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رسگذشت هولناک مردی که از گرداب مخوف اعتیاد نجات یافت

کلیه ام رافروختم تا مواد بخرم !

کوتاه از حوادث
* تسنیم /سرهنگ جلیل موقوفهای رئیس پلیس
پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت سارقی خبر داد
که با استفاده از تیرکمان و تخریب شیشه خودروها
اقدامبه ۵۰فقرهسرقتکردهبود.
*میزان/کاکاوندیرئیسپایگاههفتمپلیسآگاهی
تهرانازدستگیریسارقحرفهایوسابقهداراماکن
تجاری و کشف  ۱۱فقره سرقت به ارزش هفت
میلیاردریالخبرداد.
توکلی/قاضیابراهیمسلیمانی دادستانعمومی
و انقالب شهرستان عنبرآباد گفت :کمپ غیرمجاز
تــرک اعتیاد در یکی از روستاهای عنبرآباد با
گزارشهای مردمی و با انجام تحقیقات پلیسی
توسطضابطاندادگستریشناساییوتعطیلشد.
*میزان/دوستعلیجلیلیانسرکالنترهفتمپلیس
پیشگیریتهرانبزرگازدستگیریفردیکهباارائه
کارت شناسایی جعلی خود را مامور معرفی و از۲۰
نفرازشهرونداناخاذیکردهبود،خبرداد.
* کرمانی/سرهنگ پورامینایی فرمانده انتظامی
شهرستانکرمانگفت:یکمزرعهبزرگ استخراج
ارزدیجیتالبهارزش ۱۰میلیاردریالبا  ۳۵دستگاه
ماینر در یک کارگاه ضبط پسته در محدوده شهر
کرمانکشفویک متهم نیزدستگیرشد  .
*ایرنا /سرهنگحیدریرئیسپلیسراهکرمانشاه
از واژگــونــی یــک دستگاه خـــودروی ســـواری در
کمربندی شهر کنگاور خبر داد و گفت :بر اثر این
حادثهدونفرجان باختند وسهنفرهمزخمیشدند.
*کرمانی/سرهنگبیدشکیفرماندهانتظامیبافت
ازتوقیف سه دستگاهکامیونوکشف محموله ۷۹
تنیسنگآهنقاچاقبهارزشدومیلیاردریالخبر
دادوگفت:دراینزمینهسهمتهمدستگیرشدند.
*میزان/کنجوریان رئیسپایگاهششمپلیسآگاهی
تهرانازدستگیریدوسارقمنزلوکشف ۱۱فقره
سرقت خبر داد و گفت :کارشناسان ارزش ریالی
اموالسرقتیرا ۲۰میلیاردریالاعالمکردند.
*شبکه خبر /فــرمــانــده ارت ــش انــدونــزی گفت
زیردریایی ناپدید شده در عمق  ۸۵۰متری دریا
شناسایی شده است .این زیردریایی به همراه ۵۳
سرنشین آن چهار روز پیش حین تمرین نظامی در
نزدیکیجزایر«بالی»گمشد.
*میزان /پلیس آگاهی تهران از دستگیری فردی
خبر داد که با ارائه صفحه جعلی از فروشندگان
سایتهایمجازیکالهبرداری میکرد.

تصویر تزیینی است -عکس  :میثم دهقانی

سجادپور -وقتی زندگی نامه یا مصاحبه با
خالفکارانرادرصفحهحوادثروزنامهخراسان
می خوانم ،به یاد دوران جاهلی خود م می افتم
و عرق شرم بر پیشانی ام می نشیند و لحظه ای
را به یاد می آورم که به درون کثافت های داخل
سرویس بهداشتی دست بردم و مواد مخدر را
بیرونآوردمودردهانمگذاشتمتا. ...
مرد  ۴۲ساله که خود را یکی از خوانندگان
همیشگی صفحه حــوادث روزنامه خراسان
معرفی مــی ک ــرد ،پــس از پاسخ بــه ســواالت
تخصصی مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
شفای مشهد ،دربـــاره سرگذشت هولناک
خودش نیز به خبرنگار خراسان گفت :تنها دو
سالداشتمکهپدرومادرمازیکدیگرجداشدند.
مادرمکههمسردومپدرمبود،مرابهنامادریام
سپرد و به دنبال زندگی خودش رفت .زندگی
در کنار نامادری و خواهران و برادران ناتنی ام
بسیار سخت بود .خواهران و برادران ناتنی ام
مرا دوست نداشتند و نامادری ام بارها مرا مورد
اذیت و آزار روحی و جسمی قرار می داد و با هر
شیطنت کودکانه ای قاشق را داغ می کرد و
دستانم را می سوزاند! من چاره ای جز تحمل
اینبدرفتاریهانداشتم .درکودکیامهمیشه
وقتیکارتونهاچزنبورعسلراتماشامیکردم،
گریه ام می گرفت .با خودم می گفتم روزی که
گشدممانندهاچزنبورعسلبهدنبالمادرم
بزر 
خواهمرفت ووقتیاورایافتمدرآغوشپرمهرش
آرام خواهم گرفت و این گونه تمام نامالیمات و
سختیهارابهدستفراموشیخواهمسپرد.او
التیامتمامزخمهاییخواهدبودکهنامادریام
برتنمرواداشتهاست.
خالصهنامادریامحضورمرادرکنارفرزندانش
تاب نیاورد و پدرم به اجبار مرا نزد مادربزرگ
و پدربزرگم سپرد .من آن ها را خیلی دوست
داشتم .پدربزرگم هر روز بعد از نماز صبح قرآن
را باز و آن را با صوت زیبایی قرائت می کرد .من
که آن صدای زیبا را از پدربزرگم به ارث برده
بودم گاهی وقت ها کنار او می نشستم و قرآن را
با صوت زیبایی قرائت می کردم تا این که دیری
نپایید که به عنوان بهترین قاری قرآن مدرسه
شناختهشدم واغلباوقات مراسمقرائت قرآن
صبحگاهی را در مدرسه اجرا می کردم و در
چندین مسابقه قرائت قرآنی نیز رتبه ممتاز را
کسبکردم.
خالصه به کالس دوم راهنمایی که رسیدم،
ترکتحصیلکردم.درآنروزهامندورانبلوغ

راسپریمیکردم وزندگیسختونامالیماتی
که در دوران کودکی ام متحمل شده بودم از
من نوجوانی بدخلق ،ناراضی و بی تاب ساخته
بود و میل به استقالل ،نیاز به تایید و تمایل به
پرکردن کمبودهای عاطفی دوران کودکی
ام تحمل رفتارهای کنترل گرانه پدربزرگ و
مادربزرگم را برایم دشوار می ساخت به طوری
کهازخانهمتواریشدم و در ۱۲سالگی«کارتن
خــواب» نام گرفتم .روزهــا دست فروشی می
کــردم و شب ها کنار خیابان یــا روی نیمکت
داخل پارکمیخوابیدم.یکشبکهکناریکی
از خیابان های منتهی به
حرم مطهر روی یک کارتن
دراز کشیده بـــودم ،بین
خوابوبیداریصدایچند
جوان را شنیدم که درباره
من صحبت می کردند .آن
هــا تصمیم داشتند کــه از
من سرقت کنند .آن شب
من با هوشیاری از دام آن
هــا نجات یافتم امــا جرقه
ارتــکــاب سرقت در ذهنم
روشن شد به طوری که در
 ۱۳سالگی برای اولین بار
به همراهی چند نفر دیگر
دســت به سرقت از داخل
یک مغازه جــوراب فروشی
زدموجورابهارانیزکنارخیابانبساطکردمو
بهفروشرساندم!مدتیبعددریکمغازهاغذیه
فروشیمشغولکارشدموشبهانیزهمانجا
می خوابیدم .در یک شب سرد زمستانی چند
نفر از مشتریان داخل مغازه شرب خمر کردند و
منکهبهصورتپنهانیآنهاراتماشامیکردم
ترغیب به مصرف مشروبات الکلی شدم .حس
می کردم با نوشیدن مشروبات الکلی می توانم
تمامآنخألهایعاطفی راکهازدورانکودکی
همراهم بود پر کنم .تصور می کــردم مصرف
مشروبات الکلی به من حس قدرت می دهد.
درعالم خودم ازاینکهمستمیکردمودهانم
بوی مشروب می داد حس غرور داشتم! تا این
که مدتی بعد به دلیل جرایم مختلف همچون
نزاع و درگیری و سرقت راهی کانون اصالح و
تربیت شدم ۱۸ .سال داشتم که آتیه در مسیر
زندگی ام قرار گرفت .حس می کردم با ازدواج
با او و شروع یک زندگی مشترک عاشقانه می
توانم عشق و محبتی را که در کودکی از پدر و

مادرم دریافت نکرده بودم جبران کنم اما انگار
م شاید
در انتخابم اشتباه کرده بودم! نمی دان 
هم چیزی جای محبت مادری را برایم پر نمی
کرد .به این ترتیب خواستم آرزوی بچگی ام را
جامه عمل بپوشانم و به دنبال مادرم رفتم .من
از دوران شیرخوارگی مــادرم را ندیده بودم و
هیچ تصویری از او در ذهنم نداشتم اما همیشه
لحظات اولین دیدارمان را در ذهنم ترسیم می
کردم.باخودمیگفتماوباهمانلبخندمهربان
همیشگی اش مرا در آغوش خواهد گرفت و
تمام تنهایی هایم را پر خواهد کرد .روزهای

حس کمبود مهرو محبت وجودم را آزار می داد
و من تنها سعی می کردم با مصرف مشروبات
الکلیآنخألهاراپرکنم .دوسالبعددرحالی
که ســردرد شدیدی گرفته بــودم به پیشنهاد
همسرم شیره تریاک مصرف کردم .وقتی برای
اولین بار مواد مخدر استعمال کردم احساس
کردمکهیکلوبیایسحرآمیز دروجودمجوانه
زدهاست!بهطوریکهمصرفمشروباتالکلی
را کنار گذاشتم و مصرف شیره تریاک را آغاز
کردمودیرینپاییدکه بهاینمادهمخدراعتیاد
پیدا کــردم .چند ســال بعد بــرای تامین مواد
مخدربهجمعآوریضایعات
و تکدی گری روی آوردم به
طــوری که به تن دختر سه
ساله ام لباس های ژولیده و
مندرسی می پوشاندم و در
کنار خــودم در خیابان می
نشاندم تا مردم ترحم کنند
و با پول صدقه آن ها بتوانم
مــواد مخدر تهیه کنم اما
مدتیبعددوزمصرفموادم
بسیار باالتر رفت به طوری
کهتواناییتامینهزینههای
آن را نداشتم .ناچار یکی از
کلیههایمرافروختموباپول
آن خانه کوچکی در حاشیه
شهربهنامهمسرمخریداری
کردم و بقیه اش را برای تهیه مواد مخدر نگه
داشتم.بهسن ۲۸سالگیکهرسیدمدیگرپول
فروش کلیه ام نیز تمام شده بود .من در لجنزار
مواد مخدر غوطه ور بودم و هر چه دست و پا می
زدم انگار بیشتر در این مرداب سهمگین غرق
میشدماماهرچهموادمخدرمیکشیدمنمی
توانستمبهآناحساساولیهدستپیداکنم.من
بهدنبالهمانلوبیایسحرآمیزبودماماچیزی
جز خماری و نشئگی عایدم نمی شد .احساس
می کردم که دیگر به انتهای خط رسیدم .حتی
بامصرفموادمخدرنیزحالمبهبودنمییافت.
یک روز که برای مصرف مواد مخدر به داخل
سرویس بهداشتی یکی از پارک ها رفته بودم
موادازدستمبهداخلسیفون دستشوییافتاد.
من آن قدر خمار مواد بودم که دست به داخل
سیفونبردموازداخلکثافتهایچاهفاضالب
موادرایافتموبیرونآوردموآنرابهداخلدهانم
فرو بــردم .در آن هنگام احساس کــردم که از
خودممتنفرشدموباگریهخدارافریادزدم...

زیادی را در جست وجوی مادرم سپری کردم.
وقتی نشانی اش را پیدا کردم در پوست خود
نمیگنجیدم.برایدیدنشآراموقرارنداشتمو
لحظه شماری می کردم اما وقتی به در منزلش
رفتم و خودم را معرفی کردم خانه آرزوهایم به
یکبارهفروریخت.مادرمباسردیبامنبرخورد
کرد.اوبههیچعنوانمرادرخانهاش نپذیرفتو
درحالیکهشناسنامهاشرادرمقابلچشمانم
پاره می کرد ،گفت :همه چیز تمام شده است
من فراموش کردم که چنین پسری دارم ،تو هم
مرا فراموش کن و از زندگی ام بیرون برو .نمی
خواهمباوجودتو،زندگیمنوهمسروفرزندانم
خرابشود!
من نیز با دلی شکسته در حالی که حسرت در
آغوش کشیدن مادرم را در دل داشتم از او برای
همیشه خداحافظی کردم .آن روز وقتی به آثار
سوختگی به جامانده از شکنجه های نامادری
ام به روی دستانم نگاه کردم به ناگاه دلم برای
کتکهایش تنگشد!دیگرآراموقرارنداشتم.

ریزشآواربنایدرحالتخریبدرمهشد 2کشتهبرجاگذاشت
معاون عملیات سازمان آتشنشانی مشهد
از جان باختن دو کارگر و جراحت دو همکار
دیگرشان در پی ریزش آوار یک ساختمان
در حال تخریب در محدوده بولوار سید رضی
واقع در شمال غربی این کالن شهر خبر داد.
یه گــزارش آتشنشانی مشهد ،آتشپاد دوم
مــهــدی رضــایــی افــــزود :بالفاصله پــس از
اعــام این حادثه ظهر دیــروز نجات گــران و
آتشنشانان از ایستگاه های پنج ،هفت و ۳۳
به محل سانحه اعزام شدند.
وی ادامه داد :حضور به هنگام آتشنشانان و
عملیاتآنهامنجربهخروجدوکارگرمجروح
از زیر آوار شد.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی مشهد
اظهار کــرد :پیکر دو کارگر دیگر  ۲۵و ۴۰
ساله نیز که در پی ریزش آوار در دم جان باخته
بودند توسط آتشنشانان از زیر آوار خارج و
تحویل ماموران انتظامی شد.
وی اف ــزود :علت وقــوع ایــن حادثه از سوی
کارشناسان ذی ربط در دست بررسی است.

کالهربداری«رمزارزها»درحالافزایشاست
مــعــاون اجتماعی پلیس فــتــای نــاجــا گفت:
درگاههای شرط بندی و قمار در حال کاهش،
اما کالهبرداری با عنوان "رمز ارزهــا" در حال
افزایش است .به گزارش صدا و سیما ،سرهنگ
رامین پاشایی افزود :کالهبرداری در این حوزه
به واسطه ناآگاهی کاربران و تبلیغات فریبنده
مجرمانسایبریاتفاقمیافتد.درقماروشرط
بندی کاربران بازنده اند و افرادی که طراح این
درگاهها هستند برنده بازی هستند ،اگرچه در
دفعات اول پولی هم برای کاربر در نظرگرفته
میشود .وی ادامــه داد :ارزهــای دیجیتال در
کشورهایدیگر،نظامهایخاصمالیدارندوبا
آنهامبادالتتجاریانجاممیگیرد.متاسفانه
در کشور ما سازوکار هماهنگ و نظام واحدی
برای رمزارزها وجود ندارد .سرویس دهنده آن
در کشور ما نیست و خریداری خدمات از کشور
ثالث انجام میشود ،بنابراین به راحتی مورد
ســوء استفاده افــراد سودجو قــرار میگیرند.
وی گفت :هر برنامه نویسی میتواند با وارد
کــردن نسخه جعلی ،بــورس جهانی و مقدار

اعضای باند سارقان مسلح دستگیر شدند
فرماندهانتظامیغرباستانتهراندربارهجزئیات
دستگیری باند پنج نفره که با سالح گرم و سرد
اقــدام به سرقت میکردند ،توضیحاتی داد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار ظهیری
افــزود :در پی شکایتها و درخواستهای مردم
مبنی بر سرقت مسلحانه و سرقت به عنف ،این
امر در دستور کار پلیس قرار گرفت و کارآگاهان
پلیسآگاهی،تیمهایاطالعاتیوعملیاتیرا
تشکیل دادند و اقدام به شناسایی اعضای این
باند کردند .وی ادامه داد :ماموران در مرحله
اولباتحقیقاتمحلییکیازاعضایاینباندرا

چند روز بعد وقتی به عنوان مسافر داخل
خودرویی نشسته بــودم با جوانی آشنا شدم
که عضو انجمن الکلی های گمنام بود .او پیام
این انجمن را به گوش من رساند و من خسته از
روزگاری که برای خودم ساخته بودم در هشتم
فروردین  ۱۳۸۶اولین روز پاکی ام را تجربه
کردم و از آن روز به بعد تا کنون دیگر لب به مواد
نزدم.منکهتادومراهنماییدرسخواندهبودم
ادامه تحصیل دادم و مدرک دیپلمم را در رشته
گیاهانداروییگرفتم.برایتامینهزینههای
زندگی بهسرگذربرایکاربناییوکارگریمی
رفتمتااینکهدریکیازبیمارستانهایمشهد
به عنوان نیروی خدماتی مشغول کــار شدم
صادقانه به آن ها گفتم که سابقه دار هستم اما
تصمیم گرفتم درست زندگی کنم .آن ها هم
خوشبختانهمراپذیرفتندوبهمناعتمادکردند.
منهمپاسخاعتمادآنهارابهخوبیدادموکارم
را به بهترین نحو انجام می دادم  .زندگی نسبتا
آرامیرامیگذراندم.تنهامشکلمهمسرمبود.
او که به مواد مخدر اعتیاد داشت به هیچ عنوان
راضی به ترک مواد مخدر نمی شد و رفتارهای
بسیار بدی داشــت .به دنبال شیوع ویروس
کرونا،مننیزتعدیلنیروو بیکارشدم .منکهاز
گذشتهمشکالتعدیدهایباهمسرمداشتم،با
بیکاریمشکالتمچندبرابرشد.خیلیخواستم
که به او کمک کنم که تــرک کند امــا خودش
نپذیرفت .او در منزلی که با فروش کلیه ام به
نامش خریداری کــردم سکونت دارد و با پسر
 15سالهامزندگیمیکند .ازطرفیدردادگاه
برای نفقه شکایت کرده است و من محکوم به
پرداختماهیانه یکمیلیونو 800هزارتومان
نفقه به همسرم شدم اما درآمد کارگری من از
صبح تا شب که در یک کلینیک دندان پزشکی
مشغول کار نظافتی هستم تنها یک میلیون و
 700هزار تومان است و من از پرداخت نفقه
عاجز ماندم اما او حکم جلبم را گرفته است و
می ترسم با رفتن به زنــدان به دلیل پرداخت
نکردن بدهی دوباره به سمت خالف و مصرف
مواد مخدر کشیده شوم و به همان روزهای تلخ
و سیاه گذشته بازگردم از طرفی مکانی را هم
ندارم و شب ها در همان کلینیک می خوابم.
دوستدارمپسرمرانزدخودمبیاورم.میترسم
کهبااعتیادمادرش ،اونیزبهمصرفموادمخدر
روی آورد اما هیچ پولی ندارم تا مکانی را اجاره
کنم .با وجود تمام این مشکالت باز هم به آینده
امیدوارم...

شناساییکردندوپسازهماهنگیبامرجعقضایی
توانستنداعضایدیگرراشناساییکنند.اینباند
شامل پنج نفر بود که در شهریار و شهرستانهای
غرب استان اقدام به سرقت مسلحانه و سرقت به
عنف ،با سالح سرد و گرم میکردند که همگی
آنهادستگیرشدند.ویگفت:اینافرادسوژههای
خود را به عنوان مسافر با خــودروهــای سرقتی

خــریــد کــاربــر را بــه او بــگــویــد .خــریــدار پولی
را واریــز و از درگــاه ،گذرنامه و اعتبار دریافت
میکند و در موقع برداشت متوجه میشود
هیچ اعتباری نــدارد .بــرای ورود به این حوزه
کــاربــران باید آگاهی خــود را افزایش دهند.
وی افــزود :تا به امــروز هیچ صرافی ،شرکت و
سازمانی مجوز این کار را در کشور ندارد و تنها
کارهایواسطهایانجاممیشود؛جرایمدراین
حوزهدرحالافزایشاست"پولخودرایکشبه
بهبادندهید".
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مقصرخودمهستم!
روزی هــزار بــار آرزوی مــرگ مــی کنم و از این
زنــدگــی نکبت بــار خسته شــده ام امــا واقعیت
ایـــن اســـت کــه مقصر خــــودم هستم چـــون با
لج و لجبازی و دل باختن به وعــده هــای پــوچ و
فریبنده یــک جـــوان کــوچــه و خــیــابــانــی ،این
گونه سرنوشت تلخی را بــرای خــودم رقم زدم.
دختر جوان که به سبب مصرف مواد مخدر کامال
افتاده و فرسوده تر از سن و سال کنونی اش نشان
می داد اوضاع و احوال زندگی خود را این گونه
به کارشناس مشاوره پلیس جیرفت شرح داد
و گفت  ۱۵ساله که بودم یکی از پسرهای محله
پدری ام به نام محسن که گاه و بیگاه سر راه هم
قــرار می گرفتیم با ظاهرسازی های فریبنده و
حــرف هــای قشنگی که از آینده و خوشبختی
می زد به دور از نگاه و نظارت والدین به من ابراز
عالقه کرد و خیلی زود عقل و هوشم را دزدید تا
جایی که بــرای رسیدن به او در مقابل خانواده
ام ایستادم و بعدها که جــواب منفی به محسن
دادند آن ها را تهدید کردم که اگر راضی نشوند
بالیی سر خودم خواهم آورد و این گونه بود که در
نهایت خانواده ام با این ازدواج موافقت کردند و
ما با هم نامزد شدیم و قرار گذاشتیم بعد از این که
محسن به سربازی رفت و پس از پیدا کردن کار و
شغل مناسب ،مستقل شویم اما بنا به دالیلی ما
به اجبار در شرایط بسیار سختی زندگی مشترک
خود را زیر یک سقف آغاز کردیم و از همان اول در
وضعیتیکههیچکدامآمادگیزندگیمشترکرا
نداشتیم مشکالت ریز و درشت هم نمایان شدند.
همسرم بعد از ازدواج به دلیل حمایت های
نــابــه جــای والــدیــنــش نــه تنها تــن بــه ســربــازی
نـــداد بلکه بــه ســـراغ ک ــار و شغل هــم نــرفــت و
رخــوت و بی خیالی را در پیش گرفت و کم کم
پــای دوســتــان ناباب هم به زندگی اش بــاز شد
و خیلی زود بــه مــواد مخدر اعتیاد پیدا کــرد.
من هم که شاید خیلی دیر در زمینه اعتیاد او وارد
عمل شده بــودم با درخواست از والدین و دیگر
آشنایان تالش کردیم او را از این باتالق بدبختی
نجات دهیم ولی می توان گفت دیگر خیلی دیر
شده بود و تالش های ما هیچ گونه تأثیری نداشت
و او به مصرف مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه هم
وابستگی شدیدی پیدا کرده بود به نحوی که در
زمان مصرف و پس از آن ،جرئت حضور در اتاقش
را هم نداشتیم و امکان داشت در حال و هوای
توهماتمصرفآنمادهلعنتیبهشدتبهماآسیب
برساند.چندینگذشتپدرهمسرمکهازکارهای
محسنبهشدتغصهمیخوردازدنیارفتوپساز
این ما دیگر حامی مالی هم نداشتیم و از آن به بعد
خانه ما به پاتوق دوستان ناباب همسرم تبدیل شد
و بدبختانه محسن به دلیل مشکالت اقتصادی
مرا نیز به دام مواد مخدر انداخت با افسوس باید
بگویم اعتیاد لعنتی همه چیز را برایم عادی کرد
و هم اکنون که با این شرایط سخت و با بدبختی
روزافزون خود و همسرم دست و پنجه نرم می کنم
از خودم بدم می آید؛ روزی هزار بار آرزوی مرگ
می کنم و از این زندگی نکبت بار خسته شده ام
اما واقعیت این است که مقصر خودم هستم چون
با لج و لجبازی و دل باختن به وعده های پوچ و
فریبنده یک جــوان کوچه و خیابانی ،این گونه
سرنوشت تلخی را برای خودم رقم زدم و امیدوارم
هیچ کس به هیچ شکل دیگری به سرنوشت من
دچار نشود ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس کرمان

سوار میکردند .شهروندان باید دقت کنند که هر
خودروییسوارنشوندوبهراحتیاطمیناننکنند.
همچنین اگر موارد مشکوکی توسط شهروندان
مشاهده شد به پلیس اطالع دهند .وی افزود :از
این باند دو دستگاه خودروی سرقتی ،سالح گرم
و سرد کشف شد و تاکنون  ۴۷مال باخته اعضای
اینباندراشناساییکردند.چنانچهشهروندانی
به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته اند میتوانند
بهفرماندهیانتظامیغرباستانمراجعهکنند.
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