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خط زرد

پیشگیری از سرقت خودرو
از گذاشتن کارتنهای خالی لــوازم روی
صندلی ماشین خودداری کنید.
هرگز به صرف این که مسافر شما یک خانم
است ،جانب احتیاط را رها نکنید.
از گذاشتن کودکان و افراد ناتوان به تنهایی
در اتومبیل روشن اجتناب کنید.
شب ها و صبح زود از سوار کردن مسافران
جــوان و مشکوک که کرایه بــاالتــری پیشنهاد
میکنند یا قصد رفتن به مقصدهای فرعی و دور
افتاده دارند ،پرهیز کنید.
حــتــی االمــکــان از انــتــقــال مــســافــران به
مسیرهایی که اصال آشنایی ندارید پرهیز کنید.
سعی کنید در انتقال مسافران از مسیرهای
اصلی حرکت کنید و به بهانه خلوت بودن و روانی
ترافیک از مسیرهایی که فرعی هستند و آشنایی
ندارید و صرفا توسط مسافران پیشنهاد می شود
و اصرار می کنند تردد نکنید.
رانــنــدگــان بین شــهــری سعی کنند حتی
االمکان از طریق پایانه ها و شرکت های تعاونی
تاکسیرانی اقدام به پذیرش مسافر کنند.
در هنگام خرید اتومبیل از افرادی که کامال آن
ها را نمی شناسید بالفاصله به تعویض قفل درها،
قفل زنجیر و قفل پدال اقدام کنید.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی ،نوشیدنی و
خوشبوکننده ها از مسافران ناشناس امتناع
ورزید.
گروهی از سارقان در یک مسیر و در فواصل
انــدک قــرار می گیرند و به عنوان مسافر سوار
اتومبیل می شوند و با همکاری یکدیگر و اغفال
راننده مبادرت به سرقت اتومبیل یا اخاذی می
کنند و ممکن است سارق کنار جاده خوابیده
باشد و وانمود کند که تصادف کرده یا این که
در ظاهر فرد بیمار یا کسی را که اعضای بدنش
شکسته همراهی کند و با این ترفند مبادرت به
سرقت اتومبیل شما کند.
از نصب وسایل و تزیینات اضافی در داخل و
خارج اتومبیل خودداری کنید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

گازگرفتگی ۱۵تن در پاسداران
تهران
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران از نجات  ۱۵تن از ساکنان یک
ساختمان مسکونی واقع در خیابان پاسداران از
گازگرفتگی خبر داد.
سید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا ،دراینباره
گــفــت :حــوالــی ســاعــت  ۱۰:۱۵صبح دیــروز
وقـــوع حــادثــه گــازگــرفــتــگــی و مسمومیت با
گازمنواکسیدکربن به سامانه  ۱۲۵اطالع داده
شد که درپی آن ستاد فرماندهی ،آتشنشانان را
به محل حادثه واقع در خیابان پاسداران ،خیابان
ناطقنوری اعزام کرد.
وی با اشــاره به حضور عوامل آتشنشانی در
محل تصریح کــرد :پس از حضور آتشنشانان
در محل مشاهده شد که گازگرفتگی در یک
ســاخــتــمــان چــهــار طبقه هــشــت واحــــدی رخ
داده و شماری از ساکنان ساختمان احساس
شدید گازگرفتگی و مسمومیت کــرد هانــد .در
همین زمینه نیز منشأ نفوذ گاز مــورد بررسی
قــرار گرفته و مشخص شــده افــتــادن دودکــش
اصلی موتورخانه ساختمان سبب نشت گاز
سمی منواکسیدکربن در فضای ساختمان
و مسمومیت شماری از ساکنان شــده است.
سخنگوی ســازمــان آتـشنــشــانــی و خــدمــات
ایمنی شهرداری تهران ادامه داد :آتشنشانان
همزمان با ایمنسازی محل ۱۵ ،نفر از ساکنان
این ساختمان را نیز خارج و به فضای باز منتقل
کردند.
ملکی افزود  :آتشنشانان پس از ایمنسازی محل
به مأموریت خود خاتمه دادند.

 15کشته در انفجار معدن در چین
در حــادثــه انــفــجــار در مــعــدن زغـــال سنگ در
شمال چین دستکم  ۱۵کارگر کشته شدند.
به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم مقامات محلی در
حادثه انفجار گاز که عصر روز دوشنبه گذشته
در معدن زغال سنگ در استان «شانشی» اتفاق
افتاد دستکم  ۱۵کارگر جان خود را از دست
دادنــد و تعداد  ۹نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
مقامات محلی این استان اظهار کردند۱۱ :
نفر از کارگران بدون هیچگونه آسیبدیدگی
تــوانــســتــنــد خــــود را ن ــج ــات ده ــن ــد و علت
وقـــوع ای ــن انــفــجــار در دس ــت بــررســی اســت.
به گزارش ایبیسی نیوز ،انفجار گاز از دالیل
اصلی مرگبارترین حــوادث معدنی در جهان
است .همچنین معادن چین از جمله مرگبارترین
معدنها در جهان هستند به طوری که حدود ۸۰
درصد از قربانیان این گونه حوادث در سراسر
جهان به این کشور تعلق دارد.

مقتولقبلازمرگچهگفت؟

سجادپور -معمای پیچیده اسیدپاشی مرگبار
در حالی روی میز قاضی شعبه  405دادسرای
عمومی و انقالب مشهد گشوده شد که آخرین
جمالت مرد قربانی اسیدپاشی نیز در هاله ای
از ابهام باقی ماند!
به گــزارش اختصاصی خراسان ،شب هشتم
شهریور ،ناگهان فریادهای دلخراش راننده
مسافرکش ،اهالی شهرک مهرگان مشهد را از
خانه ها بیرون کشید.
مرد 45سالهکهازسوزشهایمحلولاسیدی
به خــود می پیچید ،با جیغ هــای دردنــاک،
رهگذرانکوچهخلوترانیزدرجامیخکوبمی
کرد .تعدادی از اهالی محل با دیدن این صحنه
وحشتناک درحالی به یاری او شتافتند که مرد
راننده ،د ِر منازل تازه ساز محله را می کوبید و
با التماس از آن ها کمک می خواست .در این
هنگام تعدادی از شهروندان که نگران وضعیت
مصدوم بودند و نمی دانستند چه اتفاقی رخ
داده است با پاشیدن آب به سروصورت مرد
مسافرکش تالش می کردند تا سوزش های
شدید سروصورت این مرد را کاهش دهند.
یکی از شهروندان شیلنگ آب را به سوی مرد
گرفت تا او را از این درد جانگداز رها کند ولی
اسید کار خودش را کرده بود و مرد با فریادهای
وحشتناک همچنان خود را به این سو و آن سو
می انداخت تا این که با تماس اهالی محل،
نیروهای ام ــدادی از راه رسیدند و مصدوم
ایــن حادثه تاسف بــار را به بخش سوختگی
بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انتقال دادند.
کادر درمانی بیمارستان بالفاصله وارد عمل
شدند و او را به بخش مراقبت های ویژه منتقل
کردند و بدین ترتیب اقدامات اولیه درمانی
برای نجات این مرد مسافرکش آغاز شد.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است ،از
سوی دیگر نیز با تماس اهالی شهرک مهرگان،
نیروهای انتظامی تحقیقات خود را با صدور
دستورات ویژه ای از سوی قاضی سید جواد
حسینی (مــعــاون دادســتــان مرکز خراسان
رضوی) برای بررسی دقیق این ماجرای تلخ
آغاز کردند .نتیجه تحقیقات مقدماتی حاکی از

آن بود که دو مرد ناشناس ،راننده مسافرکش را
به شهرک مهرگان کشانده و با پاشیدن محلول
اسید روی او ،از محل گریخته اند!
با بــه دســت آمــدن ایــن اطالعات و با توجه به
اهمیت و حساسیت موضوع ،پرونده ای در
مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد تشکیل
شد و تحقیقات میدانی زیر نظر مقام قضایی
و با نظارت مستقیم معاون دادستان مشهد

که تقاضای سرویس دربستی می کرد!
مصدوم این حادثه ادامه داد :من در شهرک
محمدآباد مشهد سکونت دارم و با مسافرکشی
در آژانــس تلفنی روزگــارم را می گذرانم! به
همین دلیل هــم وقتی آن جــوان ناشناس
تقاضای سرویس دربستی کرد به او مشکوک
نشدم و احتمال دادم که مرا می شناسد!
آن مسافر جوان از من خواست تا او را به شهرک

ادامــه یافت .حساسیت جرایم خشن موجب
شد با دستور قضایی ،این پرونده به طور ویژه
در پلیس آگاهی خراسان رضوی مورد بررسی
و رصدهای اطالعاتی قــرار گیرد .بنابراین
گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهیخراسانرضوی،رسیدگیبهاینپرونده
را ادامه دادند.
آنــان در اولین شاخه هــای عملیاتی ،سراغ
مــصــدوم بستری در بیمارستان رفتند تا
سرنخ هایی از ایــن اسیدپاشی هولناک را
به دست آورنــد .مرد  45ساله که با اقدامات
درمانی،کمی از دردهایش کاسته شده بود
در حالی کــه بــه زحمت سخن مــی گفت به
تشریح چگونگی وقوع این ماجرا پرداخت و به
کارآگاهان گفت :شب بود که من وضو گرفته
بودم و برای نماز آماده می شدم در همین لحظه
زنگ منزلم به صدا درآمــد .وقتی د ِر حیاط را
گشودم مقابلم جوانی حدود  25ساله را دیدم

مهرگان برسانم! من هم فرصت خواستم تا
نمازم را بخوانم و بعد او را به مقصدش برسانم!
چند دقیقه بعد مسافر در صندلی عقب نشست
و من هم به طرف شهرک حرکت کردم .او در
بین راه مدام تلفنی با مرد دیگری صحبت می
کرد و من هم اهمیتی نمی دادم تا این که به
منطقه مسکونی مسکن مهر شهرک مهرگان
رسیدیم .در همان نزدیکی خــودروی وانت
مزدایی پارک بود که مرد جوانی نیز داخلش
نشسته بود .در این لحظه مسافر جوان از من
خواست در نزدیکی همان خ ــودروی وانت
و مقابل یک منزل مسکونی توقف کنم اما
هنگامی که پدال ترمز را فشردم ناگهان در
تاریکی شب تیغه چاقویی را به کتفم فرود آورد.
نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است فقط از
شدت درد فریاد زدم اما آن مسافر ناشناس
بی رحم همچنان تیغه چاقو را بر پیکرم فشار
می داد و نمی توانستم حرکت کنم .در همین

هکراینستاگرامیدستگیرشد
رئیس پلیس فتای استان مــازنــدران از
دستگیری هکر حرفه ای و سابقه داری خبر
داد که با هک صفحات شخصی شهروندان
دراینستاگرامپنجمیلیاردریالبهجیبزد.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ حسن محمدنژاد
در تشریح این خبر گفت :با مراجعه سه
شهروند به پلیس فتا و طرح شکایتی مبنی
بر هک صفحات شخصی اینستاگرام و
در پی آن ارســال لینک جعلی بانک به
فالوئرهای آنــان به منظور خرید جــزوه و
برداشت از حساب بانکی آنان موضوع در
دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی تــصــریــح کـــرد :بــا انــجــام اقــدامــات
اطالعاتی و تحقیقات پلیسی و بررسی
شیوه و شگرد وقوع جرم ،یکی از متهمان
و هکر های سابقه دار در این حوزه ردیابی
و شناسایی شد .رئیس پلیس فضای تولید
و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی
مازندران ،گفت :کارآگاهان و کارشناسان
پلیس فتا در ادامــه تحقیقات دریافتند،

اختصا

صی خ

متهم برای فرار از دست قانون و شناسایی
نشدن ،محل زندگی خود را ترک کرده و
به شهرهای مرکزی کشور متواری شده
است .سرهنگ محمدنژاد ،خاطرنشان
کــرد :با انجام اقدامات اطالعاتی محل
اختفای متهم ،شناسایی و با هماهنگی
مرجع قضایی وی در عملیاتی ضربتی و
غافلگیرانه دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای مازندران با بیان این
که در بازرسی از مخفیگاه متهم ۳۸۰
میلیون ریال وجه نقد به همراه  ۱۲۰عدد
سیم کــارت و  ۶۴۴کــارت بانکی کشف
شد ،تصریح کرد :متهم در تحقیقات انجام
شده به بزه انتسابی و برداشت غیر مجاز
از حساب بانکی شــهــرونــدان بــه ارزش
پنج میلیارد ریــال اقــرار کــرد .سرهنگ
محمدنژادبهکاربرانشبکههایاجتماعی
توصیه کرد :قبل از استفاده از اپلیکیشن ها
باید نحوه ارتقای امنیت آن ها را فرا گرفت
تا در دام این گونه مجرمان قرار نگیرند.

راسان

لحظه دیدم مرد جوانی از خودروی وانت پیاده
شد و در حالی که ظرف چهار لیتری در دست
داشت به سمت من آمد .شیشه طرف راننده
را به خاطر گرمای هوا پایین کشیده بودم که
ناگهان آن مرد وانت سوار محلول اسید را به
سر و صورتم پاشید و به طرف خودرواش دوید!
من از شــدت ســوزش دیوانه وار بــاال و پایین
می پریدم که مسافر جوان هم چاقوی خون
آلودش را برداشت و هر دو نفر سوار بر وانت از
محل گریختند! من که از شدت درد و سوزش
جیغ می کشیدم ،در منازل را می کوبیدم تا
کسی به فریادم برسد اما هیچ شناختی از دو
جوان اسیدپاش ندارم و آن ها را برای اولین بار
میدیدم!تاکنونهمباکسیخصومتنداشتم
و نمی دانم چه کسانی و با چه انگیزه ای این
کار وحشتناک را انجام دادند .بنابر گزارش
خراسان ،در حالی که بررسیهای کارآگاهان
درب ــاره ایــن مــاجــرای هولناک ادامــه داشت
حــدود  14روز بعد ،کارکنان بیمارستان از
مرگ مصدوم اسیدپاشی خبر دادند و این گونه
پرونده اسیدپاشی رنگ جنایی به خود گرفت.
به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع،
این پرونده جنایی با صدور دستوری از سوی
حجت االسالم والمسلمین قاضی سیدجواد
حسینی ،در شعبه 405مجتمع قضایی شهید
بهشتی و توسط قاضی دکتر «حسن زرقانی»
مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت .در حالی
کهمعمایپیچیدهاینپروندهجناییواظهارات
مبهم مرد مسافرکش دربــاره مسافر جوان،
روند تحقیقات را دچار مشکل کرده است اما
قاضی زرقانی با صدور دستورات محرمانه ای
از کارآگاهان پلیس آگاهی خواست تا دامنه
تحقیقات را با استفاده از تجهیزات و فناوری
هــای نوین پلیسی به موضوعات اجتماعی
بکشانند و بررسی ها را به طور غیرمحسوس
برای شناسایی عامالن این اسیدپاشی مرگبار
ادامــه دهند .گــزارش خراسان حاکی است،
تحقیقات کــارآگــاهــان بــا هــدایــت مستقیم
سرهنگ شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی
خراسان رضوی) همچنان ادامه دارد.

گوشتهایآلودهدرآلمان 25قربانیگرفت
آلمان تحقیقات دربــاره مرگ  ۲۵نفر را
که گفته می شود به دلیل ابتال به عفونت
لیستریابراثرمصرفگوشتآلودهجانشان
را از دست دادهاند ،آغاز کرد ه است.
به گــزارش ایسنا ،بیش از یک ماه پیش،
شــرکــت تــولــیــدکــنــنــده گــوشــت «ویلکه
والدیکر» و در پی شیوع مشکوک لیستریا
مجبور به توقف تولیداتش شد با این حال
اکنون مقیاس این رسوایی گسترش یافته
است.
دادستان عمومی آلمان تحقیق خواهد
کــرد که آیــا محصوالت کالباس ویلکه با
مرگ ۲۵نفر و بستری شدن ۱۲نفر به طور
مستقیم ارتباط دارد یا خیر.
دادستان می خواهد مشخص کند که آیا
ایــن شرکت تولیدکننده گوشت را باید
مقصر مرگ این افراد دانست؟
در تــاریــخ دوم اکــتــبــر دفــتــر بــازرســی
دامپزشکی منطقه والدک -فرانکنبرگ در
مرکزآلمانبهدلیلشیوعلیستریاوردیابی

این بیماری و ارتباط آن با شرکت پیتزای
ساالمی و سوسیس پخته ،دستور تعطیلی
شرکت ویلکه والدیکر را صادر کرد.
تحقیقات موسسه «دابــرت کوچ» ارتباط
میان گوشت آلوده و مرگ دو فرد مسن را
تایید کرده است.
در مجموع  ۳۷نفر با میانگین سنی ۷۴
سال به باکتری لیستریا مبتال شده که ۲۵
نفر آن ها جانشان را از دست دادهاند.
عفونت ناشی از لیستریا برای افراد سالم
به راحتی قابل درمان است اما این باکتری
ب ــرای افـــراد مسنی کــه سیستم ایمنی
ضعیفی دارند ،کشنده است .به گزارش
یورونیوز ،رسوایی ناشی از گوشت آلوده
تنها محدود به آلمان نیست و از آن جایی
که محصوالت ویلکه به  ۲۶کشور جهان از
جمله ژاپن ،ایاالت متحده آمریکا ،روسیه
و همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا
صادر می شود ،گستره این رسوایی ابعاد
جهانی یافته است.

ماجرای قتل در خانه اجارهای قصرالدشت بعد از 10سال
در حالی از معمای قتل در خانه اجــارهای در
قصرالدشت بیش از۱۰سال میگذرد که هیچ
سرنخیازقاتلیاقاتالناینپروندهوجودندارد
و دختر مقتول از دادگاه تقاضای پرداخت دیه از
محلبیتالمالراکردهاست.
بــه گـــزارش مــیــزان ،ســال  ۸۷بــود کــه مــردی
به نام رامین ،برای اشتغال به تهران آمد و با
شریک کاری خود به نام متین محلی را برای
سکونت در قصرالدشت تهران اجــاره کرد.
مدتی بعد رامین ناپدید شد و خــانــواده وی
مــوضــوع را بــا پلیس در مــیــان گذاشتند؛ با
گــذشــت یــک ســـال هــیــچ خــبــری از رامــیــن
نبود تــا ایــن کــه بــا تحویل خــان ـهای کــه وی در
آن اســکــان داشـــــت ،بــه صــــورت تــصــادفــی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

اسکلتی در خانه اجـــارهای کشف میشود.
ب ــا گـــــزارش م ــوض ــوع ب ــه مـــامـــوران پلیس،
تــحــقــیــقــات در خــصــوص هــویــت اسکلت
آغـــاز شــد تــا ایــن کــه در نهایت مشخص شد
اسکلت کشف شــده متعلق به رامین است.
با کشف هویت اسکلت کشف شده و گزارش
پزشکی قــانــونــی مبنی بــر به قتل رسیدن
رامــیــن ،مــامــوران پلیس به شــریــک کــاری
وی یعنی متین مــظــنــون شــدنــد؛ ایـــن در
حالی بــود که هیچ اثــری از او وجــود نداشت.
بــا گــذشــت بــیــش از  ۱۰ســـال از زمــــان بــه
قتل رســیــدن رامــیــن هنوز هیچ سرنخی از
قاتل یا قاتالن وی وجــود نــدارد ،این موضوع
سبب شد تا تنها دختر مقتول صبح دیــروز با

مراجعهبهشعبه ۱۲دادگاهکیفری یک استان
تهران تقاضایپرداخت دیه ازبیتالمالراکند.
دخــتــر مــقــتــول در جــلــســه دادگــــــاه بــیــان
کـــــرد :از ســــال  ۸۷پــــدرم فــــوت شــــده و
مــــادرم نــیــز درآمــد ثــابــتــی نــــدارد ،از طرفی
خــواهــران و بـــرادر پ ــدرم بــه ایــن پــول نــیــازی
نــدارنــد و بــه ایــن دلیل رضــایــت نمیدهند.
وی ادام ــه داد :خــانــواده پــدری ام به واسطه
جدا شدن مادرم از پدرم رابطه خوبی با مادرم
ندارند،اماآیامنبایدقربانیاینخصومتشوم؟
وکیلدخترمقتولنیزبیانکرد:موکلبندهقصد
ازدواج دارد و برای تشکیل زندگی به این دیه
نیازمند است ،خواهش ما این است که دادگاه
به این جوان که قصد ازدواج دارد کمک کند با

دریافت دیه از محل بیت المال بتواند زندگی
خودراادامهدهد.
وی با بیان ایــن که با گذشت  ۱۰ســال هنوز
مشخص نیست که قاتل کیست ،اظهار کرد:
ما هیچ اطالعی از شریک کاری وی نداریم و
اکنون با یک شخصیت فرضی مواجه هستیم.
ای ــن در حــالــی اس ــت کــه خ ــواه ــران و ب ــرادر
مقتول تقاضای پیگیری پرونده و شناسایی
قــاتــل را دارنــــد و طــی نــامــهای اعـــام کــرده
انـــد کــه بــه دیـــه نــیــازی نــدارنــد و تقاضایی
شناسایی قاتل یا قاتالن بــرادر خود را دارند.
درادامهجلسهدادگاه،قضاتشعبه ۱۲دادگاه
کیفرییکاستانتهرانبرایتصمیمگیریدر
خصوصاینپروندهواردشورشدند.

۱۳
در امتداد تاریکی

پسر 8سالهدربانددزدان

مامورانکالنتریبانوانمشهدبهرفتارهایدوزن
و پسر بچه هشت ساله در صف اتوبوس مشکوک
شده بودند به همین دلیل این سه نفر را زیر نظر
گرفتند .رفتارهای پیرزن و زن جوان در حالی
شک ماموران را بیشتر کرد که با حرکت اتوبوس
پسر بچه به ایستگاه بازگشت و دو زن دیگر نیز
سوار اتوبوس نشدند .دقایقی بعد این سه نفر که
گویی اعضای یک خانواده بودند به سمت نانوایی
در همان نزدیکی رفتند و هر سه نفر در صف نان
ایستادند .ظن ماموران هر لحظه بیشتر می شد
تا این که پسر بچه گوشی تلفن همراهی را به طور
پنهانی از دست زن جوان گرفت و از نانوایی بیرون
رفت اما این کــودک به طور اتفاقی کنار بانوی
پلیسی ایستاد که آن ها را زیر نظر گرفته بود .پسر
هشت ساله ناگهان با دیدن لباس فرم انتظامی و
در حالی که دست و پایش را گم کرده بود گوشی
را به سمت مامور انتظامی گرفت و گفت :من آن را
ندزدیده ام و  ...با این جمله ظن ماموران انتظامی
کالنتری بانوان به یقین تبدیل شد و در یک اقدام
غافلگیرانه دستبندهای قانون بر دستان دو زن
گره خــورد و اعضای این خانواده بــرای تحقیق
درباره کیف زنی از شهروندان به کالنتری هدایت
شدند و  ...پسر هشت ساله که «صادق» نام داشت
وقتی در برابر مهربانی های بانوان پلیسی قرار
گرفت از نگرانی اش کاسته شد و با بیان این که
من نمی خواهم دزدی بکنم! درباره سرگذشت
خود به نیروهای انتظامی گفت :از زمانی که به
یاد دارم پدر و مادرم اموال مردم را می دزدیدند.
پدرم معتاد و بیکار بود به همین دلیل هر بار که
پلیس آن ها را دستگیر می کرد من نزد پدربزرگ
یا عمه ام می رفتم اما وقتی از زندان آزاد می شدند
باز هم دوباره دزدی می کردند تا این که حدود
یک سال قبل مــادرم که از خیلی وقت پیش در
زندان بود به دلیل بیماری اش آزاد شد ولی بعد
از چند ماه وقتی از بازی به خانه برگشتم فهمیدم
که مادرم مرده است .بعد از آن پدربزرگم سند یک
خانه را برد و پدرم را که به خاطر سرقت در زندان
بود آزاد کرد ولی او هنوز هم به کارهای خالف
خودش ادامه می داد .به همین دلیل من باز هم
در خانه عمه ام زندگی می کردم .او و شوهرش
نیز دزدی می کردند و مواد مخدر می فروختند.
عمه ام که اکنون دستگیر شده است با مادربزرگم
در صف های نذری ،نانوایی ،ایستگاه اتوبوس و
 ...کیف زنی می کردند و مرا هم با خودشان می
بردند .مادربزرگم جلوتر از ما در صف می ایستاد
و چــادرش را اطــراف زنانی می گشود که کیف
گران قیمتی داشتند .عمه ام نیز در پوشش چادر
مادربزرگم کیف آن زن را خالی می کرد و هر چه
می دزدید به من می داد که کنارش ایستاده بودم
منهمفوریگوشی،پولیاطالهارابیرونازصف
می بردم و بعد به مادربزرگم می دادم که آن ها را
داخللباسهایشپنهانکند.البتهشوهرعمهام
به من یاد داده بود که وقتی گوشی به دستم رسید
فوریسیمکارتآنرابیرونبیاورموگوشیخالی
را به مادربزرگم بدهم تا اگر کسی به ما مشکوک
شد و با شماره همان تلفن تماس گرفت ،گوشی
زنگ نخورد و ما لو نرویم! من هم به خاطر این که
کسی را نداشتم مجبور بودم به حرف های شوهر
عمه ام گوش کنم چون او برایم کفش و لباس
می خرید ولی هر چیزی می دزدیدیم به شوهر
عمهام می دادیم تا آن ها را بفروشد فقط من دو تا
از گوشی های سرقتی را به پدربزرگم دادم و ...
شایان ذکــر اســت نیروهای تجسس کالنتری
بانوان که از مدتی قبل با دستور ویژه سرهنگ
عباسصارمی(رئیسپلیسمشهد)عملیاتهای
گسترده ای را برای مبارزه قاطعانه با سرقتهای
خرد آغاز کرده اند پس از بازجویی های تخصصی
از دو زن دستگیر شده و تحقیقات میدانی به
سرنخهایی رسیدند که نشان می داد پلیس
بــا اعــضــای سابقه دار و خــانــوادگــی یــک باند
بزرگ سرقت در مشهد روبه روست .ماموران با
رصدهای اطالعاتی و قرار صوری با شوهر زن
جوان او را در حالی داخل خودرو دستگیر کردند
که  10کیف زنانه ،دو گوشی سرقتی 700 ،گرم
تریاک و بیش از دو میلیون تومان وجه نقد از درون
خودروی او کشف شد .همچنین نیروهای زبده
تجسس به سرپرستی رئیس کالنتری بانوان،
پدربزرگ صادق را نیز به همراه برادرزنش به دام
انداختند و ده ها گوشی سرقتی دیگر را از این
باند حرفه ای سابقه دار به همراه چندین بسته
دستبندهای نقره ای کشف کردند .صادق نیز با
دستور قضایی در حالی تحویل بهزیستی شد که
تالش پلیس برای شناسایی و دستگیری دیگر
افراد مرتبط با این باند سرقت ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری
فرماندهی انتظامی مشهد

