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فرمانده نيروي انتظامي باتأكيد بر اينكه 
س�هميه بندي بنزين روي مأموريت هاي 
پليس تأثير داشته است، گفت كه پليس 
براي اجراي مأموريت هايش بايد بهترين 
خودروه�ا را در اختي�ار داش�ته باش�د. 
به گزارش جوان، سردار حسين اشتري صبح 
ديروز در آغاز رزمايش طرح ترافيكي زمستانه 
كه در دانشگاه علوم انتظامي امين برگزار شد 
در جمع خبرنگاران گف��ت: حفاظت از جان 
مردم يكي از ارزش��مندترين كارهاست و ما 
براي اينكه تلفات جاده اي را كاهش بدهيم بايد 

از تكنولوژي و تجهيزات روز استفاده كنيم. 
وي ادامه داد: از ابتداي س��ال تاكنون حدود 
3درص��د جان باخت��گان و 10 درص��د جمع 
تصادفات كاهش پيدا كرده اين آمار درحالی 
اس��ت كه با افزايش تعداد خ��ودرو و افزايش 
تردد ح��دود 2/5درص��دي از ابتداي س��ال 
روبه رو بوده ايم، هر چند كه اين تعداد كاهش 
تصادفات و جانباختگان هم زياد است و الزم 
است تمام دس��تگاه ها و مخصوصاً دولت در 

كاهش تصادفات كمك كنند. 
وي ادامه داد: موضوع ترافيك يك موضوع ملي 
است و اينكه برخي تصور كنند صرفاً نيروي 
انتظامي بايد درباره افزايش ترافيك و سوانح 
رانندگي پاسخگو باشد، درست نيست! البته 
پليس خود را موظف و باالترين متولي مي داند 
و به همين منظور براي كاهش تلفات جاده اي 
پليس به س��مت هوشمندس��ازي مي رود و 
پيش بيني مي شود تا پايان سال 1400 اقدامات 

مناسبي در اين زمينه انجام شود. 
سردار اشتري، در پاسخ به سؤال خبرنگاري 
در خصوص افزايش بنزي��ن و تأثير آن روي 
مأموريت ه��اي پليس گف��ت: بنزين همان 
تأثيري را كه در جامعه داشته بر ما هم داشته 

اس��ت و ما هم به دنبال اين هستيم كه اين 
خأل را پر كنيم تا در انجام مأموريت هايمان 
با مشكل روبه رو نشويم. وي همچنين تأكيد 
كرد كه پليس ب��راي انج��ام مأموريت هاي 
محوله باي��د بهترين خودروه��ا را در اختيار 
داشته باشد هر چند كه اولويت ما خودروهاي 

داخلي است. 
  مأموران پلي�س در 112 گردنه برفي و 

حادثه خيز حضور دارند 
رئيس پلي��س راهنمايي و رانندگ��ي نيز در 
حاش��يه اين رزمايش با بيان اينكه اين طرح 
از امروز آغاز شده  اس��ت و تا 20 اسفند ادامه 
خواهد داش��ت و به همين منظ��ور مأموران 
پلي��س در 112 گردن��ه و نق��اط برف گير و 
حادثه خيز مستقر خواهند ش��د، گفت: نياز 
اس��ت با وجود بيش از 33 ميليون خودرو در 
كشور و 42 ميليون گواهينامه، با تعامل بيشتر 

تردد ها را در زمستان مديريت كنيم. 
سردار هاديان فر افزود: متأس��فانه در سال 
گذش��ته 1024 نفر به علت برف گرفتگي و 
تصادفات ناش��ي از آن جان خود را از دست 
دادند، ادامه داد: در اين طرح بيش از 20هزارو 
820 دس��تگاه خ��ودرو و موتورس��يكلت 
دس��تگاه هاي ام��دادي و خدمات��ي حضور 
دارند و 4800 پايگاه زمستاني در اين زمينه 

داير است. 

جان هايي كه بر سر يك 
بي توجهي  هدر مي رود

بي توجهي افراد نسبت به رعايت اصول ايمني پديده اي 
فراگير در جامعه اس��ت و در زندگي اجتماعي نقشي 
پررنگ دارد. اين موضوع زماني نمود بيش��تري پيدا 
مي كند كه لوازم مح��ل كار يا خان��ه، خصوصاً لوازم 
برقي يا گازي با نق��ص فني مواجه ش��ود. در چنين 
مواقع��ي مراجعه به متخصص يا دع��وت از فردي كه 
در انجام امور فني تبحر دارد، بديهي ترين كاري است 
كه مي شود انجام داد، اما بسياري از افراد به جاي اين 
كار و هزينه كردن براي رفع نقصي كه به وجود آمده 
ترجيح مي دهند، خودش��ان دس��ت به كار شوند و با 
استفاده از لوازم دم دستي يا تبعيت از باورهاي غلطي 
كه در جامعه رواج دارد، ايراد ايجاد شده را رفع كنند 
يا اساساً نسبت به آن بي تفاوت بمانند كه ممكن است 
به خسارت هاي بسيار و حتي مرگ فرد يا افراد بي گناه 
منجر ش��ود. به عنوان مثال از بين رفتن دوشاخه در 
لوازم برقي امري بديهي اس��ت، اما بارها خصوصاً در 
محل هاي كسب شاهد هستيم كه افراد به جاي خريد 
يك دوش��اخه ترجيح مي دهند  سيم برق را مستقيم 
يا با كمك جسمي نارس��انا در پريز فرو كنند كه اين 
عمل خيل��ي وقت ها به حادثه ب��رق گرفتگي و مرگ 
فرد منجر مي شود. يعني بي تفاوتي فرد نسبت به تهيه 
يك دوشاخه به قيمت جانش و بدون سرپرست شدن 
يك خانواده منجر مي شود. اين موضوع در محل هايي 
كه اجتماع مردم وجود دارد با خسارت هاي بيشتري 
همراه اس��ت. يكي از اين اتفاق هاي ناگوار ش��امگاه 
26 بهمن سال 83 در مسجد ارك تهران اتفاق افتاد كه 
در جريان يك حادثه آتش سوزي 78 نفر جانشان را از 
دست دادند و 350 نفر هم دچار جراحت هاي زيادي 
شدند كه برخي از آنها هنوز براي احقاق حق سوخته 
خود پله هاي دادگستري را باال و پايين مي كنند. اين 
حادثه به دليل بي احتياطي مسئوالن مسجد در نصب 
و نگهداري از كپس��ول هاي گاز كه ب��راي گرم كردن 
فضاي طبقه دوم به كار گرفته بود، اتفاق افتاد و منجر 
به بروز اين فاجعه هولناك شد. اتفاق مشابه اين حادثه 
هولناك كه به مرگ جمعي افراد منجر شد صبح روز 
پنج شنبه 30 دي سال 95 در ساختمان پالسكو اتفاق 
افتاد كه در جريان اين حادثه 15 آتش نشان كه براي 
عمليات نجات وارد ساختمان شده بودند، جان باختند. 
در اين حادثه هولناك پنج شهروند عادي هم كشته 
و 235 نفر ه��م دچار مصدوميت ش��دند. آوار برداري 
از اين حادثه تا 9 روز به درازا كش��يد و خس��ارت هاي 
بي ش��ماري بر جاي گذاش��ت به طوري كه تا كنون 
تالشي براي احياي س��اختمان صورت نگرفته است. 
اين حادثه هولناك كه به حادثه اي ملي تبديل شد يك 
دليل داش��ت و آن هم بي توجهي يكي از مغازه داران 
نسبت به رعايت اصول ايمني محل كارش كه منجر به 
اتصال سيم برق و بروز آتش سوزي و پيامدهاي مرگبار 
بعد از آن شده بود. البته مالك ساختمان، شهرداري 
و دستگاه هاي ديگري هم به عنوان ناظر در اين ماجرا 

مقصر شناخته شدند. 
 از جمله حوادث ديگري كه منج��ر به مرگ گروهي 
افراد به علت رعايت نكردن اصول ايمني شد، شامگاه 
14 آذرم��اه امس��ال در يك��ي از تاالرهاي عروس��ي 
شهرستان س��قز اتفاق افتاد كه در جريان آن 11 نفر 
كشته و 43 نفر زخمي شدند. علت حادثه بي توجهي 
مدير تاالر در شيوه استفاده از كپسول گاز براي گرم 

كردن فضا اعالم شده است. 
بنابراين با نگاهي به مثال هاي ذكر شده و اتفاق هاي 
بيش��تري كه رقم خ��ورده و مي خ��ورد، مي توان به 
صراحت دريافت كه بي توجهي در رعايت اصول ايمني 
منجر به الزام افراد و س��اختارهاي قانوني نس��بت به 
وظيفه قانوني شان نشده است. از همين رو است كه اين 
بي احتياطي ها در بسياري از اماكن، خصوصاً محل هاي 
كس��ب و كار به ام��ري رايج تبديل ش��ده اس��ت كه 
نمودهاي آن را با يك پرسه ساده در محل هاي كسب 
و كار، خصوصاً ساختمان هايي كه كارگاه هاي توليدي 
در آن فعال هستند، مشاهده كرد. در مورد محل هاي 
كسب و كار، بخش مهمي از تقصير متوجه كارفرمايان 
و كارگران است كه يا شرايط محل كار ناايمن را فراهم 
مي كنند يا حاضر مي شوند در محل هايي كه نسبت به 
اصول ايمني، امنيت الزم را ندارند، فعال شوند. بخش 
مهم ديگر تقصي��ر اما متوجه س��اختارهاي مديريت 
شهري است كه چشم خود را به روي حجم بزرگي از 
اين همه ناامني ها مي بندند و با بروز يك فاجعه، از زير 
بار مسئوليت قانوني خود شانه خالي مي كنند. با يك 
برايند كلي مي تواند به صرافت دريافت كه فعاليت در 
محل هاي كسب و كار خصوصاً كسب و كارهاي سنتي 
يا س��اختمان هاي قديمي يا جاهايي كه تجمع هاي 
انس��اني در آن جريان دارد، مثل انبار باروت است و با 
حاكميت بي توجهي س��اختارهاي نظارتي هر لحظه 

امكان بروز يك فاجعه ملي در جريان است.

 فرمانده ناجا: 
پلیس نیازمند خودروهای بهتری است

 محمد علي نجفي
 به 7 سال و 3 ماه سال زندان محكوم شد

 نقشه پیك رستوران
 براي تصاحب خانه میلیاردي پیرزن تنها

محمد علي نجفي، شهردار اس��بق تهران كه از هفتم خردادماه امسال به اتهام قتل همسر 
دومش ميترا استاد بازداشت شده است به هفت سال و سه ماه زندان محكوم شد. 

به گزارش جوان، محمدعلي نجفي كه جنجالي ترين پرونده سال با شليك هاي او به جريان 
افتاد، پس از برگزاري جلسات متعدد دادرسي در ش��عبه نهم دادگاه كيفري استان تهران 
منجر به رضايت اولياي دم و س��رانجام برگزاري جلس��ه جنبه عمومي جرم در ششم و نهم 
آذرماه شد. قضات دادگاه به سرپرستي قاضي محمدي كش��كولي پس از شور، نجفي را به 
خاطر حمل غيرقانوني سالح به يكسال و سه ماه زندان و او را از جنبه عمومي جرم قتل، به 
شش سال زندان محكوم كردند. براساس اين گزارش تالش قانوني وكالي متهم براي آزادي 

وي با قرار وثيقه در جريان است. 

پيك رس�توران كه ب�ا وكالت نامه جعلي 
قصد تصاحب خانه وياليي پيرزن تنها در 
منطقه زعفرانيه را داشت، بازداشت شد. 
به گزارش جوان، س��وم آذرماه امسال بود 
كه مردي با مرك��ز فوريت هاي پليس 110 
تماس گرفت و گفت مردي غريبه در حال 
بري��دن قفل خان��ه وياليي همسايه ش��ان 
اس��ت كه احتمال مي دهد كه او دزد باشد. 
لحظاتي بعد از آن تيمي از مأموران كالنتري 
101 تجريش در محل حاضر ش��ده و از آن 
مرد تحقيق كردند. مرد ج��وان خودش را 
كيوان معرفي كرد و گفت كه 28 ساله است. 
كيوان گفت كه خانه متعلق به مادرش است 
كه از چند سال قبل رها شده بود و حاال قصد 
دارد آن را بازس��ازي كند. از آنجا كه كيوان 
هيچ س��ندي براي اثبات ادعايش نداشت، 
مأموران وي را به كالنتري و سپس به دستور 
قاضي براي تحقيق بيش��تر ب��ه پايگاه يكم 
پليس آگاهي منتقل كردن��د. كيوان وقتي 
مورد تحقيق قرار گرف��ت وكالت نامه اي به 
پليس نشان داد كه براس��اس آن مادر او به 
عنوان مالك خانه معرفي شده بود. كارآگاهان 
پليس اما بعد از بررسي وكالت نامه متوجه 

جعلي بودن آن شدند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات سردفتري كه 
وكالت نامه در آنجا صادر ش��ده بود به اداره 
پليس دعوت شد. او بعد از ديدن وكالت نامه 
گفت كه اين س��ند را براي وكالت نامه يك 
خودرو صادر ك��رده كه مته��م آن را براي 

انتقال خانه جعل كرده است. 
بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات و برمال 
شدن جعلي بودن سند بود كه كيوان مورد 
بازجويي قرار گرفت و اين بار به جعل سند و 
تالش براي تصاحب خان��ه وياليي اعتراف 

كرد. 
كي��وان گفت: م��ن پيك موت��وري يكي از 
رستوران هاي محل هس��تم و از چند سال 

قبل براي مالك اين خانه كه پيرزني 90 ساله 
است غذا مي آوردم. در جريان رفت و آمد به 
خانه او بود كه پيرزن به م��ن اعتماد كرد و 
خيلي از كارهاي خانه اش را به من مي سپرد 

كه برايش انجام مي دادم. 
متهم ادامه داد: يك روز پيرزن به من گفت 
كه خانه وياليي اش به او ارث رسيده است 
و از من خواس��ت كه در كار انتقال سند به 
او كمك كنم. او به من ق��ول داد در قبال 
انجام اين كار دو دانگ از خانه را به نام من 
منتقل  می كند كه قبول كردم. بعد از اين 
پيشنهاد بود كه وسوسه شدم تا كل خانه را 
تصاحب كنم. با خودم فكر كردم كه پيرزن 
به علت كهولت سن به زودي فوت مي شود 
و از اين فرصت مي توانم براي انتقال خانه 
به نام خودم استفاده كنم. ماجرا را با يكي 
از دوس��تانم كه مردي 65 ساله به نام امير 
است در ميان گذاش��تم و از او خواستم به 
من كمك كند. امير از مجرمان سابقه دار 
بود كه قباًل به اتهام كالهبرداري بازداشت 
شده و به زندان افتاده بود و خيلي وقت ها 
به پاتوقي كه براي مصرف شيشه داشتيم 
او را مالقات مي كردم. متهم گفت: يك روز 
مدارك پي��رزن را به امير نش��ان دادم و او 
قبول كرد در قبال گرفتن 2 ميليون تومان 
وكالت نامه را جعل كند كه قبول كردم. بعد 
از جعل وكالت نامه هم قصد تصاحب خانه 

را داشتم كه بازداشت شدم. 
با اطالعاتي كه كي��وان در اختي��ار پليس 
گذاشت امير هم در مخفيگاهش در خيابان 
ستارخان شناس��ايي و 17 آذرماه بازداشت 
شد. امير هم در بازجويي ها به جرمش اعتراف 
كرد. سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، رئيس 
پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
به دس��تور بازپرس ش��عبه دهم دادسراي 
ناحيه يك تهران تحقيقات از متهم در پايگاه 

يكم پليس آگاهي در جريان است. 

حسين فصيحي

مجرم سابقه دار در پوشش پليس و با درجه 
سرگردي پليس راهور در حالي كه صاحب 
همسر و سه فرزند بود به خواستگاري رفت 
و دوب�اره ازدواج ك�رد. متهم در پوش�ش 
پليس در ش�هرهاي قم و تهران رانندگان 
متخلف را متوقف و آنها را به صورت نقدي 
جريم�ه مي كرد تا اينكه بازداش�ت ش�د. 
به گ��زارش جوان، 24 ش��هريور ماه امس��ال 
مأموران دژبان ناجا هنگام گشت زني در يكي 
از خيابان ه��اي جنوبي ته��ران متوجه يكي 
از مأموران پليس راهور ش��دند كه رانندگان 
عبوري را متوقف ك��رده و در قبال تخلفي كه 
مرتكب شده بودند از آنها جريمه نقدي دريافت 
مي ك��رد و در جيبش مي گذاش��ت. مأموران 
دژبان كه احتمال داده بودند آن مرد كه درجه 
سرگردي هم داشت پليس قالبي باشد، خود 
را ب��ه او رس��انده و از وي خواس��تند مدارك 
شناسايي اش را نش��ان دهد. آن مرد اما گفت 
كه مداركش ر اهمراه ندارد، بنابراين مأموران 
پليس وي را بازداشت كردند. پليس قالبي اما 
در راه انتقال به كالنتري محل، موفق به فرار 
شد. مأموران پليس هم به سراغ خودروي وي 
رفت��ه و آن را به كالنت��ري 179خليج فارس 
منتقل كردند. در شاخه ديگري از تحقيقات 
پرونده به اداره پنجم پليس آگاهي ارجاع شد و 
كارآگاهان در اين باره تحقيق كردند. آنها در 
بازرسي از داخل خودروي متهم مقدار زيادي 
گواهينامه متعلق به افراد غير كشف كردند. 
وقتي صاحبان گواهينامه ها ب��ه اداره پليس 
دعوت ش��دند، گفتن��د كه يك��ي از مأموران 
پليس راهور كه درجه س��رگردي داش��ت به 
جاي صدور قبض جريمه از آنها جريمه نقدي 

دريافت كرده و گواهينامه آنها را هم مصادره 
كرده است. بعد از به دست آمدن اين اطالعات 
كارآگاه��ان با بررس��ي اوراق خ��ودرو موفق 

شدند مالك آن را كه مردي به نام سعيد بود، 
شناسايي كنند. بررس��ي سوابق سعيد نشان 
داد كه او از مجرمان س��ابقه دار است كه بارها 

به اتهام سرقت مسلحانه، كالهبرداري و جعل 
عنوان بازداشت ش��د و به زندان افتاده است. 
در ش��اخه ديگري از تحقيق��ات كارآگاهان 
موفق شدند مخفيگاه س��عيد را شناسايي و 
او را بازداشت كنند. س��عيد در بازجويي ها به 
جرم خود اعت��راف كرد و گف��ت: مدتي قبل 
بعد از رهايي از زندان با پوشيدن لباس پليس 
راهور با ادعاي جريمه كردن رانندگان از آنها 
پول نقد مي گرفتم. وي گفت: من به اين شيوه 
در ش��هرهاي قم و تهران رانندگان عبوري را 
متوقف مي كردم و از آنها پول نقد مي گرفتم. 
خيلي وقت ها خودم را رئيس ستاد ترخيص 
يا كارش��ناس ايران خودرو يا سرگرد پليس 
راهور معرف��ي مي كردم و با ط��رح ادعاهايي 
مثل فروش خودروي س��هميه اي، استخدام 
در ستاد ترخيص، كم كردن جريمه و گرفتن 
گواهينامه و جواز س��اخت منزل و... از مردم 
پول مي گرفت��م.  بعد از بر مال ش��دن جرائم 
متهم، تحقيقات بعدي پليس نش��ان داد كه 
متهم در حالي كه صاحب همسر و سه فرزند 
بوده تحت عنوان س��رگرد پلي��س راهور به 
خواس��تگاري رفته و با زن جواني هم ازدواج 
كرده است. تحقيقات از خانواده تازه متهم نيز 
نشان داد كه او با معرفي خود به عنوان افسر 
پليس، بستگان تازه اش را فريب داده و از آنها 

هم كالهبرداري كرده است. 
  سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون 
مبارزه با س��رقت هاي خ��اص پليس آگاهي 
پايتخت گف��ت: ارزش مال��ي پرونده در حال 
حاضر 150 ميليون تومان است و متهم اين بار 
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روانه زندان شد.  

پليس قالبي با درجه سرگردي دوباره ازدواج كرد!

مردي كه يكي از دوس�تانش را در جريان 
بدگمان�ي در ارتب�اط ب�ا همس�رش ب�ه 
قت�ل رسانده اس�ت س�رانجام در جريان 
تحقيقات پليس شناسايي و بازداشت شد. 
به گزارش جوان، س��اعت 2 بامداد يك شنبه 
26 آبان ماه امس��ال مأم��وران كالنتري 156 
افسريه با تماس تلفني كاركنان بيمارستان 
بعثت از قتل مرد جواني با خبر و راهي محل 
شدند. مأموران در بيمارس��تان با جسد مرد 
ناشناسي روبه رو شدند كه با اصابت ضربه چاقو 
به ساق پايش به قتل رسيده بود. بررسي هاي 
مأموران نشان داد پيكر نيمه جان مرد جوان 
ساعت 22 شب از س��وي دو مرد پرايد سوار 
ب��ه بيمارس��تان منتقل شده  اس��ت كه چند 
س��اعت بعد وي به خاطر خونريزي ش��ديد 

فوت مي كند. 
پس از اع��الم اين خب��ر بازپرس وي��ژه قتل 
دادس��راي امور جنايي تهران همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره  ده��م پليس آگاهي در محل 
به تحقيق پرداختند. تيم جنايي در بازرسي 
بدني از مقتول با پيدا كردن كارت عابر بانكي 
هويت مقتول 45 ساله را به نام قنبر شناسايي 
كردند. يك��ي از اعضاي خان��واده مقتول به 
مأموران گفت: قنبر ش��غل آزاد داش��ت و به 
همين خاطر با افراد زيادي در ارتباط بود. روز 
قبل از حادثه براي انجام كاري از خانه بيرون 
رفت و ديگر به خانه برنگشت كه االن متوجه 

شديم او به قتل رسيده است. 
مأموران در نخستين گام، دو سرنشين پرايد 
كه مقتول را به بيمارستان منتقل كرده بودند، 
شناسايي كردند كه مشخص شد اين دو مرد 
هنگام عبور از يكي از خيابان هاي افس��ريه با 
پيكر خونين مرد جوان روبه رو مي شوند و او 
را براي درمان به بيمارستان منتقل مي كنند 
و هيچ دخالتي در مرگ وي نداشته اند، اما از 
ترس اينكه مأموران به آنها مشكوك نشوند از 

بيمارستان فرار مي كنند.  
در گام بعدي مأموران دريافتند مقتول با افرادي 
در حوالي افسريه اختالف داشته و چند باري هم 
با آنها درگير شده اس��ت. بنابراين احتمال دادند 
كه وي در درگيري با يكي از افراد محله افسريه 
به قتل رسيده باشد و بنابراين به خانواده مقتول 
آموزش دادند تا اينكه مشخص شد قنبر چند 
روز قبل از حادث��ه با يكي از دوس��تانش كه 
مرد 38 ساله اي  به نام فردوس است درگيري 
داشته است. بنابراين مأموران پليس دو روز 
قبل ف��ردوس را ب��ه عنوان مظن��ون به قتل 
دس��تگير كردند. متهم ابت��دا در بازجويي ها 
منكر قتل مرد جوان ش��د، ام��ا صبح ديروز 
وقتي براي بازجويي به دادسراي امور جنايي 
منتقل شد به قتل قنبر اعتراف كرد. متهم به 
دستور بازپرس ويژه قتل براي ادامه تحقيقات 
در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

اعتراف مرد بدگمان به قتل دوستش

در بازجويي ها گفته بودي مقتول دوست شما بوده 
است، چه شد كه او را به قتل رساندي ؟ 

بله، مدت��ي قب��ل در مغ��ازه موبايل فروش��ي يكي از 
دوس��تانم بودم كه با مقتول آنجا آشنا ش��دم. در واقع 
او دوس��ت مش��ترك من و دوس��ت موبايل فروش��م 
 بود. من به رفتارهاي او مظنون ش��دم كه باع��ث درگيري هاي 

ما شد. 
چه رفتاري انجام داده بود كه مستحق مرگ بود ؟ 

پس از اينكه با او آش��نا ش��دم با هم رفت و آمد خانوادگي پيدا 
كرديم كه مدتي قبل به رفتارهاي او مش��كوك شدم و احتمال 
دادم با همسرم ارتباط دارد و همين موضوع باعث آزار من شده 

بود. 

يعني فقط با يك احتمال بايد يك نفر را كشت ؟ 
نه، من قصد قتل نداش��تم و اين حادثه اتفاقي بود و واقعيتش او 
پشت سر من حرف مي زد كه روز حادثه با او قرار گذاشتم تا در 

اين مورد حرف بزنيم. 
چه حرفي پشت سر شما زده بود ؟ 

به خاطر همين موضوع م��ا چند باري دعوا ك��رده بوديم كه به 
دوستانش گفته بود من فردوس را كتك زده ام و فردوس هر وقت 
مرا مي بيند از ترس فرار مي كند كه پس از شنيدن اين حرف ها 
خيلي عصباني شدم و با او قرار گذاشتم با هم حرف بزنيم كه اين 

اتفاق مرگبار رخ داد. 
درباره شب حادثه توضيح بده ؟ 

شب حادثه وقتي يكديگر را ديديم به او گفتم واقعيتش را بگويد 
كه با زن من ارتباط دارد يا نه كه با هم درگير ش��ديم و با چاقو 
به من حمله كرد. در درگي��ري كنار جدول پايش لغزيد و زمين 
خورد و چاقو از دستش افتاد كه چاقو را برداشتم و يك ضربه به 
پايش زدم. من قصد قتل نداشتم و يك ضربه زدم كه او را بترسانم 

اما متأسفانه فوت كرد. 
چرا پس از قتل فرار نكردي ؟ 

من فكر نمي كردم او فوت كرده باش��د. پس از حادثه چند باري 
به صورت مخفيانه به در خانه ش��ان رفتم و هيچ پرده سياهي يا 
بنر تس��ليتي در آنجا نديدم كه فكر كردم او زخمي شده است و 
به همين خاطر فرار نكردم تا اينكه وقتي دستگير شدم فهميدم 

او فوت كرده است. 
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سارق حرفه اي در پوش�ش خريدار با فروشندگان كاال در 
س�ايت ديوار قرار مي گذاشت و با گاز اش�ك آور اموالشان 
را س�رقت و هم�راه همدس�تش از مح�ل ف�رار مي ك�رد. 
به گزارش ج��وان، اين پرونده 26 ارديبهش��ت ماه به دس��تور 
بازپرس ش��عبه 7دادس��راي ناحيه 34 تهران در دس��تور كار 
كارآگاه��ان اداره پنج��م پليس آگاه��ي قرار گرفت. بررس��ي 
شكايت هاي مطرح شده نش��ان داد كه اولين شكايت را مردي 
در كالنتري 128 تهران نو مطرح كرده است. شاكي در توضيح 
بيشتر ش��كايت خود به كارآگاهان گفت: من براي فروش يك 
ساعت اپل در سايت ديوار آگهي دادم. بعد از آن مردي تماس 
گرفت و بعد از پرسيدن مشخصات و قيمت، درخواست خريد 
كرد كه با او قرار گذاشتم. وقتي سر قرار حاضر شدم خواست كه 
ساعت را بررسي كند. وقتي ساعت را به دست او دادم ناگهان به 
رويم گاز اشك آور پاشيد و همراه راننده اي كه منتظرش بود فرار 
كرد. شاكي گفت: من روي دست راست آن مرد نشان بزرگ يك 

خالكوبي ديدم و حاال هم از او شكايت دارم. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان با بررس��ي دوربين هاي 
مداربسته موفق ش��دند، چهره متهم را شناس��ايي كنند. بررسي 
س��وابق متهم بعد از تحقيق در بانك اطالعات مجرمان سابقه دار 

نشان داد كه متهم 26 ساله مجيد نام دارد و بارها به اتهام سرقت و 
كالهبرداري بازداشت شده و به زندان افتاده است. تحقيقات بيشتر 
پليس همچنين نشاد داد كه همدست وي هم مجرم سابقه داري به 
نام حسين28 ساله است كه او هم بارها به اتهام سرقت بازداشت شده 
و به زندان افتاده بود. كارآگاهان در جريان تحقيقات بعدي موفق 
شدند مخفيگاه حسين را در 30 متري جي شناسايي و 17 آذرماه او 
را بازداشت كنند. حسين در بازجويي ها به سرقت از مشتريان ديوار 
با همدستي مجيد اعتراف كرد و گفت: ما دو بچه محل هستيم كه از 
مدتي قبل تصميم گرفتيم به اين شيوه از فروشندگان كاال در سايت 
ديوار سرقت كنيم. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت 
مخفيگاه همدست وي هم در جنت آباد شناسايي و بازداشت شد. 
متهم هم در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي اعتراف كرد. سرهنگ 
كارآگاه احمد نجف��ي، معاون مبارزه با س��رقت هاي خاص پليس 
آگاهي پايتخت گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان 

در اداره پنجم پليس آگاهي تهران ادامه دارد.

سرقت از مشتريان ديوار با گاز اشك آور

قدرداني از 2 پليس  
وظيفه شناس

رئيس پليس پايتخت از دو نفر از مأموران پليس 
راهور كه چند فقره چك 40 ميلي�ارد توماني را 
به صاحبش برگردان�ده بودن�د، قدرداني كرد. 
 به گزارش جوان، سردار حسين رحيمي با قدرداني 
از امانتداري و پاكدستي ستوان يكم »رضا معرفي« و 
ستوان يكم »محمد رضا مجيديان«  كه پس از پيدا 
كردن چك هاي 40 ميليارد توماني آنها را به صاحبش 
برگرداندند، گفت كه پاكدستي شما مايه مباهات و 
افتخار است. وي با اش��اره به اينكه صحت عمل شما 
اقدامي بزرگ و ارزش��مند بوده است، عنوان داشت: 
انجام اينگونه وقايع نشان دهنده روح تعهد، صداقت، 

امانتداري و پاكدستي در مجموعه پليس است. 


