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فضای مجازی
 جای دیو و دلبر را عوض می کند

گس��تردگی، تنوع اطالعات ورودی، ناش��ناس بودن، دسترس��ی 
لحظه ای به اطالعات، از بین رفتن بعد زمان و مکان و ارتباط لحظه ای 
و بی معنی ش��دن فاصله میان افراد و بس��یاری از موضوعاتی از این 
دس��ت از جمله ویژگی های فضای مجازی است؛ فضایی که گرچه 
صفت مجازی بودن را به دوش می کش��د، اما ام��روز به وجه مهمی 
از زندگی واقعی انسان های این قرن تبدیل شده است. اتفاقاتی که 
در مجاز پیش می آید، روی زندگی وقعی افراد تأثیر گذاشته و بعضاً 

ممکن است روال عادی زندگی را به هم بزند.
فضای مجازی به طور عام و شبکه های اجتماعی به طور خاص، امروزه 
تبدیل به تأثیرگذارترین وجوه زندگی اجتماعی افراد ش��ده اند، به 
طوری که با بارگذاری یک پس��ت در یکی از ش��بکه های اجتماعی 
ش��اهد جریان س��ازی، کنش ها و واکنش های مختلف اجتماعی، 
فرهنگی و حتی در سطح مقامات سیاس��ی جامعه هستیم. انتشار 
یک خب��ر، مصاحبه و حتی ی��ک درددل در ش��بکه های اجتماعی 
می تواند به موضوعی حاش��یه دار تبدیل ش��ود و آن وقت است که 
هش��تگ های لحظه ای و البته نوآورانه از س��ر و روی اینس��تاگرام، 
توئیتر و... باال می رود و حتی آن را به موض��وع اول بحث های میان 

افراد تبدیل می کند.
نفس فعالیت نیروی انتظامی، مأموریت های بالقوه و بالفعل پلیس 
و اخب��ار و مصاحبه های فرماندهان نیز در دی��درس فعاالن فضای 
مجازی است، به طوری که ممکن است با انتشار یک خبر، گفت وگو 
با یکی از رؤس��ای پلیس ی��ا موضع گیری در خص��وص مأموریتی 
که انجام یا به تازگی به پلیس محول شده اس��ت، شاهد موجی از 
هش��تگ ها و واکنش ها علیه و یا له ناجا در ش��بکه های اجتماعی 
باشیم؛ پیشرفت فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی روزافزون 
است، شاید تا همین چند سال پیش نهایت پیشرفت، انتشار بلوتوث 
بود که تازه اگر تلفن همراه این ویژگی را داشت می توانستیم تبدیل 
به یک انتشاردهنده اتفاقات شویم و خود را به روز نشان دهیم، اما 
امروز به مدد پیشرفت گوشی های اندروید و احساس لزوم داشتن 
یکی از آنها در دست هر فرد، تمام جامعه به پاپاراتزی هایی تبدیل 
ش��ده اند که گویا موظفند از همه اتفاقات اطرافشان فیلم و عکس 
تهیه کرده و ارسال کنند. تا پیش از این، نظریه پردازان معتقد بودند 
که »رسانه همان پیام اس��ت«، اما در حال حاضر این عبارت تغییر 
کرده »پیام همان رسانه است«، شکل جدید این عبارت است. این 
به آن معناس��ت که پیام دیگر منتظر رس��انه نمی ماند، راه خود را 
پیدا می کند و از هر رسانه ای خود را به سمع و نظر مخاطب هدف 
می رساند؛ امروز شبکه های اجتماعی این روند را دنبال می کنند به 
طوری که نگارش یک کپشن یا توئیت می تواند موضوعی دنباله دار 

با حاشیه های فراوان را باعث شود.
پلیس نیز از این قاعده مستثنا نبوده و انتشار هر کدام از اقدامات این 
قوه قهریه می تواند واکنش های مثبت یا منفی ای را در فضای مجازی 
به همراه داشته باشد. همین جاست که میزان اهمیت و تأثیرگذاری 
فضای سایبر بیشتر خودنمایی می کند. مصاحبه یک فرمانده پلیس 
و واکنش های آن در فضای مجازی نشان از شناخت یا عدم شناخت 

پلیس از رسانه است.
بدیهی است که در هر مأموریتی که پلیس برای آن اعزام می شود، 
برخوردهای قهری صورت بگیرد، اما دوربین ها تنها بخش��ی از آن 
را ثبت می کنند و در نهایت این پلیس اس��ت که با انتش��ار فیلم ها 
و تصاویر، مورد قضاوت ق��رار خواهد گرفت و در اکث��ر مواقع نیز از 
این فیلم ها علیه پلیس استفاده می شود. گرچه ممکن است اعمال 
انسان دوستانه و صمیمانه مأموران پلیس نیز گاهی توسط دوربین ها 
شکار شوند، اما متأسفانه در حال حاضر بیشتر فعاالن فضای مجازی 
کمر به انتقادات تند و بعضاً دور از واقع علیه مأموران ناجا بس��ته اند 
و این همان چیزی است که از آن به عنوان تخریب چهره پلیس در 
فضای مجازی یاد می شود؛ تخریبی که بعضاً موجب نادیده انگاشته 
شدن دیگر مأموریت های پلیس شده که در آن پلیس نه تنها صحیح 
و دقیق عمل کرده، بلکه موجب نجات دادن جان عده زیادی از مردم 

شده است.
 متأسفانه در حال حاضر، در ش��بکه های اجتماعی جای دیو و دلبر را 
عوض می کنند. انتشار مطالب در این فضا به گونه ای است که متخلفان 
و مجرمان را افرادی پاک، سالم و مظلوم واقع شده نمایش می دهند و 
از آنان دلبری پری گونه می سازند که حاال گیر نامردمانی به نام پلیس 
افتاده اند و در مقابل، مأم��وران پلیس را دیوهایی معرفی می کنند که 
کمک به فرار کردن متخلفان از چنگ آن��ان، امری ضروری و محتوم 
است. پلیس دژخیمانی است که به جان مردم افتاده و در مقابل متخلف 
و مجرم، فردی است که مورد ظلم پلیس قرار گرفته است. فضای مجازی 
فضایی اس��ت که تنها نام مجازی دارد، اما این روزها تبدیل به فضایی 
واقعی تر از واقعی شده تا جایی که با یک توئیت یا انتشار یک فیلم ناقص 
از صحنه درگیری مهندسی شده ای، اکثر مقامات اجتماعی، سیاسی و 
حتی فرمانده پلیس نیز آن را مدنظر قرار داده و واکنش نشان می دهند. 
این در حالی است که انتظار می رود حداقل فرماندهان و مسئوالن پلیس 
با مداقه بیشتری نسبت به موضوعات واکنش نشان دهند. در فضای 
مجازی جای شهید و جالد با اندک تحریفی در واقعیت و کوچک ترین 

تغییر در کلمات عوض می شود.
در کارگاه های روزنامه نگاری مثل معروفی وجود دارد که می گوید 
اخبار در فضای مجازی به این صورت نمایش داده می شود که »یک 
مار شجاع یک ماهی گرفتار در آب را نجات داد«. البته اساساً شکل 
انتشار در فضای مجازی برای ایجاد جذابیت و جذب مخاطب، صورتی 
غلو ش��ده دارد، اما این غلو گاهاً تا جایی پیش می رود که به دروغ و 
انتش��ار اخبار کذب، طعنه می زند، در حال حاضر متأس��فانه چهره 
پلیس نیز دستخوش این موضوع ش��ده و مردم نیز با سطحی نگری 
به این قضاوت ها دامن می زنند. البت��ه بعضاً پلیس نیز با تصمیمات 
نسنجیده و غیرکارشناسی زمینه تولیدات رس��انه ای علیه خود را 
فراهم می کند، اما در هر ص��ورت می طلبد تا مردم و کاربران فضای 
مجازی به طور اعم و ش��بکه های اجتماعی به صورت اخص، سطح 
سواد رس��انه ای خود را افزایش دهند و بازیچه دست فعاالن فضای 

مجازی که بعضاً سرنخ آنها نیز به معاندان می رسد، نشوند.
خالصه کالم اینکه پلیس با وجود گستردگی و تنوع مأموریت هایی 
که دارد و مأموریت هایی که هر روز به آن اضافه می شود، بحران های 
زیادی را می بینید و از سر می گذراند و انصاف نیست که با انتشار یک 
متن، کلیپ، تصویر و... تمام زحمات آنها را نادیده انگاشت، چراکه 
در این صورت باید تمام خون هایی که در راه حفظ و ارتقای امنیت 
ریخته شده را نیز ندید گرفت و به راحتی با انتشار و ارسال حداکثری 
یک نقص در بدنه کلی پلی��س، آن را پایمال کرد. در فضای مجازی 

جای دیو و دلبر را عوض نکنیم.  
* رئیس اداره مطالعات اجتماعی
 فرمانده انتظامي تهران بزرگ

شکارچي مردان سالخورده دوباره به دام پليس افتاد

پس�ر ناخل�ف كه ب�ه خاط�ر باخ�ت در 
قمار پ�درش را ب�راي تصاح�ب اموالش 
به قت�ل رس�انده ب�ود، پ�س از رضايت 
اولی�اي دم،جرم�ش را ان�كار ك�رد. 
به گزارش خبرنگار م��ا، بي توجهي والدین و 
ساختارهاي آموزشي جامعه نسبت به تربیت 
فرزندان مي تواند به آس��یب هاي اجتماعي 
منجر شود و پیامدهاي ناگواري را به همراه 
داش��ته باش��د. در یکي از این پرونده ها که 
روزگذش��ته از جنبه عمومي جرم بررس��ي 
شد، مردي که از یک سال قبل به اتهام قتل 
پدرش در بازداشت به س��ر مي برد، ماجرا را 
ش��رح داد. این حادثه 21 مرداد سال ۹۷ با 
مرگ مشکوک مرد میانسالي به نام امیر در 
یکي از بیمارستان هاي شهر به جریان افتاد. 
مأموران پلیس آگاهي تهران بعد از اعالم این 
خبر راهي محل   و با جسد امیر 53ساله روبه رو 
شدند که بر اثر مسمومیت با سیانور فوت کرده 
بود. با انتقال جسد به پزشکي قانوني دوست 
او به نام حبیب گفت: »من و امیر در یک مغازه 
لوازم خانگي در خیابان بهار شریک هستیم. 
آن روز هر دو با پس��رانمان در مغازه نشسته 
بودیم تا اینکه وقت ناهار غذاها را گرم کردیم 
و با هم غذا خوردیم، اما پسر امیر دندان درد 
داشت و غذا نخورد. لحظه خوردن غذا متوجه 

بوي نامطبوع آن شدیم، به همین خاطر غذا 
را کامل نخوردیم. بعد از آن هر سه حالمان بد 
شد و وقتي به بیمارستان رفتیم من و پسرم 

خوب شدیم، اما امیر فوت کرد.«
بعد از ای��ن اظه��ارات مأموران در بررس��ي 
دوربین هاي مداربس��ته مغازه دریافتند که 
دوربین ها به طرز مرموزي آن ساعت از حادثه 
خاموش بوده اس��ت. با این فرضیه پسر امیر 
به نام افش��ین تحت بازجویي قرار گرفت و 
سرانجام در روند بازجویي ها به قتل پدرش 
اعتراف کرد. او در شرح ماجرا گفت: »سال ها 
با پدرم در فروشگاه لوازم خانگي مشغول کار 
بودیم تا اینکه دچار مش��کالت مالي شدم. 
۴۰۰ میلیون تومان بدهکاري داش��تم که 
نیمي از آن را در معامالت لوازم خانگي بدهکار 
بودم و مقداري را هم در بازي قمار باخته بودم. 
این شرایط خیلي مرا اذیت مي کرد تا اینکه 
تصمیم گرفتم خودکش��ي کنم، به همین 
خاطر به خیابان ناصرخسرو رفتم و سیانور 
خریدم. او ادامه داد: »روز حادثه قصد داشتم 
با سیانور خودکشي کنم، اما به فکرم رسید با 
مرگ پدرم مي توانم اموال او را تصاحب کنم. 
این شد که هنگام گرم کردم غذا سیانور را در 
آن ریختم، اما خودم به بهانه دندان درد غذا 

نخوردم و از مغازه بیرون رفتم.«

بعد از اقرارهاي متهم، وي به اتهام قتل عمد 
پدرش و شروع به قتل حبیب و پسر وي روانه 
زندان شد و در حالي که پرونده در حال کامل 
شدن بود، اولیاي دم با مراجعه به دادسرا اعالم 
رضایت کردند. به این ترتی��ب پرونده براي 
رسیدگي از جنبه عمومي جرم به شعبه دوم 
دادگاه کیفري یک استان تهران فرستاده شد 
و صبح دیروز مقابل هیئت قضایي به ریاست 

قاضي زالي قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسمیت جلسه متهم که با قرار 
وثیقه آزاد بود، پاي میز محاکمه ایس��تاد و 
خالف اظهارات قبل قتل پدرش را انکار کرد 
و گفت: »آن زمان به خاطر مش��کالت مالي 
افسرده بودم و قصد خودکشي داشتم. سیانور 
را خریدم تا خودکشي کنم. به همین دلیل آن 
را در مغازه گذاشتم و روز حادثه براي کاري 
مغازه را ترک کردم. بعد از آن بود که متوجه 
شدم پدرم، شریک و پسرش مسموم شده اند. 
نمي دانم چه کسي سیانور را داخل غذاي آنها 
ریخته اس��ت.« او در آخرین دفاعش گفت: 
»با پدرم اختالفي نداش��تم به همین دلیل 
انگیزه اي براي کشتن او نداشتم. آن روز تحت 
فشارهاي بازجویي و به خاطر افسردگي به 
قتل اعتراف کردم.« در پایان هیئت قضایي 

وارد شور شد. 

زن میانسال با پرس�ه در پارک هاي شهر خود 
را به مردان سالخورده نزديک مي كرد و پس از 
ريختن طرح دوستي وارد خانه هايشان مي شد و 
با مسموم كردن  آنها، اموالشان را سرقت مي كرد.
به گزارش خبرنگار ما، بس��یاري از پرونده هاي 
مطرح شده در اداره هاي پلیس به علت بي توجهي 
شهروندان و اعتماد بي جاي آنها به افراد ناشناس 
است. سرانجام بسیاري از این اعتماد هاي بي جا 
هم به از دست رفتن سرمایه و گاهي جان افراد 
منجر مي شود. یکي از این پرونده ها ساعت 13 
روز پنج ش��نبه 2۷ تیرماه امس��ال در کالنتري 
12۷ نارمک تشکیل شد. شاکي مردي 68 ساله 
بود که گف��ت در دام زني فریبکار گرفتار ش��ده 
اس��ت. بعد از انجام تحقیقات مقدماتي، پرونده 
به دس��تور قاضي به پایگاه چهارم پلیس آگاهي 
تهران فرستاده شده و شاکي جزئیات بیشتري 
از ماجرا را ش��رح داد. او گفت که حدود یک ماه 
قبل در پارک شقایق روي نیمکت نشسته بودم 
که زني میانسال کنارم نشست. این زن گفت که 
5۰ سال سن دارد و خودش را سهیال معرفی کرد. 
او گفت زني تنهاست و شروع به درددل کرد. من 
هم برایش توضیح دادم که چند سال قبل همسرم 

فوت شده و به تنهایي زندگي مي کنم. به هر حال 
من روزهاي بعد هم س��هیال را در پارک مالقات 
کردم تا اینکه یک روز او را به خانه ام دعوت کردم. 
وقتي وارد خانه شدیم، او به آش��پزخانه رفت و 
دو لیوان نوش��یدني حاضر کرد. بعد از خوردن 
نوشیدني بود که س��رم گیج رفت و دیگر چیزي 
نفهمیدم. وقتي چش��م باز کردم، متوجه شدم 

که در بیمارس��تان هستم. پزش��کان گفتند که 
2۰ روز در حالت بیهوشي بوده ام. بعد از بهبودي 
وضعیتم فهمیدم که آن زن من را بیهوش کرده 
و ۷۰ میلیون تومان پول و طالیي را که داشتم به 

سرقت برده است.
در شاخه دیگري از تحقیقات، کارآگاهان پلیس 
متوجه شدند که پنج پرونده مشابه علیه زن فریبکار 

تشکیل شده اس��ت. بررسي   شکایت هاي مطرح 
شده و اطالعات به دس��ت آمده از شاکیان نشان 
داد   سهیال از مجرمان سابقه دار است که قبالً چند 
بار به همین اتهام بازداشت و به زندان افتاده است. 
کارآگاهان پلیس سرانجام موفق شدند مخفیگاه 
سهیال را شناسایي و 25 تیرماه او را بازداشت کنند. 
این زن در بازجویی ها به س��رقت هاي سریالي از 
مردان سالخورده اعتراف کرد. او گفت که مدتي 
قبل، پس از آزادی از زندان دوباره شروع به سرقت 
به همان شیوه سابق کردم. من در پارک هاي محله 
نارمک پرسه مي زدم و پیرمردان پولدار را شناسایي 
مي کردم. بعد خودم را به آنها نزدیک مي کردم و 
زماني که وارد خانه شان مي شدم آنها را با داروي 
بیهوشي مسموم و اموالشان را سرقت مي کردم. 
اموال سرقتي را هم به افراد ناشناس مي فروختم تا 

اینکه دستگیر شدم.
 سرهنگ کارآگاه » مرتضی نثاری« رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی گفت در ح��ال حاضر پنج 
مالباخته دیگر شناسایي شده اند. وي گفت ارزش 
ریالي پرونده ها یک میلیارد تومان است و تحقیقات 
براي شناس��ایي جرائم بیش��تر متهم در جریان 

است.

خواب معتادان پارك الله آشفته شد
رئیس كالنتري 14۸انقالب از جمع آوري معتادان متجاهر در پارک 

الله تهران خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ پیمان لطیفي توضیح داد: مأموران این 
کالنتري ساعت 5 صبح دیروز راهي پارک الله شده و اقدام به پاکسازي 
محل از وجود معتادان متجاهر کردند. وي ادامه داد: همه افراد نیمکت  
خواب پارک ها معتاد نیستند بلکه بس��یاري از آنها افراد شهرستاني 
هستند که جایي براي خواب ندارند و شب را روي نیمکت هاي پارک 

به صبح مي رسانند. 

نيمی از  تصادف هاي فوتي عابران 
در بزرگراه هاست

رانندگ�ي  و  راهنماي�ي  پلی�س  تصادف�ات  اداره  رئی�س 
ته�ران ب�زرگ اع�الم ك�رد ك�ه ح�دود نیم�ي از تصادف هاي 
مي افت�د. اتف�اق  بزرگراه ه�ا  در  پی�اده  عاب�ران  فوت�ي 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ احسان مؤمنی توضیح داد: با توجه به 
سرعت وسایل نقلیه در محورهاي بزرگراهي بیشتر عابران به علت شدت 
ضربه در صحنه حادثه فوت می کنند .  وي گفت: بیشتر این سوانح مرگبار 
در س��اعات 2۰ الي 2۴ اتفاق افتاده است. 15 درصد این تصادف ها هم 
مربوط به افرادي است که در سطح معابر مشغول فعالیت و خدمت رسانی 

هستند. سرهنگ مؤمنی براي کاهش این حوادث توصیه کرد:
    عابران پیاده از توقف و ایستادن در محورهاي بزرگراهي خودداري 
و در صورت عبور از عرض بزرگراه از پل های هوایي استفاده کنند. در 
ساعات شب از محل هایی که داراي روشنایي کافي است، عبور کنند و 
همچنین از لباس روشن به جهت بهتر دیده شدن توسط وسایل نقلیه 

استفاده کنند.
   رانندگان عزیز همیشه با سرعت مطمئنه در سطح معابر حرکت 
کنند. سرعتي که در صورت وقوع خطر بتوانند به راحتي وسیله نقلیه 

خود را کنترل و از وقوع حادثه جلوگیري کنند .
   پیمان��کاران و اف��رادي که در س��طح معابر بزرگراه��ي فعالیت و 
خدمات رسانی می کنند در فاصله مناس��ب از عالئم هشداردهنده به 
جهت آگاهي رانندگان استفاده کنند. کارگران لباس و جلیقه شبرنگ 
بپوشند و نظافت معابر بزرگراهي توسط ماشین های جاروب )به صورت 

مکانیزه( صورت گیرد .

 سرهنگ سیامک محمدی *

قمار  باز، قتل پدرش  را  
انکار کرد

درخواست دیه از بيت  المال 
برای طفل شيرخوار

ن�اكام مان�دن تالش ه�اي زوج 
جوان علیه يكي از بیمارس�تان ها 
ب�ه اته�ام قتل نوزادش�ان س�بب 
ش�د ت�ا آنه�ا درخواس�ت دي�ه 
از بیت الم�ال را مط�رح كنن�د.

به گزارش خبرنگار ما، در پرونده ای 
که بهمن  سال ۹1 با مرگ مشکوک 
پس��ربچه ی��ک س��اله  در یک��ی از 
بیمارستان  های ش��هر آغاز شد، بعد 
از حض��ور مأموران در مح��ل، کادر 
پزشکی بیمارستان مدعی بود بچه 
به علت درشتی زیاد طفل فوت شده 

است.
جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا 
اینکه کارشناسان اعالم کردند علت 
فوت بر اثر ضربه مغزی بوده است. به 
این ترتیب خانواده طفل خردسال از 
عوامل بیمارس��تان شکایت کردند، 
اما وقتی ت��الش آنها ب��ه نتیجه  ای 
نرسید بعد از گذش��ت هفت سال با 
نوش��تن نامه  ای درخواس��ت دیه از 
بیت المال را مط��رح کردند.  پرونده 

با این درخواست به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و صبح دیروز مقابل هیئت 
قضایی به ریاست قاضی کیخواه قرار گرفت. ابتدای 
جلسه پدر طفل یک  س��اله در جایگاه قرار گرفت و 
گفت: »پسرم یک سال و 1۹ روز داشت و  روز حادثه 

حالش خیلی بد بود و تب شدیدی داشت.
 این شد که او را به بیمارستان رساندیم، اما پزشکان 
گفتند تب فرزندم خیلی باالست و الزم است او را به 
بیمارس��تان مجهزتری منتقل کنیم. به حرف آنها 
گوش کردیم و پسرم را به بیمارستان دیگری بردیم. 
در آنجا پزشکان خواستند ما به خانه برگردیم، اما 
همسرم اصرار داشت کنار پسرمان بماند که آنها در 

جواب گفتند اگر طفل نیاز به خوردن ش��یر داشته 
باشد با ما تماس می  گیرند.«

  پدر طف��ل ادام��ه داد: »ف��ردای آن روز وقتی به 
بیمارستان رفتیم، متوجه شدیم پسرم فوت شده 
است.  ابتدا فکر کردیم بر اثر بیماری  اش بوده، اما بعد 
از جواب پزشکی قانونی وقتی علت فوت را فهمیدیم، 
شوکه ش��دیم به همین دلیل از عوامل بیمارستان 
ش��کایت کردیم، اما بی  فایده ب��ود و از آنها جواب 
قانع  کننده  ای نش��نیدیم. حاال بعد از گذشت هفت 
سال از این حادثه ناگوار که در روحیه ما تأثیر بدی 
نیز داشت، درخواست دیه از بیت المال را داریم.«  در 

آخر هیئت قضایی وارد شور شد. 

 بازداشت سارقان 5 کيلو طال
 پس از 5  سال

س�ه س�ارق نقاب�دار ك�ه هش�ت س�ال قب�ل اق�دام ب�ه س�رقت 
5 كیل�و ط�ال در ته�ران ك�رده بودن�د در ك�رج بازداش�ت ش�دند.

به گزارش خبرنگار ما، سال ۹3 بود که مأموران پلیس تهران از سرقت طالي  
در یکي از محله هاي شهر باخبر شده و در محل حاضر شدند. شاکي گفت من 
طالفروش دوره گرد هستم و لحظاتي قبل با خودرو وارد پارکینگ خانه ام شدم. 
در حال پیاده شدن از ماشینم بودم که ناگهان سه مرد نقابدار حمله کردند و 
ساک حاوي 5 کیلو طالیم را سرقت کردند و گریختند. بعد از آن بود که پرونده 
به دستور قاضي احمدزاده، بازپرس شعبه سوم دادسراي ویژه سرقت در اختیار 
کارآگاهان پلیس آگاهي تهران قرار گرفت. در حالي که تحقیقات در این باره 
با بن بست  مواجه شده بود، مأموران پلیس کرج موفق به بازداشت چند سارق 
شدند. یکي از آنها در بازجویي ها اعتراف کرد که پنج سال قبل از طالفروشي 
دوره گرد 5 کیلو طال سرقت کرده اند. تحقیقات بیشتر در این باره جریان دارد.

  سارقان گوشي
 در بازار تجریش دستگير شدند 

دو س�ارق س�ابقه دار ك�ه اق�دام ب�ه س�رقت گوش�ي هاي تلف�ن 
ش�دند.  بازداش�ت  مي كردن�د،  تجري�ش  ب�ازار  در  هم�راه 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ مجتبي سهرابي منش رئیس کالنتري 1۰1 
تجریش گفت: از مدتي قبل سرقت گوشي هاي تلفن همراه در بازار تجریش به 
مأموران کالنتري گزارش شد. بعد از آن بود که مأموران پلیس دست به تحقیق 
زدند تا اینکه روزگذشته به دو مرد جوان که سوار بر موتورسیکلت هونداي 
پالک مخدوش مشغول پرسه زني حوالي بازار تجریش بودند، مظنون شده و به 
آنها فرمان ایست دادند، اما آنها بدون توجه به فرمان پلیس اقدام به فرار کردند 
تا اینکه در جریان تعقیب و گریز 1۰ دقیقه اي بازداش��ت شدند. مأموران در 
بازرسي از متهمان دو قمه و دو گوشي سرقتي کشف کردند. در اولین بررسي ها 
مشخص شد که دو متهم از مجرمان سابقه دار هس��تند و در بازجویي ها به 

سرقت هاي سریالي گوشي تلفن همراه در بازار تجریش اعتراف کردند. 
متهمان که هر دو به مصرف شیشه و هروئین اعتیاد دارند در بازجویي ها اعتراف 
کردند که در شلوغي بازار از مردم سرقت مي کردند. وي گفت: تحقیقات براي 

شناسایي جرائم بیشتر متهمان در جریان است. 

شوخي بي مورد 
جان مرد جوان را گرفت

ش�وخي دو م�رد ج�وان در يك�ي از محله ه�اي شهرس�تان س�راب 
در اس�تان آذربايجان ش�رقي به قیمت جان يك�ي از آنها تمام ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ توحید فارسي فرمانده انتظامي سراب گفت: 
این حادثه دو روز قبل در پاساژ امام رضا)ع( اتفاق افتاد و بررسي هاي پلیس 
بعد از حضور در محل نشان داد که دو مرد جوان مشغول شوخي کردن بودند 
که یکي از آنها دیگري را هل داده و پس از برخورد با شیشه مغازه، تکه بزرگ 
شیشه به گردنش برخورد کرده و به علت شدت جراحت فوت مي کند. سرهنگ 

فارسي گفت: تحقیقات در این باره جریان دارد.

بازداشت سارق با شليك گلوله
مجرم س�ابقه دار هن�گام ف�رار از دس�ت پلیس با ش�لیک گلوله بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ اکبر مرادي رئیس کالنتري 1۴1 شهرک گلستان توضیح داد: 
ساعت پنج صبح روزگذشته مأموران کالنتري 1۴1 شهرک گلستان هنگام گشت زني در بلوار 
امیرکبیر متوجه شدند، راننده سواري پراید از خودروي خود پیاده شد و مشغول باز کردن در یک 
پراید دیگر شد. بعد از آن بود که مأموران متوجه شدند وي سارق است، بنابراین براي بازداشت 
متهم وارد عمل شدند. متهم که متوجه حضور مأموران شد، خیلي زود خودش را پشت فرمان 
سواري پرایدش رساند و از محل متواري شد. آنجا بود که عملیات تعقیب و گریز به جریان افتاد. 
در حالي که متهم بدون توجه به هشدار پلیس به مسیرش ادامه مي داد، مأموران با به کار گیري 
قانون استفاده از سالح اقدام به تیراندازي کردند و چهار چرخ خودرو را هدف قرار دادند. همزمان 
با پاره شدن چهار الستیک خودرو حوالي شهرک قدس خودرو متوقف و متهم 3۷ ساله بازداشت 
شد. مأموران پلیس در بازرسي از خودروي وي مقدار زیادي لوازم سرقتي از جمله کیف هاي 
زنانه کشف کردند. در بررسي سوابق وي هم مشخص شد که متهم از مجرمان سابقه دار است. 

وي گفت: تحقیقات براي شناسایي جرائم متهم در جریان است. 

انکار قتل همسر صيغه اي
مردي كه متهم اس�ت همس�ر صیغه اي اش را در شهرس�تان آمل به قتل رسانده در 

پايتخت بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، دوم تیرماه امسال مأموران پلیس شهرستان آمل از مرگ مشکوک زن 
جواني در اتاق سرایداري یک شرکت موتورسازي باخبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
حکایت از آن داش��ت که زن ۴۰ س��اله در حالي که آثار ضرب وج��رح روي نقاط مختلف 
بدنش دیده مي شد، به طرز مشکوکي فوت شده است. همسایه ها گفتند که ساعتي قبل 
وحید، شوهر صیغه ای اش را دیده اند که سوار بر خودروي وانت پرایدش محل را ترک کرده 
است. همزمان با انتقال جسد به پزشکي قانوني، وحید به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار 
گرفت. وقتي مأموران پلیس راهي خانه وحید شدند، دریافتند که وي به محل نامعلومي 
گریخته است. بررسي ها در این باره جریان داشت تا اینکه او دو روز قبل سوار بر خودروي 
وانت پرایدش در میدان شوش تهران شناسایي و بازداشت شد. متهم روز گذشته به دادسراي 
امور جنایي منتقل شد و مورد تحقیق قرار گرفت. او اتهام قتل همسر صیغه ای اش را انکار 
کرد و گفت: من نگهبان یک شرکت موتورسازي در شهرستان آمل هستم. همچنین در کار 
خرید و فروش جوجه هم مشغولم و جوجه ها را از آمل به تهران منتقل می کنم و به دست 
مشتریان مي رسانم. متهم ادامه داد: روز حادثه وقتي وارد اتاق سرایداري  شرکت شدم، دیدم 
که همسرم روي زمین افتاده است. اول به او تنفس مصنوعي دادم و بعد با اورژانس تماس 
گرفتم. وقتي امدادگران از راه رسیدند، من سوار ماشینم ش��دم و به طرف تهران حرکت 

کردم تا طلب ۷ میلیونی ام را وصول کنم.
متهم گفت: البته قبل از حرکت پدرزنم را هم از ماجرا باخبر کردم تا اینکه مأموران پلیس 
من را بازداشت کردند. متهم به دستور قاضي در اختیار کارآگاهان پلیس شهرستان آمل 

قرار گرفت. 


