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همگرايي مردمي براي رفع معضالت
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه منجر به ايجاد امنيت مي شود همبستگي 
عمومي براي توليد آن است. فارغ از اينكه وظيفه ذاتي تأمين امنيت به عهده 
پليس است، بدون ترديد اين جمله مدام از سوي متوليان در ادبيات عمومي 
جامعه نقل مي شود كه شهروندان نقش مهمي در ايجاد امنيت و نشاط در 
جامعه دارند، اما اگر از يكي از همين متوليان كه مشغول نطق اين جمله است، 
بخواهيد نقش شما در اين جمله را برايتان تفسير كند چيزي بيش از خوانش 
دوباره آن دستگيرتان نمي شود، دليل آن هم اين است كه ساختارهاي دولتي 
و مديريتي در جامعه به گونه اي تعريف شده است كه هموار بين ساختارهاي 
مديريتي و حركت هاي مردم نهاد، ديوار بي اعتمادي حاكم باشد. با اين حال 
مدتهاست در كنار پايدار ماندن ديوار بي اعتمادي مديران به حركت هاي 
مردمي، پويش هاي مردمي شكل گرفته است. در جريان اين پويش ها كه 
به مدد شبكه هاي اجتماعي بر دامنه آن افزوده مي شود، مردم براي كمك 
به همنوعان خود توانايي هاي خود را به اشتراك مي گذارند. به عنوان مثال 
وقتي شهرداري حاضر به جمع آوري افراد بي خانمان در سرماي شديد هوا 
نمي ش��ود، عده اي از مردم در جريان همين پويش ها براي كمك به افراد 
بي خانمان بسيج مي شوند و براي آنها آذوقه و سرپناه گرم تهيه مي كنند. 
نمايش اين پويش ها در بالياي طبيعي بارها خود را نشان داده است كه در 
جريان آن بسياري از شهروندان به كمك آسيب ديدگان حادثه مي شتابند 
و براي مدت زمان طوالني در كنار آنها مي مانند تا همدلي و همراهي خود 
را با آسيب ديدگان به نمايش گذاشته باشند. البته اين موضوع در فرهنگ 
عمومي ما پيشينه دارد و مربوط به زمان حاضر نيست. كمك هاي مردمي 
به رزمندگان در دوران جنگ تحميلي و كمك به آوارگان جنگي نمونه اي 
پررنگ از پويش مردمي است كه البته تبليغ رسانه ها در اين دسته از پويش ها 
نقش مهمي ايفا مي كرد. اين موضوعات و موضوعات بيشتري كه وجود دارد 
و فعاالن بسياري هم در آن مشاركت دارند، زماني شكل مي گيرد كه آسيب  

اجتماعي يا حادثه اي هولناك خود را نشان دهد. 
ذكر اين نكته ضرورت دارد كه در جامعه آس��يب هاي بسيار مهمي وجود 
دارد كه عمده مردم با بي تفاوتي از كن��ار آن عبور مي كنند. بخش مهمي 
از دليل ش��كل گيري بي تفاوتي مردم مربوط به واكنش يا رفتار ناشايست 
ساختار قانوني كشور است. به عنوان مثال اگر راننده اي عبوري مردي راكه 
با ضربه چاقو مجروح شده است به بيمارستان منتقل كند، از   سوي پليس 
به عنوان ضارب بازداشت  می شود. بنابراين ترس از بازداشت شدن سبب 
مي شود فرد زخمي به حال خود رها شود و چه بسا از شدت خونريزي جان 

خود را از دست بدهد. 
هر چند در عصر حاضر آسيب هاي بس��ياري مدام در حال بروز است، اما 
امكانات بسياري هم براي رفع يا كمك به آسيب ديدگان در اختيار شهروندان 
قرار گرفته است. به خاطر سپردن شماره پالك خودرو يا موتورسيكلتي كه 
بعد از حادثه اي خونين از محل گريخته و با خبر كردن پليس 110 مي تواند 
كمك يك ش��هروند به پليس و خانواده فرد زخمي تلقي ش��ود. تماس با 
اورژانس و با خبر كردن امدادگران از وضعيت فردي كه كنار خيابان دچار 
جراحت شده است، مي تواند به منزله نجات زندگي يك انسان تلقي شود. در 
كنار تالش هاي مردمي براي كمك به يكديگر عملكرد نيروهاي امدادي و 
حضور به موقع آنها در محل هاي حادثه و رفع نواقص مي تواند در ايجاد انگيزه 

در شهروندان مؤثر باشد. 

زورگير سابقه داري كه با لباس و چهره زنانه 
دست به ارتكاب سرقت مي زد، بازداشت شد. 
به گزارش جوان، اوايل آبان  امس��ال، مردي با 
مراجعه به كالنتري 107 خيابان فلس��طين، 
مأموران را از يك فقره زورگيري در يك تصادف 
س��اختگي باخبر كرد و در توضيح به مأموران 
گف��ت: »حوالي س��اعت 7 صبح با خ��ودروي  
شخصي ام قصد رفتن به محل كارم را داشتم تا 
اينكه در مسير يك دستگاه ام وي ام سفيدرنگ 
از خياباني فرعي وارد شد و با خودرو ام تصادف 
كرد. با اينكه مقصر نبودم راننده آن خودرو كه 
يك خانم جوان بود با داد و فرياد به سمتم حمله 
كرد و مرا مجبور كرد از ماشين پياده شوم. او با 
تهديد و آبروريزي م��را به طرف يك عابربانك 
برد و به عنوان خسارت خودرو اش مرا وادار كرد 
مبلغ 300 هزار تومان به حسابش واريز كنم. « 
شاكي ادامه داد: »همان لحظه تلفن همراه آن 
زن زنگ خورد. او در پاسخ به تلفن همراهش 
شماره اش را به فرد تماس گيرنده  داد به همين 

دليل توانستم آنرا حفظ كنم.«
با طرح اين شكايت و ثبت شماره راننده ام وي ام، 
در روند بررسي ها مشخص شد مالك خط تلفن 
همراه مردي است كه از مجرمان سابقه دار است 
و قبالً به اتهام زورگيري با پوشش زنانه بازداشت 
ش��د و به زندان افتاده بود. از آنجا كه احتمال 
مي رفت متهم بار ديگر به همان شيوه مشغول 
اخاذي است كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي 
متهم را دوم آبان ماه در مخفيگاهش در خيابان 
الوند دستگير و از مخفيگاه وي چند كارت عابر 
بانك و ابزار مربوط به سندسازي اجاره خودرو و 

فروش آن كشف كردند. 
سرهنگ كارآگاه كاميار چهري، رئيس پايگاه 
سوم پليس آگاهي گفت: متهم در بازجويي ها به 
جرمش اعتراف كرد و گفت با اجاره دو دستگاه 
خودرو مرتكب  جرم مي شدم و بعد از ارتكاب 
جرم خودروه��ا را به فروش مي رس��اندم. وي 
گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم 

در جريان است.

م�رد فریب�كار كه ب�ا چك ه�اي جعلي 
س�ایت  از  كالهب�رداري  مرتك�ب 
دی�وار ش�ده ب�ود، دس�تگير ش�د. 
به گزارش جوان، بيست و سوم آبان  سال جاري 
مردي با مراجعه به پليس آگاهي پايتخت از يك 
فقره مشكوك به كالهبرداري در سايت شكايت 
كرد و در توضيح به مأموران گفت: »مدتي قبل 
تعدادي ابزار آالت صنعت��ي را براي فروش در 
سايت ديوار آگهي داده بودم كه مردي تماس 
گرفت و خودش را خريدار معرفي كرد. بعد از 
توافق قيمت قرار شد روزي را مشخص كنيم 
و او بعد از پرداخت پول آن وس��ايل را تحويل 
بگيرد. « آن م��رد ادامه داد: »م��رد خريدار در 
تماس هاي بعدي بهانه ه��اي مختلفي آورد تا 
اينكه بار آخر او روزي را مشخص كرد و قرار شد 
در ساعات پاياني آن روز با ارائه چك وسايل را 

تحويل بگيرد.«
با ثبت اين اظهارات، روز قرار، اكيپي از مأموران 
اداره 13 پليس آگاهي همراه فروشنده، به محل 

مورد نظر اعزام ش��دند كه با رسيدن فرد مورد 
نظر مشخص شد فرد خريدار خودش سر قرار 
نيامده است و چك جعلي است.  به اين ترتيب 
مرد جوان مورد تحقيق قرار گرفت. او در توضيح 
گفت: »در پيك موتوري كار مي كنم. ساعتي 
قبل دو مرد جوان تماس گرفتند و قرار ش��د 
در ميدان پونك چ��ك را از آنها تحويل بگيرم 
و اجناس را ب��راي آنها ببرم. ب��اور كنيد آنها را 

نمي شناسم و از نقشه آنها بي اطالع هستم.«
با توضيحات راننده پيك، مأموران به آدرس فرد 
مورد نظر رفتند و در يك عمليات پليسي موفق 
شدند فرد كالهبردار اينترنتي را دستگير كنند. 
سرهنگ جهانگير تقي پور، معاون مبارزه با جعل 
و كالهبرداري پليس آگاه��ي پايتخت گفت: 
»بعد از دستگيري متهم، مأموران در بررسي از 
مخفيگاه وي موفق شدند چند فقره چك تقلبي 
را نيز كشف كنند كه متهم از آنها براي خريد 
و فروش لوازم در سايت هاي اينترنتي استفاده 

مي كرد. تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.«

رعایت نكردن اصول ایمني در نصب لوله 
دودكش بخاري پسر  جواني را كه همراه 
خواه�رش در آپارتمان�ي حوالي جنوب 
تهران زندگي مي كرد به كام مرگ كشاند. 
به گزارش ج��وان، س��اعت 7:30  صبح ديروز 
مأم��وران كالنت��ري 114 غياث��ي ب��ا تماس 
شهروندي  از حادثه گازگرفتگی  پسر جواني در 

خانه اش با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در محل حادثه كه خانه مجردي در 
آپارتمان مسكوني حوالي يكي از خيابان هاي 
جنوبي تهران است، دريافتند لحظاتي قبل 
دختر جواني با اورژانس تماس گرفته و اعالم 
كرده، برادرش حالش بد ش��ده و درخواست 
كمك كرده اس��ت كه در جريان آن عوامل 
اورژانس در محل حاضر شده و پسر جوان را 
به بيمارستان منتقل كرده اند. سپس مأموران 
راهي بيمارستان ش��دند كه پزشكان اعالم 
كردند پسر جوان بر اثر گاز گرفتگي جانش را 

از دست داده است. 
خواهر پسر جوان به مأموران گفت: من و برادرم 
اين آپارتمان را اجاره كرده بوديم و با هم زندگي 
مي كرديم. امروز صبح وقتي بيدار شدم متوجه 
شدم هنوز برادرم از خواب بيدار نشده كه به اتاق 
خوابش رفتم. هر چقدر او را صدا زدم جواب نداد 
كه با اورژانس تماس گرفتم و عوامل اورژانس 
هم به خانه مان آمدند و برادرم را به بيمارستان 

منتقل كردند، اما متأسفانه برادرم فوت كرد. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت عوامل آتش نش��اني به دستور بازپرس 
در محل حاضر شدند و پس از بررسي هاي الزم 
اعالم كردند كه پسر جوان بر اثر گاز گرفتگي 
ناشي از خراب بودن لوله دودكش بخاري به كام 

مرگ رفته است. 
در ادامه جسد پسر فوت شده به دستور بازپرس 
پرونده براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي 

قانوني فرستاده شد. 

زورگيري با چهره زنانه!

خريد از ديوار با  چك هاي جعلي!

 گازگرفتگي جان پسر جوان را گرفت 

مأمور پليس كه متهم اس�ت   در جریان 
تعقيب و گریز با مردی مس�لح وی را با 
شليك گلوله به كام مرگ كشانده  است 
به اتهام قتل عمد مجرم ش�ناخته شد. 
به گزارش ج��وان، روز چهارش��نبه دهم 
دي  س��ال 95 بود كه بازپرس وي��ژه قتل 
دادس��راي امور جناي��ي ته��ران از مرگ 
مشكوك مرد جواني در بزرگراه امام رضا 
حوالي ب��ازار گل با خبر و هم��راه تيمي از 
كارآگاه��ان اداره دهم راهي محل ش��د. 
تيم جنايي در محل حادثه با جس��د مرد 
39 س��اله اي به نام قباد روبه رو ش��دند كه 
با اصابت ش��ليك دو گلوله به قتل رسيده 
بود. نخس��تين بررس��ي ها حكايت از اين 
داش��ت قباد در تعقيب و گري��ز مأموران 
كالنتري 174 پاكدشت كشته شده است. 
مأموران در بررس��ي هاي بعدي دريافتند 
مرد فوت ش��ده كه با همس��رش اختالف 
داشته س��اعتي قبل از حادثه مقابل خانه 
پدر زن��ش رفته و آنها را با اس��لحه تهديد 
كرده است كه با تماس تلفني آنها مأموران 
در محل حاضر مي ش��وند و مته��م نيز با 
خودروي پژوي اش اقدام به فرار مي كند و 
در نهايت با شليك گلوله يكي از مأموران 

كشته مي شود. 
مأم��ور پلي��س در توضيح حادث��ه گفت: 
ساعتي قبل گزارش��ي به كالنتري  رسيد 
كه نش��ان مي داد مردي با دو اسلحه به در 
خانه مرد ديگري رفت��ه و آنها را تهديد به 
قتل مي كند. با اعالم اي��ن گزارش همراه 
مأمور ديگري راهي محل ش��ديم كه مرد 

مسلح با ديدن ما سوار خودروي پژو 405 
خود شد و فرار كرد. بدين ترتيب تعقيب و 
گريز ما و متهم رقم خورد. متهم به دستور 
ما توجهي نمي كرد و با س��رعت به سمت 

تهران فرار مي كرد تا اينكه در محدوده بازار 
گل به ترافيك برخورد كرد كه خودرواش 
را به ش��انه خاكي راند و قصد فرار داشت. 
در اين لحظه من از خودرو پياده ش��دم و 

به طرف او رفتم و از متهم خواستم تسليم 
شود كه ناگهان با اس��لحه اي كه در دست 
داشت به سمت من ش��ليك كرد و تير از 
كنار من رد شد. پس از اين من هم به سوي 

او شليك كردم. 
همزمان ب��ا ادام��ه تحقيقات درب��اره اين 
حادثه اولي��اي دم قباد از مأم��ور پليس به 
اتهام قتل عمد ش��كايت كردند، اما پرونده 
متهم به عنوان قتل شبه عمد براي بررسي 
به دادگاه كيفري فرستاده شد. با اعتراض 
اولياي دم هيئت قضايي اعالم كرد حادثه از 
مصاديق قتل عمد است و بنابراين پرونده را 
براي بررسي تخصصي به دادسراي جنايي 
فرس��تاد. در ادامه قاضي زمان��ي، بازپرس 
شعبه ششم پرونده را براي بررسي در اختيار 
كارشناسان اسلحه قرار داد تا مشخص شود 
گلوله از بيرون به داخل شليك شده  است يا 
از داخل خودرو به بيرون كه پس از بررسي 
كارشناسان اسلحه اعالم كردند تير از بيرون 
به داخل شليك شده اس��ت و ادعاي مأمور 
پليس مبني بر شليك متهم از داخل خودرو 

صحت ندارد. 
چند روز قبل در حالي كه مأمور پليس در 
بازجويي ها همان ادعاي قبل��ي را درباره 
حادثه مقابل بازپرس مطرح مي كرد، قاضي 
زماني با صدور كيفرخواست قتل عمد براي 
مأمور پليس پرونده را براي صدور رأي به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاد. 
بنابراين به زودي مأمور پليس به اتهام قتل 
عمد متهم ف��راري در دادگاه كيفري يك 

استان تهران محاكمه مي شود.

شليك به مرد مسلح
مأمور پليس را قاتل کرد!

حسین فصیحي
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و شناسه ملى 10380252683 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (667327)

آگهى تغییرات موسسه مشاوره حقوقى
 و وکالت خیرالنساء شم آبادى موسسه غیر تجارى 
به شماره ثبت 317و شناسه ملى 14003451353 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سبزوار (667325)

آگهى انحالل شرکت خدماتى حمل و نقل جاهد شیر خراسان شرکت تعاونى 
به شماره ثبت 9522 و شناسه ملى 10380252683 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد 667328)

آگهى تغییرات شرکت آریا فلز طوس خراسان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 18730 و شناسه ملى 10861854372 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (667326)

آگهى مفقودي 

12484093708
 14234650

آگهى مفقودي 

 11490059900
 NAAA46AA1CG300112

آگهى مفقودي 

00033778
 00C06976 

آگهى مفقودي 

 11489048435
 NAAA46AA4BG140533

ش�رور س�ابقه داري ك�ه در جری�ان ن�زاع ب�ر 
س�ر فحاش�ي مرتك�ب قت�ل ش�ده اس�ت ب�ه 
مي ش�ود.  حاض�ر  محاكم�ه  مي�ز  پ�اي  زودي 
به گ��زارش ج��وان، بيس��تم مرداد س��ال 97، مأموران 
كالنتري 153 شهرك وليعصر از قتل مرد جواني در يكي 
از مغازه هاي ش��هرك باخبر و راهي محل شدند. جسد 
متعلق به نويد 30 ساله بود كه در جريان درگيري با يكي 
از اراذل و اوباش محل بر اثر اصابت چاقو كشته شده بود. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، يكي از دوستان مقتول 
به نام سعيد كه در محل حضور داشت به عنوان شاهد به 
مأموران گفت: »سامان از اراذل و اوباش محل بود و بارها 
سابقه درگيري داشت. س��اعتي قبل همراه برادرش به 
مغازه ام آمد و مدعي بود يكي از دوستانمان به نام احسان 
به برادرش فحاشي كرده است. او به اين بهانه با ما درگير 
شد و در آن درگيري نويد كه به هواخواهي از احسان وارد 

درگيري شده بود را با ضربه چاقو كشت.«
بع��د از اي��ن توضيح��ات، ت��الش ب��راي دس��تگيري 
سامان 31 ساله آغاز شد تا اينكه وي چند روز بعد از حادثه 
در حاليكه در آن درگيري زخمي شده بود، بازداشت شد. 
متهم به پليس آگاهي منتقل و در تحقيقات مش��خص 
شد وي داراي سابقه كيفري است. او با اقرار به جرمش 
در شرح ماجرا گفت: »برادرم با يكي از بچه هاي محل به 
نام احسان اختالف داشت و بارها با هم درگير شده بودند. 
روز قبل از حادثه ب��رادرم در محل او را دي��د و بار ديگر 

با هم درگير ش��دند و در آن درگيري احسان به برادرم 
فحاشي كرد. وقتي ماجرا را فهميدم از برادرم خواستم 
س��راغش برويم و او قبول كرد. « متهم ادامه داد: »روز 
حادثه برادرم را سوار موتور كردم و به مغازه سعيد كه در 
يكي از خيابان هاي شهرك وليعصر قليان فروشي داشت 

رفتيم. از موتور پياده شدم و داخل مغازه رفتم. چند نفر 
از جمله مقتول نيز داخل مغازه بودند. س��راغ احس��ان 
را گرفتم كه آنها گفتند از او خب��ر نداريم. به آنها گفتم 
احسان به برادرم فحاشي كرده اس��ت، اما آنها بار ديگر 
بي تفاوت جوابم را دادند. مي دانستم احسان داخل مغازه 
خودش را مخفي كرده است به همين دليل از رفتار آنها 
عصباني شدم و بار ديگر بلند داد زد و گفتم احسان ترسو 
بيا بيرون. همان لحظه برادرم وارد مغازه شد و با صداي 
بلند سراغ احسان را گرفتيم. همين باعث درگيري شد 
و در آن درگيري مقتول و دوستان احسان به طرفداري 
از او وارد درگيري شدند. « متهم در خصوص قتل گفت: 
»همه آنها با چاقو به ما حمله كردند. وقتي مقتول با چاقو 
به طرفم حمله كرد براي دفاع از خودم با چاقو يك ضربه 
به سينه مقتول زدم و او روي زمين افتاد. باور كنيد قصد 

كشتن او را نداشتم.«
با اقرارهاي متهم و بنا به شواهد و قرائن موجود همچنين 
گواهي شاهدان حادثه، سامان به اتهام قتل عمد و شركت 
در نزاع دس��ته جمعي، س��عيد به اتهام ضرب و جرح و 
شركت در نزاع دسته جمعي و ديگر متهمان نيز به اتهام 
شركت در نزاع دس��ته راهي زندان شدند. پرونده بعد از 
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. به اين ترتيب متهمان بعد از تعيين نوبت 
رسيدگي در يكي از شعبات دادگاه پاي ميز محاكمه قرار 

خواهند گرفت. 

متهم: مقتول به برادرم فحاشي کرد او را کشتم!

 زنداني فراري جاعل اسناد 
خودروهاي ليزينگي

مجرم سابقه داري كه در مرخصي زندان اقدام به فروش ميلياردي 
خودروه�اي ليزینگي ب�ا جعل س�ند كرده بود، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ يداهلل حسن پور، رئيس پليس آگاهي  استان 
كرمان گفت: »با طرح شكايت هاي مش��ابه مبني بر خريد خودروهاي 
ليزينگي جعلي از سوي مالباختگان، تحقيقات در اين زمينه آغاز شد تا 
اينكه كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كالهبرداري در روند تحقيقات 
خود موفق به شناس��ايي كالهبردار حرفه اي شدند كه با قرار وثيقه در 
مرخصي از زندان اقدام به فرار كرده بود. متهم با تالش كارآگاهان و با 

انجام اقدامات فني و پليسي طي عمليات غافلگيرانه دستگير شد.«
سرهنگ حس��ن پور گفت: »متهم دستگير ش��ده داراي سابقه حمل 
مواد مخدر و سرقت 27 تن گندم بود كه در زمان فرار خود از زندان اين 
بار با خريد خودروهاي ليزينگي و تهيه اسناد و پالك هاي جعل شده و 
نصب اين پالك ها با هويت نامشخص اقدام به فروش خودروها به صورت 

قطعي كرده بود.«
سرهنگ حسن پور با اشاره به ارزش 10 ميلياردي خودروها و وثيقه هاي 
ضبط ش��ده اظهار داش��ت: »تعدادي از مالباختگان شناس��ايي شدند و 
تحقيقات در خصوص ساير شكات ادامه دارد. همچنين اگر افرادي در اين 
خصوص شكايتي دارند مي توانند به پليس آگاهي استان مراجعه كنند و 
هرگونه موارد مشكوك را از طريق مركز فوريت هاي پليسي 110 به پليس 

اطالع دهند.«


