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بايد هاي الزم 
براي رانندگي ايمن

رانندگ��ي ب��ا خ��ودرو فقط 
آگاه��ي به تكنيك ه��ا و ابزار 
نيس��ت بلكه نيازمند ارزيابي 
و پيش بيني وقايع هم اس��ت. 
به لح��اظ تئ��وري، رانندگي 
نيازمن��د دان��ش و يادگيري 
مهارت ها اس��ت. اما در عمل 
تمرين و تجربه اس��ت كه به 
راننده چگونگ��ي روش هاي 
پيشگيرانه را مي آموزد. يادتان 
باش��د كه در ايمني جاده، همه رانندگان س��هيم هستند. در 
رانندگي بايد طوري رفتار كنيد كه ضمن احترام به سايرين، 
حقوق ساير كاربران و سهم آنان از جاده محفوظ باشد. عبارت 
»س��ايرين« در جمله فوق مي توانند ش��امل رانندگان ديگر، 
عابران پياده، دوچرخه سواران و موتور سواران باشد. رانندگي 
خوب نيازمند سالمت جسمي و شرايط روحي متعادل است. 
عوامل ديگري نظير بيماري، استرس، سالخوردگي و مصرف 

دارو مي توانند توانايي رانندگي شما را تحت تأثير قرار دهند. 
بهتر است قبل از نشستن پش��ت فرمان، وضع سالمتي خود 
را بررسي كنيد، بيماري هايي نظير سرماخوردگي، آنفوالنزا، 
ميگرن، ص��رع و... مي توانند اثر منفي روي رانندگي داش��ته 
باش��ند. گاهي اوق��ات صدمه وارده ب��ه بازو، مچ ي��ا پا، باعث 
خطرناك شدن رانندگي مي شود. براي بهبود رفع بيماري ها 
ممكن است داروئي مصرف كنيد كه براي تمركز در رانندگي 
مضر اس��ت. داروهاي آلرژي زا و مس��كن گاهي اوقات اثري 
همانند مصرف الكل از نظ��ر اختالل در كنترل ب��دن دارند. 
همواره از دكتر يا مسئول داروخانه بپرسيد آيا مصرف داروهاي 
تجويز شده روي رانندگي تأثير منفي دارد يا خير. شما براي 
رانندگي ايمن نياز به هوشياري، سرعت عكس العمل و تمركز 
داريد. بيماري ها و داروها مي توانند روي اين عوامل اثر منفي 
بگذارند. از قدرت تفكر خود اس��تفاده كني��د و تحليل كنيد 
چراغي را كه اكنون سبز است آيا تا زمان رسيدن شما به تقاطع 
سبز خواهد ماند يا زرد و قرمز مي شود. از قدرت پيش بيني خود 
استفاده كنيد زيرا برخي رانندگان اغلب بدون راهنما زدن خط 
عبور خود را عوض مي كنند وگاه وقتي يك توپ وارد خيابان 
مي ش��ود يك جوان نيز به دنبال آن م��ي دود. اين پيش بيني 
موجب كاهش حوادث هاي احتمالي و افزايش مهارت ش��ما 

در رانندگي مي شود. 
* رئيس پليس راهور تهران 

 دستبرد سارق 
به خودروي اورژانس

م�ردي ك�ه ب�ا دس�تبرد ب�ه خ�ودروي اورژان�س كيف 
امدادگ�ران را س�رقت كرده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش ج��وان، س��رهنگ حي��در مس��ن آبادي، رئيس 
كالنتري 173 امين آباد توضيح داد: يكم��اه قبل امدادگران 
اورژانس به مأموران كالنت��ري خبر دادند كيف امداد آنها كه 
30 ميليون تومان تجهيزات داروي��ي و امدادي داخل آن بود 
از داخل خودرو سرقت شده است، بعد از مطرح شدن شكايت 
مأموران پليس با بررسي دوربين هاي مداربسته محل سرقت 
موفق شدند تصوير متهم را به دست آورند. بررسي ها در اين 
باره جريان داشت تا اينكه دو شب قبل مأموران كالنتري در 
جريان طرح ايست و بازرسي به يك راننده عبوري مظنون و 
متوجه شدند كه اين مرد همان س��ارق لوازم اورژانس است 
كه او را بازداشت كردند. متهم در بازجويي ها به سرقت كيف 
اعتراف كرد كه مأموران در بازرسي از مخفيگاه وي كيف را به 
همراه مقدار زيادي لوازم ديگر سرقتي كشف كردند. سرهنگ 
مس��ن آبادي گفت: متهم ب��ه همراه پرونده ب��ه مقام قضايي 

تحويل داده شد. 

مرگ مرد زرگر در توچال
مرد زرگر هنگام كوهپيمايي در ايستگاه پنج توچال جانش 

را از دست داد. 
به گ��زارش جوان، س��رهنگ احمد يادگ��اري، رئيس پليس 
كوهستان توضيح داد: س��اعت 9 صبح روز جمعه 19 مهرماه 
به مأموران پليس كوهس��تان خبر رس��يد مردي در مس��ير 
كوهستان توچال روي زمين افتاده و فوت شده است. با حضور 
مأموران پليس و امدادگران در محل كه ايس��تگاه پنج توچال 
بود، مشخص ش��د كه مرد كوهنورد به علت نامشخصي فوت 
شده است. بررسي هاي اوليه امدادگران حكايت از اين داشت 
كه علت فوت عارضه قلبي است. در گام بعد مأموران با بررسي 
اوراق هويتي مرد فوت شده خانواده اش را از ماجرا با خبر كردند. 
براساس اظهارات خانواده وي مرد فوت شده كه شغل زرگري 
داشت ساعت چهار صبح براي رفتن به كوهستان توچال خانه 
را ترك كرده بود كه جسد وي براي بررسي علت نهايي فوت به 

دستور بازپرس به پزشكي قانوني منتقل شد.

ردپاي برخي مسئوالن در پرونده 
فروش سؤاالت كنكور

فرمان�ده انتظام�ي تهران 
ب�زرگ از حض�ور برخ�ي 
مسئوالن در پرونده فروش 
س�ؤاالت كنكور خب�ر داد. 
س��ردار حس��ين رحيمي با 
حض��ور در صح��ن ش��وراي 
ش��هر تهران و ارائه گزارشي 
از عملكرد ش��ش ماهه پليس 
در تأمين امنيت و برخورد با 
مخالن آسايش عمومي از انهدام باندي خبر داد كه قصد فروش 
سؤاالت كنكور را داشت كه رد پاي برخي از مسئوالن هم در آن 
ديده مي شود. وی البته به نام اين افراد اشاره اي نكرد. رئيس 
پليس تهران همچنين گفت: كشف جرائم در فضاي مجازي 
218 درصد بيشتر ش��ده كه 15 درصد اين جرائم مربوط به 

مسائل اخالقي و 14 درصد مسائل اجتماعي است. 

 اجرای طرح های عملیاتی 
در مرزهای چهارگانه

رئيس پليس آگاهي ناجا از اجراي طرح هاي عملياتي در مرزهاي 
چهارگانه خبر داد و اظهاركرد: فعاليت هاي گشت زني گسترده اي 
به صورت پياده و موتوري در نق��اط مختلف مرزي در حال اجرا 
است و كارآگاهان پليس آگاهي، محل هاي تردد و تجمع زائران را 

به صورت محسوس و نامحسوس زير نظر دارند. 
سردار محسن حسن خاني از برقراري امنيت و آرامش كامل 
در مرزهاي چهارگانه خبر داد و گفت: كارآگاهان پليس آگاهي 
به صورت محس��وس و نامحس��وس كار رصد و پايش دقيق 

محل هاي تردد زائران را برعهده دارند. 
س��ردار حس��ن خاني در خص��وص وظاي��ف و مأموريت هاي 
پليس آگاهي نيز گفت: تقويت اش��راف اطالعاتي براي تأمين 
امنيت زائران اربعين، ارتقاي توان كش��ف جرم و مبارزه با انواع 
سرقت به ويژه جيب بري، قاپ زني و سرقت هاي به عنف از اهميت 
بااليي در خدمت به زائران برخوردار است.  سردار حسن خاني با 
اشاره به لزوم تهيه ارز از بانك ها و صرافي هاي مجاز قبل از حركت 
به سمت مرزها هشدار داد: زائران هنگام تهيه ارز بايد نكات ايمني 
را مورد توجه قرار دهند و فريب افراد سودجو را براي تعويض دينار 

يا ساير ارزهاي جعلي و قالبي نخورند. 

 دعوا، دست سوداگران مرگ را 
رو كرد

دعواي س�ه م�رد و ي�ك زن در خياب�ان ني�اوران منجر 
ب�ه كش�ف محمول�ه تري�اك از خ�ودروي آنه�ا ش�د. 
به گزارش ج��وان، دو روز قبل رهگذراني ك��ه در حال عبور از 
خيابان ني��اوران بودند به مركز فوريت ه��اي پليس 110 خبر 
دادند كه چند مرد و زن با هم درگير شده اند. لحظاتي بعد تيمي 
از مأموران كالنتري 123 نياوران در محل حاضر ش��دند. دعوا 
كنندگان س��ه مرد و يك زن بودند كه به شدت با هم مشاجره 
لفظي داشتند. مأموران در اولين بررسي ها متوجه تناقض گويي 
آنها درباره انگيزه  دعوايشان شدند و اقدام به بازرسي خودروي 
آنها كرده و 4 كيلو مخدر ترياك كشف كردند. سرهنگ خليل 
لطفي، رئيس كالنتري 123 نياوران گفت: در بررسي هاي بعد 
مشخص شد كه اين افراد براي تصاحب محموله ترياك با هم 
درگير شده بودند كه تحقيقات بيشتر از آنها در جريان است. 

وي گفت: تحقيقات از متهمان در جريان است.

كشف محموله ترياك از باك خاور
رئيس پلي�س مبارزه ب�ا مواد مخ�در پايتخت از كش�ف 
120  كيلو تري�اك از باك يك دس�تگاه خ�اور در آزاد راه 

تهران-قم خبر داد. 
به گزارش جوان،  سرهنگ محمد بخشنده  گفت: 17 مهرماه 
مأموران پايگاه يكم مبارزه با مواد مخدر در جريان تحقيقات 
خود از قاچاق يك محموله ترياك از شهري در جنوب كشور 
به سمت تهران با خبر ش��ده و خودروي مورد نظر را كه يك 
دستگاه خاور بود در آزاد راه تهران-قم متوقف كردند. وي ادامه 
داد: مأموران در بازرسي از باك خودرو 120 كيلو ترياك كشف 

و يك قاچاقچي را هم بازداشت كردند.

سردار محمدرضا مهماندار *

كارگر خيانتكار كه به اتهام س�رقت طال از كارگاه 
طالسازي تحت تعقيب قرار داشت، بازداشت شد. 
به گزارش جوان، 28شهريور ماه مالك يكي از كارگاه هاي 
طالسازي به مأموران كالنتري 107  فلسطين خبر داد 
مقداري طال به ارزش 270 ميليون تومان از محل كارش 
سرقت شده است. بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به 
دستور داديار شعبه سوم دادس��راي ناحيه 15تهران در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي قرار 
گرفت. بررسي هاي ميداني كارآگاهان نشان داد كه سرقت 
بايد از سوي فردي آشنا رقم خورده باشد. وقتي مشخص 

ش��د كه يكي از كارگران پس از ارتكاب سرقت به محل 
كارش مراجعه نكرده  است،  وي به عنوان مظنون اصلي 
تحت تعقيب قرار گرفت و روز گذشته در مخفيگاهش 
بازداشت شد. س��رهنگ كارآگاه كاميار چهري، رئيس 
پايگاه س��وم پليس آگاهي گفت: متهم در بازجويي ها 
به جرمش اعتراف كرد و گفت: طالها را در چندمرحله 
سرقت كرده و آن را به مالخري در مركز شهر فروخته است 
كه مرد مالخر هم شناسايي و بازداشت شد. مرد مالخر هم 
گفت:  طال ها را به صورت آب شده به فروش رسانده است 

كه دو متهم به دستور قاضي راهي زندان شدند. 

اعض�اي خان�واده اي كه دخترش�ان هشت س�ال 
شهرس�تان  در  مرم�وزي  ط�رز  ب�ه  قب�ل 
عباس  آب�اد ب�ه قت�ل رس�يده اس�ت ب�راي تنها 
مظن�ون پرون�ده درخواس�ت قص�اص كردن�د. 
به گزارش ج��وان، س��حرگاه 15 مهر س��ال 90 بود كه 
به مأموران پليس شهرس��تان عباس آباد خبر رس��يد 
جس��د دختري جوان كنار رودخانه رها ش��ده است. با 
حضور پليس در محل و انتقال جسد به پزشكي قانوني 
مشخص شد كه جسد متعلق به بنفشه 25 ساله است كه 
ويالي شان در همان نزديكي قرار دارد. پزشكي قانوني بعد 
از بررسي هاي الزم علت فوت بنفشه را مصرف زياد مواد 
مخدر اعالم كرد. پدر بنفشه وقتي در اين باره مورد تحقيق 
قرار گرفت، گفت: ما ساكن تهران هستيم و از مدتي قبل 
وياليي در عباس آباد خريدم و گاهي همراه خانواده ام براي 
تفريح به آنجا مي رفتيم. دخترم بنفشه نقاش و دانشجوي 

معماري بود و به شعر هم عالقه زيادي داشت. او گاهي به 
تنهايي براي نقاشي به ويال مي رفت و در آنجا از طبيعت 
نقاشي مي كرد. مردميانسال همچنين گفت: مدتي قبل 
دخترم آخرين بار به من خب��ر داد كه مي خواهد همراه 
پسري به نام حامد كه به تازگي با او آشنا شده به وياليمان 
برود كه من به حامد مظنون هستم و احتمال مي دهم كه 

او دخترم را به قتل رسانده است. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه حامد به عنوان 
مظنون اصلي تحت تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. او 
اتهام قتل را انكار كرد و در شرح ماجرا گفت: مدتي قبل 
بود كه با بنفشه آشنا شدم. او گفت كه بيشتر وقت ها براي 
نقاشي به عباس آباد مي رود و آنجا وياليي دارند كه من 
را به آنجا دعوت كرد كه قبول كردم. به هر حال ما براي 
تفريح به عباس آباد رفتيم. شب را در ويالي شان سپري 
كرديم و صبح روز بعد وقتي از خواب بيدار شدم، ديدم كه 

از بنفشه خبري نيست. با تلفن همراهش تماس گرفتم 
كه جواب نداد. بعد هم به اطراف سر زدم كه خبري از او 
نشد. وقتي از پيدا كردنش نااميد شدم وسايل او را تحويل 
سرايدار ويال دادم و راهي تهران شدم تا اينكه خبر رسيد 

جسد او همان حوالي پيدا شده است. 
با كامل ش��دن تحقيقات بازپرس با توجه به مستندات 
موجود حامد را در مرگ بنفش��ه گناهكار ش��ناخت و 
كيفرخواست عليه وي صادر و پرونده براي رسيدگي به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين 
جلسه رسيدگي در حالي كه اولياي دم درخواست قصاص 
كرده بودند، متهم جرمش را انكار كرد و گفت كه نقشي در 
ارتكاب قتل نداشته است. دفاعيات حامد از سوي هيئت 
رسيدگي كننده مورد پذيرش قرار گرفت و او از اتهام وارد 
شده تبرئه ش��د. بعد از آن بود كه رأي صادر شده مورد 
اعتراض اولياي دم قرار گرفت و براي بررس��ي به ديوان 

عالي كشور فرستاده شد. قضات ديوان بعد از بررسي اوراق 
پرونده اعتراض را وارد دانسته و رأي دادگاه را نقض كرد 
و پرونده براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري يك 

استان تهران به رياست قاضي زالي فرستاده شد. 
روز گذشته بعد از اينكه قاضي رسميت جلسه را اعالم 
كرد پدر بنفش��ه در جايگاه حاضر شد و گفت: دخترم 
شاعر و نقاش بود. او همراه حامد راهي ويال شده و من 
ترديد ندارم كه او در مرگ دخترم نقش داشته است. 
او به دخترم مواد مخدر داده كه منجر به فوت او شده 
و جسدش را ش��بانه كنار رودخانه اي كه در 20 متري 
ويالست رها كرده است كه برايش درخواست قصاص 
دارم. در ادامه وكيل متهم كه در غيبت حامد در جلسه 
حاضر ش��ده بود، اتهام را رد كرد و از هيئت رسيدگي 
كننده براي او درخواست برائت كرد. هيئت قضات بعد 

از ختم جلسه وارد شور شد. 

درخواست قصاص براي قاتل دختر نقاش
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پرون�ده دانش�جوي رش�ته حق�وق ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل 
عم�ه اش در بازداش�ت ب�ه س�ر مي ب�رد ب�ه زودي در 
دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران بررس�ي مي ش�ود. 
به گزارش جوان، اول شهريور سال گذش��ته بود كه مأموران پليس 
شهرس��تان ورامين از حادثه تيرانداز مقابل يكي از آرايش��گاه هاي 
زنانه با خبر و در محل حاضر ش��دند. در اولين بررس��ي ها مشخص 
شد كه زني 34 ساله با شليك گلوله اسلحه شكاري به قتل رسيده و 
دختري 23 ساله هم با ضربات چاقو به شدت مجروح شده است كه به 
بيمارستان منتقل شد. همچنين مشخص شد كه عامل حادثه پسري 
جوان بوده كه سوار بر يك دس��تگاه موتورسيكلت از محل متواري 
شده است. سيما كه براثر اصابت ضربات چاقو به شدت مجروح شده بود 
خيلي زود تحت عمل جراحي قرار گرفت و با تالش پزشكان از مرگ 
نجات پيدا كرد. او در شرح ماجرا گفت كه عامل حادثه نادر نام دارد كه 
عمه اش، سهيال  را به قتل رساند و من را زخمی كرد. او توضيح داد: زني 
هم كه در جريان تيراندازي نادر به قتل رسيد سهيال نام داشت . ما  در 
يك آرايشگاه زنانه كار مي كرديم. شوهر سهيال چند بار به اتهام قاچاق 
مواد به زندان افتاد. او اعتياد شديدي هم به مصرف موادمخدر داشت 
و زماني كه آخرين بار به زندان افتاد سهيال به صورت غيابي از او طالق 
گرفت. دختر جوان ادامه داد: مدتي قبل بود كه نادر از من خواستگاري 
كرد. او دانشجوي رشته حقوق بود و مي گفت كه به من عالقه مند شده 
است و پيشنهاد ازدواج داد. مدتي كه گذشت متوجه شدم كه به همه 
چيز بدگمان است. يك بار مقابل آرايش��گاه آمد و از مدير آرايشگاه 
درباره رفتار من و سهيال تحقيق كرد. علت را كه سؤال كردم، گفت كه 
به رفتار ما مظنون است و احتمال مي دهد كه ما به فساد اخالقي دچار 
شده باشيم! نادر از من خواست فيلم دوربين هاي مداربسته آرايشگاه 
را به او بدهم تا او رفتار من را كنترل كند كه با او حرف زدم اما قانع نشد 

و گفت همچنان به ما مظنون است. 
دختر جوان ادامه داد: چند روز قبل از اين حادثه در راه آرايشگاه بودم 
كه سهيال تماس گرفت و خواست به خانه برگردم. سهيال گفت كه 

نادر مقابل آرايشگاه كمين كرده و احتماالً فكري شوم در سر دارد. 
من هم ترسيدم و آن روز را به محل كارم نرفتم. 

سيما در شرح حادثه هم گفت: روز حادثه با سهيال راهي آرايشگاه 
شديم. مقابل آرايشگاه كه رسيديم ناگهان نادر از راه رسيد. او اسلحه 
شكاري به دست داشت و ش��روع به تيراندازي كرد. چند گلوله به 
سهيال برخورد كرد كه كشته شد. بعد به سمت من تيراندازي كرد كه 
گلوله اش تمام شد. سپس چاقو كشيد و به من حمله كرد و چند ضربه 

به من زد و سپس فرار كرد. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه نادر 25 ساله شناسايي و 
بازداشت شد. او در اولين بازجويي ها به اتهام هاي خود اعتراف كرد 
و گفت كه از سوي شوهر سابق س��هيال براي ارتكاب جنايت اجير 
شده بود. متهم توضيح داد: مدتي قبل شوهر سهيال از زندان با من 
تماس گرفت و مدعي شد كه همس��رش و سيما هر دو دچار فساد 
اخالقي هستند. او به من گفت كه بي غيرت هستم و بايد از هردوي 
آن ها انتقام بگيرم. به خاطر اينكه از سيما خواستگاري كرده بودم، 
نمي خواس��تم حرف هايش را قبول كنم اما او مدام من را تحريك 
مي كرد براي همين چندبار در اين باره با سيما حرف زدم اما او هر بار 
انكار كرد. متهم گفت: من تحت تأثير همان حرف ها بود كه تصميم به 
ارتكاب قتل آنها گرفتم. البته فرمان قتل را شوهر سهيال صادر كرده 
بود. او نشاني مردي را به من داد كه راهي خانه اش شدم و يك قبضه 
اسلحه شكاري از او گرفتم. بعد هم آن روز حادثه خونين را رقم زدم تا 
اينكه بازداشت شدم.  با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت 
شوهرسابق  سهيال هم از زندان به پليس آگاهي منتقل شد و مورد 

بازجويي قرار گرفت. او همدستي خود در جنايت ها را قبول كرد. 
با كامل ش��دن تحقيقات بازپرس نادر را به اتهام مباشرت در قتل و 
اقدام به قتل سيما و شوهرسهيال را به اتهام معاونت در قتل مجرم 
شناخت وكيفرخواست عليه آنها صادر شد. دو متهم به زودي مقابل 
هيئت قضايي شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه 

خواهند شد. 

دروغي�ن  داس�تان  ط�رح  ب�ا  ك�ه  م�رد 
م�رد  ي�وروی  400 ه�زار  داش�ت  قص�د 
ص�راف را ب�ه جي�ب بزن�د دس�تش رو ش�د. 
به گزارش ج��وان، دو هفته قب��ل بود كه م��ردي وارد 
دادس��راي امور جنايي تهران ش��د و به بازپرس يكي از 
شعب خبر داد كه در دام سه  سارق مسلح گرفتار شده 
و 400 هزار يورويي كه همراهش بود، سرقت شده است. 
او در شرح ماجرا گفت: من از مدت ها قبل در كار خريد و 
فروش ارز فعاليت مي كنم. براي تهيه ارز راهي كشورهاي 
همسايه مي شوم و ارز مورد نياز صرافي هايي را كه با آنها 
كار مي كنم تأمين مي كنم. چند روز قبل راهي تركيه 
شدم و بعد از تهيه ارز به كشور برگشتم. در چنين مواقعي 
هميشه يكي از دوستانم به فرودگاه امام مي آمد و همراه او 
به صرافي مي رفتيم. آن روز دوستم تماس گرفت و گفت 
كه كاري برايش پيش آمده و نمي تواند به فرودگاه بيايد. او 
از من خواست تاكسي دربست بگيرم و خودم را به صرافي 
برسانم كه چاره اي نداشتم و قبول كردم. وي ادامه داد: 
بعد از كرايه كردن تاكسي به سمت تهران حركت كرديم. 
حوالي ميدان آزادي بود كه سرنشين يك خودروي پژو 
با نشان دادن برگه اي درخواست كمك كرد و گفت كه 
دنبال يك آدرس مي گردد. وقتي براي كمك به او توقف 

كرديم ناگهان آن مرد و دو م��رد ديگري كه همراهش 
بودند به من حمله كردند. آنها من را به داخل ماش��ين 
خودشان كشاندند و چند س��اعتي در شهر چرخاندند. 
سرانجام با سرقت كيف 400 هزار يورويي و گوشي تلفن 
همراهم من را رها كردند كه از آنها شكايت دارم. بعداز 
مطرح شدن ش��كايت پرونده به دستور بازپرس شعبه 
نهم در اختيار تيمي از كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي 
تهران قرار گرفت. با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس 
گذاشته بود مأموران راهي محل هاي مورد نظر شدند و 
دوربين هاي مداربسته را بررسي كردند، اما تصوير شاكي 
در هيچ كدام از آنها به دست نيامد. بعد از آن بود كه مرد 
ميانسال به دادسرا احضار شد اما او بدون داشتن دليل 
موجهي از آمدن به اداره پليس يا دادسرا هم طفره رفت تا 
اينكه دستور ممنوع الخروجي وي از سوي بازپرس صادر 
شد. در چنين حالتي بود كه وي راهي اداره پليس شد 
و مدعي شد كه حادثه س��رقت از او در محلي ديگر رقم 
خورده و او دچار اشتباه شده بود. وي وقتي مورد تحقيق 
فني قرار گرفت اعتراف كرد كه با طرح داستاني ساختگي 
قصد تصاحب 400 هزار يوروی مرد صراف را داشته است 
كه تيرش به سنگ خورد. بعد از اعتراف وي بود كه مرد 

صراف هم از شكايت خود صرف نظر كرد. 

داستان سرايي
 براي تصاحب 400 هزار يورو

محاكمه  
به اتهام قتل عمه

كارگر طاليي به دام پليس افتاد


