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اعالم گذشت از كارگردان معروف سينما
كارگردان معروف تئاتر، سينما و تلويزيون 
كه به اتهام قتل مرد همس�ايه در بازداشت 
به س�ر مي برد موفق ش�د با جلب رضايت 
اولي�اي دم از طن�اب دار فاصل�ه بگي�رد. 
به گزارش جوان، ساعت ۲۲ شامگاه چهارشنبه ۱۹ 
شهريور سال گذشته مأموران بسيج تهران پليس 
را از حادثه اي خوني��ن در خيابان خواجه نصير با 
خبر كردند. مأموران گش��ت بسيج اعالم كردند 
پس از شنيدن صداي پياپي ش��ليك تير از يك 
خانه، مردي كالشنيكف به دست را ديده اند كه 
در حال شس��تن خونابه هاي راه پله س��اختمان 

بوده است. 
    كارگردان مشهور

با اعالم اين خبر تيمي از مأموران كالنتري شهيد 
نامجو راهي محل شدند، بررسي ها نشان داد يكي 
از طبقات ساختمان دفتر كاري كارگردان مشهور 
تئاتر، سينما و تلويزيون است و طبقات ديگر هم 
متعلق به مردي به نام فريدون است. مأموران در 
ادامه متوجه ش��دند مرد مسلح همان كارگردان 
است و از آنجايي كه احتمال دادند حادثه خونين 
را رق��م زده باش��د، موضوع را به قاضي ساس��ان 
غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران اطالع دادند. مأموران پليس در ادامه تالش 
كردند تا كارگردان خودش را تسليم پليس كند، 
اما وقتي متوجه شدند قصد تسليم ندارد مأموران 
نوپو وارد عمل شدند و مرد مسلح را خلع سالح و 

بازداشت كردند. 
   كشف جسد

مأموران همچنين در زير پله جسد خونين فريدون 
را كه  با ش��ليك گلوله به قتل رسيده بود كشف 
كردن��د. متهم پ��س از انتقال ب��ه اداره پليس به 
قتل مرد همس��ايه اعتراف ك��رد و گفت: طبقه 
همكف ساختمان متعلق به من است كه در آنجا 
مش��غول فعاليت هنري هس��تم و تئاتر تدريس 

مي كنم. سال ها قبل چند فيلم سينمايي و سريال 
تلويزيوني كارگرداني كردم، اما به خاطر بيماري 
اعصاب و روان و تنفس��ي كه داش��تم از سينما و 
تلويزيون فاصله گرفتم و فقط در دفتر كارم تئاتر 

تدريس مي كردم. 
30سال است كه در اين ساختمان مشغول فعاليت 
هستم و همه همسايه ها نيز از من راضي هستند. 
۲۶ سال اس��ت كه با فريدون همس��ايه هستم تا 
اينكه از چند سال قبل با او مش��كل پيدا كردم. 
او اصرار داش��ت س��اختمان را تخريب كنيم و از 
نو بس��ازيم اما من و بقيه مالكان مخالف بودند و 
به همين خاطر او هميش��ه به ساختمان آسيب 
مي رساند به طوري كه قفل در را خراب كرده بود 
و هميشه در باز بود و زير زمين ساختمان به محل 
مصرف مواد مخدر معتادان تبديل ش��ده بود. او 
گاهي با چكش به در و دي��وار مي كوبيد و حتي 

سقف سرويس بهداش��تي را سوراخ كرده بود كه 
آب به داخل سرويس بهداشتي آپارتمان من شره 
مي كرد. اختالفات ما آنقدر زياد ش��ده بود كه از 
اون در دادسرا ش��كايت كردم . كارها و رفتارهاي 
او مرا خس��ته كرده بود كه به چند مشاور امالك 
سپرده بودم تا براي آپارتمان مشتري پيدا كنم اما 
به خاطر آزار و اذيت فريدون كسي حاضر نبود كه 

آپارتمان از اين ساختمان خريداري كند. 
وي ادامه داد: فريدون دوتا از اتاق هاي آپارتمانش 
رابه دو وكيل اج��اره داده بود و ي��ك اتاق هم در 
اختيار خ��ودش بود اما نمي دان��م در آنجا به چه 
كاري مشغول بود. زنان و دختران زيادي به دفتر 
او رفت و آمد داش��تند كه بعد متوجه ش��دم كه 
هرچند وقت يكبار در روزنامه آگهي اس��تخدام 
منشي مي دهد و به همين دليل دختران زيادي 

براي گزينش به دفتر او مي آمدند. 

 منشي هايی كه اس��تخدام مي كرد معموالً چند 
ماه بعد اخراج مي شدند و دختران و زنان اخراجي 
مدع��ي بودند كه فري��دون آنها را فري��ب داده و 
اذيت كرده اس��ت و در همين رابطه فريدون در 
دادسرا پرونده هم دارد. چند باري زنان و دختران 
اخراجي به نش��انه اعتراض مقابل در آپارتمانش 

ادرار كرده بودند. 
   شليك اتفاقي

متهم ادامه داد: مدتي بود به خاطر كرونا و از ترس 
اينكه زن و فرزندم بيمار نشوند شب ها در محل 
كار مي خوابيدم. قبل از حادثه خوابيده بودم كه 
با صداي چكش مقت��ول كه ب��ه در مي كوبيد از 
خواب پريدم. به داخل پله ها رفتم و گفتم كه شرم 
كند و دست از اذيت و آزارش بردارد، اما او شروع 
به فحاش��ي كرد. خيلي عصباني ش��دم و داخل 
دفترم رفتم و اسلحه كالشنيكف كه از قبل براي 
كارگرداني فيلم سينمايي سالم به انتظار به امانت 
گرفته بودم و از سال ها قبل در دفتر كارم جامانده 
بود برداش��تم و به داخل راه پل��ه آمدم و تصميم 
داشتم او را بترسانم كه دو تير هوايي شليك كردم 
كه او لوله اسلحه را گرفت و در كشمكشي كه با هم 
داشتيم تير سوم شليك شد و او را به قتل رساند. 

    بخشش
در حالي كه قرار بود كارگردان مشهور به زودي به 
جرم قتل عمد در دادگاه كيفري يك استان تهران 
محاكمه ش��ود، قاضي ساس��ان غالمي بازپرس 
شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران براي جلب 
رضايت جلسات صلح و س��ازش بين اولياي دم و 
متهم برگزار كرد. در نهايت جلسات صلح و سازش 
دادسراي امور جنايي تهران نتيجه داد و چند روز 
قبل تنها فرزند مقتول به دادس��راي امور جنايي 
تهران آمد و اعالم كرد كه قاتل را بخشيده است. 
بدين ترتيب كارگردان مشهور به زودي از جنبه 

عمومي جرم محاكمه مي شود. 

كوري چشم
 به خاطر كينه قديمي

مردي كه متهم اس�ت به خاط�ر كينه قديمي 
ب�ا ضربه چوب چش�م يك�ي از بس�تگانش را 
كور ك�رده در جلس�ه دادگاه مدعي ش�د كه 
حادثه ب�ه صورت غيرعمد رقم خورده اس�ت. 
به گزارش جوان، مهرماه سال ۹8 مأموران پليس 
تهران از درگيري در يك هيئت عزاداري در محله 
خاني آباد باخبر و راهي محل شدند. بررسي هاي 
اوليه نش��ان  داد در آن درگيري مرد جواني به نام 
يعقوب از ناحيه چشم زخمي و راهي بيمارستان 

شده است. 
تحقيقات ادامه داشت تا اينكه از بيمارستان خبر 
رسيد يكي از چش��مان يعقوب تخليه شده است. 
او بع��د از بهبود نس��بي از يكي از بس��تگان خود 
ش��كايت كرد و گفت: »مدتي قبل با برادر شوهر 
خواهرم به نام سلمان اختالف داشتم. روز حادثه 
در هيئت مشغول عزاداري بودم. آن هيئت به رسم 
محلي افراد در دو رديف قرار مي گرفتند و با دست 
راست چوب دس��تي را كه نمادي از شمشير بود 
را به شانه هاي ش��ان مي زدند. آن روز سلمان هم 
در هيئت بود. هنگام ع��زاداري او به خاطر كينه 
قديمي به من نگاه چپ كرد سپس با چوب دستي  
به صورتم زد. آن ضربه باعث شد راهي بيمارستان 
شوم و چشم چپم را از دس��ت بدهم. از او شكايت 
دارم. « با طرح اين شكايت، سلمان بازداشت شد 
اما در روند بازجويي ها جرمش را انكار كرد و گفت 
ناخواسته به صورت شاكي ضربه زده است. با انكار 
متهم اما بنا به ش��واهد و قرائن موجود وي راهي 
زندان شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات و 
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاده شد. 
متهم در اولين جلسه رسيدگي كه در شعبه دوم 
دادگاه به رياست قاضي زالي برگزار شد در حالي كه 

با قرار وثيقه آزاد بود حاضر شد. 
بعد از اعالم رس��ميت جلسه، ش��اكي در جايگاه 
ايس��تاد و با طرح ش��كايت خود درخواست اشد 
مجازات كرد. او در ادامه گفت: »متهم جرمش را 
انكار كرده است و مي گويد به قصد به صورت من 
ضربه نزده است. من شاهداني دارم كه مي توانند 

حقيقت را بگويند.«
بعد از توضيحات شاكي، چند نفر از شاهداني كه 
به دادگاه احضار شده بودند يك به يك در جايگاه 
ايستادند و گواهي دادند آن روز بين شاكي و متهم 
درگيري پيش آمده ب��ود و در آن درگيري متهم 
با چوب دستي به صورت ش��اكي ضربه زد و باعث 

كوري چشم او شد. 
در ادامه متهم در جاي��گاه قرار گرف��ت و با انكار 
جرمش گفت: »باور كنيد ضربه اي كه به صورت 
شاكي خورده است از روي قصد نبود. قبول دارم 
با هم اختالف داشتيم، اما من او را عمدي نزدم و 
چوب دس��تي حين عزاداري به صورت او برخورد 

كرد.«
در پايان هيئت قضايي پرون��ده را بنا به دفاعيات 
متهم به دادس��را فرس��تاد تا بعد از كامل ش��دن 

تحقيقات بار ديگر رسيدگي شود. 

K109C  س�ند كمپانی كامي�ون ب�اری كاويان م�دل 1395 تي�پ
رن�گ س�فيد روغن�ی، پ�اک اي�ران98-124ع31، ش موت�ور
 ،NA5K1093CGG143783 ش شاسی ،ISDE1403078277408
به نام: سجاد حداد فرزند اسفنديار ، كد ملی4490103786،مفقود و 

از درجه ی اعتبار ساقط است. | تهران

آگهی اعالم مفقودی

برگ سبز سواری پرايد سايپا 141 ای مدل 85
پاک 93-286 م31، ش موتور 1478910

ش شاس�ی s1482285147121، به نام: عباس شبان كد ملی 
2280500272

مفقود و از درجه ی اعتبار ساقط است. |  شيراز

آگهی اعالم مفقودی

ب�رگ اع�ام وضعي�ت ) ب�رگ س�بز( خ�ودروی س�واری 
كي�ا س�ورنتو ب�ه رن�گ س�فيد روغن�ی به ش�ماره شاس�ی 
موت�ور ش�ماره  ب�ه  و   KNAKU8119ES482929
G4KEDH769877 و به ش�ماره پاک 55 - 12717 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است |  تبريز

آگهی اعالم مفقودی

س�ند كمپانی ماش�ين س�واری پ�ژو پ�ارس به رنگ س�فيد 
روغنی به ش�ماره موتور 12487187065وبه ش�ماره شاسی 
NAAN01CA09E746558به شماره پاک 35ب846ايران 
33 به نام شهناز ارژنگ مفقود ش�ده واز درجه اعتبار ساقط 

ميگرد.تبريز

آگهی اعالم مفقودی

سند فروش وانت پيكان 1600 مدل 82 
پاک 73-746 د 22، ش موتور 11282019469

ش شاسی 82920602، به نام: افسانه گرامی فرزند فتحعلی 
كد ملی 1818388413

مفقود و از درجه ی اعتبار ساقط است. |  شيراز

آگهی اعالم مفقودی

برگ اعام وضعيت )برگ س�بز( و پاک سينی عقب خودروی 
س�واری كيا اپتيما مدل 2014 به رنگ س�فيد صدفی متاليك 
ب�ه ش�ماره موت�ورG4kEEH156032 و به ش�ماره شاس�ی
KNAGM412BE5521158 و به شماره پاک 17989 منطقه 

آزاد ارس مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است |  تبريز

آگهی اعالم مفقودی

برگ س�بز ماش�ين س�واری پژو ROAبه رنگ نوک مدادی 
متاليك به ش�ماره موتور 11685029798وبه شماره شاسی 
15425182به نام اس�ماعيل رس�ول زاده آمقانی به ش�ماره 
پاک 42د736 ايران 15مفقود ش�ده واز درجه اعتبار ساقط 

ميگرد.تبريز

آگهی اعالم مفقودی

ب�رگ اعام وضعي�ت ) برگ س�بز(  خ�ودرو ه�اچ بك چری 
م�دل 1395  به رن�گ قه�وه ای متاليك  ب�ه ش�ماره موتور  
شاس�ی  ش�ماره  ب�ه  و   MVM484FTAG012544
NATGBATL1G1009371 و به  شماره انتظامی 15- 758 

م 14 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است تبريز

آگهی اعالم مفقودی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اينكه ششدانگ يكباب خانه به شماره پالك 4۲ فرعی ازپالك ۲۲ اصلی 
واقع در بخش ۱۶ اردبيل قريه مزرعه علی گشاد فكری به مساحت ۱0۲5/۹7 
متر مربع كه به استناد رای شماره 4000۹۹۶ مورخه ۹۹/5/۱7 هيات موضوع 
قانون تكليف مس��تقر در ثبت گرمی بنام آقای محرمعل��ی باالئی لنگان تاييد 
و تحديد حدود آن تاكن��ون به عمل نيامده تحديد حدود پ��الك مزبور در روز 
دوشنبه مورخ ۱400/3/۱7 س��اعت ۱0 صبح بعمل خواهد آمد. بدينوسيله به 
مالكين و مجاورين اعالم می گردد در موعد مقرر در محل حاضر ش��وند ضمنا 
اعتراض بر تحديد حدود و حق��وق ارتقاقی برابر ماده ۲0 قان��ون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس به مدت 30 روز خواهد بود.
تاريخ انتشار: روز چهارشنبه ۲۲ /۱400/۲

م الف: ۱008                          
                                                        سعيد نيكخو
                                             مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اينكه به استناد رای شماره های 400۲۲۲3 مورخه ۹۹/۹/۲۱ و 400۲۲85 
مورخه ۹۹/۹/۲5 و 400۲373 مورخه ۹۹/۱0/۲ صادره هيات موضوع قانون تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت گرمی و طبق 
تبصره ماده ۱3 آئين نامه اجرايی قانون مزبور تحديد از امالك بشرح ذيل تاكنون بعمل 
نيامده است.لذا تحديد حدود امالك مزبور در روزهای تعيين شده بشرح ذيل بعمل 
خواهد آمد. بدينوسيله به مالكين و مجاورين اعالم می گردد راس ساعت ۱0 صبح  در 
موعد مقرر در محل حاضر شوند. ضمنا اعتراض بر تحديد حدود و حقوق ارتقاقی برابر 

ماده ۲0 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس به مدت 30 روز خواهد بود.
از پالك ۱44 اصلی واقع در بخش ۲0 اردبيل قريه جنكندی

۱-آقای اكبر بهزاد س��اری نصيرلو نس��بت به شش��دانگ يك باب خانه به مساحت 
۱534متر مربع به شماره پالك ۲۲ فرعی قسمتی از پالك ۱44 اصلی واقع در بخش 

۲0 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمی از مالكيت رسمی گرشاد بهزاد
تاريخ تحديد حدود: روز چهارشنبه راس ساعت ۱0 صبح ۱400/3/۱۹

۲-آقای نوربخش بهزاد ساری نصيرلوهر كدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب دامداری به مساحت 877/55 متر مربع به شماره پالك ۲3 فرعی قسمتی از 
پالك ۱44 اصلی واقع در بخش ۲0 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمی از مالكيت رسمی 

گرشاد بهزاد و عزيز بهزاد
تحديد حدود: روز چهارشنبه راس ساعت ۱۱ صبح ۱400/3/۱۹

3-آقای حسين بهزاد ساری نصيرلو و اصغر بهزاد ساری نصيرلو هر كدام نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 804/۲0 متر مربع به شماره پالك 
۲4 فرعی قسمتی از پالك ۱44 اصلی واقع در بخش ۲0 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمی 

از مالكيت رسمی گرشاد بهزاد
تحديد حدود:روز پنجشنبه مورخه ۱400/3/۲0 راس ساعت ۱0 صبح

تاريخ انتشار:روز چهارشنبه ۱400/۲/۲۲      م الف:۱0۱5
 سعيد نيكخو، مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اينكه ششدانگ يكباب خانه به شماره پالك 80 فرعی ازپالك ۱05 اصلی 
واقع در بخش ۲0 اردبيل قريه شوردرق انی به مساحت 345/۲0 متر مربع كه 
به استناد رای شماره 400۱348 مورخه ۹۹/7/5 هيات موضوع قانون تكليف 
مستقر در ثبت گرمی بنام آقای پاشا دهقانی تاييد و تحديد حدود آن تاكنون 
به عمل نيامده تحديد حدود پالك مزبور در روزسه شنبه مورخ ۱400/3/۱8 
ساعت ۱0 صبح بعمل خواهد آمد. بدينوسيله به مالكين و مجاورين اعالم می 
گردد در موعد مقرر در محل حاضر ش��وند ضمنا اعتراض ب��ر تحديد حدود و 
حقوق ارتقاقی برابر ماده ۲0 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس به مدت 

30 روز خواهد بود.
تاريخ انتشار: روز چهارشنبه ۲۲ /۱400/۲

م الف: ۱00۹                          
 سعيد نيكخو
                                             مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی

برابررای شماره۱3۹۹۶030۶0۲۲00۱0۱7هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای مجيدرسولی فرزندعباسعلی بشماره شناسنامه 58صادره ازفريمان دريك 
باب ساختمان به مساحت84مترمربع پالك5۱85 فرعی از۲7۶ اصلی واقع دربخش۱3خريداری 
ازمالك رسمی آقای س��يد غالمرضاموسوی محرزگرديده اس��ت.لذابمنظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله۱5روزآگهی ميشوددر صورتی كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره 
تسليم وپس ازاخذرسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع 
قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادرخواهدشد.                                    تاريخ انتشارنوبت اول:۱400/۲/8
تاريخ انتشارنوبت دوم:۱400/۲/۲۲

محمدرضارجايی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

زندگي و مرگ
 در آوار آلونك 40 متري

زن�ده مان�دن پس�ربچه هشت س�اله از حادث�ه ري�زش آوار خان�ه اي 
قديم�ي در مي�دان راه آه�ن اتفاق�ي ب�ود ك�ه دو روز قب�ل رق�م خ�ورد. در 
اي�ن حادث�ه صاحبخان�ه ك�ه زن�ي س�الخورده ب�ود جان�ش را از دس�ت داد. 
به گزارش جوان، جالل ملكي، سخنگوي آتش نش��اني تهران گفت: ساعت ۱۶:۱۹ دو 
روز قبل بود كه آتش نش��انان سه ايس��تگاه از حادثه ريزش آوار خانه اي قديمي ابتداي 
خيابان وليعصر، حوالي ميدان راه آهن با خبر شده و در محل حاضر شدند. محل حادثه 
خانه 40 متري قديمي در كوچه اي باريك يك متري بود كه به يك باره تخريب شده بود. 
در طبقه هم كف، صاحبخانه كه زني سالخورده بود زندگي مي كرد و طبقه اول هم مادر و 
پسربچه هشت ساله اش زندگي مي كردند. هنگام حادثه مادر در حياط خانه بود كه خانه به 
يك باره آوار شده بود و پسربچه و پيرزن ميان آوار گرفتار شده بودند. آتش نشانان در اولين 
گام محل حادثه را ايمن سازي كردند و بعد از تعيين محل دقيق يكي از حبس شدگان با 
دوربين حرارتي شروع به آوار برداري كرده و توانستند پسربچه هشت ساله را زنده از ميان 
آوار خارج كردند كه با كمك امدادگران اورژانس راهي بيمارستان شد. همزمان تالش براي 
نجات پيرزن هم در جريان بود و عمليات آواربرداري ادامه پيدا كرد تا اينكه امدادگران با 
كمك سگ هاي هالل احمر پيكر زن ۶0 ساله  را هم از ميان آوار خارج كردند كه خيلي زود 

مشخص شد او در همان ساعت اوليه جانش را از دست داده است. 
    آوار خانه هاي قديمي

آوار خانه هاي قديمي اتفاقي است كه در مدام در حال روي دادن است. فرسوده بودن اين 
خانه ها و عدم ايمن سازي آن كه عمدتاً در بافت هاي فرسوده قرار گرفته سبب شده هر 
از گاهي شاهد وقوع حوادثي مشابه باشيم. بارش باران، گودبرداري كنار ساختمان هاي 
قديمي يا زمين لرزه عواملي هستند كه تخريب اين دست از خانه ها را تسريع مي كند. 
بديهي است كه آن دسته از ساختمان هاي بدون سازه مهندسي كه در آنها ديوارها باربر 
هستند، در برابر كوچك ترين زلزله ها تاب مقاومت ندارند و تخريب مي شوند. به جز موارد 
اشاره شده ريزش چاه در خانه هاي قديمي و سقوط ساكنان به داخل آن هم از مواردي 
است كه به دليل عدم ايمن سازي الزم گزارش مي شود. بافت هاي فرسوده شهر از مواردي 
است كه هم مطلوب و هم  نامطلوب به نظر مي رسد و اتفاق نظري در مورد آنها وجود ندارد. 
وجود اين بافت ها به نوعي نشان از هويت شهر دارند و حتي در برخي مواقع از جاذبه هاي 
شهري به شمار مي روند و همين موضوع مانع تصميم گيري درباره تخريب و بازسازي آنها 
مي شود. با اين حال بايد به اين موضوع توجه داشت كه وجود چنين ساختمان هايي در 
مركز شهر چهره شهر را نامناسب مي كند و همچنين با توجه به قدمت بسيار زياد آنها، هر 

لحظه امكان بروز حادثه اي ناگوار براي ساكنان آنها وجود دارد. 

م�ردی  ك�ه مته�م اس�ت در جري�ان ارتباط 
پنهان�ي ب�ا زن�ي ج�وان ب�ه دخت�ر وي 
تع�رض ك�رده م�ورد تحقي�ق ق�رار گرف�ت. 
به گزارش جوان، چندي قبل مرد جواني با مراجعه 
به اداره پليس تهران عليه مردی جوان شكايت كرد 
و گفت: »مدتي قبل با رفتارهاي مشكوك همسرم 
متوجه شدم او با مردي غريبه رابطه دارد. براي اينكه 
مطمئن شوم در اين مورد حرفي نزدم تا اينكه چند 
روز قبل فهميدم آن مرد به دختر ۱3 ساله ام تعرض 

كرده است.«
شاكي ادامه داد: »مرد غريبه سامان نام دارد و كارمند 
يكي از اداره هاي دولتي اس��ت. ما در س��اختماني 

زندگي مي كني��م كه مادر همس��رم در طبقه باال 
سكونت دارد و از رابطه آنها اطالع داشت. چند روز 
قبل وقتي دخترم را پريشان ديدم علت را پرسيدم. 
او گفت در خانه مادربزرگش از سوي سامان مورد 
آزار قرار گرفته است. از همسرم و آن مرد شكايت 

دارم.«
با طرح اين شكايت دختر نوجوان هم مورد تحقيق 
قرار گرفت. او گفت: »روزي در خانه مادربزرگم بودم 
كه س��امان زنگ زد و وارد خانه شد. بعد از ساعتي 
مادربزرگم براي خريد بيرون رفت. سامان وقتي مرا 
تنها ديد سراغم آمد و با صحبت هايش قصد داشت 
فريبم بدهد. مقاومت كردم اما او به زور... زمان زيادي 

نگذشته بود كه مادر بزرگم به خانه برگشت و گفت 
كارت عابربانكش را جا گذاشته است. او وقتي مرا در 
آن شرايط ديد ناراحت شد و سامان را از خانه بيرون 
كرد. سپس خواس��ت در اين مورد با كسي حرفي 
نزنم، اما چند روز بعد سكوتم را شكستم و حقيقت 

را به پدرم گفتم.«
با ثبت اين توضيحات مرد جوان  و همس��ر شاكي 
بازداشت شدند. دو متهم تحت بازجويي قرار گرفتند 
و همسر شاكي به جرمش اقرار كرد اما مرد جوان 

جرمش را انكار كرد. 
با انكار متهم پرونده با تأييد ادعاي دختر نوجوان 
از سوي كارشناسان پزشكي قانوني، براي بررسي 

و تحقيقات بيش��تر به دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد و متهم در شعبه يازدهم دادگاه 

حاضر شد.
 او در جواب س��ؤاالت هيئت قضايي گفت: »بنا به 
شغلي كه دارم به خانه ش��اكي رفته بودم و مجبور 
بودم براي انجام كار از همس��ر ش��اكي سؤاالتي را 
بپرسم. او وقتي ما را در حال صحبت ديد مشكوك 
شد و از آن روز گمان مي كند من با همسرش رابطه 
دارم. به همين خاطر عليه من شكايت كرده است. « 
با ثبت اظهارات متهم و كامل شدن تحقيقات، مرد 
جوان در وقت رسيدگي در همان شعبه به رياست 

قاضي حشمتيان محاكمه خواهد شد. 

انكار تعرض به دختر نوجوان

كاهش 5 درصدي جرائم پايتخت
 در ماه مبارك رمضان

فرمانده انتظام�ي پايتخت با بيان اينك�ه روزانه 17 تا 
20 هزار نفر ب�ه مراكز پليس ته�ران مراجعه مي كنند 
از كاهش 5  درص�دي جرائم در ماه رمض�ان خبر داد. 
به گزارش جوان، سردار حس��ين رحيمي روز گذشته در 
مراس��م اختتاميه محفل انس با قرآن كري��م كه در مركز 
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ برگزار شد، گفت كه در 
راس��تاي تأكيدات فرمانده ناجا و اجراي فرامين فرمانده 
معظم كل قوا يكي از اساسي ترين راهبرد هاي ما در فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 
ايجاد فضاي معنوي و ايجاد پليس در تراز انقالب اسالمي است. وي ادامه داد: امروز 
نيروي انتظامي ركن اصلي برقراري امنيت در داخل كشور از مرزها تا مركز است و اين 
نيرو بيشترين ارتباط را با مردم دارد. فرمانده انتظامي تهران بزرگ خاطر نشان كرد: 
روزانه ۱7 تا ۲0 هزار نفر به مراكز فرماندهي انتظامي تهران بزرگ مراجعه مي كنند. 
وي با بيان اينكه در طول اين ماه ۱۲0 تا ۱80 محفل انس با قرآن كريم در سراس��ر 
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ برگزار ش��ده و تالش ما تربي��ت نيرو هايي قرآني، 
انقالبي و واليي است، گفت: نيروي انتظامي به واس��طه اجراي مأموريت هاي خود 
همواره مورد حمله دشمنان نظام جمهوري اسالمي ايران است. سردار رحيمي گفت: 
در ماه مبارك رمضان به خصوص در شب هاي قدر امنيت به بهترين شكل در سطح 
تهران برقرار ش��د و هيچگونه مورد امنيتي نداشتيم؛ خوش��بختانه در اين ماه عزيز 

ميزان جرائم 5  درصد در تهران كاهش داشته است. 


