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سجادپور -چهار جوان شرور که به سرکردگی
فردی معروف به «چکمه» و با در دست داشتن
شمشیر و قمه ،اقدام به راه بندان ،عربده کشی و
تخریب می کردند در یک عملیات ضربتی پلیس

باند«چکمه»زیر«پوتینهای»قانون!

زیر پوتین های قانون قرار گرفتند .به گزارش
خراسان ،در پی گزارش های مردمی مبنی بر
شرارت چند جوان به سرکردگی فردی معروف
به «چکمه» بالفاصله گروه ویژه ای از نیروهای

دوچرخه دزدی های یک زن باند زندان نشین را لو داد

کالنتری سپاد مشهد به فرماندهی سرگرد
عامری عازم شهرک حجت شدند و سه نفر از این
افراد را با دستور قاطع قاضی حسینی (معاون
دادستان مرکز خراسان رضوی) دستگیر کردند.

ا

ختصاصی

خراسان

مثلث دزدان در دایره پلیس!

عکس  :خراسان

سجادپور -پیگیری پــرونــده سرقت دوچــرخــه از
پارکینگ مجتمع های مسکونی ،سارقان منزل و
خودروراکهبهصورتاضالعمثلثدرسهنقطهمشهد
فعالیت می کردند در حالی به دایره عملیاتی پلیس
کشاندکهسرنخهابهدزدان«زنداننشین»رسید.
به گزارش اختصاصی خراسان ،ورود پلیس به زاویه
دزدان مثلثی از ظهر بیست و دوم شهریور هنگامی
شروع شد که گزارش سرقت یک دستگاه دوچرخه
از پارکینگ یک مجتمع مسکونی ،نیروهای تجسس
کالنتری شفا را به بولوار شهید موسوی قوچانی
کشاند ،در بررسی آثار به جا مانده از سارق و بازبینی
دوربین های ترافیکی ،ردی از یک زن و مرد جوان به
دستآمدکهسواربریکدستگاهخودرویپرایدشده
بودند .با این سرنخ بی درنگ عملیات ردزنی پلیس
با صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ عباس
صارمی (رئیس پلیس مشهد) به طور غیرمحسوس
آغازشد.نیروهایتجسسباکسبمجوزهایقضایی
از قاضی سیدجواد حسینی (معاون دادستان مرکز
خراسان رضوی) به مخفیگاه سارقان در بولوار ادیب
منطقه قاسم آباد وارد شدند و مرد جوان را در اتاق
خواب دستگیر کردند .در بازرسی از مخفیگاه مذکور
تعداد زیــادی کارت های بانکی ،مــدارک شناسایی
متعلق به دیگران ،چمدان ،کیف لپ تــاپ ،گوشی
تلفن همراه ،دو دستگاه دوچرخه و دفترچه های
درمانی کشف شد« .حامد» متهم دستگیر شده در
همان بازجویی های اولیه همدست خود را در سرقت
دوچرخهبهمامورانلودادوبهاینترتیبخ (زنجوان)
نیز در یک قرار صوری به دام افتاد .با انتقال متهمان
و لوازم کشف شده به کالنتری ،بازجویی از آنان آغاز
شــد« .حامد» ضمن اعتراف به سرقت دوچرخه با
همدستیخ گفت:منپشتفرمانخودرونشستموخ
ازداخلمجتمع،دوچرخهراسرقتکرد.آنرابهمبلغ

یک میلیون و 800
هزار تومان به یکی
از دوستان بــرادرم
فروختمو 500هزار
تومان به خ دادم اما
دوچرخه دیگر را از
سایت دیوار خریده
ام.گزارشخراسان
حــاکــی اســــت ،در
عملیات شناسایی
صــاحــبــان مــدارک
کــشــف ش ــده از دو
متهم نیز مشخص
ش ــد ک ــه بــرخــی از
لوازم و مدارک متعلق به همسایه سارق دستگیر شده
استکهچندیقبلمنزلویمورددستبردقرارگرفته
بود .با حضور مال باخته در کالنتری ،روند تحقیقات
در این پرونده نیز با دستور سرگرد علی امارلو (رئیس
کالنتری شفا) تغییر کرد چرا که بررسی ها نشان داد
متهمان مذکور در سرقت از منازل هم نقش دارند.
«حامد»(متهمپرونده)دربارهشناسنامه،متعلقبه«ع»
(شاکیسرقتمنزل)نیزگفت:آنرایکیازدوستانمبه
نامیوسفکههماکنونبهجرمسرقتخودرودرزندان
استبههمراهفردیمعروفبه«رشتی»بهمندادهاند!
بنابر گزارش خراسان ،با به دست آمدن این اسامی و
بررسیسوابقآنان،زاویهایدیگرازاینپروندهنمایان
و مشخص شد که پلیس با یک باند حرفه ای سرقت
خودرونیزروبهروست.بههمیندلیلسوابقواسامی
متهمان دخیل در پرونده های دیگر سرقت با دستور
سرهنگ صارمی ساداتی به کالنتری های دیگر نیز
اعالم شد و عملیات پلیس در سه نقطه مثلثی شکل
ادامهیافت.ازسویدیگرنیزیکیازشاکیانبامراجعه

به کالنتری گوشی
تلفن همراه کشف
شـــده از ســارقــان
را شناسایی کرد
و گــفــت :بیست و
نهم اسفند سال
گذشته در ابتدای
خیابانابوذرغفاری
راکبانیکدستگاه
موتورسیکلت آن را
از دستم قاپیدند!
و ...
بــــــــه گــــــــــزارش
اخــــتــــصــــاصــــی
خراسان ،هنوز تحقیقات توسط نیروهای کارآزموده
تجسس کالنتری شفا ادامــه داشــت که خبر رسید
«رشتی»(یکیازمتهمانتحتتعقیب)بههمراهجوان
دیگری هنگام سرقت خــودروی پژو پــارس از چنگ
نیروهایگشتانتظامیدرمنطقهبولوارشهیدکریمی
گریختهانددراینعملیاتمامورانانتظامیباشلیک
تیرهوایی،سعیداشتندسارقانخودرورامتوقفکنند
اما آن ها سوار بر یک دستگاه پژو پارس دیگر به محل
نامعلومیفرارکردند.
بنابراین پلیس وارد زاویه ای دیگر از این پرونده مثلثی
شد و با اجــرای طرح مهار ،خــودروی پژو پــارس را که
قطعاتقابلفروشآنبازشدهبودبهپارکینگمنتقل
کردند و نیم ساعت بعد هم نیروهای کالنتری آبکوه
خودروی پژو پارس دیگر را که سارقان با آن گریخته
بودندبالصاحبکشفکردند.اینعملیاتنشانداد
که پلیس وارد یک باند گسترده سرقت شده است.
به همین دلیل و با راهنمایی های قاضی سید جواد
حسینی (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی)

بهدنبالدستگیریاعضایباندشرارتکهتوسط
شاکیان نیز شناسایی شدند ،اهالی محل از اقدام
ضربتی پلیس قــدردانــی کردند .تــاش برای
دستگیری متهم فراری دیگر ادامه دارد.
دوبارهمتهماندستگیرشدهرابرایشناساییمخفیگاه
سارقانفراریموردبازجوییهایتخصصیقراردادند
کهمشخصشدآنهابهسرکردگی«رشتی»درمنطقه
بولوارتوسفعالیتدارندبنابراینضلعسوماینپرونده
مثلثی نیز نمایان شد و در دایره عملیاتی پلیس قرار
گرفت .این گزارش حاکی است نیروهای تجسس در
یکعملیاتهماهنگ وضربتیموفقشدند«رشتی»
را در بولوار توس و در حالی که مشغول نصب قطعات
سرقتی روی خودرو بود دستگیر کنند .در بازرسی از
مخفیگاهویمقادیرزیادیلوازموقطعاتواموالداخل
خودرو کشف و ضبط شد .در ادامه این عملیات ،بهروز
جوانی که به همراه «رشتی» هنگام سرقت خودروی
پژو پارس گریخته بود در توس  109دستگیر شد و
به کالنتری انتقال یافت« .رشتی» ضمن اعتراف به
سرقت خودروها گفت :آن شب پس از فرار ،خودرو را
در کوی امیر رها کردم و خودم به میدان فهمیده رفتم
که آن جا همسرم به دنبال آمد و به همراه او به منزلم
رفتمامابسیاریازلوازمکشفشدهازپاتوقمنمتعلق
به «یوسف» سرکرده باند است که هم اکنون در زندان
تحملکیفرمیکند!منهماگرچهسابقهدارهستمو
سه ماه قبل از زندان آزاد شدم ولی سارقان دیگر لوازم
سرقتی را به پاتوق من آورده اند! در همین حال بهروز
(متهم دیگر) به اوراق کردن خودروها در منزل یکی
دیگر از همدستانشان اعتراف کرد و گفت« :رشتی» با
فرد دیگری معروف به «چاقه» سرقت می کردند و من
فقط در انتقال خودروهای سرقتی نقش داشتم! من
هم سابقه سرقت دارم ولی اموال کشف شده از منزل،
مالخودماستوآنهاراسرقتنکردهام!ایندرحالی
بودکهکشفبرخیازلوازمسرقتیازمنزلشاکی«ع»
در مخفیگاه «رشتی» نشان می داد اعضای این باند با
یکدیگرمرتبطهستندودرزمینهسرقتخودروومنزل
فعالیتمیکنند.
گزارش خراسان حاکی است ادامه بررسی ها بیانگر
آنبودکهیکیدیگرازاعضایاینباندتوسطنیروهای
کالنتری کاظم آباد مشهد سوار بر خودروی پژو پارس
سرقتی دستگیر شده است .بنابراین مثلث دزدان
زمانی در دایره عملیاتی پلیس قرار گرفت که سرنخ
دیگرپروندهبهسارقان«زنداننشین»رسیدوتحقیقات
گستردهبهسرپرستیستوانآریاییادامهیافت.
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در امتداد تاریکی

درآرزویکفشطبی!
غرور مردانه اش اجازه نمی داد تا سرش مخدرش را از دسترنج کارگری مادرم
را باال بگیرد و به راحتی سخنانش را بیان می ستاند .مادرم اما همچون فرشته ای
مهربان در کنارمان بود .او مادر بودن را
کند .شرمی که در چشمانش موج می زد،
همچون عرق ســردی که بر پیشانی اش در حقمان تمام کرد و با تحمل بدرفتاری
نشسته بود ،آشوب و تالطم درونی اش را های پــدرم دستان من و خواهرم را رها
فریاد می زد! با حسرت به کفش هایش نکرد .مــادرم راه و رســم درســت زندگی
خیرهشدوازآرزویکوچکشسخنگفت :کردن را به ما آموخت و این در حالی بود که
« کاش کفش طبی داشتم تا می توانستم در محله ای زندگی می کردیم که خیلی
سر کار بروم و مخارج زندگی مان را تامین از بچه های محله معتاد و خالفکار بودند.
کنم».امابااینکفشهانمیتوانمبهراحتی من و خواهرم با تالش و کوشش مان درس
خواندیم و هر دو از دانش آمــوزان ممتاز
راه بروم و....
رضاپسرنوجوان ۱۶سالهکهتمامامیدش مدرسه هستیم .خواهرم به تازگی کنکور
بعد از خداوند نگاه مهربان حضرت امام را با موفقیت پشت سر گذاشته و من نیز با
رضا(ع) بود ،کتاب داستان تلخ و غم انگیز انتخاب رشته تجربی رویای تحصیل در
زندگی اش را گشود و تاریک ترین فصل رشته پزشکی را از سر می گذرانم و به رغم
زندگی اش را این گونه بازگو کــرد ۱۶ :تماممشکالت،سالتحصیلیگذشتهرابا
سال پیش در یکی از محله های محروم معدلممتاز ۱۹پشتسرگذاشتم.اکنون
در یکی از مناطق حاشیه ای شهر مشهد نیز پدرم مدتی است که کارتن خواب شده
متولدشدم.فرزنددومازیکخانوادهچهار وماراترککردهاست.اوهرچندهفتهیک
نفره هستم و یک خواهر بزرگ تر از خودم بار به خانه می آید و پس اندازهای کارگری
دارم .پدرم کارگری ساده و مــادرم خانه مادرم را از او می ستاند و اگر مادرم پولی به
دار بود .کودکی من و خواهر بزرگ ترم در او ندهد ،شیشه های خانه را می شکند و
حسرت و رنج های بی پایان سپری شد .یکی از لوازم خانه را می برد تا با فروش آن
پدرم اعتیاد به مواد مخدر داشت و بساط مواد مخدر تهیه کند .چند روز قبل نیز به
منقل و وافورش همیشه برپا بود .او قبل خانه آمد و پس از کتک کاری من ،خواهر
و بعد از مصرف مواد مخدر به بهانه های و مادرم بخاری خانه را با خود برد .پس از
واهی من ،خواهر و مادرم را مورد فحاشی آن ،مادرم گریه کرد و گفت :زمستان در
و کتک کاری قرار می داد .مادرم همیشه راه است چگونه خانه را گرم کنیم؟! از
می گفت پــدرت مریض اســت پسرم! با طرفی من به یک بیماری صعب العالج
همان زبان کودکانه می گفتم چرا دکتر پوستی دچار شده ام و کف پاهایم پوسته
نمی رود مامان؟! مادرم من را در آغوش پوسته شده و تاول زده است و نمی توانم
می فشردو می گفت چون پولی ندارد راه بــروم .پزشکان توصیه کــرده انــد که
پسرم! روزی قلکم را شکستم و پول هایش کفش طبی بخرم که قیمت آن  ۲۰۰هزار
را به پدرم دادم تا به دکتر برود تا دیگر ما تومان است ،اما همین مبلغ را نیز ندارم که
را کتک نزند ،اما پدرم پول ها را گرفت و کفش را تهیه کنم .از طرفی از روی مادرم
با آن مواد مخدر خرید و بعد از مصرف آن نیز خجالت می کشم چرا که این روزها من
حسابی کتکمان زد! بعد از اعتیاد پدرم مردخانههستموباخجالتکفشهایشرا
به مواد مخدر صنعتی او دیگر سر کار نیز درآوردوپاهایشرانشانداد.کفپاهایش
نرفت .مــادرم با کارگری در خانه های پوستهپوستهشدهوتاولهایوحشتناکی
مردم و هتل ها و رستوران ها زندگی مان داشــت .یکی از انگشتان پایش نیز قطع
را تامین می کرد .پدرم حتی هزینه مواد شده بود و....
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

