
 
خودت را معرفي كن ؟  ايرج هستم 35 ساله.

معتاد هستي؟  نه.
متأهلي ؟  بله، يك فرزند خردسال هم دارم. 

س�ابقه داري ؟  بله، يك بار به خاطر س��رقت به 
زندان رفتم. 

چه سرقتي ؟  حدود يكسال قبل با يكي از دوستانم 
خودرويي را سرقت كرديم كه پس از مدتي دستگير 

شديم و به زندان افتاديم. 
براي چه سرقت كردي ؟ 

مي خواستيم مدتي با خودروی سرقتي به مسافرت 
و تفريح برويم. 

چه مدت زندان بودي ؟  حدود شش ماه زندان 
بودم كه دو ماه قبل آزاد شدم. 

از چ�ه زمان�ي دوب�اره تصميم به س�رقت 

گرفتي ؟ 
پس از اينكه آزاد ش��دم به خاطر فرزندم تصميم 
گرفتم زندگي سالمي را ش��روع كنم و به همين 
خاطر در حوالي رباط كري��م كار پيدا كردم و اصاًل 
دوست نداشتم دوباره دس��ت به سرقت بزنم، اما 
دوباره مجبور شدم اين موتور سيكلت را سرقت كنم 
و به خودم قول دادم اين آخرين سرقت من باشد. 

چرا مجبور شدي سرقت كني ؟ 
به خاطر بي پولي.

بيشتر توضيح بده ؟ 
وقت��ي از زن��دان آزاد ش��دم كار مكانيك��ي در 
رباط كريم پيدا كردم و ه��ر روز از تهران براي كار 
راهي رباط كريم مي ش��دم و شب دوباره به تهران 
بر مي گش��تم. از آنجايي كه كرايه ماشين خيلي 
باال رفته بود هر روز مبلغ زي��ادي كرايه مي دادم 

به طوريكه حس��اب كردم بيش��تر حقوقم براي 
كرايه ماش��ين مي رفت. به همين خاطر تصميم 
گرفتم موتورسيكلتي براي رفت و آمدم به محل 

كار سرقت كنم. 
درباره سرقت توضيح بده ؟ 

پس از اينكه تصميم به س��رقت گرفتم به يكي از 
خيابان هاي مركزي تهران رفتم كه موتور سيكلت 
آپاچي گرانقيمتي مرا به خ��ودش جلب كرد كه 
پس از تخري��ب قفل فرمانش موتور س��يكلت را 

سرقت كردم. 
مي دانس�تي موتورسيكلت متعلق به 
يكي از كارآگاهان پليس آگاهي است؟

نه. اگر مي دانس��تم متعلق به مأمور پليس است 
س��رقت كه نمي كردم هيچ، يك چيزي روي آن 

مي گذاشتم و فرار مي كردم. 
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    به فرزن��دان خود ياد دهيد هنگام خروج از مدرس��ه، دليلي براي 
عجله كردن وجود ندارد. 

    اگر كودك شما به سني رس��يده كه خودش به تنهايي از مدرسه به خانه 
برمي گردد، اطمينان حاصل كنيد كه از محل هاي ام��ن براي عبور از عرض 
خيابان استفاده مي كند. محل هايي مانند پل روگذر يا زيرگذر، خط كشي عابر 

و تقاطعي كه داراي چراغ عابر پياده است. 
    فرزندان خود را با تابلوهاي راهنمايي و رانندگي آش��نا كنيد و نحوه عبور 

صحيح از عرض خيابان را به صورت عملي با آنان تمرين كنيد. 
    براي پيشگيري از آسيب پذيري فرزند خود در مسير مدرسه به خانه، قوانين 

و مقررات خاصي را وضع كرده و او را به اجراي دقيق آن ملزم كنيد. 
    اگر فرزندتان براي رفت و آمد خود از س��رويس مدرسه استفاده مي كند، 
تمامي نكات ايمني مربوطه را به وي گوش��زد كنيد. ن��كات ايمني مربوط به 
استفاده از سرويس مدرسه شامل حضور به موقع براي سوار شدن، لزوم توقف 
كامل خودرو در هنگام سوار يا پياده شدن، صحبت و شوخي نكردن با راننده و 

مسافران، بيرون نبردن سر و دست از پنجره و مواردي نظير آن است. 
معاونت اجتماعي ناجا اداره كل آموزش همگاني

توصيه هاي پليس   براي  بازگشايي مدارس

س
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موبايل قاپان باغ فيض
 در بن بست گرفتار شدند 

دو موباي�ل ق�اپ حرف�ه اي ك�ه از ك�رج ب�ا موت�ور 
ب�ه ته�ران مي آمدن�د در  س�يكلت س�رقتي 
آخري�ن س�رقت داخ�ل كوچ�ه بن بس�تي در دام 
مأم�وران كالنت�ري 140 باغ في�ض گرفتار ش�دند. 
به گزارش جوان، اوايل شهريور امسال بود كه زن جواني به 
كالنتري 140 باغ فيض رفت و از سرنشينان موتورسيكلت 

قرمز رنگي به اتهام سرقت موبايلش شكايت كرد. 
شاكي گفت: دقايقي قبل از بازار مقداري ميوه خريدم و 
راهي خانه ام شدم. وقتي به داخل كوچه خلوتي رسيدم 
يكي از دوستانم با تلفن همراهم تماس گرفت كه گوشي ام 
را از داخل كيفم بيرون آوردم و با دوستم شروع به صحبت 
كردم. در همين لحظه موتور سيكلت قرمز رنگي كه دو 
پسر جوان سرنشينان آن بودند به من نزديك شد و ناگهان 
ترك نشين آن در كمتر از ثانيه اي تلفن همراهم را قاپيد و 

هر دو از محل گريختند. 
پس از طرح اين شكايت مأموران كالنتري باغ فيض با 
شكايت هاي مشابه و متعددي روبه رو شدند كه حكايت از 
اين داشت دو سارق موتور سوار در كوچه ها و خيابان هاي 
خلوت موبايل شهروندان را سرقت مي كنند. در حالي 
كه هر روز به تعداد ش��اكيان افزوده مي شد ظهر ديروز 
مأموران كالنتري هنگام گشت زني در خيابان عدل به 
دو سرنشين موتورسيكلتي كه در حال دور دور بودند، 
مشكوك شدند . بدين ترتيب مأموران دو مظنون را به 
صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند تا اينكه مشاهده 
كردند پسران موتور سوار به كوچه خلوتي رفتند و قصد 
دارند تلفن همراه ش��هروندي را س��رقت كنند. پس از 
اين مأموران براي دستگيري سارقان وارد عمل شدند 
كه س��ارقان اقدام به فرار كردند و بدين ترتيب تعقيب 
و گريز مأموران و سارقان آغاز شد تا اينكه دقايقي بعد 
سارقان وارد كوچه بن بستي شدند. سارقان وقتي خود 
را در دام مأموران گرفتار ديدند با چاقو به مأموران حمله 
كردند، اما در نهايت با شليك دو تير هوايي زمينگير و 

دستگير شدند. 
سرهنگ سيف اهلل نوايي، رئيس كالنتري 140 باغ فيض 
با اعالم اين خبر گفت: پس از انتقال متهمان به كالنتري 
مشخص شد دو متهم كه اهل يكي از شهرك هاي اطراف 
كرج هستند در مردادماه امسال ابتدا موتور سيكلت يكي 
از شهروندان را در حوالي باغ فيض سرقت مي كنند و پس 
از آن براي اينكه شناسايي نشوند با موتور سيكلت سرقتي 
هر روز از  كرج به تهران مي آيند و دس��ت به سرقت هاي 

سريالي مي زنند. 

قاتل: آزادم كنيد تا كار كنم 
و ديه يك ميلياردي را بدهم 

م�ردي ك�ه ب�ا ادع�اي پرداخ�ت دي�ه يك ميلي�ارد تومان�ي موفق ب�ه جلب 
رضاي�ت اولي�اي دم ش�ده مدع�ي اس�ت پول�ي ب�راي پرداخ�ت ن�دارد. 
به گزارش جوان، 10 شهريور سال ۸۶، مرد جواني مأموران پليس پايتخت را از ناپديد 
شدن برادر 35 ساله اش فرامرز باخبر كرد و گفت: »فرامرز صاحب شركت بزرگي در 
زمينه خريد و فروش ضايعات فلزي در كرج است. روز گذشته او از خانه بيرون رفت و 

ديگر بازنگشت.«
با طرح شكايت تحقيقات در اين زمينه آغاز شد تا اينكه مأموران جسد مرد جواني را 
حوالي جاده احمد آباد مستوفي داخل يك خودرو پيدا كردند كه طنابي دور گردنش 
پيچيده شده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت مشخص شد جسد 
متعلق به فرامرز است كه ابتدا مسموم و سپس خفه شده است. به اين ترتيب پرونده 
با موضوع قتل عمد تش��كيل و تحقيقات وارد مرحله تازه اي شد. مأموران در بررسي 
خودروي مقتول كارت ويزيت مرد 40 ساله اي را به نام حميد يافتند كه اطالعات روي 
كارت مشخص مي كرد، وي نيز در زمينه خريد و فروش ضايعات فعاليت دارد. حميد در 
بازجويي هاي فني لب به اعتراف گشود و به قتل اعتراف كرد و گفت: »با فرامرز همكار و 
شريك كاري بودم و در رفت و آمدهايي كه به شركت داشتم، مي دانستم او در گاوصندوق 
شركتش مقدار زيادي پول نقد دارد. همين بهانه اي شد تا وسوسه شوم و نقشه قتل او را 
طراحي كنم. روز حادثه به شركت رفتم و از او خواستم به ديدن يكي از دوستانمان برويم. 
با هم سوار خودروي مقتول شديم و در جاده احمد آباد مستوفي، آبميوه مسموم به او 

تعارف كردم. مقتول با خوردن آن نيمه هوش شد كه با طناب او را خفه كردم.«
متهم ادامه داد: »وقتي مقتول از نفس افتاد، كليد شركت و گاوصندوق را برداشتم و راهي 

شركت شدم و بعد از سرقت پول هاي نقد در گاوصندوق فرار كردم.«
با اقرارهاي متهم پرونده به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد 
و در آن شعبه با درخواست اولياي دم به قصاص و رد مال محكوم شد. حكم صادره به 
ديوان فرستاده شد و بعد از تأييد آن متهم توانست با پرداخت يك ميليارد تومان رضايت 
اولياي دم را جلب كند.  12 سال از حادثه گذش��ت اما متهم به خاطر عدم توانايي در 
پرداخت ديه همچنان در زندان مانده بود به همين دليل با نوشتن نامه اي درخواست 
تعيين تكليفي كرد.  به اين ترتيب متهم صبح ديروز براي دومين بار در همان شعبه پاي 
ميز محاكمه قرار گرفت. ابتداي جلسه پسر مقتول كه 19 سال داشت در جايگاه ايستاد 
و گفت: »آن زمان شش سال بيشتر نداشتم به همين دليل مادر بزرگم با پرداخت ديه 
اعالم رضايت كرد، اما متهم از پرداخت آن طفره رفت تا اينكه مادربزرگم فوت كرد. حاال 

با فوت او، سه عمو و عمه ام به عنوان اولياي دم درخواست ديه دارند.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: »در اين س��الها كه زندان 
هستم امكان پرداخت ديه را نداشتم به همين دليل از دادگاه تقاضا دارم حكم آزادي ام 

را صادر كنند تا با كار كردن مبلغ ديه را پرداخت كنم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

ديه عماد، ه�وادار خردس�ال فوتبال  كه 
هنگام عبور از گيت هاي ورزشگاه آزادي 
به خاطر برق گرفتگي جان خود را از دست 
داده بود از س�وي كارفرماي برق و نصاب 
داربس�ت هاي كنار گيت پرداخت ش�د. 
به گزارش جوان، عماد كه عاشق فوتبال بود 
عصر روز دوشنبه بيست و ششم شهريور ماه 
امس��ال پس از پايان ب��ازي فوتبال تيم هاي 

پرسپوليس و صنعت نفت آبادان هنگام عبور 
از گيت ب��ر اثر تماس صورتش ب��ا ميله هاي 
آهني داربست كنار گيت دچار برق گرفتگي 

شد و جان خود را از دست داد. 
پس از اين حادثه مدير عامل شركت پيمانكار 
متولي تأسيس��ات برق اس��تاديوم و نصاب 
داربست هاي به دستور قاضي مرادي، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران به اتهام 

قتل شبه عمد بازداشت شدند. دو متهم پس از 
بازداشت براي تحقيقات در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفتند. 
در حالي كه تحقيق��ات درب��اره اين حادثه 
ادامه داش��ت، دو متهم 3۶0 ميليون تومان 
ديه عم��اد را پرداخت كردند و با گذاش��تن 
وثيقه آزاد شدند. تحقيقات درباره اين حادثه 

ادامه دارد.

ديه عماد كوچولو  پرداخت شد 

آگهى مفقودي 
 OPTIMA

 JF
 J4KEGH213636

 KNAGW414BH5142720

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مرغدارى گوشتى پر طالى 
سیدون به شماره ثبت 2638 و شناسه ملى 10780061124

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (607348)

آگهى تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آروین بتن 
الوند به شماره ثبت 12313 و شناسه ملى 10780159620 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (607346)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى تولیدى کیمیا رزین اراك 
به شماره ثبت 188 و شناسه ملى 10861655708 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شازند (607344)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى تولیدى کیمیا رزین اراك 
به شماره ثبت 188 و شناسه ملى 10861655708 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شازند (607345)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مرغدارى گوشتى پر طالى 
سیدون به شماره ثبت 2638 و شناسه ملى 10780061124 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (607347)

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک خنداب 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

م الف: 914/ ابوالفضل محتشم کیا- رئیس ثبت اسناد و امالك 

آگهى مفقودي 
 OPTIMA

 JF
 J4KEGH213636

 KNAGW414BH5142720

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مرغدارى گوشتى پر طالى 
سیدون به شماره ثبت 2638 و شناسه ملى 10780061124

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (607348)

آگهى تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آروین بتن 
الوند به شماره ثبت 12313 و شناسه ملى 10780159620 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (607346)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى تولیدى کیمیا رزین اراك 
به شماره ثبت 188 و شناسه ملى 10861655708 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شازند (607344)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى تولیدى کیمیا رزین اراك 
به شماره ثبت 188 و شناسه ملى 10861655708 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شازند (607345)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مرغدارى گوشتى پر طالى 
سیدون به شماره ثبت 2638 و شناسه ملى 10780061124 

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اراك (607347)

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مرکزي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک خنداب 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

م الف: 914/ ابوالفضل محتشم کیا- رئیس ثبت اسناد و امالك 

 

بازداشت دزد فريبكار براي دهمين بار

 مجرم سابقه دار كه سال هاست با آبميوه مسموم مردم را بيهوش 
و اموالش�ان را س�رقت می كند، براي دهمين بار بازداشت شد. 
به گزارش جوان، س��اعت 11 صبح روز 31 ارديبهش��ت ماه كاركنان 
بيمارستان امام حسين)ع( به مأموران كالنتري 10۶ نامجو خبر دادند 
كه مردي ناشناس در حالت بيهوشي به بيمارستان منتقل شده است. 
بعد از آن بود كه مأموران پليس در محل حاضر شدند. يكي از شاهدان 

گفت: در حال عبور از ميدان امام حسين بودم كه ديدم مردي جوان 
در حالي كه بيهوش شده كنار خيابان افتاده است. من هم با اورژانس 
تماس گرفتم و امدادگران او را به بيمارستان منتقل كردند. بررسي هاي 
ً  35 ساله هيچ اوراق هويتي به همراه  پليس نشان داد كه مرد حدودا
ندارد و احتماالً به علت مصرف غذاي مسموم بيهوش شده است. پس از 
آن بود كه مرد جوان به بيمارستان لقمان منتقل شد و با تالش پزشكان 
از مرگ نجات پيدا كرد.  او بعد از بهبودي در شرح ماجرا گفت كه مردي 
فريبكار او را با آبميوه مسموم بيهوش و اموالش را سرقت كرده است. با 
طرح شكايت پرونده به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسراي ناحيه 34 
تهران در اختيار كارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي قرار گرفت. شاكي 
در توضيح بيشتر ماجرا گفت: ساعت 9 صبح روز حادثه در ميدان امام 
حسين روي يكي از نيمكت ها نشسته بودم كه مردي حدوداً 45 ساله 
كنارم نشست و ش��روع به حرف زدن كرديم. وقتي به او گفتم بيكار 

هستم و دنبال شغلي مناسب مي گردم، مدعي شد صاحب يك كارگاه 
توليدي اس��ت و به من پيش��نهاد كار داد. او خودش را امير معرفي 
كرد و بعد از ش��رح وظايفم در كارگاهش دو آبمي��وه خريد كه با هم 
خورديم. 10دقيقه بعد اما سرم گيج رفت و چيزي نفهميدم تا اينكه در 
بيمارستان چشم باز كردم. آن جا بود كه فهميدم آن مرد من را بيهوش 
كرده و 5 ميليون تومان پولي كه داش��تم، گوشي تلفن همراه و لوازم 
ديگرم را سرقت كرده است.  در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان 
متوجه شدند شكايت هاي مشابهي به پليس گزارش شده است. آن ها 
با بررس��ي دوربين هاي مداربس��ته تصوير متهم را به دست آوردند. 
بررسي هاي بعدي نشان داد كه امير. ع 45 ساله از مجرمان سابقه دار 
است كه قبالً 9 بار به همين شيوه بازداشت شده و به زندان افتاده بود. 
پس از به دست آمدن اين اطالعات مخفيگاه امير در ميدان راه آهن 
شناسايي و ششم شهريور بازداشت شد. مأموران پليس در بازرسي از 

مخفيگاه متهم 10 ميليون تومان پول نقد و مقداري داروي بيهوشي 
كشف كردند. متهم در بازجويي هاي اوليه به 10فقره سرقت به روش 

بيهوشي اعتراف كرد و بيش از 10شاكي هم او را شناسايي كردند. 
متهم گفت: من سال هاي زيادي است كه به همين شيوه از مردم سرقت 
مي كنم. آخرين بار هم اسفندماه سال قبل از زندان آزاد شدم و بالفاصله 
شروع به سرقت به همين شيوه كردم. س��وژه هايم را از ميان جوانان 
جوياي كار انتخاب مي كردم و بعد از بيهوش كردن آنها اموالشان را 
سرقت مي  كردم. اموال سرقتي را هم در ميدان شوش به قيمت ناچيزي 
مي فروختم و پولش را صرف مواد مخدر و خوشگذراني مي كردم. بعد 

از اعتراف متهم بود كه مالخر هم بازداشت شد. 
سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: ارزش 
ريالي پرونده تاكنون 50 ميليون تومان است و تحقيقات بيشتر از متهم 

در پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ جريان دارد. 

مجرمان سابقه دار با خيال راحت بين زندان و جامعه در آمد و شد هستند 

سارق:  كرايه نداشتم موتور پليس را دزديدم 
س�ارق حرف�ه اي ك�ه موت�ور س�يكلت 
گرانقيم�ت كارآگاه اداره ده�م پلي�س 
آگاهي را س�رقت كرده ب�ود در بازجويي ها 
گف�ت: ب�راي رفت�ن ب�ه مح�ل كارم كرايه 
ماشين نداشتم كه موتور سيكلت سنگين 
كارآگاه پلي�س آگاه�ي را س�رقت ك�ردم. 
به گزارش جوان، چندي قبل به مأموران پليس 
پايتخت خبر رسيد موتور سيكلت گرانقيمت 
يكي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي سرقت 

شده است. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد موتورسيكلت 

آپاچي گرانقيم��ت كارآگاه پليس در حالي كه 
مجهز به قفل فرمان بوده در يكي از خيابان هاي 

مركزي تهران سرقت شده است. 
پس از اين ش��كايت پرونده به دستور بازپرس 
جنايي ب��راي رس��يدگي در اختي��ار تيمي از 
كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. بدين ترتيب 
مأموران تحقيقات براي شناسايي سارق را آغاز 
كردند تا اينكه با بررسي دوربين هاي مداربسته 
محل حادثه به رد پاي سارق سابقه داري به نام 
ايرج رسيدند. سپس مأموران براي دستگيري 
متهم راهي خانه وي شدند كه دريافتند متهم 

پس از آزادي از زندان، محل زندگي اش را تغيير 
داده است. در چنين شرايطي مأموران دست به 
تحقيقات تخصصي زدند تا اينكه چند روز قبل 
موفق شدند مخفيگاه ايرج را شناسايي و وي را 

همراه موتور سيكلت سرقتي دستگير كنند. 
متهم صبح ديروز براي بازجويي به دادس��راي 
امور جنايي تهران منتقل شد و به سرقت موتور 
س��يكلت كارآگاه  پليس اعتراف كرد. متهم در 
ادامه براي تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس 
پرونده در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار 

گرفت. 

قيمت موتور سيكلت چقدر بود ؟ 
30 ميليون تومان.

چطور دستگير شدي ؟ 
صبح مي خواستم با موتور سيكلت سرقتي به محل كارم بروم 
كه مأمور لباس شخصي به من نزديك شد و از من سؤال كرد 
موتور سيكلت فروشي است.   مي خواستم بگويم نه كه به 

دستانم دستبند زد.

گفت وگو با متهم 


