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قهوه بنوشیم یا ننوشیم؟
بخش اجتماعی-  یک کارشناس تغذیه، با اشاره به فراگیر شدن 
نوشیدنی  این  مضرات  و  فواید  پیرامون  جامعه،  در  قهوه  مصرف 

پرطرفدار و قدیمی توضیح داد.
عهدیه مرادی گفت: قهوه در رژیم غذایی بسیاری از افراد قرار دارد؛ 
بعضی صبح و با هدف هوشیاری بهتر، بعضی ظهر برای رفع خستگی 
می کنند.  مصرف  قهوه  روز  طول  در  مداوم  شکل  به  نیز  بعضی  و 
البته گروه زیادی هم هستند که گاه و بیگاه قهوه می نوشند یا اصال 

رابطه ای با این نوشیدنی ندارند.
مرادی با اشاره به اینکه قهوه نیز مانند هر نوشیدنی و ماده غذایی 
اثرات مثبت و منفی بر مصرف کننده دارد، گفت: قهوه معمولی و قهوه 
فاقد کافئین، هر دو دارای ویژگی های مثبت و مفیدی برای انسان 
است؛ اما باید به خاطر داشت که مهمترین ویژگی قهوه، وجود مقادیر 

زیاد آنتی اکسیدان در این نوشیدنی است نه کافئین موجود در آن.
مقدار  دارای  دم،  تازه  قهوه  اینکه  یادآوری  با  تغذیه  کارشناس  این 
زیادی آنتی اکسیدان است، گفت: آنتی اکسیدان مانع آسیب دیدن 

سلول های بدن می شود.
قهوه  شده  شناخته  مثبت  ویژگی های  مهمترین  داد:  ادامه  مرادی 
و  آلزایمر  مقابل  در  محافظتی  اثر  مغز،  عملکرد  روی  بر  اثر  شامل 
پارکینسون، مقابله با دیابت نوع دو، اثر مثبت بر سالمت قلب و عروق 

و پیشگیری از بیماری های کبدی نظیر سرطان کبد است.

تاثیر قهوه بر عملکرد مغز
او با بیان اینکه عملکرد قهوه بر مغز، مثبت ارزیابی می شود، گفت: 
قهوه به علت داشتن آنتی اکسیدان، جریان خون در مغز را بهبود می 
بخشد و از این راه عملکرد مغز را بهتر می کند. از طرف دیگر سطح 
هورمون های هوشیار کننده از جمله آدرنالین و نورآدرنالین را باال 
برده و موجب افزایش تمرکز انسان بر موضوعات خاص و ارتقاء سطح 

هوشیاری می شود.
این کارشناس تغذیه ادامه داد: مطالعات نشان می دهد که مصرف 
قهوه احتمال ابتال به پارکینسون را کم می کند. به عالوه نوشیدن 
قهوه در مبتالیان به پارکینسون باعث می شود که کنترل بهتری روی 

حرکات خود داشته باشند.

قهوه و عملکرد انسولین در بدن
مرادی همچنین گفت: نوشیدن قهوه امکان ابتال به دیابت نوع دو را 
کاهش می دهد و برخی مطالعات نشان داده که حتی قهوه بدون 

کافئین نیز این اثر را دارد.
او اضافه کرد: اثر مثبت قهوه در پیشگیری از دیابت نوع دو به علت 
وجود مقدار زیاد آنتی اکسیدان و امالح کروم و منیزیم است. آنتی 
اکسیدان های موجود در قهوه جلوی تخریب سلول های بدن در 

بیماری دیابت را می گیرند.
باعث  قهوه،  در  منیزیم  و  کروم  وجود  که  کرد  خاطرنشان  مرادی 
عملکرد بهتر هورمون انسولین در بدن انسان و در نتیجه تنظیم بهتر 

قند خون خواهد شد.

اثر بر قلب و عروق
او گفت: قهوه بر سالمت قلب و عروق نیز اثر مثبت دارد و البته مصرف 
متعادل آن در مدت طوالنی، جلوی نامنظمی ضربان قلب و سکته 

های قلبی و مغزی ناشی از آن را می گیرد.
این کارشناس تغذیه در عین حال تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم 
که مصرف بیش از اندازه قهوه اثر معکوس دارد و باعث افزایش ضربان 

یا نامنظم شدن ضربان قلب می شود.
مرادی در ادامه، مصرف زیاد قهوه را منجر به بروز عالئمی دانست و 
گفت: سوزش سردل، مشکالت گوارشی، اضطراب، بی خوابی یا بروز 
مشکل در خواب، تپش قلب و ... از عوارض مصرف زیاد قهوه محسوب 

می شود.
او ادامه داد: سوزش معده، که اغلب با احساس سوزش در قسمت 
فوقانی قفسه سینه شناخته می  شود، ناشی از بازگشت غذا همراه با 

اسید از معده به مری است.
مرادی گفت: این مشکل اغلب به دلیل شل شدن اسفنکتر تحتانی 
مری که عضله  ای بین مری و معده است ایجاد می  شود. کافئین 
یکی از عواملی است که می  تواند این عضله را شل کند و غذا همراه با 
اسید معده دوباره به مری بازگردد. افزون بر این، قهوه اسیدی است، 
بنابراین کافئین موجود در قهوه می  تواند سوزش معده را تشدید کند.
این کارشناس تغذیه گفت: کافئین باعث تحریک دستگاه گوارش می  
شود و کمک می  کند غذایی که مصرف می  کنیم با سرعت بیشتری 
در دستگاه گوارش حرکت کند. این بدان معناست که مصرف زیاد 
کافئین می  تواند منجر به بروز مشکالت گوارشی مانند حالت تهوع 

یا اسهال شود.

افراد مضطرب قهوه نخورند
او گفت: اگر شما جزو افرادی هستید که از اضطراب رنج می  برید، 
باعث  حتی  و  کند  بدتر  را  شرایط  تواند  می   کافئین  زیاد  مصرف 
بروز حمالت عصبی شود. مصرف کافئین زیاد در افرادی که سابقه 

اضطراب هم ندارند می تواند عامل ایجاد چنین مشکلی باشد.
عصبی  سیستم  تحریک  اضطراب  ایجاد  دلیل  داد:  توضیح  مرادی 
افزایش موقتی سوخت و ساز بدن است؛  مرکزی توسط کافئین و 
انفعاالت سلول  های عصبی که بر  انرژی و فعل و  ناگهانی  افزایش 

اثر این شرایط ایجاد می  شود، عامل ایجاد یا تشدید اضطراب است.

مشکالت خواب
انرژی  زای حاوی  نوشیدنی  های  یا  افراد قهوه  از  او گفت: بسیاری 
کافئین را برای بیدار ماندن یا افزایش سطح هوشیاری می  نوشند؛ 
کافئین باعث مسدود شدن موقت فعالیت یک ماده شیمیایی تحریک 
کننده خواب در مغز به نام »آدنوزین« است و همین عامل هوشیاری 
فرد محسوب می شود.  مرادی با یادآوری اینکه اثر تحریکی کافئین 
15 دقیقه بعد از مصرف ایجاد خواهد شد، گفت: تاثیر تحریکی بر 
مسدود شدن آدنوزین، امکان دارد برای ساعت ها ادامه داشته باشد. 
خوردن  هم  به  امکان  بنوشید،  قهوه  بعدازظهر  شما  اگر  یعنی  این 
چرخه خواب شب وجود دارد. او خاطرنشان کرد: جدا از ایجاد بی  
خوابی که نشانه  ای از مصرف بیش از حد قهوه است، کافئین می  
تواند میزان خواب عمیق را کاهش یا دفعات بیدار شدن از خواب را 

افزایش دهد؛ بنابراین بهتر است از ظهر به بعد قهوه مصرف نکنید.

تپش قلب
این کارشناس تغذیه، یکی از دالیل موثر بر تپش تند قلب را مصرف 
زیاد کافئین دانست و گفت: کافئین یک محرک محسوب می شود که 
بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می  گذارد. کافئین اضافی در خون 
ممکن است ضربان قلب را تند، کند یا حتی باعث سرگیجه شود. 
البته تپش قلب می  تواند به دالیل دیگری نظیر مصرف نیکوتین یا 
دالیل متعدد پزشکی نیز ایجاد شود.  این کارشناس تغذیه دانشگاه 
به مصرف  مند  که عالقه  افرادی  به  پزشکی شیراز همچنین  علوم 
قهوه روزانه هستند توصیه کرد که همراه با صبحانه و شام، 1000 
میلی گرم ویتامین سی مصرف کنند و گفت: یکی از راه های بسیار 
مفید برای رفع خستگی ورزش روزانه است؛ حتی پیاده روی ساده به 

مدت 30 دقیقه، اثرات مفیدی برای بدن به دنبال دارد.

دخترجوان برای مادرش حکم قصاص خواست

 پدرم را با اینکه معتاد بود، دوست داشتم
پلیس  با  تماس  در  تاکسی  راننده  یک  قبل  سه سال  اجتماعی-  بخش 
گفت مسافری را سوار ماشینش کرده که یک جسد با خودش حمل می 

کرده است. 
به گزارش خبرآنالین او  گفت: زنی که سوار ماشینم شد، به من گفت باری 
دارد و از من کمک خواست تا آن را در صندوق عقب بگذارم. من هم این 
کار را کردم و به سمت خارج از شهر تهران حرکت کردیم. او در یکی از 
مناطق حاشیه ای گفت پیاده می شود. وقتی داشت وسایلش را که در یک 
پتو بود، از صندوق برمی داشت، قسمتی از پتو کنار رفت و من دست یک 

انسان را دیدم که خون آلود بود.
ترسیدم همان موقع واکنش نشان دهم و تصمیم گرفتم موضوع را به پلیس 
اطالع دهم. بعد از گفته های این مرد مأموران به محلی که او گفته بودند، 
رفتند و زن جوان را درحالی که قصد داشت جسد را از بین ببرد، دستگیر 
کردند. این زن که مینا نام دارد، اعتراف کرد جسد متعلق به شوهر سابقش 

یوسف است و او دست به قتل یوسف زده است.
از  بعد  او  بودیم.  از هم جدا شده  مینا گفت: من و یوسف 20 سال قبل 
طالق دخترم را از من گرفت و ثریا با پدرش زندگی می کرد. من هم برای 
سرزدن به آنها می رفتم. هفته ای یک بار دخترم را می دیدم و با هم صحبت 
می کردیم. ثریا بزرگ شده و پدرش همه کارهای خانه را به او سپرده بود. 
ثریا بابت این مسئله خیلی اذیت می شد؛ چون هم درس می خواند و هم 
باید کار می کرد. هر بار من می رفتم خانه را تمیز و غذا درست می کردم، اما 

چون همیشه در خانه نبودم دخترم مجبور بود بیشتر کار کند. من معموال 
سعی می کردم زمانی به دیدار دخترم بروم که پدرش در خانه نباشد، اما 

گاهی با هم روبه رو می شدیم. 
متهم گفت: این اواخر دخترم می گفت خیلی خسته شده و دیگر نمی تواند 
و حتی  می روم  دیدنش  به  بیشتر  گفتم  من  دهد.  انجام  را  خانه  کارهای 
قبول کردم یک هفته آنجا بمانم تا دخترم به درس هایش برسد. یکی، دو 
روز از این ماجرا گذشته بود و همه چیز آرام بود و من همه کارهای خانه را 
می کردم و زندگی روی نظم بود تا اینکه روز حادثه دخترم برای رفتن به 
مدرسه از خانه خارج شد. شوهر سابقم دوباره جروبحثش را با من شروع 
کرد. او همیشه با من جروبحث داشت. اول به من پیشنهاد داد دوباره با او 
ازدواج کنم؛ اما وقتی که دید قبول نمی کنم، فحش داد. من می خواستم 
از خانه بیرون بیایم که گذشته را پیش کشید و داد و فریاد کرد. وقتی یاد 
از دست شوهرم کتک می خوردم، حالم خراب شد و  افتادم که  روزهایی 
دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. وقتی حمله کرد من را بزند، من هم 
او را زدم. شوهرم معتاد بود و نتوانست دوام بیاورد و مرد. با اینکه پشیمان 
شده بودم، اما دیگر کاری از دستم برنمی آمد. تصمیم گرفتم جسد را از 
خانه خارج کنم. با قندشکن جسد را تکه کردم و داخل کیسه قرار دادم 

و در یک پتو پیچیدم تا آن را خارج کنم؛ اما راننده تاکسی متوجه شد.
زن جوان بعد از این اعترافات با شکایت دخترش روبه رو شد و این دختر 
برای مادرش درخواست قصاص کرد. او گفت: پدرم اعتیاد داشت، اما من 

او بسیار پدر مهربانی بود. من را به تنهایی بزرگ  خیلی دوستش داشتم. 
کرد و به خاطر من از خودش گذشت. من حاضر نیستم از قاتل او گذشت 

کنم. مادرم من را رها کرد؛ اما پدرم من را به تنهایی بزرگ کرد.
وقتی برای تکمیل پرونده مینا به پزشکی قانونی منتقل شد، متخصصان 

اعالم کردند این زن دچار جنون شده و مسئول اعمال خودش نیست.
این بار دختر مقتول  تغییر داد و  را  به پرونده  این گزارش روند رسیدگی 
به گزارش پزشکی قانونی اعتراض کرد. کمیسیون پزشکی تشکیل شد و 
اعضای کمیسیون پنج نفره اعالم کردند زن هرچند دچار مشکالت روانی 

است، اما مسئول اعمال خودش است.
این بار وکیل متهم به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد و کمیسیون 9 نفره 
از پزشکان تشکیل شد که باز هم نظریه صادرشده اعالم کرد مینا مسئول 
اعمال خویش است و بیماری روانی اش رافع مسئولیت کیفری نیست. با 
میز  پای  متهم  تهران  استان  کیفری  دادگاه   10 شعبه  به  پرونده  ارسال 

محاکمه رفت. 
او جزئیات را تشریح کرد و گفت:  در زمان حادثه آن قدر حال روحی ام 
خراب بود که حتی به خاطر ندارم چند ضربه به او زدم. من نمی خواهم 
اما واقعا حالم  اعتراف کردم،  ابتدا هم به همه چیز  از  انکار کنم و  را  قتل 
بد بود و پزشکان هم تشخیص دادند که حال روحی بدی داشتم. بعد از 
گفته های متهم هیئت قضات وارد شور شدند و متهم را براساس اقرارهایش 

و همچنین سایر مدارک موجود در پرونده به قصاص محکوم کردند.

بخش اجتماعی- ظهر سه شنبه 30 دی مأموران کالنتری 117 جوادیه در 
جریان مرگ زن جوانی در بیمارستان قرار گرفتند. در تحقیقات، مشخص 
شد زن 34 ساله روز 25 دی به خاطر آتش سوزی خانه اش بر اثر سوختگی 

شدید به بیمارستان منتقل شده اما پس از 5 روز به کام مرگ رفته است.
حریق عمدی

تحقیقات از همسایه ها نشان می داد که همسر زن جوان به  نام مهوش عامل 
این حریق مرگبار است.

یکی از همسایه ها گفت: صدای دعوا و درگیری زوج جوان مدام به گوش 
می رسید. آن روز هم دعوایشان شده بود. از صحبت های آنها این طور متوجه 
شدم که دعوا بر سر اختالف ملکی است. چند دقیقه ای از دعوا گذشته بود که 
ناگهان در آپارتمان طبقه سوم که محل سکونت آنها بود باز شد و سیروس، 
همسر مهوش، در حالی که دست پسر 7 ساله اش را گرفته بود از آپارتمان 
خارج شد. او به طبقه همکف رفت و دقایقی بعد با یک ظرف 20 لیتری 

بنزین به خانه برگشت.  او ادامه داد: سیروس بنزین را روی همسرش و داخل 
خانه ریخت و فندک را کشید. صدای انفجار شدیدی آمد، انفجاری که باعث 
شکسته شدن شیشه ها و پرتاب در شد. بعد از این حادثه، سیروس، خود را 

به خودرواش رساند و با بچه اش از محل متواری شد.
با مشخص شدن هویت عامل این آتش سوزی دستور بازداشت سیروس صادر 
شد و چند روز بعد رد وی در زادگاهش که یکی از شهرهای استان مرکزی 
بود شناسایی شد. از آنجا که سیروس در آتش سوزی دچار سوختگی شده 
بود برای درمان به بیمارستان رفته بود تا در آنجا تحت درمان قرار بگیرد، 
بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور بازداشت متهم در بیمارستان را صادر کرد 
و پس از بهبودی نسبی مرد جوان که از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی 

شده بود، او به تهران منتقل شد.
 ادعای عجیب

مرد جوان در تحقیقات اولیه مدعی شد که در قتل همسرش نقشی نداشته 

است. او گفت: همسرم خانه دار بود و مدتی قبل با مرگ پدرش ارثیه ای به 
او رسید. با تالش خودم، این ارثیه را تبدیل به خانه ای کردیم که در آن 
ساکن بودیم. ارثیه پدری همسرم خیلی کمتر از پول خانه ای بود که در آن 
ساکن بودیم به همین دلیل از همسرم خواستم دو دانگ از خانه را به نام 
من بزند.اما همسرم راضی نمی شد. روز حادثه هم سر همین مسأله باهم 
دعوایمان شد. از باک ماشینم مقداری بنزین کشیدم و روی خودم ریختم 
بنزین  بود من  نکرده  باور  او که  اما  را آتش می زنم.  او گفتم خودم  به  و 
روی خودم ریختم، کبریت را روشن کرد و باعث آتش سوزی شد. بعد از 
آتش سوزی از ترس آنجا را ترک کرده و بچه ام را به خانه یکی از بستگانم 
به دستور  متهم جوان  رفتم.  به شهرستان خودم  درمان  برای  و  گذاشتم 
کارآگاهان  اختیار  در  تهران  جنایی  امور  دادسرای  چهارم  شعبه  بازپرس 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد و تحقیقات در رابطه با این 

جنایت آتشین ادامه دارد.

در عملیات گسترده پلیس مشهد لو رفت

قاچاقچیان مواد پشت پرده باندهای سرقت!

قاچاقچیانی  پلیس مشهد،  در عملیات ضربتی و گسترده  بخش اجتماعی- 
دستگیر شدند که مواد مخدر صنعتی را با لوازم سرقتی مبادله می کردند و به 
این ترتیب به هدایت باندهای سرقت می پرداختند. به گزارش خراسان، به دنبال 
اجرای مرحله دیگری از طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران کالنتری شهرک 

ناجای مشهد نیز عملیات گسترده و ضربتی را برای مبارزه با سارقان و قاچاقچیان 
آغاز کردند. آنان در اولین مرحله از این عملیات به سرپرستی مستقیم سرهنگ 
محمد فیاضی )رئیس کالنتری شهرک ناجا( به رصدهای اطالعاتی پرداختند و با 
همکاری بسیج منطقه و همچنین به کارگیری منابع و مخبران محلی، قاچاقچیان 
از شناسایی پاتوق های  و سارقان را به طور نامحسوس زیرنظر گرفتند. پس 
سارقان و فروشندگان مواد مخدر در قلعه وکیل آباد و شهرک صابر، مراتب به 
قاضی دکتر اسماعیل رحمانی )معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( گزارش شد 
و به این ترتیب با کسب مجوزهای قضایی، مقدمات اجرای گسترده عملیات فراهم 
آمد. بنابراین گروه ویژه ای از افسران ورزیده تجسس کالنتری ماموریت یافتند تا 
به فعالیت های سارقان و قاچاقچیان پایان بدهند که موجب نارضایتی شهروندان 
شده اند و مردم خواستار برخورد جدی پلیس و دستگاه قضایی با عامالن ایجاد 
ناامنی در جامعه هستند.این گزارش حاکی است، بیست و نهم بهمن این عملیات 
با دستور سردار محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی خراسان رضوی( و با آمادگی 
کامل نیروهای عملیاتی آغاز شد. آنان ابتدا به سراغ ساختمان سه طبقه ای در 
بولوار وکیل آباد رفتند که با استفاده از لوله پلیکا و نخی که داخل آن قرار داشت 
مواد مخدر را به دست معتادان می رساند و پول ها را از درون لوله باال می کشید! 
وقتی قاچاقچیان متوجه حضور ماموران شدند تالش کردند از پشت بام بگریزند اما 
عملیات طوری هماهنگ شده بود 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 اما دست و پایش صدمه دید و راهی بیمارستان شد.
در همین حال ماموران به بازرسی ساختمان پرداختند و نه تنها حدود 60 گرم 
مواد 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، لوازم 

سرقتی را با مواد 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 کارآزموده تجسس با نظارت 
رئیس کالنتری، مردی را دستگیر کردند که اعضای باندهای سرقت را شناسایی 
می کرد و آنان را برای فروش لوازم سرقتی به مخفیگاه یکی از قاچاقچیان مواد 
می کشاند. بنابراین پاتوق مذکور نیز مورد بازرسی قرار گرفت و مقادیر زیادی لوازم 
سرقتی و گوشی های تلفن همراه درحالی کشف شد که برخی گوشی ها درون 
خروجی دودکش بخاری جاسازی شده بود.  از سوی دیگر با کشف مقادیری مواد 
مخدر صنعتی از نوع شیشه، مشخص شد که این متهم نیز عالوه بر فروش مواد 
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 لوازم از مردم ترغیب شوند. در این عملیات نیز دو برادر به همراه یکی دیگر 
از همدستانشان دستگیر و به مقر انتظامی هدایت شدند و به این ترتیب عملیات 
ارتقای امنیت اجتماعی به بخش دیگری از شهرک صابر کشید. این گزارش حاکی 
است ماموران انتظامی در ادامه این عملیات گسترده، وارد مخفیگاه یکی از اتباع 
خارجی شدند که انباری از لوازم 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 این فرد 
که مدعی است گوشی ها را از اعضای باندهای سرقت خریده است، تالش شبانه 
روزی نیروهای انتظامی با دستورات ویژه قاضی دکتر رحمانی برای ریشه یابی این 
پرونده ها آغاز شده است. بررسی های پلیس که زیرنظر سرهنگ صارمی ساداتی 
)رئیس پلیس مشهد( ادامه دارد، نشان می دهد 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.

آگهی پیش فروش
شرکت دهکده ساحلی )سهامی خاص( در نظر دارد نسبت به پیش فروش واحد در 

حال ساخت در شهر انزلی اقدام نماید:
متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات تکمیلی در ساعات اداری از تاریخ نشر 
این آگهی ظرف مدت 10 روز به دفتر شرکت واقع در جاده انزلی به رشت – شهرک 
دهکده ساحلی – خیابان کمربندی غربی – نبش بن بست ششم – پالک 874 

مراجعه فرمایند.
یا با شماره تلفن 3-44420162 -013 بین ساعت 9 صبح الی 16 عصر تماس 

حاصل نمایند.
شرکت دهکده ساحلی )سهامی خاص(

پایان مرگبار دعوای زن و شوهر جوان بر سر ارثیه پدری

 سیروس، مهوش را آتش زد یا برعکس؟

همسر صیغه ای طعمه ای برای دزدی
بخش اجتماعی- از همسر صیغه ای ام به عنوان طعمه استفاده می کردم تا 
شهروندان هنگام 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 آباد 

دستگیر شده ام اما ...
این ها بخشی از اظهارات دزد 38 ساله ای است که با تالش نیروهای تجسس در 
چنگ قانون گرفتار شد. این سارق معتاد و حرفه ای که با ردیابی های اطالعاتی 
و تصاویر مجرمانه سابقه دار به همراه همسر صیغه ای اش در بولوار ادیب مشهد 
شناسایی شد درباره ماجرای سرقت هایش به کارشناس اجتماعی کالنتری قاسم 
آباد مشهد گفت: از روزی که به مواد مخدر صنعتی آلوده شدم دیگر نمی توانستم 
مخارج اعتیادم را تامین کنم به همین  دلیل دستبرد به قطعات و اموال خودروها 
را آغاز کردم بعد از مدتی ابتدا یک خودرو سرقت می کردم و با استفاده از آن به 
اموال دیگر 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 مخدر 
ادامه می دادم تا این که با زن جوانی به نام »افسانه« آشنا شدم و با هم ارتباط 
برقرار کردیم. او 25 سال بیشتر نداشت  و سابقه دار بود و شیشه و کریستال 
مصرف می کرد این بود که فهمیدم این زن جوان می تواند در سرقت ها با من 
همکاری کند تا کسی به ما مشکوک نشود به همین دلیل به طور غیررسمی با 
افسانه ازدواج کردم و از همان روز اول سرقت هایمان را شروع کردیم به طوری که 
در یک ماه گذشته به 21 خودرو دستبرد زدیم و اموال سرقتی را که شامل ضبط 
و پخش، زاپاس و آچارآالت، 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 
مهمان ساکنان یکی از طبقات آن مجتمع است اهالی آن مجتمع نیز بدون 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 خودروی سرقتی می ریختیم 
و از محل متواری می شدیم تا این که باالخره ماموران تجسس من و همسرم را 

شناسایی و داخل پیکان سرقتی دستگیر کردند و ... شایان ذکر است با صدور 
دستوری ویژه از سوی سرهنگ معطری )رئیس کالنتری قاسم آباد( این زوج 
سارق برای انجام تحقیقات بیشتر و کشف سرقت های دیگر در اختیار نیروهای 

تجسس قرار گرفتند.


