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  قتل راننده زانتيا 
  سر به مهر ماند 

ناكام�ي پليس ب�راي يافتن عامل ي�ا عامالن قت�ل رانن�ده زانتيا كه 
جس�د س�وخته اش در خ�ودروي او كش�ف ش�ده بود، موج�ب 
ش�د اولي�اي دم درخواس�ت دي�ه از بيت الم�ال را مط�رح كنن�د. 
به گزارش »جوان«، تير ماه سال 95، مأموران پليس تهران يك خودروي 
سوخته زانتيا در جنوب شهر كشف كردند كه در بررسي آن، جسد سوخته 
راننده نيز كشف شد. همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني مشخص شد 

آتش سوزي عمدي بوده است. 
به اين ترتيب، پرونده با موضوع قتل عمد تش��كيل شد و در نخستين گام از 
تحقيقات مأموران با استعالم پالك خودرو، توانستند مالك آن را كه مرد 35 
ساله ای به نام احسان بود، شناسايي كنند. همچنين مشخص شد چندي قبل 
خانواده احسان ناپديد شدن او را به پليس اعالم كرده بودند. مأموران پليس 
در جريان تحقيقات بيشتر هم نتوانس��تند عامل يا عامالن قتل را شناسايي 
كنند، بنابراين با گذشت شش سال از حادثه خانواده احسان با نوشتن نامه اي 
درخواست كردند ديه پسرشان از صندوق بيت المال پرداخت شود.  با اعالم 
اين درخواست، پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد و پدر مقتول به قاضي گفت: »هيچ وقت از پسرم نشنيده بودم كه با كسي 
خصومتي داشته باشد. از اقوام و اطرافيان هم مطمئن بودم كه با احسان هيچ 
اختالفي ندارند. نمي دانم چه كسي يا كساني با چه انگيزه اي پسرم را بي رحمانه 
به قتل رساندند. در اين شش سال هر روز و هر ساعت منتظر پيدا شدن قاتل يا 
قاتالن او بوديم تا انگيزه قتل مشخص شود. حاال كه اميدي به پيدا شدن قاتل 
نيست درخواست داريم ديه پسرم از بيت المال پرداخت شود. « در پايان هيئت 

قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

طرح بازداشت
 دالالن ارزی پایتخت  عملياتی شد

رئي�س پلي�س امني�ت اقتص�ادی ته�ران ب�زرگ از اج�رای طرح 
دس�تگيری دالالن و برهم زنن�دگان نظ�م ب�ازار ارز خب�ر داد.

به گزارش جوان، سرهنگ هدايت بهرامی با اشاره به اهميت نوسان قيمت 
ارز و تأثير بر س��اختار كلی اقتص��اد گفت: از آنجا كه معان��دان همواره به 
دنبال ضربه زدن به جمهوری اسالمی هس��تند و در اين مسير نيز از افراد 
فرصت طلب، سودجو و طماع اس��تفاده می كنند، اجرای طرح دستگيری 

دالالن و برهم زنندگان نظم بازار ارز در دستور كار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: پليس امنيت اقتصادي تهران ب��زرگ از 12 تا 23 آبان ماه، 
48نفر از اخاللگران ارزي را بازداش��ت كرد و با تش��كيل 32 فقره پرونده 
توانس��ت بيش از يك ميليون و 600 هزار انواع ارز به ارزش 23ميليارد و 

500 ميليون تومان را در اين باره كشف كند.

   

   

   

قتل همسر   به  خاطر   بيكا ر  ي   و   د و ر  ي  ا ز   فر زند ا ن

سرقت ميلياردی در 15 دقيقه 

    آرمين بينا 
مس�افر امريكا ك�ه به اته�ام قتل همس�رش 
بازداشت ش�ده مدعي اس�ت به دليل بيكاري 
و دوري از فرزندان�ش ب�ا مقت�ول مش�اجره 
ك�رده و حادث�ه خوني�ن را رق�م زده اس�ت. 
صبح ديروز سه شنبه 24 آبان مرد 62 ساله اي به 
نام منوچهر كه متهم است ظهر روز چهارشنبه 18 
آبان همسرش را به قتل رسانده است براي بازجويي 

به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. 
مته��م روز حادثه همس��رش را با ضرب��ات متعدد 
چاقو در محل زندگي اش در برج مسكوني نزديكي 
جنت آباد به قتل مي رساند و بعد بدون اينكه حادثه 
را به كس��ي خبر دهد، جسد همس��رش را داخل 
پذيرايي خانه اش رها و با خودرواش فرار مي كند. دو 
روز بعد از حادثه، بامداد روز جمعه برادر همسرش 
وقتي خواهرش به تلفن او جواب نمي دهد، نگران 
مي ش��ود و از پليس درخواست كمك مي كند و در 
نهايت با جسد خواهر 58 ساله اش به نام رعنا جلوی 
آش��پزخانه روبه رو مي ش��ود. بدين ترتيب شوهر 
مقتول به عن��وان مظنون به دس��تور قاضي ميثم 
حسين پور، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران تحت تعقيب قرار مي گيرد و روز يك ش��نبه 
22 آبان در بزرگراه قم به تهران بازداشت و به تهران 

منتقل مي شود. 
    اعتراف به قتل 

متهم مقابل بازپرس شعبه چهارم با اظهار پشيماني 
به قتل همسرش اعتراف كرد و در ادعايي گفت: » من 
همسرم را به قتل رساندم و االن هم پشيمان هستم. 
البته ما زندگي خوبي داشتيم و اختالف ما از زماني 
شروع ش��د كه دو پس��ر 34 و 36 س��اله ام تصميم 

گرفتند براي تحصي��ل و زندگي ب��ه امريكا بروند. 
همس��رم موافق بود آنها ب��ه خارج برون��د، اما من 
مخالف بودم و دوست نداشتم آنها از من دور شوند. 
به هر حال دو پسرم حدود هشت سال قبل با اصرار 
همسرم به امريكا رفتند و من هم به آنها كمك كردم 
و االن هم در رشته هاي مهندسي نفت و كامپيوتر در 
كشور امريكا مشغول به تحصيل هستند. من طاقت 
دوري فرزندانم را نداشتم و گاهي وقت ها با همسرم 
مشاجره لفظي مي كردم كه چرا اصرار كرد پسرانم 

به امريكا بروند و از من دور شوند.«
   بيكاري 

متهم ادام��ه داد: اين تنها موضوع مش��اجره هاي 
لفظي و درگيري م��ا نبود و اختالف��ات ما زماني 
بيشتر شد كه من بيكار شدم. البته من وضع مالي 

خوبي دارم، اما وقتي بيكار شدم، بيشتر وقت ها در 
خانه بودم و همين موضوع باعث مشاجره لفظي 
و درگيري ما مي ش��د. ش��غل من طراحي فضاي 
س��بز بود و آهنگري هم براي زيباس��ازي انجام 
مي دادم. درآمدم خوب بود تا اينكه از چند س��ال 
قبل به خاطر كرونا كار كم ش��د و من هم كم كم 

بيكار شدم.«
   قيمه خونين 

متهم درباره روز حادثه گفت: » ظهر روز چهارشنبه 
18 آبان وقتي از بيرون به خانه ام آمدم، همس��رم 
براي ناهار خورشت قيمه درست كرده بود. ساعتي 
بعد او سفره را پهن كرد و با هم ناهار خورديم، اما 
دوباره به خاطر همان موضوع قبلي با هم مشاجره 
كرديم. همسرم ش��روع به غر زدن كرد و من هم 

عصباني ش��دم كه درگيري ما باال گرفت. خيلي 
عصباني شدم و به آش��پزخانه رفتم و چاقويي از 
داخل سينك ظرفشويي برداش��تم و به همسرم 
حمله ك��ردم. چند ضرب��ه ب��ه او زدم و وقتي به 
خودم آمدم ديدم رعنا خونين افتاده است و نفس 
نمي كشد. همان لحظه پشيمان شدم، اما فايده اي 
نداشت تا اينكه تصميم گرفتم از خانه فرار كنم.«

   عذاب وجدان 
قاتل در پايان گفت: » قرار بود م��ا با هم به ديدن 
فرزندانم��ان در امري��كا بروي��م و ويزا ه��م تهيه 
كرده بودي��م و روز دوش��نبه 30 آبان ه��م پرواز 
داش��تيم، اما اين حادثه رخ داد و بعد هم تصميم 
گرفت��م تنهايي به امري��كا بروم . س��اعتي پس از 
حادثه گذرنام��ه ام را هم��راه لباس هايم و كارت 
بانكي ام برداش��تم و ب��ا خ��ودروام از خانه بيرون 
آمدم، اما آنقدر ترس��يده و دس��تپاچه شده بودم 
كه تلفن همراهم را در خانه جا گذاش��تم. من به 
كرمان رفتم. در اين چند روز هم داخل خودروام 
خوابيدم . تصميمم را گرفته بودم كه پيش فرزندانم 
بروم، اما عذاب وج��دان رهايم نكرد و هر ش��ب 
كابوس مي ديدم. به همين خاطر تصميم گرفتم به 
تهران برگردم و خودم را به پليس معرفي كنم كه 
در راه برگش��ت در جاده قم به تهران مأموران مرا 

بازداشت كردند.«
از آنجاي��ي ك��ه فرزن��دان مته��م تلفن��ي اعالم 
كرده بودند پدرشان مش��كل روحي و رواني دارد، 
بازپرس جنايي وي را پ��س از اعتراف براي انجام 
آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني منتقل كرد تا 
مشخص شود وي هنگام حادثه سالمت روحي و 

رواني داشته يا نه. تحقيقات از متهم ادامه دارد.

چهار سارق مس�لح كه با دس�تبرد به خانه ای 
در ش�مال ته�ران در م�دت 15 دقيق�ه، چند 
ميليارد تومان س�رقت كرده اند، تحت تعقيب 
پلي�س ق�رار گرفتن�د. س�رايدار س�اختمان 
ب�ه عن�وان مظن�ون بازداش�ت ش�ده اس�ت. 
به گزارش جوان، س��اعت 20:30 شامگاه دوشنبه 
23آبان ماه به مأم��وران كالنتری 122 دربند خبر 
رسيد چهار سارق مسلح نقابدار، اعضای خانواده ای 
را در خانه شان  در منطقه زعفرانيه گروگان گرفته 
و پس از س��رقت چند ميليارد توم��ان طال و لوازم 

گرانقيمت گريخته اند. 
وقت��ی مأموران پلي��س به محل حادثه رس��يدند 
صاحبخانه كه زن ميانس��الی بود، گفت: »من و دو 
دخترم در اين آپارتمان زندگی می كنيم. دقايقی 
قبل زنگ خان��ه را زدند، وقتی از چش��می در نگاه 
كردم ديدم ايرج، س��رايدار س��اختمان پشت در 
است. او معموالً در همين ساعت، آشغال ها را بيرون 

می برد. من هم به آشپزخانه رفتم و نايلون زباله را 
برداشتم، اما نمی دانستم كه پشت در چه خبر است.  
وقتی در را نيمه باز كردم و نايل��ون زباله را به ايرج 
دادم، مردی پايش را ميان در و چهارچوب گذاشت 
و مانع بسته شدن در شد. بعد هم چهار مرد نقابدار 
مس��لح به كلت كمری و چاقو همراه سرايدار وارد 

خانه ام شدند.« 
    15 دقيقه گروگانگيری 

وی ادامه داد: »من و دخترانم وقتی چشمانمان به 
مردان مسلح افتاد از ترس دست و پايمان به لرزه 
افتاد، به طوری كه توان حرف زدن نداش��تيم. آنها 
تهديد كردند اگر فريادی بزنيم و بخواهيم همسايه 
را باخبر كنيم، ما را با گلوله به قتل می رسانند. مرد 
خشن همان ابتدا سرايدار را همراه يكی از دخترانم 
داخل دستشويی حبس كرد. س��پس دو نفرشان 
به س��راغ من و دختر ديگرم آمدن��د و يكی  از آنها 
اسلحه ای روی ش��قيقه دخترم گذاشت و ديگری 

هم چاقويی زير گلوی من فشار داد و از ما خواستند 
محل نگهداری طالها و وسايل گرانقيمت مان را به 
آنها نشان دهيم. خيلی ترس��يده بوديم و از ترس 
جان خودم و دو دخترم مجبور شدم محل نگهداری 
طالها، دالرها و وس��ايل گرانقيمت را به آنها نشان 
بدهم. سارقان 15 دقيقه ما را داخل اتاقی گروگان 
گرفتند و بعد تمامی طال و جواهراتمان را به ارزش 
4 ميليارد تومان، يك ساعت خارجی 700 ميليون 
تومانی، هش��ت س��كه تمام بهار آزادی و 4 هزار و 

400دالر سرقت و از خانه مان فرار كردند.« 
    بازداشت سرايدار 

ش��اكی در پايان گفت: »من به سرايدار مشكوك 
هس��تم و احتمال می دهم كه او س��ارقان را اجير 
كرده است، چون سارقان اطالعات زيادی از خانه 
من داشتند. قباًل پسرش سرايدار ساختمان بود، اما 
چندی قبل به همراه زن و فرزند خردسالش به جای 
پسرش آمد و سرايدار ساختمان شد. او معتاد به مواد 

مخدر است و چند روز قبل هم همسر و فرزندانش 
را به شهرستان فرستاد تا نقشه س��رقت را بهتر و 

راحت تر همراه با همدستانش اجرا كند.« 
با طرح اين ش��كايت، مأموران پليس به دس��تور 
بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحيه 34، سرايدار 
ساختمان مسكونی را به عنوان مظنون بازداشت 
كردن��د. وی در بازجويی ه��ا با ان��كار جرمش در 
ادعايی گفت: »من سارقان را نمی شناسم و شب 
حادثه هم داخل اتاق سرايداری ام بودم كه متوجه 
ش��دم چهار مرد از آسانسور پياده ش��دند. آنها از 
طبقات باال به پايين می آمدند و من احتمال دادم 
ميهمان يكی از آپارتمان ها باش��ند، اما ناگهان به 
من حمله كردند. آنها ش��اكی را به اس��م و فاميل 
می ش��ناختند و از من خواس��تند آپارتمان او را 
به آنها نش��ان دهم. ابتدا قبول نكردم، ولی وقتی 
م��را تهديد به م��رگ كردند مجبور ش��دم با آنها 

همكاری كنم.« 

     فاطمه صبور 
دو م�رد ج�وان ك�ه مته�م هس�تند در 
جريان ي�ك نزاع چش�م دوستش�ان را كور 
كرده ان�د، روز گذش�ته محاكم�ه ش�دند. 
ارديبهشت ماه امسال، درگيري چند مرد جوان 
در پارك شقايق تهران، مأموران پليس را به محل 
كش��اند و در بررس��ي هاي اوليه معلوم شد مرد 
جواني به نام اكبر از ناحيه چشم مجروح و راهي 
بيمارستان شده است. همچنين مشخص شد دو 
مرد جواني كه در آن درگي��ري حاضر بودند، از 

محل فرار كرده اند. 
تحقيقات در اين باره ادامه داشت كه خبر رسيد يكي 
از چشمان اكبر بر اثر شدت جراحات تخليه شده 
است. او بعد از ترخيص از بيمارستان به اداره پليس 

رفت و از آن دو مرد به نام هاي ش��اهرخ و شاهين 
شكايت كرد. او آنها را عامل كوري چشمش معرفي 

كرد و از پليس خواست آنها را دستگير كند. 
با طرح اين ش��كايت دو مرد جوان تحت تعقيب 
قرار گرفتند و س��رانجام چند روز بعد شناسايي 
و بازداشت شدند. متهمان ابتدا جرمشان را انكار 
كردند، اما در روند بازجويي ها باالخره به كوري 
چشم ش��اكي اعتراف كردند و گفتند ناخواسته 

مرتكب جرم شده اند. 
با اقرار متهمان، پرونده با صدور كيفرخواست به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و 
بعد از تعيين شعبه روي ميز هيئت قضايي شعبه 
دوم دادگاه قرار گرفت. ابتداي جلس��ه شاكي به 
جايگاه رفت و در طرح شكايش گفت: »روز حادثه 
از پارك عبور مي ك��ردم كه دو مته��م را ديدم. 
آنها بي دليل به طرفم آمدند و ش��اهرخ شروع به 
فحاش��ي كرد. به او اعتراض كردم كه گفت اگر 
دعوا داري به محل ديگري برويم. عصباني شدم و 
جوابش را دادم، اما يكباره همراه دوستش شاهين 
به من حمله كردند. من تنها بودم و كسي ما را از 
هم جدا نكرد، به همين خاطر نتوانستم از خودم 
دفاع كنم. همان موقع آنها دست هايم را از پشت 

سر گرفتند و كاماًل بي دفاع شدم. ناگهان شاهرخ 
با مشت چند ضربه به چشم و صورتم زد سپس 
رهايم كردند. دس��تم را روي صورتم گرفتم كه 
خونين شد. وقتي به بيمارستان رفتم، پزشكان 
خيلي تالش كردند تا چشم چپم تخليه نشود، اما 
آنها به اين نتيجه رسيدند اگر االن اين كار انجام 
نشود، چشم راستم نيز آسيب خواهد ديد. براي 

متهم درخواست قصاص چشم دارم.«
در ادامه شاهرخ به جايگاه رفت و با انكار جرمش 
گفت: »قبول دارم با ش��اكي درگير ش��دم، ولي 
خودش هم مقصر بود و به من فحاش��ي كرد، اما 
ضربه اي به صورتش نزدم. او بود كه دست هاي مرا 
گرفت و چند بار مرا به ديوار كوبيد. طوري كه فكر 
كردم مي خواهد مرا از ديوار پارك به پايين پرتاب 
كند. « ديگر مته��م نيز به جاي��گاه رفت و گفت 

ضربه اي به صورت شاكي نزده است. 
با انكار متهمان قاضي به اعترافات اوليه آنها اشاره 
كرد و گفت: چرا قباًل به درگي��ري و كور كردن 

چشم شاكي اعتراف كرده بوديد؟
در جواب اين سؤال شاهين گفت: »من كلماتي 
را كه در دادسرا از من س��ؤال مي شد، به خوبي 
نمي دانستم و آن موقع تحت فشارهاي بازجويي 

اتهامم را قبول كردم. باور كنيد هيچ ضربه اي به 
صورت ش��اكي نزده ام و او خودش هم مي گويد 

شاهرخ به او ضربه زده است.«
سپس شاهرخ به جايگاه رفت و در پاسخ ادعاي 
دوستش گفت: »در اين مدت خيلي كنجكاوي 
كردم تا فهميدم ش��اكي براي اينك��ه بتواند به 
خواسته اش برس��د، تالش مي كند اين اتهام را 
گردن من بيندازد، به همين خاطر با شاهين تباني 

كرده است تا مرا محكوم كنند. 
حاال ش��اهدي دارم كه گواه��ي مي دهد بي گناه 
هستم. با اين ادعا شاهد حادثه به دستور رياست 
دادگاه به جايگاه رفت و گفت: »آن روز من در پارك 
بودم كه متوجه درگيري شدم. جلو رفتم كه اين سه 
نفر را ديدم. آنها را مي شناختم، ولي وارد درگيري 
نشدم و وساطت نكردم، چون خيلي عصباني بودند 
و ترس��يدم به من آسيبي برسد. ش��اهرخ راست 
مي گويد او هيچ ضربه اي به شاكي نزد و اين اكبر 
بود كه او را محكم به ديوار كوبيد. او وقتي شاهرخ 
را رها كرد، چوبي به سرش خورد و گيج روي زمين 

افتاد. باور كنيد شاهرخ بي گناه است. «
در پايان هيئت قضايي با اعالم ختم جلسه وارد 

شور شد. 

مفقودى
برگ كمپانى خـودروى سـوارى پـژو 206TU5 رنگ 
خاكسترى متاليك مدل 1395به شماره پالك 196س64 
ايران 68 و شماره شاسى   NAAP13FE4GJ878401 و 
شماره موتور 163B0279905 متعلق به نجما كيان با كد 
ملى 4839439672 مفقـود گرديـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.    

مفقودى
برگ كمپانى خـودرو پرايد به رنگ سبـز متاليك مدل 
1380 به شماره پالك ايران68-294م17و  شماره موتور 
253659 و شماره شاسى  S1442280158663 متعلق 
به داود جاهدى با كد ملى 3255923506 مفقود گرديده 
البرز و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

مفقودى
برگ سبز  خودروى سـوارى پرايـد 111SE رنگ سفيد 
مدل 1393 به شـماره پـالك  ايـران 38- 825د25 و 
شماره شـاسى NAS431100E5796912 و شماره موتور 
5200874 متعلق به بيژن والدى با كد ملى 0045469121 
البرز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

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

برابر رأى شـماره  140160306271001850هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه 5 تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم زهرا اللهى فرزند على در شش دانگ مشاع از شش دانگ 
يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 285570 مترمربع قسمتى از پالك 
217 اصلى بخش 9 واقع در اراضى سـرخ صحرا جاده تبادكان متعلق به 
خود متقاضى (سهم مشاعى خودش) محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/25   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/10  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف: 502  

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى سيدمحمد اعتصامى ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم 
نموده است كه سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه واحد ادارى واقع در طبقه 
دوم سمت جنوب شرقى قطعه دوم تفكيكى به مساحت 95/42 مترمربع به شماره 
پالك 30941 فرعى از 157 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 25590 فرعى از 
اصلى مذكور واقع در اراضى حوزه ثبتى شهرستان به نام متقاضى ثبت به شماره 
چاپى 063063 و دفتر الكترونيكى به شماره 139820331009013775 صادر و 
تسليم شد سپس تمامى مورد ثبت در رهن بانك توسـعه تعاون قرار گرفته كه 
سند مالكيت به علت سرقت مفقود گرديده است. لذا تقاضاى صدور سند مالكيت 
المثنى نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود و يا انجام معامله نسـبت به ملك مذكور باشد ازتاريخ اين آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا 
وفق مقررات عمل گردد. بديهى است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل 
نشود و يا در صورت اعتراض اصل سـند ارائه نگردد سند مالكيت المثنى طبق 
م. الف:  503/ ف مقررات به متقاضى تسليم خواهد شد.   

مسلم مرزآرا  – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك كرج – از اسماعيل كالنترى 

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

   ا نكا ر   كو ر  ي چشم 
 د ر   د ا دگاه 

عامل آتش زدن صندلی مترو 
بازداشت شد

 پليس ته�ران از بازداش�ت ف�ردی خبر داده 
اس�ت كه با آت�ش زدن يك�ی از صندلی های 
قط�ار مت�رو در ايس�تگاه صادقي�ه قص�د 
ب�ه آت�ش كش�يدن قط�ار مت�رو را داش�ت.
به گ��زارش جوان، مرك��ز اطالع رس��انی پليس 
پايتخت  اعالم كرد با توج��ه به التهاب های چند 
ماهه در كشور و سوءاس��تفاده دشمنان از فضای 
اغتش��اش های داخلی و جوس��ازی رس��انه های 
بيگانه، فردی كه صندلی يكی از واگن های متروی 
صادقيه را آتش زده بود و قص��د برهم زدن نظم 
عمومی را داش��ت، بازداشت ش��د. براساس اين 
گزارش، متهم ب��ا اظهار پش��يمانی از اقدام خود 
اعتراف كرد كه تحت تأثير جوسازی رسانه های 
معاند در ايستگاه پايانی مترو و بعد از پياده شدن 
مسافران، اقدام به آتش زدن صندلی مترو كرده 
بود كه بعد از پياده شدن بازداشت شد. براساس 
اين گزارش، آتش به سرعت مهار و به كسی در اين 

حادثه آسيبی نرسيده است.

آسفالت و تخریب دریچه فاضالب 
تا کی؟  

آسفالت ريزی روی دريچه های فاضالب ش��هری برای در امان ماندن از 
دست سارقان، شيوه ای است كه س��ازمان خدمات رسان آب و فاضالب 
آن را به كار گرفته است. هر زمان نياز به دسترسی به درون اين كانال ها 
وجود داشته باشد بايد آسفالت ها تخريب و بعد از انجام فعاليت، دوباره روی 

دريچه آسفالت شود. 
احتمال می رود شركت آب و فاضالب با ش��ركت های ايزوگام در قرارداد 
مستمر اورژانسی باشد كه هر زمان نياز به بازرسی از درون كانال ها وجود 
داشته باشد، تيمی از آسفالت كاران خود را به آنجا برساند و بعد از انجام امور 
محوله، روی دريچه  را آسفالت كند كه در غير اين صورت اين امكان وجود 
دارد چند ساعت بعد دريچه به سرقت برود. حفاظت از اموال عمومی بايد با 
سازوكارهايی انجام شود كه منجر به هدررفت بيشتر سرمايه های عمومی 
نشود.  سازمان های خدمت رسان بايد با سازمان های نظارتی و مراقبتی 
در اين باره هم انديشی كنند تا ناگزير نشوند در قدم های بعدی چهره ای 
كريه تر از ارائه خدمات را به جامعه معرفی كنند. اين روزها اگر شخصی از 
شهرداری بخواهد آسفالت های تخريب شده در معبری را بازسازی كند 
بايد تا مدت ها پله های شهرداری را باال و پايين برود  كه پيشنهاد می شود 
روی محل تخريب شده  دريچه ای فلزی قرار داده شود تا به سرعت روی 

دريچه آسفالت شود !

هم افزایي  پليس، سپاه و بسيج 
براي تأمين امنيت

فرمانده انتظام�ي پايتخت با تأكيد ب�ر اينكه پليس، 
سپاه و بسيج پاسدار امنيت هستند، گفت: در جريان 
اغتشاش ها گروهك هاي تروريستي، فريب خوردگان 
و مزدوراني دستگير شدند كه اطالعات آن رسانه اي 

خواهد شد. 
به گزارش »جوان«، س��ردار حس��ين رحيمي در جلسه 
تبيين و تقدير از كاركنان پليس با تش��ريح اتفاقات اخير 
گفت: »دش��من تالش بي وقف��ه و همه جانب��ه اي براي 
عقده گشايي و ضربه زدن به انقالب و اسالم و در رأس آن 
برهم زدن امنيت خاطر مردم دارد. اوضاع و احوال و شرايط 
كشورهايي كه نيروهاي امريكايي به آنجا وارد شدند، كاماًل 
مشخص است و به وضوح قابل مشاهده و مالحظه است كه 
رهاورد و ثمره حضور امريكايي ها ناامني و كشتار و خونريزي 
و چپاول سرمايه مردم است، همچنان كه در افغانستان و 
عراق شاهد هستيم.  سردار رحيمي با اشاره به حوادث اخير 
و تالش هاي دشمنان براي اينكه به مطامع خود دست پيدا 
كنند، گفت: در حوادث اخير ش��اهد بوديم كه در همان 
روزهاي اول مردم مسير خود را از اغتشاشگران جدا كردند و 
اجازه ندادند دشمنان به مقاصد شوم خود دست پيدا كنند.  
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اينكه امروز فراجا، 
سپاه و بسيج دوشادوش هم و با هم افزايي پاسدار امنيت و 
آرامش شهروندان هستند، خاطر نشان كرد: در اين حوادث 
گروهك هاي تروريستي فريب خوردگان و مزدوراني كه 
دست نشانده و عروسك خيمه ش��ب بازي دشمنان و به 
دنبال بمب گذاري و كشتار مردم بودند، دستگير شدند كه 

اطالعات آن رسانه اي خواهد شد. 


