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قتلمشکوک پدر۸۰ساله
فرزندیکهپدر ۸۰سالهخودرادریکیازمحلههای
بخشکاکیازتوابعشهرستاندشتیبهقتلرسانده
بود ،دستگیرشد.بهگزارشایسنا،فرماندهانتظامی
شهرستان دشتی در این باره گفت  :آذر ماه امسال
گزارشیمبنیبرفوتمشکوکفردیبهنام«غ.ک»
درمنزلفرزندشدریکیازمحلههایشهرکاکیبه
مرکزفوریتهایپلیسی ۱۱۰اعالمشد.سرهنگ
صیادی افزود :با حضور ماموران انتظامی در محل،
مشخص شد پیرمرد  ۸۰ساله درازکش روی زمین
افتاده و فوت کرده است که بررسی ها آغاز شد .وی
ادامه داد  :در تحقیقات اولیه ،با توجه به آثار کبودی
وگذشتزمانازفوتمتوفی،احتمالوقوعجنایت
برایکارآگاهانمتصوربود.فرماندهانتظامیدشتی
اظهار کرد :پس از وصول نتیجه کالبد شکافی که
نظریه جنایی بودن مرگ پدر ۸۰ساله را تایید کرد،
کارآگاهان پلیس آگاهی به یکی از فرزندان متوفی
مظنون شدند و ضمن هماهنگی با مرجع قضایی
نام برده را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
ویافزود:متهممذکوردرتحقیقاتفنیوتخصصی
بهقتلپدرشباضرباتمتعددچوببهقسمتهای
بدنمتوفیاعترافوانگیزهخودراازقتلاختالفات
مالی اعالم کرد .متهم با تکمیل پرونده قضایی و
صدورقرارمناسبروانهزندانشد.

عصبانیتمادرموجبمرگدختر
 ۱۵سالهاششد
معاوناجتماعیفرماندهیانتظامیاستانمرکزی
گفت:مادریهنگامجروبحثبادختر ۱۵سال هاش،
با زدن جسم سخت بر سر فرزندش باعث مرگ وی
شد .به گزارش پلیس ،خلجی افزود :حدود ساعت
۲۰و۴۰دقیقهشانزدهماسفندماهامسال،گزارشی
از مصدومیت فردی به علت درگیری خانوادگی
در یکی از محلههای شهرستان خمین به مرکز
فوریتهایپلیسی ۱۱۰اعالمشد.ویادامهداد:با
حضورتیمانتظامیدرمحلمشاهدهشددختری۱۵
سالهازناحیهسربهشدتمصدومشدهکهبالفاصله
توسط تیم اورژانــس به بیمارستان منتقل شد اما
متأسفانهبعدازساعتیبهعلتشدتجراحاتجان
خود را از دست داد .در بازجوییهای انجام شده از
مادرایندخترنوجوانمشخصشدبرسر موضوعی
آنهابایکدیگرشروعبهجروبحثمیکنندکهمادر
خانواده به دلیل عصبانیت با مجسمه برنجی که در
کنار دستش قرار داشته ،به سر فرزندش ضربهای
واردمیکندوباعثصدمهدیدنومرگاومیشود.

در برریس شگرد های جدید دزدان سابقه دار مشخص شد

زنان معتاد  ،طعمه باند های سرقت!

سجادپور -بررسی شگردهای جدید در پرونده های
سرقت نشان می دهد که سارقان سابقه دار طی ماه های
گذشته،بهاستفادهبیشتراززنانمعتاددرارتکابجرمروی
آوردهاندتاازچنگقانونبگریزند.
▪ردپای یک زن در سرقت خودرو

امــوال رانندگان را می ربودند .اعضای این باند که سه
مرد و یک زن جوان بودند ،در حالی خودرویی را به طور
دربستکرایهکردندکهیکچمداننیزبههمراهداشتند.
وقتیمسافراندرمقصدازخودروپیادهشدند،تازهراننده
متوجه شد که کاپشن ،مــدارک شناسایی و کارت های
بانکیو 200هزارتومانوجهنقدشبهسرقترفتهاست.
او بالفاصله به تعقیب مسافرانش پرداخت و آن ها را پشت
چراغ قرمز دید که قصد داشتند سوار یک تاکسی سمند
شوند .براساس این گزارش ،با لو رفتن ماجرا و ایجاد سر و
صدا متهمان از محل گریختند اما پلیس گشت پنجتن از

بهگزارشاختصاصیخراسان،مامورانتجسسکالنتری
شفای مشهد هنگام گشت زنی در خیابان خیام شمالی،
راننده یک دستگاه پی کی مشکی رنگ را دستگیر کردند
کهاستعالمازمرکزفرماندهیپلیسنشانمیدادخودروی
مذکور دوم اسفند از حوزه استحفاظی کالنتری
سناباد مشهد سرقت شده است .در بازرسی از
داخلخودرومقداریموادمخدرصنعتیبههمراه
قمه و میله نازک فلزی که سر آن به صورت قالب
درآمــده بود و یک دستگاه تلفن همراه سرقتی
کشف شــد .با شناسایی مالک خ ــودرو ،متهم
دستگیرشدهلببهاعترافگشودوگفت:خودرو
را چند روز قبل به همراه یکی از دوستانم و همسر
صیغه ای او سرقت کردیم .این جوان  30ساله
که شش فقره سابقه کیفری دارد و چهار ماه قبل
از زندان آزاد شده است ،با بیان این که «آرش»
دستگیریدزدپیکیدرخیامشمالی زوج سارق به خودروها دستبرد می زدند
(عضو دیگر باند) از همسرش به عنوان طعمه ای
برای دستبرد به خودروها استفاده می کرد ،ادامه داد :او
راه رسید و آن ها را بعد از دو ساعت جست و جو در بولوار
معتقد بود که وقتی یک زن همراه مان باشد ،پلیس کمتر طبرسی دستگیر کرد و به کالنتری انتقال داد .در بررسی
بهمامشکوکمیشود.بههمیندلیلهمبرایسرقتپی هایی که به دستور سرهنگ غالمعلی مالداری (رئیس
کی،هرسهنفرباهمرفتیمتاهزینههایاعتیادمانراتامین کالنتری پنجتن) صورت گرفت ،لوازم سرقتی زیادی از
کنیم چون من روزی  100هزار تومان شیشه مصرف می چمدان همراه آنان کشف و مشخص شد که اعضای این
کنم! این سارق جوان در ادامه اعترافاتش افزود :گوشی باند برای آن که مورد توجه شهروندان قرار نگیرند ،از یک
سرقتی را که شماره سریال آن تغییر کرده  ،به مبلغ  800زن برای دستبرد به اموال رانندگان استفاده می کردند
هزارتومانخریدموسرقتهایدیگرینیزدرمناطققاسم و همه آن ها سابقه کیفری دارند .بنابراین به دستور مقام
آباد،عبدالمطلب،ایثارگرانوسنابادانجامدادیمکهلوازم قضایی تحقیقات از اعضای این باند برای کشف سرقت
سرقتی را به مالخران یا موادفروشان فروختیم .گزارش هایاحتمالیدیگرادامهیافت.
خراسان حاکی است ،با صدور دستوری از سوی سرگرد
علی امارلو (رئیس کالنتری شفا) تحقیقات بیشتر در این
▪زنیباکولهپشتی
بارهتوسطگروهیازنیروهایتجسسبهسرپرستیستوان گــزارش خــراســان حاکی اســت ،ساعت  3بــامــداد اول
دومآریایی(رئیستجسس)ادامهدارد.
اسفند نیز ماموران گشت کالنتری آبکوه هنگام انجام
وظیفه در اطراف پارک خطی خیابان شهید چراغچی،
▪دزدی از رانندگان
زن و مرد جوانی را دیدند که قصد داشتند یک دستگاه
در این میان ،اعضای یک باند سرقت در مشهد در حالی موتورسیکلت را سرقت کنند .در همین هنگام ،زن جوان
دستگیر شدند که با حضور یک زن و در پوشش مسافر ،که کوله پشتی نیز به همراه داشت ،با مشاهده ماموران از

محلگریختامامردجوانبهدامافتاد.اینمتهم 23ساله
کهبهشیشهوکریستالاعتیاددارد،ضمناعترافبهسرقت
موتورسیکلتگفت:زنیکهباکولهپشتیفرارکرد،همسر
صیغه ای من است که به خاطر اعتیادمان با هم سرقت
میکنیمولوازموابزارسرقترادرونکولهپشتیهمسرم
می گذاریم تا کسی به ما مشکوک نشود! این سارق جوان
با بیان این که کارتن خواب است و مکان مشخصی ندارد،
به پنج فقره سرقت موتور و دوچرخه در مشهد اعتراف کرد
و سپس با صدور دستوری از سوی سرهنگ محمدعلی
محمدی(رئیسکالنتریآبکوه)دراختیارنیروهایورزیده
تجسسقرارگرفت.
 ▪زنیکهگوشیسرقتیمیفروشد!

بنابر گــزارش خــراســان ،طی چند روز گذشته،
مــامــوران کالنتری سجاد مشهد نیز با نظارت و
هدایت مستقیم سرهنگ مجدی ،اعضای یک
باندگوشیقاپیرادستگیرکردندکهیکزنعضو
این باند ،گوشی های سرقتی را در منطقه قلعه
ساختمانبهفروشمیرساند.جوان 25سالهتبعه
خارجیکهمدعیبودبههمراهسهتنازدوستانشو
بااستفادهازموتورسیکلتگوشیقاپیمیکردند،
در اعترافات خود گفت :سرقت ها را در نیمه های
شب انجام می دادیم و بالفاصله گوشی های سرقتی را
به پسرعمویم می رساندیم که داخل پراید می نشست و
کشیکمیداد.اینمتهماضافهکرد:گوشیهایسرقتی
راکهبین 5تا 8میلیونتومانارزشداشتند،ازطریقزنی
کهعضوباندبود،بهقیمت 2میلیونتومانمیفروختیم.
▪ازدواج برای سرقت

گزارشاختصاصیخراسانحاکیاست،چندروزقبلنیز
ماموران کالنتری قاسم آباد ،زوج سابقه داری را دستگیر
کردند که مشخص شد فقط برای انجام سرقت از مدتی
قبلبهطورموقتازدواجکردهبودندوباهمدستییکدیگر
به محتویات درون خودروهای پارک شده در پارکینگ
مجتمعهایمسکونیدستبردمیزدندکهگفتوگوبازن
جوان  ،دهم اسفند در صفحه حوادث روزنامه خراسان به
چاپ رسید .براساس این گزارش ،یک بررسی آماری در
پروندههایسرقتنشانمیدهدکهسارقانسابقهداردر
شگردجدیدخودبهاستفادهاززنانمعتادبرایارتکابجرم
رویآوردهاندتابتوانندازچنگقانونبگریزندو...

9
در امتداد تاریکی

عاشقیکه«عروسک»شد!
روزی که عاشق همسرم شدم ،او زنی مطلقه بود که دو فرزند کوچک داشت اما
منجوانیمجردبودمکههیچگاهفکرنمیکردمروزیلقب«ناپدری»بگیرمو...
مرد37ساله که مدعی بود همسر و دو فرزندش او را به شدت کتک زده و از خانه
بیرون انداخته اند ،درباره قصه عاشقی خود به کارشناس اجتماعی کالنتری
آبکوهمشهدگفت:روزیکهبا«مهرانه»آشناشدم،دودختر 2و4سالهداشتوبه
دلیلاعتیادهمسرشازاوطالقگرفتهبود.درهمانروزهایاولآشناییچنان
شیفتهاششدمکههیچگاهبهمشکالتآیندهنمیاندیشیدم.اصالبرایممهمنبود
که من جوانی مجرد هستم و همسرم شش سال از من بزرگ تر است .خانواده ام
وقتیدرجریاناینآشناییقرارگرفتندومتوجهتصمیممنبرایازدواجبامهرانه
شدند،درکمالناباوریخشکشانزدهبود.پدرومادرمنصیحتممیکردندکه
چگونهمیخواهیبازنیکهدوفرزنددارد،زندگیکنی؟ آنهامیگفتندهوس
چشمانتراکورکردهاستامامننامعشقرویاینرابطهگذاشتهبودمبهطوری
که مقابلپدرومادرمایستادموتنهاازعالقهعجیبمبهمهرانهسخنگفتم.پدرم
با چشمانی متعجب و گریان فریاد می زد :پسرم! آینده ات را نابود می کنی ،بین
شماهیچوجهاشتراکینیستوروزیمتوجهاشتباهتمیشویکهدیگرکاریاز
دستتبرنمیآید! ولیمنبهاینحرفهاتوجهینمیکردم.همههستیامرابه
یکنگاهمهرانهباختهبودم.بههمیندلیلبااوازدواجکردموحضانتدخترانش
راپذیرفتم.آنهامرا«بابا»صدامیزدندومنهمسعیمیکردمهایدهوهدیرا
مانندعزیزترینکسانمدوستداشتهباشم،تااینکهدخترمژیالبهدنیاآمدومن
نمیگذاشتمتفاوتیبینآنهااحساسشود.دخترانمهرروزبزرگترمیشدند
ویکدیگررادوستداشتندتااینکهناگهانسروکلههمسرمعتادمهرانهپیداشد
و زندگی من به هم ریخت .هدی و هایده که متوجه شده بودند من ناپدری آن ها
هستم،سرناسازگاریگذاشتندبهطوریکهمادرشاننیزازآنهاطرفداریمی
کردومندرواقعتبدیلبهیکعروسکخیمهشببازیشدهبودم.دخترانیکه
تادیروزمرا«بابا»صدامیزدند،بعداز13سالهیچاحترامیبرایمقائلنبودندو
روزگارمراتلخکردهبودند.آنهانهتنهاژیالرااذیتمیکردندبلکهروبهرویمن
میایستادندوباگستاخیمیگفتندتوچهکارههستیکهرفتوآمدماراکنترل
کنی؟ جسارتآنهابهجاییرسیدکهدیگرباپشتیبانیمادرشانمراکتکمی
زدندوبادخترمبدرفتاریمیکردند.تازهبهنصیحتهایپدرمپیبردمامادیگر
دیرشدهبود.تحملاینهمهتوهینوالفاظزشترانداشتمولیمجبوربهسکوت
بودم.زندگیبرایمبهجهنمیترسناکتبدیلشدهبود.وقتیبهیادعشقوعاشقی
هوسآلودممیافتادم،باخودممیگفتماینحداقلتاوانیاستکهبایدبپردازم.
خالصه این مشاجرات و کتک کاری ها ادامه داشت تا این که چند شب قبل ،آن
هابهشدتمراکتکزدندونیمهشبازخانهبیرونانداختند.باچشمانیگریانو
چهرهایشرمگیندستدخترمراگرفتموبهمنزلپدرمرفتم.باخودمفکرکردم
چگونهروزهایزیبایجوانیامرابهخاطریکعشقخیابانینابودکردموعمرم
راپایدخترانیریختمکهروزیفکرمیکردمآنهاراتاابددوستخواهمداشت.
اینگونهبودکهبغضغریبیگلویمرافشردوبراییافتنچارهایراهیکالنتری
شدم و  ...شایان ذکر است ،با صدور دستوری از سوی سرهنگ محمدعلی
محمدی (رئیس کالنتری آبکوه مشهد) رسیدگی کارشناسی به این پرونده در
دستورکارمشاورزبدهدایرهمددکاریاجتماعیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی
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