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   غالمرضا مسکنی 
پس�ر زی�رک وقت�ی ب�ا پلی�س قالب�ی   
او  س�اختگی  ق�رار  در  ش�د  روب�ه رو 
انداخ�ت.  پلی�س  مأم�وران  دام  ب�ه  را 
عص��ر روز سه ش��نبه 24 آبان، پس��ر جوانی در 
تهران ب��ه کالنت��ری 181 وردآورد رفت و برای 
بازداش��ت مرد مأمورنمایی درخواس��ت کمک 
کرد و گفت، پلی��س قالبی تا س��اعتی دیگر در 
یکی از خیابان های غربی تهران با او قرار مالقات 

گذاشته است. 
وی در توضی��ح ماجرا گف��ت: »دقایقی قبل در 
نزدیکی پارک چیتگر در حال عبور بودم که مرد 
جوانی راه مرا س��د کرد. وی گفت پلیس مخفی 
اس��ت و مأموریت دارد گوش��ی های سرقتی را 
ردیابی و سارقان را دس��تگیر کند. مرد جوان به 
من گفت تلفن همراه مرا ردیابی کرده و متوجه 
شده که س��رقتی اس��ت و باید همراه او به اداره 
پلیس بروم. در حالی که از حرف های او ش��وکه 
ش��ده بودم، گفتم که تلفن همراهم را چند روز 
قبل خریده ام و فاکت��ور و کارتن آن هم موجود 
اس��ت، اما االن همراهم نیس��ت. مرد جوان به 
حرف های من توجهی نکرد و حرف های خودش 
را تکرار کرد و گفت، س��ارق تلفن همراهی که 
من خریده ام با کارتن سرقت کرده و با کارتنش 
فروخته اس��ت. او گفت باید با تلف��ن همراهم با 
مرکز تماس و اس��تعالم نهای��ی را بگیرد و من 
هم تلفنم را در اختیار او گذاشتم. مرد مأمورنما 
تماس��ی گرفت و ثانیه هایی با فردی حرف زد و 
وقتی تلفن را قطع کرد، گفت مرکز اعالم کرده 

که تلفن من سرقتی است و باید همراه او به اداره 
پلیس بروم.« 

   رشوه چند میلیونی 
پسر جوان ادامه داد:  »او ادعا کرد خودروی پلیس 
در خیابان بغلی منتظر اس��ت و مرا مجبور کرد 
همراهش بروم، اما هنوز چند قدمی برنداش��ته 
بودیم که پیشنهاد رشوه داد. پلیس قالبی گفت 
اگر همراه او به اداره پلیس بروم برای من پرونده 
تشکیل می شود و س��ابقه دار می شوم، اما اگر 2 
میلیون و 500 هزار تومان به او بدهم، او موضوع 
را نادیده می گیرد. من از اول به او مشکوک بودم، 
اما وقتی درخواست رشوه داد، مطمئن شدم او 
پلیس قالبی اس��ت و تصمیم گرفتم او را به دام 
مأموران بیندازم. من طوری رفتار کردم که فکر 
کند من به او مشکوک نشده ام و با التماس از او 
خواستم مبلغ رش��وه را کم کند. من به او گفتم 
االن پول همراهم نیست و پیشنهاد دادم مدرک 
شناس��ایی گرو بگذارم و تا ساعتی دیگر برای او 
پول فراهم کنم. مرد مأمور نما قبول کرد و با من 
در یکی از خیابان ها قرار گذاشت تا برای او پول 
ببرم. وقتی از او جدا شدم بالفاصله به کالنتری 
آمدم تا همراه مأموران س��ر قرار برویم و پلیس 

قالبی را دستگیر کنیم.« 
   قرار اخاذی 

پس از طرح این شکایت، مأموران پلیس همراه 
پسر جوان راهی محل قرار ش��دند و به صورت 
نامحس��وس محل را تحت نظر گرفتند. دقایقی 
بعد پلیس قالبی ب��ه امید اینکه از پس��ر جوان 
اخاذی کند در محل حاضر شد، اما خبر نداشت تا 

دقایقی دیگر زیرکی شاکی، او را در دام مأموران 
پلیس گرفت��ار می کن��د. مأم��وران وقتی مرد 
مأمورنما را در حال صحبت با پسر جوان دیدند 
در اقدامی غافلگیرانه  او را ب��ه دام انداختند و به 

کالنتری منتقل کردند. 
متهم که چ��اره ای جز اعتراف نداش��ت، مدعی 
شد که به خاطر هزینه بیماری خواهرش نقشه 

اخاذی را طراحی و اجرا کرده است.
وی در ادعای��ی گفت: »مدتی قب��ل خواهرم به 
بیماری سختی مبتال شد و هزینه درمانش زیاد 
بود. من و خانواده ام پولی برای درمان او نداشتیم، 
به همین خاطر مجبور شدم برای هزینه درمانش 
از مردی 13میلیون تومان ن��زول کنم. قرار بود 
پول را چند ماهه با سودش برگردانم، اما نتوانستم 
نه اصل پول و نه سود آن را  به صاحبش برگردانم. 
هر روز به سود پول او افزوده می شود تا جایی که 
االن 26 میلیون تومان شده است. خیلی تالش 
کردم از فرد دیگری پول قرض بگیرم، ولی کسی 
به من پول نداد. مدتی بود حیران و س��رگردان 
بودم تا اینکه هنگام تماش��ای فیلم س��ینمایی 
متوجه شدم مردی در پوش��ش مأمور پلیس از 
مردم اخاذی می کند و من هم تصمیم گرفتم به 
این شیوه از شهروندان اخاذی کنم و بدهی ام را 

به مرد نزول خور پس بدهم.« 
وی ادامه داد: »من ه��ر روز داخل خیابان های 
خلوت پرسه می زدم و به دنبال طعمه می گشتم 
تا اینکه ساعتی قبل پس��ر جوانی را در خیابان 
خلوتی دیدم که تلفنی در حال حرف زدن بود، به 
او نزدیک شدم و خودم را پلیس معرفی کردم و 

قتل شوهر مبهم باقي ماند

گوشی تلفن همراه سردسته آدم ربایان در محل جا ماند 

   محبوبه قرباني 
پرون�ده قت�ل م�ردي ک�ه در آن، همس�ر و 
ی�ک پزش�ک میانس�ال بازداش�ت ش�ده 
بودن�د، ب�ا تبرئ�ه متهم�ان بس�ته ش�د. 
اول تیر ماه س��ال ۹5، زن جوان��ي با کالنتري 
20۷ بومهن تماس گرفت و مأموران را از مرگ 
مشکوک شوهرش با خبر کرد. با اعالم این خبر 
مأموران به خانه م��ورد نظر رفتند و با جس��د 
مرد 38 ساله ای به نام س��عید روبه رو شدند که 
روي زمین افتاده بود. همسر آن زن به مأموران 
گفت: »همراه دخترم به ن��ام تارا در خانه بودیم 
که شوهرم از محل کار به خانه آمد. او شامش را 
خورد و همان جا کنار سفره دراز کشید و خوابید. 
فکر کردم از خستگي نمي تواند به اتاقش برود و 
بخوابد به همین خاطر ب��راي او پتویي آوردم و 
روي او انداختم. سفره را جمع کردم و ظرف ها 
را شستم، سپس باالي سر شوهرم رفتم تا او را 
بیدار کنم که دیدم پتو از روي او کنار رفته و از 
دهانش کف خارج شده اس��ت. هر چه صدایش 
کردم جوابي نشنیدم، آنجا بود که متوجه شدم 

او دیگر نفس نمي کشد. « 
با انتقال جسد به پزشکي قانوني تحقیقات در این 
زمینه آغاز شد و مأموران به اختالفات دامنه دار 
مقتول با همس��رش پ��ي بردند. کارشناس��ان 
پزش��کي قانوني هم اعالم کردن��د علت فوت 
مسمومیت با س��یانور بوده است. به این ترتیب 
تحقیق��ات وارد مرحله تازه اي ش��د و مأموران 
دریافتند همسر مقتول شب حادثه تماس هاي 

متعددي با پزش��ک میانس��الي به نام محمود 
داشته اس��ت، بنابراین ش��راره به عنوان اولین 
مظنون تح��ت بازجویي قرار گرف��ت. او با اقرار 
به اختالف و درگیري با شوهرش مدعي شد از 
مرگ شوهرش اطالعي ندارد و گفت احتماالً او 
با خوردن قرص خودکش��ي کرده است. آن زن 
درباره تماس هاي مکرر با مرد پزشک نیز گفت 

درباره مسائل کاري با او تماس گرفته است. 
با ثبت این اظهارات، پزشک میانسال نیز بازداشت 
ش��د. او در بازجویي ها گفت: »از قبل ش��راره را 
مي شناختم و مدتي با هم رابطه کاري داشتیم. 
آن ش��ب هیچ تماس��ي با او نگرفته بودم. وقتي 

فهمیدم س��عید فوت کرده است، شوکه شدم. او 
مردي سرخوش و اهل تفریح و ورزش بود. شنیدم 
شب حادثه هم با دوستانش به فوتبال رفته  و از 
سالمت جسماني خوبي برخوردار بود. از ماجراي 
قتل اطالعي ندارم. «  با ثبت این توضیحات اما با 
شکایت اولیاي دم و شواهد و قرائن موجود، شراره 
به اتهام مشارکت در قتل و مرد پزشک به اتهام 
معاونت در قتل راهي زندان ش��دند و پرونده با 
صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري یک استان 
تهران فرستاده شد. دو متهم با تعیین شعبه در 
وقت رسیدگي مقابل هیئت قضایي شعبه یازدهم 

دادگاه حاضر شدند. 

   جلسه محاکمه و تبرئه اتهام 
با اعالم رسمیت جلسه از سوي قاضي حشمتیان، 
پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت: »عروسم مادر 
نوه ام است، به همین خاطر به شرط پرداخت دیه 
اعالم گذشت مي کنم و قصاص نمي خواهم« بعد 
از این درخواست، اما مادر مقتول گفت راضي به 
گذشت نیست و درخواست قصاص دارد. در ادامه 
متهم به جایگاه رفت و جرم��ش را انکار کرد. او 
در دفاع از خود گفت: »در همه مراحل بازجویي 
گفته ام ش��وهرم را نکش��ته ام. قبول دارم با هم 
اختالف داش��تیم، اما راضي به مرگ او نبودم. او 
پدر دخترم بود و هیچ وقت راضي نبودم دخترم 

این روزها را ببیند. « 
در ادامه مرد پزشک نیز به جایگاه رفت و با انکار 
جرمش گفت: »من مقت��ول را ندیده بودم و با او 
هیچ اختالفي نداش��تم. رابطه من با همس��ر او 
نیز کاري بود و همین چند تماس مرا به دادگاه 
کشانده است. در قتل نقشي نداشتم و اتهامم را 

قبول ندارم. « 
با انکار متهمان، اولیاي دم در جواب سؤال ریاست 
دادگاه درباره اینکه حاضر هستید براي گناهکار 
بودن متهمان قس��م بخورید یا قسم متهمان را 
قبول داری��د، گفتند: »حاضر به خوردن قس��م 

نیستیم. قسم متهمان را هم قبول نداریم. «
در آخر هیئت قضایي وارد ش��ور ش��د و با مرور 
برگه هاي پرونده از آنجایي که ردي از اتهام براي 
همسر مقتول و پزشک میانسال وجود نداشت، 

حکم تبرئه آنها را صادر کردند. 

   آرمین بینا 
جا ماندن گوشی تلفن همراه سردس�ته آدم ربایان در خودروی 

گروگان راز ماجرا را برمال کرد . 
چند روز قبل مرد جوانی در تهران سراس��یمه به اداره پلیس رفت و 
از یکی از دوستانش که با همدس��تی دو مرد دیگر او را ربوده و مبلغ 

38میلیون تومان از او سرقت کرده بودند، شکایت کرد. 
شاکی در توضیح ماجرا گفت: »من کارگر پمپ بنزینی در منطقه کیانشهر 
در جنوب تهران هستم. مدتی قبل همکاری به نام اردشیر داشتم که در 
کار خرید و فروش سهمیه بنزین بود. او مدتی بعد از پمپ بنزین رفت، اما 
همیشه برای خرید و فروش سهمیه بنزین به محل کارم می آمد. چند روز 
قبل 10 میلیون تومان از او سهمیه بنزین خریدم تا بفروشم و درآمدی 
کسب کنم. چند روزی طول کشید تا اینکه تمامی سهمیه را فروختم و 
تصمیم گرفتم پولش را پس بدهم، به همین خاطر با او تماس گرفتم و او 
هم با من در یکی از خیابان ها قرار گذاشت. من در حالی که عالوه بر 10 
میلیون تومان طلب او، 28 میلیون تومان پول فروش بنزین هم که متعلق 

به صاحب جایگاه و همراه بود، راهی محل قرار شدم.« 

   رها در بیابان 
شاکی ادامه داد: »وقتی اردشیر به محل آمد، متوجه دو مرد غریبه 
شدم که با ابرو و چشمانشان به هم اشاره می کردند، اما خبر نداشتم 
آنها چه نقشه ای برای من دارند. لحظاتی بعد دو مرد به من و دوستم 
حمله کردند و با تهدید چاقو ما را به داخل خودرویم کشاندند. آنها 
دست و پای ما را با طناب بستند و س��پس یکی از آنها پشت فرمان 
خودروی من نشس��ت و به راه افتاد. آنها ما را تهدید به مرگ کردند 
و گفتند اگر حرکتی کنیم ما را با چاقو می کشند. من همان اول به 
دوستم مشکوک شدم و احتمال دادم او نقشه آدم ربایی را طراحی 
کرده باش��د، اما آدم ربایان، او را کتک زدند تا من متوجه نقشه آنها 
نشوم. به هرحال ساعتی بعد آنها مرا با دست و پای بسته در بیابان های 
اطراف تهران رها کردند و با س��رقت تمامی پول ها، همراه دوستم با 
خودروی من از محل دور شدند. به سختی دست و پایم را باز کردم 
و با خودروی عبوری خودم را به تهران رس��اندم. االن من به دوستم 
مشکوک هستم و احتمال می دهم او با همدستی دو مرد دیگر این 

نقشه را طراحی و اجرا کرده باشد.« 

   پیامک آدم ربایی 
 با طرح این شکایت، پرونده به دستور بازپرس دادسرا در اختیار تیمی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. در حالی که مأموران پلیس 
تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی آدم ربایان آغاز کرده بودند، 
شاکی دوباره به اداره پلیس رفت و گفت آدم ربایان، خودروی او را در 

یکی از خیابان های جنوبی تهران رها کرده اند. 
وی گفت: »ساعتی قبل از کالنتری محل با من تماس گرفتند و اعالم 
کردند خودرویم در یکی از خیابان ها رها ش��ده اس��ت. مأموران در 
بازرسی از داخل خودرو، تلفن همراه یکی از متهمان را کشف کردند 

که فکر می کنم متعلق به اردشیر باشد.« 
کارآگاهان در بررس��ی تلفن همراه که متعلق به اردشیر بود با چند 
پیامک روبه رو شدند که در آن اردشیر نقش��ه آدم ربایی را برای دو 
دوستش توضیح داده بود. بدین ترتیب بررسی  های مأموران پلیس 
نشان داد نقشه آدم ربایی را اردشیر طراحی و با همدستی دو نفر از 
دوستانش اجرا کرده است. تحقیقات برای دس��تگیری آدم ربایان 

ادامه دارد.

هوشیاری شاکی

مفقودى
برگ سبز و برگ كمپانى خودروى سـوارى تويوتا كروال 1800 
GLI رنگ سفيد مدل1990 به شماره پالك ايران38-653د95 
و شماره شاسى 900326890 و شماره موتور 2123803 متعلق 
به زهرا رحيمى سليم آباد باكد ملى 0310009014 مفقود گرديده 
البرز و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

مفقودى
برگ سبز  خودروى سوارى پژو  به رنگ سفيد روغنى  
مدل 1390  به شـماره موتور 12490282189 و شماره 
شاسى NAAN21CA6CK137686  و شماره انتظامى 
ايران15- 135 س83 مفقـود شـده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

مفقودى
برگ سـبز و سـند كمپانى و كارت ماشين سـوارى اپتيما 
  kNAGH414BA5448715 مدل 2010 به شماره شاسى
 و شـماره موتـور G6EAAA488596  و شـماره پـالك
ايران59 /441ص51 به رنـگ برنزى (قهوه اى) بـه نام ليال 
گلستان خانه گير مفقودگرديده و از درجه اعتبار ساقط است.   

پیشگیری بهتر از درمان
یکی از شعارهای حوزه سالمت »پیشگیری بهتر از درمان« است. شعاری 
اساسی که توجه به آن مانع هدررفت هزینه های مادی و روانی می شود. 
به خطر افتادن سالمت جسم، پیامدهایی مثل از دست رفتن سالمت 
روان فرد بیمار، نگرانی خانواده، دوستان و هدررفت هزینه های بسیار 
را به دنبال دارد. از همین رو کسانی که حفظ سالمت را مورد توجه قرار 
می دهند در مباحث مطرح شده حوزه پیشگیری اهتمام دارند. موضوعات 
مطرح شده در بستر اجتماعی هم اقتباسی از همین شعار دارد، به این 
مضمون که هر جا به این توصیه عمل شود، دریافت کنندگان خدمات 
از آن رضایت دارند و هر جا این توصیه محلی از اعراب نداش��ته باشد، 

نارضایتی دریافت کنندگان خدمات را به دنبال خواهد داشت.
جامعه ما این روزها با آسیب های بس��یاری دست به گریبان است که 
ریشه در بی توجهی به امر پیش��گیری دارد. سوانح رانندگی سال های 
زیادی است که بخش مهمی از جمعیت کش��ور را که سرمایه انسانی 
به حس��اب می آید، به هدر می دهد. مرگ ساالنه 1۷ هزار نفر و معلول 
و مجروح شدن بیش از 300 هزار نفر آماری نیست که بتوان به آسانی 
از کنار آن عبور کرد، اما ساختارهای مدیریتی به راحتی آب خوردن از 
کنار این آمارهای هولناک عبور می کند. براساس گزارش پلیس راهور، 
مرگ هر شهروند در جریان این سوانح، 5 میلیارد تومان به تولید ملی 
کشور خس��ارت وارد می کند. حال این پرسش مطرح می شود که چرا 
ساختار مدیریتی حاضر است این هزینه کالن به کشور تحمیل شود، اما 
در حوزه پیشگیری هزینه ای نشود؟ آنگونه که همواره در شرح چرایی 
وقوع این س��وانح آمده، این دالیل سه س��اختار عامل انسانی، وسیله 
نقلیه و جاده را شامل می شود که مباحث بس��یاری درباره آن مطرح 
شده است. خودروهای مونتاژ داخل معروف به ارابه های مرگ، متهم 
اصلی پرونده سوانح رانندگی هستند که چرخ هایشان به قیمت گزاف 
در جاده های ناایمن می چرخد و قربانی می گیرد. بنابراین تا زمانی که 
نشود از چرخش این خودروها در جاده ها جلوگیری کرد، نمی شود به 

کاهش سوانح هم امید داشت.
س��رقت، کالهبرداری، مصرف  مواد مخدر، یله بودن فضای س��ایبر،  
زمین خواری، ساخت و س��ازهای غیرمجاز و آسیب هایی از این دست 
که ما مدام درباره آن گزارش های خود را مطرح می کنیم، پیوست هایی 
دارند که آسیب های آن به دلیل بی توجهی به امر پیشگیرانه به بستر 

اجتماعی وارد می شود و قربانی می گیرد.
پیشگیری و آس��یب هر دو نیاز به س��رمایه گذاری دارند. هزینه هایی 
که صرف امور پیشگیرانه می ش��ود به عنوان سرمایه در خدمت کشور 
قرار می گیرد، اما سرمایه هایی که صرف آسیب می شود، سرمایه های 
عمومی را به هدر می د هد و مصداق این ضرب المثل اس��ت که از کوزه 

آنچه تراود که در اوست. 

پرواز کامیونت
 در بزرگراه ناتمام ماند

برخورد ش�دید دو دس�تگاه خودروی س�واری با یک دس�تگاه 
کامیون�ت در بزرگ�راه آزادگان دو مص�دوم ب�ر جای گذاش�ت.
ساعت ۹ صبح روز گذشته آتش نشانان ایستگاه 81 از حادثه رانندگی 
در ش��رق به غرب بزرگراه آزادگان بعد از پل شهید کاظمی باخبر و در 
محل حاضر شدند. افراسیاب خیردس��ت، فرمانده آتش نشانان گفت: 
»بررسی ها نش��ان داد دو دستگاه خودروی س��واری دنا و پراید با یک 
دستگاه خودروی باری کامیونت به علت نامعلومی با یکدیگر برخورد 
کرده بودن��د، به طوری که در جریان برخورد، خودروی س��واری پراید 

واژگون و سواری دنا از قسمت جلو به شدت آسیب دیده بود.«
وی ادامه داد: »خ��ودروی کامیونت هم پس از برخ��ورد با گاردریل و 
چراغ روش��نایی از جوی آب بین بزرگراه عبور کرده و به صورت معلق 
روی بلوک های سیمانی متوقف شده بود.« خیردست همچنین گفت: 
»سرنشینان خودروهای حادثه دیده پیش از رسیدن امدادگران از کابین 
خودروها خارج و به حاشیه امن بزرگراه منتقل شده بودند.« وی افزود: 
»امدادگران همزمان با ایمن کردن محل، خودروهای حادثه دیده را به 
محل امن منتقل کردند و دو نفر از رانندگان را که دچار مصدومیت شده 

بودند به بیمارستان رساندند.«  علت حادثه در دست بررسی است.

مدعی شدم تلفن همراهش سرقتی است. من خیلی 
خوب نقش پلیس را بازی کردم، اما ش��اکی پس��ر 

زیرکی بود و مرا در قرار صوری به دام انداخت.« 
متهم پ��س از اعتراف به دس��تور قاضی رس��ولی، 
بازپرس شعبه هشتم دادس��رای ویژه سرقت برای 
تحقیقات بیش��تر در اختیار مأم��وران پلیس قرار 
گرف��ت. تحقیقات درب��اره س��رقت های احتمالی 

ادامه دارد. 

فرار سارقان نوجوان
 پس از قتل مرد رهگذر

تحقیق�ات پلی�س پایتخ�ت ب�راي بازداش�ت چه�ار 
س�ارق نوج�وان ک�ه م�رد میانس�ال را ب�راي س�رقت 
کیف دس�تي اش ب�ه قت�ل رس�انده اند، جری�ان دارد. 
به گزارش »جوان«، صبح دیروز چهارشنبه 25 آبان زن جواني 
به دادسراي امور جنایي تهران رفت و از جوان به اتهام قتل پدر 

میانسالش شکایت کرد. 
ش��اکي گفت: » پدرم کارمند اداره اي بود و هر روز صبح به محل 
کارش مي رفت و غروب هم دوباره به خانه بر مي گشت. اوایل مرداد 
ماه امسال مثل همیشه پدرم از خانه مان در یکي از خیابان هاي 
مرکزي تهران بیرون و به محل کارش رفت، اما دیگر برنگشت. 
وقتي دیر کرد با تلفن همراهش تماس گرفتیم، ولی جواب نداد 
و بعد هم فهمیدیم که پس از پایان کار راهي خانه شده است، اما 
به طرز مشکوکي ناپدید شده است. چند ساعتي به جست وجوي 
پدرم پرداختیم تا اینکه از بیمارستاني با من تماس گرفتند و اعالم 

کردند پدرم در بیمارستان تحت درمان قرار داد.«
   سرقت مرگبار 

شاکی ادامه داد: سراس��یمه خودم را به بیمارستان رساندم که 
پزشکان اعالم کردند پدرم چند ساعت قبل در حالي که زخمي 
بوده براي درمان به بیمارس��تان منتقل شده است، اما وضعیت 
خوبي ندارد و در کما اس��ت. همان روز متوجه شدم چهار پسر 
نوجوان داخل خیابان خلوتي به پدرم حمله و پس از ضرب و جرح 
کیف دستي او را سرقت مي کنند. شاهد ماجرا مرد جواني است 
که با دیدن این صحنه به اورژانس و پلیس خبر مي دهد و در ادامه 
پدرم را  به بیمارستان منتقل مي کند. پدرم چهار ماه بر اثر ضرب 
و جرح و ضربات چاقو به بدن و سرش در کما بود و در نهایت دو 
روز قبل در بیمارستان فوت کرد. من همان زمان حادثه از سارقان 
به اتهام ضرب و جرح و س��رقت کیف پدرم شکایت کردم، اما به 
نتیجه اي نرسیدم و سارقان شناسایي نشدند. االن هم از سارقان 

به اتهام قتل پدرم و سرقت کیف او شکایت دارم.«
   شاهد عیني 

با طرح این شکایت پرونده به دستور بازپرس جنایي براي رسیدگي 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي قرار گرفت. مأموران 
پلیس در نخستین گام به دستور بازپرس جنایي به سراغ شاهد 

حادثه رفتند و از وي تحقیق کردند. 
وي گفت: » روز حادثه داخل خیابان در حال عبور بودم که دیدم 
چهار پسر جوان حدود 1۷ و 18 ساله به مرد میانسالي آنطرف 
خیابان حمله کردند. آنها کیف او را گرفته بودند و مي خواستند 
از دستش بربایند، اما مرد میانسال در مقابل آنها مقاومت کرد که 
دیدم با چاقو او را زدند. این حادثه در کمتر از یک دقیقه رخ داد 
به طوري که من شوکه شده بودم و عکس العملي نتواستم نشان 
دهم و فقط با داد و فریاد از چهار پسر جوان خواستم مرد میانسال 
را رها کنند. با داد و فریاد من چند رهگذر دیگر هم متوجه شدند و 
همگي به طرف مرد میانسال رفتیم و سارقان با دیدن ما با سرقت 
کیف وي فرار کردند. وقتي باالي سر او رسیدیم، دیدیم خونین 
نقش بر زمین شده است و ما هم با اورژانس و پلیس تماس گرفتیم 

و مرد زخمي را با آمبوالنس به بیمارستان منتقل کردیم.«
با به دست آمدن این اطالعات مأموران پلیس تحقیقات گسترده اي 

را براي شناسایي عامالن سرقت مرگبار آغاز کردند. 

اعدام، مجازات عامل تعرض
 به نوجوان زرین دشتی

عامل اصل�ی تعرض به نوج�وان زرین دش�تی به اع�دام محکوم 
ش�د و دو همدس�ت او به مجازات های س�نگین محکوم ش�دند.

کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری اس��تان فارس گفت: سه متهم 
پرونده تعرض به نوجوان زرین دش��تی در دادگاه کیفری یک اس��تان 
فارس  محاکمه شدند. عامل اصلی تعرض به نوجوان 16ساله به اعدام و 
10 سال حبس محکوم شد و دو متهم دیگر هر کدام به 10 سال حبس، 

100 ضربه شالق و دو سال تبعید محکوم شدند.
شامگاه 1۹ ش��هریور ماه، حادثه ای هولناک در شهرستان زرین دشت 
استان فارس اتفاق افتاد. امیرحسین خادمی، نوجوان 16 ساله که بعد 
از مدرس��ه در یک مکانیکی کار می کرد، هدف نقشه شوم صاحبکار و 
دو نفر از دوستان او قرار گرفت. پسر نوجوان در حالی که از آسیب های 

روحی بسیار رنج می برد، به زندگی خود پایان داد.
 مرگ امیرحسین خشم عمومی را به همراه داشت، به طوری که پرونده 
در خارج از نوبت تش��کیل ش��د و عامالن حادثه بازداشت و به سرعت 

محاکمه شدند.

وعده 30 میلیارد توماني
 براي پرتاب کوکتل مولوتف

یکي از اغتشاشگران بازداشت ش�ده تهران مدعي است با وعده 
دریاف�ت 30 میلیارد تومان ش�روع به س�اخت و پرت�اب کوکتل 

مولوتف کرده بود. 
به گزارش »جوان«، متهم بازداشت شده در جریان اغتشاش هاي تهران 
گفت که تحت تأثیر رس��انه هاي معاند قرار گرفته است. وي ادامه  داده 
که با وعده دریافت 30 میلیارد توماني شروع به ساخت و پرتاب کوکتل 
مولوتف کرده بود، اما چیزي عایدش نشده است. متهم با اشاره به الهام 
گرفتن از اینستاگرام، تلگرام، س��ایت ها و رسانه هاي بیگانه براي بروز 
اغتشاش گفت: وعده هاي داده ش��ده در فضاي مجازي از جمله دادن 
گرین کارت را باور کردم که متأس��فانه آخرش متوجه شدم همه آنها 

دروغ و فریب بوده است. 

کشف شامپوهای هروئینی 
در فرودگاه

فرمان�ده پلی�س فرودگاه ه�ای کش�ور از کش�ف 14کیلوگ�رم 
هروئی�ن ک�ه در بطری های ش�امپو جاس�از ش�ده ب�ود، خب�ر داد.

سردار محسن عقیلی گفت:  کارکنان پلیس فرودگاه بندرعباس موفق شدند 
فردی را که با اجیر کردن چند نفر قصد انتقال مواد مخدر به کشورهای حوزه 

خلیج فارس را داشت، شناسایی و بازداشت کنند.
وی ادامه داد:  مأموران پلیس با بهره گیری از تجهیزات کمک بازرسی اقدام 
به بررسی چمدان این فرد کردند و در جریان آن تعداد 13 بطری شامپو که 
در آن مواد مخدر هروئین به ش��کل ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و 
ضبط شد. سردار عقیلی با بیان اینکه 14 کیلو هروئین در جریان این عملیات 

کشف شده است از بازداشت پنج نفر در این باره خبر داد.

حسین فصیحی

 پلیس قالبی را گرفتار کرد


