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فرماندهانتظامیمشهدبااشارهبهعملیاتضربتی 24ساعتهخبرداد:

خط زرد

پلیس 50دزد را ازالنههایسیاهبیرونکشید

توصیههایپلیسبرایاستفاده
ازخودپردازهایبانکی
هنگام خرید از فروشگاهها با استفاده از کارت
خودپرداز ،از دادن اطالعات کارت و رمز عبور
خود به فروشنده ،خودداری کنید؛ چرا که اطالع
از رمز کارت ،برای سارقانی که ممكن است در
اطراف شما باشند ،ایجاد انگیز ه سرقت میکند.
همواره در نظر داشته باشید كه برای انتقال
وجه از طریق کــارت عابر بانک ،هیچ نیازی به
مراجع ه دریافت کنند ه وجه به خودپردازها نیست
و صرف ًا با ارائ ه شمار ه حساب یا كارت امکان پذیر
خواهد بود .ضمن این كه ارائ ه رمز اول یا رمز دوم
كارت نیز برای این كار به هیچ وجه الزم نیست.
سرهنگمحمدبوستانی

سجادپور -نیروهای کالنتری های مشهد،
در یک عملیات هماهنگ و ضربتی که 24
ساعت به طــول انجامید 50 ،ســارق را از
النههای سیاه بیرون کشیدند و دستبندهای
قانون را بر دستانشان حلقه زدند.
رئیس پلیس مشهد روز پنج شنبه گذشته
در پایان این عملیات  24ساعته و در گفت
وگویی اختصاصی به خراسان گفت :مبارزه
قاطعانه بــا ســرقــت یکی از اولــویــت های
اصلی پلیس برای ارتقای امنیت اجتماعی
است به گونه ای که با تدابیر و دستورات
ویــژه ســردار محمد کاظم تقوی( فرمانده
انتظامی استان خراسان رضوی) ردیابی و
رصدهای اطالعاتی یغماگران اموال مردم
به صورت شبانه روزی در دستور کار کالنتری
های مشهد قرار گرفته است تا باورمندان به
«امنیت» جلوه ای دیگر از «اقتدار» پلیس را به
نظارهبنشینند.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی اضافه کرد:
به همین منظور همواره طرح های ویژه ای
برایمبارزهباجرایموبهخصوصجرمسرقت
در دستور کار پلیس مشهد قرار می گیرد که

رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

ازمیانخبرها

برخورد مرگبار پراید با تیر برق
فشار قوی
بر اثر سانحه رانندگی در جاده مشهد به چناران
راننده یک سواری پراید به طرز دلخراشی جان
باخت .به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
مشهد ،در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه
 ۱۲۵مبنی بر برخورد شدید سواری پراید با تیر
برق فشار قــوی ،ستاد فرماندهی آتش نشانی
بالفاصله گروه نجات و امداد ایستگاه های ۵۰
و  ۳۶را به محل حادثه در حوالی گلبهار اعزام
کرد .این گزارش میافزاید ،با حضور نجاتگران
آتشنشانی در محل مشخص شــد ،خــودروی
ســواری پراید که از مشهد به سمت چناران در
حال حرکت بود به دلیل نامعلومی از مسیر اصلی

پلیسدرتعقیبدزدانآدمکش

عکس از آتش نشانی

خود منحرف شده و به شدت با تیر برق فشار قوی
برخورد کرده است .در این حادثه راننده جوان در
دم جان سپرد.
شایان ذکر است ،آتش نشانان ضمن ایمن سازی
محل حادثه با استفاده از تجهیزات ویژه و قیچی
هیدرولیک و برش زدن بدنه خودرو ،پیکر بیجان
راننده را از داخــل پراید خــارج کردند و تحویل
عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادنــد .علت
دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس
راهور در دست بررسی است.

بخش های بسیار اندکی از آن ها رسانهای
مـیشــود و مــردم از فعالیت هــای خدمت
گزاران خود در نیروی انتظامی برای ایجاد
«احساس امنیت» آگاهی می یابند.
ایــن مقام ارشــد انتظامی تصریح کــرد :با
هدف اجرای طرح هماهنگ و ضربتی برای
دستگیری سارقان که از مدتی قبل با حضور
سرکالنتری هــا و روس ــای کالنتری های
مشهد آغاز شد ،ابتدا محیط های جغرافیایی
عملیات مورد شناسایی قرار گرفت و سپس
تجزیهوتحلیلهایکارشناسیوردیابیهای
اطالعاتی ادامه یافت.
وی با بیان ایــن که پلیس در ایــن عملیات
روی سارقان حرفه ای متمرکز شد ،افزود:
رصدهای اطالعاتی و شناسایی مخفیگاه

سارقان با استفاده از تجهیزات نوین پلیسی
و کارشناسی های علمی ،از مدتی قبل در
دستور کار نیروهای نامحسوس و اطالعاتی
قــرار گرفت و از ســوی دیگر نیز تحقیقات
میدانی در پوشش های مبدل و غیرمحسوس
دربــاره سارقان سابقه داری که بــاز هم به
ارتکاب جرم روی آورده بودند وارد مرحله
جدیدی شد و آن ها نیز تحت نظر پلیس قرار
گرفتند.
سرهنگ صارمی ساداتی با اشــاره به این
که سومین شاخه از ایــن عملیات ضربتی
برای دستگیری سارقان هنگام ارتکاب جرم
طراحیشدهبود،تاکیدکرد:تقویتنیروهای
گشت پیاده موتوری کالنتری ها و گشت زنی
های شبانه روزی در حوزه های استحفاظی،
از مراحل دیگر اجرای طرحی بود که از بامداد
چهارشنبه تا صبح پنج شنبه در دستور کار
نیروهای کارآزموده و مشترک بخش های
مختلف کالنتری ها قرار گرفت.
فرمانده انتظامی مشهد ادامه داد :در این
عملیات ضربتی که با هماهنگی و حمایت
هــای ویــژه قضایی به سرانجام رسید 23

دستگاه خودرو و شش دستگاه موتورسیکلت
سرقتی کشف شد.
ویبهدستگیری 50مظنونبهسرقتودیگر
جرایم در این عملیات اشاره کرد و افزود :طی
 24ساعت نیروهای کالنتری های مشهد در
اقدامی غافلگیرانه و ضربتی  51سارق را نیز
به دام انداختند که به اموال مردم در منازل،
مغازه ها ،خودروها و  ...دستبرد می زدند یا
اقدام به زورگیری و گوشی قاپی می کردند.
به گفته سرهنگ صارمی ساداتی ،در این
عملیات  79فقره از سرقت ها نیز کشف شد
و مقادیری مواد مخدر و کاالهای قاچاق هم
به دست آمد .رئیس پلیس مشهد همچنین
در گفت وگو با خراسان تصریح کرد :این طرح
های ویژه با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و
رضایت مندی شهروندان صورت می گیرد
و همچنان با قدرت ادامه می یابد بنابراین
کسانی که هنوز در پی ارتکاب جرم هستند،
بــدانــنــد کــه پلیس بــه صـــورت محسوس و
نامحسوس در نقاط مختلف شهر حضور
دارد و به دست اندازان به اموال مردم ،هیچ
ترحمی نخواهد کرد.

سجادپور -کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان
رضــوی با سرنخ های جدیدی از یک پرونده
جنایی ،به دنبال شناسایی دزدانی هستند که
پیرمرد 71ساله ای را چهار سال قبل در مشهد
خفه کردند.
به گــزارش خراسان ،یازدهم مهرسال ،94
جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی از گم شدن
پدر  71ساله اش خبر داد.
ایــن جــوان کــه خواستار کمک پلیس بــرای
پیداکردن پــدرش بــود به کارآگاهان گفت:
پدرم دو روز قبل (نهم مهرماه) به قصد فروش
چند راس گوسفند از منزل مــان واقــع در
روستای فارمد خارج شداما دیگر اطالعی از

او نداریم .درحالی که تحقیقات پلیسی برای
یافتن پیرمرد با اطالع به مراکز انتظامی آغاز
شده بود ،صبح هفدهم مهر ،جسد پیرمردی
درون یک چهاردیواری مخروبه بزرگ واقع
در جاده مقصودآباد کشف شد .بررسی های
مقدماتی نشان می داد که پیرمرد با شال
قهوه ای رنگ در مکان دیگری خفه شده است
و سپس عامل یــا عــامــان جنایت ،جسد او
را به درون چهاردیواری  ،منتقل کرده اند.
گزارش خراسان حاکی است :با انتقال جسد
به پزشکی قانونی ،تحقیقات در این باره ادامه
یافت .بررسی های بیشتر بیانگر آن بود که
پیرمرد در چنگ دزدانــی گرفتار شده است

که وسوسه سرقت پول های او پس از فروش
گوسفندانش را داشته اند.
بنابراین با سرنخ های جدید و با دستورات ویژه
قاضی علی اکبر احمدی نژاد (قاضی ویژه قتل
عمد مشهد) ردیابی های گسترده کارآگاهان
برای شناسایی عامالن این جنایت بی رحمانه
ادامــه دارد .در همین زمینه مقام قضایی
از شهروندان خواست چنان چه اطالعاتی
دربــاره ماجرای قتل پیرمرد  71ساله به نام
جعفر فخرایی دارند ازطریق شماره تلفن های
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اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
اطالع دهند.

مقتولجعفرفخرایی

۱۳
در امتداد تاریکی

سرگذشت دزد نقابدار
هــر بــار کــه توسط مــامــوران انتظامی دستگیر
میشوم و پشت میله های بازداشتگاه به گذشته
سراسر گناه و بدبختی خودم می اندیشم به شدت
ازرفتارهایزشتوآزاردهندهامپشیمانمیشوم
وتصمیممیگیرمکهبعدازآزادیدیگردورخالف
وخالفکاری را خط بکشم و انسانی سر به راه
شوم  .این ها بخشی از اظهارات جوان  32ساله
نقابداری است که در عملیات ضربتی نیروهای
تجسس کالنتری شفای مشهد در هنگام گوشی
قاپی از یک زن جوان به همراه همدستش به دام
افتاد .او پس از آن که به سواالت تخصصی افسر
پروندهاشپاسخداددرتشریحسرگذشتخودش
نیز به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت :از
روزی که با تعارف دوستانم پای بساط مواد مخدر
نشستم روزگــارم تیره و تار شد .آن زمان فقط به
خوش گذرانی و لذت جویی می اندیشیدم و تصور
نمی کردم که این خوش گذرانی های مقطعی
چنان بالیی به سرم می آورد که باید روزهــای
زیبای جوانی ام را پشت میله های زندان بگذرانم.
تاکنون 15باربهجرمسرقتوموادمخدردستگیر
و روانه زندان شده ام .هر بار تصمیم می گرفتم که
دیگر بعد از آزادی به دنبال مواد مخدر نمی روم
چراکهسرچشمههمهخالفکاریهابودومنبرای
تامین هزینه های اعتیادم مجبور بودم به سرقت
اموال مردم دست بزنم اما این تصمیم فقط چند
روز بعد از آزادی دوام می آورد و دوباره نزد دوستان
خالفکارم بازمی گشتم و باز هم با اولین دودی که
به درون ریه هایم می فرستادم دور تسلسل باطل
مواد مخدر و سرقت و خالفکاری آغاز می شد.
آخرین بار حدود چهار ماه قبل از زندان آزاد شدم و
باز هم مصرف مواد را شروع کردم ولی بیکار بودم
وبایدبهطریقیهزینههایخریدموادراتامینمی
کردم بنابراین تنها راه به دست آوردن پول ،سرقت
اموال مردم بود چرا که هیچ کس از اطرافیان و
دوستانم دیگر به من اعتماد نمی کردند و پولی
به من نمی دادند .این بود که برای سرقت از خانه
خارج شدم .پولی برای سوار شدن به خودروهای
مسافرکش را نداشتم به همین دلیل با طرح یک
نقشهحسابشدهسراغراکبموتورسیکلتیرفتم
که در حاشیه خیابان منتظر مسافر بود .بر ترک
موتورسیکلت نشستم و نشانی محیط خلوتی را
به او دادم .وقتی موتورسوار به محل مد نظر رسید
با ترفند خاصی او را از موتورسیکلت دور کردم و
ناگهان در برابر چشمان حیرت زده اش سوار بر
موتورسیکلت از آن جا گریختم تا هم وسیله ای
برایسرقتداشتهباشموهمبرایرفتوآمدهایم
کرایه ای پرداخت نکنم .خالصه مدتی قبل که
برای خرید مواد مخدر به جاده قدیم قوچان رفته
بودم با جوان دیگری آشنا شدم و برای استعمال
مواد مخدر به منزل او رفتم و این گونه رفاقت ما با
هم شروع شد .او هم چندین فقره سابقه سرقت
داشت اما بیشتر به اموال داخل خودروها دستبرد
میزدوازاینطریقهزینههایاعتیادشراتامین
میکرد.اوهمتقریباسرگذشتیمشابه منداشت
و از راه سرقت روزگارش را می گذراند .از آن روز به
بعد من برای مصرف مواد به خانه دوستم می رفتم
تا این که امروز (هفتم بهمن) از صبح تا بعدازظهر
پای بساط مــواد مخدر نشستیم .حــدود ساعت
 4بعدازظهر بود که به پیشنهاد من برای سرقت
گوشی تلفن همراه از خانه خارج شدیم چرا که
پولی برای خرید مواد مخدر نداشتیم .همدستم
کاردی را زیر لباسش پنهان کرد تا هنگامی که
دچار مخمصه شدیم از آن استفاده کند .خالصه
سوار بر موتورسیکلت درحالی به سمت بولوار
ابوطالب مشهد حرکت کردیم که چهره هایمان را
باشالپوشاندهبودیم.مقابلآرایشگاهزنانهمنتظر
طعمه ای بودیم که زن جوانی درحال مکالمه با
گوشی تلفن به حاشیه خیابان آمد اما وقتی به
سوی آن زن حرکت کردیم ناگهان در محاصره
نیروهای انتظامی قــرار گرفتیم و با رهاکردن
موتورسیکلت با پای پیاده از محل گریختیم با
وجود این چند دقیقه بعد ماموران از هر طرف
سبز شدند و ما را دستگیر کردند .این درحالی
بود که دو دستگاه گوشی تلفن همراه از من کشف
کردنداگرچهدرگذشتهگوشیقاپیمیکردموبه
رهگذران می فروختم اما این دو گوشی را سرقت
نکرده ام یکی از آن گوشی ها متعلق به همسر
همدستم است که برای تعمیر به من داد چرا که به
شوهرمعتادشاعتمادنداشتوگوشیدیگررانیز
یکزنبهخاطرطلبمالیکهازاو داشتمبهعنوان
ضمانت به من داده است و ...
شایان ذکر است تحقیقات نیروهای تجسس به
دستور سرگرد امارلو (سرپرست کالنتری) برای
کشف سرقت های دیگر متهمان ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

