
گروه حوادث: پســر جوان که 
عاشقانه با دختر جوانی ازدواج کرده 
بود پس از ســا   ل ها زندگی بخاطر 
جراحی هــای زیبایی همســرش 

تصمیم به جدایی گرفت.
این مرد می گوید من به دختری 
با چهره ای ساده دل باختم اما روزی 
رسید که از هیچ نشــانه   ای از او در 
خانه ام نبود و فهمیدم با کســی زیر 
یک سقف هســتم که سا  ل هاست 

غریبه ایم.
دختری با مانتوی مدرسه

همایــون 24 ســاله در مغــازه 
طالفروشــی پدرش در مرکز تهران 
مشغول به کار بود که ناگهان دختر 
نوجوانی را که با لباس مدرسه پشت 
ویترین مغازه شــان ایســتاده بود 
نگاهش را جلب کــرد و همین نگاه 

او را یک دل نه صد دل عاشق کرد.
پسر طالفروش از فردای آن روز 
وقتی مدرسه دخترانه نزدیکی محل 
کارشان تعطیل می شد به بهانه های 
مختلف از مغازه بیــرون می آمد تا 
دختر مــورد عالقــه اش را ببیند تا 
اینکه پــس از یک مــاه در حالی که 
دختر نوجوان نیــز متوجه نگاه های 
همایون شده بود پیشنهاد دوستی 

از سوی پسر جوان را پذیرفت.
برنامه هر روز همایون و شــهره 

این بود که بعد از تعطیلی مدرســه 
با هم تا نزدیکی خانه دختر نوجوان 
بروند و عصرها نیز شــهره به مغازه 
همایون زنگ می زد و با هم صحبت 

می کردند.
نزدیک به یک ســال دوســتی 
پسر جوان و شــهره گذشت تا اینکه 
همایون تصمیم بــه ازدواج با دختر 
مورد عالقه اش را گرفت و شــهره را 
از  این تصمیم بــا خبر کرد که دختر 
نوجوان از همایون خواست تا پایان 
دوره تحصیلــی اش صبر کند و پس 
از گرفتن دیپلم به خواســتگاری او 

بیایند.
همایــون وقتــی دیــد دختر 
مورد عالقه اش جــواب مثبت به به 
خواســته اش داده از همان دوران 
شــروع به جمع کردن پول هایش 
کرد و با پدرش که هــر روز در مغازه 
بود درباره عالقه اش به دختر نوجوان 
صحبت کرد و مرد طالفروش وقتی 
دید پســرش دیگر عاشــق دختر 
نوجوان شده پذیرفت تا او را در این 
مسیر همراهی کند و فقط خواست 
تا منتظر بماند تا درس دختر جوان 

تمام شود.
خواستگاری عاشقانه

همایون 26 ساله شــده بود که 
درس شهره تمام شد و همراه پدرش 

به خواستگاری دختر مورد عالقه اش 
رفت و خانواده شــهره وقتی شرایط 
مالی پسر جوان و اعتبار خانواده اش 
در محــل زندگی شــان را دیدنــد 
پذیرفتند تا به خواستگار دخترشان 

جواب مثبت بدهند.
بدیــن ترتیــب همایــون پس 
از 2 ســال تحمل به اولین عشــق 
زندگی اش رسید و به کمک پدرش 
یک خانه شــیک در شــمال تهران 
خرید و جشــن عروســی با آبرویی 
برگزار کرد و دختر و پســر جوان به 

خانه بخت رفتند.
همایــون که بــه دختــر مورد 
عالقه اش رســیده بود هر روز سعی 
می کــرد بهترین زندگــی را برای 
همسرش فراهم کند و دختر جوان 
نیز مثــل یک کدبانــو زندگی را در 
اختیار گرفته بود و زندگی این زوج 

جوان زبانزد همه فامیل شده بود.
تولدی دیگر

شــهره که خیلــی زود از دنیای 
درس و مدرسه وارد زندگی جدیدی 
متاهلی شــده بود در همــان نقطه 
شمال تهران با دختران جوانی آشنا 
شد و همین شروع یک سبک جدید 

زندگی برای شهره بود.
شــهره دیگر بــا دوســتانش به 
بیرون از خانه می رفــت و دیگر آن 

زن خانه دار نبود و کمتر به مســائل 
زندگی اهمیــت مــی داد و این در 
حالی بــود که همایون با مشــاهده 
این اتفاقات بخاطــر عالقه ای که به 
همسرش داشت در برابر رفتارهای 
شهره سکوت می کرد و زندگی اش 

را ادامه داد.
حس پدرانه

چند ســال از زندگی مشــترک 
شهره و همایون گذشت و زن جوان 
صاحب فرزند شد و هیراد کوچولو به 
دنیا آمد، زن جوان کــه قبل از تولد 
فرزندش هر روز در جمع دوســتان 
و میهمانی  دوستانه اش بود مدتی از 
آنها دور شد ولی از طریق اینستاگرام 
و شبکه های مجازی رفت و آمدهای 

دوستانش را بررسی می کرد.
هیراد 3 ســاله شــده بــود که 
شــهره بار دیگر به جمع دوستانش 
پیوست و صبح که پسر کوچولویش 
در مهدکــودک بود، شــهره پیش 
دوستانش می رفت و بی اهمیتی به 
خانه هر روز باعث اعتراض همایون 
می شــد اما مرد جوان بخاطر عشق 
بــه خانــواده و فرزندش ســکوت 
می کرد. مدتی گذشــت و شــهره 
یک روز تصمیم عجیبی پیش روی 
همایون گذاشــت و ادعا کرد قصد 
دارد بینی اش را جراحی زیبایی کند، 
همایون شوکه شده بود اما پذیرفت 
ولی این تازه شروع فانتزی بازی های 
شــهره بود و زن جوان پس از عمل 
زیبایی بینی هر روز پیش دکترهای 
متخصــص و زیبایــی می رفت و به 

دنبال تغییرات بود.
در این سال ها شهره جراحی های 
زیبایــی زیادی انجــام داد و این در 
حالــی بود کــه رفتارهای شــهره 
باعث شــده بود که زبانــزد فامیل 
شــود و خانواده همایــون به خاطر 
ایــن جراحی ها اعتــراض کردند و 
جالب اینکــه هیــراد کوچولو که 
دیگر به مدرســه می رفت از پدرش 
می خواســت که بعــد از تعطیلی 
کالسش به دنبالش بیاید و عالقه ای 

به آمدن مادرش به مدرسه نداشت.
پایان تلخ

همایون که دیگــر از رفتارهای 
همســرش بــه خاطر تغییــرات و 

جراحی های زیبایــی که انجام داده 
بود خسته شــد و این در حالی بود 
که شــهره هــر روز با یــک رنگ از 
خانه خارج می شــد و مــرد جوان 
دیگر نمی توانست همراه همسرش 
در جمع خانواده اش باشــد که این 
رفتارها دیگر صبر مرد جوان را لبریز 
کرد و همایون خواستار جدایی شد.

شهره با شنیدن تصمیم شوهرش 
شوکه شــد و با خواســته همایون 
مخالفت کــرد و اصرار داشــت که 
به زندگی شــان ادامــه دهند ولی 
رفتارهای شــهره تغییر نکــرد و او 
بیشتر از گذشته در جمع دوستانش 
می رفت و به زندگــی کمتر اهمیت 

می داد.
همایون به دادگاه خانواده رفت 
و درخواســت طــالق داد و بعد 3 
هفته نامه احضاریه دادگاه به دست 
شهره رسید، زن جوان وقتی در برابر 
نامه احضاریه قــرار گرفت و فهمید 
که همایــون دیگــر تصمیم جدی 
برای زندگی اش کشیده بدون هیچ 
مخالفتی روز دادگاه در برابر قاضی 

دادگاه قرار گرفت.
ابتدا همایون شــروع به صحبت 
کرد و بــه قاضــی دادگاه گفت: من 
زندگی ام را عاشــقانه شروع کردم 
و همیشــه خوشــحال بــودم که 
توانســتم با دختری که عاشــقش 
بودم ازدواج کنم و روزهای نخست 
زندگی مان زیبایی خاصی داشــت 
و همــه خانواده هــا بــه زندگی ما 
حســادت می کردند و زندگی مان 
مثال زدنی بود اما رفتار شهره تغییر 
کرد و همین باعث شد تا زندگی مان 
تغییر کنــد. مرد جــوان ادامه داد: 
فکر می کردم با امدن پســرم، شهره 
دیگر در خانــه می مانــد و از جمع 
دوستانش دوری می کند اما شهره 
خیلــی زود بــه جمع دوســتانش 
بازگشــت و بعد از تولــد فرزندمان 
 نیز مسیر جدیدی برای زندگی اش 

انتخاب کرد.
همایون ادامه داد: شهره هر روز 
به کلینیک هــای زیبایی می رفت و 
با توجه به وضعیــت مالی خوبی که 
دارم همســرم همیشــه دسترسی 
راحتی به پول دارد به همین خاطر 

پس از عمل جراحــی زیبایی بینی، 
جراحی های دیگر را شــروع کرد تا 
حدی در چهره اش تغییر داد که باور 
کنید بعضی اوقات شــک می کردم 
شــهره همان عشــق اول زندگی ام 

است.
مرد طالفروش گفت: رفتارهای 
شــهره باعث شــده بود تــا دیگر 
خانــواده ام از مــا دوری کننــد و 
حتی پسرم با اشــاره به حرف های 
دوســتانش که در مــورد مادرش 
می زدند از من خواست که دیگر من 

به دنبالش بروم.
وی اظهــار کرد: حاضــر بودم با 
همه این شرایط کنار شهره زندگی 
کنم اما او هیچ تغییری در رفتارش 
نداد و مثل همیشــه با دوســتانش 
بود و به زندگی اهمیــت نمی داد تا 
اینکه آخرین بار متوجه شــدم بعد 
از این همه اعتراض از ســوی من به 
کلینیک زیبایی رفته و قصد جراحی 
پالســتیک دارد که دیگــر طاقت 

نیاوردم.
شــنیدن  ز  ا پــس  ه  شــهر
صحبت های شــوهرش بــه قاضی 
دادگاه گفت: من یک دختر نوجوان 
بودم که با همایون آشنا شدم و بعد 
از آن خیلی زود ازدواج کردم و هیچ 
لذتــی از دوران جوانــی ام نبردم تا 
اینکه بــا در همان محــل زندگی  
متاهلــی با چنــد زن و دختر جوان 

آشنا شدم.
زن جوان افزود: حق من زندگی 
کردن اســت به همیــن خاطر نیاز 
داشتم تغییرات را در زندگی خودم 
ایجاد کنم و اگر هم به دنبال زیبایی 
بیشــتر بودم برای همســرم بود و 
نمی دانم چــرا او تصمیم به جدایی 
گرفته چــون من تغییــر زیادی در 

چهره ام ندادم.
قاضــی دادگاه پس از شــنیدن 
اظهارات زوج جــوان بار دیگر از آنها 
خواست تا درباره تصمیم آخرشان 
فکر کنند که همایون اصرار به جدایی 
داشت و خواســت تا همراه پسرش 

زندگی جدیدی را شروع کند.
بنا به این گزارش، قاضی دادگاه 
در آخر دســتور طالق آنها را صادر 

کرد.

جراحی  های متعدد زیبایی عاقبت تلخی داشت

جدایی مرد عاشق پیشه از زن عروسکی
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گروه حوادث: دزد حرفه ای قدر اعتماد 
یک مرد که به او کار داده بود را ندانســت و با 

شکستن توبه اش دست به سرقت تلخی زد.
راز این مــرد زمانی فاش شــد که پلیس 
تهران در اقدامات اطالعاتی درجریان فروش 
مقداری اموال ســرقتی در بازار سیاه شوش 

قرار گرفت.
عملیات بامدادی

 بامــداد چهارشــنبه گذشــته ماموران 
کالنتری 117 جوادیه تهران در پی اقدامات 
اطالعاتی ای کــه داشــتند در جریان یک 

ماجرای عجیب قرار گرفتند.
یک مرد با رفتن به بازار سیاه میدان شوش 
سعی داشــت تا مقداری اموال سرقتی را به 

قیمتی پایین بفروشد.
همین گــزارش کافی بود تــا  بالفاصله 
ماموران تجســس در قالب تیمی عملیاتی 
وارد عمل شوند و با تحت نظر قرار دادن پاتوق 
تبهکاران مرد مرمــوز را در حال فروش یک 

کارت بانکی ردیابی کنند. 
دستگیری دزد قدیمی

منصور 32 ساله که تصور نمی کرد به این 
راحتی شناسایی شده باشد وقتی ماموران را 
جلوی خودش دید خواست راهی برای فرار 
پیدا کند اما خیلی زود منصرف شد و در برابر 

پلیس زانو زد.
اصرار به بی گناهی

منصور با اصرار بر اینکه اشتباه شده است 

و او دزد نیست ســعی کرد خودش را بی گناه 
نشــان دهد اما ماموران در بازرسی بدنی به 
هفــت کارت عابربانک و چهــار چک بانکی 

برخوردند که همگی دزدی بودند.
همدست دارم

منصور وقتی تحــت بازجویی قرار گرفت 
چاره ای جز اقرار ندید و با پذیرفتن سرقت از 
یک آشنا اقرار کرد که در این دزدی همدست 

داشته است.
منصور گفت: من و هوشــنگ دوســت 
هستیم و در این سرقت او نیز همراه من بوده و 
در حال حاضر هم منتظر من است تا از شوش 

به نزدش بروم.
دومین دستگیری

بــا راهنمایی هــای منصــور خیلی زود 
همدســتش که ســوار بر خودرویــی بود 

شناسایی و بالفاصله دستگیر شد.
ماموران در صحنه شوکه شدن هوشنگ 
به بازرسی از خودروی او دست زدند و با چهار 
دستبند، یک ست پابند، النگو، هفت انگشتر، 

پالک طال، چهار گوشواره روبرو شدند.
هوشــنگ که می دید چاره ای نداشت در 
بازجویی ها اقرار کرد که با منصور در سرقت 
راحتی همدست بوده اســت و مالباخته هم 
یک مرد آشنا بوده که به آنها اعتماد کرده بود.

تعجب مالباخته
مالباخته که توســط ماموران شناسایی 
شــده بود تحت تحقیقات پلیســی با دیدن 

منصور تعجب کرد چرا کــه با وجود اطالع از 
دزد بودن او یک ســال پیش با اعتمادی که 

داشت او را در محیط کارش بکار گرفته بود.
 وی به ماموران گفت: منصور از کارگران 
قدیمی ام اســت که یک سال قبل در کارگاه 
من کار می کرد اما مدتی از وی خبر نداشتم تا 
اینکه این سرقت رخ داد و االن باور نمی کنم 

این مرد از اعتمادم سوء استفاده کرده است.
اعتراف طراح سرقت

منصور در بازجویی ها با بیان اینکه بعد از 
بارها زندانی شــدن توبه کرده بود اما بخاطر 
زیاده خواهی هایش توبه را شکســته است 
گفت: از مدت ها پیش و با توجه به شناختی 
که نســبت به صاحبکارم داشتم او را تعقیب 
می کردم و همه جا دنبالش بودم تا همه چیز 
را درباره او بدانم تا اینکه نقشه سرقت خود را با 
همدستم اجرایی کردم و بعد از دزدیدن کلید 
از داخل خودروی مالباخته، به خانه اش رفته 

و به آنجا دستبرد زدم.
وی افــزود: مــن در این مــدت آنقدر به 
صاحبکار قدیمی ام نزدیک شــده بودم که 
حتی از رمز عابربانک او نیز مطلع بودم و حتی 
می دانستم که شب ســرقت هیچ کسی در 
خانه آنها حضور ندارد، من حتی با اســتفاده 
از عابربانک برای خودش گوشی تلفن همراه 
خریده بــودم و او نمی دانســت نباید به من 
اعتماد می کــرد و ارزش اموالــی که از خانه 
صاحبکارم بردم 110 میلیــون تومان بود و 

قرار بود بین من و هوشنگ تقسیم شود.
هوشنگ هم گفت: همه نقشه مان خوب 
پیش رفــت اصال کســی به منصور شــک 
نمی کــرد و  براحتی 110 میلیــون تومان 
گیرمان آمده بود ما نمی خواســتیم ردی به 
پلیس بدهیم و می دانستیم اگر از عابر بانک ها 
استفاده کنیم به دردســر می افتیم بخاطر 
همین تصمیم گرفتیم آنها را بفروشیم حتی 
چک ها را می دانســتیم خریدار هم دارند اما 
اصال فکر نمی کردیم پلیس غیرمحســوس 

این بازار سیاه را تحت نظر دارد.
گفت و گو با دزد قدیمی

منصور از خجالت سر پایین انداخته است 
و باز باور ندارد دستگیر شده باشد:

   قبال زندان افتادی؟
بله چند باری 

   خب تو که کار داشتی؟
درآمدم خوب نبود یکسالی می شد دیگر 

کار نمی کردم.

   گفتند توبه کرده بودی؟
بله اما نشد؟البته خودم مقصرم.

   از اعتماد بگو؟
چه بگویم معنی و قدرش را می  دانستم به 

اعتماد خیانت نمی کردم.
   اگر دستگیر نمی شــدی باز نزد 

مالباخته می رفتی؟
نمی دانم.

    باز توبه می کنی؟
نمی دانم.جنبه این کار بزرگ را نداشتم 
خیلــی شــرمنده ام امــا در این مــورد هم 
دارم به خــودم دروغ می گویــم چون وقت 
زیادی گذاشــتم تا این سرقت را انجام بدهم 
مهربانی ها و اعتماد این مرد را نمی دیدم پس 
اگر می دیدم و شرمنده می شدم شاید دزدی 
نمی کردم اما کور بودم االن هم می دانم من را 

خواهد بخشید و امیدوارم آدم شوم.
بنابه این گزارش، تحقیقات برای افشای 
دیگر اقدامات تبهکارانه این دزدان ادامه دارد. 

این دزد از اعتماد مرد مهربان سوء استفاده کرد

جزئیات توبه دروغین یک تبهکار قدیمی

دستگیری یک زن در خانه تیمی 
11 مرد مخوف

11 مرد و یک زن زورگیر در مخفیگاهشــان 
دستگیر شــدند. در پی وقوع چند فقره زورگیری 
با استفاده از ســالح سرد توســط موتورسوارن 
پالک مخدوش، شناســایی و دستگیری سارقان 
در دســتور کار قرار گرفــت. تیمــی از ماموران 
سرکالنتری مسئولیت شناســایی و دستگیری 
سارقان را بر عهده گرفتند تا اینکه مخفیگاه سارقان 

را در محدوده خیابان احدی شناسایی کردند.
پاتوق سارقان مدتی تحت مراقبت قرار گرفت و 
به دست آمد که افراد مشکوکی به این محل به طور 
مستمر در حال تردد هستند. خیلی زود  تیمی برای 
دستگیر متهمان و بازرسی از مخفیگاه آن اعزام و 
موفق شدند 11 مرد و یک زن سارق را دستگیر و به 

کالنتری منتقل کنند.
    

کالهبرداری ماهواره ای 
رییس پلیس فتا تهران از دستگیری 3 جوان 
تهرانی که بــا ایجاد یــک درگاه جعلی در فضای 
مجازی اقدام به خالی کردن حساب طعمه هایشان 

می کردند خبر داد.
اواخر دی ماه ســال جاری مرد 48 ساله ای با 
حضور در اداره پلیس فتا تهران از برداشت میلیونی 

غیر مجاز از حساب بانکی اش خبر داد.
این مرد عنوان کرد که در یک کانال تلگرامی 
با یک اپلیکیشــن آشنا شــدم که گفته می شد با 
نصب این اپلیکیشــن امکان مشاهده  برنامه های 
ماهواره ای داده می شود، به همین خاطر تصمیم 

گرفتم به نصب این اپلیکیشن گرفتم.
مرد 48 ساله در ادامه اظهار کرد کنجکاو شده 
بودم و تصمیم به نصب اپلیکیشــن گرفتم که در 
زمان نصب باید مبلغ 5 هزار تومان واریز می کردم 
و به همین خاطر به ســایت بانکی که در آنجا بود 
ورود کردم و مراحل پرداخت پول را با ثبت رمز دوم 
کار و مشخصات بانکی  منتظر بودم تا اپلیکیشن 
نصب شود اما بعد از آنها متوجه شدم که از حساب 

بانکی ام پول های زیادی برداشت شده است.
کارشناسان پلیس فتا با توجه به اینکه درگاه 
بانکی جعلی بوده و مرد 48 ساله در زمان خرید همه 
مشــخصات بانکی اش را در اختیار کالهبرداران 

اینترنتی قرار داده است.
تیم پلیسی با اقدامات فنی و کارشناسی خیلی 
زود موفق به شناســایی پســر جوانی که اقدام به 
برداشت غیرمجاز پول ها کرده بود شناسایی و 8 
بهمن ماه در عملیاتی غافلگیرانه حمید 29 ساله 

در شرق تهران دستگیر شد.
متهم ابتدا سعی داشت خود را بیگناه معرفی 
کند اما وقتی در برابر مدارک پلیســی قرار گرفت 
پرده از ایــن کالهبرداری میلیونی برداشــت و با 
توجه به اینکه مامــوران احتمال می دادند حمید 
همدستانی برای اجرای نقشــه اش داشته باشد 
تجسس های پلیسی را آغاز کردند که متهم با توجه 
به سرنخ های پلیسی 2 همدست دیگرش را لو داد.

ماموران در این مرحله موفق به دســتگیری 
میثم 26 ساله و وحید 39 ســاله در شرق تهران 

شدند.
    

سرقت دینام های کولرخانه های 
فالح در هوای سرد

دزدی با سوءاســتفاده از ســرمای هوا دینام 
کولرهای منازل محله فالح را سرقت می کرد. 

هفته گذشــته، طی تماس های شهروندان با 
پلیس110، ماموران در جریان وقوع سه سرقت از 
کولرهای شهروندان در این محدوده قرار گرفتند 
که با حضور تیمی از ماموران عملیات کالنتری در 
محل، مشخص شــد یک متهم با توجه به خرابی 
قفل در بام ساختمان، وارد آنجا شده و با راه یافتن 

به بام، سه دینام کولر را سرقت برده است.
این شهروندان به صورت اتفاقی متوجه سرقت 
شدن دینام کولر خود شــده بودند که با مشخص 
شــدن این موضوع که ســرقت ها طی یک روز 
صورت نگرفته اســت، ماموران آموزش های الزم 
را به مالباختگان دادند و قرار شــد با حضور دوباره 
متهم در بام خانه، آنها سریعا ماموران را در جریان 
قرار دهند. سه شنبه هفته گذشته تیمی از ماموران 
عملیات کالنتری در جریان وقوع سرقت دیگری از 
همان خانه قرار گرفتند که این بار شکات موفق شده 
بودند متهم را همانجا گیر بیاندازند و با حضور به 
موقع و سریع ماموران در محل، متهم دستگیر شد.

متهم مدعی بود بعد از اعتیاد شــدیدی که به 
موادمخدر پیدا کرده از محل کارش اخراج شــده 

و به دلیل بیکاری تصمیم به سرقت گرفته است.
وی در خصوص شیوه سرقت خود عنوان کرد 
که با توجه به سرمای هوا و عدم توجه خانوارها به 
تجهیزات کولر روی بام ها، اقدام به شناسایی و پیدا 
کردن ساختمان هایی که ورود به آنها آسان تر از 
بقیه بوده، کرده و با اســتفاده از تجهیزات سرقت 

دینام کولر را به سرقت می برده است.

اخبار حوادث
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