
14
88498435سرويس  حوادث

 يک ش��نبه 27 تی��ر1400 |  7 ذی الحج��ه 1442 |  | روزنامه جوان |  شماره 6259

5  كشته 
در سيالب بي تدبيري

فرماندهانتظاميپايتختخبرداد

فعاليت سازمان يافته براي بر هم زدن امنيت اخالقي

غير ت  كور  و  بال وجه 

از تازه داماد قاتل ساخت 

فرماندهانتظاميپايتختبابياناينكهگروههاييسازمانيافته
برايبرهمزدنامنيتاخالقيجامعهفعالهستند،تأكيدكرد
كهس�ربازانملتباتماموجودپاياجرايقانونايستادهاند.
سردار حسين رحيمي روز گذشته در آيين تقدير از فعاالن عفاف 
و حجاب با اشاره به اينكه پليس امنيت اخالقي نگاه توجهي دارد 
و براي افرادي كه ش��ئونات را رعايت نمي كنند، اقدام به برگزاري 
كالس  مي كند، افزود: اين مراسم برگزار ش��د تا از تالش يكساله 
پليس امنيت اخالقي تشكر داشته باش��يم؛ چراكه با توهين ها و 
بي ادبي هاي فراواني مواجه هستند اما از انجام وظيفه خود كوتاهي 
نمي كنند. وي ادامه داد: پليس در بحث عفاف و حجاب به وظيفه 
قانوني خود عمل مي كن��د و برخوردهاي دوس��تانه و ايجابي در 
اولويت برنامه هاي سلبي است. وي ادامه داد: امروز اقدامات ايجابي 
نيروي انتظامي ٩٠ درصد و اقدامات سلبي ١٠ درصد است. سردار 
رحيمي همچنين گفت كه مذاكرات الزم در خصوص ممنوعيت 
توليد و توزيع لباس هاي بدن نما با رئيس اتحاديه و فروشندگان 

انجام شده و اگر دستورات اجرا 
نش��ود، با آنها برخ��ورد خواهد 
ش��د. تمام اقدام��ات پليس در 
چهارچوب قواني��ن و مقررات 
اس��ت و تالش كردي��م كرامت 
انساني رعايت شوند. وي افزود: 
گروه ه��اي س��ازمان يافته اي 
به وي��ژه در پايتخ��ت فعاليت 
مي كنند كه امني��ت اخالقي را 

در جامعه بر هم بزنند، اما غافل از اين هستند كه سربازان اين ملت 
با تمام وجود پاي اجراي قانون ايستاده اند.  رئيس پليس پايتخت 
گفت: در نظام جمهوري اسالمي بايد قوانين و مقررات رعايت شود به 
طور مثال اروپايي ها قانوني دارند كه كارفرمايان بايد كاركنان داراي 
حجاب را اخراج كنند؛ ما هم مي گويم افرادي كه در جمهوري اسالمي 

زندگي مي كنند، بايد قوانين كشور را رعايت كنند. 

قانونيبرايحيوانگردانيوجودندارد
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به موضوع سگ گرداني و 
مزاحمت هاي آن در منازل مس��كوني، پارك ها و معابر عمومي 
بيان داشت: روزانه ش��اهد تماس دهها شهروند هستيم كه تنها 
پناه شان در اين زمينه پليس است؛ ما نيز مكلف هستيم در اين 
زمينه عمل كنيم. وي با اش��اره به اينكه وجود س��گ در برخي 
آپارتمان ها موجب سلب امنيت شده اس��ت، يادآور شد: قانوني 
براي حيوان گرداني وجود ندارد؛ اروپايي ها قوانين سختي براي 
حيوان گردي دارند و در ايران نيز مأموران با حيواني كه در معابر، 
پارك كه محل تردد عموم باشد، برخورد مي كنند. رحيمي ادامه 
داد: آزادي تا جايي اس��ت كه به حريم ديگران تعريض نش��ود و 
مهم ترين ركن امنيت داخلي براي هر جامعه و كشور است. وي 
خاطرنش��ان كرد: نظامي مي تواند در عرص��ه بين المللي حرفي 
براي گفتن داشته باش��د كه بتواند امنيت داخلي را در بهترين 

شرايط خود اجرا كند. 
جاريشدنس�يالبدر10استانكشورپنجكش�تهودومفقودي

برجايگذاشتهاست.
به گزارش جوان، روز پنج ش��نبه 25 تيرماه بود كه سازمان هواشناسي 
درباره بارش باران هاي شديد و جاري شدن سيالب در ١٠ استان كشور 
هشدار داد. يك روز پس از آن بود كه آسمان استان هاي هدف از جمله 
البرز، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، البرز، كرمان، فارس، سيستان 
و بلوچستان، س��منان و كردستان تيره و تار ش��د و بارش باران شديد 
جاري شدن سيالب را سبب شد. تصاويري كه از سيالب استان كرمان 
منتشر شده بيش از همه وحش��ت كاربران را به همراه داشته است. در 
پس زمينه اين فيلم ها آن چه به گوش مي رسد فرياد كمك خواهي زنان و 
كودكاني است كه در معرض سيالب هولناك قرار گرفته اند و براي رفتن 
به محلي امن چاره جويي مي كنند. سيالبي كه بي رحمانه هر چه بر سر 
راهش است را تخريب مي كند يا با خود مي برد. در چنين شرايطي كه 
هيچ كس به فكر اقدام پيشدستانه نبوده مشخص است كه مقابل چنين 
سيلي طغيانگر از كسي هم كاري ساخته نيست. براساس اين گزارش 
در جريان سيالب ها پنج نفر جان باخته اند و دو نفر هم در كرمان ناپديد 
شده اند كه تالش براي يافتن آنها در جريان است. يكي از قربانيان حادثه 
مردي 8٠ ساله و از اهالي شهرستان اسكو در استان آذربايجان شرقي بود. 
قرباني ديگر حادثه هم يك مرد ۳5 ساله در روستاي آمقان شهرستان 
اس��كو بود كه بر اثر صاعقه جان خ��ود را از دس��ت داد. دو نفر ديگر از 
قربانيان حادثه زن و مردي بودند اهل روستاي ميانده كيسكان استان 
كرمان كه اجسادشان حوالي روستاي ده زارچي و بيدمشك با فاصله دو 

كيلومتر از هم پيدا شد. 
هر چند با هش��دارهاي داده ش��ده تيم هاي امداد براي امداد رس��اني 
در آماده ب��اش ق��رار گرفتند و هش��دارهاي الزم ب��راي فاصله گرفتن 
از رودخانه ها داده ش��د ب��ا اين حال آن چه از دس��ت رف��ت و مي رود 
حجمي گس��ترده از نزوالت آسماني است. در ش��رايطي كه كشور در 
بحران خشكسالي به سر مي برد جاري ش��دن سيالب هاي سهمگين 
خسارت هاي جاني و مالي بسياري را ايجاد مي كند. در چنين شرايطي 
است كه حجمي گسترده از نزوالت آسماني به زمين مي رسد، اما به دليل 
فقدان مديريت ها و به كارگرفتن تدابير الزم اين حجم از آب شيرين به 
جاي اينكه مديريت و ذخيره سازي شود به بال تبديل مي شود و جان و 

مال مردم را تهديد مي كند. 

مردجوانوقتيمتوجهش�دك�هخواهرنامزدشباپس�ري
غريبهارتباطدارددس�تبهاس�لحهبردوحادثهايخونين
رارق�مزدكهبهقيم�تجانپدرزن�شتمامش�د.متهمروز
گذش�تهب�رايدومي�نب�ارپ�ايمي�زمحاكم�هايس�تاد.
به گزارش جوان، دو سال قبل مأموران پليس شهرستان شهريار با 
اعالم خبر تيراندازي به يك ساختمان مسكوني در منطقه سرآسياب 
راهي محل شدند. بررسي هاي اوليه حكايت از آن داشت پسر جواني 
بعد از چند شليك گلوله به منزل پدرزنش متواري شده است و در اين 
حادثه پدر زن 6٠ ساله او به نام كوروش زخمي و به بيمارستان منتقل 
شده است. تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت تا اينكه از بيمارستان 
خبر رسيد مرد سالخورده بر اثر شدت خونريزي ها فوت كرده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل 
شد و داماد خانواده تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه چند هفته بعد از 

حادثه شناسايي و بازداشت شد. 
تازه داماد در بازجويي ها به جرمش اقرار كرد، اما مدعي ش��د قتل 
ناخواسته بوده اس��ت. او در ش��رح ماجرا گفت: »چند ماه قبل به 
خواستگاري س��لماز رفتم و با هم نامزد كرديم. من و سلماز با هم 
اختالفي نداشتيم، اما مشكل از آنجا ش��روع شد كه متوجه شدم 
خواهر كوچك سلماز با پسر غريبه اي تلفني در رابطه است و با او 
صحبت مي كند. غيرتم اجازه نداد بي تفاوت باشم به همين خاطر به 
او تذكر دادم و خواستم اين رابطه را قطع كند، اما او مدعي شد كه با 

آن پسر رابطه ندارد و او مزاحم تلفني است.«
متهم ادامه داد: »حرف خواهر س��لماز را قبول كردم ولي چند روز 
بعد متوجه شدم او دوباره تلفني با آن پسر در حال صحبت است. 
مي خواس��تم ماجرا را به پدرزن و برادرزن هايم بگويم اما ترسيدم 
اتفاق بدي بيفتد. اين شد كه تصميم گرفتم به خانه نامزدم بروم تا در 
اين مورد با خواهرش صحبت كنم. آن شب به آنجا رفتم و با سلماز و 
خواهرش صحبت كردم تا شماره آن پسر را من بدهند. به آنها گفتم 
ما دو تا مرد هستيم و حرف همديگر را بهتر متوجه مي شويم. حتي 
قول دادم با او درگير نمي شوم فقط مي خواهم با اين خانواده كاري 
نداشته باشد اما آنها قبول نكردند و در خانه را روي من بستند. با اين 
رفتار خيلي عصباني شدم به همين خاطر به خانه برگشتم و اسلحه اي 
راكه در خانه داشتم، برداشتم و دوباره به خانه پدرزنم برگشتم تا شايد 

آنها بترسند و شماره پسر مزاحم را بدهند.«
متهم در خصوص قتل گفت: »در آن س��اختمان چهار طبقه پدر 
نامزدم و برادرهايش همگي با هم زندگي مي كردند. آن شب فكر 
مي كردم همه آنها در طبقه چهارم در منزل برادرزنم مهمان هستند 
به همين خاطر زنگ در را زدم. هر چه منتظر شدم كسي در را باز 
نكرد. خيلي ناراحت شدم به همين دليل با لگد به در حياط كوبيدم، 
سپس اسلحه را دستم گرفتم و چند تير به طرف در خانه شليك 
كردم. نمي دانستم پدرزنم در طبقه اول خواب است. او وقتي صداي 
لگد به در را شنيده بود از خواب بيدار شده و مقابل در آمده بود اما من 

او را نديدم و نمي دانستم پشت در ايستاده است.«
او ادامه داد: »باور كنيد اگر مي دانس��تم او پشت در ايستاده هرگز 
دست به اسلحه نمي شدم و شليك نمي كردم، اما صداي او را نشنيدم 
و فقط چند تير شليك كردم تا نامزدم و خواهرش را بترسانم اما تيرها 

به پدرزنم خورده بود و باعث مرگش شد.«
با اقرارهاي متهم، وي بعد از بازسازي صحنه جرم راهي زندان شد. 
پرونده نيز بعد از كامل شدن تحقيقات در اولين جلسه رسيدگي 
روي ميز هيئت قضايي شعبه چهارم دادگاه قرار گرفت. در آن جلسه 
اولياي دم درخواست قصاص كردند، اما نامزد متهم و خواهرش اعالم 
گذشت كردند. در ادامه متهم بار ديگر ماجرا را شرح داد و گفت قتل 
اتفاقي بوده و قصد كشتن پدرزنش را نداش��ته است. متهم در آن 
جلسه با رأي دادگاه به قصاص محكوم شد، اما اين حكم با اعتراض 
وكيل متهم به ديوان عالي كشور فرستاده شد تا اينكه از سوي قضات 
يكي از شعبات آن نقض و پرونده بار ديگر به شعبه همعرض ارسال 
شد. به اين ترتيب پرونده بار ديگر مقابل هيئت قضايي شعبه دهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي متين راسخ قرار 
گرفت. با اعالم رسميت جلسه اولياي دم كه فرزندان مقتول بودند 
يك به يك در جايگاه ايستادند و درخواست قصاص كردند، اما نامزد 

مقتول و خواهرش به شرط پرداخت ديه اعالم گذشت كردند. 
در ادامه متهم به دستور رياست دادگاه در جايگاه ويژه قرار گرفت و 
با انكار قتل عمد گفت: »باور كنيد آن شب نمي دانستم پدر نامزدم 
به حياط آمده و پشت در ايستاده است وگرنه شليك نمي كردم. من 
هيچ خصومتي با او نداشتم و راضي به مرگش نبودم. آن شب فقط 
به خانه آنها رفته بودم تا شماره پسر مزاحم را از خواهرزنم بگيرم. اين 

موضوع را همسرم و خواهرش نيز مي دانستند به همين خاطر اعالم 
گذشت كرده اند. باور كنيد قصد قتل نداشتم و فقط اسلحه را بردم تا 
آنها را بترسانم. وقتي آنها در را باز نكردند فكر كردم مي خواهند مرا 
اذيت كنند به همين دليل به در لگد زدم و بعد از آن چند تير به در 
شليك كردم كه در آن حادثه گلوله ناخواسته به مقتول برخورد كرد 

و موجب مرگ او شد.«
در پايان هيئت قضايي با اعالم ختم جلسه رسيدگي جهت صدور 

رأي وارد شور شد. 

       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 وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده١۳آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره١۳٩٩6٠۳٠6٠22٠٠٠85٠هيات    اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای سيداحمدنيرومندالفتی فرزندسيدكاظم به شماره شناسنامه5۴5۳۷صادره ازمشهددريك 
قطعه زمين به مس��احت١٩٩۴١8مترمربع پالك فرعی از    ۳١٩اصلی واقع دربخش5 ازمحل مالكيت 
مشاعی متقاضی محرز گرديده است.لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله١5روزآگهی ميشود 
درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ 
انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ  رسيد، ظرف مدت يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.                                       
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده١۳آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای ش��ماره١۴٠٠6٠۳٠6٠22٠٠٠١5۷هيات اول موضوع  قانون تعيين تكليف  وضعيت  ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم طاهره رياعی عرب فرزندعلی بش��ماره شناسنامه١٩58 صادره از فريمان كد  
ملی ٠8۴٩2۴٠۷۳5دريك باب ساختمان به مساحت ١٠۷/٩6مترمربع پالك6٠۴۴فرعی از2۷6اصلی 
واقع دربخش١۳خريداری ازمالك رسمی بنياد مس��تضعفان متقاضی محرزگرديده است.لذابه منظور 
اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله١5روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.                        
تاريخ انتشارنوبت اول:١۳/۴/١۴٠٠
تاريخ انتشارنوبت دوم:۴/2۷/١۴٠٠

محمدرضارجایی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

      آگهی تعيين تکليف
آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی ناحيه دو 

شهركرد بخش ده استان چهارمحال و بختياری
بهدستورمواد1و3قانونتعيينتكليفوضعيتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده13آييننامه
قانونفوقالذكرامالكیكهدرهياتمندرجدرقانونمذكورمستقردرادارهثبتاسنادوامالکناحيهدوشهركرد

موردرسيدگیورایآنصادرگرديدهجهتاطالععمومبهشرحذيلآگهیميگردد:
امالکواقعدرمزرعهمحمدآبادشهركردبشمارهپالک746اصلی

     ١2  فرعی آقای محمد هزاريان فرد فرزند قاسم  ششدانگ يك قطعه زمين محصور با دو اتاق احداثی در آن بمساحت ٩۷۷6.۴8 
متر مربع خريداری شده مع الواسطه از علی صانعی و عبداله لطفی زاده  

بموجب ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اين آگهی نسبت به امالك فوق الذكر 
در دو نوبت به فاصله ١5 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلی آگهی و در صورتی كه اشخاص ذينفع به آرای صادره اعتراضی 
داشته باشند بايد تا دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهی در ش��هرها و از تاريخ الصاق آگهی در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك ناحيه يك شهركرد تسليم و رسيد اخذ نمايند.   معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد  و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت ناحيه يك شهركرد تحويل دهد . در اين صورت 
اقدامات ثبت ، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه اس��ت . در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردديا معترض ، گواهی 
تقديم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
تاريخانتشارنوبتاول:شنبه1400/4/12

تاريخانتشارنوبتدوم:يکشنبه1400/4/27

مهر علی هيبتی رئيس  اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو شهرستان شهركرد

برگس�بزوكارتخ�ودروپژوپ�ارسtu5م�دل1400ش
139b0212527 موت�ور وش  mh659151 شاس�ی
وپ�الک93-767و71ب�هن�امخان�مزهرابانش�یكدملی
22962797۸3مفق�ودوازدرج�هاعتب�ارس�اقطاس�ت.
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 امور مشترکین و توزیعآگهی مفقودی
 روزنامه جوان
88498476

به جوان 
دوباره نگاه كن

 هشدار پليس به توهين چهره هاي 
ورزشي در فضاي مجازي

انتش�ارمطال�بتوهينآمي�زازس�ويچهرهه�ايورزش�يو
هوادرانشاندرفضايمجازيهش�دارپليسرابههمراهداشت.
در سال هاي اخير فضاي مجازي و به  ويژه شبكه اجتماعي اينستاگرام به 
بستري براي بيان صحبت ها، ديدگاه ها و مواضع شخصي فوتباليست ها، 
مربيان، پيشكسوتان و ديگر عوامل ورزشي از جمله مديران، هواداران 
و خبرنگاران در موضوعات مختلف تبديل شده است. متن ها، تصاوير و 
جمالتي كه بعضاً انتشار و منعكس كردن آنها در فضاي رسانه اي و رسمي 
مغاير با اخالق، رفتار و قانون است. برخي از اشخاص مطرح در فوتبال و 
ساير رشته هاي ورزشي فارغ از اين محدوديت ها و معذوريت هاي اخالقي، 
عرفي و قانوني از صفحاتي كه در فضاي مجازي به ويژه اينستاگرام دارند 
اين موارد را ناديده گرفته و محتوايي را منتشر مي كنند كه حاوي توهين، 
تهمت و تخريب ديگران است و باعث تحريك جامعه و هواداران فوتبال 
مي شود.  برخي هم از اين فضا براي دعوا و درگيري و شاخه شانه كشيدن 
براي يكديگر و تهديد استفاده مي كنند تا جايي كه اكنون خبر مي رسد 
كه پليس فتا به اين فضاي آشفته ورود كرده و طبق قانون با برخي از اين 
افراد برخورد كرده است. برخوردي منطبق با قانون كه همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فتای تهران بزرگ در اين 
رابطه به تمام چهره هاي ورزشي يا هواداران آنها توصيه كرد فعاليت خود 
را در چارچوب قانون انجام داده و با انتشار مطالب توهين آميز و اتهام زني 
موجب زير پا گذاشتن قانون و تشويش اذهان عمومي نشوند، زيرا در اين 
صورت با آنها مطابق قانون برخورد مي شود: پليس از هر نوع رقابت سالم 
ورزشي حمايت مي كند، اما اگر افرادي بخواهند از فضاي مجازي براي 
توهين، تخريب ديگران و تشويش اذهان عمومي استفاده كنند، قطعاً 
پليس هم طبق قانون اقدام كرده و با افراد متخلف برخورد قانوني انجام 
مي دهد.   پيگيري اينگونه موارد از دو جنبه صورت مي گيرد، اول وجود 
شاكي خصوصي كه مطابق با قانون برخورد مي شود و دوم جنبه عمومي 
جرم كه نماينده مدعي العموم طبق قانون مراحل رسيدگي به جرم را تا 

نتيجه گيري پرونده دنبال مي كند. 
 رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات پايتخت تأكيد كرد: در برابر 
قانون همه افراد جامعه برابر هستند و تفاوتي بين افراد مشهور و معروف 
از جمله چهره هاي ورزشي با ديگر شهروندان وجود ندارد: »فوتباليست، 
غير فوتباليست، معروف و غير معروف براي پليس تفاوتي ندارد و طبق 
قانون هيچ  فردي حق تخريب و توهين به ديگران و تش��ويش اذهان 
عمومي را ندارد كه اين موضوع عالوه بر فضاي حقيقي، فضاي مجازي 

را نيز شامل مي شود.«
پرونده هاي بسياري در اين زمينه وجود داشته كه بدون هيچگونه خط 
قرمزي منطبق با قانون اقدام شده است و كماكان نيز اقدامات ما در حال 

انجام است. 
اكنون بايد ديد آيا اين فضاي آشفته سرانجام آرام مي گيرد و شاهد پايان 
يافتن توهين ها و كري خواني هاي نامتعارف و تهديد كردن و تحريك 
كردن هواداران توسط فوتباليست ها، مربيان، مديران و پيشكسوتان 

خواهيم بود.

بازداشت سارقان سحرخيز در گشت پليس
دزدانسحرخيزهنگامپرسهزنيدربلوارابوذر
درداممأمورانگش�تپليسگرفتارش�دند.
به گزارش جوان، س��اعت پنج صبح چند روز قبل 
بود كه مأموران كالنتري ١2١ س��ليمانيه هنگام 
گشت زني در بلوار ابوذر به يك خودروي پژو 2٠6 
خاكستري با سه سرنشين مظنون شده و به راننده 
فرمان ايس��ت دادن��د. وقتي مأموران خ��ودرو را 
متوقف كردند يكي از سرنشينان موفق به فرار شد 
اما مأموران دو نفر ديگر را بازداشت كردند. مأموران 

پليس در بازرسي از خودرو مقداري لوازم سرقت 
كش��ف كردند. متهمان گفتند كه ابزار سرقت را 
در ضايعات پيدا كرده ان��د. آنها گفتند كه در حال 
رفتن به خانه يكي از دوستانشان بودند كه پليس 
به آنها مظنون شده و آنها را بازداشت كرده است. 
دو مظنون همچنين درباره علت فرار دوستشان 
گفتند كه او به مصرف مواد اعتياد داشت و از ترس 
بازداشت شدن فرار كرده است.  بعد از اينكه سوابق 
دو مرد جوان بررسي ش��د مشخص شدكه آنها از 

مجرمان سابقه دار هستند كه قباًل به اتهام سرقت 
بازداشت شده و به زندان افتاده بودند.

 مأموران پليس همچنين بعد از بررس��ي گوشي 
تلفن همراه دو متهم متوجه شدند كه هر دو گوشي 
چند روز قبل سرقت شده و مالكان آن اعالم سرقت 
كرده اند. بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه 
دو متهم به سرقت هاي سريالي با همدستي دوست 
فراري شان صابر اعتراف كردند. آنها گفتندكه ما 
سحرگاه سوار بر خوردرو در محل ها پرسه  مي زديم 

و بعد از شناسايي سوژه هاي مورد نظرمان سرقت 
مي كرديم كه در دام گشت پليس گرفتار شديم. با 
اطالعاتي كه دو متهم در اختيار پليس گذاشتند 
مأموران موفق شدند مخفيگاه وي را شناسايي و او 

را بازداشت كنند.
س��رهنگ كارآگاه عل��ي كنجوري��ان، رئي��س 
پايگاه شش��م پليس آگاهي ته��ران بزرگ گفت: 
تحقيقات براي كش��ف جرائم بيشتر متهمان در 

جريان است. 

قتل 3 عضو یك خانواده
 با شليك گلوله

س�هعض�وي�کخان�وادهدرشهرس�تانمرن�ددراس�تان
آذربايجانشرقيصبحروزگذشتهباشليکگلولهبهقتلرسيدند.
به گزارش جوان، سرهنگ محمد جليليان، فرمانده انتظامي مرند گفت: 
حوالي ساعت پنج صبح روز گذش��ته به مركز فوريت هاي پليس ١١٠ 
شهرستان مرند خبر رسيد كه حادثه تيراندازي در يكي از روستاهاي 
اطراف اتفاق افتاده اس��ت. لحظاتي بعد تيمي از مأموران كالنتري ١۴ 
»زنوز« به محل اعزام شدند. با حضور پليس در محل مشخص شد كه 
سه عضو يك خانواده ش��امل پدر، مادر و دختر ١۴ ساله با شليك گلوله 
به قتل رسيده اند. همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني تحقيقات 

براي بازداشت عامل يا عامالن حادثه در جريان است.

كشف جام نقره اي با قدمت 1000 ساله
فرماندهانتظامياس�تانس�منانازكش�فجامنقرهايباقدمت

تاريخيهزارسالهخبرداد.
به گزارش جوان، سردار عبداهلل حسني گفت: مأموران پليس در جريان 
تحقيقات خود از فعاليت يكي از قاچاقچيان سابقه دار عتيقه با خبر شده 

و در بازرسي از مخفيگاه وي يك جام نقره اي كشف كردند. 
وي با بيان اينكه متهم بازداشت شده گفت كه جام  داراي قدمت تاريخي 

هزار ساله با قيمت 2٠٠ ميليون تومان است.

پيشگيري از فاجعه
 با دستگيري سارق ریل راه آهن 

دستگيريسارقشبروكهباسرقتپيچومهرههايريلراهآهندر
حالفراربود،ازبروزفاجعهبرايقطارمسافربريپيشگيريكرد.
به گزارش جوان، س��رهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشگيري 
پايتخت توضيح داد: س��اعت 2۳ ش��امگاه جمعه مأم��وران كالنتري 
كالنتري ١۷٩ خليج فارس هنگام گشت زني در محدوده بزرگراه فتح به 
مردي كه گوني سفيد رنگي در دست داشت، مشكوك شدند. مأموران 
پليس در بازرسي از گوني متوجه شدند، متهم 5٠ قطعه پيچ ريل راه آهن 
را سرقت كرده است. بعد از به دس��ت آمدن اطالعات الزم درباره محل 
سرقت، مأموران پليس پس از هماهنگي با پليس راه آهن از عبور قطار 
روي ريل نا ايمن و بروز يك حادثه جلوگيري كردند. همزمان با انتقال 
متهم به كالنتري تيم تعمير و نگهداري خطوط راه آهن اقدام به تعمير و 
بازسازي خط ريل »آذربايجان« كردند و قطار با سرعت كم از روي ريل 

عبور كرد. تحقيقات بيشتر از متهم در جريان است. 
 

4كشته در تصادف پژو با تریلي
رئيسپليسراهاس�تانآذربايجانش�رقيازمرگچه�ارنفردر
تصادفپژو206باتريليدربزرگراهشهيدكساييتبريزخبرداد.
س��رهنگ رضا كريمي نژاد توضيح داد: روز گذش��ته مأموران پليس از 
حادثه رانندگي در بزرگراه شهيد كسايي با خبر شده و در محل حاضر 
شدند. بررسي ها نش��ان داد كه چهار سرنش��ين خودروي پژو 2٠6 در 
تصادف با كشنده تريلي جانشان را از دس��ت داده اند. وي علت حادثه 
را س��رعت غير مجاز خودروي 2٠6 و ناتواني راننده در كنترل خودرو 

اعالم كرد. 


