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دزدان 6 ميلياردي  بازداشت شدند
اعض�اي باندي كه ب�ا دس�تبرد به چند 
خان�ه در كرج 6 ميلي�ارد توم�ان پول و 
طال س�رقت كرده اند بازداش�ت شدند. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمد نادربيگي 
رئيس پليس آگاهي استان البرز گفت: چندي 
قبل شكايت هاي مشابهي درباره سرقت گاو 
صندوق، طال و جواهرات از خانه هاي شاهين 
ويال، حصارك، دهقان ويال به پليس آگاهي 
كرج گزارش ش��د. مأموران پليس آگاهي 
در جري��ان تحقيق��ات ميداني و بررس��ي 
دوربين هاي مداربسته موفق شدند يكي از 
متهمان را شناسايي و بازداشت كنند. متهم 
در بازجويي هاي فني به سرقت هاي سريالي 
اعتراف كرد و گفت از مدتي قبل با همدستي 
دو نفر از دوس��تانش باند سرقت را تشكيل 
داده ان��د. وي گفت: يكي از اعض��اي باند از 
مجرمان حرفه اي و سابقه دار است كه مهارت 

زيادي در سرقت ا ز منازل دارد. وي گفت: بعد 
از شناسايي منازل مورد نظر گاوصندوق ها 
را سرقت و به مخفيگاهمان منتقل و پول و 
طالهاي داخلش را سرقت مي كرديم. متهم 
گفت: ما در اين مدت 20 گاوصندوق سرقت 
كرده و 6ميليارد تومان پول و جواهرات به 
جيب زديم. با اطالعاتي كه متهم در اختيار 
پليس گذاش��ت تحقيقات براي بازداشت 
دو همدست وي به جريان افتاد. بررسي ها 
نشان داد كه دو عضو باند پس از دستگيري 
مته��م از محل متواري ش��دند. همچنين 
مشخص ش��د كه متهمان با فرار به يكي از 
روستاهاي غرب كشور قصد عبور از مرز را 
دارند كه هر دو بازداشت شدند. دو متهم در 
بازجويي هاي پليس به جرائم خود اعتراف 
كردند. تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر 

متهمان جريان دارد. 

برگ سبز وسند كمپانی ماشين سواری پژو 405جی ال ایکس آی1/8 
به رنگ مشکی متاليک به ش�ماره موتور 22568204593وبه شماره 
شاس�ی 82025092به ش�ماره پالک 88ی543ایران 15به نام آسيه 

زرعی مفقودشده واز درجه اعتبار ساقط ميگرد.

آگهی مفقودي

س��ند مالكي��ت موتورس��يكلت راه��ان تي��پ 125CDI م��دل    1389  به 
رن��گ قرم��ز � زرش��كي ب��ه ش��ماره پ��الك 394 � 31957 به ش��ماره تنه 
125R8950197***NEA به ش��ماره موتور NEA*1049143  متعلق 
به غالمرضا ج��ودي فرزند بهمن  به ش��ماره ملي 1550364359 به ش��ماره 

شناسنامه 36828  صادره از مراغه مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد .

آگهی مفقودي

نظر به اينكه آقای ش��هريار رباط جزی به ش��ماره ملی 0925650706برابرقيم نامه 
139902500596597- 1399/07/02 شعبه 3سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب 
ناحيه 5 مشهد از طرف خانم ش��هرزاد رباط جزی و به استناد اوراق استشهاديه جهت 
دريافت س��ند مالكيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالكيت يک دانگ و نه صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 6872 فرعی از 11فرعی از 
1اصلی بخش نه مشهد ،به علت سهل انگاری مفقود گرديده است . با بررسی دفتر امالك 
معلوم شد يک دانگ و نه صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتی فوق ذيل دفتر 2828 
صفحه 226 شماره ثبت 442108 بنام خانم شهرزاد رباط جزی ثبت و سند مالكيت به 
شماره 913190_)ه91( صادر گرديده است . دفتر امالك بيش از اين حكايتی ندارد 
لذا به استفاده ماده 120 اصالحی قانون ثبت ، مراتب يک نوبت آگهی و متذكر ميگردد 
هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد 
خود ميباشد ، بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهی اعتراض كتبی خود را به 
پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد . بديهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكيت المثنی و تسليم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد . ثبت اسناد و امالک ناحيه 5 مشهد مقدس / م الف 620

آگهی فقدان سند مالکيت
نظر به اينكه آقای شهريار رباط جزی به شماره ملی 0925650706 به استناد اوراق 
استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده 
و مدعی است سند مالكيت دودانگ و شانزده صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
6872فرعی از 11فرعی از 1اصلی بخش نه مش��هد ، به علت سهل انگاری مفقود 
گرديده است .بابررسی دفتر امالك معلوم شد دو دانگ و شانزده صدم دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك ثبتی فوق ذيل دفتر 2828 صفحه 232 شماره ثبت 442110 
بنام وی ثبت و س��ندمالكيت به ش��ماره 913192-) ه 91( صادر گرديده است . 
دفتر امالك بيش از اين حكايتی ندارد لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت 
،مراتب يک نوبت آگهی و متذكر ميگردد هر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده يا مدعی وجود سندمالكيت نزد خود ميباشد بايستی ظرف مدت ده 
روز از تاريخ انتشار آگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند 
معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد .بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنی و تسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .
ثبت و اسناد امالک ناحيه 5مشهد مقدس / م الف 621

آگهی فقدان سند مالکيت
نظر به اينكه آقای جعفر رمض��ان زاده طبق وكالتنامه ش��ماره 200597 مورخ 
1399/07/10 دفتر اسناد رسمی 47 مشهد از آقای محمد رضا نيل چی به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه 
نموده و مدعی است سند مالكيت ششدانگ يک قطعه زمين به شماره پالك 849 
فرعی از 8اصلی بخش نه مشهد مفقود شده اس��ت با بررسی دفتر امالك معلوم 
شد مالكيت نامبرده ذيل دفتر شماره 133 صفحه 495 به شماره 20407 ثبت 
و سند مالكيت به شماره 067374 صادر گرديده است . دفتر امالك بيش از اين 
حكايتی ندارد لذا به استناد ماده   اصالحی قانون ثبت، مراتب يک نوبت آگهی و 
متذكر ميگرددهر كس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد بايس��تی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
آگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی به 
اين اداره تسليم نمايد . بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنی و تسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .
ثبت و اسناد امالک ناحيه 5 مشهد مقدس / م الف 622

آگهی فقدان سند مالکيت

سند و برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 85
شاس�ی  ش   159۷901 موت�ور  ش   16 ج   344  -۷3 پ�الک 

s141228588586۷ به نام: علی اكبر عبداللهی فرزند غالمعباس
كد ملی 6569885685

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. / شيراز

آگهی مفقودي

آگهی تغييرات شركت تعاونی ش��ماره پنجاه و پنج ماكوبه شماره ثبت 472 و 
شناسه ملی 10220026220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 08/08/1399 و نامه شماره 25660 مورخ26/12/1399 اداره تعاون كار 
و رفاه اجتماعی شهرستان شوط تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - شركت مذكور 
در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان 

غربی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری ماكو )1122486

متن آگهی   آگهی تغييرات شركت تعاونی ش��ماره پنجاه و پنج ماكوبه شماره 
ثبت 472 و شناسه ملی 10220026220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده م��ورخ 08/08/1399 و نامه ش��ماره 25660 مورخ26/12/1399 
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرس��تان ش��وط تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1 - ش��ركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد. اداره كل ثبت اس��ناد و 
امالك استان آذربايجان غربی مرجع ثبت ش��ركت ها و موسسات غيرتجاری 

ماكو )1122486

سند و برگ سبز و برگه كمپانی خودرو سواری 206 مدل 1382 
پالک ایران 68- 216و12 به شماره موتور 10fsf94390991 و 
شماره شاسی 82621643 به نام محمدرضا معظمی گودرزی 
فرزند حسين به شماره ملی 41330513۷8 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودي

برگ سبز كاميونت ون نيسان 2400 مدل 83
پالک ۷3-442 د 11

d35983 ش موتور 24104۷ ش شاسی
به نام: علی ميرزایی فرزند نظرعلی

كد ملی 2490962294 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است./ شيراز

آگهی مفقودي

برايانتقام
كارگ�ر ج�وان وقت�ي متوج�ه ش�د 
التماس  هاي او ب�ه دو صاحبکارش براي 
ماندن در س�ركار فایده ندارد سناریوي 
سرقت و آدم ربایي را طراحي و اجرا كرد. 
به گزارش جوان، چندي قبل به مأموران پليس 
پايتخت خبر رسيد مرد   فرش فروشي به طور 

ناگهاني ناپديد شده است. 
همس��ر وی  به مأموران گفت: شوهرم آرش 
همراه برادرش ش��ايان مغازه فرش فروشي 
بزرگي در يكي از خيابان هاي شمالي تهران 
دارند. شب قبل مثل هميشه در خانه منتظر 
شوهرم بودم اما خبري از او نشد كه با برادرش 
تماس گرفتم و فهميدم او ساعت 9 شب مغازه 

را بسته و راهي خانه شده است. 
فكر كردم همراه دوس��تانش است اما چند 
ساعتي گذش��ت و خبري از او نشد و وقتي با 
دوستانش هم تماس گرفتم از شوهرم اطالعي 
نداش��تند كه امروز صبح تصميم گرفتم به 
اداره پليس بيايم و براي پيدا كردن شوهرم 

درخواست كمک كنم. 
    شاگرد اخراجي 

با شكايت زن جوان، مأموران پليس به دستور 
قاضي سهرابي بازپرس شعبه نهم دادسراي 
امور جناي��ي تهران تحقيقات خ��ود را براي 
يافتن مرد فرش فروش آغاز كردند. در حالي 
كه مأموران هي��چ ردي از مرد گمش��ده در 
بيمارس��تان ها و مراكز درمان��ي پيدا نكرده 
بودند، دوربين هاي مداربسته محل حادثه را 

مورد بازبيني قرار دادند. 
دوربين هاي مداربس��ته نزديک مغازه فرش 
فروش��ي تصوير مردي را ضبط كرده بود كه 

با خودرواش راه خودروی  مرد گمشده را سد 
مي كند و او را با تهديد اسلحه به زور به داخل 

خودرواش مي كشاند. 
بررسي هاي مأموران پليس نش��ان داد مرد 
آدم ربا فرشاد نام دارد و شاگرد اخراجي مرد 
گمشده است كه چند س��الي در مغازه آنها 
مشغول به كار بوده است.  بدين ترتيب مأموران 
براي دستگيري متهم و رهايي مرد ربوده شده 
وارد عمل شدند كه دريافتند متهم صاحبكار 
سابقش را به شهرستان محل اقامتش برده و در 
مكاني نامعلوم حبس كرده است.  بدين ترتيب 
مأموران راهي شهرستان مورد نظر شدند كه 
خبر رسيد مرد ربوده شده در اطراف شهر به 
صورت دست و پا بسته رها شده و رانندگان 

عبوري او را نجات داده اند. 
    سرقت مسلحانه 

دو هفته بعد از حادثه آدم ربايي و در حالي كه 
تحقيقات براي دستگيري كارگر اخراجي ادامه 
داش��ت به مأموران پليس گزارش شد متهم 
دوباره به تهران آمده و به فرش فروشي رفته و با 
تهديد اسلحه اين بار مقدار زيادي پول، طال و 
اجناس قيمتي و خودروي شاسي بلند شايان 

را سرقت كرده است. 
شايان به مأموران گفت: در مغازه نشسته بودم 
كه ناگهان فرشاد كه مسلح به سالح جنگي بود 
وارد مغازه شد و مرا تهديد به مرگ كرد. خيلي 
ترسيده بودم و از ترس جانم هيچ كاري انجام 
ندادم كه او دست و پايم را با طناب بست و بعد 
به زور سوئيچ خودروي شاسي بلندم را گرفت 
و در ادامه هم مرا مجبور كرد در گاوصندوق 
را باز كنم و تمامي طالها، سكه ها و پول هاي 

داخل گاوصندوق و حتي مقدار زيادي زعفران 
كه خريده بوديم سرقت و با خودروام از محل 

فرار كرد. 
    دستگيري متهم در ایست و بازرسي 

پليس 
بدين ترتي��ب متهم براي دومي��ن بار تحت 
تعقيب مأموران پليس قرار گرفت تا اينكه يک 
روز بعد از حادثه مأموران ايست و بازرسي به 
متهم كه سوار بر خودروي شاسي بلند سرقتي 
بود مشكوك شدند و دس��تور ايست دادند. 
متهم با دي��دن مأموران به س��رعت از محل 
گريخت اما در يک تعقيب و گريز كوتاه متوقف 

و دستگير شد . 
مأموران داخل خودروي سرقتي عالوه بر مقدار 
زيادي طال، سكه و وسايل سرقتي ديگر اسلحه 
جنگي كشف كردند. متهم در بازجويي هاي 
اوليه مدعي شد كه خودرو و وسايل داخل آن 
را از صاحبكارش به جاي طلبش گرفته است، 
اما در بررسي هاي بعدي مشخص شد وي به 
خاطر آدم ربايي و سرقت مسلحانه از مدتي قبل 

تحت تعقيب مأموران پليس   است. 
    كينه داشتم 

متهم پس از انتقال به تهران در بازجويي ها به 
آدم ربايي و سرقت مسلحانه اعتراف كرد و در 
توضيح ماجرا گفت: چند سال براي دو برادر 
در مغازه ش��ان كارگري كردم و در اين مدت 
هم هميشه س��عي كردم صادقانه براي آنها 
خدمت كنم و به همين خاطر انتظار داشتم 
آنها هم از من پشتيباني كنند، اما مدتي قبل به 
خاطر بيماري كرونا  و كساد شدن بازار فرش 
مرا از مغازه اخراج كردند. هر چقدر اصرار كردم 

قاتل: شب ها كابوس مرگ مي ديدم
مرد صاحبخانه كه متهم است در جریان 
درگيري با مستأجرشان، مهمان وي را به 
قتل رسانده اس�ت پس از جلب رضایت 
اولياي دم از جنبه عمومي جرم محاكمه 
شد. وي به دادگاه گفت كه پس از حادثه 
هر شب در زندان كابوس مرگ دیده است. 
 به گزارش ج��وان، 14فروردين س��ال 94 
مأموران پلي��س تهران از مرگ مش��كوك 
پسر جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر 
باخبر و راهي محل ش��دند. بع��د از حضور 
مأموران در محل آنها با جسد پيمان 24 ساله 
روبه رو ش��دند كه در جريان درگيري بر اثر 
اصابت چاقو زخمي شده اما بعد از انتقال به 

بيمارستان فوت كرده بود. 
جسد با هماهنگي قضايي به پزشكي قانوني 
فرس��تاده ش��د تا اينكه در روند تحقيقات 
مشخص شد عامل قتل پسر صاحبخانه به 
نام هوشنگ اس��ت كه بعد از قتل پيمان و 
زخمي كردن مستأجرشان ابراهيم متواري 

شده است. 
به اين ترتيب ابراهي��م بعد از بهبودي مورد 
تحقيق قرار گرفت و در توضيح گفت: »همراه 
پدر و م��ادرم در طبقه دوم يک س��اختمان 
زندگي مي كرديم و منزلمان استيجاري بود. 
در طبقه پايين م��رد صاحبخانه و دخترش 
زندگي مي كردند و در طبقه س��وم هم پسر 
صاحبخانه به نام هوش��نگ همراه همسر و 
فرزندش زندگي مي كردن��د. آن روز پدر و 
مادرم س��فر بودند به همين خاطر با پيمان 

و يكي ديگر از دوستانم تماس گرفتم و آنها 
را به خانه م��ان دعوت ك��ردم. بعد از صرف 
غذا مش��غول جش��ن و پايكوبي بوديم كه 
دختر صاحبخان��ه مقابل در آم��د و با داد و 
فرياد اعتراض كرد. مقابل در رفتم و مشغول 
صحبت با او بودم كه همان موقع هوشنگ 
هم آمد و با من درگير شد. او خيلي عصباني 
بود به همين دليل دس��ت به چاقو ش��د و 
مرا زخم��ي كرد. همان موق��ع پيمان براي 
هواخواه��ي از م��ن وارد درگيري ش��د اما 
هوش��نگ ضربه  اي به س��ينه پيمان زد و او 

روي زمين افتاد.«
با طرح اين ش��كايت، هوش��نگ بازداشت 
شد. او در پليس آگاهي تحت بازجويي قرار 
گرفت و در اظهاراتش گف��ت: »مدتي قبل 
پدرم طبقه دوم را به پدر و مادر ابراهيم اجاره 
داده بود. آن روز در خانه ب��ودم كه متوجه 
سر و صدا ش��دم. تصميم گرفتم مقابل در 
خانه ش��ان بروم و به آنها تذكر بدهم اما در 
راه پله ها متوجه ش��دم خواه��رم مقابل در 
خانه آنهاس��ت. وقتي در باز ش��د ابراهيم با 
لباس هاي خونين بي��رون آمد. همان موقع 

در را بستم و به خانه ام رفتم.«
او در آخر گفت: »احتمال مي دهم ابراهيم 
با دوستانش درگير و مقتول در آن درگيري 

كشته شده است.« 
با ثبت اين اظهارات اما بنا به گواهي شاهدان 
متهم راهي زندان ش��د و پرونده به دادگاه 
كيفري يک اس��تان تهران فرس��تاده شد 

تا اينكه در اولين جلس��ه رس��يدگي كه در 
شعبه دوم دادگاه تشكيل شده بود اولياي دم 

درخواست قصاص كردند. 
سپس متهم بار ديگر جرمش را انكار كرد، 
اما در مواجهه با س��ؤاالت هيئ��ت قضايي 
سرانجام به قتل اعتراف كرد و گفت: آن روز 
وقتي صداي خواهرم را شنيدم براي كمک 
به او مقابل خانه مستأجرمان رفتم، اما كار به 

درگيري كشيد. 
آنجا بود كه دس��ت به چاقو ش��دم و وقتي 
دوست ابراهيم وارد درگيري شد به او ضربه 
زدم و ناخواس��ته مرتكب قتل ش��دم. حاال 

درخواست گذشت دارم. 
با اقرارهاي متهم، وي به قصاص محكوم شد 
و اين حكم در ديوان عالي كش��ور نيز تأييد 
ش��د. با تأييد رأي صادره متهم در آس��تانه 
مرگ قرار گرفت اما با پرداخت ديه توانست 

رضايت اولياي دم را جلب كند. 
به اين ترتيب متهم اين بار از جنبه عمومي 
ج��رم در همان ش��عبه پاي مي��ز محاكمه 

ايستاد. 
بعد از اعالم رسميت جلسه متهم در جايگاه 
قرار گرفت و در آخرين دفاعش گفت: »شش 
سال در زندان بودم و هر شب كابوس مرگ 
مي ديدم تا اينكه توانستم رضايت اولياي دم 
را جلب كنم. حاال از قضات دادگاه درخواست 
كم��ک دارم و تقاضا مي كن��م در مجازاتم 

تخفيف قائل شوند.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

آدمرباييوسرقتمسلحانه

و به آنها گفتم كه جواني ام را براي آنها گذاشته ام فايده اي نداشت 
و در نهايت اخراج شدم. پس از آنها كينه به دل گرفتم و تصميم 
گرفتم برادر بزرگتر را بربايم و از او اخاذي كنم. من او را در نزديكي 
مغازه اش به زور سوار خودروام كردم و به زور به او شربت مسموم 
دادم تا اينكه بي هوش شد و بعد او را به خانه باغي در شهرستان 
محل زندگي ام منتقل كردم. وقتي آنجا رسيديم متوجه شدم كه 
مأموران مرا شناسايي كرده اند و در تعقيب من هستند. براي اينكه 
گرفتار مأموران نشوم گروگان را آزاد كردم اما دو هفته بعد تصميم 
گرفتم اين بار از مغازه آنها سرقت كنم. روز حادثه با اسلحه وارد 
مغازه دو برادر شدم كه شايان داخل مغازه بود و با تهديد مقداري 
پول، طال و خودرواش را س��رقت كردم كه در ايس��ت و بازرسي 

دستگير شدم. 
متهم براي ادامه تحقيقات به دس��تور عظيم سهرابي در اختيار 

مأموران پليس قرار گرفت.

كودك گمشده پيدا شد
پس�ربچه هش�ت س�اله كه در یکي از روستاهاي 
شهرس�تان زنج�ان ناپدی�د ش�ده بود ب�ا تالش 
امدادگ�ران ب�ه آغ�وش خان�واده اش بازگش�ت. 
غفور آقاجانلو، معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
اس��تان زنجان توضيح داد: بامداد روز گذشته اعضاي 
خانواده اي در روستاي قره تپه زنجان گم شدن پسربچه 
هشت ساله را به امدادگران خبر دادند. لحظاتي بعد تيمي 
از امدادگران به همراه سگ زنده ياب در محل حاضر شده 
و تجسس براي يافتن كودك را شروع كردند. امدادگران 
پس از سه ساعت تالش موفق ش��دند طفل را حوالي 

روستا پيدا كرده و به خانواده اش تحويل دهند. 

شکار عقاب در لواسان
از  ته�ران  آتش نش�اني  س�خنگوي 
از  یک�ي  در  ش�کاري  عق�اب  صي�د 
داد.  خب�ر  لواس�ان  مس�کوني  من�ازل 
به گزارش جوان، جالل ملكي گفت كه س��اكنان 
خانه اي در لواسان به آتش نش��انان خبر دادند كه 
پرنده شكاري در خانه آنها فرود آمده و باعث ترس 
ساكنان شده است. بعد از آن بود كه آتش نشانان در 
محل حاضر شده و پرنده شكاري را صيد كرده  و به 

محيط باني منطقه تحويل دادند.

دختر جوان 
گوش  راننده شيطان صفت را كند 

راننده ش�يطان صفت كه در پوش�ش 
مسافركشي دختران جوان را مورد آزار 
و اذیت قرار مي داد فکر نمي كرد آخرین 
طعمه اش گوش او را با دندان هایش بکند. 
به گزارش ج��وان، چن��د روز قبل دختر 
جواني در يكي از خيابان هاي جنوبي تهران 
وحشت زده به اداره پليس رفت و از راننده 

پرايدي به اتهام آزار و اذيت شكايت كرد. 
وي گفت: س��اعتي قبل در حالي كه هوا 
تاريک ش��ده بود از محل كارم در يكي از 
خيابان هاي مركزي ته��ران بيرون آمدم 
كه به خانه مان بروم. كنار خيابان منتظر 
تاكس��ي بودم كه خ��ودروي پرايدي كه 
راننده آن مرد جواني بود كنارم توقف كرد. 
تصور كردم مرد جوان مسافركش است كه 
مقصدم را به او گفتم و سوار خودرو شدم. 
راننده پس از طي مسافت كوتاهي به بهانه 
شلوغي خيابان ها مس��يرش را تغيير داد 
كه به او اعتراض ك��ردم اما توجهي نكرد. 
احتمال دادم كه او قصد آدم ربايي و سرقت 
اموالم را دارد كه با داد و فرياد از او خواستم 
توقف كند اما مرد جوان كه قوي هيكل بود 

چاقويي از زير صندلي اش بيرون آورد و مرا 
تهديد كرد. او داخل كوچه خلوت و تاريک 
خودرواش را نگه داشت و با تهديد چاقو مرا 

آزار داد و بعد هم از محل گريخت. 
با ش��كايت دختر جوان پرونده به دستور 
قاضي محمد حس��ين زارع��ي، بازپرس 
شعبه ششم دادسراي جنايي تهران براي 
رس��يدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان 

اداره شانزدهم پليس  آگاهي قرار گرفت. 
همزمان با ادامه تحقيقات براي دستگيري 
راننده ش��يطان صفت مأموران پليس با 
شكايت دختر جوان ديگري روبه رو شدند 
كه حكايت از آن داش��ت اي��ن دختر هم 
در پوشش مسافركشي مورد آزار و اذيت 

راننده پرايد قرار گرفته است. 
    ج�دال دختر ش�جاع ب�ا راننده 

شيطان صفت 
در حالي كه شكايت ها  از متهم به دو نفر 
رسيده بود به مأموران پليس خبر رسيد 
دختر ج��وان ديگري در ج��دال با راننده 
شيطان صفت گوش وي را با دندان هايش 
كنده و ش��ماره خودرو او را هم يادداشت 

كرده است.  
دختر جوان گفت: به عنوان مسافر سوار 
خودروي پرايدي بودم كه متوجه ش��دم 
رانن��ده آن نيت ش��ومي دارد و به همين 
خاطر با او درگير شدم. او مرد قوي هيكلي 
بود و مرا كتک زد كه گوش او را گاز گرفتم 
و قس��متي از آن را كن��دم. در حال��ي كه 
خون تمام لباس هايش را پوشانده بود از 
محل فرار كرد و من هم شماره پالك او را 

يادداشت كردم. 
   دستگيري متهم 

مأموران پليس پس از بدست آوردن شماره 
پالك خودرو، متهم را كه مرد 35 ساله اي 
به نام جمشيد است شناسايي و وي را در 
حالي كه قسمتي از گوشش را از دست داده 
بود دستگير كردند. متهم در حالي كه نشانه 
جدال با دختر شجاع را هنوز روي گوشش 
داشت جرم خود را انكار كرد. تحقيقات از 

متهم ادامه دارد. 

مرگ موتورسوار
  در بي احتياطي راننده اتوبوس
بي احتياط�ي رانن�ده اتوب�وس ش�هري مرگ 

موتورسوار را رقم زد. 
به گزارش جوان، سرهنگ احسان مؤمني رئيس 
اداره تصادفات پلي��س راهور فات��ب توضيح داد: 
ساعت 15:30 روز يک شنبه مأموران پليس راهور 
از حادثه رانندگي در ش��مال به جن��وب خيابان 
كارگر بعد از ميدان قزوين با خبر شده و در محل 

حاضر شدند.
 بررسي هاي اوليه نشان داد كه راكب موتورسيكلت 

در تصادف با اتوبوس شهري فوت شده است. 
تحقيقات بيشتر نشان داد اتوبوس شركت واحد 
در خط ويژه در ح��ال حركت بوده ك��ه به علت 
تجاوز به چپ از مس��ير مجاز خارج ش��ده و پس 
از تصادف با موتورس��يكلتي كه در مسير جنوب 
به ش��مال در حال حركت بوده راك��ب به زمين 
س��قوط كرده و به علت برخورد س��رش با زمين 

جان باخته است.
 سرهنگ مؤمني گفت: حوادث رانندگي به دليل 
بي توجهي راننده به قوانين راهنمايي و رانندگي 
اتفاق مي افتد.  وي ادامه داد: بخش مهمي از داليل 
فوت راكبان موتورسيكلت هم به علت عدم استفاده 

آنها از كاله ايمني اتفاق مي افتد. 


