
قاتل  مرد  مسافر بر
 همچنان  متواري  است

ناكام�ي پلي�س در شناس�ايي و دس�تگيري عام�ل يا 
عامالن قتل مرد مس�افركش موجب ش�د تا اولياي دم 
درخواس�ت دي�ه از بيت الم�ال را مط�رح كنن�د. 
به گزارش جوان، 26 اسفند سال ۹۴، مأموران پليس از مرگ 
مشكوك مرد ميانسالي در بيمارستان شهداي يافت آباد باخبر 
و راهي محل شدند. در بررسي ها مشخص شد آن مرد كه بر 
اثر اصابت چاقو در خودروي اش زخمي و به بيمارستان منتقل 

شده  اما به علت شدت جراحت فوت شده بود. 
مردي كه پيكر نيمه جان راننده خودرو را به بيمارستان رسانده 
بود، گفت: »سالهاست در يك كانكس در منطقه مرتضي گرد 
نگهبان هستم. شب حادثه در اتاقك نگهباني نشسته بودم كه 
ديدم خودروي پرايد نقره اي رنگ از مسيرش منحرف و مقابل 
كانكس متوقف شد. كنجكاو ش��دم و نزديك ماشين رفتم. 
وقتي در خودرو را باز كردم ديدم راننده غرق خون است. سعي 
كردم با او حرف بزنم كه آن مرد به سختي حرف زد و گفت او 
را داخل شهرك با چاقو زده اند، اما اسم كسي را نبرد. بالفاصله 
با اورژانس و پليس تماس گرفتم اما وقتي او را به بيمارستان 

رسانديم بر اثر شدت خونريزي ها جان سپرد.«
بعد از اين توضيحات و تشخيص هويت مشخص شد جسد 
متعلق به مصطفي 53 ساله است كه با خودروي اش در همان 
محدوده مسافركش بوده است. به اين ترتيب پرونده با موضوع 
قتل عمد در دستور كار پليس قرار گرفت و در روند تحقيقات، 
مأموران پليس زن جواني را كه در بازرسي از خودروي مقتول 
كارت ملي او كشف شده بود، بازداش��ت كردند. آن زن مورد 
تحقيق قرار گرفت و در توضيح به مأموران گفت: »چند روز 
قبل حادثه به عنوان مسافر سوار خودروي مقتول شدم. وقتي 
كرايه را از كيفم درآوردم ناخواسته كارت ملي ام داخل ماشين 
افتاد. خيلي پيگير شدم تا كارت ملي ام را پيدا كنم تا اينكه با 
تماس مأموران متوجه شدم كارتم داخل ماشين افتاده است. 
باور كنيد از قتل اطالعي ندارم و بي گناهم. « بعد از اظهارات 
زن جوان از آنجائيكه هيچ مدركي عليه وي به دس��ت نيامد 

تبرئه و آزاد شد. 
با گذشت چهار سال از حادثه از آنجائيكه ردي از عامل يا عامالن 
قتل به دست نيامد اولياي دم با نوشتن نامه اي درخواست ديه از 

بيت المال را مطرح كردند. 
با اين درخواست پرونده به ش��عبه دهم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده ش��د و اولين جلسه به رياست قاضي 
قربان زاده تشكيل شد. ابتداي جلسه پسر مقتول در جايگاه 
ايستاد و گفت: »سالهاست از قتل پدرم مي گذرد اما عامل يا 
عامالن قتل شناسايي نشدند. پدرم بي گناه كشته شد و در اين 
سالها هزينه هاي زندگي مادر و دو خواهرم به عهده من است. از 
آنجائيكه درآمد زيادي ندارم تأمين مخارج زندگي برايم خيلي 
سخت اس��ت. تقاضاي ديه از بيت المال دارم تا در نبود پدرم 

بتوانم زندگي راحتي را براي مادر و خواهرانم فراهم كنم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 
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همه ناراضی از موتورسواران 
موتورسواران ناراضی از خود!

چندي پيش در يك پيمايش ميداني از گروهي از ش��هروندان 
خواس��ته ش��د تا ميزان رضاي��ت خ��ود  را از  رفت��ار ترافيكي 
موتورسواران  بازگو كنند. نتيجه نشان داد كه قريب 75 درصد 
ش��هروندان در حد خيلي زياد تا زياد از موتورس��واران ناراضي 
هستند. جالب آنجا بود كه شمار زيادي از موتورسواران از رفتار 
ترافيكي هم قطاران خويش ناخشنود هستند!  نيازي به گفتن 
نيست كه نارضايتي شديد شمار پر تعدادي از شهروندان از رفتار 
ترافيكي موتورسواران بي دليل شكل نگرفته است، بلكه ريشه 
در چند عامل مربوط به آن گروه دارد كه برخي داليل را چنين 

مي توان فهرست كرد: 
نخست، شمار نه چندان كمي از موتورس��واران با رفتارهاي ناهنجار و خالف ترافيكي، نظير 
رانندگي در پياده روها، اتوبان ها، خالف جهت و جز آن، نظم عمومي شهر را دستخوش اختالل 
مي سازند و ذهن و ضمير شهروندان را مكدر و آزرده مي سازند. افزون بر آن، آنان با چنين رفتارهاي 
خالفي زمينه بروز حادثه و تصادف را فراهم مي سازند و الجرم خود و تعدادي از شهروندان را 

مصدوم و مجروح می كنند و خسارت مادي زيادي را بر خود و ديگران وارد مي سازند. 
دو، شماري از موتورسواران با ايجاد صداهاي ناهنجار موجب ايجاد آلودگي صوتي مي شوند 
و آرامش و تمركز و ايمني را از ش��هروندان مي س��تانند.  س�ه، رفتارهاي ترافيكي شماري از 
موتورس��واران متخلف در حد موارد مذكور محدود نمانده است، بلكه آنان با تخلفات ديگري 
نظير:  عبور از چراغ قرمز، عدم توقف در پشت خط عابر، عدم رعايت حق تقدم، عبور از پياده روها، 
استفاده از تلفن همراه به هنگام موتورسواري و انجام حركات زيگزاكي و نظير آن، نظم شهر را فرو 
مي كاهند و سيماي شهر را آشفته مي كنند. آنان با چنين كنش هاي ناهنجار و غير متمدنانه اي 

هر ناظر بيروني را دچار حيرت ساخته وحيثيت عمومي را دچار آسيب مي كنند. 
چهار، شماري از موتورسواران به سبب عواملي نظير نداشتن كاله ايمني، عدم مهارت كافي، 
عدم رعايت شرايط تردد، سرعت و ارتكاب خالف هاي پيش گفته، وقوع حوادث دردناك و 
آزار دهنده اي را رقم مي زنند كه تا مدت هاي مديد پيامد ذهني و رواني آن پا بر جا مي ماند. 
 بد نيست بدانيم كه بالغ بر 25 درصد كل تصادفات و حوادث شهري ناشي از وسائط نقليه، 
مربوط به موتورسواران است و حدود70 درصد موتورسواران سانحه ديده متأسفانه دچار 
ضربات مغزي مي شوند و شماري از قربانيان تخلفات موتورسواران، كودكان نگون بخت 

هستند كه مظلومانه قرباني قانون گريزي تعدادي از موتور سيكلت سواران مي شوند. 
پنج، از آنچه گفته شد به سادگي مي توان نتيجه گرفت كه رفتار ترافيكي موتورسيكلت 
سواران بايد بيش از پيش مورد مداقه و ساماندهي قرار گيرد. بي ترديد قصور و اغماض در 
اين خصوص بيش از پيش جامعه را از حيث جاني، اجتماعي، رواني و مالي دچار ضرر و زيان 
خواهد كرد.  حتما تئوري پنجره شكسته را شنيده ايد، اين تئوري مي گويد جرم نتيجه يك 
نابساماني است، اگرپنجره اي شكسته باشد و مرمت نشود آنكس كه تمايل به شكستن 
قانون و هنجارهاي اجتماعي دارد با مشاهده بي تفاوتي جامعه به اين امر، دست به شكستن 
شيشه هاي ديگر مي زند و ديري نمي پايد كه شيش��ه هاي بيشتري شكسته  می شود و 
احساس بي نظمي و هرج ومرج و آنارشي از يك خيابان به خيابان ديگر و در كسري از زمان 

دركل شهر رواج پيدا مي كند. 
اين اتفاق براي قانون شكنان پيامي را به  همراه خود دارد از اين قرار كه هركاري بخواهيد 
مجازيد انجام دهيد بدون آنكه كسي مزاحم شما شود. ماحصل اين تئوري اينست كه اگر 
آحاد جامعه نسبت به پديده ها و ناهنجاري ها )ولو كوچك(، حساسيت نشان دهند و بي تفاوت 
نباشند تحولي سريع و ناگهاني و همه گير در جامعه به وجود مي آيد و در تعاقب آن جرائم 
بزرگتر نيز به طور باور نكردني كاهش مي يابد. پس بايد نسبت به جرائم و تخلفات كوچكي 

همچون موتورسواران قانون گريز بي تفاوت نبود و هركس به سهم خويش اقدام كند.  
 بي شك ترديدي نمي توان داشت كه در اصالح رفتار ترافيكي موتورسيكلت سواران دو گروه 
نقش بيشتري دارند. آن دو گروه يكي خود موتور سيكلت سواران هستند كه به پيامدها و عواقب 
رفتار خود بينديشند و خود را با قانون وفق دهند ) همانگونه كه شماري از موتورسواران هرگز گام 
در راه خالف و قانون شكني و ايجاد مزاحمت براي ساير شهروندان نمي نهند و الجرم رفتارشان 
تقدير آميز و ستودني است و بايد آنان تشويق شوند(. گروه دوم شهروندان هستند. شهروندان با 
انجام فشار هنجاري ) يا آن چيزي كه در فرهنگ ديني امان امر به معروف و نهي از منكر ناميده 
مي شود( مي توانند موتور سيكلت سوارا ن متخلف را ناگزير از تن دادن به قانون نمايند و مطمئناً 

در اين خصوص پليس از رفتار متمدنانه و محترمانه و تربيتي آنان حمايت خواهد كرد. 

آگهى موضوع ماده 3 قانون ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیتى ثبتى واراضى و ساختمان هاى فاقد سندرسمى 

م الف: 320/ امیرحسین شعبانى- رییس ثبت اسناد وامالك کنگان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سندرسمى

م الف: 206/ مجیدامیرى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى فقدان مدرك تحصیلی نوبت سوم 
آقــاى فرهــاد دادرس فرزنــد احمــد دارنــده شــماره شناســنامه 388 و کدملــى 2990588752 صــادره از کرمــان 
متولــد 1334 اظهــار مى دارنــد دانشــنامه دائــم بــه شــماره 19648 مــورخ 1360/7/7 ایشــان مفقــود گردیــده اســت. 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــى دانشــنامه مذکــور ابطــال مــى شــود. از یابنــده خواهشــمند اســت مــدارك فــوق را بــه 

مدیریــت امــور آموزشــى دانشــگاه علــوم پزشــکى تبریــز تســلیم نمایــد.

آگهى مفقودى
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) سوارى پرايد تيپ 131SL مدل 
1390 به رنگ سفيد روغنى به شماره پالك ايران 21 - 744 و  67 
 S1412290034179 به شماره موتور 4421523 و شماره شاسى
متعلق به آقاى بهنام شاهى پور درج با كدملى 1610071474 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى

كارت مجوز حمل سالح شكارى تك لول نخجير يك به 
شماره 12400336 متعلق به خانم ليال خوش نويسان 
فرزند حسن به كدملى 3258282056 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

 اعالم مفقودى پروانه مرغدارى تخمگذار
اعالم مفقودى پروانه مرغدارى تخمگذار پروانه مرغدارى تخمگذار 
بنام  سريال 338838  شماره  پروانه 22/1092/47  شماره  به 
اينجانب حسن عفتى به شماره شناسنامه 253  فرزند داداش 
متولد 1323 به شماره ملى 1551712164صادره از مراغه مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد .

آگهى مفقودى
كارت سبز و كارت شناسايى خودرو سوارى پرايد به رنگ سفيد 
روغنى به شماره پالك ايران 82 - 527 د  41 به  شماره موتور 
2826284 و شماره شاسى S1412289808153 متعلق به شركت 
ليزينگ رايان ساپيا  و در اختيار خانم طاهره نعمتيان عمران فرزند 

فيض اله مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى مدرك تحصيلى نوبت اول
اينجانب  به  متعلق   0069067 سريال  شماره  به  تحصيلى  مدرك 
فريدون فرزانه فرزند اسرافيل متولد 1351 به شماره شناسنامه 5 
شماره ملى 1552465497صادره از شهر خداجو شهرستان مراغه 
رشته  فنى عمران  مقطع كاردانى ورودى 1373 دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد مراغه به شماره دانشجويى 739471032 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

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

آگهى ابالغ اجرائيه
در اجراى ماده 10 آيين نامه اجراى قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرصه مسكن مصوب 1388 اسامى اشخاصى كه نسبت به مورد تقاضاى آنان 
در حوزه ثبتى اراك راى مفروز صادر شده است براى اطالع عموم آگهى مى شود بديهى است معترض يا معترضين با در دست داشتن مدارك و مستندات ظرف مدت 20 روز از 
تاريخ انتشار اعتراض خود را مكتوب به اداره ثبت تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى 

تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك عمليات ثبتى با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد.
1. راى شماره 2414-1398/6/7 آقاى محمدرضا روستا  فرزند على اكبر ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 817/48 متر مربع قسمتى از پالك 319 اصلى بخش 6 اراك 

خريدارى بى واسطه از آقاى رضى اله داود آبادى - داود آباد
2. راى شماره 2415- 1398/6/7 آقاى على داود آبادى فرزند حسين ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 219/11 متر مربع قسمتى از پالك 319 اصلى بخش 6 اراك 

خريدارى بى واسطه از آقاى حبيب اله داود آبادى - داود آباد 
3. راى شماره 2416-1398/6/7 آقاى سيد نبى مومنى فرزند سيد حسن ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 866/79 متر مربع قسمتى از پالك 319 اصلى بخش 6 اراك 

خريدارى بى واسطه از آقاى غالمعلى داود آبادى - داود آباد 
4. راى شماره 2417- 1398/6/7 آقاى محمد اسمعيل داود آبادى فراهانى فرزند صفر على ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 728/58 متر مربع قسمتى از پالك 319 اصلى 

بخش 6 اراك خريدارى بى واسطه از آقاى رضا داود آبادى فراهانى - داود آباد 
5. راى شماره 2418- 1398/6/7 - آقاى محمد داود آبادى فرزند نعمت اله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 1129/88 متر مربع قسمتى از پالك 6 اراك خريدارى بى 

واسطه از آقاى حبيب اله داود آبادى - داود آباد 
6. راى شماره 2419 - 1398/6/7 خانم فاطمه صادقى فراهانى فرزند عباس ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 381/28 متر مربع قسمتى از پالك 30 اصلى بخش 6 اراك 

خريدارى بى واسطه از آقاى محمد جعفر مشهدى - ساروق                                                              م الف: 937/ رئيس ثبت اسناد و امالك اراك - اسماعيلى

آگهى مفقودى
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) سوارى پرايد تيپ 131SL مدل 
1390 به رنگ سفيد روغنى به شماره پالك ايران 21 - 744 و  67 
 S1412290034179 به شماره موتور 4421523 و شماره شاسى
متعلق به آقاى بهنام شاهى پور درج با كدملى 1610071474 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى

كارت مجوز حمل سالح شكارى تك لول نخجير يك به 
شماره 12400336 متعلق به خانم ليال خوش نويسان 
فرزند حسن به كدملى 3258282056 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

 اعالم مفقودى پروانه مرغدارى تخمگذار
اعالم مفقودى پروانه مرغدارى تخمگذار پروانه مرغدارى تخمگذار 
بنام  سريال 338838  شماره  پروانه 22/1092/47  شماره  به 
اينجانب حسن عفتى به شماره شناسنامه 253  فرزند داداش 
متولد 1323 به شماره ملى 1551712164صادره از مراغه مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد .

آگهى مفقودى
كارت سبز و كارت شناسايى خودرو سوارى پرايد به رنگ سفيد 
روغنى به شماره پالك ايران 82 - 527 د  41 به  شماره موتور 
2826284 و شماره شاسى S1412289808153 متعلق به شركت 
ليزينگ رايان ساپيا  و در اختيار خانم طاهره نعمتيان عمران فرزند 

فيض اله مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى مدرك تحصيلى نوبت اول
اينجانب  به  متعلق   0069067 سريال  شماره  به  تحصيلى  مدرك 
فريدون فرزانه فرزند اسرافيل متولد 1351 به شماره شناسنامه 5 
شماره ملى 1552465497صادره از شهر خداجو شهرستان مراغه 
رشته  فنى عمران  مقطع كاردانى ورودى 1373 دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد مراغه به شماره دانشجويى 739471032 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

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

آگهى ابالغ اجرائيه
در اجراى ماده 10 آيين نامه اجراى قانون الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرصه مسكن مصوب 1388 اسامى اشخاصى كه نسبت به مورد تقاضاى آنان 
در حوزه ثبتى اراك راى مفروز صادر شده است براى اطالع عموم آگهى مى شود بديهى است معترض يا معترضين با در دست داشتن مدارك و مستندات ظرف مدت 20 روز از 
تاريخ انتشار اعتراض خود را مكتوب به اداره ثبت تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى 

تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك عمليات ثبتى با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد.
1. راى شماره 2414-1398/6/7 آقاى محمدرضا روستا  فرزند على اكبر ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 817/48 متر مربع قسمتى از پالك 319 اصلى بخش 6 اراك 

خريدارى بى واسطه از آقاى رضى اله داود آبادى - داود آباد
2. راى شماره 2415- 1398/6/7 آقاى على داود آبادى فرزند حسين ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 219/11 متر مربع قسمتى از پالك 319 اصلى بخش 6 اراك 

خريدارى بى واسطه از آقاى حبيب اله داود آبادى - داود آباد 
3. راى شماره 2416-1398/6/7 آقاى سيد نبى مومنى فرزند سيد حسن ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 866/79 متر مربع قسمتى از پالك 319 اصلى بخش 6 اراك 

خريدارى بى واسطه از آقاى غالمعلى داود آبادى - داود آباد 
4. راى شماره 2417- 1398/6/7 آقاى محمد اسمعيل داود آبادى فراهانى فرزند صفر على ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 728/58 متر مربع قسمتى از پالك 319 اصلى 

بخش 6 اراك خريدارى بى واسطه از آقاى رضا داود آبادى فراهانى - داود آباد 
5. راى شماره 2418- 1398/6/7 - آقاى محمد داود آبادى فرزند نعمت اله ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 1129/88 متر مربع قسمتى از پالك 6 اراك خريدارى بى 

واسطه از آقاى حبيب اله داود آبادى - داود آباد 
6. راى شماره 2419 - 1398/6/7 خانم فاطمه صادقى فراهانى فرزند عباس ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 381/28 متر مربع قسمتى از پالك 30 اصلى بخش 6 اراك 

خريدارى بى واسطه از آقاى محمد جعفر مشهدى - ساروق                                                              م الف: 937/ رئيس ثبت اسناد و امالك اراك - اسماعيلى

ابهام درباره گم شدن دختربچه اي به نام زهرا 
تحقيق�ات پلي�س پايتخ�ت ب�راي پي�دا 
ك�ردن زه�را دختربچ�ه دو س�اله اي ك�ه 
ب�ه ط�رز مرم�وزي در قلعه ن�و ورامي�ن 
ناپدي�د ش�ده همچن�ان در جري�ان اس�ت. 
به گزارش جوان، چهارروز است از سرنوشت زهرا 
دو س��اله كه به طرز مرموزي در روستاي قلعه نو 
حوالي ج��اده ورامين گم شده اس��ت، خبري در 

دست نيست.
 زه��را كوچول��و س��اعت ح��دوداً 21 ش��امگاه 
25 شهريور ماه همراه خواهر هفت ساله اش براي 
بازي از خانه شان بيرون آمد و دقايقي بعد در حالي 
كه خواهر بزرگش به خانه برگشت او ناگهان ناپديد 

ش��د. پس از اين حادثه تيمي از مأموران پليس، 
عوامل آتش نشاني، امدادگران هالل احمر و اهالي 
محل تالش زيادي براي يافتن دختر دوساله آغاز 

كردند، اما ردي از او نيافتند. 
پدر زهرا درباره حادثه گفت: من بيمارم و دكتر به 
من گفته است كار درماني كنم و به همين خاطر 
شب ها با واكر پياده روي مي كنم. شب حادثه زهرا 
و دختر بزرگم داخل كوچه بودند كه دختر بزرگم 
به داخل خانه آمد و از من خواست بيرون برويم و 
پياده روي كنيم. به او گفتم بعد از شام پياده روي 
مي كنم و از او خواستم خواهرش را از داخل كوچه 
به خانه بياورد كه متوجه شديم ناپديد شده است. 

پس از اين به مأموران خبر داديم و دوستان و اهالي 
محل هم ب��ه كمك ما آمدند. م��ن و اهالي محل 
جوي آب نزديكي خانه مان را جست وجو كردند 
و بعد از آن مزرعه بالل را جس��ت وجو كردند، اما 
ردي از دخترم پيدا نكرديم.  مادر زهرا هم گفت: 
دخترانم هميشه داخل كوچه بازي مي كردند و 
زهرا ياد گرفته بود كه همراه هيچ غريبه اي نشود و 
حتي بغل افراد فاميل هم نمي رفت اما نمي دانم آن 
شب چطور دخترم گم شد، اما مي دانم كه دخترم 
را دزديدند و دزد يا دزدان هم مي دانستند كه كجا 
دخترم را به دزدند كه دوربين چهره آنها را نگيرد. 

پدر بزرگ زهرا درباره حادثه گف��ت: نوه ام تازه از 

شير گرفته شده بود. آن ش��ب بر اساس بررسي 
دوربين هاي مداربسته تاكسي تلفني، زهرا داخل 
كوچه در حال بازي اس��ت كه خواهر بزرگش به 

داخل خانه مي رود.
 زهرا ثانيه هايي بعد به ابتدا كوچه مي رود و دوباره 
به طرف تاكسي تلفني بر مي گردد و مكس كوتاهي 
مي كند. در اين لحظه انگار كسي او را صدا مي زند 
كه دوربين ها نش��ان مي دهد زهرا بر مي گردد و 
دوباره به ط��رف ابتداي كوچه م��ي رود و ناپديد 

مي شود. 
تحقيقات ب��راي يافتن زه��را كوچولو از س��وي 

كارآگاهان پليس آگاهي تهران در جريان است. 

آزادي از زندان برای سرقت در آزادی
ساماندهي نشدن خودروهاي مسافربر شخصي به پرونده هاي تجاوز به نواميس و سرقت منجر مي شود 

س�ارقان س�ابقه دار كه نقش�ه زورگيري از 
مسافران را در زندان طراحي و پس از رهايي آن 
را اجرا كرده بودند يك به يك بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، ساعت 22 شامگاه 15 خردادماه 
امسال مردي به مأموران پليس تهران خبر داد 
كه پس از سوار ش��دن به خودروي مسافربر در 
ميدان آزادي در دام زورگيران گرفتار و اموالش 
سرقت شده اس��ت. بعد از طرح شكايت و پس 
از آن كه پرونده به دس��تور بازپرس شعبه هفتم 
دادسراي ناحيه 3۴ در اختيار تيمي از كارآگاهان 
پايگاه س��وم پليس آگاهي قرار گرفت ش��اكي 
جزئيات بيشتري از ماجرا را شرح داد. او توضيح 
داد: شب حادثه در ميدان آزادي منتظر تاكسي 
بودم تا به خانه ام در اميرآباد شمالي بروم كه يك 
پرايد مسافربر تيره رنگ توقف كرد و بعد از گفتن 
مسيرم در صندلي جلو سوار شدم. راننده مردي 
جوان بود و دو مرد حدوداً 25 ساله هم در صندلي 
عقب س��وار بودند. راننده هنوز مسافت زيادي 
را طي نكرده بود كه ناگهان تغيير مسير داد كه 
اعتراض ك��ردم. همان لحظه دو م��ردي كه در 
صندلي عقب سوار بودند با چاقو من را تهديد به 
مرگ كردند و خواستند هر چه دارم به آنها بدهم. 
من هم از ترس جانم 3ميليون تومان پول نقد، 
گوشي گرانقيمتم و كارت هاي بانكي ام و رمز آن 
را به آنها دادم. سارقان سپس من را حوالي اميرآباد 

از ماشين به بيرون انداخته و فرار كردند. 
در شاخه ديگري از بررسي ها كارآگاهان با بررسي 

شماره حساب شاكي متوجه شدند مقداري از پول 
در يك مغازه فروش گوشي تلفن همراه برداشت 
شده است كه كارآگاهان راهي محل شدند و بعد 
از بررسي دوربين هاي مداربسته تصوير خريدار 
را كه مردي جوان بود به دست آوردند. پس از به 
دست آمدن تصوير مرد جوان، مأموران پليس در 
بررسي بانك اطالعات مجرمان سابقه دار هويت 
وي را شناسايي و او را كه سامان نام داشت سوار 
بر خودروی پرايدي كه با آن در سرقت ها حضور 
داشت حوالي خالزير بازداشت كردند. سامان در 

بازجويي ها به زورگيري از مسافران اعتراف كرد 
و دو همدستش سعيد و احمد را به پليس معرفي 
كرد و گفت كه سعيد رئيس باند بود. با اطالعاتي 
كه سامان در اختيار پليس گذاشت دو عضو ديگر 
باند بازداشت شدند. سعيد به عنوان سردسته باند 
گفت: من و احمد مدتي قبل در زندان هم سلولي 
بوديم و نقشه س��رقت را طراحي كرديم. بعد از 
رهايي از زندان سامان را هم كه صاحب سواري 
پرايد بود به باند اضافه كرديم. متهم در ش��رح 
س��رقت ها هم گفت: هر ش��ب به ميدان آزادي 

مي رفتيم. سامان در نقش راننده بود و من و احمد 
در صندلي عقب سوار مي شديم. بعد از انتخاب 
سوژه هاي مان آنها را س��وار كرده و نقشه مان را 
اجرا مي كرديم. اموال سرقتي را هم بين خودمان 
تقسيم و آن را به افراد عبوري مي فروختيم تا اينكه 
بازداشت ش��ديم. اعضاي باند در بازجويي هاي 
بيشتر به 30 فقره سرقت اعتراف كردند. سرهنگ 
كارآگاه كاميار چهري، رئيس پايگاه سوم پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي كشف 

جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 

تعرض به دختران به بهانه پرسيدن آدرس
پسر شيطان صفت به بهانه پرسيدن آدرس دختران را فريب داده  و 
با تهديد چاقو آنها را داخل شمشادها مورد آزار و اذيت قرار مي داد. 
به گزارش جوان، سوم شهريور امسال بود كه دختر جواني سراسيمه 
به اداره پليس رفت و از پسر شيطان صفتي به اتهام آزار شكايت كرد. 
شاكي كه دختر 20 ساله اي به نام شيرين بود، توضيح داد: كارمند 
شركت خصوصي در حوالي يوس��ف آباد هستم. ساعت 8 صبح در 
حوالي يكي از خيابان هاي بزرگراه كردستان از تاكسي پياده شدم و 
به طرف محل كارم به راه افتادم. هنوز مسافت زيادي را طي نكرده 
بودم كه پسر جواني در حالي كه كاغذي در دست داشت از داخل 

شمشادهاي كنار خيابان بيرون آمد و براي پرسيدن آدرس به من 
نزديك شد. پسر ناشناس ناگهان چاقويي زير گلويم گذاشت و مرا 
به زور به داخل شمش��ادها برد كه از ترس بي هوش شدم. وقتي به 
هوش آمدم متوجه شدم پسر شيطان صفت به من تعرض كرده و از 
محل گريخته است.  با اين شكايت تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
به دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران براي شناسايي متهم 
وارد عمل ش��دند. همزمان با ادامه تحقيقات مأموران با ش��كايت 
مشابهي روبه رو شدند كه حكايت از اين داشت پسر شيطان صفت 
در حوالي همان محل به بهانه پرسيدن آدرس قصد تعرض به دختر 

جواني داشته است، اما دختر جوان از دام او فرار كرده است. پس از 
آن مأموران با چهره نگاري از متهم تحقيقات گس��ترده اي را براي 
شناسايي وي آغاز كردند تا اينكه به پس��ر ميوه فروشي در همان 
نزديكي كه شباهت زيادي با متهم داشت، مشكوك شدند. مأموران 
پس از شناسايي متهم از سوي ش��اكي ها، وي را به عنوان مظنون 

حادثه بازداشت كردند. 
متهم در بازجويي ها جرم خود را انكار كرد، اما با توجه به ش��واهد و 
مدارك، وي براي تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس جنايي در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 

بازداشت  سارقان  مسلح  طال فروشي
فرمانده انتظامي غرب استان تهران از بازداشت سارقان مسلح طالفروشي در 

شهرستان اسالمشهر خبر داد. 
سردار محسن خانچرلي گفت: اين حادثه 12 شهريورماه در خيابان مهديه شهرستان 
اسالمشهر اتفاق افتاد. در جريان تحقيقات پليس مشخص شد كه سارقان مسلح 
با سرقت يك كيلو و 300 گرم طال موفق به فرار شده اند. مأموران پليس در جريان 

تحقيقات ميداني موفق به شناسايي پنج متهم شدند و آن ها را بازداشت كردند.

شكارچي روباه شكار پليس شد
ش�كارچي روب�اه ك�ه پ�س  از ش�كار حي�وان آن را مثل�ه ك�رده و 
تصاوي�ر آن را در فض�اي مج�ازي منتش�ر كرده ب�ود، بازداش�ت ش�د. 
سرهنگ رامين پاشايي، معاون اجتماعي پليس فتا گفت: اين پرونده همزمان با 
انتشار تصاويري درباره مثله شدن يك قالده روباه در دستور كار مأموران پليس فتا 
قرار گرفت. مأموران پليس در جريان بررسي هاي خود عامل حادثه را در شهرستان 

ماكو در استان آذربايجان غربي شناسايي و بازداشت كردند.

دكترسعيدمنتظرالمهدي

   نظريه پرداز حوزه آسيب هاي 
اجتماعي


