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» احتياط«   عنصر  فراموش شده 
ارتباطات اجتماعي 

 شكي نيست كه هر چه فاصله بين 
وقوع جرم و دس��تگيري مجرمان 
توسط پليس كوتاه تر باشد، احتمال 
وقوع مجدد آن ج��رم نيز كاهش 
مي يابد، اما بد نيس��ت يك گام به 
عقب برگشته و قبل از لزوم مداخله 
پليس در برخورد با مجرمان نگاهي 
به برخ��ي عوامل تس��هيل كننده 

ارتكاب جرم براي خالفكاران بپردازيم. 
در ماه هاي اخير شاهد وصول شكايت هاي متعدد از شهروندان 
به پليس آگاهي تهران بزرگ بوديم، ش��كايت هايي كه شايد در 
نقاط مختلفي از شهر تهران و با موضوعات مختلف و از سوي افراد 
مختلف مطرح شده بود، اما يك وجه مشترك داشتند، بزه ديدگي 

و مالباختگي ناشي از اعتماد !
اعتماد به فردي كه مدعي شده بود در برابر سپرده گذاري كوتاه 
مدت در صندوق قرض الحس��نه اش دو برابر مبلغ س��پرده وام 
مي دهد، اعتماد به فردي كه در تاكسي به بزه ديده پيشنهاد كار 
داده بود، اعتم��اد به فردي كه در اولين مالق��ات با يك دختر در 
تاكسي به او پيشنهاد ازدواج داده بود، خوردن آبميوه مسموم از 
دست فردي كه به قرباني وعده حمايت مالي و استخدام داده بود، 
معامله با فردي كه با ادعاي خريد براي يكي از ارگان هاي دولتي 
چك بالمحل به فروشنده داده بود، دختر خانمي كه گمان مي كرد 
چون يكي از شاخ هاي اينستاگرام است، براي بازي در يك تيزر 
تبليغاتي دعوت شده اما مورد ربايش و سوءاستفاده قرار گرفته بود، 
پيرمردي كه در پارك با يك پيرزن غريبه آشنا شده و به دست  وي 
مسموم ش��ده بود، فردي كه با آگهي در فضاي مجازي به دنبال 
همخانه بود و به دست دختري كه به او مراجعه كرده مسموم شده 
و اموالش به سرقت رفته بود، شهروندي كه به تصور برنده شدن 
در يك قرعه كشي راديويي مو به مو به دستورات تماس گيرنده 
عمل كرده و موجودي حسابش را به حساب كالهبرداران واريز 
كرده بود، فردي كه با دريافت پيامك »پول را به اين حساب واريز 
كن« بدون توجه به غريبه بودن شماره، مبلغ مورد نظر را واريز كرده 
بود، دخترخانم هاي مجردي كه از طريق سايت هاي همسريابي 
مبالغ درخواست شده از سوي خواستگار قالبي را به حساب وي 
واريز كرده بودند، دختر نوجواني كه بعد از يك ماه تماس در فضاي 
مجازي با يك پس��ر نوجوان در اولين مالقات حضوري با مردي 
ميانسال با نيتي شوم روبه رو  و بزه ديده شده بود، در آخرين مورد 
خانم هاي جواني كه فقط با يك بار مالق��ات با فردي كه در قالب 
مسافركش آنها را به مقصد رسانده بود، تلفن تماس خود را براي 
سفرهاي درون شهري بعدي به فرد غريبه داده بودند و در نهايت 
چيزي كه در سفرهاي بعدي نصيبشان شده بود، مواجهه با سرقت 

پول و عابر بانك و خالي شدن حساب هاي شخصي اشان بود. 
از نگاه پليسي شكل گيري اعتماد، مقدمات و ملزوماتي دارد كه 
اگر به آنها توجه نكنيم به راحتي قرباني نقش��ه هاي ش��وم افراد 
كالهبردار و سودجو مي شويم. در تمام پرونده  هايي كه به آنها اشاره 
شد قربانيان بدون هيچگونه شناخت قبلي و به صرف چرب زباني و 
مهارت روانشناسي كه اكثر كالهبرداران از آن برخوردارند، فريب 
خورده و بزه ديده شده اند. هدف از مطالب عنوان شده در اين نوشتار 
آن است كه چراغ ها و شعله هاي آگاهي را در ذهن مخاطب روشن 
كنيم تا در برخورد با افراد سودجو از مالباختگي و بزه ديدگي آنها 

جلوگيري به عمل  آيد. 
1- از مكالمه طوالني مدت و با صداي بلند در مكان هاي عمومي 
مانند اتوبوس و مترو و تاكسي كه به راحتي اطالعات كافي براي 

فريب شما را در اختيار افراد سودجو مي گذارد، خودداري كنيد. 
2- وقتي افراد غريبه اي كه در فضاي مجازي با آنها آشنا شده ايد از 
شما در يك مكان خصوصي يا در ساعات غير عادي شبانه روز دعوت 
به عمل مي آورند، از پاسخ مثبت به دعوت آنها خودداري كرده و 
براي يك لحظه چراغي در ذهن خود روشن كنيد و سعي كنيد 
زواياي پنهان اين دعوت را كه شايد به دليل اشتياق و كنجكاوي 
و شيفتگي به آنها توجه نكرده ايد، ببينيد. از خود بپرسيد واقعاً چه 
چيزي از هويت واقعي اين فرد مي دانيد؟ چرا اولين مالقات شما 
نبايد در يك مكان عمومي صورت بگيرد ؟ آيا غير از عكس و متن با 

جنبه واقعي تري از هويت و شخصيت او روبه رو شده ايد ؟
3- همواره به خاطر داشته باشيد، اگر چارچوب هايي را كه جامعه 
و عرف و اخالق براي روابط اجتماعي تعريف كرده است، مد نظر 
داشته باش��يد هرگز دچار آسيب نمي ش��ديد: رابطه فروشنده و 
خريدار، راننده و مسافر، همكار و... تعريف شده است و آسيب ها 
زماني به س��مت ما روانه مي ش��وند كه ما اين مرزبندي را زير پا 
گذاشته و با همه مثل هم رفتار كنيد و مثالً چه دليلي دارد كه در 
همان چند دقيقه حضور در تاكسي درست مثل اينكه راننده دوست 

و آشناي چندساله ماست با او وارد گفت وگو و درد دل شويد؟
4- اعتماد الزمه ارتباطات اجتماعي است، اما اعتمادي كه از تجربه 

و شناخت برخيزد نه از خوش بيني افراطي!
5- در ذهن خود ب��راي اعتماد به اف��راد  در مواجهه ب��ا افراد در 
مكان هاي عمومي مانند پارك و خيابان و وسائط نقليه عمومي و 

فضاي مجازي و محيط كار، قالب خاصي داشته باشيد.
ويژگي ه��اي ظاهري، نح��وه مكالمه، نح��وه ايجاد صميميت 
ش��تاب زده و موارد م��ورد ادعاي آن��ان را در قال��ب معيارها و 
ش��اخص هاي ذهني خود ببريد تا به راحتي متوجه فريبكاري 

آنان شويد. 
6- نسبت به آشنايي هاي ايجاد شده در سايت هاي همسريابي 
با احتياط زياد برخورد كنيد و در صورت��ي كه فرد مورد نظر به 
هر دليلي از شما طلب وجه نقد كرد يا مطالبي را عنوان كرد كه 
غير مستقيم شما را براي كمك، سرمايه گذاري مالي يا خريدي 
سودآور به وسوسه انداخت با ديده شك و ترديد به اين وعده ها 

نگاه كرده و ارتباط خود را با وي قطع كنيد. 
در پايان بايد اشاره كنم، الزمه فراموش شده مراودات اجتماعي 
امروزي »احتياط« اس��ت كه اگر همواره مد نظر شهروندان قرار 
گيرد،  بسياري از جرائم به وقوع نمي پيوندد و ضمن حفظ امنيت 
و آرامش شهروندان، پليس مجالي مي يابد تا به پرونده هاي بيشتر 

و مهم تر رسيدگي كند. 
شايد طعم تلخ پرونده هايي كه در سطرهاي نخست به آنها اشاره 
شد تا هميشه در ذهن مالباختگان و فريب خوردگان باقي بماند، 
اما اميد است كه بازگويي و بازنشر موضوعات مطروحه مانعي باشد 

از وقوع مجدد شان براي ساير شهروندان !
پس با مطالعه و بازنشر اين مطالب ياريگر پليس آگاهي در پيشگيري 

از وقوع جرائم و آسيب ها در جامعه باشيد. 
*رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ 

خستگي و خواب آلودگي، عامل 60 درصد 
تصادفات در مسير  زائران  اربعين

رئيس پليس راه�ور ناجا اعالم ك�رد در چند روز اخير 
خواب آلودگي و خس�تگي، عامل 60 درصد تصادفات 
در محورهاي مواصالتي تردد زائران اربعين بوده است. 
سردار سيد كمال هاديانفر  اظهار داشت: امسال 97 درصد 
زائ��ران از م��رز  زمين��ي و 3 درص��د از طري��ق هوايي به 
عتبات عاليات مشرف ش��ده اند كه 56 درصد از زوار عزيز 
از مرز مهران، 25 درصد از مرز ش��لمچه، 11 درصد از مرز 

چذابه و 5 درصد از مرز خس��روي براي تش��رف به عتبات عاليات عازم عراق شده اند.  
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اينكه امسال بيش از 60 درصد از زائران 
از خودروي ش��خصي براي حضور در مرزهاي چهارگانه اس��تفاده كرده اند، ادامه داد: 
بيشترين تردد وسائل نقليه در موج »رفت« را در مرز مهران شاهد بوديم و هم زمان با 
آغاز و افزايش موج بازگشت، تردد در اين محور، ترافيكي »سنگين«، »نيمه سنگين« 

و»پر  حجم« است. 
به گفته وی  در چند روز اخير خواب آلودگي و خستگي كه در نهايت منجر به واژگوني و 
انحراف به چپ شده است، عامل 60 درصد تصادفات محورهاي تردد زائرين بوده است. 
سردار هاديانفر تأكيد كرد: رانندگان عزيز از شتاب و عجله در رانندگي پرهيز و با صبر و 

حوصله رانندگي كنند و هر دوساعت يكبار 15 دقيقه استراحت كنند. 
به گزارش پليس، وي گفت: توقفگاه ها و استراحتگاه هاي موقتي در طول مسير تردد 
براي زوار پيش بيني شده است و رانندگان در صورت احساس خستگي، حتماً پس از 

استراحت كافي، رانندگي كنند.

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

        م الف: 911/ مجیدامیرى - رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهى مفقودي 
ســند کمپانی خــودروي ســواري نیســان مــدل پاتــرول دو درب 
بــه شــماره انتظامــی ایــران 38-113 هـــ 86 و شــماره موتــور
ــه  ــق ب ــی PNK15Z616969 متعل ــماره شاس Z24043702Z و ش
ــی 2491626497  ــه شــماره مل ــی ب ــوکار داراب ــد ج ــاي حام آق
ــد.               ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

        م الف: 911/ مجیدامیرى - رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهى مفقودي 
ســند کمپانی خــودروي ســواري نیســان مــدل پاتــرول دو درب 
بــه شــماره انتظامــی ایــران 38-113 هـــ 86 و شــماره موتــور
ــه  ــق ب ــی PNK15Z616969 متعل ــماره شاس Z24043702Z و ش
ــی 2491626497  ــه شــماره مل ــی ب ــوکار داراب ــد ج ــاي حام آق
ــد.               ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

سردار عليرضا لطفي*

عامل جنايت پارك ارم پاي ميز محاكمه
در  قب�ل  ك�ه شش س�ال  م�ردي 
جري�ان دع�وا بر س�ر س�وار ش�دن 
اسكيت هوايي مرتكب قتل شده بود 
ب�ه زودي در دادگاه كيف�ري ي�ك 
اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، شامگاه 12 مهر سال 92 
مأموران كالنتري 132 زيباشهر از حادثه 
خونين در پارك ارم با خبر شده و خود 
را به محل رساندند. بررسي ها نشان داد 
پسري 24 ساله در جريان نزاعي خونين 
با ضربات چاقو مج��روح و پس از انتقال 
به بيمارس��تان آيت اهلل كاش��اني فوت 

شده است. 
يكي از دوس��تان مقتول در شرح ماجرا 
گفت: من همراه ش��بير ب��ه خانه يكي 
از دوس��تانمان رفتيم و آنجا مش��روب 
خوردي��م و مس��ت كرديم. بع��د براي 
تفريح به پ��ارك ارم رفتيم. خواس��تيم 
سوار اس��كيت هوايي شويم كه صف آن 

شلوغ بود.
 تصمي��م گرفتيم صف را ب��ه هم بزنيم 

و بي نوبت س��وار ش��ويم كه چن��د نفر 
اعتراض كردند و از صف دور شديم، اما 
دوباره برگشتيم و با كساني كه اعتراض 
كرده بودند، درگيرشديم. در آن درگيري 
مردي از صف جدا ش��د و چاقو كشيد و 
ضربه اي به پهلوي ش��بير زد كه زخمي 
شد و او را به بيمارستان برديم كه فوت 

شد. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
تحقيقات براي بازداشت متهم به جريان 
افتاد. مأموران پليس در جريان تحقيقات 
خود چند مظنون را بازداشت كردند، اما 
مشخص شد كه در جريان وقوع حادثه 

نقش نداشته اند و آزاد شدند. 
شش سال پس از ارتكاب قتل اما متهم 
اصلي حوالي ميدان قزوين شناسايي و 

بازداشت شد.
 متهم در بازجويي ها به جرمش اعتراف 
كرد و گفت: شب حادثه همراه همسرم 
در صف سوار شدن به اس��كيت هوايي 
بودم ك��ه چند پس��ر از راه رس��يدند و 

خواس��تند بدون نوبت س��وار شوند كه 
من و چند نفر اعت��راض كرديم كه آنها 
دور شدند. لحظاتي بعد اما در حالي كه 
چوب داشتند برگشتند و شروع به كتك 
زدن كردن��د. وقتي ب��راي ميانجيگري 
وارد ش��دم يكي از آنها فحاشي كرد كه 
من چاقو كش��يدم و نمي دانم چطور به 

او برخورد كرد. 
متهم ادام��ه داد: من روز بع��د از حادثه 
ب��ه پ��ارك برگش��تم و درب��اره حادثه 
تحقيق كردم كه گفتند پسري كه چاقو 

خورده بود، فوت شده است. 
متهم گفت: من پيك موتوري هستم و 
صاحب همسر و يك فرزندم. به خاطر زن 
و بچه ام ترسيدم كه خودم را معرفي كنم 

كه پليس من را بازداشت كرد. 
 با كامل ش��دن تحقيقات بازپرس مرد 
جوان را به اتهام قتل عمد مجرم شناخت 
و كيفرخواست عليه وي صادر شد. متهم 
به زودي در ش��عبه دهم دادگاه كيفري 

يك استان تهران محاكمه مي شود. 

به جوان
 دوباره

 نگاه كن

قاتل همسر بخشيده شد 
مرد جواني كه 12 سال قبل همسرش را به خاطر اختالف خانوادگي به قتل رسانده بود 

با پرداخت ديه از اولياي دم رضايت گرفت. 

به گ��زارش جوان، ظه��ر بيس��ت و نهمين 
روز بهمن س��ال 86 ب��ود ك��ه م��رد جواني 
در شهرس��تان مرودش��ت اس��تان فارس با 
اداره پليس تماس گرفت و گفت همسرش را 
در خانه شان به قتل رسانده است. با اعالم اين 
خبر بازپرس شعبه اول دادسراي عمومي و 
انقالب شهرستان مرودشت همراه تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي راهي محل شدند. 

تيم جنايي در محل حادثه با جس��د خونين 
زن 32 س��اله اي ب��ه ن��ام معصوم��ه روبه رو 
شدند كه با اصابت چهار ضربه چاقو به قتل 
رسيده بود. نخستين بررس��ي ها حكايت از 
اين داشت معصومه در درگيري با شوهرش 
به قتل رسيده است و بدين ترتيب مأموران 
ش��وهر معصومه را در قتلگاه به عنوان قاتل 

بازداشت كردند. 
متهم در تحقيقات پليسي با اظهار پشيماني 

به قتل همسرش اعتراف كرد. 
مته��م گف��ت: چند س��ال قبل با همس��رم 
ازدواج كردم و حاصل زندگي مان يك دختر 
هشت ساله اس��ت. زندگي خوبي داشتيم تا 
اينكه كم كم با هم اخت��الف پيدا كرديم به 
طوريكه همسرم مي گفت مرا دوست ندارد. 
حرف هاي او مرا آزار مي داد و هر روز هم كه 
مي گذشت اختالف ما بيشتر مي شد تا جايي 
كه با هم مشاجره لفظي و درگيري داشتيم. 
روز حادثه از محل كار به خانه برگش��تم كه 
ديدم همس��رم داخل حياط خان��ه با تلفن 
همراه در حال صحبت كردن با فرد ناشناسي 
است. خواستم از او سؤال كنم كه با چه كسي 
حرف مي زن��د و به همين دلي��ل به طرفش 
رفتم كه ب��ا ديدن من به طرف دستش��ويي 
رفت و قصد داش��ت تلفن همراه را به داخل 
چاه دستش��ويي بيندازد كه مانع او شدم و 
تلفن از دس��تش روي زمين افتاد و من آن 

را برداشتم. همين موضوع باعث درگيري ما 
شد كه لحظاتي بعد همسرم به خانه همسايه 
رفت. من به دنبال او رفتم و زن همسايه كه 
متوجه درگيري ما ش��ده بود با ميانجيگري 
ما را آش��تي داد. وي ادام��ه داد: پس از اين 
دو نفري همراه زن همس��ايه ب��ه خانه مان 
برگش��تيم كه دوباره با هم مش��اجره لفظي 
پيدا كرديم و اين بار همس��رم به آشپزخانه 
رفت و چاقوي بزرگي برداشت و تهديد كرد 
»امروز يا خودم را مي كش��م يا تو را« من كه 
فكر نمي كردم جدي ح��رف بزند به طرفش 
رفتم تا چاقو را از دستش بگيرم كه ضربه اي 
به دستم زد. س��پس از همس��ايه خواستم 
چاقو را از همس��رم بگي��رد و او هم به طرف 
همسرم رفت كه دست او هم زخمي شد و از 
من خواست خودم چاقو را از دست همسرم 
بگيرم. در حالي كه به ش��دت عصباني شده 
بودم به طرف��ش رفتم كه ي��ك ضربه ديگر 
هم به من زد، اما در نهايت چاقو را از دستش 
گرفتم اما آنقدر عصباني بودم كه ضرباتي با 
همان چاقو به همس��رم وارد ك��ردم. وي در 
پايان گفت: من قصد قتل همسرم را نداشتم 
و وقتي او خونين نقش بر زمين شد، خودم با 
پليس تماس گرفتم و موضوع را توضيح دادم 
و خودم را تس��ليم كردم و االن هم پشيمان 

هستم. 
زن 59 ساله همسايه درباره حادثه به مأموران 
گفت: س��اعت 12 ظهر بود كه همسر متهم 
سراس��يمه به داخل خانه من آمد و پش��ت 
سرش شوهرش وارد خانه ام شد. معلوم بود 
كه آنها با هم درگير ش��ده بودند. من آنها را 
نصيحت ك��ردم و كم كم هر دو آرام ش��دند 
تا اينكه با هم آش��تي كردند به خانه ش��ان 
برگشتند. معصومه از من خواست همراه او به 
خانه شان بروم و من هم قبول كردم با آنها به 

خانه شان رفتم تا با هم دوباره درگير نشوند. 
هنوز ثانيه  هايي نگذشته بود كه دوباره با هم 
مشاجره لفظي كردند كه در ادامه معصومه به 
داخل آشپزخانه رفت و كارد بزرگي برداشت 
و خودش و شوهرش را به قتل تهديد كرد كه 
شوهرش به طرف او رفت تا كارد آشپزخانه 
را از دستش بگيرد كه با چاقو دو ضربه به او 
زد و دس��تش را زخمي كرد. پس از اين من 
خواستم كارد را از دستش بگيرم كه دستم 
زخمي شد و به خانه ام برگشتم، اما آنها با هم 
درگير بودند كه متوجه ش��دم زن جوان به 
قتل رسيده است اما با چش��مانم نديدم كه 

چطور به قتل رسيد. 
متهم پس از تحقيقات تكميلي دي سال 88 
در شعبه دوم دادگاه كيفري استان فارس به 
جرم قتل همسرش پاي ميز محاكمه حاضر 
شد. اولياي دم براي قاتل درخواست قصاص 

دادند و هيئت قضايي هم متهم را به قصاص 
محكوم كرد. 

پرونده متهم پس از تأييد حكم قصاصش در 
شعبه 15 ديوان عالي كشور براي سير مراحل 
اجرا به شعبه اجراي احكام دادسرا فرستاده 
ش��د. پس از اين متهم دو بار پاي چوبه دار 
حاضر شد و هر بار در حالي كه طناب دار به 
گردنش آويخته بود با ميانجيگري بستگان و 
بزرگان فاميل از اولياي دم فرصت گرفت و به 
سلولش بازگشت تا اينكه در نهايت اولياي دم 
اع��الم كردند مته��م را به ش��رط پرداخت 
200 ميليون تومان ديه مي بخش��ند. متهم 
چند روز قب��ل با كمك خان��واده اش و افراد 
خير موفق ش��د مبلغ درخواستي اولياي دم 
را فراهم كند. بدين ترتيب قاتل همسر پس 
از 12 س��ال تحمل حبس با پرداخت ديه به 

زودي از زندان آزاد خواهد شد. 

راننده شيطان صفت به دام افتاد 
مرد جوان ش�يطان صفتي كه در پوشش 
مسافركش�ي زنان جوان را م�ورد آزار و 
اذي�ت ق�رار م�ي داد در دام مأم�وران 
پلي�س امني�ت ته�ران گرفت�ار ش�د. 
به گزارش جوان، رس��يدگي به اين پرونده از 
چندي قبل با ش��كايت تعدادي زن جوان از 
راننده ش��يطان صفتي به اتهام آزار و اذيت در 
دس��تور كار مأموران پلي��س امنيت عمومي 
پايتخت قرار گرفت.  بررسي ها نشان داد مردي 
حدوداً 30 ساله در پوشش مسافركشي زنان 
ج��وان را در جنوب تهران به مقصد ش��هرك 
وليعصر، يافت آب��اد، قلعه مرغي و ميدان ابوذر 
سوار خودرو كرده و با تهديد سالح سرد ربوده و 
پس از آزار و اذيت در محله خلوتي رها مي كند. 
در حال��ي ك��ه تحقيقات براي دس��تگيري 
متهم ادامه داش��ت، يكي از شاكيان شماره 
پالك خودروي مرد ش��يطان صف��ت را در 
اختيار مأموران ق��رار داد.  وي گفت: در يكي 

از خيابان هاي جنوبي تهران سوار خودروي 
سواري ش��دم تا به مقصد ش��هرك وليعصر 

بروم. 
راننده پس از طي مسافتي تغيير مسير داد كه 
به او اعتراض كردم، اما او با تهديد چاقو از من 
خواست سكوت كنم. هر چقدر تالش كردم 
در خودرو را باز كنم موفق نشدم تا اينكه او در 
مكان خلوتي خودرو را متوقف كرد و مرا آزار 
داد. وقتي رهايم كرد موفق شدم شماره پالك 
خودرو را به ذهنم بسپارم. پس از اين مأموران 
مالك خودرو را بازداش��ت كردند.  سرهنگ 
سعيد راس��تي، رئيس مركز عمليات پليس 
امنيت عمومي پايتخت با اعالم اين خبر گفت: 
پس از دستگيري متهم تمامي شاكيان مرد 
شيطان صفت را شناسايي كردند.  متهم پس 
از مواجهه حضوري با ش��اكيان به جرم هاي 
ارتكابي اش اعت��راف كرد. تحقيقات از متهم 

ادامه دارد. 

 شليک مردان پژوسوار به عابر پياده
تحقيق�ات ب�راي شناس�ايي و دس�تگيري 
عام�الن ش�ليك ب�ه م�رد عاب�ر در غ�رب 
ته�ران از س�وي مأم�وران پليس ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، س��اعت 22:55 ش��امگاه شنبه 
سيزدهم مهرماه بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفن��ي مأموران پليس در 
جريان تيراندازي به س��وي مرد عابري در حوالي 
مي��دان آزادي ق��رار گرف��ت و راهي محل ش��د.  
بررسي ها نشان داد لحظاتي قبل مرد ميانسالي از 
سوي سرنشينان خودروي پژويي هدف تيراندازي 
قرار گرفته و به شدت زخمي و به بيمارستان منتقل 
شده است.  يكي از شاهدان گفت: در حال عبور از 
خيابان بودم كه ديدم خودروي پژويي كه دو مرد 
جوان سرنشين آن بودند كنار عابر پياده اي توقف 
كرد و راننده مرد عاب��ر را صدا زد. در همين لحظه 
سرنشين خودرو هم دو تير به سوي مرد عابر شليك 
كرد. در حالي كه مرد عابر غرق در خون روي زمين 
افتاد راننده هم��راه مرد تيرانداز ب��ا خودروي پژو 

به س��رعت از مح��ل گريختند.  س��پس مأموران 
تحقيقات خود را براي شناس��ايي و دس��تگيري 
عامالن تيراندازي ادامه دادند ت��ا اينكه دريافتند 
مرد زخمي با تالش پزش��كان بيمارستان از مرگ 
نجات يافته اس��ت و بنابراين براي روش��ن شدن 
زواياي پنهان حادثه از مرد زخمي تحقيق كردند. 
مرد زخمي درباره حادثه به مأموران گفت: در حال 
عبور از خياباني در حوال��ي ميدان آزادي بودم كه 
خودروي پژويي به من نزديك شد و راننده مرا صدا 
زد. وقتي به طرف او برگش��تم ناگهان سرنش��ين 
خودرو با اس��لحه اي مرا هدف قرار داد و دو تير به 
من شليك كرد و بعد از محل گريختند، اما من نه 
راننده و نه سرنشين را نشناختم و نمي دانم به چه 

دليل قصد كشتن مرا داشتند . 
در حال��ي كه تحقيقات نش��ان مي ده��د عامالن 
تيراندازي به س��وي مرد عابر از سوي فرد ديگري 
اجير ش��ده اند، مأموران تحقيقات گس��ترده اي را 

براي شناسايي و دستگيري آنها آغاز كردند. 

خريد آب  معدني
 سارق حرفه اي را  به دام انداخت 

هوش�ياري مأم�وران پليس 
باعث ش�د زورگير خش�ني 
را ك�ه قب�ل از زورگي�ري با 
كارت عابربانك�ش از دكه اي 
خريده ب�ود،  آب معدن�ي 
شناسايي و دس�تگير كنند. 
به گزارش ج��وان، چندي قبل 
مرد جواني در جن��وب تهران 
وحشت زده به اداره پليس رفت 
و از دو م��رد زورگير ناش��ناس 

شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: 
چند س��الي اس��ت ب��ا موتور 
س��يكلتم ب��ه ص��ورت پيك 
موتوري در تهران كار مي كنم. 
س��اعتي قبل م��رد جواني از 
من خواس��ت او و دوستش را 
به مقصدي برسانم. من آنها را 
سوار موتورسيكلتم كردم و به 
طرف مقصد به راه افتادم. هنوز 
مس��افت زيادي را طي نكرده 
بوديم كه ناگه��ان يكي از آنها 
چاقويي زير گلويم گذاش��ت و 
تهديد كرد، موتورس��يكلت را 
نگه دارم. وقت��ي توقف كردم 
آنها به زور همه وسايلم، پول ها 

و گوش��ي ام را از من گرفتند. در حالي كه فكر مي كردم ب��ا گرفتن اموالم مرا رها 
مي كنند متوجه شدم قصد دارند موتورسيكلتم را هم سرقت كنند كه در مقابل 
آنها مقاومت كردم، اما آنها مرا با چاقو زخمي كردند و موتورسيكلتم را نيز سرقت 

كردند. 
 پس از طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي علي وسيله ايرد موسي، بازپرس 
شعبه پنجم دادسراي ويژه سرقت براي شناسايي سارقان در اختيار مأموران پليس 
قرار گرفت. در حالي كه مأموران هيچ سرنخي از متهمان پيدا نكرده بودند، دريافتند 
يكي از زورگيران خش��ن دقايقي قبل از زورگيري از شاكي خواسته است تا براي 
خريد آب معدني كنار دكه اي توقف كند. بنابراي��ن مأموران كه احتمال مي دادند 
متهم با كارت عابرش از دكه آب معدني خريده اس��ت، دكه مورد نظر را شناسايي 
كردند و دست به تحقيق زدند. بررسي ها نشان داد زورگير خشن با كارت عابر بانك 
مرد ميانسالي اقدام به خريد آب معدني كرده است. بدين ترتيب مأموران صاحب 
عابر بانك را شناسايي كردند كه مشخص شد روز حادثه كارت عابر در اختيار پسر 
جوانش به نام فريبرز بوده است. از سوي ديگر تحقيقات نشان داد فريبرز از سارقان 
س��ابقه دار اس��ت كه به تازگي از زندان آزاد شده اس��ت. مأموران در ادامه متهم را 
شناسايي و دستگير كردند. فريبرز در بازجويي ها به جرم خود با همدستي سارق 
سابقه دار ديگري به نام ارسالن اعتراف كرد. تحقيقات از متهم به دستور قاضي علي 

وسيله ايرد موسي ادامه دارد. 
مأموران در تالشند تا همدست متهم را دستگير كنند. 

خودت را معرفي كن ؟ 
فريبرز هستم 32 ساله. 

سابقه داري ؟ 
بله، مدتي قبل به جرم سرقت خودرو دستگير شدم. 

چه شد كه آزاد شدي ؟ 
در دادگاه به يك سال زندان محكوم شدم تا اينكه يكماه قبل با گذاشتن وثيقه به 

مرخصي آمدم. 
در مرخصي دوباره دست به زورگيري زدي ؟ 

بله، اما دوستم مرا وسوسه كرد. 
توضيح بده ؟ 

من شغلم تعميرات تأسيسات ساختماني است. توبه كرده بودم و بعد از مرخصي 
از زندان تصميم گرفتم، كار كنم. آن روز در ساختماني در حال كار بودم كه يكي 
از دوستان قديمي ام كه زورگير سابقه دار است با من تماس گرفت و قرار مالقات 
گذاش��ت. او مرا س��وار پيك موتور كرد كه ناگهان در ميانه راه گف��ت قصد دارد 

زورگيري كند و من هم مخالفتي نكردم. 
چرا مخالفت نكردي ؟ 

او گفت كه شناسايي نمي شويم. چون شاكي ما را نمي شناخت. 
اما شناسايي شديد؟ 

بله، من هرگز فكر نمي كردم كه خريد يك بطري آب معدني باعث شود ما شناسايي 
شويم، اما هوشياري مأموران پليس مرا به دام انداخت. 
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