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یادداشت

ت
توجهبهپيوس 
رفتارهايمجرمانه

دكتر محمد باقر راستي*
سرقت ،زورگيري و
جرائم مرتب��ط با آن
از قديمااليام در همه
جوامع بوده است كه
در جوام��ع مختلف
شدت و ضعف دارد.
ريشهيابي اين معضل
همنيازبهبررسيهاي
زيادي دارد و به همين دليل برخي به اشتباه و بدون
بررسي دقيق پس از روبهرو شدن با اين حوادث شروع
به انتقاد ميكنند.
بايد بدانيم كه كنترل يك جامعه در هر كشوري كار
سختي است و ما نميتوانيم صد در صد افراد جامعه را
آنچنان كه ميخواهيم تربيت كنيم و آموزش دهيم،
اما ميشود اين كنترل به صورت نسبي انجام شود و
در نتيجه آن بزهكاري و جرم كاهش يابد.
بديهي است كه زورگيريهاي خش��ن و نزاعهاي
خياباني تأثيرات منفي روي افكار مردم دارد و پخش
فيلمه��اي آن در فضاي مجازی ه��م تأثير منفي و
هم تأثير مثبت براي ش��هروندان به هم��راه دارد.
بياعتمادي ،تأثير منفي آن است كه باعث ميشود
جامعه از ديدگاه مردم ناامن ،پر از ش��ك و ترديد و
ناآرام باشد و جنبه مثبت آن هم به شهرونداني كه
بياحتياط و كم دقت هس��تند گوشزد ميكند كه
احتياط بيش��تري كنند و مراقب باش��ند تا در دام
مجرمان گرفتار نشوند.
از سوي ديگر افرادي كه در گروه بزهكاران و مجرمان
قرار ميگيرند گرفتار مشكالت زيادي هستند كه
ريشه آن در گذشته و حال قابل بررسي است .يكي
مشكالت ،خانوادهاي اس��ت كه در دوران كودكي و
نوجواني داشتهاند و دومين مشكل آنها ،مشكالت
حال اس��ت و چنانچه اين افراد را مورد بررسي قرار
دهيم در مييابيم به جز دو سه درصدشان مشكالت
زيادي را در خانواده داشتند كه در دوران كودكي و
نوجواني طي كردهاند و فقط چن��د درصد از آنها در
رفاه كامل هستند و از روي تفريح دست به سرقت
يا زورگيري ميزنند .اين افراد چون زندگي سختي
داشتهاند و دچار مشكالت زيادي در درون خانواده
بودهاند ،م��ا نميتوانيم به صورت كام��ل و راحت
گذشته آنها را درمان كنيم و فقط ميتوانيم با آموزش
آنها را كمي از گذشته و حالشان دور كنيم تا آنها كمي
از گذشته و حالشان فاصله بگيرند و گرنه به صورت
كامل درمان نميشوند و اين هم بستگي به خود اين
افراد دارد كه بخواهند و به مربيان اعتماد كنند.
خيلي از اين افراد به خاطر مشكالت خيلي كوچكي
مانند رفتاري يا اخالقي كم كم وارد جرگه خالفكاران
ميش��وند ،مث ً
ال يك دانشآموز وقتي در مدرسه به
راحتي به او ميگويند پيش فعال است يا اضطراب
و اختالل يادگيري دارد ب��ه راحتي از كالس درس
طرد ميش��ود يا ترك تحصيل ميكند ي��ا اخراج
ميشود و از سوي خانوادهاش هم مورد مؤاخذه قرار
ميگيرد .چون اولويت اول براي خانوادهها درس و
ادامه تحصيل است و رفتارهاي فرزندشان در اولويت
بعدي قرار دارد و ميبينيم همان دانشآموز كمكم
وارد گروههاي بزهكار و بعد هم به يك مجرم تبديل
ميشود و سر انجام هم از زندان سر در ميآورد .زندان
هم كه قرار بود محلي براي تربيت و آموزش باشد به
آموزش اعمال مجرمانه تبديل شده است و اين گونه
يكفردبزهكاربهيكمجرمحرفهايتبديلميشود.
حاال اگر ما همان ابتدا به نيازهاي او توجه كنيم و به
او كمك كنيم ميتوانيم از ورود اين افراد به چرخه
جرم جلوگيري كنيم و اين هم نياز دارد ما گذشته و
حال آنها را درمان كنيم و البته درمان حال آنها مهمتر
است ،اما قوه قضائيه و پليس هم در برخورد با مجرمان
وظايفي دارند كه بر اس��اس قانون بايد عمل كنند.
پليس هنگام برخورد با يك مجرم براي دفاع از جان
و مال و ناموس شهروندان ،جان خودش هم در خطر
است و از طرفي هم همه انتظار دارند ،پليس طوري
برخوردكندكهمجرمانهمآسيبوصدمهاينبينند
و پس پليس عالوه بر اينكه بايد از جان و مال و ناموس
ديگران دفاع كند ،بايد مراقب جان خود و مجرم هم
باشد و ما در برخورد پليس با اين افراد شاهد بوديم
كه هميشه تعداد زيادي از مأموران پليس جان خود
را از دست ميدهند .ما نبايد توقع داشته باشيم مأمور
پليس در برخورد با مجرمان خطرناك كه براي فرار از
دست پليس جان افراد ديگر را هم به خطر مياندازند،
محترمانه و با مهرباني برخورد كنند و الزم است قانون
بيش��تر از پليس حمايت كند و گرنه مأمور پليس
هنگام برخورد با مجرمان به شك و ترديد ميافتد،
چون نگران داستان و مشكالتي است كه بعد از آن
براي او پيش ميآيد و البته اين نياز به ريشهيابي دارد.
برخورد پليس بايد با بزهكاراني كه تازه وارد كارهاي
خالف و بزه شدهاند با مجرمان سابقه دار و خشني
كه براي جامعه خطرناك هستند ،متفاوت باشد و
طوري عمل كنند كه بزهكاران به آنها اعتماد كنند و
به زندگي عادي برگردند .مجرمان از همان ابتدا مجرم
بهدنيانيامدهاند و با توجه به شرايط زندگي ،خانوادگي
و نوع تربيت آنها و مش��كالتي كه داشتهاند ،در اين
گروه ق��رار گرفتهاند كه الزم اس��ت با پژوهشهاي
دقيق و علمي براي تربیت آنها و جلب اعتمادشان
گامهايي برداشت تا در  20يا  30سال آينده جامعه
بهتري داشته باشيم تا كمتر شاهد بروز جرائم خشن
باشيم و البته مس��تلزم اين اس��ت كه قوهقضائيه،
نيروي انتظامي ،رسانهها و ما روانشناسها ،جامعه
شناسان روانپزشكان ،معلمان وكساني كه مسئوليت
تربيت را به عهده دارند ،دست به دست هم بدهند و
كمك كنند تا در آينده شاهد جامعهاي با مشكالت و
معضالتكمتريباشيم.
*روانشناس

سارق گوشي وزير ورزش:

گوشيوزير را 200تومانفروختم!

س�ارق س�ابقه داري كه تلفن هم�راه وزير
ورزش و جوانان را در مراسم تشييع پيكر نادر
طالبزاده س�رقت كردهبود ،در بازجوييها
مدعي ش�د ،گوش�ي وزير را  200هزار تومان
فروخته بود .مأموران پليس پس از دستگيري
مالخر موفق به كش�ف گوش�ي وزير شدند.

ب��ه گ��زارش ج��وان،صب��ح روز يكش��نبه
11ارديبهش��تماه پس از پايان مراسم تشييع
مرحوم نادر طالبزاده ،مجري و از برنامه سازان
پيشكسوت سينما و تلويزيون به مأموران پليس
تهران خبر رس��يد گوش��ي تلفن همراه حميد
س��جادي ،وزير ورزش و جوانان در مسجد بالل
صدا و سيما سرقت شده است .با اعالم اين خبر
تيمي از كارآگاه��ان پليس آگاهي به دس��تور
بازپرس شعبه دوم دادس��راي ويژه سرقت براي
شناسايي و دستگيري س��ارق وارد عمل شدند.
بررسيهاي مأموران پليس نشان داد سارق در
شلوغي و ازدحام زياد جمعيت موفق به سرقت
تلفن همراه وزير ورزش شده است.
در حالي كه مأم��وران پليس در بررس��يهاي
دوربين مداربسته براي شناسايي سارق گوشي
وزير به خاطر انبوه جمعيت حاضر در مراسم با
مشكل روبهرو شدهبودند ،با شكايتهاي مشابه
ديگري هم در خيابانهاي شمالي تهران مواجه
شدند كه بررسيها همگي حكايت از آن داشت
سارق به شيوه جيببري و كيف قاپي در مراكز
شلوغ مترو و مراسمات ترحيم افراد پولدار گوشي
وكيف افراد حاضر در مراسم را سرقت ميكند.
شناسايي سارق سابقه دار
بدين ترتي��ب مأم��وران پليس فيل��م تمامي
دوربينهاي مداربس��ته محل حادثه را دقيق
مورد بررس��ي قرار دادن��د و در تمامي فيلمها
تصوير م��رد جواني را بهدس��ت آوردن��د كه با
نزديك شدن به طعمههايش به طرز ماهرانهاي
اقدام به جيب بري و س��رقت موبايل ميكرد.
همچنين در بررسيهاي دوربينهاي مداربسته
محل تش��ييع پيكر نادر طال��ب زاده مأموران
پليس مش��اهده كردند همان م��رد جوان در
ش��لوغي مراس��م خودش را به وزي��ر ورزش و
جوانان نزديك كرده و زماني كه محافظان وزير

به گزارش جوان ،س��ال گذشته مأموران
پليس ته��ران از درگيري منج��ر به قتل
در يكي از پاركهاي ش��هر باخبر و راهي
محل ش��دند .وقت��ي مأم��وران به محل
حادثه رسيدند ،شواهد اوليه نشان ميداد
درگيري بين چند پسر جوان اتفاق افتاده
اس��ت و در آن درگيري يكي از آنها به نام
داريوش بر اث��ر چند ضرب��ه چاقو راهي
بيمارستان شده است .همچنين مشخص
شد ضارب ۲۸ساله به نام بهادر نيز از محل
حادثه متواري شده است.
تالش براي دستگيري بهادر ادامه داشت
كه خبر رس��يد داري��وش بر اثر ش��دت
خونريزيها فوت كردهاست.
به اين ترتيب پرون��ده با موضوع قتل عمد
به جريان افتاد و دوس��ت مقتول به عنوان
ك مغازه
مطلع به مأموران گفت« :كارگر ي 
ميوه فروش��ي بودم .آن روز سفارش ميوه
م چند كيلو ميوه به
داشتيم و ميخواس��ت 
آدرس مش��تري ببرم .طي مسير از پاركي
كه سر راهم بود ،رد ميشدم كه چشمم به

به گزارش جوان ،چندي قبل زن جواني وحشت
زده به اداره پلي��س رفت و از رانن��ده خودروي
س��واري به اتهام آزار و اذيت و س��رقت اموالش
شكايت كرد.
شاكي در توضيح ماجرا گفت« :ساعتي قبل براي
خريد از خانهم��ان بيرون آمدم و به ب��ازار رفتم.
پس از خريد كنار خيابان منتظر تاكس��ي بودم
كه خودروي پژوي س��واري جل��وی پايم توقف
كرد .مرد جواني راننده آن بود و من هم به خيال
اينكه او مسافركش است ،مسيرم را گفتم و سوار
خودرواش شدم.
راننده پ��س از طي مس��افتي به بهان��ه ترافيك
مس��يرش را تغيير داد و وارد خيابان خلوتي شد
و من هم ب��ه او اعتراض كردم ،ام��ا راننده از زير
صندلياش چاقويي بي��رون آورد و مرا تهديد به

به گزارش جوان ،س��رگرد محمد زيدي،
معاون اجتماعي پلي��س امنيت پايتخت
گفت :چندي قبل به مأموران پايگاه دهم
پليس امنيت خبر رس��يد مردان قمه به
دست با ايجاد درگيري در بزرگراه شهيد
س��عيدي چن��د نف��ر را مج��روح و روانه
بيمارستان كردهاند.
مأموران پلي��س بعد از حض��ور در محل
متوجه شدند كه س��ه مرد شرور لحظاتي

س�ارق حرف�هاي ك�ه موتورس�يكلت
پيكه�اي غ�ذا را س�رقت ميك�رد،
س�رانجام ب�ه دام پلي�س افت�اد.

در حال صحبت كردن با افراد ديگر بودهاند در
فرصتي مناس��ب تلفن هم��راه وي را از داخل
جيب كتش س��رقت ميكن��د و از مخل خارج
ميشود.
پس از بهدس��ت آمدن چهره مته��م ،مأموران
پليس آلبوم متهمان سابقه دار را بررسي كردند
و دريافتند متهم سارق سابقهداري به نام پرويز
اس��ت كه قبل از اين چند بار به اتهام سرقت و
كيف قاپي دستگير و روانه زندان شده است.
بدين ترتي��ب مأم��وران پليس ب��ه مخفيگاه
سارق س��ابقهدار رفتند و وي را دس��تگير و از
مخفيگاه��ش تعدادي رم و پنج گوش��ي تلفن
همراه سرقتي كشف كردند كه بررسيها نشان
داد تمامي گوشيها در مراسمات و مكانهاي
شلوغ به شيوه جيب بري سرقت شده است.
اعتراف به سرقت گوشي وزير
متهم 30س��اله پس از انتقال به اداره پليس
ابتدا مدعي شد كه گوشي تلفن همراه را روي
زمين پيدا كردهاس��ت ،ام��ا در بازجوييهاي
فني به س��رقتهاي سريالي و س��رقت تلفن
همراه وزي��ر اعت��راف كرد .او گف��ت« :چند

سالي است كه وارد جرگه خالفكاران شدهام
و ب��راي بهدس��ت آوردن پول از ش��هروندان
س��رقت ميكنم .من در اين م��دت در جيب
بري حرف��هاي ش��دهام به طوريك��ه هنگام
س��رقت طعمهام اص ً
ال متوجه نميشود ،البته
بعد از مدتي به دام مأموران گرفتار ميش��وم
و تا االن هم ش��شبار به اتهام سرقت و جيب
بري به زندان رفتهام و آخرين بار هم يكسال
قبل از زندان آزاد ش��دم .پس از آزادي دوباره
سرقتهايم را شروع كردم ،اما اين بار تصميم
گرفت��م طعمههايم را در مكانهاي ش��لوغ و
مراس��مات ترحيم انتخاب كنم .گاهي طعمه
هايم را در مترو ش��كار ميكردم ،اما بيشتر به
مراسمات تشييع جنازه و ترحيم افراد مشهور
و پولدار ميرفتم ،چون ميدانستم كه در آن
مراسمات افراد پولداري شركت ميكنند و من
سرقت پر بارتري ميتوانم انجام دهم .در آنجا
س��عي ميكردم طوري رفتار كنم كه همگي
فكر كنند من از بس��تگان مرحوم هستم و به
اين شيوه به افراد نزديك ميشدم و در فرصت
مناسب جيب بري ميكردم».

وي ادامه « :وقتي متوجه شدم نادر طالبزاده
فوت كرده اس��ت ،تصميم گرفتم در مراس��م
تش��ييع او ش��ركت كنم و دس��ت به سرقت
بزن��م .چ��ون مطمئن ب��ودم افراد مش��هور و
پولداري در آن مراس��م ش��ركت ميكنند و از
طرفي ميدانس��تم به خاطر شخصيت مرحوم
طالبزاده افراد زيادي در تش��ييع جنازهاش
شركت ميكنند و من در آن شلوغي راحتتر
ميتوان��م جيبب��ري كن��م .آن روز من مرد
ميانسالي را كه كتك شلوار به تن داشت و چند
محافظ هم او را همراه��ي ميكردند به عنوان
طعمه انتخ��اب كردم ،اما خبر نداش��تم كه او
وزير ورزش و جوانان اس��ت .م��ن در فرصتي
مناسب به او نزديك شدم و تلفن همراهش كه
جي  5بود سرقت كردم و بعد هم در شهرستان
اسالمشهر به قيمت 200هزار تومان فروختم».
با اعتراف متهم ،مأموران پليس موفق ش��دند
مالخر را شناس��ايي کنند و او را بازداش��ت و
گوش��ي تلفن همراه وزير را هم از وي كش��ف
كرده و ب��ه او بازگردانند .تحقيقات بيش��تر از
متهم جريان دارد.

بهادر افتاد .او كنار دختر جواني نشسته بود
و داش��تند با هم صحبت ميكردند .بهادر
وقتي مرا ديد اعتراض ك��رد و مدعي بود
ك سيلي
به آنها نگاه چپ كردهام .سپس ي 
به صورتم زد .حرفي ن��زدم و بعد از اينكه
سفارش مش��تري را تحويل دادم به مغازه
رفتم و ماجرا را براي ديگر كارگران مغازه
تعريف كردم .بعد همراه چن��د نفر از آنها
به پارك رفتيم .وقتي بهادر ما را ديد كار به
درگيري كشيد و در آن درگيري او با چاقو
به داريوش چند ضربه زد و فرار كرد».
بعد از اين توضيحات ،پسر جوان به اتهام
قتل عمد تحت تعقيب ق��رار گرفت و دو
ماه بعد از حادثه شناس��ايي و بازداش��ت
شد .او در روند بازجوييها به قتل اعتراف
كرد و در شرح ماجرا گفت« :روز حادثه با
دختر مورد عالقهام مهتاب در پارك قرار
مالقات داشتم.وقتي مهتاب رسيد روي
يك صندلي نشس��تيم و در حال صحبت
بودي��م كه ش��اگرد مغازه ميوه فروش��ي
حوالي همان پارك از كنار ما رد شد و نگاه
معناداري به مهتاب انداخت .به او اعتراض
كردم ،اما با تندي جوابم را داد اين شد كه
عصباني شدم و يك س��يلي به او زدم .آن
پس��ر جوان رفت ،اما دقايقي بعد با چند

نفر از كارگران مغازه به پ��ارك آمد .آنها
به من حمله كردند .سپس مقتول مقابل
مهتاب فحاشي كرد .با اين رفتار درگيري
باال گرفت و من به خاطر فحاشي مقتول
عصباني شدم و چند ضربه به او زدم».
متهم در آخر گفت« :باور كنيد قصد قتل
نداش��تم و بيهدف ضرباتي به او زدم ،اما
بعد از چن��د روز فهمي��دم داريوش فوت
كرده است .اين شد كه از ترس فرار كردم
و خودم را پنهان كرده بود تا شناس��ايي
نشوم ،اما بيفايده بود و پليس مرا دستگير
كرد .اش��تباه كردم و به خاطر عصبانيت
مرتكب قتل شدم .حاال درخواست گذشت
دارم».
متهم بعد از اقرار به قت��ل ،صحنه جرم را
بازس��ازي كرد و راهي زندان شد .پرونده
در حال كامل شدن بود كه پدر مقتول به
دادسرا رفت و اعالم گذشت كرد ،اما مادر
مقتول درخواس��ت قصاص ك��رد و گفت
راضي به گذشت نيست.
به اين ترتيب پرونده ب��ه دادگاه كيفري
يك استان تهران فرستاده شد و متهم بعد
از تعيين ش��عبه در وقت رسيدگي مقابل
هيئت قضايي شعبه دهم از خودش دفاع
خواهد كرد.

قتل كرد .در حالي كه خيلي ترسيده بودم تصميم
گرفتم در خ��ودرو را باز كن��م و در حال حركت
خودم را از خودرو به داخل خيابان بيندازم ،اما در
خودرو از داخل باز نميشد و تازه فهميدم در دام
مجرم خطرناكي گرفتار شدهام.
بههرحال راننده شيطان صفت مرا به خيابان خلوتي
در اطراف تهران برد و پس از آزار و اذيت ،كيفم را
كه كارته��اي عابرم ،تلفن همراه��م و پولهايم
داخل آن بود به زور گرفت و مرا از داخل خودرو به
پايين انداخت و فرار كرد .االن به اداره پليس آمدم
تا از مرد جوان ناش��ناس به اتهام آدم ربايي ،آزار و
اذيت و سرقت اموالم شكايت كنم».
با شكايت زن جوان پرونده به دستور قاضي تقويان،
بازپرس شعبه هشتم دادسراي امور جنايي تهران
براي رسيدگي و شناسايي متهم در اختيار تيمي از
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
كالهبرداري از دوستان شاكي
در حالي ك��ه تحقيقات درباره اي��ن حادثه ادامه
داشت ،شاكي دوباره به اداره پليس رفت و گفت

متهم با فرس��تادن پیامک به گوش��ي دوستان و
بستگانش از آنها درخواس��ت پول كرده و به اين
شيوه از آنها كالهبرداري كرده است.
وي گفت « :حادثه روز تعطيلي رخ داد و ساعتي
بعد من متوجه شدم ،متهم همه پولهاي داخل
كارت عابرم را برداشت كرد ،اما فكر نميكردم او
از طريق شماره تلفن من به دوستانم پيام بدهد
و به بهانه قرض گرفتن پول از آنها كالهبرداري
كن��د .آن روز به خاطر تعطيلي من نتوانس��تم
كارت عابرم و س��يمكارتم را مس��دود كنم كه
مرد ش��يطان صفت براي تعدادي از دوس��تان
و بستگانم پيامهاي نوش��تاري و با استفاده از
برنامه تغيي��ر صدا ،پيامهاي صوتي فرس��تاده
ودرخواست پول كرده بود .دوستان و بستگانم
وقتي پيامهای ارس��الي را خوان��ده بودند كه
نوشته بود من در بيمارس��تان هستم و نياز به
پول دارم به ش��ماره كارت ارس��الي پول واريز
كرده بودند .تعدادي از دوس��تانم امروز به من
پيام دادند كه بدهيام را به آنها پرداخت كنم و

ب��ه گ��زارش ج��وان ،چن��د روز قب��ل
ش��كايتهاي مش��ابهي درباره س��رقت
موتورس��يكلت پيكهاي غذا در ش��مال
تهران به مأم��وران پليس گزارش ش��د.
شاكيان به پليس گفته بودند ،وقتي براي
گرفتن سفارش وارد رستوران شده بودند،
موتورسيکلتش��ان سرقت شدهاست .در
حالي كه ه��ر روز بر تعداد ش��كايتهاي
مطرح شده اضافه ميشد ،مأموران پليس
با بررس��ي دوربينهاي مداربسته موفق

شدند ،چهره سارق را شناسايي كنند .در
شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس
هنگام گشتزني در خيابان باهنر سارق را
در حال سرقت يك موتورسيکلت مقابل
يكي از رستورانها شناسايي کرده و براي
بازداشت وي وارد عمل شدند .مرد سارق
كه از حضور پليس با خبر شده بود ،سوار
بر موتور از محل متواري شد ،اما مأموران
موفق شدند در جريان تعقیب و گريز او را
بازداش��ت كنند .متهم در بازجوييها به
سرقتهاي سريالي به اين شيوه اعتراف
كرد .تحقيقات از متهم به دستور بازپرس
جريان دارد.

تصادف مرگبار سارق هنگام فرار

س�ارقان موتورس�وار پس از سرقت
گوش�ي تلفن همراه راننده خودروي
الن�ود در ح�ال ف�رار بودن�د ك�ه با
ي�ك س�واري پراي�د تص�ادف ك�رد
و يك�ي از آنه�ا ب�ه كام م�رگ رفت.

ب��ه گ��زارش ج��وان ،روز
شنبه30ارديبهشتماه مأموران پليس
از حادثه رانندگ��ي در خيابان تيموري
در منطقه س��تارخان با خبر ش��ده و در
محل حاضر شدند .بررسيها نشان داد
راكب و تركنش��ين موتورس��يکلت در
جريان تصادف با خودروي سواري پرايد
دچار حادثه ش��دهاند كه به بيمارستان
منتقل شدند.
س��اعتي بعد از بيمارس��تان خبر رسيد
راك��ب موتورس��يكلت به علت ش��دت
جراحت جانش را از دس��ت داده است.
در جريان تحقيقات بيش��تر معلوم شد

كه راكب و ترك نشين موتورسيكلت هر
دو سارق بودند و لحظاتي قبل از حادثه
گوش��ي تلفن همراه رانن��ده خودروي
النود را سرقت كرده و در حال فرار بودند
كه دچار حادثه شدند.
بعد از آن ب��ود كه مأموران در بازرس��ي
لوازم موتورس��واران پنج گوش��ي تلفن
همراه س��رقتي كش��ف كردن��د .راننده
خودروي النود به پليس گفت :لحظاتي
قبل از س��رقت با خ��ودرو در حال عبور
بودم و داشتم با گوش��ي تلفن همراهم
حرف ميزدم كه ترك نشين يك موتور
گوشيام را سرقت كرد .من هم با خودرو
در حال تعقيب آنها بودم كه با يك پرايد
عبوري تصادف كردند و متوقف شدند .به
دستور بازپرس جسد به پزشكي قانوني
منتقل شد و تحقيقات در اين باره جريان
دارد.

تصادف آتشين تانكرهاي حامل سوخت

تصادفسهتانكرحاملسوختدربزرگراه
جهرم ب�ه الر حادثه آتش�ين را رقم زد.

به گزارش فارس ،خليل عبداللهي مديركل
مديريت بحران اس��تانداري فارس گفت:
س��اعت  ۱۰صب��ح روز گذش��ته تصادف
سه تانكر حامل س��وخت حوالي مجتمع
رفاهي بزرگراه جهر م منجر به آتشسوزي

س��ه خودرو ش��د كه ديوار حفاظتي براي
جلوگيري از آسيب به خودروهاي در حال
تردد ايجاد شد.
وی با بيان اينكه ت�لاش امدادگران براي
اطفاي حريق به جريان افتاد از مصدوميت
چهار نفر در اين باره خبر داد .علت حادثه
در دست بررسي است.

نجات كارگر از چاه  15متري

کارگریكهبهقعرچاه15متريسقوطكرده
بود با تالش امدادگ�ران نجات پيدا كرد.

به گزارش جوان،ساعت  11:45روز گذشته
به آتشنشانان ايس��تگاه  80خبر رسيد در
پروژههاي در حال ساخت بزرگراه اردستاني
مردي به داخل چاه 15متري سقوط كرده
است.
محمود عبداللهي رئيس ايستگاه  80گفت:

وقتيدرمحلحاضرومتوجهشديمكارگران
در حال حفاري چاه بودند كه ناگهان يكي از
آنها به داخل چاه س��قوط كرده و به شدت
دچار آس��يب ش��ده بود .امدادگران بعد از
ايمنسازي محل خود را به قعر چاه رسانده
و كارگر را كه دچار مصدوميت شده بود ،به
بيرون منتقل كرده و تحويل عوامل اورژانس
حاضر در محل دادند.

مرگ راننده پژو در تصادف با شتر

تص�ادف خ�ودروي پ�ژو پ�ار س ب�ا
ش�تر در شهرس�تان س�يريك
م�رگ رانن�ده را ب�ه هم�راه داش�ت.

آدم ربايي در تهران پس از قتل در غرب كشور

م�رد ش�رور پ�س از قت�ل در يك�ي از
ش�هرهاي غربي كش�ور ب�ه ته�ران گريخت
و اي�ن ب�ار دس�ت ب�ه آدمرباي�ي زد ك�ه از
س�وي پلي�س تح�ت تعقي�ب ق�رار دارد.

مردان شرور كه در جريان درگيري در
بزرگراه شهيد سعيدي سه نفر را به ضرب
قمه مجروح كرده بودند ،بازداشت شدند.

قب��ل از حضور پلي��س از مح��ل متواري
شدهاند.
مأموران در جريان تحقيق��ات ميداني و
بررس��ي دوربينهاي مداربسته مخفيگاه
متهمان را در جنوب غرب تهران شناسايي
و آنها را بازداش��ت كردند .بررسي سوابق
متهمان نش��ان داد كه هر سه از مجرمان
سابقهدار هستند .متهمان در بازجوييها به
قدرتنمايي و ضرب و جرح اعتراف كرده و
گفتند به خاطر خصومت شخصي دست به
اين كار زده بودند كه به همراه پرونده راهي
دادسرا شدند.

سرقت موتور پيكهاي غذا

اعتراف به قتل كارگر ميوه فروش

پس�ر جواني ك�ه در جري�ان درگيري
در يك�ي از پاركه�اي ش�هر كارگ�ر
مغ�ازه مي�وه فروش�ي را ب�ه قت�ل
رس�انده ب�ود ،محاكم�ه ميش�ود.

بازداشت عامالن شرارت
در بزرگراه سعيدي

من تازه متوجه شدم مرد آدم ربا به اين شيوه از
تعداد زيادي از دوستان و بستگانم كالهبرداري
كرده است».
قاتل فراري
با بهدست آمدن اين اطالعات مأموران تحقيقات
تخصصي خ��ود را براي شناس��ايي متهم ادامه
دادند تا اينكه با بررسي دوربينهاي مداربسته
محل حادثه موفق به شناس��ايي مرد ش��يطان
صفت ش��دند .بررس��يهاي مأموران نشان داد
متهم فرش��اد نام دارد .همچنين مشخص شد
وي در سال  96در درگيري در يكي از شهرهاي
غربي كشور مرتكب قتل ش��ده است و به اتهام
مباش��رت در قتل تح��ت تعقي��ب كارآگاهان
مبارزه با قتل شهرستان محل حادثه قرار دارد.
بدين ترتيب مأموران براي دس��تگيري متهم
به مخفيگاه وي رفتند ،ام��ا دريافتند وي پس
از حادثه آدمرباي��ي و تعرض ب��ه زن جوان به
مكان نامعلومي گريخته است .تحقيقات براي
دستگيري متهم ادامه دارد.

حادثه رانندگي شامگاه ش��نبه در محور
سيريك ميناب حد فاصل شهر بندر گروگ
تا روستاي بنداران در اس��تان هرمزگان
اتفاق افتاد.

س��يد علي ارجمن��د ،رئي��س راهداري
شهرستان س��يريك گفت كه در جريان
تصادف پژو پارس با شتر ،راننده خودرو به
علت شدت جراحت فوت شد.
وي گفت :افزايش شترهاي سرگردان در
اين محورها منجر به بروز سوانح رانندگي
ميشود.
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