دست رویش بلند
کردم و او مرا ترک کرد و به منزل پدرش رفت و بعد از چند
روز هم دادخواست طالقش را فرستاد .انتخاب مهناز
بزرگ ترین اشتباه زندگی ام بود .این زن بالهایی سرم
آورده است که دیگر حوصله منت کشی هم ندارم .باید از
همان روز اول چشمانم را خوب باز می کردم و عیب های
او را می دیدم .حاال شرمنده پدر و مادرم هستم و سرم به
سنگ خورده است ...

چراغ قرمز

عوامل زمینه ساز سرقت از اماکن

* رعایت نکردن نکات ایمنی در راه های ورودی و
خروجی اماکن.
* استفاده نکردن از سیستم امنیتی و حفاظتی.
* رعایت نکردن اصول ایمنی پس از پایان ساعت کار
یا تعطیالت.
* استخدام افراد نامطمئن و اعتماد بی جا به آن ها.
* دسترسی مراجعان به تمام بخش های ساختمان .
* نبود کنترل بر ورود و خروج افراد.
* نگهداری بیش از نیاز وجه نقد و اسناد مالی در
مکان های غیر امن ساختمان.

پلیس آگاهی استان

