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ضویازدستگیریاعضایشبکهبزرگدستبردبهمنازلخبرداد
رئیسپلیسخراسانر

اخت

صاصی

ماجرای «خفاش های زنگی!»

خراسان

سرکرده این شبکه یک زندانی فراری تبعه خارجی است!

قراردادندوعالوهبراستفادهازتجهیزاتنوین
پلیسی و تجربیات سلسله مراتب فرماندهی،
منابع و مخبران محلی را نیز به کار گرفتند
تا این که مشخص شد اعضای این باند در
یک کافه در منطقه شهرک شهید رجایی
پاتوق دارنــد و فقط در شب های تعطیالت

اتباعخارجیهستند،بالفاصلهدستورکنترل
مرزهای شرقی کشور با هماهنگی قاضی
شعبه 203دادسرایعمومیوانقالبمشهد
در دستور کار قرار گرفت چرا که اطالعات
واصلهبیانگرآنبودکهدیگراعضایاینشبکه
قصدخروجازمرزرادارند.سردارتقویگفت:

عکس ها اختصاصی از خراسان

سجادپور -اعضای یک شبکه بزرگ سرقت
که در قالب باندهای چند نفره به منازل
شهروندان دستبرد می زدنــد در حالی با
تــاش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان
رضوی دستگیر شدند که یک زندانی فراری
سرکردگیاینشبکهرابهعهدهداشت.
فرماندهانتظامیخراسانرضویروزگذشته
با تشریح چگونگی دستگیری اعضای این
شبکهسرقتهایسریالیکهبه«خفاشهای
زنگی» معروف شــده انــد ،در گفت وگویی
اختصاصی به خــراســان گفت :ششم دی
ســال گذشته ،وقتی اعضای یک خانواده
شبانه به منزل ویالیی خودشان در خیابان
فلسطین مشهد مراجعه کردند درحالی با به
هم ریختگی اتاق ها روبه رو شدند که سارقان
طال وجــواهــرات و تلفن های همراه آنــان را
به سرقت بــرده بودند .ســردار محمد کاظم
تقوی افــزود :به دنبال شکایت مال باخته و
با تشکیل پرونده در کالنتری ،مشخص شد
که سارقان از طریق نورگیر پشت بام وارد
منزل شده و حدود دو میلیارد تومان اموال با
ارزش را ربوده اند  .وی اضافه کرد :با توجه به
تخریب قفل درها و چگونگی ورود سارقان به
منزل مذکور ،بررسی های مقدماتی نشان
داد که سارقان پنج جوان الغراندام نقابدار
بــوده انــد که چهره خــود را با ماسک و شال
پوشانده و تنها اشیای گران قیمت و کم حجم
را سرقت کرده اند این درحالی بود که آثاری
از تردد مشکوک یک دستگاه پراید در محل
سرقتنیزبهدستآمدبنابراینپروندهمذکور
برای ردیابی اطالعاتی و تجزیه و تحلیل های
کارشناسی به پلیس آگاهی خراسان رضوی
ارسال شد و بدین ترتیب گروه ورزیده ای از
کارآگاهان اداره عملیات ویــژه و اطالعات
جنایی با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ
جوادشفیعزاده(رئیسپلیسآگاهیخراسان
رضوی)رسیدگیبهماجرایسرقتهاراآغاز

کردند چرا که بررسی های اولیه در پرونده
هــای سرقت نشان می داد منازل دیگری
هم با این شگرد در نقاط مختلف شهر مورد
دستبرد سارقان قرار گرفته اند .رئیس پلیس
حافظان امنیت سرزمین خورشید ادامه داد:
کارآگاهاندرچندشاخهاطالعاتیوعملیاتی
وارد عمل شدند و به سرنخ هایی از یک شبکه
بزرگ سرقت رسیدند که از حدود دو ماه قبل
(آبان)فعالیتهایمجرمانهخودرابادستبرد
به امــوال منزلی در منطقه شهرک شهید
رجایی آغاز کرده بودند .سردار تقوی با اشاره
به تجزیه و تحلیل های کارشناسی سرقت
های مذکور در نقاط جغرافیایی شهر تصریح
کرد :تحقیقات غیرمحسوس و شبانه روزی
کارآگاهاندرپوششهایمختلفاطالعاتی
بیانگر آن بود که پلیس با یک شبکه گسترده
سرقت روبــه روســت که با خودروهای پراید
 111و  132و حتی موتورسیکلت به اموال
ومنازلمردمدستبردمیزنند.اینتحلیلها
همچنیننشانداد:ردیازیکزندانیفراری
بهنام«نثاراحمد»دراینپروندهوجودداردکه
از آبان گذشته به منظور ردمال به شاکیان از
زندان مرخصی گرفته و دیگر بازنگشته است
و از همان زمان سرقت های شبکه معروف
به «خفاش های زنگی» در گوشه و کنار شهر
خودنمایی کــرد .سکاندار امنیت خراسان
رضویادامهداد:بنابراینرصدهایاطالعاتی
دراینبارهمتمرکزومشخصشداینفردتبعه
خارجیکهازسال 94بهاتهام 40فقرهسرقت
از منازل در زندان به سر می برد پس از فرار از
ادامه تحمل مجازات ،شبکه دیگری از چند
باند سرقت با همدستی دیگر هموطنانش
تشکیلدادهوبهاموالباارزشمنازلدستبرد
می زند .وی گفت :این جوان  27ساله قبال
در باندی دستگیر شده بود که سرکردگی
آن را فردی معروف به «بلند» به عهده داشت
و در عملیات پلیس با شلیک گلوله به هالکت

رسید اما نوچه او به تحمل پنج سال زندان
محکومشدواکنونشبکهدیگریازسرقترا
تشکیلدادهاست.سردارسرتیپدوممحمد
کاظم تقوی خاطرنشان کرد:
با جمع آوری مــدارک موجود
و همچنین بازبینی و مطالعه
دیگر پرونده های سرقت های
مشابهدرمراکزانتظامی،گروه
کارآگاهان اداره عملیات ویژه
به سرپرستی «سرگرد همتی»
به طور شبانه روزی تحقیقات
گسترده ای را در دستور کار

(پنج شنبه و جمعه) به منازل دستبرد می
زنند .فرمانده با تجربه خراسان رضوی که
نشان امنیت اهالی سرزمین خورشید را بر
دوش دارد با تاکید بر این که
همهاعضایاینشبکهبایددر
یکعملیاتضربتیدستگیر
مــی شــدنــد ،افـــــزود :وقتی
کارآگاهان یکی از اعضای
 25سالهاینشبکهراهفدهم
اردیبهشتدرخیابانحر13
بهدامانداختندودریافتندکه
بیشتراعضایشبکهسرقتاز

همزمان نیروهای کالنتری شهرک ناجا
سه جوان زورگیر را در ایستگاه قطار شهری
دستگیر کردند و با انتشار تصاویر آنــان در
روزنامه خراسان مشخص شد یکی از آن ها از
متهمان تحت تعقیب در شبکه «خفاش های
زنگی» است که خود را با نام جعلی به پلیس
معرفیکردهاستبنابراینباانتقالاینمتهم
به پلیس آگاهی «نثار احمد» سرکرده این
شبکه نیز به همراه بــرادرش دستگیر شدند
و دیگر اعضای شبکه در عملیات ضربتی و
هماهنگ کارآگاهان با همکاری صمیمانه
نیروهایادارهاطالعاتجناییبهدامافتادند
کهتاکنونبه 15فقرهسرقتازمنازلاعتراف
کرده اند .ســردار محمدکاظم تقوی درباره
شگرد اعضای این شبکه نیز گفت :آن ها در
ابتدای شب تعطیالت که مردم به مهمانی،
خارج از شهر یا خرید می روند منازل چراغ
خاموش را شناسایی می کردند ،سپس با
زدنزنگمنازلازخالیبودنآنهااطمینان
حاصل می کردند و از روی دیــوار ،پشت بام
یا منازل همسایگان وارد خانه های ویالیی
می شدند و فقط به دنبال طال و جواهر و
اشیای گران قیمت می گشتند! مقام ارشد
انتظامی خراسان رضــوی تاکید کــرد11 :
عضو این شبکه به همراه مالخران دستگیر
شده و به چند میلیارد تومان اموال سرقتی
در مناطق مختلف شهر اعتراف کرده اند ،
برخی از آنان نیز هنگام فرار از چنگ پلیس
با تیراندازی به دام افتادهاند .سردار تقوی
با قدردانی از همکاری عوامل پایگاه بسیج،
نیروهایکالنتریوهمچنینکارآگاهاناداره
عملیاتویژهواطالعاتجناییپلیسآگاهی
برای دستگیری اعضای این شبکه گسترده
به شهروندان اطمینان داد همه اقدامات
مجرمانه و تبهکارانه متهمان ریشه یابی می
شود و گزارش آن به مراجع قانونی به منظور
پیشگیریازوقوعجرمارسالخواهدشد.

9
در امتداد تاریکی

ماجرایشیطانپارک!
از کودکی ام چیزی به خاطر نمی آورم جز کتک کاری های پدرم! او
به موادمخدر صنعتی اعتیاد داشت و به بهانه های واهی من ،مادر و
خواهرم را مورد ضرب و جرح قرار می داد و ...دختر جوان با بیان این
مطلببهکارشناساجتماعیکالنتریشفایمشهدگفت:هفتساله
بودمکهپدرومادرمازیکدیگرجداشدندومسئولیتنگهداریازمن
وخواهرکوچکترمبهمادرمسپردهشد.ماناچاربهمنزلمادربزرگم
کوچکردیمودرطبقهفوقانیمنزلآنهاساکنشدیم.مادرمازصبح
تاشبسرکارمیرفتومادربزرگمازمنوخواهرممراقبتمیکرد.
مادرم برادری داشت که او هم مثل پدرم معتاد بود .خوب به خاطر
دارمکهخیلیوقتهامادربزرگمراکتکمیزدتاپولموادشراازاو
بگیردومادربزرگمدرحالیکهباگریهنفریناشمیکردپولموادرا
بهسمتاشپرتابمیکردتاشرشراکمکند!!اینبخشکوچکیاز
آزارواذیتهایداییامبودومنازاوخیلیمیترسیدمچونچندین
بارقصدداشتمنرامورداذیتوآزارقراربدهدکهبادادوفریادهایم
مادربزرگ به دادم رسیده بود .از طرفی با این که خیلی کوچک بودم
اما رفتارهای اطرافیان را به خوبی درک می کردم .از نگاه ترحم
آمیزشانبهمنوخواهرمبیزاربودم.ازسرزنشهایخالهها،داییها
ودیگراقوامکهچرامادرمبااینوضعیتحضانتماراپذیرفتهقلبممی
شکست.تنهاچشمبهدرمیدوختمتامادرمازسرکاربیاید.خالصه
کالس اول دبیرستان بودم که مادرم منزلی را اجاره کرد و مستقل
شدیم.بههرحالمنبهسننوجوانیرسیدهبودمودیگرصالحنبود
درآنخانهبمانم.بعدازگرفتندیپلمخانهنشینشدمچونعالقهای
بهتحصیلنداشتم.راستشرابخواهیداصالاینتواناییرادرخودم
نمیدیدمکهبتوانمدرسبخوانم.مندرمنزلکارهایخانهراانجام
می دادم و مــادرم سر کار می رفت.اما دو سال بعد که خواهرم در
دانشگاهقبولشدبهاوحسادتوبهبهانههایواهیبااومشاجرهمی
کردمتااینکهدرپارککنارخانهمانبامیالدآشناشدم.اوخودشرا
موزیسینوهنرمندمعرفیکرد.وقتیبااوواردرابطهشدمانگارتکیه
گاهیدرزندگیامپیداکردم،اوبهمنعشقمیدادوامیدبهزندگی!
آنقدربهمنمحبتمیکردکهتصورکردمخوشبختتریندخترروی
زمینهستم.بعدازمدتیبهمنپیشنهادازدواجداداماگفتبایدکمی
صبر کنیم تا خانواده اش از تهران به مشهد بیایند اما این صبر پایانی
نداشت.اوبهمنپیشنهاددادکهبرایرسیدنبهآرامشقرصمصرف
کنم اما بعد از مدتی به این قرص ها اعتیاد پیدا کردم .میالد خیلی
وقتهامراتهدیدمیکردکهاگربهخواستهاشتنندهمموضوعرابه
خانوادهاممیگویدامامنمقاومتکردمتااینکهوقتیداخلپارک
یکدیگر را مالقات کردیم مادرم ما را دید و  ...تازه فهمیدم که میالد
نه تنها موزیسین نیست بلکه مرا معتاد کرده است تا به راحتی از من
سوءاستفاده کند .شایان ذکر است پرونده این دختر جوان به دستور
سرگرد امارلو (رئیس کالنتری شفا) در دایره مددکاری اجتماعی
موردبررسیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

