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در عملیات گسرتده پلیس مهشد لو رفت

قاچاقچیان مواد پشت پرده باندهای سرقت!

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

عکس ها اختصاصی از خراسان

ســجــادپــور -در عــمــلــیــات ضــربــتــی و
گسترده پلیس مشهد ،قاچاقچیانی
دستگیر شدند که مــواد مخدر صنعتی
را با لوازم سرقتی مبادله می کردند و به
این ترتیب به هدایت باندهای سرقت می
پرداختند.
به گزارش اختصاصی خراسان ،به دنبال
اجــرای مرحله دیگری از طــرح ارتقای
امنیت اجتماعی ،مــامــوران کالنتری
شــهــرک نــاجــای مشهد نــیــز عملیات
گسترده و ضربتی را بــرای مــبــارزه با
سارقان و قاچاقچیان آغاز کردند .آنان در
اولین مرحله از این عملیات به سرپرستی
مستقیم سرهنگ محمد فیاضی (رئیس
کالنتری شهرک نــاجــا) بــه رصدهای
اطالعاتی پرداختند و با همکاری بسیج
منطقه و همچنین به کارگیری منابع و
مخبران محلی ،قاچاقچیان و سارقان
را به طور نامحسوس زیرنظر گرفتند.
پس از شناسایی پاتوق هــای سارقان

و فــروشــنــدگــان م ــواد مخدر
در قلعه وکیل آبــاد و شهرک
صابر ،مراتب به قاضی دکتر
اسماعیل رحمانی (معاون
دادســـتـــان مــرکــز خــراســان
رضوی) گزارش شد و به این
ترتیب بــا کسب مجوزهای
قــضــایــی ،مــقــدمــات اج ــرای
گــســتــرده عــمــلــیــات فــراهــم
آمــد .بنابراین گــروه ویــژه ای
از افــســران ورزیـــده تجسس
کالنتری مــامــوریــت یافتند
تا به فعالیت های سارقان و
قاچاقچیان پایان بدهند که
موجب نارضایتی شهروندان
شــده انــد و مـــردم خواستار
برخورد جدی پلیس و دستگاه
قضایی با عامالن ایجاد ناامنی در جامعه
هستند .گزارش خراسان حاکی است،
بیست و نهم بهمن این عملیات با دستور
ســـردار محمدکاظم تــقــوی (فــرمــانــده
انتظامی خراسان رضوی) و با آمادگی
کامل نیروهای عملیاتی آغاز شد .آنان
ابـــتـــدا بـــه ســـراغ
ســاخــتــمــان سه
طبقه ای در بولوار
وکیل آبــاد رفتند
کـــه بـــا اســتــفــاده
از لــولــه پــلــیــکــا و
نــخــی ک ــه داخ ــل
آن قــــرار داش ــت
مــواد مخدر را به
دســـت مــعــتــادان
می رساند و پول
ها را از درون لوله
بـــاال مــی کشید!
وقتی قاچاقچیان

متوجه حضور مــامــوران شدند تالش
کردند از پشت بام بگریزند اما عملیات
طــوری هماهنگ شــده بــود که همه راه
های گریز بسته بود به همین دلیل یکی
از سوداگران مرگ خود را از طبقه دوم
ساختمان پایین انداخت تا از چنگ پلیس
بگریزد امــا دســت و پایش صدمه دیــد و
راهی بیمارستان شد.
در همین حــال مــامــوران بــه بــازرســی
ساختمان پرداختند و نه تنها حدود 60
گرم مــواد مخدر صنعتی کشف کردند
بلکه مشخص شد که یک خودروی پراید
در حیاط این منزل اوراق شده و درهای
کاپوت و بخش هایی از اسکلت پراید
باقی مانده است .بررسی های مقدماتی
فرضیه پلیس را تایید کرد که قاچاقچیان،
لــوازم سرقتی را با مــواد مخدر صنعتی
مبادله می کنند!
بنا بر این گزارش ،با دستگیری سه متهم
در این ساختمان سه طبقه ،ادامه عملیات
به شهرک صابر مشهد کشید و ماموران
ک ــارآزم ــوده تجسس بــا نــظــارت رئیس
کالنتری ،مردی را دستگیر کردند که

اعضای باندهای سرقت را
شناسایی می کرد و آنــان را
برای فروش لوازم سرقتی به
مخفیگاه یکی از قاچاقچیان
مــواد مــی کشاند .بنابراین
پاتوق مذکور نیز مورد بازرسی
قــرار گرفت و مقادیر زیادی
لــوازم سرقتی و گوشی های
تلفن همراه درحالی کشف
شد که برخی گوشی ها درون
خــروجــی دودکـــش بخاری
جاسازی شده بود.
از ســــوی دی ــگ ــر بـــا کشف
مقادیری مواد مخدر صنعتی
از نوع شیشه ،مشخص شد که
این متهم نیز عالوه بر فروش
مــواد مخدر در زمینه خرید
لوازم سرقتی از سارقان نیز نقش دارد و
در قبال فروش مواد مخدر انواع کاالهای
سرقتی را از دزدان خریداری می کند
تا آن ها به سرقت بیشتر لــوازم از مردم
ترغیب شوند .در این عملیات نیز دو برادر
به همراه یکی دیگر از همدستانشان
دستگیر و به مقر
انتظامی هدایت
شــدنــد و بــه ایــن
ترتیب عملیات
ارتــقــای امنیت
اج ــت ــم ــاع ــی بــه
بــخــش دیــگــری
از شهرک صابر
کشید .گــزارش
خــراســان حاکی
اســـت مــامــوران
انتظامی در ادامه
ایـــــن عــمــلــیــات
گــســتــرده ،وارد

مخفیگاه یکی از اتباع خارجی شدند
که انباری از لــوازم سرقتی ایجاد کرده
بود .در بازرسی از مخفیگاه این مالخر
نیز تعداد زیادی گوشی های تلفن همراه
کشف شد که استعالم از سامانه همتا
نشان داد بسیاری از گوشی ها سابقه
ثبت دارند!
با دستگیری ایــن فــرد که مدعی است
گوشی ها را از اعضای باندهای سرقت
خریده است ،تالش شبانه روزی نیروهای
انتظامی با دستورات ویژه قاضی دکتر
رحمانی بــرای ریشه یابی ایــن پرونده
ها آغاز شده است .بررسی های پلیس
که زیرنظر سرهنگ صارمی ساداتی
(رئیس پلیس مشهد) ادامه دارد ،نشان
می دهــد که بسیاری از قاچاقچیان با
خرید لوازم سرقتی در قبال فروش مواد
مخدر ،باندهای سرقت را هدایت می
کنند که باید برخوردی قاطع با عامالن
این گونه جرایم صورت گیرد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

9
در امتداد تاریکی

ماجرای زوج سارق!
ازهمسرصیغهایامبهعنوانطعمهاستفادهمیکردمتاشهروندانهنگام
سرقت به من مشکوک نشوند اگرچه تا به حال شش بار در زندان تحمل
کیفر کرده ام و اکنون برای هفتمین بار توسط ماموران کالنتری قاسم
آباددستگیرشدهاماما...
این ها بخشی از اظهارات دزد  38ساله ای است که با تالش نیروهای
تجسس در چنگ قانون گرفتار شد .این سارق معتاد و حرفه ای که با
ردیابیهایاطالعاتیوتصاویرمجرمانهسابقهداربههمراههمسرصیغه
ایاشدربولوارادیبمشهدشناساییشددربارهماجرایسرقتهایش
به کارشناس اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد گفت :از روزی که به
موادمخدرصنعتیآلودهشدمدیگرنمیتوانستممخارجاعتیادمراتامین
کنم به همین دلیل دستبرد به قطعات و اموال خودروها را آغاز کردم بعد
ازمدتیابتدایکخودروسرقتمیکردموبااستفادهازآنبهاموالدیگر
خودروها دستبرد می زدم چند بار دستگیر و روانه زندان شدم اما بعد از
آزادی از زندان دوباره سراغ دوستانم می رفتم و باز هم به مصرف مواد
مخدرادامهمیدادمتااینکهبازنجوانیبهنام«افسانه»آشناشدموباهم
ارتباطبرقرارکردیم.او 25سالبیشترنداشت وسابقهداربودوشیشهو
کریستال مصرف می کرد این بود که فهمیدم این زن جوان می تواند در
سرقتهابامنهمکاریکندتاکسیبهمامشکوکنشودبههمیندلیل
بهطورغیررسمیباافسانهازدواجکردموازهمانروزاولسرقتهایمان
راشروعکردیمبهطوریکهدریکماهگذشتهبه 21خودرودستبردزدیم
واموالسرقتیراکهشاملضبطوپخش،زاپاسوآچارآالت،باتری،تبلت
و  ...بود در جمعه بازار منطقه سیس آباد به مردم می فروختیم تا هزینه
های اعتیادمان تامین شود .در برخی سرقت ها همسرم داخل خودرو
می نشست و من به خودروهای پارک شده دستبرد می زدم ولی مدتی
بعد سرقت قطعات خودرو در داخل پارکینگ ها را شروع کردیم همسرم
زنگ یکی از مجتمع های مسکونی را به صدا درمی آورد و مدعی می شد
مهمانساکنانیکیازطبقاتآنمجتمعاستاهالیآنمجتمعنیزبدون
هیچ حرف و حدیث دیگری در مجتمع را باز می کردند همسرم در محل
نگهبانی می داد و من هم در پارکینگ مجتمع مشغول بازکردن قطعات
داخل خودروها می شدم سپس اموال سرقتی را با کمک همسرم داخل
خودرویسرقتیمیریختیموازمحلمتواریمیشدیمتااینکهباالخره
مامورانتجسسمنوهمسرمراشناساییوداخلپیکانسرقتیدستگیر
کردند و  ...شایان ذکر است با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ
معطری(رئیسکالنتریقاسمآباد)اینزوجسارقبرایانجامتحقیقات
بیشتروکشفسرقتهایدیگردراختیارنیروهایتجسسقرارگرفتند.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

سگهای ولگردکودک رفسنجانی را کشتند
توکلی /کودک ۱۹ماهه رفسنجانی به علت حمله سگهای ولگرد
و شدت جراحت های وارد شده جان باخت.به گفته باقری معاون
درمانگاه حکیم مس سرچشمه ،چند قالده سگ ظهر دیروز در شهر
سرچشمه رفسنجان به کودک ١٩ماههای حمله کردند که این کودک
بر اثر شدت جراحت های وارد شده به سر ،گردن و دیگر اعضا ،دچار
خونریزی شدید شد و جان سپرد .این دومین قربانی در رفسنجان به
علت حمله سگهای ولگرد و وحشی در یک ماه اخیر است.
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