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مرکزاوراقموتورسیکلتهایرسقیتدرمهشدلورفت

کوتاه از حوادث

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در امتداد تاریکی

اعترافات دزد کاله سیاه!

دزدیبایکسیممفتولی!

لنگلنگانموتورییمدزدید!

سجادپور -ســارق معروف به «کــاه سیاه» که از
مدتیقبلدرمیدانبارنوغانمشهد،موتورسیکلت
ها را با بار میوه می ربود ،درحالی با تالش نیروهای
تجسسکالنتریطبرسیشمالیدستگیرشدکه
مرکزاوراقموتورهایسرقتینیزلورفت.بهگزارش
اختصاصیخراسان،ماجرایسرقتهایسریالی
موتورسیکلتدرمیدانبارنوغانمشهدازاوایلدی
گذشته ،هنگامی در دستور کار نیروهای انتظامی
قرار گرفت که سرقت موتورسیکلت مردی هنگام
خرید و حمل میوه به پلیس گزارش شد .به دنبال
دریافتاینخبر،بالفاصلهگروهیازعواملگشت
و نیروهای تجسس کالنتری طبرسی شمالی عازم
میدانبارشدندوبهتحقیقمیدانیپرداختند.مال
باخته دربــاره چگونگی وقوع سرقت به نیروهای
انتظامی گفت :مقداری میوه خریده بودم و یکی از
جعبههایحاویمیوهرارویموتورسیکلتمگذاشتم
اما وقتی جعبه دوم را آوردم ،خبری از موتورم نبود!
تازه فهمیدم سارق در همین فاصله ای که من برای
آوردن جعبه دوم میوه ها به بارفروشی رفتم ،آن را
سرقت کرده است .به گزارش خراسان ،با تشکیل
پرونده ای درباره سرقت موتورسیکلت ،تحقیقات
گسترده با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد
مهدیکسروی(رئیسکالنتریطبرسیشمالی)
آغــاز شد و گــروه زبــده ای از افسران تجسس وارد
عمل شدند اما هنوز سه روز از این ماجرا نگذشته
بود که سرقت مشابه دیگری ،نیروهای تجسس را
به میدان بار نوغان کشاند .این بار جوان مال باخته
در حالی که جعبه حاوی کیوی را در دست داشت ،
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به نیروهای انتظامی گفت :سارقان موتورسیکلتم
را با دو جعبه حاوی میوه کیوی به سرقت برده اند!
با سریالی شدن سرقت های موتورسیکلت ،روند
تحقیقات نیز وارد مرحله جدیدی شد و نیروهای
تجسسباراهنماییهایقاضیاسماعیلعندلیب
(معاون دادستان مرکز خراسان رضــوی) موفق
شدند با استفاده از شگردهای تخصصی تصویری
از سارق را به دست آورند .از سوی دیگر نیز بررسی
دوربینهایمداربستهشهرینشانمیدادسرقت
هایمذکورتوسطمردیمیانسالرخمیدهدکه
«کاله سیاه» دارد و لنگ لنگان قدم برمی دارد! به
همین دلیل آموزش های الزم پلیسی به نگهبانان
میدان بار ارائه شد و مشخصات تقریبی سارق در
اختیار آنــان قــرار گرفت .براساس ایــن گــزارش،
چندین روز بعد (چهارم بهمن) یکی از نگهبانان
مجموعه که با هوشیاری ،افــرادی با مشخصات
مذکور را زیرنظر داشت به مردی با «کاله سیاه»
مشکوک شد که ماسک بهداشتی به چهره زده بود
وزیرکانهموتورسیکلتهاییرامیپاییدکهبهجای
پارکینگ،داخلفضایمیدانبارپارکشدهبودند.
او بالفاصله با نیروهای انتظامی تماس گرفت و
بدین ترتیب گروه تجسس کالنتری به سرپرستی
ستوان دوم قالسی ،بی درنــگ عــازم میدان بار
شدند و مرد کاله سیاه را دستگیر کردند .این مرد
 50ساله که ابتدا مدعی بود پلیس او را به اشتباه
دستگیر کرده است ،وقتی تصاویر خود و مدارک
مستند را دید به ناچار لب به اعتراف گشود و راز
سرقت های سریالی موتورسیکلت را فاش کرد.
او در مراحل اولیه بازجویی ضمن اقرار به سرقت
هشت دستگاه موتورسیکلت گفت :از چند سال
قبل و برای تامین مخارج اعتیادم دست به سرقت
موتورسیکلت و قطعات خودرو می زدم و تاکنون
چهار بار دستگیر و زندانی شده ام! اما از یک ماه
قبل به میدان بار نوغان آمدم و تقریبا هر سه روز یک
موتورسیکلترابهسرقتبردم.بهگزارشخراسان،
اینسارقحرفهایکهباماسکو«کالهسیاه»چهره
اشراهنگامسرقتمیپوشانددرادامهاعترافاتش

عکس ها ازخراسان

توکلی /سردار ناظری فرمانده انتظامی استان
کرمان از کشف  64هزار لیتر گازوئیل قاچاق،
توقیف دو دستگاه تریلر و دستگیری دو متهم
در دو عملیات جداگانه توسط ماموران پلیس
امنیت اقتصادی خبر داد.
*پلیس /سرهنگ رضا پاپی فرمانده انتظامی
ماهشهر از پیگیری جدی موضوع تیراندازی با
اسلحهشکاری بهنیروهایحراست منازلسازمانی
پتروشیمیاینشهرستانخبردادوگفت:تیمهای
ویژهپلیسبرایشناساییودستگیریعامالناین
تیراندازیتشکیلشدهاست.
*ایسنا /ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شهرداری تهران از جان باختن
مرد  ٩٠ساله در حریق مغازه متروکه در خیابان
پیروزی تهران طی صبح دیروز خبر داد.
*مهر /ریاحی رئیس اورژانــس کاشان گفت:
بر اثر یک حادثه آتش سوزی در شهرک صنعتی
راوند 10 ،نفر شامل هفت کارگر و سه آتش نشان
مصدوم شدند.
*بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جـــوان  /ســــردار
لطفی  رئیس پلیس آگــاهــی تــهــران بــزرگ از
دستگیری چهار نفر خبر داد کــه بــه صــورت
سازمان یافته اقــدام به سرقت کیف یک خانم
در شمال تهران کردند .ارزش امــوال داخل
کیف قریب به  ۴میلیارد ریال بوده است.
*بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جــــوان /سرهنگ
کنجوریان رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی
تهران بزرگ از دستگیری سارق جعبه حاوی
پالتین خبر داد و گفت :متهم به بهانه تصادف
اموال مال باخته را از داخل خودرو اش سرقت
کرده بود.
*بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جــــوان /سرهنگ
شریفی رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران
بـــزرگ از دستگیری دو تــن از اعــضــای باند
ســارقــان خــودرو خبر داد و گفت :متهمان با
فــروش خــودر وهــای سرقتی ۵ ،میلیارد ریال
کالهبرداری کرده بودند.
*ایسنا /پلیس آمریکا در جست وجوی مردی
اســت که خــودروی حامل  ۳۰شیشه واکسن
کرونا را به سرقت برده است.
*ایرنا /در پی سقوط یک فروند بالگرد نظامی
آمریکا هنگام یــک پـــرواز آمــوزشــی در ایالت
«آیداهو» ،سه خلبان گارد ملی این ایالت کشته
شدند.

افزود:وقتیواردمیدانبارمیشدم،موتورسیکلت
هایی را زیرنظر می گرفتم که قفل یا لوازم ایمنی
نداشتند و در فضای باز محوطه پارک بودند .زمانی
که مالک موتورسیکلت برای خرید می رفت من با
شاهکلیدیکههمراهداشتم،سوئیچموتورسیکلت
را باز می کــردم تا در حالت روشــن بماند و سپس
منتظر می شدم تا موتورسوار میوه هایش را روی
ترک موتورسیکلت بگذارد اما زمانی که او برای
آوردن بقیه میوه ها به داخل فروشگاه می رفت ،من
در یک لحظه موتورسیکلت را می ربودم و آن را به
مبلغاندکیبهیکمالخردربولوارطبرسی 38می
فروختم .او هم بالفاصله موتورسیکلت ها را اوراق
می کرد تا قطعات آن را بفروشد! گزارش خراسان
حاکیاست،درپیاقاریراینسارقسابقهدارکهیک
پایشنیزاندکیلنگمیزد،بالفاصلهگروهتجسس
کالنتریطبرسیشمالیباکسبمجوزهایقضایی
ازمعاوندادستانمشهد،مالخرموتورسیکلتهای
سرقتیرانیزدرمخفیگاهشدستگیروتعدادزیادی
لوازموقطعاتاوراقشدهموتورسیکلتهاراکشف
کردند .در ادامه با شناسایی مال باختگان ،تالش
برایریشهیابیسرقتهایاحتمالیدیگراینمرد
 50سالهآغازشد.

9

مندزدنبودموازسرقتاموالمردمتنفرداشتماماگرفتاریدرداماعتیادمرابهروزی
رساندکهبهاموالداخلخودروهایمردمدستبردمیزدموهماناموالسرقتیرابه
رهگذرانی می فروختم که می دانستند این اموال سرقتی است و  ...این ها بخشی از
اظهارات جوان40ساله ای است که به اتهام سرقت محتویات داخل خودروها توسط
نیروهای ورزیده کالنتری فیاض بخش مشهد دستگیر شد .این جوان که مدعی بود
کارتن خواب است و جا و مکان مشخصی ندارد ،درباره سرگذشت خود به کارشناس
اجتماعی کالنتری گفت :اهل کرمانشاه هستم و با آن که همیشه احساس می کردم
هیچ استعدادی ندارم تا مقطع دبیرستان درس خواندم اما از همان دوران کودکی
پسریکنجکاووشربودم،بههمیندلیلهموارهبرایشیطنتهایکودکانهاممورد
سرزنش قرار می گرفتم و کتک می خوردم .اگرچه عالقه زیادی به برقراری ارتباط با
دوستانوهمسنوساالنمداشتمامادرمدرسهبهمناهمیتنمیدادندوهموارهمرا
مسخرهمیکردند.پدرمنیزرابطهخوبیبامننداشتبهطوریکهاحساسمیکردم
افسرده هستم و غم زیادی دارم .خأل عاطفی عجیبی در وجودم موج می زد و من برای
جبراناینتحقیرهابهجمعجوانانبزرگترازخودمپیوستموبرایاولینبارسیگاررا
الیانگشتانمگذاشتمتااینگونهبزرگشدنمرابهرخدیگرانبکشم.ابتدابرایتفریح
و خودبزرگ بینی سیگار می کشیدم اما به مرور سیگار یکی از لوازم ضروری زندگی
ام شد .این در حالی بود که در همان زمان و در ساعات تعطیلی مدرسه پای بساط
موادمخدرمینشستمتابهقولمعروفغمهایمرافراموشکنم .باالخرهبههرسختی
وبدبختیبوددیپلمگرفتماماآنقدرآلودهموادمخدرشدهبودمکهدیگرآثارآنکامال
در چهره ام هویدا بود .نشئگی ،خماری و بی قراری هایم خانواده ام را متوجه من کرد
زیرارفتوآمدهایمبهمنزلکامالبینظموبههمریختهشدهبود.بدینترتیباوضاعاز
قبلهمبدترشدومنازچشمخانوادهامافتادم.دیگرکسیمراآدمبهحسابنمیآورد
و همه از من گریزان بودند چون به هر بهانه ای سعی می کردم از اطرافیانم پول بگیرم
تاهزینههایاعتیادمراتامینکنم.یکباردریکیازمراکزترکاعتیادبستریشدمتا
از شر اعتیاد رهایی یابم اما فقط یک هفته دوام آوردم و دوباره برای پر کردن خألهای
عاطفی ام به مواد مخدر پناه بردم .حاال دیگر نه تنها از خانواده بلکه از جامعه نیز طرد
شدهبودموخودمرازبالهایبیمصرفمیدیدم.اینبودکهتصمیمگرفتمازکرمانشاه
بهمشهدبیایم.جاییکهکسیمرانشناسدوبتوانمدرگوشهایبهاینزندگیفالکت
بار ادامه بدهم .خالصه در مشهد به دنبال نان خشک و غذا در سطل زباله می گشتم
ولیپولاعتیادمرانمیتوانستمتهیهکنم.اینبودکهیکسیممفتولیبرداشتمتادر
خودروهایمدلپایینرابازواموالولوازمداخلآنهاراسرقتکنم.اگرچهازاینکار
نفرت داشتم ولی خماری آن قدر به من فشار می آورد که چاره ای جز این کار نداشتم.
بعد هم لوازم سرقتی را با بهایی اندک به رهگذران می فروختم .آن ها هم با آن که می
دانستنداینلوازمراسرقتکردهامولیبهخاطربهایاندک،آنهاراازمنمیخریدند،
درحالیکهشایدهمینلوازمراازخودروییکیازبستگانآنهاسرقتکردهبودم.به
دلیلهمینوضعیتآشفتههیچگاهنتوانستمحتیبهازدواجفکرکنموتنهادراندیشه
تامین هزینه های موادمخدر بودم تا این که روز گذشته ،زمانی که در حال دستبرد به
یک خودروی پراید بودم ناگهان ماموران نیروی انتظامی را باالی سرم دیدم و آن ها
مرابهکالنتریانتقالدادندو...شایانذکراست،باصدوردستوریازسویسرهنگ
امیرعباسنادی(رئیسکالنتریفیاضبخش)بازجوییهایتخصصیازاینسارق
جواندردایرهتجسسکالنتریآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

