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ضرورت توجه به اقدام هاي پيشگيرانه 
در  بروز آسيب هاي اجتماعي

همواره شاهد بروز آسیب هاي بسیاري در حوزه هاي مختلف اجتماعي هستیم كه با 
گذر زمان و با ورود پديده هاي تازه به زندگي مردم بر پیچیدگي هاي آن اضافه مي شود. 
موضوعي كه تأثیر مستقیم بر وضعیت فردي و اجتماعي افراد جامعه دارد. از همین 
رو اگر به بروز آسیب هاي اجتماعي در زمان وقوع آن توجه و براي برطرف شدن آن 
اقدام نشود معضالتي بیشتر بروز خواهد كرد كه رفع معضالت ايجاد شده هم نیاز به 
هزينه هاي بیشتري دارد.  بروز آسیب ها و معضالت اجتماعي ريشه در بي توجهي 
به ساختارهاي پیشگیرانه دارد كه از يك سوء غفلت افراد جامعه و از ديگر سو گريز 
سازمان ها و نهادهاي مختلف از وظايف قانوني خود منجر به بروز آن شده است، بنابراين 
براي رفع اين معضالت هم با مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي مربوطه امكان پذير 
خواهد بود. به عنوان مثال معضل معتاد خیاباني كه اين روزها همواره شاهد آن هستیم 
در گذر زمان و در سايه بي توجهي خانواده، مدرسه و سازمان هاي ديگر بروز پیدا كرده 
و به بطن جامعه سرريز شده و به بروز مشكالتي ديگر مثل سرقت يا جرائم ديگر هم 
منتهي شده است. بنابراين رفع معضلي كه در گذر زمان شكل گرفته و به ثبات رسیده 
است را نمي توان يك شبه حل و از بروز آسیب هاي ديگر آن به جامعه جلوگیري كرد. 
معضالت اجتماعي همانند تكه يخي درون آب هستند كه بخش كوچكي از آن قابل 

مشاهده است و بخش بیشتر آن زير آب پنهان مي ماند. 
از اين رو بايد باور داش��ت كه آس��یب هاي متعدد اجتماعي ازجمله طالق، اعتیاد، 
آسیب هاي فضاي مجازي، بیكاري، فقر و… عقبه طوالني و تبعات و مشكالت بسیاري 
را به دنبال دارند اما آنچه كه در كنار حل آسیب هاي موجود اجتماعي بیش از هرچیز 
ديگر بايد مورد توجه قرار بگیرد اين است كه بايد با آموزش دقیق مهارت هاي اجتماعي 
مثل نشان دادن تأثیر مخرب دوستان ناباب، تقويت عزت نفس داشتن دانش آموزان، 
تقويت ارزش هاي دين��ي و اخالقي، تقويت مهارت هايي چون دوس��ت يابي، خود 
شناسي، تالش كنیم كه كودكان و نوجوانان گرفتار برخي از آسیب هاي اجتماعي 
نشوند و فراموش نكنیم موضوع آسیب هاي اجتماعي را شايد بتوان دومینويي دانست 
كه اگر به حل آن نپردازيم به ما هم خواهد رسید و نبايد فراموش كرد كه مرگ تنها 

براي همسايه نیست. 
* رئيس اطالع رساني پليس پايتخت

مخفيگاه سارق 100 ميليون توماني را 
به پليس نشان دهيد

تحقيق�ات  پليس آگاهی 
ته�ران ب�راي بازداش�ت 
م�ردي ك�ه موف�ق ب�ه 
100 ميلي�ون  س�رقت 
از  ارز  و  ط�ال  توم�ان 
مغ�ازه اي در ب�ازار تهران 
شده اس�ت، جريان دارد. 
به گ��زارش ج��وان، متهم 
پرونده از 24 ارديبهشت ماه 
امس��ال تح��ت تعقی��ب 
پلیس قرار گرف��ت. آن روز 
م��ردي وارد كالنتري 113 
بازار ش��د و ماجراي سرقت 
را ش��رح داد. او گف��ت: من 
صاحب طالفروشي در بازار 
تهران هستم. امروز مردي 
حدوداً 35 ساله وارد مغازه ام 

شد و گفت قصد خريد مقداري سكه، طال و ارز به قیمت 100 میلیون تومان دارد. 
من هم سفارش او را در اختیارش گذاشتم، اما از غفلت من استفاده كرد و همراه 
ارز و طالها فرار كرد. پس از طرح شكايت پرونده به دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادسراي ناحیه 12 تهران، براي بررسي تخصصي به پايگاه هفتم پلیس آگاهي 
تهران فرستاده شد. مأموران پلیس در بازرسي دوربین هاي مداربسته تصاوير 
متهم را به دست آوردند. از آنجا كه تحقیقات براي بازداشت متهم با بن بست مواجه 
شده است، مركز اطالع رساني پلیس آگاهي تهران بزرگ اعالم كرد دستور انتشار 
تصوير بدون پوشش متهم از سوي قاضي صادر شده است، كساني كه از مخفیگاه 
متهم خبر دارند اطالعات خود را از طريق شماره تماس 55۶21۸44 در اختیار 

پايگاه هفتم پلیس آگاهي تهران بزرگ قرار دهند.

مرگ موتورسوار
 تصادف يا قتل؟

تحقيق�ات درب�اره عل�ت م�رگ موتورس�واري ك�ه در 
تص�ادف ب�ا خ�ودروي پراي�د ب�ه كام مرگ رفته اس�ت 
با تس�ليم ش�دن راننده پرايد وارد مرحله اي تازه ش�د. 
در حال�ي ك�ه ش�اهدان عل�ت حادث�ه را عم�دي اعالم 
كرده ان�د، رانن�ده پراي�د اي�ن اته�ام را ان�كار مي كند. 
به گزارش جوان، چند ش��ب قبل رانندگاني كه در حال عبور 
از يكی از بزرگراه های تهران   بودند با وقوع يك سانحه مرگبار 
پلیس و امدادگران را با خبر كردند. با حضور مأموران مشخص 
شد كه راكب يك موتور سیكلت در جريان تصادف با خودروي 
عبوري جان باخته است. يكي از شاهدان گفت: در حال عبور 
بودم كه متوجه شدم يك دستگاه خودروي پرايد در تعقیب يك 
موتورسیكلت اس��ت كه راكب و ترك  نشین آن، دو مرد جوان 
بودند. آنها به سرعت رانندگي مي كردند تا اينكه راننده پرايد 
به صورت عمد با موتورسیكلت تصادف كرد و وسیله نقلیه آنها 
واژگون شد و هر دو به زمین سقوط كردند. پس از حادثه راكب 
موتورسیكلت از محل فرار كرد، اما ترك نشین آن به علت شدت 
ضربه اي كه به سرش وارد شد جانش را از دست داد. شاهد حادثه 
و چند شاهد ديگر كه حرف هاي او را تأيید كرده بودند، شماره 
پالك خودروي پرايد را در اختیار پلیس گذاش��تند. مأموران 
پلیس در بازرسي از مرد فوت شده، سه چاقو و قمه و چند گوشي 

سرقتي كشف كردند. 
همزم��ان با انتقال جس��د به پزش��كي قانون��ي تحقیقات به 
دستورقاضی دشتبان،  بازپرس  شعبه دهم دادسرای امور جنايی  
در اين باره به جريان افتاد. در اولین گام شماره پالك خودروي 
پرايد بررسي شد. بررسي ها، اما نشان داد كه پالك متعلق به 
يك خودروي پژو اس��ت. در حالي كه مأموران پلیس احتمال 
مي  دادند راننده پرايد پالك سرقت شده را روي خودروي خود 
نصب كرده باشد،  راننده پرايد  روز گذشته وارد دادسراي امور 
جنايي شد و به حادثه خونین اعتراف كرد. وي توضیح داد: روز 
حادثه پشت فرمان خودرو داشتم براي يكي از دوستانم پیامك 
ارسال مي كردم كه دو پسر جوان كه سوار موتور بودند گوشي 
تلفن همراهم را سرقت كردند. من هم به سرعت موتورسواران 
را تعقیب كردم. وقتي به نزديكي آنها رسیدم خواستم ترمز كنم، 
اما ترمز ماشینم كار نمي كرد. در آن لحظه موتور سارقان با عقب 
يك خودروي پژو عبوري برخورد كرد و حادثه اتفاق افتاد. من 
البته كمي جلوتر توقف كردم. وقتي از پشت فرمان خارج شدم 
راكب موتور از محل فرار كرد. آنجا بود كه متوجه شدم همدست 
او جانش را از دست داده است، من هم ترسیدم و پشت فرمان 
ماشینم نشستم و فرار كردم. در اين چند روز دچار عذاب وجدان 
ش��ده بودم و نگرانم مبادا راننده پژو در اين حادثه بازداش��ت 
ش��ود، براي همین تصمیم گرفتم خودم را به پلیس معرفي 
كنم. به دستور بازپرس تحقیقات از راننده پرايد در اداره دهم 

پلیس آگاهي تهران بزرگ در جريان است. 

بازداشت زوج سارق    
با شليك گلوله

زوج س�ارق س�حرخيز هن�گام س�رقت در ب�ازار 
ش�دند.  بازداش�ت  گلول�ه  ش�ليك  ب�ا  ته�ران 
به گ��زارش جوان، س��رهنگ اس��دعلي الماس��ي، رئیس 
كالنتري 113 ب��ازار گفت: بام��داد روز گذش��ته مأموران 
كالنتري هنگام گش��ت زني در بازار به زن و مردي مظنون 
شده و به آنها فرمان ايست دادند. دو مظنون اما با مشاهده 
پلیس از محل متواري شدند، اما در جريان تعقیب و گريز 
با ش��لیك تیرهوايي بازداش��ت ش��دند. مأموران در اولین 
بررس��ي ها يك ديلم و مقداري لباس س��رقت شده كشف 
كردند. دو متهم كه زن و ش��وهر بودند و به سرقت اعتراف 
كردند و گفتند پس از تخري��ب در مغازه ها با ديلم اقدام به 
سرقت مي كردند كه بازداشت شدند. سرهنگ الماسي گفت: 
متهمان به پنج فقره سرقت اعتراف كردند و پس از تشكیل 

پرونده به مقام قضايي تحويل داده شدند.

آگهى تغییرات شرکت پایا تامین امید با مسئولیت محدود به شماره ثبت 415669 
و شناسه ملى 10320677845 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (584452)

آگهى تغییرات شرکت مهندسى بازرگانى نبیدان پارس سهامى 
خاص به شماره ثبت 220571 و شناسه ملى 10102618731

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (584449)

آگهى تغییرات شرکت بهسازان محیط اریا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 195277 و شناسه ملى 10102371636

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (584445)

آگهى تغییرات شرکت مهندسین مشاور آشیان طرح مهرگان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 251356 و شناسه ملى 10102918308 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (584448)

آگهى تغییرات شرکت چاپ وقوطى سازى فر با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 68237 و شناسه ملى 10101131794 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (584447)

آگهى تغییرات شرکت بهسازان محیط اریا با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 195277 و شناسه ملى 10102371636 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (584446)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى صنعتى آسیا پالستیک شرق سهامى 
خاص به شماره ثبت 257733 و شناسه ملى 10102979739

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (584450)

آگهى تغییرات موسسه سینمایى هدیه فیلم به شماره ثبت 15959 
و شناسه ملى 10100582082 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (584451)

آگهى تغییرات شرکت پردیس ترابر آسیا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 423133 و شناسه ملى 10320755480 

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (584444)

آگهى تغییرات شرکت فیروز بسپار یاران سهامى خاص به شماره ثبت 
208550 و شناسه ملى 10100054440 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (584443)

سرگرد علي صباحي*

مرد  همسركش قتل  را   گردن   پسرش   انداخت

 به قيمت رفتن تا يك قدمي مرگ 
پيدا كردن همخانه

مرد معتاد كه به اتهام قتل همس�رش بازداشت 
شده اس�ت ، اتهام را به گردن پسرش انداخت. 
به گزارش جوان، ۶ شهريور سال 97، مأموران پلیس 
پايتخت از مرگ مشكوك زن جواني در منزلش در 
تهرانپارس باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق 
به زن 42 ساله به نام شهین بود كه بر اثر استنشاق گاز 
فوت كرده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني شوهر 
آن زن كه در محل حضور داشت به مأموران گفت: 
»امروز وقتي به خانه برگشتم متوجه بوي گاز شدم 
و ديدم همسرم در پذيرايي روي زمین افتاده است. 
هرچه صدايش كردم جوابي نشنیدم. به همین خاطر 
زن همسايه را كه پرس��تار بود صدا كردم و او بعد از 

معاينه گفت شهین فوت كرده است.«
بعد از اين توضیحات تحقیقات در اين زمینه آغاز شد 
تا اينكه كارشناسان پزشكي قانوني اعالم كردند زن 
جوان بر اثر انسداد مجاري تنفسي فوت كرده است. 
به اين ترتیب پرونده با موضوع قتل عمد تش��كیل 
ش��د و خانواده مقتول مورد تحقیق ق��رار گرفتند. 
آنها در تحقیقات گفتند دخترشان در اين سالها با 
شوهرش به نام حبیب اختالف داشته و عامل قتل 

خود حبیب است. 
با اظه��ارات خان��واده مقت��ول، حبیب 54 س��اله 
بازداشت شد. او ابتدا جرمش را انكار كرد تا اينكه در 
بازجويي هاي فني سرانجام به قتل همسرش اعتراف 
كرد و گفت: »با همسرم اختالف داشتم. او همیشه 
به من بي احترامي مي كرد و ب��ه خاطر رفتارهاي او 
پسرانم نیز با من بداخالقي مي كردند و حرفم را گوش 

نمي كردند. از اين وضعیت خسته شده بودم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »ش��غلم آزاد بود و در 
كار تزئینات ساختمان مشغول بودم. همه درآمدم 
دست همسرم بود. آخرين بار وقتي از او مقداري پول 
خواستم شروع به داد و فرياد كرد. سر همین موضوع 
با هم درگیر شديم و در آن درگیري او را خفه كردم. 
سپس براي گمراه كردن پلیس شیر گاز را باز گذاشتم 

و به پارك نزديك خانه رفتم.«
با اقرارهاي متهم و بازس��ازي صحن��ه جرم پرونده 
به ش��عبه چهارم دادگاه كیفري يك استان تهران 
فرستاده شد. صبح ديروز متهم از زندان اعزام و مقابل 
هیئت قضايي همان شعبه حاضر شد. ابتداي جلسه 
پدر و مادر و دو پسر مقتول درخواست قصاص كردند. 

سپس پسر بزرگ مقتول در جايگاه ايستاد و گفت: 
»پدرم معتاد و مرد بداخالقي بود. او به كار و درآمد 
اهمیتي نمي داد و همان درآمد كم را هم خرج مواد 
مي كرد. همه بار زندگي روي دوش مادرم بود و با كار 
كردن در خانه هاي مردم هزينه هاي زندگي را تأمین 
مي كرد. آنها همیشه با هم درگیر بودند و بارها پدرم او 
را كتك زده بود تا اينكه دستش به خون مادرم آلوده 
شد و مادرم را كشت. همه اظهاراتش در بازجويي ها 

دروغ بوده و مادرم زن مظلومي بود.«
در ادامه متهم در جايگاه ايس��تاد و جرمش را انكار 
كرد. او در دفاع از خود گفت: »همه اظهاراتم تحت 
فشارهاي بازجويي بود. من قاتل همسرم نیستم. « 
متهم ادامه داد: »من و پسرم با هم اختالف داشتیم. 
او اصرار داشت خانه ام را به نام او سند بزنم و امالكي 
را  كه در تبريز داشتم ،  بفروشم. من موافق نبودم به 
همین خاطر او به خاطر كینه اي كه از من داش��ت 
مادرش را كشت و حاال قتل را گردن من انداخته است 
و درخواس��ت قصاص دارد تا بعد از مرگم اموالم را 

تصاحب كند.«
در پايان هیئت قضايي وارد شور شد. 

دانش�جوي دكت�راي روانشناس�ي ك�ه ب�راي پي�دا كردن 
همخانه به س�ايت دي�وار آگهي داده ب�ود در دام دو س�ارق 
خش�ن گرفت�ار ش�د و ت�ا يك قدم�ي م�رگ پي�ش رفت. 
به گزارش جوان، ش��امگاه 23 تیرماه امس��ال بود كه س��اكنان 
ساختماني در خیابان سعادت آباد با شنیدن فريادهاي دلخراش از 
خانه همسايه، پلیس را با خبر كردند. لحظاتي بعد تیمي از مأموران 
پلیس در محل حاضر شدند و در حمام خانه با پیكر نیمه جان دختر 
جوان در حالي كه براثر سوختگي دچار جراحت شديد شده بود، 

مواجه شدند و او را به بیمارستان منتقل كردند. 
دختر جوان پس از بهبودي نس��بي مورد تحقیق قرار گرفت. او 
توضیح داد: من دانشجوي دكتراي روانشناسي هستم و به تنهايي 
در آپارتماني در خیابان سعادت آباد زندگي مي كنم. چند روز قبل 
بود كه تصمیم گرفتم براي خودم همخانه اي پیدا كنم براي همین 
به س��ايت ديوار آگهي دادم. وي ادامه داد: ش��ب حادثه در خانه 
مشغول كار بودم كه زني تماس گرفت و درباره آگهي كه داده بودم، 
س��ؤال كرد. بعد از كمي حرف زدن آدرس خانه ام را به او دادم و 
ساعتي بعد هم به خانه ام آمد و درباره شرايط آن با هم حرف زديم. 
او بعد از شنیدن حرف هايم گفت كه مي رود و چند ساعت بعد به 
من جواب مي دهد. هنوز لحظات زيادي از رفتن او نگذش��ته بود 
كه ناگهان زن جوان همراه مردي افغان وارد شد. آنها به من حمله 
كردند و دست و پا و دهانم را بستند. بعد با تهديد خواستند پول و 
طالهايم را به آنها بدهم. زن و مرد خشن من را به حمام كشانده و با 
آب جوش نقاط مختلف بدنم را سوزانده و به شدت شكنجه كردند 
و سرانجام با س��رقت پول، طال و يك قطعه هارد كه عكس هاي 

خصوصي ام را در آن ذخیره كرده بودم، فرار كردند. 
بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دس��تور قاضي احمدزاده، 
بازپرس شعبه سوم دادس��راي ويژه س��رقت در اختیار تیمي از 
كارآگاه��ان پلیس آگاهي تهران قرار گرف��ت. كارآگاهان پس از 
حضور در محل و بررس��ي دوربین هاي مداربسته موفق شدند، 

تصاوير دو متهم را به دس��ت آوردند و زن جوان را شناس��ايي و 
بازداشت كنند. متهم روز گذش��ته به شعبه سوم دادسراي ويژه 
سرقت منتقل شد و مورد تحقیق قرار گرفت. متهم در بازجويي ها 
به سرقت و شكنجه كردن دختر دانشجو با همدستي مردي افغان 
اعتراف كرد. وي توضیح داد: من صاحب شوهر و دو فرزند هستم. 
از آنجا كه شوهرم با من رفتار بدي دارد به پارك رفته بودم تا كمي 
قدم بزنم. آنجا با مردي افغان آشنا شدم و شروع به درد دل كردم 
و گفتم كه قرار است از شوهرم طالق بگیرم. بعد از آن با آن مرد 
تماس داشتم تا اينكه به من پیشنهاد داد به اين شیوه سرقت كنیم 

و پول خوبي به دس��ت بیاوريم كه من قبول كردم. ش��ب حادثه 
مطابق نقشه وارد خانه دختر دانشجو شدم. بعد از كمي حرف زدن 
خانه را ترك كردم اما در را براي وارد شدن مرد افغان باز گذاشتم. 
لحظاتي بعد من همراه مرد افغان وارد شديم و اقدام به شكنجه 
شاكي و س��رقت از او كرديم. متهم گفت:  پس از حادثه هر دو از 
محل فرار كرديم و اموال سرقتي را هم مرد افغان با خودش برد و 

من از مخفیگاه او خبري ندارم. 
براساس اين گزارش و به دستور بازپرس احمدزاده تحقیقات براي 

بازداشت مرد افغان در جريان است. 


