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خط زرد

هشدارهای پلیسی
از پــارک کــردن خ ــودروی خــود در خیابان
های خلوت و تاریک خودداری و تا حد امکان از
پارکینگ های رسمی و معتبر استفاده کنید.
به منظور کاهش ضریب آسیب پذیری و
سرقت وسایل خودرو از نصب تزیینات اضافی
در داخ ــل و بــیــرون خـــودرو خــــودداری کنید.
از قــــــراردادن اســنــاد مالکیت و هویت
خـــــودرو در داخـــــل آن پــرهــیــز کــنــیــد زیـــرا
در صـــــورت ســـرقـــت ،ســـارقـــان بـــه راحــتــی
مـــی تـــوانـــنـــد آن را بـــه فـــــروش رســانــنــد.
از جابه جایی و حمل غیرضروری اسناد و
مدارک با ارزش در معابر عمومی خودداری کنید.
سرهنگ محمد بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ناکامی باند مسلح قاچاق
موادمخدر در عمق کویر
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ردهدزدانبود!
دستگیر کنند و به مقر انتظامی انتقال
دهند .این متهم که از دستگیری خود هنوز
در شوک بود تالش کرد خود را بی خبر از
ماجرای دستبرد به باغ ویالها نشان دهد

سجادپور -با دستگیری اعضای یک باند
سرقت در منطقه فردوسی مشهد ،ماجرای
نگهبانی لو رفت که خود سرکرده دزدان
بود.
به گزارش اختصاصی خراسان ،در پی
افزایش سرقت از خانه باغ های اطراف
آرامــگــاه فردوسی مشهد که موجب
نگرانی باغداران و برخی اهالی منطقه
شده بود ،تالش گسترده ای از سوی
نیروهای پاسگاه انتظامی فردوسی
برای شناسایی و دستگیری عامل یا
عامالن سرقت های مذکور آغاز شد.
آنان در اولین مرحله از اقدامات پلیسی
به تجزیه و تحلیل هــای کارشناسی
سرقت ها پرداختند و سپس رصدهای
اطالعاتی را در تعامل با شوراهای
محلی ،ریش سفیدان و به کارگیری
منابع و مخبران ادامه دادند.
از س ــوی دیــگــر گـــروه تخصصی از
نــیــروهــای زب ــده تجسس بــا هدایت
ستوان یکم رادپور (رئیس پاسگاه) و
با راهنمایی و دستورات ویژه قاضی
رحــمــانــی (مــعــاون دادســتــان مرکز
خراسان رضــوی) ،وارد عمل شدند
و دامــنــه عملیات را بــه سمت افــراد
مظنون در منطقه کشاندند .آنان پس
از مدتی فعالیت هــای اطالعاتی به تصویر  ۲تن از متهمان پرونده
سرنخ هایی رسیدند که نشان می
داد چند تن از اتباع خارجی غیرمجاز
در سرقت های مذکور نقش دارند بنابراین به همین دلیل ارتکاب هرگونه جرمی را
عملیات نامحسوس پلیس به شناسایی دو انکار می کرد تا این که نیروهای تجسس
تبعه خارجی به نام های احمد و اسماعیل اسناد و مــدارک مستندی را رو کردند که
انجامید و در ادامــه پاتوق آن ها در بولوار دیگر متهم با دیدن آن ها چاره ای جز بیان
شاهنامه به محاصره نیروهای تجسس حقیقت نیافت.
گزارش خراسان حاکی است :او به ناچار
درآمد.
ماموران انتظامی سپس با کسب مجوزهای لب به اعتراف گشود و راز یک باند سرقت
قضایی و در یک عملیات ضربتی موفق از خانه باغ ها را فاش کرد .متهم این پرونده
شدند اسماعیل را در همین مخفیگاه گفت :از مدتی قبل با همدستی پنج نفر

دیگر از دوستان و هموطنان مان به اموال
با ارزش داخل باغ ها دستبرد می زنیم و
هیچ گاه فکر نمی کردیم دستگیر شویم
چون «احمد» (یکی از متهمان) نگهبان
باغ های مذکور بود و اهالی محل به او
اطمینان داشتند به گونه ای که حتی
برخی از اموال شان را به امانت نزد او
می گذاشتند.
وی ادامه داد :زمانی که «احمد» نقشه
سرقت از باغ ویالها را با ما درمیان
گذاشت ما هم با او همراهی کردیم
چون کسی به او مشکوک نمی شد!
«احمد» به بهانه سرکشی از باغ ها،
شرایط ،موقعیت و مکان های سرقت
را می سنجید  ،سپس ما به آن خانه باغ
دستبرد می زدیم و لوازم سرقتی را به
او می دادیــم چون «احمد» سرکرده
باند بود و پس از فروش لوازم سهم ما
را هم می داد.
البته او بیشتر لوازم را در باغ های خالی
از سکنه مخفی می کرد که نگهبانی
از آن مکان ها را به عهده داشــت اما
درون باغ هایی که لوازمی با ارزش
بیشتر نگهداری می شد ،دیگر «احمد»
خودش به آن جا دستبرد می زد!
بنابر گـــزارش خــراســان ،بــه دنبال
اعــتــرافــات ایـــن مــتــهــم ،بالفاصله
افسران ورزیده تجسس با هماهنگی
قضایی ،مخفیگاه متهمان دیگر را نیز
شناسایی کردند و «احمد» را به همراه دو
تن از اعضای باند در بولوار شاهنامه  34به
دام انداختند.
در بازرسی از محل نگهبانی سرکرده باند
و دیگر مخفیگاه های آنان مقادیر زیادی
لوازم سرقتی به ارزش تقریبی یک میلیارد
ریال کشف شد و تحقیقات برای دستگیری
دیگر اعضای فراری باند و همچنین کشف
سرقتهای احتمالی دیگر آنان ادامه یافت.

عکس ازخراسان

توکلی /باند مسلح قاچاق موادمخدر در انتقال
 ۵۰۰کیلو تریاک به خــراســان جنوبی ناکام
ماند .به گــزارش خراسان ،دادستان عمومی و
انقالبشهرستانراوردرتشریحجزئیاتاینخبر
گفت:باانجاماقداماتمنسجماطالعاتیازسوی
پلیس،مشخصشداعضاییکباندمسلحقاچاق
مواد مخدر قصد حمل و جابه جایی یک محموله
موادمخدر را از پهنای کویر راور به سمت خراسان
جنوبیدارند.
قاضی ابوالفضل فرحبخش افزود :بالفاصله
دستوراتقضاییالزمبرایشناساییودستگیری
ســوداگــران مــرگ صــادر شد و پیگیری موضوع
در دستور کار یگان تکاوری  ۱۱۳امــام موسی
کاظم(ع) قرار گرفت .وی ادامــه داد :سرانجام
شامگاه یک شنبه در عملیات مشترک از سوی
مامورانیگانتکاوری ۱۱۳امامموسیکاظم(ع)
راورومامورانیگانتکاوری ۱۰۲دیهوکخراسان
جنوبی ،باند مزبور در عمق کویر هدف حمله و
ضربه قرار گرفت .به گفته او ،دراین عملیات عالوه
بر دستگیری وبازداشت یکی از اعضای این باند،
پنجدستگاهموتورسیکلتبههمراه ۵۰۰کیلوگرم
تریاک از قاچاقچیان کشف و ضبط شد و عملیات
تکاوران برای دستگیری دیگر اعضای این باند
همچنانادامهدارد.
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در امتداد روشنایی

انعکاس مهربانی
رضا ،نوجوان  ۱۶ساله ای که چند روز قبل کاری دستمزد کارگری اش را از او می گرفت تا
سرگذشت او بــا عــنــوان «در آرزوی کفشی مواد مخدر تهیه کند! مادرم گریه می کرد و من
طبی» در ستون « درامتداد تاریکی» به چاپ که فرزند ته تغاری خانه بودم ،با دستان کوچکم
رسید ،اکنون در پرتو نگاه مهربان امام رأفت اشک هایش را پاک می کردم و صورت مادرم را
و مهربانی ،امام رضا(ع) و با مدد دستان یاری می بوسیدم تا دلداری اش بدهم .در این هنگام
گر خیران و شهروندان نیکوکار به آرزویــش مــادرم میان گریه می خندید و مرا در آغوش
رسید و باران مهر و محبت و دستان بخشنده و می گرفت .هیچ وقت دوست نداشتم شبیه
سخاوتمند خیران خیرخواه مرهمی بر پاهای پدرم باشم .دوست داشتم وقتی بزرگ شدم
خسته و تاول زده اش شد .او که با پوشیدن فرد موفقی برای جامعه باشم تا بتوانم زندگی
کفش هــای طبی بــرای قــدردانــی از خیران خوبی را برای مــادرم فراهم کنم و زحماتش
بــه کالنتری آمــده بــود ،روی صندلی اتــاق را جبرا نکنم .این قولی بود که من و خواهر
مددکاری نشست .لحظه ای به کفش هایش بزرگ ترم در عالم بچگی به یکدیگر دادیم.
خیره ش د و لبخند امیدوارانه ای بر لبانش نقش اکنون او در مدرسه نمونه تحصیل می کند و
بست .برق کفش هایش همچون برقی که در کنکور سراسری را در رشته ریاضی با موفقیت
چشم هایش می درخشید ،انعکاس مهربانی و پشت سر گذاشته است .من نیز رشته تجربی را
انسانیتبود .اوبهمشاوروکارشناساجتماعی انتخاب کردم .آرزو دارم روزی پزشک شوم تا
کالنتری شفای مشهد گفت :از وقتی معنای بتوانم به مردم کشورم خدمت کنم.
بعد از شیوع کرونا وضعیت مالی ما خیلی بدتر
زندگی را فهمیدم و توانستم خــوب و بد را
تشخیص بدهم ،متوجه شدم که بیمار هستم .شد .مــادرم در خانه های مردم کارگری می
مادرم می گوید از هشت ماهگی گرفتار این کرد اما هیچ کس به او پیشنهاد کار نمی داد.
بیماری پوستی شدم .کف پاهایم تاول می زد و به دلیل مشکالت اقتصادی ،من دیگر توانایی
چاک چاک می شد به طوری که نمی توانستم خرید داروهــایــم را نداشتم و به مدت دو ماه
به درستی راه بروم .خوب به یاد دارم که مادرم با داروهایم را قطع کردم و بیماری ام پیشروی
نگرانیمرانزدچندینپزشکمتخصصپوست کرد و تا ساق پایم را گرفت .پزشک متخصص
برد ،اما همگی جواب مان کردند و گفتند این پیشنهاد داد که کفش طبی تهیه کنم تا بتوانم
بیماری صعب العالج است و باید تا آخر عمر راحت تر راه بروم اما هزینه خرید کفش را نیز
دارو مصرف کنم تا از پیشروی آن جلوگیری نداشتم تا این که به کالنتری آمدم و مشکلم را
شود و در صورت قطع دارو ،تاول ها مثل خوره مطرح کردم؛ چند روز بعد مشاور کالنتری با
تمام بدنم را می گیرند! دوست داشتم با بچه مادرمتماسگرفتوگفتکهچندنفرازخیران
های هم سن خــودم بــازی کنم اما زخم پایم که خواستند هویت شان پنهان بماند ،هزینه
اجازه نمی داد .وقتی راه می رفتم پاهایم درد خرید کفش و بخشی از هزینه های درمانم را
میگرفت.بنابراینخیلیوقتهابهجایبازی تقبل کردند .با مادرم به دکتر رفتم و داروهایم
با دوستانم ،بازی آن ها را از دور تماشا می کردم را تهیه کــردم و یک کفش طبی نیز خریدم.
و لذت می بردم! با این که در رشته های ورزشی کفش های طبی را پوشیدم و به کالنتری آمدم
ناتوان بودم ،اما معلمان از هوش و استعدادم تا از تمام کسانی که دستم را گرفتند و کمکم
در بقیه درس ها تعریف می کردند و همیشه کردند تا من به آرزویم برسم ،تشکر کنم .از راه
شاگرد اول مدرسه بودم .پدرم اعتیاد به مواد دور دستان مهربان و یاری گرشان را می بوسم
و به آن ها قول می دهم که درسم را بخوانم تا
مخدر داشت و حتی هزینه های خورد و خوراک
مان را هم پرداخت نمی کرد .مادرم صبح تا فرزند خوبی برای آن ها و فرد مفیدی برای
شب در خانه های مردم کار می کرد اما وقتی جامعه و شهرم باشم .امیدوارم روزی فرا برسد
خسته و کوفته به خانه می آمد ،پدرم با کتک که بتوانم مهربانی شان را جبران کنم...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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