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جــوان 3۰ ســاله ای که 
به اتهــام نپرداختن نفقه به 
همســرش با حکم قضایی 
بود در حالی  دستگیر شده 
که بیان می کــرد فقط به 
به شــغل  اعتماد  خاطــر 
ازدواج  دختری  با  پدرزنم 
کردم کــه ازدواج ناموفق 
قبلــی اش را از من پنهان 
کرده بود، درباره این ماجرا 
بــه کارشــناس اجتماعی 
کالنتری الهیه مشهد توضیح 

داد.
وی گفت: سال ۹6 بود که 
به پیشــنهاد و ترغیب یکی 
از دوستانم به خواستگاری 
»مبینــا« رفتــم. پــدرش 
نهادهای  از  یکی  بازنشسته 
نظامی بود و از چند ماه قبل 
در مشهد ساکن شده بودند. 
به تحقیق  ام  وقتی خانواده 
همسایگان  پرداختند  محلی 
شــناخت چندانی از آن ها 
نداشتند اما من به شغل پدر 
مبینا اعتماد کردم و مطمئن 
دینی  باورهای  او  که  بودم 
و اعتقادی قوی دارد و می 
تواند شــریک زندگی من 

باشد.
بــا ایــن تصــور بــه 
و  رفتم  او  خواســتگاری 
خیلی زود مراسم عقدکنان 
برگزار شــد اما هنوز چند 
ماه بیشــتر از آغاز دوران 
نامزدی ما نمی گذشت که 
در  زیادی  تغییرات  متوجه 
رفتارهای نامزدم شدم. او به 
می  سعی  واهی  های  بهانه 
کرد از من دور باشد. وقتی 
با او تماس می گرفتم و از 
حضورش در منزل مطمئن 
می شــدم برنامه ریزی می 

کردم تا بــا یکدیگر بیرون 
برویم اما وقتی به منزل آن 
ها می رسیدم مادرش مدعی 
می شد که چند دقیقه قبل با 

دوستانش بیرون رفت.
گرفتم  تصمیــم  خالصه 
رفتارهای همسرم را کنترل 
کنم. یک روز از محل کارم 
مرخصــی گرفتم واز صبح 
ها  آن  منــزل  نزدیکی  در 
کشیک دادم تا این که دیدم 
سوار خودرویی شد که سه 
زن جوان دیگر سرنشین آن 
بودند. وقتی پشت سر آن ها 
کافه  یک  به  کردم  حرکت 
سنتی در شاندیز رفتند و به 
کشیدن قلیان مشغول شدند.

آن قــدر عصبانــی بودم 
که قصــد داشــتم داخل 
کافه بروم و ســر و صدا 
را  خودم  امــا  بیندازم  راه 
را  موضوع  تا  کردم  کنترل 
کنم  مطرح  اش  خانواده  با 
ولی شب وقتی به منزلشان 
رفتــم و موضوع را مطرح 
کــردم پدر و مــادرش با 
ســر و صدا مدعی شدند 
که به دخترشان تهمت می 
زنم. خالصه از آن شب به 

بعد دیگر با همسرم تماس 
پدرم  خانه  بــه  و  نگرفتم 

رفتم.
حدود یک مــاه بعد فرد 
ناشناســی با مــن تماس 
گرفت و مدعی شد که می 
خواهد موضــوع مهمی را 
درباره زندگــی ام بگوید. 
آن  همسرم  کردم  احساس 
ای  واسطه  را  ناشناس  فرد 
برای آشتی قرار داده است 
بــه همین دلیل ســر قرار 
حاضر شــدم اما آن جوان 
۲۵ ساله موضوعی را مطرح 
کرد که روح و روانم را به 

هم ریخت.
او گفــت: نامزدم یک بار 
ازدواج ناموفق داشته است 
و خانواده اش این موضوع 
را از من پنهــان کرده اند. 
وقتــی با ســر و وضعی 
بازگشتم  خانه  به  آشــفته 
و ماجرا را بــرای خانواده 
ام بازگــو کردم، مادرم که 
مقابلم  بــود  ویلچر  روی 
ایستاد و گفت: زود تصمیم 
ای  عده  است  ممکن  نگیر 
بخواهند از اختالف شــما 
خالصه  کنند.  سوءاستفاده 

از طریق یکی از بســتگان 
در  آشنایی  که  مان  نزدیک 
فهمیدم  داشت  احوال  ثبت 
را  آن جــوان حقیقت  که 
گفته است. با پیگیری زیاد 
آدرس نامــزد قبلی مبینا را 
پیدا کردم که او نیز گفت: 
داشــتن  خاطر  به  را  مبینا 
داده  طالق  پســر  دوست 
اســت وقتی موضوع را با 
خانواده همســرم در میان 
گذاشــتم تا حقیقت ماجرا 
ها  آن  کنند  بازگو  برایم  را 
به شهرستان رفتند و  شبانه 
مدتی بعد هم ساکن همان 
شهر شــدند این در حالی 
بود که پــدر مبینا با تهدید 
مــن مدعی شــد فقط در 
دادگاه پاسخم را می دهد. 
حاال هم همســرم به خاطر 
از  نفقه در حالی  نپرداختن 
من شکایت کرده است که 
به خاطر سر و صداهای هر 
روزه اش در محل کارم مرا 
اخراج کرده اند. از ســوی 
باید  است  مدعی  نیز  دیگر 
نیمی از مهریه ۲۰۰ سکه ای 
اش را بپردازم تا حاضر به 

طالق شود

حوادث

نمی دانستم همسرم قبال ازدواج کرده و شوهرش
 به خاطر داشتن دوست پسر، او را طالق داده

نجات معجزه آسای 3 قلوهای ۲ ساله از مرگ حتمی

دو هفتــه از حادثه هولناکی که در 
اصفهان برای ســه قلوهــا افتاده و 
چیــزی نمانده بود جان شــان را در 
می گذرد.  دهند،  از دست  آب  کانال 
نه پــدر و مادر بچه هــا و نه حتی 
یسنا  نمی شود  باورشان  محل،  اهالی 
و حسنا و هسرا سه قلوهای افغان از 
باشند.  کرده  پیدا  نجات  حتمی  مرگ 
دختر  بردن  به در  جان  می گویند  همه 
به  آبی  کانال  از  دو ســاله  بچه های 
عمــق ۴ متر که ممکن اســت حتی 
بزرگســاالن را هم غرق کند، چیزی 

است. معجزه  شبیه 
 میراحمد ابراهیمی، پدر ۴۰ ســاله 
ســه قلوها به خوابش هــم نمی دید، 
روزانه  کار  بــرای  زود  صبح  وقتی 
به میدان تره بــار اصفهان می رود تا 
لقمه ای نان حالل برای زن و بچه اش 
به دســت بیــاورد، حادثــه تلخ و 
خانواده اش  و  او  گوش  بیخ  سیاهی، 

باشد. کرده  کمین 
 ســه قلوها از صبــح خانه را روی 
حتی  مادر  بودند.  گذاشــته  سرشان 
فرصت ســرخاراندن نداشــت. یک 
پایش در اتاق بود و ســعی می کرد 
بچه ها را آرام کند، یک پایش هم در 

درست کند. ناهار  تا  بود  آشپزخانه 
 مرضیه، دختر هشــت ساله اش هم 
با این که کمــک حالش بود، اما باز 
هم هیچ کدام حریف شیطنت های سه 
قلوهــا نبودند. ناهار را که خوردند، 
آرام کردن  برای  مادر تصمیم گرفت 
ببرد. ساعت  به پارک  بچه ها، آنها را 
یک بعداز ظهر که شد به سه قلوها و 
مرضیه لباس گرم پوشــاند تا آنها را 
به پارکی که نزدیک خانه بود، ببرد.

بازی مرگبار  
مرضیه گرم بازی بود و ســه قلوها 
هم آتش می ســوزاندند. صدای جیغ 
پارک  سکوت  کودکانه شان  شادی  و 
را شکسته بود. همه با شنیدن صدای 
خنده های سرخوشانه شــان به سمت 
می زدند.  لبخند  و  برمی گشــتند  آنها 
سه  متوجه شد  مادر  بعد،  نیم ساعت 
قلوها پوشک شــان را کثیف کرده اند 

و وقــت آن بود که عوض شــوند. 
مادر از آن روز توضیح می دهد. »به 
به خانه زن همسایه  گفتم من  مرضیه 
مــی روم تا آب بیــاورم و بچه ها را 
بشویم، تو حواســت به بچه ها باشد 
و چشم از آنها برندار تا من برگردم. 
هنــوز چند دقیقــه از رفتنم به خانه 
دیدم  که  بود  نگذشــته  همسایه  زن 
به  زنان  نفس  و  وحشت کرده  مرضیه 

آمد.« در خانه شان 
 مرضیه صحبت های مادرش را ادامه 
می دهد: »مادرم که رفت آب بیاورد، 
به سه قلوها نگاه کردم و دیدم دست 
همدیگر راگرفته اند و مشــغول بازی 
بازی  سرسره  مشغول  هم  من  هستند. 
شــدم، اما آن قدر مشغول بازی بودم 
که اصال یــادم رفت آنجا یک کانال 
آب خطرناک وجــود دارد و ممکن 
آن  درون  کوچکم  خواهران  اســت 
بازی کردم،  مدتی که  کنند.  ســقوط 
دوباره به ســمت خواهرانم برگشتم 
تــا ببینم چــه می کنند کــه متوجه 
نیستند. حسابی  هیچ کدام شــان  شدم 
کنم. نمی دانستم چه  و  بودم  ترسیده 

هر طرف را نگاه کردم، ســه قلوها 
قدر صدایشــان زدم،  هر  ندیدم.  را 
گرفته  گریه ام  نشــنیدم.  جوابی  هیچ 
بــود. تنهــا کاری که از دســتم بر 
به ســمت خانه  که  بود  این  می آمد 
زن همســایه بروم و به مادرم بگویم 
بچه هــا گم شــده اند. دوان دوان به 
سراغ  و  رفتم  همســایه  خانه  سمت 
را دیدم گفتم  او  تا  را گرفتم.  مادرم 
مامان ســه قلوها نیســتند. نمی دانم 

رفته اند.« کجا 
 مادر کــه هنوز جمــالت مرگبار 
در  می زند،  زنگ  گوشش  در  مرضیه 
ادامه صحبت هــای دخترش از روز 
حادثــه می گوید:» تــا مرضیه گفت 
را  حالم  دیگر  شــده اند،  گم  بچه ها 
نفهمیدم. گوش هایم انگار کر شــده 
بــود و دیگــر چیزی نمی شــنیدم. 
کور شــده بودم و همــه جا را تیره 
و تار می دیــدم. یکدفعه دنیا جلوی 
چشمانم سیاه شد و همان جا از حال 

رفتم.«
نجات فرشته های   

در حالی که زن همســایه وحشت 
کرده بود و سعی می کرد مادر مرضیه 
را به هوش بیــاورد، از آن طرف در 
کانــال آب، خیلی خبرها بود. ســه 
قلوهــای کوچک میراحمد روی آب 
سرد کانال دست و پا می زدند و آب، 
بیرحمانه وارد ریه های کوچک شــان 
می شد تا خفه شــان کند. هر چه سه 
قلوها دست و پا می زدند، بیشتر در 
فرو می رفتند. کانال  متری  آب چهار 

بیخ گلوی  بیرحمانــه  مرگ،  انگار   
ســه قلوهــا را چســبیده بــود و 
وارد  زیادی  آب  نمی کرد.  رهایشان 
بود  نمانده  و چیزی  ریه هایشان شده 
هر ســه پیش از فــوت کردن کیک 
زندگی  با  سالگی شــان،  ســه  تولد 
نوپای شــان خداحافظی کنند. تقدیر 
اما، سرنوشــت دیگری برایشان رقم 

زده بود.
افــرادی که در صف  از  نفر   چند 
نوبتشان  تا  بودند  ایســتاده   نانوایی 
به کانال آب و سه  برسد، چشم شان 
قلوهایــی افتاد که بی حال و بی رمق 
روی آب روان بودند. به ســرعت به 
بچه ها  به سختی  و  رفتند  کانال  سمت 

بیرون کشیدند. از آب  را 
»آن طور  می گویــد:  بچه ها  پــدر   
از  بعد  کرده اند،  تعریــف  برایم  که 
محل  اهالی  از  یکــی  بچه ها،  دیدن 
تماس  نشــانی  آتش  و  اورژانس  با 
بیایند.  کمــک  بــرای  تــا  گرفت 

آمبوالنــس کــه رســید، بچه ها را 
بیمارســتان منتقل کرد.  به سرعت به 
بود،  خوب  حالش  قلوها  ازسه  یکی 
امــا دو خواهرش  بیهوش شــده و 

بود. رفته  کما  به  یکی شان  حتی 
 مادرشــان هم که به هوش آمده و 
حالش بهتر شــده بود، به بیمارستان 
آمــد. یک چشــمش اشــک بود و 
بود  نگــران  چشــم دیگرش خون. 
بیفتد. من  اتفاقی  برای دخترهایــش 
هم نگران بودم، اما ســعی می کردم 
خودم را کنتــرل کنم. دعاهایمان به 
درگاه خدا مســتجاب شد و هر دو 
دخترم به هوش آمدند و بعد از ســه 

شدند.« مرخص  بیمارستان  از  روز 
قلوها سه  کمرشكن  هزینه   

میراحمــد با این که خــدا را بابت 
می کند،  شــکر  دخترانش  ســالمت 
گله  مالــی اش  بد  از وضعیت  امــا 
هزینه  می دهد:»  ادامه  و  اســت  مند 
بستری شــدن دخترانم در  سه شب 
تومان شد  میلیون  بیمارســتان چهار 
کــه برای من خیلی زیاد بود و توان 
برای  و  نداشــتم  را  آن  پرداخــت 
خاله ام  پسر  از  شــدم  مجبور  همین 
قــرض کنم. من در میــدان مرکزی 
درآمد  و  می کنم  کار  اصفهان  تره بار 
و  فرزندم  چهــار  کفاف  ناچیــزم، 
نمی دهد.  را  قلوها  ســه  به خصوص 
ای کاش مســؤوالن در تامین هزینه 
یا حقوقم  قلوها کمکم می کردند  سه 
شــرمنده  تا  می دادند  افزایــش  را 

نباشم.« خانواده ام 

۵

همه چیز از یک نگاه گناه آلود شــروع شد. 
خام حرف های پوچ عاشقانه اش شدم اما ته 
آن جز سرافکندگی و شکست یک عشق دیگر 

برایم چیزی نداشت. 
 دختر جوان که گرفتار بازی پســر عاشــق 
نما شــده بود درباره زندگی اش می گوید :  
16ســاله بودم که به عقد پسری درآمدم اما 
شکست یک زندگی مشترک را تجربه کردم. 
نامزد بودم که ســر ماجراهایی دچار مشکل 
شدیم و به جدایی ختم شد. بعد از این اتفاق 
دید خوبی به ازدواج و مردها نداشتم و سعی 
می کردم دیگر دچار اشتباه نشوم و با ازدواج 
مجدد آینده ام را بیش از این دچار خســران 

نکنم. 
روزی به اتفاق مادر، خاله و دوســت مادرم 
به تفریح رفتیم. زمانی که به محل رســیدیم 
متوجه شدم پسر دوســت مادرم هم حضور 
دارد، اولین باری بود که او را می دیدم. بعد 
از چند ســاعت وقتی قصد داشتم با دوستم 
عکس بگیرم پسر غریبه جلو آمد و خواست 
کمک ام کند. همین اتفاق و گره خوردن نگاه 
مان برای چند لحظه باعث شــد دلم بلرزد و 

وارد یک عشق بی پایان شوم. 
 کمــی بعد از عکــس گرفتن خوش و بش 

ما شروع شــد و زمانی که فهمید من قباًل در 
زندگی مشترکم شکست خورده ام طوری با 
من برخورد کرد که متوجه عالقه اش شــوم. 
وقتی به خانه رســیدم مدام ذهنم درگیر پسر 
غریبه بود و هر چند دقیقه عکسی را که با او 
گرفته بودم نگاه و رویاپردازی می کردم. این 
درگیری ذهنی ادامه داشــت تا این که روزی 
یاشــار با من تماس گرفت و به بهانه ای من 
را به پارک دعوت کرد تا با هم صحبت کنیم. 
وقتی به محل قرار رفتم دل تو دلم نبود تا این 
که پسر چرب زبان ســر صحبت را باز کرد 
و از تصمیم اش بــرای ازدواج گفت و البه 
الی حرف هایش مرا مثال می زد که باید زن 
آینده اش معیارهای من را داشته باشد. مدتی 
از این دیدار گذشت تا این که روزی برایم از 
طریق شبکه اجتماعی عکس یک گل و حلقه 

ازدواج فرستاد. 
 وقتی عکس را دیدم از خوشحالی سر از پا 
نمی شناختم، من هم برایش عکس یک لبخند 
فرستادم. وقتی پســر غریبه متوجه شد به او 
عالقه مند شده ام به من پیشنهاد داد مدتی با 
هم در ارتباط باشــیم تا قبل از ازدواج بیشتر 
یکدیگر را بشناسیم. باالخره با چرب زبانی در 
دامش افتادم و مدتی با او ارتباط برقرار کردم 

به خیال این که با من ازدواج خواهد کرد. هر 
بار که با او در مورد ازدواج صحبت می کردم 

بیکاری را بهانه می کرد و وعده می داد. 
 مدت ها گذشت و دیدم اقدامی نمی کند اما 
برعکس درخواســت های نامشروعش از من 
زیاد می شود تا این که روزی از طریق یکی 
از دوســتانش متوجه شدم اعتیاد و با دختران 
زیادی مثل من ارتبــاط دارد و همه را خام 

حرف های پوچش کرده است. 
 وقتی آخرین بــار به او اعتراض کردم چرا 
به خواســتگاری ام نمی آید به من گفت مگر 
عقل اش را از دســت داده که با یک دختر 
مطلقــه ازدواج کند و از همه مهم تر خانواده 
اش اصاًل راضی به این کار نمی شــوند. با 
شــنیدن این جمالت چشمانم سیاهی رفت و 
مدتی بی حرکت روی زمین افتادم و زار زار 
برای سادگی و سرنوشــتم گریه کردم. االن 
مانده ام چــه کار کنم؛ از یک طرف اگر پدر 
و مادرم از ماجرا با خبر شوند کارم زار است 
و از طرف دیگر نگران عکس هایی هســتم 
که با پســر غریبه گرفته ام که مبادا آن ها را 
منتشــر کند و من را به خاک سیاه بنشاند. در 
دوراهی غمباری گرفتار شــده ام و نمی دانم 

چه تصمیمی بگیرم

رئیس پلیس آگاهی اســتان از 
دســتگیری باند سارقان به عنفی 
که با تهدید سالح سرد اقدام به 
سرقت وجوه نقد و گوشی تلفن 
همراه می کردند در »شیراز« خبر 

داد..
به گــزارش ایلنا و بــه نقل از 
پایگاه خبری پلیس سرهنگ فرج 
شجاعی بیان کرد: در پی شکایت 
تعدادی از شــهروندان مبنی بر 
ســرقت وجوه نقد و گوشــی 
تلفن همراه توســط یک دستگاه 
موتور ســوار مســلح به سالح 
سرد، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران پلیس آگاهی 

قرار گرفت.
وی افزود: بــا انجام تحقیقات 

فنــی و تخصصی ماموران مطلع 
شدند یک موتور سوار 3 ترکه با 
پوشاندن چهره خود و با استفاده 
از سالح سرد اقدام به سرقت از 

شهروندان می کنند.
کرد:  »شجاعی«تصریح  سرهنگ 
ماموران پس از اقدامات علمی و 
مخفیگاه  شدند  موفق  تخصصی 
باند ســارقان را شناسایی و در 
یک عملیات ضربتــی آن ها را 

دستگیر کنند.
اســتان  آگاهی  پلیس  رئیــس 
با اشــاره به اینکه ســارقان در 
به  تخصصی  و  فنــی  بازجویی 
۴۰ فقره  ســرقت به عنف اقرار 
متهمان  داشــت:  عنوان  کردند، 
تحویل مراجــع قضائی و از آن 

طریق روانه زندان شدند.
شهروندان  به  انتظامی  مقام  این 
توصیه کرد: حتی االمکان از تردد 
در مکان های خلوت به ویژه در 

ســاعات پایانی شب خودداری 
کنند و در مسافرت ها سعی کنند 
در مکان هایی استراحت کنند که 

امنیت کافی داشته باشند.

شــوهر این زن ابتدا مرد غریبه را کشت و 
سپس خودکشی کرد.

دوات آنالین-مــرد   ی پــس از پــی برد   ن 
رابطه همســرش با مرد   ی د   یگر د   ر یکی از 

شهرستان های فارس خون به پا کرد   .
 به گزارش  خبرجنوب ، چند    روز قبل وقوع 
یک فقره جنایت هولناک د   ر یک ســاختمان 
مسکونی د   ر یکی از شهرستان های فارس به 

کالنتری اعالم شد   .
 با حضور تیم بررسی صحنه جرم د   ر محل 
و پس از بررسی د   قیق، مأموران متوجه جسد    
یک مرد    شد   ند    که بنا بر اظهارات همسایگان 

وی را نمی شناختند   .
 با اعالم خبر کشف جسد    متعلق به این مرد    
و اظهارات همســایگان مشخص شد    که این 
مرد    با یک زن ارتباط د   اشته است. بالفاصله 
مأمــوران د   ر محل حاضر و پــس از انجام 
بررسی های اولیه ، موضوع به اکیپ بررسی 
صحنه جرم پلیس آگاهی و قاضی کشــیک 

ویژه قتل اعالم می شــود   . با حضور قاضی 
، بازپرس د   اد   ســرا، تیم بررسی صحنه جرم 
اد   اره آگاهی و عوامل تشخیص هویت پلیس 
آگاهی و پزشــکی قانونی د   ر محل و انجام 
معاینات اولیه ، علت مرگ این مرد    خونریزی 

شد   ید    ناشی از شلیک گلوله اعالم شد   .
 با تشــکیل پروند   ه مقد   ماتی با موضوع قتل 
عمد    و به د   ستور بازپرس، رسید   گی به پروند   ه 
د   ر د   ســتور کار کارآگاهان ویژه قتل پلیس 
آگاهی قرار گرفت و تحقیقات از همان د   قایق 

اولیه آغاز شد   .
 با آغاز تحقیقــات، کارآگاهان اد   اره اطالع 
پید   ا کرد   ند    که از حــد   ود    چند    ماه پیش این 
مرد    با یک زن د   ر ارتباط بود   ه است د   ر حالی 
که تحقیقات د   ر این رابطه اد   امه د   اشــت به 
ماموران خبر رسید    مرد   ی نیز که گویا شوهر 
آن زن اســت با اسلحه خود   زنی کرد   ه است. 
از این رو تحقیقات را د   ر این رابطه متمرکز 
کرد   ند    و پی برد   ند    کــه این مرد    روز حاد   ثه 

از محل کار ســرزد   ه به خانه آمد   ه که متوجه 
حضور مرد    غریبه ای د   ر خانه اش شد   ه است 
از این رو د   ست به اسلحه برد   ه و مرد    جوان را 
کشته و پس از خارج شد   ن از خانه خود   زنی 

کرد   ه و جان باخته است.
 بــا توجه به اطالعات به د   ســت آمد   ه د   ر 
خصوص احتمال وقوع جنایت از سوی وی 
، کارآگاهان ســرنخ هایی به د   ست آورد   ه و 
پی برد   ند    که متهم پس از جنایت خود   ش را 
کشته اســت. با مرگ قاتل این پروند   ه بسته 

شد   .

ســرقت های  پیش  مدتــی  از 
سریالی در یکی از بیمارستان های 
بهارستان  محدوده کالنتری 1۰۹ 
به مأمــوران این کالنتری اطالع 
داده شد که با توجه به حساسیت 
مأموران  از  ویژه  تیمی  موضوع، 
در  را  موضــوع  به  رســیدگی 
دســتورکار خود قرار داده و به 
به زنی 3۵ ساله که در تحقیقات 
پرستار  شــد  مشــخص  بعدی 

خصوصی است، شک کردند.
این زن از چند بیمار مبتال به ام. 
پرستاری  بیمارستان  این  در  اس 
نیز  دقیقًا شــکایت ها  و  می کرد 
از سوی ســه بیمار مبتال به ام. 
اس که پرستارشان بود به پلیس 
با مشخص شدن  که  بود  رسیده 
آموزش های  موضوعــات،  این 
نیروهای حراست مستقر  به  الزم 
در بیمارستان داده شد و هنگامی 
که متهم پــس از چند روز برای 
بار دیگر در بیمارســتان حاضر 

شــد توســط مأموران حراست 
کالنتری  به  موضوع  و  شناسایی 

اعالم شد.
در  کالنتری  مأموران  با حضور 
محل متهم به نام زیور دســتگیر 
و به کالنتری منتقل شــد که در 
بازجویی هایــی انجام شــده به 
سه فقره ســرقت و پنهان کردن 
اموال سرقتی شامل یک ساعت، 
یک انگشــتر و مقداری پول نقد 
در یکی از اتاق های بیمارســتان 
با  اعتراف کــرد که مأمــوران 
محل  در  متهم  راهنمایی خــود 
از  بعد  و  اعالمی حاضر شــده 
کشف اموال، آن را به مالباختگان 

پس دادند.
ایــن میــان یک تــن از  در 
ســاکن  خانمی  که  مالباختگان 
آمریکا بود که بــه تازگی برای 
بود  بازگشــته  ایران  به  زندگی 
برلیان  انگشــتر  یک  مدعی شد 
گرانقیمتــش که توســط متهم 

دزدیده شــده و در میان اموال 
نیســت کــه در همین راســتا 
متهــم دوباره تحــت بازجویی 
قرار گرفــت و اعتراف کرد که 
انگشتر را به دلیل ارزش باالیش 
بلعیده اســت که وی دوباره به 
بیمارستان اعزام و تحت بررسی 
قرار گرفــت و در ادامه با یک 
آزمایش رادیولوژی مشخص شد 
انگشتر در شکم متهم است و تیم 
پزشکی موفق شدند با یک عمل 

ساده این انگشتر را نیز از شکم 
متهــم درآورده و به صاحب آن 

پس دهند.
براســاس اعالم مرکــز اطالع 
رســانی پلیس پایتخت، پرستار 
سارق یک پرستار خصوصی بود 
اینترنتی  سایت های  طریق  از  که 
مشــتری های خود را پیدا کرده 
بــود. این فرد پس از تشــکیل 
پرونده با سه شــاکی به دادسرا 

معرفی شد

دام پلید یاشار برای بیوه 16ساله

رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد:
دستگیری باند سارقان به عنف با 4۰ فقره سرقت در شیراز

رابطه سیاه زن متاهل خون به پا کرد

سارق انگشترخوار دستگیر شد


