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آمادگی پلیس 
برای سهولت در تردد زائران اربعین

فرمان�ده ق�رارگاه اربعی�ن فراج�ا در بازدی�د میدان�ی از م�رز ش�لمچه 
از آمادگ�ی پلی�س ب�رای س�هولت در ت�ردد زائ�ران اربعی�ن خب�ر داد.

به گزارش جوان، سردار محمد شرفی گفت: در بازدیدهای میدانی روز گذشته از 
زیرساخت های جاده ای، اس��کان و تغذیه زائران مشخص شد نسبت به سال های 

گذشته وضعیت پیشرفت برنامه ها بهتر شده است.
وی در خصوص تمهیدات پلیس برای سهولت تردد زائران افزود: مجموعه فراجا از 
تمام ظرفیت ها و فناوری های روز در رابطه با تجهیز دستگاه های آشکارساز و ابزار 
کنترلی در مسیرها استفاده خواهد کرد. سردار شرفی تأکید کرد: پلیس این اطمینان 
را به زائران اباعبداهلل الحسین)ع( می دهد که نسبت به سال های گذشته آمادگی 
بهتری را در تسهیل تردد آنان خواهد داشت. وی ادامه داد: برای تسهیل تردد زائران 
اربعین حسینی این آمادگی را داریم طرف کشور عراق را در گیت های خود بپذیریم 
تا کنترل هر دو کشور در یک جا اتفاق بیفتد. سردار شرفی افزود: زیرساخت های عراق 
همانند زیرساخت های ایران نیست و مشکالتی در آنجا وجود دارد. بنابراین زائران 
زمان رفت و آمد خود را قبل از روزهای آخر اربعین تنظیم کنند تا بر اثر کمبود آن 
زیرساخت ها تجمع زیاد صورت نگیرد و دچار مشکل نشوند. سردار شرفی با اشاره 
به اینکه امسال در سامانه »سماح« بیش از یک میلیون نفر ثبت نام کرده اند که در 
سال های گذشته این تعداد نبوده است، گفت: ثبت نام زائران بیانگر این است که به 
علت تعطیلی دو سال اخیر، امسال استقبال خوبی از اربعین به عمل خواهد آمد و 
امیدوارم با توجه به گرمای هوا و استقبال مردم همه زیرمجموعه های ستاد مرکزی 

اربعین آمادگی الزم را داشته باشند تا بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند.

  پرونده قتل دختر تنها 
  ورق می خورد

مرد جوانی که در جریان سرقت از 
دختر تنها، مرتکب قتل او شده، 
ب�ه زودی در دادگاه کیفری یک 
اس�تان تهران محاکمه می شود. 
به گزارش جوان، زمستان ۱۴00، 
مأموران پلیس تهران از ناپدید شدن 
دختر ۲۸ ساله ای به نام غزاله باخبر 
شدند. برادر او به پلیس گفت: »پدر و 
مادرم سال ها قبل فوت کرده اند، یکی 
از خواهرانم به نام غزاله مجرد است 
و برای خودش خانه مستقلی اجاره 
کرده است. او تنها زندگی می کند، به 
همین دلیل هر روز با او تماس دارم، 
اما چند روزی است از خواهرم خبری 
نیست و تلفن همراهش نیز خاموش 
اس��ت. از دوستان و بس��تگانی که 
غزاله با آنها ارتباط  داشت سراغش 
را گرفتم، اما آنها هم بی خبر بودند. 
در این س��ال ها با کسی خصومتی 
نداش��تیم و نمی دانم چه بالیی سر 
غزاله آمده اس��ت، فقط می دانم به 
تازگی او یک خان��ه قولنامه کرد و 
قرار بود آن را بخرد.« بعد از این توضیحات، تالش ب��رای یافتن دختر جوان آغاز 
ش��د تا اینکه مأموران جس��د او را در حالی که ضربات متعدد چاقو خورده بود در 
حاشیه تهران کشف کردند. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، پرونده با موضوع قتل 
عمد تشکیل شد و مأموران در اولین گام از تحقیقات خود به خانه مقتول رفتند. 
بررسی های اولیه از خانه مقتول نشان می داد وسایل خانه به هم ریخته و طالهای 
او نیز سرقت شده است. به این ترتیب قتل با فرضیه سرقت قوت گرفت و در شاخه 
دیگری از تحقیقات معلوم شد آخرین تماس مقتول با مرد جوانی به نام مسعود بوده 
است. بنابراین مسعود به عنوان مظنون به قتل تحت تعقیب قرار گرفت و چند روز 
بعد بازداشت شد. آن مرد در پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت و با اقرار به قتل 
در شرح حادثه گفت: »مدتی پیش غزاله می خواست خانه بخرد، به همین خاطر  
به دنبال مورد مناسبی بود. همان موقع با او آشنا شدم و خانه مناسبی برایش پیدا 
کردم، سپس آنجا را برای او قولنامه کردم. در این مدت به غزاله عالقه مند شدم تا 
او را به عقد موقت درآوردم. من متأهل بودم و یک فرزند داشتم. غزاله این موضوع 
را می دانست و از این قضیه سوءاستفاده می کرد. او شروع به تهدید کرد و خواست 
برای خرید خانه پول زیادی به او بدهم. می گفت اگر پول ندهم به همسر و خانواده ام 
می گوید که با هم رابطه داریم. از ترس آبرویم ناچار شدم قبول کنم و برای خرید 

خانه به او پول زیادی دادم.« 
متهم ادامه داد: »روز حادثه به خانه غزاله رفته بودم. سر صحبت باز شد و او دوباره 
تهدیدهایش را شروع کرد و بعد از من پول خواست. از رفتار و حرف هایش خسته 
شده بودم. آنجا بود که در اوج عصبانیت چاقویی برداشتم و چند ضربه به او زدم. 
نمی دانم چند ضربه زدم، وقتی به خودم آمدم فهمیدم 30 ضربه زده ام. کمی که آرام 
شدم، جسد را داخل ماشینم گذاشتم و آن را به حاشیه شهر بردم و رها کردم.«  او 
درباره سرقت طالها از خانه مقتول گفت: »من به خاطر تهدیدهای غزاله مجبور شده 
بودم پول زیادی به او بدهم. با رضایت این کار را نکرده بودم، به همین خاطر طالها 
را به جای پول هایی که به او داده بودم، برداشتم و گریختم.«  با ثبت این اظهارات، 
مأموران با تحقیق از خانواده و همسایه  ها فهمیدند مرد جوان دروغ می گوید. مقتول 
با او رابطه نداشته و عقد او هم نبوده است. همچنین معلوم شد مرد جوان به بهانه 
کمک برای خرید خانه، اعتماد مقتول را جلب کرده، سپس با سوءاستفاده از این 

موضوع پول و طالهای مقتول را سرقت کرده است. 
به این ترتیب متهم بعد از بازس��ازی صحنه جرم راهی زن��دان و پرونده با صدور 
کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. بنابراین متهم در 
حالی که اولیای دم برای او درخواست قصاص کرده اند، به زودی در یکی از شعبات 

دادگاه به اتهام قتل و سرقت پای میز محاکمه خواهد رفت. 

زوج افغ�ان که از بی�م طالب�ان به س�وی ای�ران گریخته 
بودن�د در دام گروه�ک تروریس�تی جن�داهلل گرفت�ار 
ش�دند. زن افغان ب�ا حض�ور در دادس�رای ام�ور جنایی 
پایتخ�ت روایت ه�ای تکان دهن�ده ای را از س�فر پرخطر 
خ�ود و ش�وهرش بازگ�و و درخواس�ت کم�ک ک�رد.

به گزارش جوان، چندی قبل زنی افغان در تهران به دادسرای 
امور جنایی تهران رفت و از آدم ربایان مس��لح به اتهام گروگان 

گرفتن همسرش شکایت کرد. 
شاکی در توضیح ماجرا گفت: »من معلم هستم و همراه شوهرم 
و فرزندانم در ش��هر مزارشریف افغانس��تان زندگی می کردم. 
شوهرم افسر پلیس بود تا اینکه دولت افغانستان سقوط کرد و 
طالبان مستقر شد. پس از این از ترس جانمان تصمیم گرفتیم 
به صورت مخفیانه به ایران بیاییم و در نهایت دی ماه سال قبل به 
صورت پیاده از شهرمان خارج شدیم و پس از دو روز پیاده روی 
به مکانی رس��یدیم که قرار بود از آنجا قاچاق برها ما را به ایران 
منتقل کنند. به مدت ۱5 شبانه روز پیاده روی کردیم و در این 
راه سختی های زیادی کشیدیم تا اینکه به نزدیکی مرز ایران و 
پاکستان رسیدیم. فکر کردیم به زودی وارد ایران می شویم و 
سختی ها تمام خواهد شد، اما ما و تعداد افراد زیادی که آنها هم 
قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران یا پاکستان شوند 
در دام افراد مسلحی گرفتار ش��دیم. افراد مسلح لباس بلوچ به 
تن داشتند و به نظر می رسید باقیمانده اعضای گروه تروریستی 
ریگی هس��تند. به هر حال ما را داخل اتاق های��ی که با بلوک 
سیمانی ساخته ش��ده بود، حبس کردند. ابتدا تمامی پول ها و 
وسایل قیمتی مان را سرقت و بعد هم بازجویی کردند. سپس 
از ما خواس��تند با بس��تگانمان تماس بگیریم و بخواهیم برای 

آزادیمان به شماره حساب آنها پول واریز کنند. 
دو روز آنجا بودیم و در این مدت تعدادی آزاد ش��دند، اما ما و 
تعداد دیگری را س��وار خودرو کردند و به مکان دیگری بردند 
و در آنجا هر خان��واده ای را داخل اتاقی حب��س کردند. مردان 
مسلح متوجه شدند شوهرم افسر پلیس بوده، به همین خاطر او 
را شکنجه می دادند و می خواستند به آنها پول بدهد، اما ما هر 

چقدر پول داشتیم به آنها داده بودیم و دیگر پولی نداشتیم.« 
وی ادام��ه داد: »9 ش��بانه روز م��ا را در آنج��ا نگه داش��تند و 
گروگانگیران مسلح در این 9 روز شوهرم و مرا به شدت شکنجه 
دادند. روزهای سختی را سپری کردیم و گاهی وقت  ها گرسنگی 
و تشنگی امان من و فرزندان جوان و خردسالم را می برید، اما 
تحم��ل می کردیم تا اینکه م��ن و فرزندان��م را آزاد کردند، اما 
شوهرم را نگه داشتند و به من گفتند هر زمانی که برای آنها پول 
بفرستم، شوهرم را آزاد می کنند. با هر مشقت و گرفتاری بود به 
ایران آمدم و همراه فرزندانم به خانه یکی از بستگانم در تهران 
رفتم. در این مدت خیلی تالش کردم با گروگانگیران مس��لح 
تماس بگیرم تا شوهرم را آزاد کنم، اما موفق نشدم و شماره هایی 
را که به من داده بودند متعلق به کش��ور پاکستان بود و کسی 
جواب نمی داد. مدتی قبل مردی که همراه ش��وهرم گروگان 
مردان مسلح بود با من تماس گرفت و گفت گروگانگیران او را 
آزاد کرده اند، اما شوهرم هنوز در بند آنهاست. او گفت شوهرم 
هر روز شکنجه می شود و از من خواسته هر طوری شده با شما 
تماس بگیرم تا برای آزادی اش ت��الش کنید. االن برای آزادی 

شوهرم درخواست کمک دارم.« 
با طرح این شکایت، پرونده به دستور قاضی حمیدرضا رستمی، 
بازپرس شعبه ۱۱ برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار گرفت. 

سرقت های سریالی
 از خانه های اجاره ساعتی 

مفقودى
سـند و برگ سـبز خودروى سـوارى ام وى ام بـه رنگ قرمز 
متاليك مدل 1393 به شماره انتظامى ايران573/15ى24  و 
شماره موتور MVM477FJAE027956  و شماره شاسى 
NATFBAKD1E1005212 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

مفقودى
بـرگ سـبز خـودروى سـوارى پـژو 206 مـدل1390 
و  219ل43  ايـران15/  انتظامـى  شـماره  بـه 
شـماره موتـور 15290000466 و شـماره شاسـى 
NAAP51FE9B1368434 مفقـود شـده و از درجه 
تبريز اعتبار ساقط است.  

آگهى اختصاصى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايى قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 8003987 140016031200تاريخ 1400/11/25  هيئت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى  شهرستان آق قال پرونده كالسـه 1400114412008000071 تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى موسى دوگونچى فرزند عاشـورقلى به شماره شناسنامه 
4970108889 با كدملى 4970108889 صادره از آق قال در شـش دانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 149/69 مترمربع درقسمتى از باقيمانده شش دانگ 
پالك شماره 340 – فرعى از1- اصلى واقع در اراضى قريه آق قال بخش 7– حوزه ثبتى 
ملك شهرستان آق قال از سهمى احمد توكلى تأييد گرديده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
ثبتى ذيصالح قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضا ى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 5/19 /1401   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/5/4  
محمد  فندرسكى- رئيس اداره ثبت اسنادوامالك آق قال

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر رأى صـادره هيئـت موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيـت ثبتى 
اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات 
مالكانه و بالمعارض خانم /آقـاى جهان على زاد به شناسـنامه 367 كد ملى 
2120410402 صـادره از گـرگان فرزند حسـينعلى متقاضى كالسـه پرونده 
14011144120010000035 در شش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده است به مساحت 153,61 قسمتى از پالك 3- اصلى واقع در اراضى اوزينه 
بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت از تصرفات متقاضى 
دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله پانزده روز آگهى 
مى شود. ازاين رو اشخاصى كه نسبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با 
ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند.
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1401/6/5   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/5/19    
حجت اله تجرى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى صادره هيئت موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى  تصرفات مالكانه 
و بالمعـارض خانم /آقـاى ابراهيم حيدرى نـژاد به شناسـنامه 474 كد ملى 
2121245618 صـادره از گـرگان فرزنـد غـالم متقاضـى كالسـه پرونـده 
1401114412480000952 در شش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده است به مساحت 133,05  قسمتى از پالك 3- اصلى واقع در اراضى اوزينه 
بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت از تصرفات متقاضى 
دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله پانزده روز آگهى 
مى شود. از اين رو اشخاصى كه  نسبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با 
ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/5   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/5/19  
حجت اله تجرى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

    آرمین بینا 
مردی ک�ه همراه دو همدس�تش پس از 
اج�اره ک�ردن س�اعتی آپارتمان هایی 
در ش�مال ته�ران وس�ایل آنج�ا را 
س�رقت می کردند، در آخرین س�رقت 
ب�ه دام افتاد . ت�اش برای دس�تگیری 
دارد. ادام�ه  س�ارق  همدس�تان 

به گ��زارش »جوان« ، چن��دی قبل مردی 
در تهران به اداره پلیس رفت و از دو مرد و 
زن به اتهام سرقت لوازم خانه اش شکایت 

کرد .
شاکی در توضیح ماجرا گفت : » چند خانه در 
خیابان های شمال و شمال غرب تهران دارم 
که به صورت ساعتی اجاره می دهم . معموالً 
برای اج��اره آپارتمان هایم در س��ایت های 
مجازی آگه��ی می دهم و مش��تریان هم از 
طریق همین سایت ها و کانال ها با من تماس 
می گیرند و خان��ه ها را به صورت س��اعتی 

اجاره می کنند.
روز قبل مردی با م��ن تماس گرفت و گفت 
برای درمان یکی از بستگانش از شهرستان به 
تهران آمده اند و برای چند ساعتی به خانه ای 
نیاز دارند که اس��تراحت کنند. وقتی بر سر 
مبلغ اجاره توافق کردیم، آدرس خانه را به 
او دادم و ساعتی بعد هم مرد ناشناس همراه 
زن و مرد جوانی به محل مراجعه کردند. پس 
از اینکه مدارک هویتی او را دیدم و به صورت 
امانت گرفتم  ، کلید خانه را به آنها دادم و قرار 
شد روز بعد خانه را تخلیه کنند و مدارکشان 

را پس بگیرند.« 
وی ادامه داد : » س��اعتی قبل با تلفن همراه 
مرد ناش��ناس تماس گرفتم تا برای تحویل 

خانه با او هماهنگ کنم، اما تلفن همراهش 
خاموش بود و به همین خاط��ر به در خانه 
رفتم، ام��ا هر چقدر در زدم کس��ی در را باز 
نکرد، نگران شدم و با کلید یدکی که داشتم 
در آپارتمان را باز کردم و وارد خانه ش��دم  . 
ابتدا فکر کردم اشتباهی وارد خانه ام شده ام 
چون داخل خانه هیچ وسیله ای نبود، اما بعد 
متوجه شدم همان دو مرد و زن جوان وسایل 

خانه ام سرقت کرده اند.«
   سرقت های سریالی 

با طرح این شکایت پرونده برای رسیدگی و 
شناسایی س��ارقان به دستور قاضی اکبری، 
بازپرس شعبه اول دادس��رای ناحیه 3۴ در 
اختی��ار تیمی از کارآگاه��ان پلیس آگاهی 

قرار گرفت. 
نخس��تین بررس��ی های مأموران نشان داد 
مدارک شناس��ایی که دو مرد و یک زن به 
صاحبخانه تحویل داده اند، جعلی و سرقتی 
اس��ت . از س��وی دیگ��ر همزمان ب��ا ادامه 
تحقیقات درباره این حادثه تعدادی شهروند 
به اداره پلیس مراجعه کردن��د و از افرادی 
که خانه هایش��ان را به صورت س��اعتی به 
آنها اجاره داده بودند، به اتهام س��رقت لوازم 

خانه شان شکایت کردند .
 بررسی ها نشان می داد سه سارق حرفه ای  در 
تمامی سرقت ها مدارک جعلی به صاحبخانه 
تحویل داده اند و چند ساعت قبل از تحویل 
خانه تمامی وسایل آنجا را سرقت کرده و از 

خود هم هیچ ردی به جا نگذاشته اند.
   آخرین سرقت 

در حالی که هر روز به تعداد شاکیان افزوده 
می شد، مأموران پلیس هنگام گشت زنی 

در خیابان ش��هرآرا به م��ردی که در حال 
پرسه زدن بود، مش��کوک شدند و وی را به 

سرعت دستگیر کردند.
متهم وقتی دستگیر ش��د، با تناقض گویی 
قصد فری��ب مأموران را داش��ت، اما وقتی 
به اداره پلیس منتقل ش��د، مشخص شد 
وی یکی از همان س��ارقان سریالی وسایل 
خانه های اجاره ای است که همراه زن و مرد 

دیگری دست به سرقت می زند . 
متهم در بازجویی ها گفت : » مدتی قبل به 
خاطر مش��کالت مالی که داش��تم، همراه 
یکی از دوستانم و نامزدش نقشه سرقت از 
خانه های اجاره ای را طراحی و از چند ماه 
قبل هم اجرا کردیم . م��ا معموالً با  افرادی 
که خانه هایشان را در سایت دیوار به صورت 
ساعتی اجاره می دادند تماس می گرفتیم 
و ب��ه دروغ می گفتیم از شهرس��تان برای 
درمان به تهران آمده ایم و می خواهیم خانه 
را برای استراحت چند ساعت اجاره کنیم .  
وقتی خان��ه را اجاره می کردی��م، مدارک 
جعلی یا سرقتی به صاحب خانه می دادیم 
و معموالً هم همان نیمه شب وسایل خانه 
را سرقت می کردیم . ش��ب دستگیری هم 
همدس��تانم در حال س��رقت بودند و من 
داخل خیابان کشیک می دادم که مأموران 
به من مشکوک ش��دند و دستگیرم کردند 
و همدس��تانم و قتی متوجه ش��دند، فرار 

کردند.«
متهم پس از اعتراف به دستور قاضی پرونده 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان 
پلیس آگاهی ق��رار گرفت . مأم��وران در 
تالشند همدستان سارق را دستگیر کنند.

پلیس 110 به مزاحمت    سگ همسایه رسیدگی می کند 
   جال مهرگان

مأم�وران پلی�س بع�د از تماس های�ی ک�ه 
همس�ایه  س�گ  مزاحمت ه�ای  درب�اره 
ب�ا مرک�ز فوریت ه�ای پلی�س 110 برق�رار 
می ش�ود در مح�ل حاض�ر می ش�وند و ب�ه 
شکایت های مطرح شده رسیدگی می کنند.

به گزارش جوان، این روزها نگرانی های بس��یاری 
از س��وی ش��هروندان درباره نگهداری از سگ در 
مجتمع های مسکونی یا س��گ گردانی در فضای 
عمومی شهرها مطرح است. صدای پارس مدام، بیم 
آسیب زدن به اعضای خانواده و انتقال بیماری اولین 
نگرانی های مطرح شده است که به راحتی منجر به 
سلب آرامش و امنیت از هر ش��هروندی می شود. 
پرسش اساسی این است؛ مزاحمت هایی که سگ 
برای همسایه ها ایجاد می کند تا کجا می تواند ادامه 
پیدا کند؟ اعتراض به صاحب حیوان برای کنترل 
یا ممانعت از نگهداری آن، اولی��ن واکنش قبل از 
طرح دعوا نزد پلیس اس��ت. با وجود اینکه پلیس 
تأکید کرده به مزاحمت های  س��گ ها رسیدگی 
می شود، برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی 
عنوان کرده اند پلیس ۱۱0 دعوای مطرح شده آنها 
را به کالنتری حواله داده و از اعزام نیرو خودداری 
کرده اس��ت. با وجود اینکه انتقاده��ای کاربران از 
فراوانی نگرانی های ش��هروندان درباره این آسیب 

حکایت دارد.  خبرنگار »جوان« در تماس با پلیس 
۱۱0 برای مزاحمت هایی که سگ خیالی همسایه 
ایجاد کرده، درخواست کمک کرد . کاربر ۱۱0 بعد 
از طرح چند پرسش از جمله اینکه »صاحب حیوان 
در خانه باشد، مزاحمت ها همیشگی باشد و منجر 
به سلب آسایش شده باشد«، اعالم کرد این دسته از 
مزاحمت های ایجاد شده در دستور کار پلیس قرار 
می گیرد و در اولین مرحله مأمور به محل اعزام و به 

موضوع رسیدگی می شود.
در حال حاضر با فرض درس��تی انتقاد کاربران 

درباره حواله دادن شاکیان به کالنتری این انتقاد 
به پلیس وارد است که سیاست پاسخگویی پلیس 
۱۱0 به همه شاکیان یکسان نیست. همانگونه که 
حضور یک سارق در س��اختمان منجر به سلب 
آسایش می ش��ود و پلیس بعد از تماس مردمی 
در محل حاضر می شود، درباره طرح این نگرانی 
هم باید پلیس ۱۱0 به آن رسیدگی کند. دعوت 
به سازش و تالش برای حل معضل با گفت وگو، 
اولین راهکار پلیس بعد از حضور در محل است 
و در صورت عدم مصالحه، ادام��ه طرح دعوا در 

کالنتری و سپس دادسرا انجام می شود.
     اظهارنظر پلیس

سردار مهدی حاجیان، معاون فرهنگی اجتماعی 
فرمانده انتظامی کشور درباره اینکه پلیس در چه 
صورت با سگ گردانی برخورد می کند به مهر گفت: 
»آنجایی که س��گ گردانی موجب وحشت مردم 
ش��ود و مردم از این موضوع آسیب ببینند، پلیس 
به واسطه درخواست های مردمی به صحنه ورود 
و برخورد می کند. مبنای بسیاری از برخوردهای 
پلیس با سگ گردانی درخواست های مردمی است. 
مردمی که در آپارتمان ها زندگی می کنند از پلیس 
تقاضا دارند با این موضوع برخورد کند.« وی ادامه 
داد: »پلیس در معابر عمومی هم با س��گ گردانی 
برخورد می کند، چراکه مردم حق دارند در معابر 
با آسایش تردد کنند و وجود سگ ها این آسایش 
را برهم می زند. در اینجا پلیس طبق قانون و شرع 

تذکر می دهد.«
وی درباره اینکه اگر افراد از حضور سگ در محلی 
شکایت داشته باشند، پلیس چگونه مداخله می کند، 
گفت: »پلیس در صحنه حضور پیدا می کند و سگ 
و صاحب سگ را بعد از تشکیل پرونده به کالنتری 
منتقل می کند. مردمی که در آپارتمانشان سگ 
حضور دارد، می توانند تحت عنوان سلب آسایش 

اقدام و شکایت خود را نزد پلیس مطرح کنند.«

کالهبرداری های  زن فریبکار با رسیدساز جعلی
رئی�س پلی�س آگاه�ی اس�تان اصفه�ان از 
دس�تگیری زن�ی که ب�ا رس�ید س�از جعلی 
دس�ت ب�ه کاهب�رداری م�ی زد، خب�ر داد.

به گزارش جوان، سرهنگ حسین ترکیان گفت: 
چند روز قبل یکی از شهروندان به مأموران پلیس 
فتای اصفهان خب��ر داد در دام زن��ی کالهبردار 

گرفتار شده است.
وی ادامه داد: شاکی در تحقیقات صورت گرفته 
گفت: در س��ایت دیوار یک ساعت هوشمند را به 

مبلغ 6 میلیون و 500 ه��زار تومان آگهی کرده 
بودم که زنی تماس گرفت و پس از توافق بر سر 
قیمت در محلی که قرار گذاشتیم، ساعت را به او 
دادم و او هم گفت که پول را با اپلیکیشن گوشی 
تلفن همراهش واریز می کند. رس��ید انتقال را 
هم به من نشان داد و از محل دور شد که متوجه 
شدم رس��ید جعلی بوده و پولی به حسابم واریز 

نشده است.
رئیس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان ادامه داد: 

تحقیق��ات ب��رای شناس��ایی و دس��تگیری زن 
کالهبردار ادامه داش��ت تا اینکه ش��کایت های 

مشابهی به پلیس گزارش شد.
 یکی از ش��اکیان مردی بود که قصد فروش یک 
دستگاه کنسول بازی به مبلغ ۸/5 میلیون تومان 
را داشت که به همین ش��یوه مورد کالهبرداری 

قرار گرفته بود.
سرهنگ ترکیان ادامه داد: با اطالعاتی که شاکیان 
در اختیار پلیس گذاشتند مأموران موفق شدند 

زن فریبکار را شناسایی و او را بازداشت کنند. وی 
افزود: متهم در اعترافات خود گف��ت، با افرادي 
آشنا شده و آنها نرم افزاري را به او معرفي کردند 
که شماره کارت و مبلغ را در آن وارد و یک رسید 
جعلي ارائه مي دهد و قابلیت ارس��ال به دیگران 
نیز دارد و مي توان ساعت و تاریخ هم به دلخواه 

تغییر داد.
به گفته ترکی��ان تحقیقات برای کش��ف جرائم 

بیشتر متهم جریان دارد.

روایت های تکان دهنده همسر 
یک افسر پلیس افغانستان 

گرفتار شدن  در دام جنداهلل
 هنگام فرار از سلطه طالبان 


