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سومینشبکهبزرگتغییرسریالگوشیهایسرقتیدرمشهدمتالشیشد

زورگیران زیر چتـر مافـیا!

در امتداد تاریکی
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ماجرای دزد خواب آلود!

را

سان

اعضای این شبکه در چند شاخه زورگیری ،مالخری و غیرقابل ردیابی کردن گوشی های سرقتی فعالیت داشتند

شبکه های دیگر در مناطق مختلف شهر
مشهدباهدایتونظارتمستقیمسرهنگ
عباس صــارمــی ســاداتــی (رئــیــس پلیس
مشهد)ادامهیافتودومینشبکهزورگیری
و تغییر سریال گوشی هــای سرقتی در
شمال مشهد متالشی شد .در ادامه ریشه
یابی و دستگیری دیگر زورگیرانی که زیر
چتر مافیای گوشی های سرقتی فعالیت
مــی کــردنــد ،گــروه ویــژه ای از نیروهای
کارآزموده کالنتری شهرک ناجای مشهد
نیز به فرماندهی سرهنگ محمد فیاضی
(رئیس کالنتری) وارد عمل شدند و با
تقویت گشت هــای انتظامی به ردیابی
عامالن سرقت هــای مذکور پرداختند.
آنان که شگردهای پیچیده اعضای مافیای
مذکور را زیر ذره بین تالش های شبانه
روزی خود قرار داده بودند به رصدهای
اطالعاتیدرحوزهاستحفاظیادامهدادند
تا این که بیست و هفتم مهر گذشته ،گروه
آموزش دیده گشت غیرمحسوس درحالی
به سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت
آپاچیمشکوکشدندکهباشیوهایخاص
شماره های پالک انتظامی موتورسیکلت
را تغییر داده بودند .موتورسواران که در
یک لحظه متوجه نیروهای پلیس شده
بودند ،از محل گریختند اما در نهایت با

تیراندازی هوایی و هوشیاری نیروهای
گشت ،در محاصره قرار گرفتند و به دام
افتادند .در بازرسی بدنی از متهمان به
زورگــیــری ،عــاوه بر یک قبضه شمشیر
نیم متری ،دو دستگاه گوشی سرقتی نیز
کشف شد .همزمان با انتقال  3متهم  19و
 20ساله به کالنتری ،دو مال باخته نیز که
ساعتی قبل طعمه زورگیران مخوف شده
بودند با مراجعه به دایره تجسس کالنتری،
زورگیران آپاچی سوار را شناسایی کردند.
به گــزارش خراسان ،با توجه به اهمیت و
حساسیت موضوع ،قاضی دکتر اسماعیل
رحمانی کالکوب( ،معاون دادستان مرکز

خراسان رضــوی) دســتــورات محرمانه و
خاصی را برای دستگیری دیگر اعضای
مرتبط با این باند زورگیری در حالی صادر
کــرد کــه مقام قضایی احتمال مــی داد
اعضای این باند زیر چتر مافیای گوشی
های سرقتی فعالیت می کنند .به همین
دلیلگروهویژهنیروهایتجسسکالنتری
با آغــاز بازجویی های تخصصی به سرنخ
هایی از تغییر سریال گوشی های مذکور
رسیدندوباهماهنگیقاضیرحمانیوارد
عملیاتشناساییشدند.گزارشخراسان
حاکی است ماموران انتظامی در ادامه این
عملیات ،مالخر معروف به «سرخه» را به دام

عکس ها اختصاصی از خراسان

سیدخلیل سجادپور -با دستگیری 10
عضو یک شبکه بــزرگ دیگر زورگــیــری و
خرید و فــروش گوشی هــای سرقتی در
مشهد ،زوایای دیگری از ماجرای مافیای
مخوف در زیر پوست شهر فاش شد.
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،در پی
افزایش زورگیری و گوشی قاپی با تهدید
ســاح س ــرد ،در مناطق مختلف شهر،
فعالیت ه ــای غیرمحسوس پلیس با
صدور دستورات ویژه ای از سوی سردار
محمدکاظم تقوی (فــرمــانــده انتظامی
خراسان رضوی) برای ریشه یابی و کالبد
شکافی زورگیری ها آغاز و با دستگیری
اعضایدوشبکهبزرگسرقتمشخصشد
که مافیای گوشی های سرقتی با ترغیب
نوجوانان و جوانان به زورگیری و گوشی
قاپی در مناطق حاشیه ای شهر ،شبکه
گسترده ای را بــرای اقدامات مجرمانه و
مخوف خود به راه انداخته اند .بررسیهای
کارشناسیوتخصصیکارآگاهانعملیات
ویــژه پلیس آگاهی خــراســان رضــوی که
اولین شبکه مافیای گوشی های سرقتی را
متالشی کردند ،نشان داد که سرکردگان
اصــلــی ایــن مــافــیــای مــخــوف در یکی از
کــشــورهــای همسایه مستقر هستند و
عوامل آن ها در داخل کشور ،شبکههای
زنــجــیــرهای را از هنگام گــوشــی قــاپــی و
زورگیری تا انتقال  48ساعته به خارج از
کشور اداره می کنند.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است،
با لو رفتن ایــن شبکه هــای مخوف که با
تغییر سریال گوشی های سرقتی ،آن ها را
غیرقابل ردیابی می کردند ،تالش شبانه
روزی نیروهای انتظامی برای شناسایی

انداختند که مشخص شد او گوشی های
سرقتی را از زورگیران خریداری می کند و
بهدیگرمالخرانشبکهمافیاییمیفروشد.
در بازرسی از مخفیگاه مالخر عــاوه بر
چندین دستگاه گوشی سرقتی ،مقادیر
زیادی مشروبات الکلی نیز کشف و ضبط
شد .بررسی های کارشناسی نشان داد:
گوشی های سرقتی پس از چند بار خرید
و فروش توسط اعضای شبکه ،در نهایت با
پیک موتوری به بولوار شهید مفتح (سی
متری طالب) منتقل می شوند و افرادی
در پوشش فروشگاه تلفن همراه ،به تغییر
شمارهسریالگوشیهامیپردازندوسپس
گوشی های غیرقابل ردیابی را دوبــاره با
پیک موتوری برای عوامل دیگر این شبکه
مافیایی ارسال می کنند .گزارش خراسان
حاکی است در ادامه اینعملیات گسترده،
نیروهایکالنتریشهرکناجاموفقشدند
 10عضو این شبکه گسترده را با نظارت
مستقیمسرهنگصارمیساداتیدستگیر
و تعداد زیــادی گوشی های سرقتی را به
همراهیکقبضهشمشیرکشفکنند.
تحقیقات گسترده ماموران تجسس بیانگر
آن بود که سرکردگان این شبکه پس از
خرید گوشی از زورگیران و با پرداخت 50
تا  500هزار تومان به دیگر اعضا ،گوشی
ها را فلش می زدند و غیرقابل ردیابی می
کردند.بنابرگزارشخراسان،بررسیهای
بیشتر برای ریشه یابی کامل و شناسایی
دیگراعضایاینشبکهمافیاییبادستورات
قاضی دکتر رحمانی درحالی ادامه دارد
که سه زورگیر جوان آپاچی سوار تاکنون به
هشت فقره زورگیری با تهدید سالح سرد
در مشهد اعتراف کرده اند.

مرگ 3کارگر در حادثه سقوط یک ابالبر در ایستگاه مرتو
سه نفر از کارگران کارگاه ایستگاه متروی تقاطع
خیابان های آزادی و شهید نواب صفوی تهران در
اثروقوع یک حادثه جان باختند .به گزارش مهر به نقل
از روابط عمومی متروی تهران ،ساعت  ۱۰دیروز بر اثر

وقوع یک حادثه ،سه نفر از کارگران پیمانکار کارگاه
ایستگاه ( R7تقاطع خیابان های آزادی و شهید نواب
صفوی) شامل اپراتور دستگاه باالبر و دو نفر جوشکار
بر اثر سقوط باالبر کارگاهی جان باختند.بر اساس
اطالعات اولیه ،علت حادثه مذکور خــروج کابین
دستگاه باالبر پیمانکار پروژه از روی ریل و سقوط آن
بوده است؛ اطالعات تکمیلی پس از تحقیقات گروه
کارشناسی حادثه مستقر در محل حاصل می شود.

واقعیت آن است که اعتیاد مرا به سوی سرقت کشاند تا بتوانم
هزینه هــای اعتیادم را تامین کنم در حالی که در خانواده
آبرومندی رشد کردم و  ....این ها بخشی از اظهارات جوان 30
ساله ای است که به همراه دیگر اعضای باند و به اتهام سرقت
دوچرخه توسط نیروهای ورزیده کالنتری شفای مشهد به چنگ
قانون افتاده است .این جوان معتاد و سابقه دار با بیان این که
دوست داشتم روزی مهندس شوم اما دوستانم مرا با مواد مخدر
آشنا کردند ،درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت :در یک خانواده آبــرودار و اصیل در مشهد به
دنیا آمدم .پدرم کارمند بانک بود و در میان مرم عزت و آبرویی
داشت ،به طوری که دیگر خواهران و برادرانم هر کدام از موقعیت
اجتماعی خوبی برخوردار شدند و پدرم نیز همه تالشش را برای
سعادت و خوشبختی فرزندانش به کار می گرفت اما در این
میان ،من که فرزند آخر خانواده و به قول معروف ته تغاری بودم
بیشتر از خواهران و برادران دیگرم مورد توجه قرار می گرفتم،
به طوری که هیچ کس به من کاری نداشت و من هر گونه که دلم
می خواست رفتار می کردم .تا این که در دوران دبیرستان و به
پیشنهاد یکی از دوستانم که مقداری تریاک به همراه داشت ،پای
بساط مواد مخدر نشستم .از آن روز به بعد گاهی در منزل یکی از
دوستانمان جمع می شدیم و به بهانه درس خواندن ،مواد مخدر
مصرف می کردیم .از همان دوران نوجوانی دوست داشتم روزی
مهندس شوم و دیگران مرا آقای مهندس صدا بزنند ،به همین
دلیل تالش می کردم تا با بچه های درس خوان مدرسه ارتباط
برقرار کنم ولی وقتی لذت زودگــذر مواد مخدر را چشیدم ،به
طرف دوستان خالفکارم سوق پیدا کردم .کار به جایی رسید
که دیگر نمی توانستم حتی یک روز را بدون مواد مخدر سر کنم.
چندین بار با گرفتن قرص هایی از داروخانه سعی کردم اعتیادم را
به طور پنهانی ترک کنم اما هیچ فایده ای نداشت و دوباره مصرف
را شروع می کردم .آن قدر غرق در اعتیادم شدم که نتوانستم
دیپلم بگیرم .پدر و مادرم زمانی متوجه اعتیادم شدند که برای
اولین بار به اتهام نگهداری موادمخدر دستگیر شدم .از آن روز
به بعد خانواده ام نیز مرا طرد کردند و من به ناچار از پاتوق های
استعمال مواد مخدر سر در آوردم .بعد از آن بود که به پیشنهاد
همان دوستان پاتوق نشین و برای تامین هزینه های اعتیادم وارد
باندهای سرقت شدم .هر چیزی را می توانستم به سرقت می بردم
و به مالخران می فروختم .سر و وضع ظاهری ام به اندازه ای آشفته
و به هم ریخته بود که جرئت حضور در خیابان را نداشتم تا این که
چند روز قبل دیگر همدستانم دستگیر شدند و بعد از آن پلیس
مرا هم در خواب دستگیر کرد و ....شایان ذکر است ،به دستور
سرگرد علی امارلو (رئیس کالنتری شفا) تحقیقات بیشتر درباره
سرقت های احتمالی دیگر این باند ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سرقت نافرجام از طالفروشی با فعال شدن سامانه مها
توکلی /فرمانده انتظامی بم از سرقت
نــافــرجــام از یــک طــافــروشــی در ایــن
شهرستان با فعال شدن سامانه مها خبر
داد.
بــه گـــزارش خــراســان ،سرهنگ نجفی
اف ــزود :فــردی که به قصد سرقت از یک
طالفروشی در بم وارد این مغازه شده بود
و می خواست با تهدید فروشنده اقدام

به سرقت کند ،با فعال شدن سامانه مها
و به صدا در آمدن آژیر از محل گریخت.
وی ادامــه داد :به محض ورود ســارق به
مغازه ،متصدی طالفروشی با فشردن
پدال مربوط ،پلیس را از موضوع مطلع
کرد و همزمان آژیرهای خطر نیز به صدا
در آمدندکه این سارق بالفاصله از محل
متواری شد و در سرقت خود ناکام ماند.

