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سردار حميد هداوند *

نگهب�ان يك�ي از انباره�اي جن�وب ته�ران دو س�ال اس�ت ك�ه 
در  زن�دان ب�ه س�ر مي ب�رد. او زمس�تان س�ال 98 ابتدا به پس�ري 
نوج�وان در جم�ع آوري ضايع�ات كم�ك ك�رد ام�ا بع�د از چن�د 
س�اعت ب�ا وي درگي�ر ش�د و او را با ضرب�ات قم�ه به قتل رس�اند. 
متهم ح�اال ب�ا حك�م قص�اص از س�وي دادگاه مواجه شده اس�ت. 
به گزارش جوان، زمستان سال ۹۸ مأموران پليس باقر شهر از درگيري خونين 
حوالي شهر باخبر و راهي محل شدند. اولين بررسي ها حكايت از آن داشت 
نوجوان ضايعات جمع كن به نام هادي در درگيري با ضربه قمه از سوي نگهبان 

يكي از انبارها به قتل رسيده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، پدر هادي كه در محل حضور داشت و شاهد 
قتل بود به مأموران گفت: پس��رم براي كمك خ��رج زندگي ضايعات جمع 
مي كرد. آن روز قرار بود مقداري لوله پليكا جمع كند به همين خاطر به انباري 
در باقرشهر رفت.  مرد نگهبان به او چند كيسه داده بود و پسرم مقداري لوله 
جمع كرد و به خانه آورد. او دوباره به انبار ضايعات رفت، اما اين بار نگهبان به او 

اجازه جمع آوري ضايعات را نداده بود. 
مرد ميانسال ادامه داد: پس��رم  كه از رفتار آن مرد ناراحت شده بود به خانه 
آمد و خواست به آنجا برويم تا با مرد نگهبان صحبت كنيم. من قبول كردم و 
همراه پسرم و برادرم به آنجا رفتيم، اما آن مرد وقتي ما را ديد درگير شد و در 
آن درگيري پسرم را با ضربه قمه كشت.  با ثبت اين توضيحات عامل قتل كه 
يعقوب نام داشت، شناسايي و بازداشت شد.  او به درگيري اقرار كرد اما مدعي 

بود در دفاع از خودش مرتكب قتل شده است. 
يعقوب بنا به شواهد موجود به اتهام قتل عمد راهي زندان شد و پرونده به دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
متهم در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي شعبه پنجم  دادگاه كيفري 
يك  استان تهران قرار گرفت.  ابتداي جلسه اولياي دم  درخواست قصاص كردند. 
در ادامه متهم  در جايگاه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: هادي آن روز به انبار 
آمده بود و من چند كيسه در اختيارش گذاشتم  تا وسايلي راكه مي خواهد، 

بردارد. او بعد از جمع كردن مقدار زيادي لوله پليكا رفت اما دوباره برگشت. 
متهم  ادامه داد: هادي اصرار كرد دوباره كيسه ها را بگردد اما من مخالفت كردم 
و گفتم مي خواهم استراحت كنم.  او از اين حرف ناراحت شد و به خانه رفت اما 
اين بار همراه پدرش، عمو و پسرعمويش به انبار آمد. آنها وقتي مرا ديدند حمله 
كردند و در آن درگيري هادي دست به قمه ش��د. وي ادامه داد: براي دفاع از 
خودم  با چوب به سرش زدم. او روي زمين افتاد و قمه از دستش رها شد. مقتول 
مي خواست قمه را از روي زمين بردارد كه من زودتر قمه را برداشتم و ضربه اي 
به سينه اش زدم. باور كنيد قصد كشتن پسرنوجوان را نداشتم. اگر او را نزده 
بودم شايد كشته مي شدم. در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و بنابه مدارك 

موجود در پرونده متهم را به قصاص محكوم كرد. 

استمرار در اجراي
 طرح هاي مبارزه با جرائم

عوامل بسياري در به وجود آمدن آسيب ها 
و جرائ��م نق��ش دارند ك��ه بايد از س��وي 
دستگاه هاي متولي ريشه يابي و عوامل ايجاد 
آن مرتفع ش��ود؛ چراكه بي توجهي نسبت 
به اين موضوع شيوع آس��يب ها و جرائم را 
به دنبال خواهد داشت. نبايد فراموش كرد 
پليس مس��ئول وقوع جرائم نيست و صرفاً 

كشف جرم و دس��تگيري مجرمان در حوزه مسئوليت پليس قرار دارد 
كه در اين باره به وظيفه ذاتي خويش عمل مي كند. عملكرد پليس هم 
در اجراي طرح هاي گوناگون مثل كاش��ف، ظفر، صاعقه، رعد و اقتدار 
پيش چشم مردم قرار دارد. آنچه مشهود است اين است كه اجراي اين 
طرح هاي مستمر در تهران موجب كاهش بسياري از جرائم شده است. 
پليس پايتخت با پيش بيني مسائل، آسيب ها و جرائم حوزه هاي مختلف، 
تالش دارد با اقدامات پيش دستانه، مانع از رش��د آسيب ها و به دنبال 
آن افزايش جرائم شود از همين روس��ت كه حوزه اجتماعي از اهميت، 
پيچيدگي و گستردگي بسياري برخوردار است. نبايد فراموش كرد اين 
حوزه از جمله حوزه هاي بين بخشي است كه تأثير مستقيمي بر ساير 
حوزه ها دارد از همين رو هر چه بتوانيم در اين حوزه بهتر عمل كنيم نتايج 
مثبت آن به ساير حوزه ها منتقل خواهد شد. با توجه به اهميت مسائل 
اجتماعي، تالش شده است با رويكرد ايجابي و با اجراي طرح هاي ابتكاري 
از جمله طرح ها هميار پليس، طرح موتور يار در حوزه راهور، راه اندازي 
مراكز مشاوره و مددكاري در كالنتري ها، اجراي آموزش هاي همگاني با 
استفاده از ظرفيت رسانه ها و انجام تبليغات محيطي با هوشياري جوامع 
هدف تا حد امكان از رشد تخلفات و آسيب هاي مختلف جلوگيري شود. 
عالوه بر اقدامات ايجابي تالش ش��ده با اقدامات بازدارنده مثل اجراي 
طرح هاي صاعقه، كاشف، رعد و ظفر مجرمان تحت تعقيب قرار گرفته و 

بازداشت و مجازات شوند. 
در اين ميان س��رقت از جمله پديده هايي اس��ت كه تأثير مستقيمي 
براحساس امنيت دارد. نبايد فراموش كرد كه سرقت پديده اي است كه 
عوامل مختلفي از جمله عوامل اجتماعي، انساني، اقتصادي و محيطي در 
وقوع آن مؤثر هستند و در بحث مقابله با آن عوامل مختلف و متعددي 
دخيل مي باشند، از جمله عوامل محيطي مثل روشنايي محله ها و معابر و 
مجهز بودن معابر به دوربين هاي مداربسته و لزوم بهره برداري از نگهبان 
محله كه همه اينها مي تواند در كاهش سرقت تأثير مستقيمي داشته 
باشند كه بايد به درستي به آن پرداخته شود. مهمترين و اصلي ترين هدف 
پليس ايجاد امنيتي مطلوب براي مردم است و در اين مسير همه تالشمان 

را به كار بسته ايم تا به اين مهم دست پيدا كنيم. 
* جانشين فرمانده پليس پايتخت

توقيف پژو با 20 ميليون تومان خالفي 
رئي�س پلي�س راه ته�ران ب�زرگ از توقي�ف خ�ودروي 
در  خالف�ي  توم�ان  20ميلي�ون  ب�ا   405 پ�ژو  س�واري 
خب�رداد.  خمين�ي)ره(  ام�ام  فش�افويه - بلوار  مح�ور 
 به گزارش جوان، س��رهنگ نوراهلل خادم توضيح داد: روز گذش��ته 
مأموران پليس راه حس��ن آباد هنگام كنترل خودروهاي عبوري يك 
دستگاه خودروي س��واري پژو 405 را به علت ارتكاب تخلف متوقف 
كردند. وي ادامه داد: با بررسي مشخصات خودرو و استعالم از مركز 
اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي مشخص ش��د كه اين خودرو 
20 ميليون تومان خالفي پرداخت نشده دارد كه خودرو را به پاركينگ 

منتقل كردند. 
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آگهى فقدان سند مالکیت 

م الف: 612/ حمیدرضا افشار- ثبت اسناد و امالك ناحیه 5 مشهد مقدس
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م الف: 613/ حمیدرضا افشار-  ثبت اسناد و امالك ناحیه 5 مشهد مقدس
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 آگهى تغییرات شرکت کارگزارى مهر اقتصاد ایرانیان سهامى خاص 
به شماره ثبت 162514 و شناسه ملى 10102051355 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (1103014)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى شماره سیزده مرغدارى مهاباد
 به شماره ثبت 213 و شناسه ملى 10861869960 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مهاباد (1102572)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى تولیدى شماره چهل و چهارجوجه یکروزه 
گوشتى مهاباد به شماره ثبت 371 و شناسه ملى 10861723790

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مهاباد (1102571)

آگهى مفقودي 

آگهى فقدان مدرك تحصیلى 

  قصاص شد

به گزارش جوان، س��اعت 21:30 بيست سوم 
مهر سال ۹2 مردي هراسان با اداره پليس تهران 
تماس گرفت و اعالم كرد همسر و دو فرزندش 
در خانه اش خيابان تيم��وري به طرز هولناكي 
به قتل رس��يده اند. با اعالم اين خبر به سرعت 
تيمي از مأم��وران كالنت��ري 111 هفت چنار 
راهي محل حادثه شدند و در آنجا با جسد زهرا 
46 ساله ) مادر خانواده (، پريسا 25 ساله ) دختر 
دانشجوي خانواده ( و محمدرضا 15 ساله ) پسر 

خانواده ( روبه رو شدند. 
پدر 47 س��اله خانواده در حالي كه وحشت زده 
به نظر مي رسيد به مأموران گفت: من كارمند 
ش��ركتي هس��تم و بعد از ظهر مثل هميشه از 
خانه ام خارج شدم و به محل كارم رفتم. امشب 
قرار بود خانواده يكي از دوستان دخترم كه اهل 
شهرهاي غربي ايران هستند مهمان ما باشند 
و به همين خاطر س��اعتي قبل با منزل تماس 
گرفتم، اما كس��ي جواب نداد و حتي همسرم و 

دخترم نيز تلفن مرا جواب ندادند كه نگران شدم 
و مرخصي گرفتم و به خانه ام آمدم. وقتي در را 
باز كردم با اين صحنه هولناك روبه رو ش��دم و 

موضوع را به مأموران پليس خبر دادم. 
بررس��ي هاي محل حادثه نش��ان داد درهاي 
ورودي به آپارتمان سالم است كه حكايت از آن 
داشت عامل جنايت فرد آشنايي است كه بدون 
تخريب در وارد خانه شده و در فرصت مناسب 
بدون درگيري مقتوالن را يكي يكي غافل گير 

كرده و به قتل رسانده است. 
همچنين مشخص شد مادر خانواده زن پاك و 
مذهبي بوده و فرزندانش هم مشكلي نداشته اند 
و روز حادثه هم همسايه ها صداي درگيري آنها 
را نشنيده اند. از سوي ديگر مأموران پليس در 
تحقيقات ميداني دريافتند پ��در خانواده چند 
ساعتي قبل از اعالم قتل اعضاي خانواده اش با 
دخترش كه در خانه مادر بزرگش بوده تماس 
گرفته و از او خواسته است زودتر به خانه برگردد. 
بدين ترتيب مأموران پليس به پدر خانواده در 
اين جنايت مظنون ش��دند و وي را بازداش��ت 

كردند. 
   اعتراف به قتل 

متهم ابتدا منكر جنايت شد، اما در بازجويي هاي 
فني به قتل سه عضو خانواده اش اعتراف كرد و 
گفت: مدت زيادي بود با همسرم اختالف داشتم 
و به همين س��بب چند باري با ه��م درگيري 
داشتيم و آش��تي مي كرديم اما من قصد انتقام 

داشتم. روز حادثه با همسرم در حال مشاجره 
بوديم كه ناگهان صندلي كه همس��رم روي آن 
نشسته بود هل دادم و سرش به دوچرخه ورزشي 
برخورد كرد و روي زمين افتاد. پس از اين چوب 
دس��تي كه از قبل آماده كرده بود، برداشتم و با 
آن چند ضربه به سرهمسرم زدم و او را به قتل 
رس��اندم. در حالي كه خون هاي ريخته شده را 
پاك مي كردم پسرم از مدرسه به خانه بازگشت 
و سراغ مادرش را گرفت. وقتي بر بالين مادرش 
حاضر ش��د او را هم با چوب زدم. پس از اين با 
دخترم تماس گرفتم و خواستم به خانه برگردد 
و وقتي به خانه برگشت او را هم خفه كردم. براي 
اينكه صحنه سازي كنم راهي محل كارم شدم 
و از آنجا به بهانه اينكه نگران خانواده ام هستم 

مرخصي گرفتم و به محل جنايت بازگشتم، اما 
آخر دستم رو شد. 
   اعدامم كنيد 

متهم پس از بازسازي صحنه جرم و تحقيقات 
تكميلي در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه 
ش��د. اولياي دم براي متهم درخواست قصاص 
كردند و هيئت قضايي هم قاتل را به جرم قتل 
همسرش به قصاص محكوم كرد. متهم در جلسه 
دادگاه گفت: من مس��تحق قصاص هستم و به 
همين دليل تفاضل ديه خ��ودم را به اولياي دم 
مي بخشم تا زودتر اعدام شوم. در نهايت حكم 
قصاص متهم پس از تأييد در ديوان عالي كشور 
چند روز قبل در زندان رجايي شهر كرج اجرا شد 
و پرونده مرد جنايتكار براي هميشه بسته شد. 

 مرد ميانسال هفت س�ال قبل در جنايتي 
هولناك سه عضو خانواده اش را در جنوب 
تهران به قتل رساند و با صحنه سازي قصد 
فريب مأموران را داشت، اما وقتي دستش 
رو ش�د به جنايت اعتراف كرد. متهم در 
جلس�ه دادگاه هم تفاضل دي�ه اش را به 
اولياي دم بخشيد و در نهايت هم چند روز 
قبل در زندان رجايي شهر كرج قصاص شد. 

  عامل  جنايت  خانوادگي 

متهم:
قصد دفاع داشتم !

نابغه قاتل مجنون است 
بيم�اري روان�ي پس�ري نابغ�ه ك�ه در جريان 
حادث�ه اي خونين م�ادرش را به قتل رس�انده 
اس�ت از س�وي پزش�كي قانوني تأييد ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، ش��نبه 25 بهمن امس��ال 
قاضي واحدي، بازپرس وي��ژه تهران از قتل زني 
س��الخورده در خانه اش با خبر و همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي راهي محل 
ش��د. تيم جنايي در محل حادثه با جس��د زني 
داخل پذيرايي روبه رو شدند كه دست و پايش با 
طناب بسته شده و با ضربات گوشي تلفن خانه به 
قتل رس��يده بود. مأموران در نخستين گام پسر 
2۹ ساله او را كه كنار جسد مادرش نشسته بود به 

عنوان مظنون حادثه بازداش��ت كردند. خانواده 
وي در اولين تحقيقات گفتند كه پس��ر جوان به 
بيماري روحي مبتال است. بررسي ها نشان داد كه 
وي نابغه رياضي است كه در يكي از دانشگاه هاي 
آلمان مش��غول تحصيل اس��ت و به دليل شيوع 
كرونا به ايران برگشته اس��ت. پس��ر جوان وقتي 
مورد تحقيق قرار گرفت به قت��ل اعتراف كرد و 
گفت مادرش را  به ش��كل جن ديده و به همين 
دليل او را به قتل رسانده است. پس از اين متهم 
براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني 
منتقل شد تا اينكه يك روز قبل پزشكي قانوني 

جنون متهم هنگام ارتكاب جرم را تأييد كرد. 

مرگ خاموش
 مادر و پسر 

شهرس�تان  در  گرفتگ�ي  گاز  حادث�ه 
س�الخورده  م�ادر  م�رگ  كرمانش�اه 
زد.  رق�م  را  ميانس�الش  پس�ر  و 
به گزارش جوان، س��رهنگ عليرض��ا دليري ، 
فرمانده انتظامي شهرس��تان كرمانشاه گفت: 
بامداد روز گذشته مأموران پليس از حادثه گاز 
گرفتگي در محله كيانش��هر با خبر و در محل 
حاضر شدند. بررس��ي ها نشان داد زن 70 ساله 
و پسر 50 س��اله اش دچار گاز گرفتگي شده و 
جانشان را از دست داده اند كه اجساد به پزشكي 
قانوني منتقل شد. نشت گاز از آبگرمكن علت 

حادثه اعالم شده است. 

بازداشت »پوآرو« 
هنگام آموزش كشف عتيقه 
متهم مع�روف به پ�وآرو ك�ه ب�ا راه اندازي 
آم�وزش  اينس�تاگرام  در  صفح�ه اي 
كش�ف عتقيقه م�ي داد، بازداش�ت ش�د. 
سردا مهدي معصوم بيگي، رئيس پليس پيشگيري 
گفت: مأم��وران پلي��س در جري��ان تحقيقات 
خود از فعاليت مردي كه ب��ا معرفي خودش به 
عنوان »پوآرو« در حوزه مي��راث فرهنگي اقدام 
مجرمانه انجام مي داد با خبر شدند. وي ادامه داد: 
»تحقيقات پليس نشان داد كه متهم با راه اندازي 
صفحه اي در اينستاگرام حدود 40 هزار نفر فالوور 
دارد و به آموزش كشف عتيقه مشغول است كه 

وي را در غرب كشور بازداشت كردند.« 


