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 بازداشت ۷۱   سارق
 در طرح صاعقه يك

جانش�ين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از بازداش�ت 
۷1 سارق در جريان طرح صاعقه در مدت 24 ساعت خبر داد. 
به گ��زارش جوان، س��ردار حمي��د هداوند گف��ت: اين طرح 
آخرين روز هفته گذش��ته و به مدت 24 ساعت و با همكاري 
پليس هاي تخصصي اجرا شد و در جريان تحقيق از بازداشت 
شدگان مشخص شد 55 نفر از آنها در قالب 13 باند در زمينه 
موبايل قاپي و كيف قاپي فعاليت داشتند. وي گفت: از متهمان 
123 دستگاه گوشي تلفن همراه و 76 دستگاه موتور سيكلت 
مسروقه كشف شده اس��ت. وي گفت: اين طرح همچنان در 

سطح محالت تهران اجرا خواهد شد. 

افزايش گرايش به موادمخدر
 در كشور

دبيركل س�تاد مب�ارزه بامواد مخ�در كش�ور از افزايش 
گرايش 5 درصدي به مصرف مواد مخدر در كشور خبر داد. 
اسكندر مؤمني در دومين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با 
مواد  مخدر آذربايجان غربي فضاي مجازي و مافياي رسانه اي 
را باعث افزايش تمايل به مصرف مواد مخدر در كشور دانست 
و ادامه داد: در ايران هرساله 3هزارنفر براثر مصرف موادمخدر 
در كشور جان خود را از دست مي دهند. وي با اشاره به اينكه 
مواد مخدر به تنهايي منبع بس��ياري از آسيب هاست، گفت: 
7درصد از زندانيان كش��ور مرتبط با موادمخدر هس��تند كه 

نيازاست در اين مورد تمهيداتي انديشيده شود. 
مؤمني بااشاره به اينكه تاكنون از ظرفيت مردم براي مبارزه 
بامواد مخدر استفاده نشده  است، ادامه داد: مقابله، جمع آوري و 
ساماندهي معتادان متجاهر و اجراي طرح ياري گران و مردمي 
كردن موضوع مبارزه بامواد مخدر اولويت اصلي ستاد مبارزه 

بامواد مخدر كشور است. 

قتل خواهر با روسري
پسر جوان كه پس از مشاجره با خواهرش او را با روسري اش 
خفه كرده بود بازداش�ت ش�د و به جرمش اعت�راف كرد. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمدرضا آمويي، معاون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي اس��تان كرمانش��اه توضيح داد: مأموران 
پليس شهرس��تان داالهو دو روز قبل از حادثه قتل در يكي از 
روستاها با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه 
دختر جوان با روسري اي كه به دور گردنش پيچيده شده به 
كام مرگ رفته  است. در اولين بررسي ها مشخص شد كه عامل 
قتل برادر مقتول است كه تحت تعقيب قرار گرفت. همزمان 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني مأموران پليس يك ساعت 
بعد از حادثه متهم را شناس��ايي و بازداشت كردند. متهم در 
بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد و گفت پس از مش��اجره با 
خواهرش عصباني ش��ده وكنترل خودش را از دس��ت داده و 

مرتكب قتل شده است.

آگهى مفقودى
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) خودروى سوارى سايپا 
تيپ saina  به شماره انتظامى ايران 35-  634 م 56 
و  شاسى  شماره  و   M15/8608235 موتور  شماره  به 
NAS831100J5781433 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى

آگهى تحديد حدود اختصاصى

1. پالك 145 فرعى از 5 اصلى واقع در حومه، بخش 1 اراك خانم فاطمه خدمتى فرزند على اكبر ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 120/83 متر مربع واقع در مشهد ميقان 
2. پالك 149 فرعى از 5 اصلى واقع در حومه بخش 1 اراك خانم ساره شيخى مهرآبادى فرزند فتح اله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 98/30 متر مربع واقع در مشهد ميقان 

3. پالك 4199 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى حسين طاهرى فرزند شريف ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 937/36 متر مربع واقع در سنجان 
4. پالاك 562 فرعى از 3 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى خداداد سليمى فرزند محمد نبى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 65/16 متر مربع واقع در ضامنجان

5. پالك 11575 فرعى از 14 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك خانم معصومه گيلى فرزند حسينعلى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 171/71 متر مربع واقع در نظم آباد 
6. پالك 111 فرعى از 16 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى فرزاد سيفى فرزند مهدى يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 491/07 متر مربع واقع 

در بغدادى 
7. پالك 111 فرعى از 16 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى مهرداد سيفى فرزند مهدى يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 491/07 متر مربع واقع 

در بغدادى
8. پالك 111 فرعى از 16 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى محمدرضا مشيدى فرزند محمد يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 491/07 متر مربع 

واقع در بغدادى 
9. پالاك 111 فرعى از 16 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى محمد حسين همتى فرزند ابوالقاسم يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 491/07 متر 

مربع واقع در بغدادى 
10. پالك 4191 فرعى از 31 اصلى واقع در بخش 2 اراك آقاى حميد نوروزى فرزند ذبيح اله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 174/10 متر مربع واقع در شهرجرد 

11. پالك 4192 فرعى از 31 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى رضا نوروزى فرزند ذبيح اله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 159/50متر مربع واقع در شهر جرد پ
12. پالك 668 فرعى از 319 اصلى واقع در بخش 6 اراك خانم زهر ا لك فرزند غالمعلى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 400 متر مربع واقع در داود آباد 

13. پالك 1490 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 7 اراك خانم كبرى ثمرى فرزند على ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 260/75 متر مربع واقع در ابراهيم اباد 
تاريخ تحديد حدود : 1398/6/16

14. پالك 466 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى محمد حسن حيدر ى فرزند قاسم ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 3020/25 متر مربع واقع در شهسواران 
15. پالك 467 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى غالمعباس على آبادى فرزند غالمحسين ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 785/33 متر مربع واقع در شهسواران 

16. پالك 468 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى محمد حسن اسمعيلى فرزند غالمعلى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 179/88 متر مربع واقع در شهسواران 
17. پالك 469 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى احمد كريمى فرزند تقى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 466/55 متر مربع واقع در شهسواران 
18. پالك 470 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى داود افشار فرزند عزيزاله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 189/86 متر مربع واقع در شهسواران 
19. پالك 471 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى ناصر رضوى فرزند رفيع ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 201/27 متر مربع واقع در شهسواران 

20. پالك 472 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى على اكبر على آبادى فرزند حيدر ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 255/88 متر مربع واقع در شهسواران 
21. پالك 473 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى قاسم سوارانى فرزند حسن ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 518/65 متر مربع واقع در شهسواران 

22. پالك 474 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى محمد حسين جعفرى فرزند محمد ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 372/23 متر مربع واقع در شهسواران 
23. پالك 475 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى محمود محمد بيگى فرزند على ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 725/66 متر مربع واقع در شهسواران 

24. پالك 476 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى حسن افشار فرزند اسماعيل ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 393/75 متر مربع در شهسواران 
25. پالك 477 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك خانم عفت حسينى فرزند جعفر ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 1197 متر مربع واقع در شهسواران

26. پالك 478 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى سهراب حيدرى فرزند محمد حسن ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 299/31 متر مربع واقع در شهسواران 
27. پالك 479 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى حسن على آبادى فرزند محمد باقر ششدانئگ يك باب عمارت به مساحت 986 متر مربع واقع در شهسواران 

28. پالك 480 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى حسن انصارى فرزند عباس ششدانگ يك قطعهع زمين محصور به مساحت 1583/66 متر مربع واقع در شهسواران 
29. پالك 481 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى سيد محمد رضوى فرزند سيد نبى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 439/59 متر مربع واقع در شهسواران 

30. پالك 482 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى شاهپور سوارانى فرزد يداله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 1307/78 متر مربع واقع در شهسواران  
31. پالك 483 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى شاهپور سوارانى فرزند يداله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 135/19 متر مربع واقع در شهسواران 

تاريخ تحديد حدود: 1398/6/17
م الف: 876/ رئيس ثبت اسناد و امالك اراك - اسماعيلى

نظر به اينكه به موجب آراى صادره از سوى هيات قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن امالك واقع در پالك هاى حومه بخش يك و 
حومه بخش دو و بخش 7 اراك در سهم متصرفين مستقر گرديده لذا به استناد ماده 10 ايين نامه قانون مذكور تحديد حدود پالك مزبور در تاريخ هاى ذيل راس ساعت 
10 صبح به عمل مى آيد. لذا چنانچه اشخاص نسبت به حدود و يا حقوق ارتفاقى پالك مزبور اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحديدى اعتراض خود را به صورت 
مكتوب به اداره ثبت اراك تسليم و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به واحد ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى طرح دعوى را به اداره 
ثبت اسناد و امالك تسليم نمايند. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض درموعد مقرر و يا تحويل گواهى عدم تقديم دادخواست به عمليات ثبتى با رعايت مقررات 

تعقيب خواهد شد. 

آگهى مفقودى
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) خودروى سوارى سايپا 
تيپ saina  به شماره انتظامى ايران 35-  634 م 56 
و  شاسى  شماره  و   M15/8608235 موتور  شماره  به 
NAS831100J5781433 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى

آگهى تحديد حدود اختصاصى

1. پالك 145 فرعى از 5 اصلى واقع در حومه، بخش 1 اراك خانم فاطمه خدمتى فرزند على اكبر ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 120/83 متر مربع واقع در مشهد ميقان 
2. پالك 149 فرعى از 5 اصلى واقع در حومه بخش 1 اراك خانم ساره شيخى مهرآبادى فرزند فتح اله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 98/30 متر مربع واقع در مشهد ميقان 

3. پالك 4199 فرعى از 1 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى حسين طاهرى فرزند شريف ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 937/36 متر مربع واقع در سنجان 
4. پالاك 562 فرعى از 3 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى خداداد سليمى فرزند محمد نبى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 65/16 متر مربع واقع در ضامنجان

5. پالك 11575 فرعى از 14 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك خانم معصومه گيلى فرزند حسينعلى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 171/71 متر مربع واقع در نظم آباد 
6. پالك 111 فرعى از 16 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى فرزاد سيفى فرزند مهدى يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 491/07 متر مربع واقع 

در بغدادى 
7. پالك 111 فرعى از 16 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى مهرداد سيفى فرزند مهدى يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 491/07 متر مربع واقع 

در بغدادى
8. پالك 111 فرعى از 16 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى محمدرضا مشيدى فرزند محمد يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 491/07 متر مربع 

واقع در بغدادى 
9. پالاك 111 فرعى از 16 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى محمد حسين همتى فرزند ابوالقاسم يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 491/07 متر 

مربع واقع در بغدادى 
10. پالك 4191 فرعى از 31 اصلى واقع در بخش 2 اراك آقاى حميد نوروزى فرزند ذبيح اله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 174/10 متر مربع واقع در شهرجرد 

11. پالك 4192 فرعى از 31 اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك آقاى رضا نوروزى فرزند ذبيح اله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 159/50متر مربع واقع در شهر جرد پ
12. پالك 668 فرعى از 319 اصلى واقع در بخش 6 اراك خانم زهر ا لك فرزند غالمعلى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 400 متر مربع واقع در داود آباد 

13. پالك 1490 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 7 اراك خانم كبرى ثمرى فرزند على ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 260/75 متر مربع واقع در ابراهيم اباد 
تاريخ تحديد حدود : 1398/6/16

14. پالك 466 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى محمد حسن حيدر ى فرزند قاسم ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 3020/25 متر مربع واقع در شهسواران 
15. پالك 467 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى غالمعباس على آبادى فرزند غالمحسين ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 785/33 متر مربع واقع در شهسواران 

16. پالك 468 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى محمد حسن اسمعيلى فرزند غالمعلى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 179/88 متر مربع واقع در شهسواران 
17. پالك 469 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى احمد كريمى فرزند تقى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 466/55 متر مربع واقع در شهسواران 
18. پالك 470 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى داود افشار فرزند عزيزاله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 189/86 متر مربع واقع در شهسواران 
19. پالك 471 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى ناصر رضوى فرزند رفيع ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 201/27 متر مربع واقع در شهسواران 

20. پالك 472 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى على اكبر على آبادى فرزند حيدر ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 255/88 متر مربع واقع در شهسواران 
21. پالك 473 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى قاسم سوارانى فرزند حسن ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 518/65 متر مربع واقع در شهسواران 

22. پالك 474 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى محمد حسين جعفرى فرزند محمد ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 372/23 متر مربع واقع در شهسواران 
23. پالك 475 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى محمود محمد بيگى فرزند على ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 725/66 متر مربع واقع در شهسواران 

24. پالك 476 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى حسن افشار فرزند اسماعيل ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 393/75 متر مربع در شهسواران 
25. پالك 477 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك خانم عفت حسينى فرزند جعفر ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 1197 متر مربع واقع در شهسواران

26. پالك 478 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى سهراب حيدرى فرزند محمد حسن ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 299/31 متر مربع واقع در شهسواران 
27. پالك 479 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى حسن على آبادى فرزند محمد باقر ششدانئگ يك باب عمارت به مساحت 986 متر مربع واقع در شهسواران 

28. پالك 480 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى حسن انصارى فرزند عباس ششدانگ يك قطعهع زمين محصور به مساحت 1583/66 متر مربع واقع در شهسواران 
29. پالك 481 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى سيد محمد رضوى فرزند سيد نبى ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 439/59 متر مربع واقع در شهسواران 

30. پالك 482 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى شاهپور سوارانى فرزد يداله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 1307/78 متر مربع واقع در شهسواران  
31. پالك 483 فرعى از 72 اصلى واقع در بخش 7 اراك آقاى شاهپور سوارانى فرزند يداله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 135/19 متر مربع واقع در شهسواران 

تاريخ تحديد حدود: 1398/6/17
م الف: 876/ رئيس ثبت اسناد و امالك اراك - اسماعيلى

نظر به اينكه به موجب آراى صادره از سوى هيات قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن امالك واقع در پالك هاى حومه بخش يك و 
حومه بخش دو و بخش 7 اراك در سهم متصرفين مستقر گرديده لذا به استناد ماده 10 ايين نامه قانون مذكور تحديد حدود پالك مزبور در تاريخ هاى ذيل راس ساعت 
10 صبح به عمل مى آيد. لذا چنانچه اشخاص نسبت به حدود و يا حقوق ارتفاقى پالك مزبور اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحديدى اعتراض خود را به صورت 
مكتوب به اداره ثبت اراك تسليم و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به واحد ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى طرح دعوى را به اداره 
ثبت اسناد و امالك تسليم نمايند. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض درموعد مقرر و يا تحويل گواهى عدم تقديم دادخواست به عمليات ثبتى با رعايت مقررات 

تعقيب خواهد شد. 

قتل   به  خاطر  چشم   در چشم 
در  ج�وان  پس�ر  چه�ار  درگي�ري 
رس�توراني ب�ه خاط�ر چش�م در چش�م 
ش�دن به قت�ل يك�ي از آنه�ا پاي�ان يافت. 
 هر ساله شاهد درگيري هاي مرگباري هستيم 
كه فقط به خاطر چشم در چشم شدن دو يا چند 
پسر جوان رخ مي دهد. بررسي اين پرونده ها نشان 
مي دهد كه عامالن اين حادثه ها نتوانسته اند خشم 
خود را كنترل كنند و فقط براي اينكه در مقابل 
دوستان خود كم نياورند و ابراز قدرت كنند دست 

به چاقو مي برند و بعد هم پشيمان مي شوند.
 به گزارش جوان، درگيري مرگبار چهار پسر جوان 
كه به خاطر چشم در چشم ش��دن رخ داده بود، 
ساعت 21 ش��امگاه چهارش��نبه 23 مردادماه به 
مأموران كالنت��ري 122 دربند خبر داده ش��د.  
مأموران در محل حادثه كه رستوراني در حوالي 
دربند بود با جسد خونين پسر 20 ساله اي به نام 
كامران روبه رو ش��دند كه با اصاب��ت ضربه چاقو 
به قلبش به قتل رس��يده ب��ود. همچنين كمي 
آن طرف تر مأموران پيكر خونين پسر 19 ساله اي 
را مش��اهده كردند كه در اين درگيري به شدت 

زخمي شده بود. 
همزم��ان با انتق��ال پيك��ر زخمي پس��ر جوان 
به بيمارس��تان،  قاضي دش��تبان، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي در محل به 
تحقيق پرداختند. بررسي هاي تيم جنايي نشان 
داد اين درگيري بين دو پسر شهرستاني و دو پسر 
تهراني به خاطر چشم در چشم شدن رخ داده است 
كه در جريان آن يكي از پسران شهرستاني به قتل 
مي رس��د و يكي از پس��ران تهراني هم به شدت 
زخمي مي شود. همچنين مش��خص شد، قاتل 
پس از حادثه از محل گريخته است و مأموران هم 

دوست مقتول را كه در اين حادثه يكي از طرفين را 
زخمي كرده است، بازداشت كرده اند. 

مأموران در نخستين گام از پسر جوان بازجويي 
كردن��د.  وي گفت: من و دوس��تم ك��ه در اين 
درگيري به قتل رس��يد چند روز قبل از يكي 
از ش��هرهاي جنوبي ايران ب��راي كار به تهران 
آمدي��م. روز اول هر چقدر دنبال كار گش��تيم 
كاري پيدا نكرديم و شب را دو نفري در پاركي 
خوابيديم تا اينكه روز بعد از طريق آگهي هاي 
روزنامه متوجه ش��ديم رس��توراني در يكي از 
خيابان ه��اي مركزي تهران كارگر اس��تخدام 
مي كند و من و دوستم به آنجا رفتيم و استخدام 
شديم. امروز عصر پس از پايان كار دونفري براي 
تفريح به دربند آمديم و پس از كمي گش��ت و 
گذار براي خوردن شام به داخل اين رستوران 
آمديم. روبه روي ما دو پسر تهراني و دو دختر 
روي نيمكت نشس��ته بودند كه ما با آنها چشم 
در چشم شديم و همين موضوع باعث درگيري 
ما شد كه يكي از آنها با چاقو دوستم را به قتل 
رس��اند و من هم در دفاع از خودم، دوست او را 

زخمي كردم. 
مأموران در ادامه از پسر زخمي تحقيق كردند. 

وي گفت: من و دوس��تم همراه دخت��ران مورد 
عالقه مان داخل رس��توران نشس��ته بوديم كه 
مقتول و دوس��تش وارد ش��دند. آنها به دختران 
مورد عالقه ما نگاه مي كردند و بعد هم متلك پراني 
كردند كه ما با آنها درگير شديم و اين اتفاق رخ داد.  
بررسي هاي مأموران نش��ان داد پس از حادثه دو 
دختر جوان از محل گريخته اند.  همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه مأموران به دس��تور 
قاضي دشتبان جست وجو براي دستگيري قاتل 

فراري را آغاز كردند. 

2  كشته در سقوط هواپيماي آموزشي
خلبان و تنها سرنشين هواپيماي آموزشي در سقوط اين پرنده در شهرستان ايوانكي جان باختند. 
به گزارش جوان، مجتبي خالدي سخنگوي سازمان اورژانس كشور گفت: اين حادثه ساعت 9 صبح 
روز پنج شنبه در فرودگاه ايوانكي گرمسار اتفاق افتاد و امدادگران بعد از حضور در محل متوجه شدند 
مرد 50 ساله كه خلبان هواپيما بود به همراه زن 25 ساله جانشان را از دست داده اند. وي گفت: علت 

حادثه در دست بررسي است. 

مرد سالخورده وقتي همسرش از او خواست كه 
به خاطر س�امتي اش پر خ�وري نكند عصباني 
ش�د و وي را با 18 ضرب�ه چاقو به قتل رس�اند. 
 درگيري هاي مرگبار خانوادگي گاهي به خاطر يك 
موضوع ساده رخ مي دهد كه قاتل پس از دستگيري 
با اظهار پشيماني ادعا مي كند كه » ای كاش عصباني 
نمي شدم.«  بررس��ي بعضي پرونده هاي قتل نشان 
مي دهد كه خش��م در هر س��ني مي تواند موجب 
بروز اتفاق هاي دلخراشي ش��ود. قتل دلخراش زن  
سالخورده اي كه به خاطر يك لحظه خشم از سوي 

شوهرش رخ داده بود.
 به گزارش جوان،ساعت 19 چهارشنبه 23 مردادماه 
از طريق مأموران كالنتري 118 ستارخان به قاضي 
دش��تبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 

تهران خبر داده شد . 
تيم جنايي پس از حضور در محل حادثه كه طبقه 
اول ساختمان سه طبقه مس��كوني بود با جسد زن 
69 س��اله به نام خاتون روبه رو شدند كه با 18 ضربه 
چاقو به قتل رسيده  بود. نخستين بررسي ها نشان 
داد كه مقتول لحظاتي قبل در درگيري با شوهر 78 
ساله اش به نام حبيب به قتل رسيده است. تحقيقات 
حكايت از اين داشت كه اين درگيري مرگبار زماني 
رخ داده است كه مقتول از شوهرش خواسته بود به 
خاطر س��المتي اش كمتر غذا بخورد كه شوهرش 

عصباني مي شود و او را به قتل مي رساند. 
همچنين مشخص شد قاتل پس از حادثه موضوع را 
به عروسش كه در طبقه سوم اين ساختمان زندگي 
مي كند خبر داده است و او هم بالفاصله با اداره پليس 

و اورژانس تماس مي گيرد. 
عروس خانواده به مأموران گف��ت: داخل خانه ام 
نشسته بودم كه صداي درگيري از خانه پدر شوهرم 
به گوشم رسيد. تصميم گرفتم به خانه آنها در طبقه 
اول بروم كه ديدم پدر شوهرم هراسان به خانه ما 
آمد و گفت مادر ش��وهرم را با چاقو زخمي كرده 
است. به س��رعت خودم را به خانه آنها رساندم كه 
باجسد غرق در خون مادر شوهرم روبه رو شدم كه 
نفس نمي كشيد. بالفاصله با شوهرم و اداره پليس و 

اورژانس تماس گرفتم و موضوع را به آنها گفتم. 
پسر خانواده هم در تحقيقات گفت: اين ساختمان 
متعلق به پدرم اس��ت. آنها در طبق��ه اول زندگي 
مي كنند و طبقه دوم نيز در اختيار مستأجر است و 
طبقه سوم را من به همراه همسرم زندگي مي كنيم. 
از آنجايي كه پدرم سالخورده است ما هميشه از او 
مي خواستيم كمتر غذا بخورد تا سالمتي اش به خطر 
نيفتد، اما پدرم ش��كمو بود و غذا زياد مي خورد و از 
اينكه ما او را منع مي كرديم، ناراحت مي شد. مدتي 
قبل پدرم دندان هايش را كشيد و دندان  مصنوعي 
گذاش��ت كه ما از او مي خواس��تيم براي اينكه غذا 

راحت تر در معده اش هضم شود كمتر بخورد. پدر و 
مادرم در طول زندگي شان هيچ اختالفي نداشتند و 
هميشه با هم خوب بودند و االن هم در شوك هستم 
كه چرا پدرم به خاطر اي��ن موضوع مادرم را به قتل 

رسانده است. 
مأموران در ادامه از قاتل تحقيق كردند. مرد سالخورده 

با اظهار پشيماني به قتل همسرش اعتراف كرد. 
وي گفت: من و همسرم با هم هيچ اختالفي نداشتيم. 
مش��كل ما فقط غذا خوردن من ب��ود. من معموالً 
پرخوري مي كنم و همسرم نيز براي اينكه سالمتي  ام 
به خطر نيفتد مرا هميشه از خوردن زياد منع مي كرد. 
او هميشه به من دستور مي داد كه فالن غذا را بخورم 
و فالن غذا را نخورم. روز حادثه در حال غذا خوردن 
بودم كه از من خواست براي سالمتي ام كمتر بخورم. 
وقتي به حرف هايش گوش ندادم ظرف غذا را از پيش 
من برداشت كه خيلي عصباني شدم و به آشپزخانه 
رفتم و كارد آشپزخانه را برداشتم و با آن ضرباتي به او 
زدم. پس از آن خيلي پشيمان شدم به خانه عروسم 
رفتم و موضوع را به او گفتم تا اورژانس را خبر كند و 
همسرم را نجات دهد، اما وقتي اورژانس رسيد خيلي 

دير شده بود و همسرم فوت كرده بود. 
متهم براي ادامه تحقيقات به دستور قاضي دشتبان 
در اختيار كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي قرار 

گرفت. 

مردي كه متهم اس�ت همس�ر و دخت�رش را به 
قتل رس�انده در بازجويي ها ادعا ك�رد به خاطر 
غر زدن همس�رش دس�ت به جنايت زده است . 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��اعت 20:30 ش��امگاه 
يك ش��نبه 20 مرداد ماه به مأم��وران كالنتري 133 
شهرزيبا خبر رسيد مادر و دختري در خانه شان حوالي 

بلوار فردوس به طرز مرموزي به قتل رسيده اند. 
ماجرا از اين قرار بود كه آن روز مرد 50 س��اله اي به 
نام شاهرخ قتل همسر 48 ساله و دختر 13 ساله اش 
را به مأموران خبر داد. مأموران در بررسي هاي فني 
دريافتند شاهرخ پس از گذش��ت 8 ساعت از مرگ 
همس��ر و دخترش موضوع را به مأموران اطالع داده 
است، بنابراين وي را به عنوان مظنون به قتل بازداشت 

كردند.  متهم در بازجويي هاي ابتدايي منكر جنايت 
شد اما در جريان بازجويی های فنی به قتل اعتراف 

كرد.
وي در ش��رح ماجرا گفت: من كارمند يك ش��ركت 
خودروسازی هس��تم مدتي بود با همسرم اختالف 
داشتم. او هر روز غر مي زد و مي گفت من عرضه ندارم 
از محل كارم مرخصي بگيرم و آنها را به سفر ببرم تا 
اينكه تصميم گرفتم همسرم و دخترم را براي تفريح 
به كشور تركيه ببرم.  شب قبل همه وسايل را جمع 
كرديم و قرار ش��د روز حادثه راهي سفر شويم. بعد 
از ظهر حادثه وقتي به خانه آمدم به همسرم گفتم 
كه وسايل را من با خودم به محل كار مي برم و شما 
با دخترم آخر وقت به محل كار من بياييد كه با هم 

برويم كه همس��رم دوباره ش��روع به غر زدن كرد و 
گفت تو عرضه نداري چند ساعت مرخصي بگيري 
كه عصباني شدم و با هم درگير شديم. من گلويش را 
فشار دادم كه ناگهان فوت كرد و همان لحظه دخترم 
وارد اتاق شد و شروع به جيغ زدن كرد كه دهانش را 
گرفتم تا همسايه ها متوجه نشوند اما دخترم دستم 
را كنار زد و جيغ مي زد كه او را به اتاق خواب بردم و 

گلويش را فشار دادم و او هم خفه شد. 
پس از اين به محل كارم بازگش��تم و ساعتي بعد از 
خواهر همسرم خواستم به خانه ام زنگ بزند كه او زنگ 
زد و گفت كسي جواب نمي دهد و بعد خودم به خانه 
آمدم و با صحنه سازي خواستم مأموران را فريب دهم 

كه در نهايت دستم رو شد. 

اعتراف به قتل همسر و فرزند براي غر زدن!

 طناب دار از گردن قاتل برداشته شد
مردي كه از 12 سال قبل به اتهام قتل در شهرستان نقده بازداشت و به 
قصاص محكوم شده بود با پرداخت ديه 580  ميليون توماني بخشيده شد. 
اين حادثه 12 سال قبل در شهرس��تان نقده در استان آذربايجان غربي و 
در جريان يك نزاع اتفاق افتاد. مأموران پليس بعد از حضور در محل عامل 
حادثه را بازداشت كردند. متهم در جريان تحقيقات به قتل اعتراف كرد و با 
رأي قضات دادگاه كيفري به مرگ محكوم شد. رأي دادگاه در ديوان عالي 
كشور تأييد شد و در حالي كه متهم در يك قدمي قصاص قرار گرفته بود با 

پرداخت ديه 580 ميليون توماني از قصاص فاصله گرفت. 
آراس��ته پورزمان، مدير انجمن حمايت از زنداني��ان نقده گفت: با همت 
رسانه ها و كمك و همياري مردم و مس��ئوالن، 580 ميليون تومان براي 
آزادي اين  فرد و رهايي او از چوبه دار جمع آوري شد. طي 12 سال گذشته 
اولياي دم راضي  به رضايت متهم نشده بودند كه با پرداخت اين مقدار مبلغ 
ديه توسط شهروندان و مسئوالن اين شهرستان، پرونده منتهي به صلح و 

سازش شد.

بازداشت سارقان سريالي 
خانه هاي رشت

س�ه م�رد س�ارق ك�ه پ�س از دس�تبرد س�ريالي ب�ه خانه ه�اي 
رش�ت به مح�ل زندگي ش�ان برمي گش�تند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، مدتي قبل بود كه گزارش هايي درباره سرقت از خانه هاي 
رشت به مأموران پليس گزارش ش��د. بعداز آن بود كه تالش پليس براي 
بازداشت سارقان به جريان افتاد. مأموران پليس در جريان تحقيقات خود 
موفق شدند سارقان را كه سه مرد بودند شناسايي و دو روز قبل آنها را سوار 
بر خودروي پژو 206 بازداشت كنند. متهمان در بازجويي ها به سرقت هاي 
سريالي از خانه ها اعتراف كردند. سردسته باند گفت ما از يكي از شهرهاي 
مركزي به رشت مي آمديم و بعد از چند سرقت به شهرمان باز مي گشتيم. 
پس از اينكه آب ها از آس��ياب مي افتاد دوباره به رش��ت برمي گشتيم و 

سرقت هايمان را شروع مي كرديم. 
همزمان با اعتراف متهمان بود كه مأموران در بازرسي از مخفيگاه آنها مقدار 

زيادي از لوازم سرقتي از جمله پول و طال كشف كردند. 
سرهنگ رحيم شعباني، رئيس پليس آگاهي استان گيالن گفت: متهمان 
در بازجويي ها به سرقت از 35 خانه اعتراف كردند و تحقيقات براي شناسايي 
جرائم بيشتر آن ها در جريان است.  شعباني اظهار داشت: در بازرسي از محل 
اختفاي متهمان و همچنين خودروي آنها مقادير زيادي طالجات، پول نقد 

مسروقه و ابزار و آالت جرم كشف شد. 
وي با اشاره به اينكه سارقان در بررسي فني پليس به 35 فقره سرقت منزل 
در رشت و شهرهاي ديگر اس��تان گيالن اعتراف كردند، گفت: متهمان 
دستگير شده اهل و ساكن يكي از استان هاي مركزي كشور بودند كه پس از 

ارتكاب سرقت دوباره به محل سكونت خود مراجعت مي كردند. 
رئيس پليس آگاهي استان گيالن با بيان اينكه متهمان 26، 27 و 29 ساله 
داراي س��وابق متعدد سرقت هستند از ش��هروندان خواست، در صورت 
مشاهده افراد مشكوك و پرسه زن در كوچه هاي خلوت و جلوي مغازه ها 

بالفاصله مراتب را با شماره تلفن 110 به پليس اطالع دهند.

چوپ�ان نوج�وان كه در جري�ان س�رقت از خان�ه زن جوان 
مرتكب قتل شده بود در جلسه محاكمه جرمش را انكار كرد. 
به گزارش جوان، 31 شهريور سال 89، مأموران پليس شهرستان 
دماوند از قتل زن جواني در يك خانه وياليي باخبر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به فائزه 28 ساله بود كه با چند ضربه سخت به 
سرش كشته شده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني شوهر او كه 
در محل حضور داشت به مأموران گفت: »امروز عصر براي خريد 
از خانه بيرون رفتم، اما وقتي برگش��تم با جسد همسرم روبه رو 
شدم كه روي زمين افتاده بود. من و همسرم با كسي خصومتي 
نداش��تيم و احتمال مي دهم در نبود من كسي وارد خانه شده و 

او را كشته است.«
با ثبت اين اظهارات تالش براي شناس��ايي عامل يا عامالن قتل 
آغاز شد تا اينكه بعد از گذش��ت يك هفته از قتل زن جوان مرد 
سالخورده اي با پليس تماس گرفت و گفت: »چندين گله دارم و 
گله ها را به چند چوپان سپرده ام. چند روز قبل يكي از آنها به نام 
احمد 17 ساله در حاليكه پريشان و زخمي بود آمد و گفت با يك 

زن جوان درگير شده و آن زن را كشته است.«
بعد از اين تماس، مأموران به آدرسي كه مرد سالخورده در اختيار 
آنها ق��رار داده بود، رفتن��د و احمد را دس��تگير كردند. احمد به 
پليس آگاهي منتقل شد و با اقرار به جرمش در بازجويي ها گفت: 
»مقتول را از قبل مي ش��ناختم. آن روز با انگيزه س��رقت مقابل 
خانه اش كمين كردم تا شوهرش از خانه بيرون بيايد. وقتي شوهر 
مقتول از خانه خارج ش��د از باالي ديوار داخل خانه رفتم و با زن 
جوان درگير شدم. او يك چاقو برداشت و يك ضربه زد من هم با 
چوبي كه داشتم چند ضربه به س��رش زدم و بدون آنكه سرقتي 
انجام بدهم، فرار كردم. از آنجائيكه زخمي شده بودم، ترسيدم و به 

صاحب كارم همه واقعيت را گفتم.«
با اقرارهاي پس��ر نوجوان، پرونده بعد از صدور كيفرخواست به 
شعبه پنجم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد. در 
اولين جلسه محاكمه اولياي دم درخواست قصاص كردند، سپس 
متهم خالف اظهاراتش قتل را انكار ك��رد و گفت: »روز حادثه از 
خيابان رد مي شدم كه ناگهان صداي زني را شنيدم كه درخواست 
كمك مي كرد. ب��راي نجات آن زن از باالي دي��وار وارد خانه اش 
شدم، اما مرد غريبه اي را ديدم كه به محض ديدنم چاقو كشيد و 
مرا زخمي كرد. سپس با چوب چند ضربه به سر مقتول زد و قصد 

داشت مرا هم بكشد كه فرار كردم.«
با انكارهاي متهم اما هيئت قضايي بنا به اوراق و مدارك در پرونده 
متهم را به قصاص محكوم كرد. اين حكم به ديوان عالي كش��ور 
فرستاده ش��د كه با اعتراض وكيل متهم اين رأي نقض و پس��ر 
نوجوان براي تأييد رش��د عقلي حين ارتكاب جرم، به پزش��كي 

قانوني معرفي و پرونده به همان شعبه ارجاع داده شد. 
به اين ترتيب متهم، بار ديگر در همان شعبه پاي ميز محاكمه قرار 
گرفت و با انكار جرمش گفت: »باور كنيد زن جوان را نمي شناختم 
و در قتل او نقشي نداشتم. 9 سال از بهترين روزهاي زندگي ام را در 
زندان گذراندم و حاال اين شرايط برايم خيلي سخت است. فقط 
قصد كمك به مقتول را داشتم كه گرفتار شدم. « قاضي از متهم 
پرسيد شما در مراحل اوليه بازجويي به قتل اعتراف كرده و حادثه 
را شرح داده و صحنه جرم را هم باز سازي كرده ايد. بررسي صحنه 
جرم هم با اعتراف هاي شما مطابقت دارد، چرا حاال جرم را انكار 
مي كني؟ متهم مقابل سؤال قاضي سكوت كرد.  در پايان هيئت 

قضايي وارد شور شد. 

چوپان نوجوان
 قتل زن  جوان را   انكار كرد

پيرمرد  شكمو همسرش را به قتل رساند


