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كشف كوزه 5 هزار ساله  از كوله پشتي مسافر غرب
يك ك�وزه قديمي با قدمت حدود 5 هزار س�اله از كوله پش�تي مس�افر يكي از 

شهرهاي غربي كشور كشف شد. 
به گزارش جوان سرهنگ رضا صادقي پور، رئيس كالنتري 128 تهران نو گفت: چند 
روز قبل مأموران كالنتري هنگام گش��ت زني حوالي پايانه شرق تهران به پسري كه 
با كوله پشتي در حال عبور بود، مظنون شدند. همزمان پسر جوان كه متوجه حضور 
مأموران شده بود، كوله پشتي را رها كرده و از محل متواري شد كه مأموران او را تعقيب 
و در حالي كه زير يكي از اتوبوس ها پنهان شده بود، بازداشت كردند. مأموران پليس 
در بازرسي از كوله پشتي كوزه اي عتيقه، يك ردياب، فلزياب و چراغ قوه كشف و متهم 

را به كالنتري منتقل كردند.
 در بررسي هاي بعدي مشخص شد كه قدمت كوزه متعلق به 4900 سال قبل است. 
پسر جوان وقتي مورد تحقيق قرار گرفت گفت كه داراي مدرك كارشناسي است و از 
كودكي به گنج عالقه داشته است. او گفت كوزه قديمي را در يكي از شهرهاي غربي 

كشور پيدا كرده و براي فروش آن به تهران آمده بود كه بازداشت شد. 

چهار س�ارق خشن كه از بهمن س�ال قبل به 
اتهام سرقت و آدم ربايي تحت تعقيب پليس 
تهران قرار داشتند سرانجام بازداشت شدند. 
متهمان پس از ربودن مس�افران و س�رقت 
اموالشان آنها را در تاريكي شب در بيابان هاي 
اطراف ش�هر ره�ا ك�رده و ف�رار مي كردند. 
به گزارش ج��وان، اول بهمن س��ال قبل مردي 
مأموران پليس ته��ران را از ماجراي زورگيري با 
خبر كرد. او گفت: وقتي براي رفتن به خانه اش 
س��وار يك خودروي پرايد مس��افر بر شده بود، 
سرنشينان خودرو با تهديد چاقو اموالش را سرقت 
كرده اند. بعد از مطرح ش��دن شكايت پرونده به 
دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي ناحيه 27 در 
اختيار تيمي از كارآگاهان اداره پنجم پليس آگاهي 
قرار گرفت. ش��اكي در توضيح بيش��تر شكايت 
خود گفت: س��اعت 19 ش��ب حادثه در ميدان 
جمهوري منتظر تاكس��ي بودم تا به خانه ام در 
پاس��گاه نعمت آباد بروم كه ي��ك پرايد هاچ بك 
سفيدرنگ كه شيشه هاي دودي و رينگ اسپرت 
داشت توقف كرد. بعد از گفتن مسيرم در صندلي 
عقب سوار خودرو شدم. به جز راننده كه مردي 
جوان بود سه مرد ديگر هم س��وار خودرو بودند. 
بعد از اينكه خودرو وارد بزرگراه نواب شد ناگهان 
سرنشينان خودرو با چاقو و اسپري اشك آور من 
را تهديد كرده و خواستند كه حركت نكنم كه از 
ترس جانم تسليم خواسته آنها شدم. راننده با عبور 
از بزرگراه آزادگان از ش��هر خارج شد و به سمت 
بيابان هاي اطراف حركت  و در محلي خلوت توقف 
كرد. سارقان زورگير سرانجام گوشي تلفن همراه، 
پول هاي نقدي كه همراه داش��تم، ساعت مچي 
گرانقيمت و همه چيزهاي باارزشي كه همراهم 

بود را س��رقت كرده و من را در بيابان رها كرده و 
فرار كردند.  با مطرح شدن شكايت كارآگاهان در 
اين باره تحقيق كردند، اما به علت تاريك بودن هوا 
موفق به شناسايي مشخصات خودرو و سرنشينان 
آن نشدند. در حالي كه تحقيقات پليس در اين 
باره جريان داشت مشخص شد كه شكايت هاي 
مشابهي به كالنتري هاي شهر گزارش شده است. 
بررسي شكايت هاي مطرح شده و مشخصاتي كه 
شاكيان از خودرو و سرنشينان آن در اختيار پليس 
گذاشته بودند، نشان داد كه همه سرقت ها از سوي 

اعضاي يك باند در حال رقم خوردن است. 
يازده��م فروردين ماه و در حال��ي كه تحقيقات 
همچنان در جريان بود به كارآگاهان پليس خبر 
رسيد كه مأموران كالنتري 161 ابوذر خودروي 
پرايدي با همين مشخصات را توقيف كرده اند و  از 

آنجا كه خودرو و سرنشينان آن از سوي مأموران 
پليس آگاهي شهرستان اسالمشهر تحت تعقيب 
بودند، خودرو را راهي پاركينگ و راننده و س��ه 
سرنشين آن را بازداشت و به دستور قاضي روانه 
زندان كرده اند.  بعد از به دست آمدن اين سرنخ بود 
كه مأموران پليس در تماس با زندان متوجه شدند 
كه هر چهار سارق از زندان آزاد شده اند. در شاخه 
ديگري از تحقيقات بود ك��ه 17 تيرماه مأموران 
پليس مخفيگاه اولين س��ارق را در شهرس��تان 
بهارستان شناس��ايي و او را بازداش��ت كردند. با 
مشخصاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت 
كارآگاهان 30 تيرماه موفق شدند سه عضو ديگر 

باند را بازداشت كنند. 
وقتي اعضاي باند از س��وي ش��اكيان شناسايي 
شدند، متهمان هم به 20 فقره زورگيري در پوشش 

مسافربري در تهران و اسالمشهر اعتراف كردند. 
سردسته باند گفت: از اواخر سال گذشته تصميم 
گرفتيم به ش��يوه زورگيري در پوشش مسافربر 
از شهروندان س��رقت كنيم. وي ادامه داد: بعد از 
شناسايي س��وژه هاي مورد نظرمان آنها را سوار 
خودرو كرده و با تهديد چاقو آنها را به بيابان هاي 
اطراف شهر منتقل كرده و اموالشان را سرقت و آنها 

را در بيابان رها كرده و فرار مي كرديم. 
س��رهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با 
س��رقت هاي خاص پليس آگاهي تهران گفت: 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان در 
جريان است. وي از كساني كه به اين شيوه هدف 
سرقت و آدم ربايي قرار گرفته اند، درخواست كرد 
براي طرح ش��كايت به اداره پنجم پليس آگاهي 

تهران مراجعه كنند. 

  رها كردن مسافران در بيابان 
  پس  از زورگيري شبانه

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پرايد تيپ 131SE مدل 1396 به رنگ 
سفيد روغنى به شماره پالك ايران 38- 185 م 36 به شماره موتور 
 NAS411100H1034603 شاسى  شماره  و   M13/5884880
متعلق به آقاى عليرضا خورانى با كدملى 0311642187 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پژو هاچ بك تيپ 206TU3 مدل 1396 
به رنگ سفيد روغنى به شماره پالك ايران 10- 767 د 73 به 
-NAAP03EE  شماره موتور165A0098479 و شماره شاسى  
HJ071500  متعلق به خانم زهرا رام پور با كدملى  4898337015 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
مجوز حمل سالح شكارى يك لول ساچمه زنى كاليبر 12 
شماره N 10827040 مدل كوسه ساخت ايران شماره سريال 
2216904 متعلق به آقاى على اكبر خدادادى فرزند حسين 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
شناسنامه خودرو سوارى سمند LXXU7 سفيد مدل 1398 
پالك ايران 73 - 172 د 83 موتور 124K1380016 شاسى 
NAAC91CEF574346 متعلق به آقاى اميد شوشترى فرزند 
رسول به شماره كدملى 2491196670 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) و سند خودرو سوارى پرايد 
مدل 1375 پالك ايران 15 - 394 ص 82  به شماره موتور 
00808400 و شماره شاسى S1442274108221 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى سيد عباس شاهچراغ به استناد 2 برگ استشهاد محلى كه به 
مدعى  رسيده  دامغان   8 شماره  دفترخانه  گواهى  به  و  شهود   امضاء 
ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 14 فرعى مفروز و مجزى شده 
از 2377 اصلى واقع در بخش يك دامغان به علت جابجايى مفقود و مالك 
درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب به استناد 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود 
مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به 
ضميمه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم  و رسيد  دريافت نمايد 
تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن 
واخواهى و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند 
مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا برابر سند رهنى 

109302-1392/2/23دفتر 3 دامغان در رهن بانك سپه مى باشد.
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان دامغان 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پرايد تيپ 131SE مدل 1396 به رنگ 
سفيد روغنى به شماره پالك ايران 38- 185 م 36 به شماره موتور 
 NAS411100H1034603 شاسى  شماره  و   M13/5884880
متعلق به آقاى عليرضا خورانى با كدملى 0311642187 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پژو هاچ بك تيپ 206TU3 مدل 1396 
به رنگ سفيد روغنى به شماره پالك ايران 10- 767 د 73 به 
-NAAP03EE  شماره موتور165A0098479 و شماره شاسى  
HJ071500  متعلق به خانم زهرا رام پور با كدملى  4898337015 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
مجوز حمل سالح شكارى يك لول ساچمه زنى كاليبر 12 
شماره N 10827040 مدل كوسه ساخت ايران شماره سريال 
2216904 متعلق به آقاى على اكبر خدادادى فرزند حسين 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
شناسنامه خودرو سوارى سمند LXXU7 سفيد مدل 1398 
پالك ايران 73 - 172 د 83 موتور 124K1380016 شاسى 
NAAC91CEF574346 متعلق به آقاى اميد شوشترى فرزند 
رسول به شماره كدملى 2491196670 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. شيراز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) و سند خودرو سوارى پرايد 
مدل 1375 پالك ايران 15 - 394 ص 82  به شماره موتور 
00808400 و شماره شاسى S1442274108221 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى سيد عباس شاهچراغ به استناد 2 برگ استشهاد محلى كه به 
مدعى  رسيده  دامغان   8 شماره  دفترخانه  گواهى  به  و  شهود   امضاء 
ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 14 فرعى مفروز و مجزى شده 
از 2377 اصلى واقع در بخش يك دامغان به علت جابجايى مفقود و مالك 
درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب به استناد 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود 
مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به 
ضميمه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم  و رسيد  دريافت نمايد 
تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن 
واخواهى و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند 
مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا برابر سند رهنى 

109302-1392/2/23دفتر 3 دامغان در رهن بانك سپه مى باشد.
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان دامغان 

درخواست ديه
 براي كمك به كودكان يتيم

دخت�ري ك�ه پ�درش در جري�ان درگي�ري ب�ا ش�وهرعمه اش 
ب�ه قت�ل رس�يده ب�ا گذش�ت از قات�ل گف�ت قص�د دارد 
كن�د.  يتي�م  ك�ودكان  ص�رف  را  ش�ده  مطالب�ه  دي�ه 
به گزارش جوان، ش��امگاه شش��م تير س��ال قبل بود كه ب��ه مأموران 
كالنتري 132 نبرد خبر رسيد مرد جواني در درگيري به قتل رسيده است. 
وقتي مأموران پليس به محل حادثه كه ساختماني مسكوني بود، رسيدند 
داخل اتاق پذيرايي با جسد مرد 30 ساله اي به نام فرهاد روبه رو شدند كه 
با ضربات چاقوي شوهرخواهر 35 ساله اش به نام سياووش به قتل رسيده 
بود. بررسي ها حكايت از آن داشت مقتول كه همراه تعدادي از بستگانش 
در جشن تولد س��ياووش ش��ركت كرده بودند در حالت مستي با شوهر 

خواهرش درگير مي شود و در نهايت به دست ميزبان به قتل مي رسد. 
قاتل كه در صحنه حادثه دس��تگير ش��ده بود در بازجويي ه��ا با اظهار 
پشيماني به قتل برادر زنش اعتراف كرد و گفت: شب حادثه جشن تولدم 
بود كه برادر زنم همراه تعدادي از بستگان مهمان خانه ما بودند. ما هر دو 
مشروب مصرف كرديم و مست شديم كه دقايقي بعد براي هم شروع به 
كري خواني كرديم. ابتدا موضوع شوخي بود، اما كم كم جدي شد و با هم 
درگير شديم كه در حالت مستي چاقويي از آشپزخانه برداشتم و ضربه اي 
به برادر زنم زدم و االن هم هنوز در ش��وك هستم كه چطور برادر زنم را 

به قتل رساندم. 
    مادر و دختر مقتول در دادسرا 

متهم پس از تحقيقات تكميلي و بازسازي صحنه قتل راهي زندان رجايي 
ش��هر ش��د تا اينكه چند روز قبل مادر و دختر مقتول به شعبه يازدهم 
دادسراي امور جنايي تهران آمدند و به قاضي واحدي اعالم كردند قصد 

دارند قاتل را ببخشند. 
مادر مقتول درباره روز حادثه گفت: شب حادثه مراسم جشن تولد دامادم 
بود كه همگي در خانه دخترم شام دعوت بوديم. آن شب عروسم و نوه ام 
تهران نبودند و پسرم تنها به مهماني آمده بود. جشن برگزار شد و بعضي 
مهمان ها هم خداحافظي كردند و رفتند. دامادم حال خوبي نداش��ت و 
روي كاناپه داخل پذيرايي دراز كشيده بود كه ناگهان از جايش برخاست 
و لگدي به من زد و گفت از خانه اش بيرون بروم. خيلي شوكه شده بودم، 
اما مي دانس��تم كه حال خوبي ندارد و توجهي به آن نكردم اما پسرم كه 
داخل آشپزخانه بود، ناراحت شد و با دامادم درگير شدند كه اين حادثه 
تلخ رخ داد.  پس از اين حادثه تصميم گرفتم دامادم را قصاص كنم و انتظار 
داشتم دخترم از شوهرش طالق بگيرد، اما او يك فرزند خردسال داشت 
و به خاطر فرزندش از ش��وهرش جدا نش��د و هر از گاهي هم به مالقات 
شوهرش مي رفت تا اينكه به من گفت شوهرش پشيمان شده و هر بار 
كه به مالقاتش مي رود، گريه مي كند. من مي دانستم كه دامادم از پسرم 
كينه اي نداشت و اين حادثه هم اتفاقي رخ داد اما دلم راضي به رضايت 
نبود تا اينكه نوه ام گفت: پدرش را در خواب ديده اس��ت و به او گفته كه 

قاتلش را ببخشيم و بعد از آن تصميم گرفتيم او را ببخشيم. 

گفت وگو با دختر مقتول 
مادر بزرگت مي گويد كه پدرت به خواب شما آمده و گفته 

قاتل را ببخشيد، درسته ؟ 
بله، چند روز بعد از سالگرد فوت پدرم، براي اولين بار پدرم به خوابم آمد و 
با من كلي حرف زد و در پايان هم گفت كه قاتلش را ببخشم اما من از قاتل 
پدرم كينه به دل داشتم. چون پدرم تنها پشتيبان من بود و او را خيلي 
دوست داشتم و به همين خاطر حتي فكر بخشش هم براي من سخت 
بود چه بخواهم كه او را واقعي ببخشم تا اينكه دوباره پدرم به خوابم آمد و 
دوباره تكرار كرد كه شوهر عمه ام را ببخشم و اين بار موضوع را به مادرم و 
مادر بزرگم در ميان گذاشتم و با آنها مشورت كردم كه در نهايت تصميم 
گرفتم به دادس��را بياييم و به قاضي پرونده اعالم كنيم كه اگر قاتل ديه 

فراهم كند، او را مي بخشيم. البته اين تنها دليل بخشش نبود. 
چه دليل ديگري دارد ؟ 

عمه ام پسر يكسال و نه ماهه دارد و من دوست ندارم او بدون پدر بزرگ 
شود و االن مي فهمم كه بدون پدر و يتيمي چقدر سخت است. واقعيتش 

به خاطر پسر شيرخوارش و خواب پدرم تصميم گرفتم او را ببخشم. 
چرا درخواست ديه كردي ؟ 

تصميم دارم پول ديه را به افراد بي بضاعت و فرزندان يتيم كمك كنم تا 
با اين كار روح پدرم در آرامش باشد، مي دانم كه پدرم از اين تصميم من 

خشنود مي شود. 

قتل 2 تبعه لبنان 
در گلستان يكم پاسداران

پدر و دخت�ر تبع�ه لبن�ان در خياب�ان گلس�تان يكم پاس�داران 
ته�ران ب�ا ش�ليك گلول�ه ه�دف ق�رار گرفت�ه و ج�ان باختند. 
س��اعت 21 ش��امگاه جمعه17 مرداد ماه مأموران پليس تهران از حادثه 
تيراندازي در خيابان گلستان منطقه پاس��داران با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه مردي ميانسال و دختري جوان داخل 
خودروي ال نود با شليك گلوله هدف قرار گرفته و به علت شدت جراحت 
در دم جان باخته اند. در بررسي هاي بيشتر مشخص شد كه عامل حادثه 
مردي موتورسوار بود كه پس از حادثه از محل متواري شده است. همزمان 
با حضور تيم جنايي در محل مشخص شد كه مرد ميانسال حبيب 58 ساله 
و دخترش مريم 27 ساله از اتباع كشور لبنان هستند كه به قتل رسيده اند. 
بنابراين اجساد به دستور قاضي به پزشكي قانوني منتقل شدند.  يك مقام 
آگاه در توضيح بيشتر به مهر گفته است كه حبيب استاد دانشگاه در رشته 
تاريخ بود. در اين حادثه پنج گلوله شليك شده است. چهار گلوله از سمت 
راننده به سمت سرنشينان شليك شده و پنجمين گلوله هم به خودرويي 

عبوري اصابت كرده است. تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

كشف يك جسد
 در پرونده گردشگر گمشده

زن  يافت�ن  تالش ب�راي 
منطق�ه  در  گردش�گر 
حفاظت ش�ده جهان نماي 
كردك�وي  شهرس�تان 
ب�ا كش�ف جس�د ف�ردي 
ناش�ناس ادام�ه پيدا كرد. 
صبح روز جمع��ه 20 تيرماه 
امدادگ��ران ه��الل احمر و 
مأموران پليس شهرس��تان 
كردكوي در استان گلستان از 
گم شدن گردشگر به نام سها 
رضانژاد 27 ساله در ارتفاعات 
جهان نما با خبر ش��ده و در 
محل حاضر شدند. بررسي ها 
نشان داد كه سها ساعت هشت 

صبح چادر خود را ترك كرده و ديگر برنگشته است. از آنجا كه همه لوازم 
شخصي سها داخل چادر وجود داشت تالش دوستان او براي يافتن سها به 
جريان افتاد اما زماني كه نشاني از اين زن پيدا نشد، امدادگران و پليس را از 
ماجرا با خبر كردند. بعد از آن بود كه تالش هاي گسترده امدادگران و پليس 
براي يافتن سها به جريان افتاد، اما تحقيقات در اين باره با بن بست مواجه 
شده بود تا اينكه ساعت 12 روز جمعه، 17 مردادماه، امدادگران هالل احمر 
در مناطق صعب العبور منطقه بين چكل سر و يارعلي جهان نما جسدي 
ناشناس كه مشخصات لباس هاي وي با لباس هايي كه آخرين بار سها به 
تن داشت مطابقت دارد كشف كردند. بنابراين جسد براي كشف هويت 
به پزشكي قانوني منتقل شد.  براي اظهارنظر قطعي در مورد پرونده سها 
رضانژاد بايد منتظر اعالم نظرنهايي پزشكي قانوني ماند، اگر جسد متعلق 
به او باش��د، قطعاً تحقيقات تكميلي در مورد نحوه سقوط و مرگ او بايد 
انجام شود و اگر آزمايش هاي انجام شده خالف موضوع را ثابت كند، به نظر 

مي رسد كه بازهم جست وجوها براي يافتن سها ادامه خواهد داشت. 
 

قاچاقچي مواد مخدر كه متهم است در زندان 
قزلحصار يكي از همبندي هايش را با ضربه 
شيشه شكسته به قتل رسانده با درخواست 
قص�اص از س�وي اولي�اي دم مواجه ش�د. 
به گ��زارش جوان، دوم خرداد س��ال گذش��ته 
مأموران پليس تهران از درگيري منجر به قتل 
در يكي از بندهاي زندان قزلحصار باخبر و راهي 
محل شدند. مأموران بعد از حضور در زندان با 
جسد پژمان 30 ساله رو به رو شدند كه با جسم 
برنده زخمي شده و بعد از انتقال به بهداري در 
زندان فوت كرده بود.  با انتقال جسد به پزشكي 
قانون، روند تحقيقات نشان داد پژمان به خاطر 
حمل مواد مخدر به 25 س��ال حبس محكوم و 
در حال س��پري كردن دوره محكوميت بود. با 
بدست آمدن اين اطالعات، در تحقيقات بعدي 
از همبندي هاي مقتول مشخص شد، وي با يك 
قطعه شيشه شكسته از سوي يكي از زندانيان به 
نام سعيد هدف قرار گرفته و كشته شده است. 

به اين ترتيب سعيد 30ساله كه او هم به خاطر 
حمل مواد مخدر به 25 س��ال زن��دان محكوم 

شده بود و در حال گذراندن دوره محكوميتش 
بود، تحت بازجويي قرار گرف��ت اما جرمش را 
انكار ك��رد. او در توضيح به مأم��وران گفت: با 
پژمان مشكلي نداش��تم. او با يكي از دوستانم 
اختالف داش��ت. روز حادثه آنها ب��ا هم درگير 
شدند و من به خاطر هواخواهي از دوستم وارد 
دعواي آنها شدم. ابتدا از مقتول خواستم دوستم 
را اذيت نكند و درگيري را تمام كند. اما او يقه 
مرا گرفت و به دخترم فحاشي كرد و تهمت زد. 
مقتول هميشه يك چاقو دور گردنش داشت به 
همين خاطر همان چاقو را برداشت و به طرف 
من حمله ك��رد. اين رفتار باعث ش��د عصباني 
شوم و با تكه شيشه شكسته اي كه داشتم به او 
حمله كنم اما يك نفر از پشت به سرم ضربه زد و 

بيهوش شدم. من قاتل نيستم. 
با انكارهاي مته��م اما بنا به گواهي ش��اهدان 
حادثه پرون��ده بعد از صدور كيفرخواس��ت به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد 
و بعد از تعيين ش��عبه روي ميز هيئت قضايي 

شعبه هشتم قرار گرفت. 

ابتداي جلس��ه اولياي دم درخواس��ت قصاص 
كردند. س��پس متهم در جايگاه ايس��تاد و بار 
ديگر جرمش را انكار كرد و گفت: وقتي مقتول 
به دخترم فحاش��ي كرد از ش��دت عصبانيت 
شيشه شكسته را در دستم گرفتم تا به مقتول 
ضربه بزنم اما همان لحظه يكي از همبندي ها 
كه دوست مقتول بود از پشت گردنم را گرفت 
و ضربه زد. بع��د از اينكه به هوش آمدم متوجه 
ش��دم پژمان به خاطر ضربه چاقو كشته شده 
اس��ت. متهم در ادامه در پاسخ به سؤال هيئت 
قضايي درباره اظه��ارات ش��اهدان حادثه كه 
گفته  بودند، بعد از اينكه متهم به مقتول ضربه 
زد يكي از زندانيان گردنش را گرفت و بيهوش 
شد، گفت: شاهدان دروغ گفته اند و به مقتول 
ضربه اي نزدم. اين مقتول بود كه با چاقو به من 
حمله كرد و به گردنم ضربه زد. او در پاس��خ به 
اين سؤال كه چطور شيشه شكسته همراهش 
بود، گفت: در هواخوري حياط زندان بودم كه 

يك تكه شيشه شكسته ديدم و آنرا برداشتم. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

  درخواست قصاص براي قتل در زندان

زورگيري براي تفريح
پس�ري ك�ه مته�م اس�ت ب�ا همدس�تي دو نف�ر از 
همدستانش در پوش�ش مس�افربر زورگيري مي كرد، 
مدعي است براي تفريح دس�ت به ارتكاب جرم مي زد. 
به گ��زارش ج��وان، س��اعت 23 سه ش��نبه 14 مرداد ماه 
دخت��ري در تماس با مرك��ز فوريت هاي پليس��ي 110 از 
مأموران درخواس��ت كمك ك��رد. لحظاتي بع��د تيمي از 
مأموران كالنتري122 دربند راهي پارك كوهس��تان در 
خيابان سعيدي شدند. همزمان با حضور مأموران بود كه 
دختري خودش را به پليس رس��اند و از سرنش��ينان يك 
خودروي پژو 405 ش��كايت كرد. او گفت: م��ن در ميدان 
قدس سوار يك خودروي پژو 405 ش��دم كه به جز راننده 
دو مرد جوان س��وارش بودند. راننده هنوز مسافت زيادي 
حركت نكرده بود كه سرنش��ينان خودرو با تهديد قمه از 

من درخواست پول و گوش��ي تلفن همراهم را كردند. من 
در حالي كه ترسيده بودم توانس��تم با پليس 110 تماس 
بگيرم كه آنها من را پياده كرده و فرار كردند. بعد از مطرح 
شدن شكايت مأموران پليس با اطالعاتي كه دختر جوان 
در اختيارشان گذاشت موفق شدند، شماره پالك خودرو 
را به دست آورده و ساعتي بعد راننده اش را در غرب تهران 
بازداشت كنند. دختر جوان بعد از ديدن راننده او را به عنوان 
يكي از زورگيران شناس��ايي كرد. مرد ج��وان وقتي مورد 
تحقيق قرار گرفت به جرمش اعتراف كرد و گفت همراه دو 
نفر از دوستانش براي تفريح دست به زورگيري زده بودند 

كه او بازداشت شد. 
سرهنگ ميررضا بهرامي، رئيس كالنتري 122 دربند گفت: 
تحقيقات براي بازداشت دو همدست متهم در جريان است. 

به جوان 
دوباره نگاه كن

18 كشته
 در فرود مرگبار هواپيماي هندي

  هواپيم�اي مس�افربري ك�ه از ام�ارات راه�ي هندوس�تان 
بود هن�گام فرود در ف�رودگاه كاليك�وت هند دو تكه ش�د كه 
18 سرنش�ين آن ج�ان باخت�ه و 123 نف�ر هم زخمي ش�دند. 
شامگاه جمعه امدادگران ش��هر كاليكوت هند از حادثه آتشين در 
فرودگاه اين ش��هر با خبر ش��ده و در محل حاضر ش��دند. در اولين 
بررسي ها مشخص شد كه هواپيما هنگام فرود به علتي نامشخص 
دچار حادثه ش��ده و دو تكه شده اس��ت. بنابراين تالش براي نجات 
سرنشينان به جريان افتاد. در اولين بررسي ها  مشخص شد كه 18 نفر 
از سرنشينان از جمله دو نفر از خلبان ها به علت شدت جراحت در دم 
جان باخته اند. 123 مسافر ديگر هم كه زخمي شده بودند، با تالش 
امدادگران به بيمارستان هاي ش��هر منتقل شده و تحت درمان قرار 
گرفتند كه وضعي��ت برخي از آنها وخيم گزارش شده اس��ت. تعداد 
مسافران پرواز 184 نفر به همراه هفت خدمه ذكر شده است. مقام هاي 
هند اعالم كردند كه اين پروازي براي برگرداندن شهروندان هند از 
امارات بوده است. پروازهاي منظم تجاري به دليل شيوع ويروس كرونا 

در هند متوقف شده است. 
هنوز علت سانحه مشخص نشده اما مناطق جنوبي هند در اين مقطع 
زماني شاهد باران هاي سيل آساي تابستاني است كه به همين دليل 

شرايط جوي نامساعد مي تواند علت حادثه باشد.


