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جنجال گوشت های االغ در بندرعباس

پس از اطالع از ذبح االغ در یکی از روستاهای حومه 
بندرعباس، گروهی به محل اعزام و در بازرسی از یک 

دستگاه خودرو محموله گوشت االغ کشف شد.
پس از آنکه ماموران پلیس از طریق گزارشات مردمی 
متوجه ذبح االغ در یکی از روستاهای حومه بندرعباس 
شــدند، ســریعا گروهی از ماموران به محل اعزام و با 
همــکاری اهالی دو نفر متهم در این رابطه دســتگیر 
شدند. در بازرسی از خودروی سواری این افراد ماموران 

الشه االغی را کشف کردند که قطعه قطعه شده بود.
بنا به گفته متهمان گوشت االغ تاکنون جایی توزیع 
نشده است و هنوز مشخص نیست هدف اصلی ذبح االغ 
توســط این افراد چه بوده و برای چه منظوری صورت 
گرفته است. جزییات پرونده در سریع ترین زمان ممکن 
پس از تکمیل اطالعات در اختیــار مردم قرار خواهد 

گرفت.

فروش اسپورتیج با سند ال 90

شــهروند| چهار جاعل ســند خودرو  که در یک 
کالهبرداری خودرو اسپورتیج اجاره ای را با سند خودرو 
ال 90 به قیمت 350 میلیون تومــان فروخته بودند، 
دستگیر شدند. در پی دریافت یک پرونده نیابت قضائی 
به شکایت یکی از شهروندان به پلیس آگاهی شهرستان 
فردیس مبنی بر خرید یک خودرو »اسپورتیج« در جاده 
مالرد با ســند جعلی پیگیری موضوع در دســتور کار 
ماموران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری شهرستان 
فردیس قرار گرفت. در بررســی جزییات پرونده محرز 
شد که خریدار خودرو به منظور تعویض پالک مراجعه 
می کند که از طریق کارشناسان متوجه جعلی بودن سند 
مالکیت خودرو می شود. با تحقیقات تکمیلی ماموران 
مشخص شد که خودرو در تهران به مدت 10 روز اجاره 
شده و ســند آن که در اصل متعلق به یک خودروی ال 
90 است به نام فرد دیگری انتقال داده شده و متهم  نیز 
خودرو را به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال به شاکی 
فروخته است. بالفاصله مالک خودروی ال 90 به پلیس 
آگاهی دعوت شد و در تحقیقات ماموران اظهار کرد که 
مدارک خودروی او در تهران سرقت شده که با اقدامات 
پلیسی فروشــنده خودرو در یک عملیات غافلگیرانه 
در غرب اســتان تهران شناسایی و دستگیر شد. متهم 
دستگیرشده پس از انتقال به پلیس آگاهی شهرستان 
فردیس به جرم خود مبنی بر ســرقت مدارک خودرو و 
جعل ســند و فروش آن به چندین نفر با همدستی سه 
نفر دیگر اعتراف کرد.  با توجه به اینکه هیچ آدرســی از 
متهمان در دست نبود، تحقیقات گسترده در خصوص 
شناسایی ردی از متهمان آغاز شد تا این که مخفیگاه آنها 
در تهران شناسایی شد و با دریافت نیابت قضائی اکیپی از 
ماموران به مکان مورد نظر اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه 
هر سه متهم دستگیر شدند و در بازرسی از آنجا 30 عدد 
مهر ژالتینی، مدارک شناسایی، چک بانکی، دو دستگاه 
اهرم پرســی مخصوص مهرهای برجسته، برگ های 
اجاره نامه اتحادیه امالک و اسکنر مخصوص جعل سند 

کشف شد.

ذرهبین

6
کارمند ایرانی یکی از سفارتخانه ها در خیابان دولت مورد سوءقصد قرار گرفت. این حادثه بعدازظهر  روز سه شنبه در نزدیکی این سفارتخانه رخ داد. سرهنگ بابک 
نمک شناس، رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت دراین باره گفت: »حوالی ساعت 16:45 سه شنبه  از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 خبر تیراندازی در 
خیابان دولت به کالنتری 1۲4 قلهک اعالم شد که با حضور ماموران در محل و تایید خبر اولیه مشخص شد مردی میانسال که سرنشین یک دستگاه سواری پژو ۲06 
بود، از ناحیه قفسه سینه هدف گلوله سرنشینان یک موتورسیکلت قرار گرفته است.« وی با بیان این که این فرد درحال حاضر تحت اقدامات درمانی در بیمارستان قرار 
گرفته است، گفت: »در همان تحقیقات اولیه مشخص شد که فرد مجروح، کارمند ایرانی شاغل در سفارتخانه های یکی از کشورهای اروپایی است که خوشبختانه 
وضع جسمانی ایشان مساعد اعالم شده و شلیک انجام شده نیز به وسیله یک اسلحه بادی صورت گرفته است.« به گفته وی، بررسی های اولیه پلیس نشان می دهد 

موضوع بر اثر اختالفات شخصی بوده و انگیزه خاصی درپی آن وجود ندارد.

 شلیک به
کارمند سفارت
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

آگهی فقدان سند مالکیت 

و  بشماره شناسنامه 1373  ابراهیم  فرزند  اللهی  فیض  توفیق  آقای 
کد ملی 1670618781 صادره از مشگین شهر مدعی است: به استناد 
درخواست شماره 30075۲6-97/1۲/۲0 ششدانگ یکباب مغازه بپالک 
۲64 فرعی از 97 اصلی واقع در مشکین شهر بخش 1۲اردبیل ، در دفتر 
مالکیت  سند  و  ثبت  نامبرده  بنام   4819 ثبت  ذیل   ۲59 صفحه   35
ایشان نیز به شماره مسلسل 608747 الف/81 صادر  به دلیل نامعلومی 
اسناد مزبور را مفقود نموده  ، لذا بموجب تبصره ی یک  ماده 1۲0 
آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم در یک نوبت آگهی می 
گردد تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند نزد خود باشد بتواند 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مهلت قانونی و 

عدم واخواهی سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
مسعود تقی زاده خیاوی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مشگین شهر   
_____________________________________

مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره سریال   2487677به نام 

آقای علی قوامی به کد ملی 2269365984وشماره شناسنامه 
253فرزند محمدساکن علی آباد کتول گلستان مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می گردد.

شهروند| در 11 ماه گذشته بالغ بر 11 میلیون و 700 هزار تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 در تهران  برقرار شده است . سردار رحیمی،    رئیس 
پلیس پایتخت در همایش فرماندهان و مدیران فاتب به دادستان کل  کشور 
اعالم کرد: »در 11 ماه گذشته بالغ بر 11 میلیون و 700 هزار تماس با مرکز 
فوریت های پلیســی 110  تهران برقرار شده که شــاهد رشد 7 درصدی در 
مقایسه با سال گذشته هســتیم. از این تعداد، 5 میلیون و 600  هزار تماس 
منجر به اجرای ماموریت در پلیس تهران شــده است . در ۲۲ مرحله طرح 
دستگیری محکومین  متواری، بالغ بر 1800 نفر دستگیر  شدند و در اختیار 

مراجع قضائی قرار گرفتند.«
ســردار رحیمی اضافه کرد: »در حوزه کشــف جرایم در 11 ماه گذشته، 
166794 فقره کشــف سرقت داشــته ایم که  در مقایســه با  سال گذشته، 
11 درصد رشــد داشــته .  در حوزه جرایم جنایی )قتــل، آدم ربایی و...( با 
کاهش  روبه رو بودیم که بالغ بر 95 درصد این جرایم در تهران بزرگ کشف 
شــده اســت که نشــان از اقتدار پلیس دارد.  در پلیس فتا، 10 هزار و ۲05 
پرونده کشف شده که شامل برداشــت اینترنتی، مزاحمت های اینترنتی، 
 کالهبرداری رایانه ای و دسترسی غیرمجاز به اطالعات افراد اقدامات بزرگی 
رقم خورده که باتوجه به این که بیش  از 70 درصد رشد وقوع جرایم مجازی 

را داشته ایم، اما در کشف این جرایم، 30 درصد رشد داشته اند .«
سردار رحیمی اضافه کرد: »امسال، بیش از 850 نفر از اوباش را در محله ها 
و پارک ها دستگیر کردیم که  شاهد افزایش 86 درصدی در این زمینه بودیم. 
همچنین در طرح برخورد با حاملین سالح سرد و گرم تاکنون  بیش از 550 

سالح شکاری و جنگی کشــف شده است که با 
افزایش 10 درصدی روبه رو هستیم.«
در برخورد با جرایم سازمان یافته، 
انهدام 1891 بانــد در حوزه های 
موادمخدر، اراذل و اوباش توســط 

همکارانمان   در پلیس آگاهی، امنیت عمومی 
و مواد مخدر انجام شــده که شاهد 

8 درصد افزایش در رشد کشف 
بوده ایم .

سردار حســین رحیمی، 
فرمانـــــده انتظامــی 
پایتخــت در تشــریح 

عملکــرد پلیــس در 

یک سال گذشته اظهارکرد: »یکی از  کار های بزرگ پلیس تهران رسیدگی 
به پرونده های کالن و جرایم اقتصادی و بزرگ بود که بار اصلی آن بر  عهده 
پلیس تهران و دادستان تهران بود.« فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: 
»پلیس تهران امسال به   ۲1 پرونده فساد اقتصادی رسیدگی و  هزار و 905 
نفر از افراد مرتبط با این پرونده ها را احضار کرده است.« وی در ادامه  گفت: 
»493 نفر در این رابطه دستگیر شدند که با هماهنگی و احکام قضائی 387 

نفر به زندان رفتند .«
سردار رحیمی افزود: »در مبارزه با کاالی قاچاق که در رأس ماموریت های 
ما قرار دارد، برابر اعالم رســمی گمرک  شــاهد 130 درصــد افزایش در 
میزان کشفیات هســتیم. در پاکســازی نقاط آلوده به معتادین متجاهر و 
فروشندگان  موادمخدر، حدود 90 باب منزل محل خرید و فروش و 
استعمال موادمخدر شناسایی و پلمپ شدند.  امسال در برخورد 
با باند هــای بزرگ موادمخــدر بیش از 16 موادمخدر کشــف 

کردیم .«
وی ادامه داد: »با تمام توان و با همکاری با دستگاه 
قضائی اجازه نمی دهیم خللی در امنیت کشور ایجاد 

شود .«

شهروند| 36 سال اســت که خود را وقف زندانیان 
کرده اســت. زندانیانی کــه به هر  دلیــل و جرمی 
سال های زندگی خود را پشــت میله ها می گذرانند. 
حسن آسترکی  مرد 60 ساله ای است که از 24 سالگی 
تصمیم بزرگی در زندگــی اش  گرفت. تصمیمی که 
مســیر زندگی اش را تغییر داد و او را به یک مرد خیر 
تبدیل  کرد. مردی کــه چندین هزار زندانی را تا االن 
آزاد کرده و تمام تالشــش را برای  نجات محکومان 
می کند؛ از قتل و جنایت گرفته تا مهریه و دیه، همه 
نوع پرونده  ای را ختم به خیر کرده اســت. از این که 
آزادی را به یک زندانی هدیه می دهد،  لذت می برد و 
به همان اندازه از پرونده هایی که به رضایت و آزادی 
ختم نمی  شــود، دلش می گیرد. حسن آسترکی مرد 
میانسالی اهل شهرستان الیگودرز است  که همچنان 
هم در شهرها و استان های مختلف به سراغ زندانیان 
می رود و تمام  سعی خود را برای آزادی آنها می کند. 
نخستین زندانی را  سال 61 آزاد کرد و  آخرین زندانی 
هم قرار است همین جمعه، 24 اسفندماه آزاد شود. 
این مرد خیــر  و نیکوکار که 36 ســال مهربانی را در 
زندگی اش ثبت کرده است، در گفت وگو با  خبرنگار 

»شهروند« از این سال ها می گوید:   
نخستینبارچهشــدکهتصمیمگرفتید

زندانیآزادکنید؟
سال 61 بود. پســر جوانی در یک درگیری باعث 
مصدومیت یک جوان دیگر شــده  بود. من هم تمام 
تالشم را کردم و درنهایت توانستم از شاکی رضایت 
بگیرم.  متهم هم از زندان آزاد شــد. وقتی او آزاد شد 
خیلی خوشــحال بود و خانواده اش هــم  مرتب مرا 
دعا می کردند. از دیدن خوشــحالی آنها لذت بردم و 
فهمیدم این کار  چقدر می تواند شــیرین و قشــنگ 
باشد. برای همین تصمیم گرفتم که این کار را  ادامه 

دهم و تا االن هنوز هم نمی توانم این کار را رها کنم.  
تااالنچندزندانیراآزادکردهاید؟

تعدادش مشخص نیست. خیلی زیاد هستند. بیش 
از هزار زندانی بودنــد که من و  همکارانم به لطف خدا 

توانستیم آنها را از زندان آزاد کنیم.  
بیشترسراغچهمجرمانیمیروید؟

هر مجرمی که احســاس کنم از کارش پشــیمان 
اســت و اگر آزاد شــود هم خودش و  هم خانواده اش 
خوشحال می شــوند. جرمش هم فرقی نمی کند. از 
قتل گرفته تا  مهریه و دیه و قتل غیرعمد یا بدهکاری 

مالی. 
معموالبــررویهرپرونــدهچقدرکار

میکنید؟
بستگی دارد. پرونده هایی داشــتیم که بالفاصله 
ختم به خیر شــده و پرونده هایی هم  داشــتیم که 
ســال ها طول کشیده اســت. مثال یک مورد بود در 
اصفهان که بر اثر  درگیری عشــیره ای بر سر مراتع، 
یک نفر کشته شده بود. برای گرفتن رضایت  باید به 
اصفهان  می رفتم و می آمــدم، برای همین روند کار 
طول کشــید. حتی  پرونده دیگری هم بود که برای 
گرفتن رضایت 5 ســال تمام تالش کردم تا باالخره 
 موفق شــدم و زندانی از اعدام نجــات پیدا کرد. این 
یکــی از ســخت ترین پرونده هایی بود کــه تا االن 

داشتم. 
پروندههایناموفقهمداشتهاید؟وقتیبه

نتیجهنمیرسندچهاحساسیدارید؟
بله. مســلما پرونده هایی هم بوده که نتوانســتم 
رضایــت بگیرم. ایــن پرونده های ناموفــق معموال 
قتل بــوده که خانواده مقتول به هیــچ عنوان راضی 
به گذشت نمی  شــوند وگرنه پرونده های مالی را هر 
طور هست ســعی می کنم ختم به خیر کنم.  وقتی 
پرونده ای به رضایت ختم نمی شــود خیلی ناراحت 
می شــوم. دلم می گیرد و  اصال دوســت نــدارم در 
موردشــان صحبت کنم. تا مدت ها ذهنم مشــغول 
می شــود.  اما انگیزه ام را از دســت نمی دهم و دوباره 
سراغ پرونده دیگری می روم تا  بتوانم لذت یک آزادی 

دیگر را تجربه کنم.  
بیشترینرقمیکهبرایآزادییکزندانی

جورکردیدچقدربوده؟
پرونده ای کــه مربوط به مصدومیت شــدید یک 
مرد می شــد. این مــرد را به خاطــر  درگیری های 
طایفه ای در شــهرکرد، با چوب و چماق کتک زده 
بودند. قربانی 6  ســال در بیمارستان به سر می برد و 
هزینه های درمانش نزدیک به 3 میلیارد  تومان شده 
بود. اما بعد از 6 سال در بیمارستان فوت کرد. ما همه 
هزینه های  درمان را پرداخــت کردیم و عالوه بر آن 
برای رضایت دو میلیارد تومان هم به  خانواده شاکی 
پرداخت کردیم. در کل 5 میلیارد تومان پول دادیم 
تا قاتل از زندان  آزاد شــد. این یکی از سنگین ترین 
رقم هــای مالی بــرای آزادی از زندان بــود. پرونده 
 دیگری هم در چهارمحال و بختیاری داشــتیم که 

برای پرداخت دیه بــه خانواده  مقتول، یک میلیارد و 
100 میلیون تومان پول پرداخــت کردیم تا زندانی 
آزاد شد.  اخیرا هم پرونده دیگری داشتیم که خیلی 
عجیب بود. مرد جوانی بر اثر درگیری  ناموســی یک 
مرد دیگری را با ماشــین زیر گرفتــه و بعد از آن دو 
گلوله به یکــی  از پاهایش و دو گلوله به پای دیگرش 
می زند. قربانی به خاطر این شــلیک ها  هردو پایش 
قطع شد. مجرم هم محکوم به قطع دو پایش شد که 
ما برای یک پایش  رضایت گرفتیم و قرار اســت که 
برای نجات از قطع پای دیگرش هم دیه ســنگینی 

 بپردازیم و داریم پول دیه را جور می کنیم. 
آخرینپروندهایکهداریدچیست؟

آخرین پرونده در اندیمشــک است. زنی 35 ساله 
یک مرد را به قتل می رســاند.  ماجرا از این قرار است 
که این زن به مردی عالقه داشــت، اما خانواده آنها 
بــرای  ازدواج رضایــت نمی دهند و ایــن زن با مرد 
دیگری ازدواج می کند. امــا ارتباط او با این زن قطع 
نمی شــود و درنهایت هــم این زن جــوان با داروی 
بیهوشــی او  را به قتل می رســاند. قرار است که روز 
جمعه 24 اســفند ماه طی یک جلســه با  حضور دو 
 سه هزار نفر در دزفول خانواده مقتول رضایت خود را 

اعالم کنند.  

چرادرحضوراینجمعیتزیاد؟
معموال محلی ها دوســت دارند که اگر رضایتی است در 
حضور همه مردم محله  باشند. ما پرونده های این چنینی 
زیاد داشــتیم. مثال پرونده ای داشتیم که فقط 20  میلیون 
تومان پول ناهار دو ســه هزار نفر از مردم را پرداخت کردیم 

تا خانواده  مقتول رضایت خود را در حضور آنها اعالم کنند. 
معموالچندنفرباشماهمکاریمیکنند؟

اوایل که تنها بودم. ولی کم کم تعدادمان بیشــتر 
شد و االن تقریبا 15 نفر هستیم که  این کار را انجام 
می دهیم. نیــروی انتظامی و دســتگاه قضائی هم 

کمک زیادی به  ما می کنند. 
شغلشماچیست؟

نظامی بازنشسته هستم.  
چندفرزنددارید؟

 5 پسر و 3 دختر و 16 نوه دارم.  
همسرتانبااینکارشمامخالفنیست؟

اتفاقا خیلــی به من کمــک می کند و همیشــه 
همراهم است و تشویقم می کند.  

وضعمالیخودتانخوباست؟
معمولی است. فقط یک خانه و خودرو دارم و تمام 
زندگی ام را وقف ایــن کار  کــرده ام و هیچ وقت هم 

خسته نخواهم شد.  

 گفت وگوی »شهروند« با حسن آسترکی که  36 سال از زندگی اش را
وقف گرفتن رضایت   کرده است

 داستان مردی که
آزادی هدیه می دهد

 11 میلیون تماس در 11 ماه با پلیس


