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خط زرد

توصیه های پلیس برای پیشگیری
از راهزنی جاده ای
در صورت بروز حادثه ،ضمن حفظ خونسردی
به یــادداشــت پــاک خ ــودرو ،نــوع وسیله نقلیه
سارقان ،تجهیزات همراه آن ها به خاطر سپردن
عالیم ومشخصات چهره مجرمان و مسیر حرکت
آن ها اقــدام کنند و در اولین فرصت به عوامل
پلیس اطالع دهند.
خــودداری از توقف کامیون های حامل بار
بدون نگهبان در مقابل منازل و خارج از پارکینگ
های معیوب
شرکت در کــاس هــای آمــوزشــی و توجه به
هشدارهای انتظامی پلیس در حفاظت از اموال
داشتن کارت سالمت و طی کردن دوره های
متشکله با هماهنگی پلیس راهور
بـــرای پیشگیری از ســرقــت تحت پوشش
ماموران ،راننده با مشاهده خودرویی که ظاهرا
شبیه خــودروی پلیس اســت ،از توقف در محل
خلوت خودداری و در نقطه امن و پرتردد یا اماکن
عمومی توقف کند.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

پیرزن سابقه دار سرکرده شبکه دزدان خانوادگی بود

 75شاکیدرپروندهسرقتهای 5ثانیهای!

سجادپور -اعضای سه باند سرقت قطعات و
اموال داخل خودرو که به صورت شبکه ای و به
سرکردگیپیرزنسابقهدارفعالیتمیکردندبا
تالش ماموران کالنتری بانوان مشهد در حالی
دستگیر شدند که تاکنون با  75شاکی روبه رو
هستند!
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در تشریح
ماجرای دستگیری اعضای این باند که حتی به
سوغاتی و خوراکی های مسافران و زائران نیز
رحمنمیکردند،بهخراسانگفت:طیچندماه
گذشته ،پرونده هایی در مراکز انتظامی تشکیل
شد که محتویات آن نشان می داد ،اعضای یک
باندحرفهایدرخیابانهایمنتهیبهحرممطهر
امام رضا(ع) به خودروهای پارک شده مسافران
دستبردمیزنندوعالوهبرقطعاتخودرو،اموال
داخلآنرانیزسرقتمیکنند.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی افــزود :طبق
اظهارات شاکیان و مال باختگان ،سرقت های
مذکور فقط در چند ثانیه انجام می شد و سارقان
هیچاثریازخودبهجانمیگذاشتند.
مقامارشدانتظامیمشهدبااشارهبهآغازجلسات
کارشناسی و تجزیه و تحلیل های اطالعاتی
تصریح کــرد :بررسی های کارشناسی دربــاره

سرکردهباندوبقیهمتهمانپرونده

تحقیقات فنی و تخصصی پلیس در محدوده
جغرافیایی سرقت ها نشان داد که در ساعات
ارتکاب جرم ،همواره یک دستگاه خودروی پژو
 206که زن و مرد جوانی سرنشین آن بودند در
نزدیکیمحلسرقتمتوقفشدهوگاهیاوقات
نیزسروکلهسرنشینانیکدستگاهپژو 405در
محلپیدامیشدکههمینموضوعظنپلیسرا
برانگیخت و گروه ویژه ای از نیروهای کالنتری
بانوان ،تالش خود را برای شناسایی اعضای این
باندسرقتآغازکردند.
رئیس پلیس مشهد ادامــه داد :پس از آن که
مامورانانتظامیشمارهپالکخودروی 206را
باشگردهایاطالعاتیبهدستآوردند،مشخص

است و پسر او هم در حال انتقال لوازم سرقتی
به داخل منزل بود که به همراه دیگر سارقان به
دام افتاد .این مقام انتظامی یادآور شد :با انتقال
متهمان به کالنتری بانوان ،بازجویی ها از آنان
ادامهیافتتااینکهآنهادوعضودیگراینشبکه
را که با خودروی  405و موتورسیکلت دست به
سرقت می زدنــد ،به پلیس لو دادنــد .سرهنگ
صارمیساداتیادامهداد:باشناساییمخفیگاه
دیگر اعضای باند در خیابان الوند و سرافرازان،
دو عضو 28و 33ساله این شبکه که در قالب سه
باندفعالیتمیکردندنیزدریکعملیاتضربتی
دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنان
مقادیرزیادیلوازمسرقتیکشفوضبطشد.

درکمتر از  ۴دقیقه

سامانه «مها» سارق سابقه دار
طالها را غافلگیر کرد

توکلی -سارق سابقه دار طالها در کرمان از
طریق سامانه مها دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان دراین باره
گفت :یکی از طالفروشان شهر کرمان در پی
مراجعه فردی که قصد داشت مقداری طال را به
فروش برساند ،به این فرد مشکوک می شود و
سامانه «مها»ی مغازه طالفروشی خود را از طریق
شصتی به صدا در می آورد .به گزارش خبرنگار
ما ،سرهنگ محمدرضا فداء افزود:با به صدا در
آمدن زنگ هشدار این سامانه ،بالفاصله موقعیت
اینطالفروشیبهنزدیکترینتیمگشتانتظامی
اعالم شد که ماموران کالنتری 11بازار با حضور
ضربتی خود در کمتر از چهار دقیقه موفق شدند،
این فرد سابقه دار و تحت تعقیب را که به منظور
فروش طالی تقلبی به این طالفروشی مراجعه
کرده بود ،دستگیر کنند .این مسئول انتظامی
با اشاره به نقش موثر این سامانه در غافلگیری
سارقان اماکن عمومی و خصوصی خاطرنشان
کــرد« :مها» مخفف مرکز هشدار الکترونیک،
سامانهایمجهزبهگیرندههایخاصیاستکهبا
نصب آن در اماکن مختلفی همچون منازل ،مغازه
هاودیگراماکنعمومیوخصوصیهنگامحضور
صاحب آن مکان از طریق فشار دادن شصتی و
در نبود وی نیز به طور خودکار هرگونه حضور یا
تخریب برای ورود را به مرکز منعکس می کند و
مراتب از طریق کاربران این مرکز در سریع ترین
زمان ممکن به نزدیک ترین تیم گشت به منظور
بررسی موضوع اعالم می شود .وی یادآور شد:
طالفروشی ها ،بانک ها و برخی اصناف خاص به
تجهیز این سامانه مکلف شده اند.

لوازمسرقتیکشفشدهازاعضایباند

پرونده سرقت هــای مذکور بیانگر آن بــود که
اعضای ایــن باند بیشتر خــودروهــای زائــران و
مسافران را هدف گرفته اند تا شاکی کمتری
داشته باشند و از سوی دیگر نیز شگرد یکسانی
در باز کردن در صندوق عقب یا کاپوت خودروها
به کار گرفته شده است .وی گفت :این درحالی
بودکهدربررسیهایمیدانینیروهایانتظامی
سرنخ هایی از وسایل نقلیه متفاوت در حاشیه
دستبردبهخودروهایپارکشدهبهدستآمداما
شگرد سارقان شیوه یکسانی بود به همین دلیل
تحقیقات پلیس روی باندهای حرفه ای و سابقه
دارمتمرکزشدکهبرایاینسرقتازوسایلنقلیه
متفاوتاستفادهمیکنندتابررسیهایپلیسرا
بهبیراههبکشانند.
سرهنگ صارمی ســاداتــی خاطرنشان کرد:

خودروهاوموتورسیکلتیکهدرسرقتهااستفادهمیشد

شد که مالک  206زن مسنی است که سوابق
متعدد کیف زنی و جیب بری دارد و بارها توسط
ماموران کالنتری بانوان دستگیر شده است.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی اضافه کرد:
وقتیمامورانانتظامیبهصورتغیرمحسوس،
نشانیمالک 206رادرمنطقهعباسآبادزیرنظر
گرفتند،پسرجوانیرادیدندکهاموالیمانندباند
وباتریراازداخل 206بهدرونمنزلپیرزنمی
برد!بنابراینآنهاباکسبمجوزهایقضاییودر
یکعملیاتغافلگیرانه،واردمنزلپیرزنشدند
و او را به همراه یک زن جوان و سه مرد دستگیر
کردند .حافظ امنیت مشهد خاطرنشان کرد:
بررسیهایمقدماتیبیانگرآنبودکههمهافراد
دستگیرشدهازبستگاننزدیکپیرزنسابقهدار
هستندوهمسرپیرزننیزبهجرمسرقتدرزندان

فرمانده انتظامی مشهد دربــاره شگرد سرقت
هایاعضایاینشبکههمگفت:طبقاعترافات
متهمان و پیرزن سابقه دار ،آنان با خنجری که
شبیه داس است کاپوت خودرو را باز می کردند و
فقط در 5ثانیه لوازم و قطعات آن را به سرقت می
بردند.اینمقامانتظامیافزود:هنگامسرقتنیز
زن جوانی داخل خودرو می نشست تا موضوع
خانوادگی جلوه کند و کسی به سرقت توسط
آن ها مشکوک نشود .سرهنگ صارمی ساداتی
تاکید کرد :تاکنون  75نفر از مال باختگان به
کالنتری مراجعه کرده اند اما تالش نیروهای
انتظامیبادستوراتویژهقضاییبرایشناسایی
دیگر مال باختگان و همچنین کشف سرقت
های احتمالی دیگر اعضای این شبکه همچنان
ادامهدارد.

۱۳

در امتداد تاریکی

مادر دل شکسته!
آن قدر از رفتارها و توهین های فرزندانم زجر مایه خجالت خودشان می پنداشتند .آن ها
کشیده ام که ناگهان در ضمیر ناخودآگاه می گفتند تو کلفت خانه های مردم هستی و ما
خ ــودم بــه عــدالــت خــدا هــم شــک ک ــردم اما نمی توانیم نگاه های سرزنش آمیز دیگران را
بالفاصله با دست به دهانم کوبیدم و استغفار تحمل کنیم به همین دلیل همواره مرا با گفتار
کردم تا شاید خداوند مرا ببخشد و از گناهم و کردارشان عذاب می دادند در حالی که من
درگذرد .با وجود این دیگر چاره ای نداشتم سعی می کردم با همین دست های زمخت و
زخمی کار نظافت منازل مردم را انجام بدهم
جز آن که به قانون متوسل شوم و ...
زن  65ساله در حالی که اشک هایش را زیر و آن ها را با پول حالل بزرگ کنم .با وجود این،
چادر رنگ و رو رفته اش پنهان می کرد مقابل همه بی احترامی ها و نیش و کنایه ها را تحمل
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه می کردم تا این که شب گذشته خسته و کوفته
مشهد نشست و با بیان این که نمی خواهم با از سر کار به منزل بازگشتم و پله ها را به سختی
این شکایت فرزندانم اذیت شوند یا برای آن ها طی کردم اما هر چه در زدم کسی در منزل را
پرونده ای تشکیل شود به تشریح سرگذشت باز نکرد! به ناچار دسته کلیدم را بیرون آوردم
اما باز هم قفل در باز نمی شد به ناچار با گوشی
خود پرداخت.
او که پوست زمخت دستانش را به مشاور تلفن دخترم تماس گرفتم و صدای زنگ آن را
کالنتری نشان می داد ،گفت :همسرم کارگر از درون منزل شنیدم.
یک لحظه قلبم فرو ریخت و احساس کردم
ساختمانی بــود و درآمـــدش کفاف مخارج
زندگی مان را نمی داد به همین دلیل من هم خدای ناکرده برای فرزندانم اتفاقی افتاده
در بیرون از منزل کار می کردم تا کمک خرج است اما در همین حال ناگهان در خانه باز شد
خانواده باشم و بتوانم در کنار یکدیگر هزینه و دختر و پسرم با چهرهای غضب آلود در مقابلم
قرار گرفتند.
های زندگی را تامین کنیم.
امــا سختی ها و بدبختی هــای من از روزی بی درنگ به سمت دخترم رفتم و در حالی که
شروع شد که خبر فوت همسرم زندگی ام را به می گفتم کجا بودید قفل در خراب شده است!
هم ریخت .او هنگام کار در یک ساختمان دو قصد داشتم آن ها را به آغوش بکشم که در یک
طبقه از باالی داربست پایین افتاد و نرسیده لحظه مشت گره کرده پسرم و دستان بی مهر
دخترم بر سینه ام نشست .آن ها مرا به بیرون
به بیمارستان جان سپرد.
از آن روز به بعد من با دو دختر و یک پسرم تنها از منزل پرت کردند و با چهره ای غضبناک
ماندم و باید هزینه های زندگی را تنها به دوش فریاد زدند «تو مایه خجالت و سرافکندگی
می کشیدم .آن زمان من  55سال داشتم و ما هستی! دیگر نمی خواهیم تو را ببینیم».
هنوز دستانم توان کار کردن داشت .با آن که باورم نمی شد فرزندانی که با خون دل بزرگ
از قبل هم به کار کردن عادت داشتم اما این بار کردهام این گونه با من رفتار می کنند.
کمر همت بستم تا به تنهایی فرزندانم را به سر با ضربه آن ها به زمین افتادم و همسایه ها
با شنیدن سر و صدا بیرون آمدند .بالفاصله
و سامان برسانم.
از پرستاری کودکان و سالمندان گرفته تا خــودم را جمع و جــور کــردم و ضمن احــوال
خدمت گــزاری و نظافت خانه های مــردم را پرسی با همسایه ها گفتم ببخشید اتفاقی
زمین خوردم! نمی خواستم آبروریزی شود و
انجام می دادم.
همه تالشم این بود که دختر و پسرم درس بی احترامی به مادر بر سر زبان ها بیفتد .اما
بخوانند و پله های خوشبختی و ترقی را طی با رفتن همسایه ها فرزندانم مرا بیرون کردند
کنند چرا که یکی از دخترانم ازدواج کرده و و گفتند این منزل ارثیه پدرمان است تو هم
خیالم از طرف او راحت بود .همه سختی ها سهمت را بگیر و به دنبال زندگی خودت برو
را تحمل می کردم تا آن ها در آسایش و آرامش تا مایه خجالت ما نباشی و ...شب را به یکی
از مراکز زیارتی رفتم و تا صبح گریه کردم که
تحصیل کنند و به دانشگاه راه یابند.
باالخره هر دو فرزندم در یکی از رشته های خدا از گناهان فرزندانم درگذرد و مرا که به
خوب دانشگاهی پذیرفته شدند .از دیدن عدالت او شک کرده بودم به رحمت خویش
پیشرفت آن ها لذت می بردم و همه خستگی ببخشد و...
هــای روزانــــه ام را فــرامــوش مــی ک ــردم اما شایان ذکر است ،به دستور سرگرد محمدی
فرزندانم هیچ گاه به فکر من نبودند و تنها مرا (رئیس کالنتری آبکوه) شکایت این زن دل
مانند عابربانک می دیدند .نه تنها احترامی شکسته در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری
به من نمی گذاشتند و حرف شنوی نداشتند توسط کارشناسان زبــده مــورد رسیدگی و
بلکه رفتارهایم را به سخره می گرفتند و مرا بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

