
زوج جوان ك�ه پ�س از آزادي از زندان 
اقدام به س�رقت لوازم داخل خودروها 
مي كردند بار ديگر بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، بامداد روز پنج شنبه 
به مأموران كالنتري مرزداران خبر رس��يد 
راننده و سرنشين يك خودروي پژو كه زن 
و مردي جوان هستند در حال سرقت لوازم 
خودروي پارك شده كنار خيابان هستند. 
وقتي مأموران در محل حاضر ش��دند زن و 
مرد س��وار خودروي پژو شده و به سرعت از 
محل دور شدند كه عمليات تعقيب و گريز به 
جريان افتاد. مأموران پليس در جريان تعقيب 

و گريز با ش��ليك گلوله الستيك خودروي 
متهمان را هدف قرار دادندكه خودرو متوقف 
شد و زن و مرد جوان بازداشت شدند. مأموران 
در بازرسي از خودروي متهمان مقدار زيادي 
لوازم سرقت شده كش��ف كردند. دو متهم 
كه زن و ش��وهر بودند و قباًل دو بار به اتهام 
سرقت بازداشت شده بودند اعتراف كردند 
كه 9 ماه قبل از زندان آزاد ش��ده و س��ريال 
سرقت هايشان را شروع كرده اند.  سرهنگ 
علي آقا طيبي، رئيس كالنتري 139 مرزداران 
گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر 

متهمان در جريان است. 

بازداشت زوج سارق با شليك گلوله

س�ه پلي�س قالب�ي كه ب�ا پرس�ه در 
محله هاي ش�وش و مولوي از معتادان 
اخاذي مي كردند س�وار ب�ر خودروي 
وان�ت پي�كان بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ محمد 
قربان منصوري، رئيس كالنتري مولوي 
توضيح داد: دو روز قبل مأموران كالنتري 
هنگام گشت زني در خيابان شوش به يك 
خودروي وانت با س��ه سرنشين مظنون 
ش��دند و به راننده فرمان ايس��ت دادند. 
راننده اما بدون توجه به هش��دار پليس 
با فش��ار بر پدال گاز از محل دور شد كه 

مأموران بع��د از تعقي��ب و گريز خودرو 
را متوقف و همزمان با بازداش��ت هر سه 
سرنشين در بازرسي از خودرو تجهيزات 
نظامي، لب��اس پليس، پول نق��د و چند 
گوشي س��رقتي كش��ف كردند. يكي از 
متهمان در بازجويي ها گفت: ما س��ه نفر 
با لباس و تجهيزات پليس��ي در مناطق 
آلوده پرسه مي زديم و از معتادان از ترس 
اينكه آنها را بازداشت نكنيم از آنها اخاذي 
مي كرديم. سرهنگ منصوري گفت: سه 
متهم بعد از تش��كيل پرون��ده به مرجع 

قضايي تحويل داده شدند. 

دستگيری 3 پليس قالبي سوار بر وانت

 حاج حسين سازور، حاج حامد خمسه و كرباليي محسن 
فرخي، سه مداح معروف كشور كه براي امدادرساني به 
مناطق س�يل زده لرس�تان و خوزس�تان رفته بودند 
در مس�ير بازگش�ت دچ�ار س�انحه تصادف ش�دند. 
اين حادثه ظهر پنج ش��نبه در جاده پلدخت��ر به خرم آباد 
در منطقه قلعه نصير رخ داد ك��ه در جريان آن خودروي 
مداح معروف كش��ور حاج حس��ين س��ازور دچار سانحه 
ش��د.  رئيس مركز فوريت هاي پزشكي اس��تان لرستان 
گفت: اين حادثه ظهر روز پنج ش��نبه در جاده پلدختر به 
خرم آباد در منطقه قلعه نصي��ر رخ داد كه در جريان آن 
خودروي تويوتا هايلوكس حاج حسين سازور واژگون شد 
و چهار سرنشين آن كه زخمي ش��ده بودند براي درمان 
به بيمارس��تان ش��هداي عش��اير خرم آباد منتقل شدند.  
حسينعلي رفايي با اش��اره به وضعيت عمومي مجروحان 
عنوان كرد: خوشبختانه حال عمومي سه نفر از مجروحان 
رضايتبخش است و حسين سازور نيز در بخش اي سي  يو 
بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد تحت مراقبت است كه 

سطح هوشياري وي خوب است. 

 سانحه رانندگي 
براي مداحان معروف كشور 
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 نجات گروگان 14 ساله 
از دام آدم ربايان 

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان 
از رهايی گ�روگان نوج�وان از دام آدم رباي�ان خبر داد. 
به گ��زارش خبرن��گار ما،  س��ردار محمد قنب��ري گفت: 
س��اعت 21:25 هجده��م  فروردين ماه بود ك��ه مأموران 
پليس شهرستان خاش از ماجراي ربودن پسربچه 14 ساله 
در خيابان بهداش��ت با خبر و در محل حاضر شدند. وي 
افزود: در تحقيقات اوليه مشخص ش��د دو مرد ناشناس 
با سر و صورت پوش��يده پسر 14 س��اله را در راه مدرسه 
سوار يك دستگاه پژو 405 كرده و متواري شده و از آنجا 
به شهرستان ايرانش��هر و سپس توسط س��ه نفرديگر به 
شهرستان دلگان منتقل كرده اند. وي ادامه داد: مأموران 
پليس با اجراي طرح مهار در س��طح شهرس��تان متوجه 
ش��دند كه گروگانگيري به دليل اختالفات مالي صورت 
گرفته است. همزمان با شناس��ايي مخفيگاه متهمان بود 
كه آدم ربايان، گروگان را در يكي از خيابان هاي خاش رها 
كرده و گريختند. سردار قنبري گفت :كودك 14 ساله در 
سالمت كامل به خانواده اش تحويل داده شد و تحقيقات 

براي بازداشت عامالن حادثه در جريان است.

اعضاي خان�واده اي ك�ه ب�راي دفن ميت 
به قبرس�تان مراجعه ك�رده بودند با پيكر 
نيمه جان مردي داخل قبر ميت خود مواجهه 
ش�ده و پلي�س را از ماجرا با خب�ر كردند. 
به گزارش خبرنگار ما، كمبود سرويس هاي حمل 
و نقل عمومي و رها شدن مسافربران شخصي به 
امان خدا سبب شده است تا بسياري از تبهكاران 
در پوشش مسافربري دست به اعمال مجرمانه 
بزنند كه خيلي وقت ها به تش��كيل پرونده هاي 
قتل يا تعرض به نواميس مردم منجر مي شود. در 
پرونده اي كه به تازگي در پليس تهران تشكيل 
شده است سارقان خشن با اين احتمال كه مرد 
مسافر فوت شده است پيكر نيمه جان او را داخل 
قبر آماده اي در قبرستان رها كردند و گريختند.  
اوايل فروردين ماه امسال بود كه مأموران پليس 
شهرستان شهر قدس از كشف پيكر نيمه جان 
مرد جواني در يكي از قبرستان هاي حوالي شهر 
با خبر و راهي محل ش��دند. مأموران دريافتند 
صبح خانواده اي براي دفن يكي از مردگانشان به 
قبرستان رفته بودند كه با پيكر زخمي و نيمه جان 
مرد جواني داخل قبر روبه رو مي شوند و سپس او 
را به بيمارستان منتقل مي كنند.  يكي از افرادي 
كه پيكر نيمه جان مرد ج��وان را پيدا كرده بود، 
گفت: روز قب��ل پدرم فوت ك��رد و ما هم قبري 
در قبرستان خريديم. صبح زود همراه بستگان 
و دوستان جسد پدرم را تش��ييع كرديم و براي 
دفن به قبرستان برديم. در حالي كه قصد داشتيم 
جسد پدرم را  داخل قبر بگذاريم با صحنه عجيبي 
روبه رو شديم كه همه شوكه شديم.  همگي ديديم 
مردي زخمي بي جاني داخل قبر گذاشته شده كه 
كمي هم روي آن خاك ريخته بود. به سرعت پيكر 
اين مرد را از قبرستان بيرون آورديم كه متوجه 
ش��ديم هنوز بدنش گرم است و نفس می كشد. 
پس از اين خيلي سريع او را براي نجات جانش به 
بيمارستان منتقل كرديم كه خوشبختانه نجات 
پيدا كرد و االن هم بستري است.  مأموران در ادامه 
براي برمال كردن راز اين حادثه از مرد جوان كه 

حالش رو به بهبودي بود تحقيق كردند. 
مرا زنده به گور كردند 

وي در توضيح ماجرا گفت: من 23 سال دارم 

و نامم محمد است. كارمند اداره اي در تهران 
هستم و خانه ام در يكي از خيابان هاي غربي 
تهران اس��ت. ديروز عصر براي انجام كاري از 
خانه ام بيرون آمدم و داخل خيابان جناح سوار 
خودروي پژو 405 شدم كه عالوه بر راننده، مرد 
جواني هم به عنوان مس��افر در صندلي عقب 
نشس��ته بود.  پس از گفتن مسير در صندلي 
جلو نشس��تم و راننده هم حركت كرد. هنوز 
مس��افت زيادي را طي نكرده بود كه متوجه 
شدم راننده تغيير مسير داد. وقتي به او اعتراض 
كردم راننده مدعي شد كه ابتدا در خيابان بغلي 
مسافرش را پياده مي كند و بعد مرا به مقصد 
مي رساند، اما چون به آنها مشكوك شده بودم 
از راننده درخواست كردم خودرو را نگه دارد و 

من پياده شوم كه ناگهان مردي كه در صندلي 
عقب نشسته بود گلوي مرا گرفت و چاقويي به 
پهلويم گذاشت و تهديد كرد حرفي نزنم. آنها 
مرا به خارج از شهر بردند و به شدت كتك زدند 
و كارت عابر بانك و رمزش را از من گرفتند و 
در چند مرحله با كارتم خريد كردند. دو سارق 
خشن در ادامه به س��مت شهر قدس حركت 
كردند و مرا همچنان كتك مي زدند و تهديد 
مي كردند با دوستان و بستگانم تماس بگيرم 
و درخواست پول كنم تا اينكه به قبرستاني در 
اطراف شهر رسيديم. آنجا حالم بد شد و نيمه 
هوشيار بودم كه سارقان مرا به داخل قبرستان 
بردند و داخل قبري انداختند. آنها خيال كردند 
من فوت كرده ام. من صداي آنها را به سختي 

مي ش��نيدم كه يكي از آنها مي گفت روي من 
خاك بريزند و مرا دفن كنند تا راز آنها بر مال 
نشود اما ديگري مي گفت فرصت كم است و 
احتمال دارد فردي آنها را ببيند و گرفتار شوند 
كه در نهايت مرا داخل قبر رها كردند و رفتند. 
پس از اين ترس زيادي وجودم را گرفته بود اما 
توان حركت نداشتم و صدايم از گلويم بيرون 
نمي آمد تا درخواست كمك كنم. شب شد و 
در دل تاريكي دلهره عجيبي مرا فراگرفته بود 
در انتظار م��رگ بودم تا اينك��ه نزديك صبح 
به ص��ورت كامل بيهوش ش��دم و وقتي پس 
از 12 س��اعت به هوش آمدم ديدم روي تخت 

بيمارستان هستم. 
دستگيري آدم ربا در زندان 

با طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس 
جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. مأموران 
در نخس��تين گام تلفن همراه شاكي را در نزد 
مردي كشف و وي را به عنوان مظنون بازداشت 
كردند كه مشخص شد وي تلفن همراه شاكي 
را از سارق س��ابقه داري به نام فريد به قيمت 
پاييني خريده است. تحقيقات مأموران نشان 
داد فريد يك روز پس از حادثه هنگام سرقت 
از سوي مأموران بازداشت و راهي زندان شده 
اس��ت.  بدين ترتيب متهم براي تحقيقات از 
زندان ب��ه اداره آگاهي منتقل ش��د. متهم در 
بازجويي ها با اعتراف به جرم خود گفت: مدتي 
است همراه يكي از دوستانم به نام شاهين در 
پوشش مسافركشي از ش��هروندان زورگيري 
مي كنيم. روز حادثه ش��اكي به عنوان مسافر 
سوار شد كه او را ربوديم. ما او را به شدت كتك 
زديم كه بي هوش شد و فكر كرديم فوت كرده 
است. به همين خاطر او را به قبرستاني برديم و 
داخل قبري رها كرديم. ابتدا خواستيم او را دفن 
كنيم، اما پشيمان شديم كه االن خوشبختانه 
زنده اس��ت. روز بعد همراه دوس��تم در حال 
سرقت لوازم داخل خودرويي بوديم كه مأموران 
مرا دستگير كردند، اما شاهين موفق شد فرار 
كند.  تحقيقات از مته��م ادامه دارد و مأموران 

درتالشند تا همدست وي را دستگير كنند. 

سرمايه اجتماعي يكي از مهم ترين موضوعاتي است كه باعث انسجام اجتماعي 
مي شود و به تبع آن به رشد و تعالي جامعه كمك مي كند. مهم ترين موضوع درباره 
سرمايه اجتماعي مربوط است به اعتماد كه اولين آموزه هاي آن در كانون خانواده 
از سوي والدين به فرزندان منتقل مي شود و سپس فرزندان آن را در جامعه دنبال 
مي كنند. اعتماد بين افراد باعث تحكيم روابط و پيش��رفت در س��طوح مختلف 
مي ش��ود از همين رو شكل گيري بي اعتمادي در س��طحي از جامعه، گستره اي 
از جامعه را تحت تأثير ق��رار مي دهد. يكي از معضالتي كه اي��ن روزها جامعه ما 
بيش از هر زمان ديگري با آن مواجه شده است خدشه به سرمايه اجتماعي ناشي 
از ناكارآمدي س��اختارهاي دولتي و مديريتي در مواجه��ه بدنه اجتماعي با اين 
ساختارهاس��ت. به عنوان مثال فردي كه براي خريد خودرو به نمايندگي ايران 
خودرو يا س��ايپا مراجعه مي كند و بعد از ثبت نام و واريز پول وقتي براي دريافت 
خودروي خود مراجعه مي كند، متوجه مي شود كه ش��ركت به تعهد خود عمل 
نمي كند، اين واكنش شركت هاي خودروس��ازي چه پيامي را به جامعه منتقل 
خواهد كرد؟ مثال ديگر اينكه فردي سپرده خود را به مؤسسه مالي و اعتباري كه 
زير نظر بانك مركزي فعاليت مي كند، مي سپارد و چند روز بعد كه براي برداشت 
پولش به مؤسسه مراجعه مي كند متوجه مي شود كه مؤسسه پولش را باال كشيده 
و به كسي هم پاسخ نمي دهد. اين برخورد مؤسس��ه با مشتريان چه پيامي را به 
جامعه منتق��ل خواهد كرد اال اينكه اعتماد عمومي را نس��بت به س��اختارهاي 
مديريتي س��لب خواهد كرد. بگذاريد جمله ورودي اين نوشتار را بار ديگر با هم 
مرور كنيم و آن اينكه س��رمايه اجتماعي يكي از مهم ترين موضوعاتي است كه 
باعث انسجام اجتماعي مي شود و به تبع آن به رشد و تعالي جامعه كمك مي كند. 
اگر كسي اندك ارتباطي با بدنه اجتماعي جامعه داشته باشد، گاهي تاكسي سوار 
شود يا در شب نشيني هاي دوستانه شركت كرده باش��د خواهد ديد آنچه بيش 
از هر چيز ديگر بين مردم دهان به دهان مي چرخد بي اعتمادي ش��ايان نسبت 
به مديريت جامعه و فاصله نجومي حرف تا عمل عمده مديران اس��ت كه تالش 
وافر آنها جز براي اندوختن ثروت و قدرت بيش��تر براي امر ديگري به كار گرفته 
نمي شود و همين گذرگاه است كه هر موضوع ساده اجتماعي مثل بهاي تخم مرغ 
به مسئله امنيتي در كشور تبديل مي شود. انسجام اجتماعي اين روزها بيش از هر 
زمان ديگري در جوالنگاه دعواهاي سياسي كمرنگ شده  و بازسازي آن به امري 
دشوار تبديل شده است.بخشی از اين بازسازی اين روزها با حركت های جهادی 
مردم،بسيج، سپاه و ارتش در مناطق سيل زده جريان دارد. نيروهای جهادی كه 
درد سيل زدگان را درد مشترك دانسته و عهد كرده اند تا پايان كار در كنار آسيب 
ديدگان اين حادثه باشند. حركتی از جنس همان حركت های جهادی كه بعد از 
پيروزی انقالب رقم خورد و جهادگران برای آبادانی محروميت های دوران پهلوی 
تالش خود را برای آبادانی كشور به كار گرفتند و در دوران جنگ نان شب خود را 

ضيافت شام رزمندگان كردند.

پيامدهاي ناگوار افول سرمايه اجتماعي
حسين فصيحي

    یادداشت
پس�ر جوان�ي ك�ه در جري�ان 
اثاث كشي دختر مورد عالقه اش، 
كارگ�ر باربري را ب�ا ضربه چاقو 
ب�ه قت�ل رس�انده بود، پيش از 
فرار از كش�ور بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، كمتر كسي را 
در كشور مي توان پيدا كرد كه هنگام 
جابه جايي اسباب خانه اش از سوي 
ش��ركت هاي باربري با كارگران يا 
مديران آنها اختالف پيدا نكرده باشد. 
هر چند توافق اوليه بر سر دستمزد 
صورت مي گيرد، اما بهانه جويي هاي 
كارگران هنگام تسويه حساب آغازي 
براي مشاجره هايي مي شود كه گاه 
به حادثه اي خونين منجر مي شود. 
در جري��ان حادثه اي ك��ه با همين 
موضوع اتفاق افتاده و گزارش اوليه 
آن ه��م يازدهم اسفند س��ال قبل 
در اين صفحه منتش��ر شده است، 
س��اعت  22:30 ش��امگاه پنج شنبه 
نهم اسفند سال گذش��ته، مأموران 
كالنتري 181 عوارض��ي به قاضي 
م��رادي، بازپرس وي��ژه قتل تهران 
خب��ر دادند ك��ه مردي ج��وان در 
جريان درگي��ری حوال��ي درياچه 
چيتگر زخم��ي و بع��د از انتقال به 
بيمارستان فوت شده است، بنابراين 
بازپرس همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره ده��م پلي��س آگاه��ي در 
بيمارستان حاضر ش��د. بررسي ها 
نش��ان داد مقتول كارگر 28 س��اله 
يك ش��ركت باربري بود كه همراه 

دو كارگر ديگر اثاث دختري جوان 
را به يكي از برج هاي مقابل درياچه 
چيتگر منتقل مي كرد كه با پس��ر 
مورد عالقه دخت��ر جوان درگير و با 
ضربه چاقوي او مجروح شده است و 
بعد از انتقال به بيمارستان جانش را 
از دست مي دهد. دختر جوان وقتي 
از س��وي بازپرس مورد تحقيق قرار 
گرفت، ماجرا را اين طور ش��رح داد: 
مدتي قبل در اينستاگرام با پسري 
به نام امير آشنا شدم. او در كار خريد 
و فروش خودرو فعاليت مي كرد. در 
اين مدت با او ارتباط داشتم تا اينكه 
آپارتماني در يكي از برج هاي مقابل 
درياچه چيتگر اجاره كردم. ش��ب 
حادثه براي انتقال اثاث خانه ام با يك 
شركت باربري تماس گرفتم. مطابق 
توافق قرار ش��د 300 هزار تومان به 
كارگران پرداخت كن��م. وقتي آنها 
اث��اث را به برج آوردند درخواس��ت 
يك و نيم ميليون تومان پول كردند. 
من وقتي با صاحب ش��ركت تماس 
گرفتم، گفت كه به او ربطي ندارد و 
بايد با كارگران توافق كنم. من هم با 
امير تماس گرفتم و ماجرا را برايش 
ش��رح دادم. او هم خودش را رساند 
و درب��اره ماجرا توضيح خواس��ت. 
آنها هم به جاي توضي��ح امير را به 
شدت كتك زدند. امير هم چاقويي 
از داخل خودرو اش برداشت و با آنها 
درگير شد كه حادثه اتفاق افتاد.  در 
ش��اخه ديگري از تحقيقات محل 

زندگي امير. الف30 ساله در شهريار 
شناسايي شد. وقتي مأموران پليس 
براي بازداش��ت امير راهي خانه اش 
شدند متوجه ش��دند كه او متواري 
شده است، بنابراين بررسي ها براي 
بازداشت امير در جريان بود تا اينكه 
خبر رسيد او به شهرستان ايرانشهر 
گريخته اس��ت و تالش مي كند به 
صورت غيرقانوني از كش��ور خارج 
ش��ود كه مخفيگاه وي شناسايي و 

28 فروردين ماه بازداشت شد.  
امير در توضيح حادثه گفت: ش��ب 
حادث��ه مي خواس��تم ب��ه مهماني 
دوس��تم در يكي از باغ هاي شهريار 
بروم كه دختر جوان تماس گرفت و 
گفت كه بر سر دستمزد با كارگران 
باربري درگير شده است كه خودم را 
به او رساندم. وقتي از ماشين پياده 
شدم اول با كارگران مشاجره كردم. 
وقتي مش��اجره باال گرفت دست به 
چاقو ش��دم و يكي از آنه��ا را هدف 
قرار دادم ك��ه روي زمين افتاد. من 
هم ترس��يدم و به س��رعت از محل 
فرار ك��ردم. قصد داش��تم از طريق 
دريا به يكي از كش��ورهاي حاشيه 
خلي��ج فارس ب��روم كه بازداش��ت 
شدم.  سرهنگ كارآگاه علي ولي پور 
گ��ودرزي، معاون مب��ارزه با جرائم 
جنايي پلي��س آگاهي تهران بزرگ 
گفت: به دستور بازپرس تحقيقات 
بيشتر از متهم در اداره دهم پليس 

اگاهي تهران در جريان است.

 بازداشت عامل 
 جنايت چيتگر 

قبل از فرار از كشور

وارد  ب�ازي  ب�راي  ش�ب هنگام  ك�ه  خردس�ال  بچ�ه  پس�ر  دو 
حي�اط مدرس�ه اي در يك�ي از روس�تاهاي شهرس�تان كاش�مر 
ش�ده بودن�د ب�ه داخ�ل فاض�الب س�قوط ك�رده و ج�ان باختن�د. 
به گزارش ايرنا، بخشدار كوهسرخ گفت: اين دو پسر چهار و پنج ساله و اهل روستاي 
سنجدك كاشمر بودند. آنها شامگاه پنج شنبه وارد حياط مدرسه شده و در مخزن 
سرپوشيده جمع آوري فاضالب در حال بازي بودند كه به علت ريزش سقف داخل 
آن سقوط كردند. مجيد كاريزنويي ادامه داد: با اطالع والدين كه پس از چند ساعت 
جست وجو متوجه سقوط كودكان در اين محل شدند، نيروهاي اورژانس 115، 
نيروي انتظامي، هالل احمر و آتش نشاني  كاشمر و نيروهاي آتش نشاني ايور در 
نزديك اين منطقه به محل اعزام شدند. وي ادامه داد: اجساد اين دو كودك از داخل 
فاضالب خارج شد. وي گفت: بررسي هاي بيشتر در اين زمينه از سوي دستگاه هاي 
ذي ربط ادامه دارد. كاريزنويي در باره علت باز بودن در مدرسه در ساعت تعطيلي 
آن افزود: اغلب محوطه  هاي مدارس روستايي پس از تعطيلي نيز باز هستند و 
جوانان و نوجوانان براي ورزش از آن استفاده مي كنند. وي افزود: مسئول آموزش 
و پرورش به همراه مسئول حراست اين اداره صبح ديروز از مدرسه بازديد كرده و 

دستور حصاركشي اطراف مخزن سرپوشيده را صادر كردند. 

 مرگ ۲ كودك  
در سقوط به فاضالب مدرسه

يك�ي از تاج�ران مع�روف ته�ران مدع�ي 
اس�ت همس�ر صيغ�ه اي  او پ�س از س�رقت 
4 كيل�و از طالهايش به تركيه گريخته اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، همواره پليس هشدار مي دهد 
افراد اموال گرانقيمت و طال و جواهرات خود را براي 
در امان ماندن از دست سارقان يا وسوسه هاي مالي 
بستگان و نزديكان در محل هاي امن و صندوق  هاي 
امانات نگهداري كنند،  اما با اين همه هشدارها در 
اداره پليس پروند ه هاي زيادي با موضوع سرقت از 
بستگان تشكيل مي شود.  پرونده سرقت ميلياردي 
كه به تازگي در اداره پليس تشكيل شده حكايت 
از اين دارد م��رد تاجري 4 كيلو طال را به همس��ر 
صيغه اي اش به صورت امانت داده است، اما همسر 
وي با طالها به خارج از كشور گريخته است.  چند 
روز قبل مردي ب��ه اداره پليس رفت و از همس��ر 
صيغه اي اش به اتهام سرقت ميلياردي شكايت كرد.  

وي در توضيح ماجرا گفت: من تاجر بزرگي هستم 
و وضع مالي خيلي خوبي دارم و در پنت هاوس��ي 
حوالي شمال تهران همراه خانواده ام زندگي مي كنم. 
افراد مهمي مانند مربيان خارجي، هنرپيشه هاي 
مشهور و بازيكنان ورزشي با من رفت و آمد دارند 
و در مهماني هاي من شركت مي كنند. مدتي قبل 
در مهماني با زن زيبايي به نام پرستو آشنا شدم كه 
شوهر نداشت. پس از آن مهماني با هم ارتباط تلفني 
داشتيم تا اينكه به هم عالقه پيدا كرديم و عاشق او 
شدم و او را صيغه كردم. آنقدر او را دوست داشتم كه 
تمامي خواسته هايش را بر آورده مي كردم و او هم با 
كارهايش اعتماد مرا به خودش جلب كرد. من در 
دفتر تجاري ام عالوه بر صادرات و واردات كاال خريد 
و فروش طال هم انج��ام مي دهم و به همين خاطر 
هميشه مقدار زيادي طال دارم. مدتي قبل 4 كيلو 
طال معامله كردم و همه آن را داخل ساكي گذاشتم 

و به خانه زن صيغه ام بردم و از او خواستم تا مدتي 
در محل امني نگهداري كند تا در فرصت مناسب 
بفروشم. آن روز خواهر پرستو هم در خانه او بود و ديد 
كه من ساك پر از طال را به صورت امانت به او دادم. 
چند روز قبل با پرستو تماس گرفتم تا ساك طال را از 
او بگيرم كه به من گفت چند روزي براي مسافرت به 
شمال كشور رفته است. هر روز كه تماس مي گرفتم 
او مرا امروز و فردا مي ك��رد كه فهميدم خواهرش 
او را وسوس��ه كرده و پرس��تو هم با سرقت 4 كيلو 
طالي من به كشور تركيه گريخته است. االن من از 
پرستو و خواهرش به اتهام سرقت طالهايم شكايت 
دارم.  پس از طرح اين ش��كايت پرونده به دستور 
بازپرس دادسراي ناحيه 34  تهران براي رسيدگي در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در نخس��تين گام از تحقيقات دريافتند 
پرستو چندروز قبل از تهران به كشور تركيه رفته 

است.  از سوي ديگر مشخص ش��د خواهر پرستو 
هنوز در تهران است. بنابراين مأموران خواهر پرستو 
را به عنوان مظنون بازداش��ت كردند.  متهم پس 
از انتقال به اداره پليس گفت: شاكي مدت ها قبل 
با خواهرم ازدواج كرد.  از آنجايي كه او مرد پولدار 
و شيك پوشي اس��ت با زنان زيادي ارتباط دارد و 
عالوه بر خواهرم همسران صيغه اي زيادي دارد.  
به همين دليل مدتي قبل خواهرم با او مشاجره و 
از خانه اش قهر كرد و به كشور تركيه رفت. پس از 
آن مرد تاجر خيلي تالش كرد خواهرم را به ايران 
برگرداند، اما خواهرم قبول نكرد و از او خواس��ت 
همس��ران صيغه اي اش را طالق بدهد تا برگردد. 
ش��وهر خواهرم در ادامه براي اينكه او را به ايران 
برگرداند با طرح نقشه سرقت دروغين از او و من 
شكايت كرد تا خواهرم مجبور شود به ايران برگردد 

و من كامالً اطالع دارم كه شكايت او دروغ است.

فرار زن صيغه اي به تركيه با 4 كيلو طالی سرقتی

 بازداشت زن و مرد سارق
 در مترو 

فرمان�ده ي�گان انتظام�ي پلي�س مت�رو پايتخ�ت 
از دس�تگيري زن و م�رد س�ارق خب�ر داد و گف�ت: 
متهم�ان در شهرس�تان اراك مرتك�ب س�رقت 
ش�ده بودن�د ك�ه در ته�ران بازداش�ت ش�دند. 
به گ��زارش خبرن��گا ما، س��رهنگ عل��ي راق��ي گفت: 
مأموران پليس مترو هنگام گش��ت زني در ايستگاه مترو 
امام خميني)ره( به رفتار زن و م��ردي معتاد كه در حال 
حمل ساك مسافرتي بودند مظنون شدند و از آنها تحقيق 
كردن��د. زن و مرد ج��وان گفتند از ش��هر اراك به تهران 
مس��افرت كرده و بدون مكان هس��تند. مأموران پليس 
وقتي در بازرسي از س��اك آنها گوشي هاي تلفن سرقتي، 
كارت هاي عابربانك، چندين دس��ته چ��ك و لوازم ديگر 
متعلق به افراد غير كشف كردند و احتمال دادند كه آنها 
سارق باش��ند. زن و مرد جوان به س��رقت اعتراف كرده و 
گفتند در اراك مرتكب س��رقت شده و براي فروش اموال 
سرقتي به تهران آمده بودند كه بازداشت شدند. سرهنگ 
راقي گفت: دو متهم براي تحقيقات بيشتر و سير مراحل 

قانوني در اختيار پليس پيشگيري قرار گرفتند.

 رها كردن مسافر بيهوش در قبر
 پس از سرقت اموالش


