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خط زرد

هشدار پلیس درباره سرقت
طالهای کودکان
همراه داشتن زیورآالت و دوچرخه گران بها،
بچه ها را در معرض آسیب قرار می دهد.
چرا فرزندان تان را با همراه کردن زیورآالت و
اشیای گران بها طعمه سارقان می کنید؟
زیورآالت برای دختر بچه ها به معنای ایجاد
ناامنی برای آن هاست
هنگامی که بچه ها در شهر تنها تردد و بازی
می کنند ،زیورآالت آن ها را در منزل نگه دارید.
فرزندان تان را همراه با زیورآالت گران بها در
کوچه و خیابان رها نکنید.
همراه داشتن زیــورآالت گران قیمت برای
کودکان دردسرساز است.
زیورآالت همراه کودکان به سارقان انگیزه
سرقت می دهد.
کودکانی که زیــورآالت همراه دارند طعمه
مناسبی برای سارقان هستند.
زیورآالت همراه دختر بچه ها امنیت آن ها را
به خطر می اندازد.
کودکان با همراه داشتن زیورآالت و وسایل
گران قیمت آسیب پذیر می شوند.
بچه ها نباید با اشیا و وسایل گران قیمت تنها
در شهر تردد کنند.
بــه کــودکــان تــان اجـــازه ندهید هــمــراه با
زیورآالت و اشیای گران مثل دوچرخه به تنهایی
به بازی و تردد در کوچه و خیابان بپردازند.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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در امتداد تاریکی

ماجرایکارآگاهبازیدزدسابقهدار!

سجادپور -دو سارق سابقه دار در حالی شب
دلهره آوری را در خیابان سناباد مشهد رقم زدند
کهحضورسریعوبهموقعپلیسبهسیگنالهای
وحشت پایان داد.
به گزارش خراسان ،شب یازدهم آبان جوان35
ساله ای وارد سرویس بهداشتی منزل ویالیی
در خیابان سناباد شد او چند لحظه بعد صدای
ورود فردی به درون منزل را شنید و با تصور این
که پدرش به منزل بازگشته ،اهمیتی به موضوع
نــداد! ایــن جــوان در حــال خــروج از سرویس
بهداشتی بود که ناگهان در جا میخکوب شد او
از الی در سرویس بهداشتی جوان غریبه ای را
دید که مشغول جمع آوری لوازم منزل بود! پسر
صاحبخانه که تازه فهمیده بود دزدان وارد منزل
شده اند ،گوشی همراهش را به آرامی برداشت
و از درون سرویس بهداشتی با خواهرش که در
طبقه باالی منزل بود تماس گرفت .این جوان
سپس وحشت زده ماجرای ورود دزدان را به
پلیس 110گزارش داد و خود نیز سکوت کرد تا
جلب توجه نکند! دو سارق حرفه ای تلویزیون ال
ای دی بزرگ ،ضبط صوت دیجیتالی و مقداری
دیگر از لوازم را به داخل حیاط منزل ویالیی
بردند و درون پراید صاحبخانه گذاشتند چرا که
یکی از سارقان لحظاتی قبل سوئیچ خودرو را از
روی اپن آشپزخانه برداشته بود و قصد داشتند
اموال سرقتی را با خودروی صاحبخانه بیرون
ببرند! هنوز چند دقیقه بیشتر از تماس تلفنی
جوان مذکور با سیگنال های وحشت نگذشته
بود که خودروی گشت کالنتری سناباد مشهد
وارد محل شد و بالفاصله نیروهای انتظامی
با فرماندهی سرگرد بیگی (رئیس کالنتری)
عملیات دستگیری دزدان را آغاز کردند.
«سعید» (یکی از سارقان) که با دیدن پلیس
از خــودروی صاحبخانه پیاده شده بــود ،پا به
فرار گذاشت اما قبل از آن که بتواند در تاریکی
شب راه گریزی پیدا کند ،در محاصره نیروهای
انتظامی گرفتار شد و حلقه هــای قانون بر
دستانش گره خورد!
گزارش خراسان حاکی است ،در همین حال
«حمید» (ســارق دیگر) که از وقایع بیرون از
منزل خبر نداشت وسوسه سرقت از منزل
ویالیی دیگر به جانش افتاد و از راه پله های
پشت بام وارد منزل دیگری شد اما ناگهان،
جیغ و فریاد ساکنان منزل با دیدن مرد غریبه،
به هوا برخاست.

دومتهمدستگیرشده

اهالی منزل وحشت زده فــرار می کردند که
صاحبخانه روی پله ها با دزد جوان روبه رو شد و
به او گفت :این جا چه می کنی؟! «دزد» که سعی
داشت خونسردی خود را حفظ کند ،خیلی آرام
و طبیعی گفت :من از کارآگاهان پلیس آگاهی
هستم و به دنبال دزد می گردم که او را دستگیر
کنم! ولی صاحبخانه که حر فهای او را باور
نمی کرد بی درنگ گوشه کاپشن دزد جوان
را گرفت تا از فرارش جلوگیری کند .در همین
حال ســارق حرفه ای کاپشن خود را از تنش
بیرون آورد و با شکستن در منزل راه فــرار به

اموالکشفشدهازسارقان سابقهدار

منزل ویالیی دیگر را هموار کرد.
این دزد  27ساله که از طریق نورگیر به درون
منزلی دیگر وارد شده بود ،خانه را تاریک و غرق
در سکوت یافت و فهمید که کسی در آن منزل
حضور ندارد بنابراین با خیال راحت به دنبال
اشیای بــاارزشــی می گشت تا ایــن که محل

فیلمسرقت!

نگهداری مقادیر زیادی طال را پیدا کرد.
او طالها و مبالغ زیــادی دالر و وجه نقد را در
جیب هایش ریخت و با سرقت لپ تاپ و برخی
لــوازم قابل حمل دیگر وارد حیاط شد تا به
همدستش بپیوندد.
از سوی دیگر نیروهای کالنتری سناباد مشهد
که همه راه های فرار را بسته بودند این منزل
ویالیی را نیز به محاصره درآوردند و او را هنگام
خروج از منزل به دام انداختند.
گـــزارش خــراســان حــاکــی اســـت :دو ســارق
حرفهای که سوابق متعدد سرقت دارند برای
بــازجــویــی هــای تخصصی بــه دایـــره تجسس
کالنتری هدایت شدند و به سه فقره سرقت
اعتراف کردند .همچنین بررسی های بیشتر
نشان داد که «سعید» یک مــاه قبل به اتهام
ســرقــت طــا از مــنــزل یــک شــهــرونــد ،توسط
مــامــوران کالنتری مصالی مشهد دستگیر
شده و  48ساعت قبل از دستگیری دوباره و با
سپردن وثیقه به دادسرا آزاد شده بود.
همدست دیگر وی نیز سوابقی مانند زورگیری

عکس ها اختصاصی از خراسان

توکلی -شرور مسلح فراری جنوب شرق کشور
در عملیات پلیس شهرستان نرماشیر دستگیر
شد .فرمانده انتظامی شهرستان"نرماشیر"
بــا بیان ایــن کــه ،ایــن شــرور مسلح سابقه دار
منطقهای از شرق کرمان را با اقدامات مجرمانه
خود به هم ریخته و موجب سلب آسایش و امنیت
مردم محروم منطقه شده بود،گفت :متهم به
جرم اخاذی  ،تیراندازی و اخالل در نظم عمومی
مدت یک سال تحت تعقیب مقام قضایی بود.
به گزارش خبرنگار ما سرهنگ" یوسف آبادی"
افزود :با دستورات مقام انتظامی ،سرانجام با
تالش های گسترده نیروهای پلیس اطالعات و
امنیت شهرستان ،متهم در عملیات ضربتی در
مخفیگاهش به دام افتاد که پس از طی مراحل
قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد :در این
عملیات یک قبضه ســاح و مقادیری مهمات
كشف شد ،وی اظهار کرد :دستگیری این شرور
مسلح ،خوشحالی مسئوالن و مردم منطقه را به
دنبال داشت.

گنالهایوحشتازسرویسبهداشتیبهگوشرسید
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را در پرونده سیاه خود دارد .شایان ذکر است:
از مدتی قبل ،برخورد قاطعی با یغماگران اموال
مردم با دستورات ویژه سرهنگ عباس صارمی
ساداتی (رئیس پلیس مشهد) و با حمایت های
بی دریغ دستگاه قضایی در مشهد آغاز شده
است.

مــن فــروشــنــده مــوتــورســیــکــلــت ســرقــتــی را اتوبوس پرسه میزد و قد متوسطی داشت.
نمیشناسم و از جا و مکان او هم خبری ندارم وقتی سرگرم گفت وگو با یکدیگر بودیم او از
فقط می دانم که نام او «اردالن» است و حدود فروش موتورسیکلتی سخن گفت که سوار بر
 20سال دارد او موتورهای سرقتی را به فروش آن بود .اردالن گفت :موتورسیکلت سرقتی
می رساند که من و همدستم نیز با خرید یک است که آن را به مبلغ  800هزار تومان می
دستگاه موتورسیکلت سرقتی قصد داشتیم از فــروشــد مــن هــم کــه بــا دیــدن موتورسیکلت
وسوسه خرید آن به جانم افتاده بود نزد بچه
مراکز تجاری سرقت کنیم که ...
این ها بخشی از اظهارات جوان  26سالهای محلمان رفتم و موضوع را با او درمیان گذاشتم
اســت کــه هنگام دســتــبــرد بــه یــک دستگاه قــرار شد من و «حسن» موتورسیکلت را به
موتورسیکلت در محدوده بازار فردوسی مشهد صورت شراکتی بخریم .به همین دلیل نفری
مــورد ظن نیروهای انتظامات قــرار گرفت و  400هــزار تومان تهیه کردیم ولی قولنامه
دقایقی بعد ماموران گشت کالنتری میرزا خرید به نام من نوشته شد .مدتی بعد از این
کوچک خــان مشهد حلقه هــای قانون را بر ماجرا وسوسه سرقت رهایم نمی کرد .با خودم
دستان او و همدستش گره زدند .در حالی که فکر می کــردم اگر با موتورسیکلت سرقتی
تصاویر ضبط شده دوربین های مــدار بسته در مراکز شلوغ و پرتردد سرقت کنیم پلیس
همه صحنه های سرقت را نشان می داد دو نمیتواند ما را شناسایی کند.
جوان سارق به همراه موتورسیکلت سرقتی این گونه بود که به همراه «حسن» سوار موتور
که سوار بر آن بودند به کالنتری انتقال یافتند شدیم و به محل پــارک موتورسیکلتها در
و با دستور سرهنگ محسن باقی زاده حکاک مــحــدوده بــــازار فــردوســی مشهد آمــدیــم.
(رئیس کالنتری میرزا کوچک خان) توسط «حسن» با آن که گواهی نامه نــدارد هدایت
نیروهای زبده تجسس مورد بازجویی های موتورسیکلت را به عهده داشت .وقتی حسن
تخصصی قــرار گرفتند .در ایــن میان جوان مشغولبازکردنباترییکیازموتورسیکلتها
 26ساله مجرد پس از پاسخ به سواالت افسر بود ناگهان ماموران انتظامات به ما مشکوک
پرونده ،درباره سرگذشت خود به کارشناس شدند به طوری که راه گریزی نداشتیم چند
اجتماعی کالنتری گفت :تــا کــاس سوم دقیقه بعد هم ماموران انتظامی سر رسیدند و
راهنمایی تحصیل کردم اما به خاطر شرایط ما را به کالنتری انتقال دادند و ...
نامناسب خانوادگی نتوانستم درس بخوانم هنوز سخنان متهم  26ساله به پایان نرسیده
به همین دلیل مدرسه را رها کردم تا وارد بازار بــود که جــوان میوه فروشی با تماس تلفنی
کار شوم در این میان به خاطر معاشرت با بچه ماموران تجسس وارد کالنتری شد و با دیدن
محل هایم مسیر درست زندگی را گم کردم .چهره متهم  26ساله او را شناخت و اظهارات
احساس غرور و خودنمایی در وجــودم رخنه دزد موتورسیکلتش را دروغ دانــســت .این
کرده بود تا این که یک نزاع سرنوشتم را تغییر شاکی  21ساله که از کشف موتورسیکلت
داد .آن روز برای آن که نزد دوستانم خودی خوشحال شده بود دربــاره چگونگی سرقت
نشان بدهم در آن درگیری شرکت کردم که گفت :مدتی قبل به همراه یکی از دوستانم به
بعد از آن هم با شکایت طرف مقابل و به اتهام پارک ملت مشهد رفتیم ،موتور را در پارکینگ
چاقوکشی روانه زندان شدم و بدین ترتیب مهر بــولــوار امامت گذاشتم و دو نفری به سوی
سرویس هــای بهداشتی رفتیم که ناگهان
«سابقه دار» بر پیشانی ام خورد.
بعد از آزادی از زندان همچنان بیکار بودم و دوستم متوجه سرقت موتورسیکلت شد .من
برای تامین هزینه های زندگی گاهی با یکی هم بالفاصله به دنبال دزد دویدم که پایم لغزید
از بچه محل ها به کارگری می رفتیم تا این و به زمین افتادم اما دوستم چهره یکی از آن
که در یک پیک موتوری مشغول کار شدم اما دو سارق را دیده بود او همین جوان  26ساله
درآمدم آن چنان نبود که بتوانم به آرزوهایم است که دست بند بر دست دارد و ...
برسم .روزهــا به همین ترتیب می گذشت شایان ذکر است متهمان این پرونده با دستور
تا این که حدود سه ماه قبل در منطقه قلعه قاضی سید جــواد حسینی (معاون دادستان
ساختمان با جوانی به نام «اردالن» آشنا شدم .مرکزخراسانرضوی)وبرایکشفسرقتهای
او معموال در اطــراف یکی از ایستگاه های احتمالیدیگربهپلیسآگاهیانتقالیافتند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

