
14
88498435سرويس  حوادث

يک  شنبه3 بهمن 1400 | 20 جمادی الثانی 1443 || روزنامه جوان |  شماره 6406 

قصاص و ديه
 پايان قتل دختر دانشجو

م�ردي ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل دختر 
دانشجو در بازداش�ت به سر مي برد 
به قصاص و پرداخت ديه محكوم شد. 
به گزارش جوان، رس��يدگي به پرونده 
اوايل س��ال 98 با اعالم ناپديد  ش��دن 
دختري به نام پريوش در غرب تهران 
به جريان افتاد. پدر او به پليس گفت: 
»دخترم دانشجو است. او ديروز از خانه 
بيرون رفت، اما هرچه منتظرش شديم 
بازنگش��ت و نگرانم اتفاق بدي برايش 
افتاده باش��د چون تلفن همراهش هم 

خاموش است.«
با اعالم خبر، تحقيقات پليس آغاز شد 
تا اين كه بعد از سه هفته ، جسد سوخته 
دختري در يك خودروي س��وخته در 
جاده ساوه زير پل نس��يم شهر كشف 
شد كه نش��ان مي داد در جاي ديگري 
به قتل رسيده و س��پس به اين مكان 

منتقل شده است. 
جسد به پزش��كي قانوني فرستاده شد 
و در بررسي هاي كارشناسان مشخص 
شد علت فوت فش��ار بر عناصر حياتي 
گردن بوده اس��ت. با تكميل تحقيقات 
و آزمايش دي ان اي همچنين مشخص 
شد جس��د متعلق به پريوش است، به 
اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد 
در دس��تور كار قرار گرفت و تالش ها 
براي شناس��ايي عامل يا عامالن قتل 

آغاز شد. 
   دستگيري قاتل

پلي��س در ادامه تحقيقات به بررس��ي 
فهرس��ت تماس هاي دختر دانش��جو 
پرداخ��ت و دريافت او آخري��ن بار به 
ديدن م��ردي به نام هوم��ن به جنوب 
تهران رفته است كه وي بازداشت شد. 
او در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و 
گفت به خاطر اختالف مالي دختر جوان 
را به قتل رس��انده اس��ت. با اقرارهاي 
متهم پرونده با صدور كيفرخواست به 
شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاده شد. 
مته��م در اولي��ن جلس��ه محاكمه در 
حالي كه با درخواست قصاص از سوي 
اولي��اي دم مواجه ش��ده بود ب��ا قبول 

جرمش در شرح ماجرا گفت: »پريوش 
را از قبل مي شناختم و با او رفت و آمد 
داش��تم. در جريان اين رف��ت و آمدها 
بود كه قرار ش��د با هم معامله كنيم و 
طبق اين قرار او مبلغي پول به من داد 
و قرار شد من هم ماهانه سودش را به 
او پرداخت كنم. همين بهانه اي بود تا 
پريوش هر ماه مقابل خان��ه ام بيايد و 

۶۰۰ هزار تومان سودش را بگيرد.«
متهم ادام��ه داد: »آخرين ب��ار وقتي 
دختر ج��وان مقابل خانه م��ان آمد به 
او گفت��م نمي توانم به ص��ورت يكجا 
س��ود پولش را بپردازم. س��پس مبلغ 
1۰۰ هزار تومان پرداخت كردم و از او 
براي پرداخ��ت 5۰۰ هزار تومان الباقي 
مهلت خواس��تم، اما او عصباني شد و 
گفت پولش را يكجا مي خواهد. پريوش 
وقتي اصرار مرا ديد شروع به داد و فرياد 
كرد. او مي گفت قص��د دارد آبروي مرا 
در محل و مقابل همس��ايه ها ببرد. من 
كه به خاط��ر مصرف شيش��ه در حال 
خودم نبودم با دي��دن داد و فريادهاي 
او كنت��رل اعصابم را از دس��ت دادم و 
پريوش را به زور داخل خانه كش��اندم. 
سپس يك س��يم برداش��تم و آنرا دور 
گردنش انداختم و با همان س��يم او را 
خفه كردم. وقتي به خودم آمدم ديدم 
جنازه او روي زمين افتاده است. اين شد 
كه تصميم گرفتم جسد را مخفي كنم. 
به همين دليل جسد پريوش را داخل 
خودروي خودش گذاش��تم و آنرا زير 
پل نسيم شهر بردم و سپس با ريختن 

بنزين آنرا آتش زدم.«
در پاي��ان هيئ��ت قضايي ب��ا توجه به 
مدارك موجود در پرونده و درخواست 
اولياي دم متهم را به قصاص و به اتهام 
جنايت بر ميت به پرداخت ديه محكوم 
كرد. اين حكم با اعتراض وكيل متهم 
به ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما 
از سوي قضات ش��عبه ۲9 ديوان عالي 
كشور نيز تأييد شد. به اين ترتيب متهم 
در صورتي كه نتواند رضايت اولياي دم را 
جلب كند در آستانه مرگ قرار خواهد 

گرفت.

مردي كه ب�ه اتهام قتل يكي از بس�تگانش 
بازداشت شده مدعي است كه مقتول پشت 

سر او بدگويي كرده بود. 
به گزارش ج��وان ، 1۰ روز قبل اعضاي خانواده 
مرد 45 ساله اي به نام آرمان در تهران سراسيمه 
به اداره پليس رفت و از گمش��دن ناگهاني وي 

خبر داد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: آرمان كارمند اداره 
دولتي بود و هر روز صبح با خودرواش به محل 
كارش مي رفت و شب دوباره به خانه بر مي گشت. 
امروز صبح او مثل هميشه براي رفتن به محل 
كارش از خانه خارج شد، اما ديگر برنگشت. تلفن 
همراهش هم خاموش بود كه نگرانش شديم و 
با همكاراش هم تماس گرفتيم كه تازه متوجه 
ش��ديم او به محل كارش هم نرفته است. االن 
خيلي نگران او هستيم و احتمال مي دهيم براي 
او اتفاق بدي رخ داده باشد و درخواست كمك 

داريم كه از نگراني نجات پيدا كنيم. 
   مرد آشنا 

با طرح اين ش��كايت پرونده به دس��تور قاضي 
عظيم سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور 
جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيمي از 
كارآگاهان اداره چهارم پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در نخستين گام دوربين هاي مداربسته 
محل زندگي آرمان را بازبيني كردند كه مشخص 
شد زماني كه آرمان س��وار خودرواش مي شود 
مرد جواني هم در صندلي قسمت شاگرد كنار او 
مي نشيند و دونفري به راه مي افتند. بررسي هاي 

فني مأموران نشان داد فردي كه سوار خودروی 
مرد گمشده شده است مرد آشنايي به نام پيمان 
است كه با مرد گمشده رفت و آمد با هم دارد. از 
سوي ديگر مأموران پليس در تحقيق از بستگان 
و آشنايان آرمان دريافتند آنها مدتي است با هم 
اختالف دارند و چند باري هم باهم مش��اجره 

لفظي داشته اند. 
همزمان ب��ا ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
كارآگاهان خودروی مرد گمشده را كه صندلي 
آن خونی ب��ود در يك��ي از خيابان هاي جنوبي 
تهران كشف كردند و اين فرضيه براي مأموران 
قوت گرفت كه آرمان به قتل رسيده است. بدين 
ترتيب مأموران وقتي ردي از مرد گمشده پيدا 
نكردند پيمان را به عنوان مظن��ون حادثه روز 
چهارشنبه ۲9 دي بازداش��ت و به اداره پليس 

منتقل كردند. 
   اعتراف به قتل 

متهم در بازجويي هاي اوليه مدعي ش��د كه از 
سرنوش��ت آرمان بي خبر است، اما وقتي چهره 
ضبط شده خود را در دوربين هاي مداربسته ديد 

ناچار به قتل مرد گمشده اعتراف كرد. 
وي در ادعاي��ي گف��ت: مدتي بود ك��ه آرمان 
پشت س��ر من و همس��رم بدگويي مي كرد و 
دوستان و آشنايان صحبت هاي او را به گوش 
من مي رساندند. من چندباري به او تذكر دادم، 
اما فايده اي نداشت و او دس��ت از بدگويي بر 
نداشت تا اينكه با او قرار گذاشتم با هم صحبت 
كنيم. روز حادثه در نزديكي خانه اش س��وار 

خودرواش شدم و در حالي كه رانندگي مي كرد 
درباره همان موضوع با هم صحبت كرديم و از 
اوخواستم از ما بدگويي نكند. صحبت هاي ما 
در نهايت به درگيري كشيد كه آرمان چاقويي 
از جيبش بيرون آورد و به طرف من پرت كرد. 
در كشمكشي كه با هم داشتيم ناگهان چاقو 
به خود او اصابت كرد و او زخمي شد. وي ادامه 
داد: من اصاًل متوجه نشدم كه چاقو چطور به 
او برخ��ورد كرد، اما وقتي زخمي ش��د او را به 
صندلي سمت ش��اگرد منتقل كردم و خودم 
پشت فرمان نشس��تم و به طرف بيمارستاني 
به راه افتادم، اما در ميانه را متوجه ش��دم كه 

فوت كرده است. 
خيلي ترسيده بودم و جس��د را به بيابان هاي 
اطراف تهران ب��ردم و در آنجا دفن كردم و بعد 
هم خودرواش را در يكي از خيابان هاي جنوبي 

تهران رها كردم. 
وي در پاي��ان گف��ت: در اين چند ش��ب اصاًل 
نخوابيدم چون هر زماني كه چشمانم را مي بستم 
چهره او جلوی چش��مانم مي آم��د و زماني كه 
خوابم مي برد كابوس مي ديدم. من هر گز فكر 
نمي كردم كه دستم رو شود، اما مأموران پليس 

خيلي زود مرا شناسايي و دستگير كردند. 
پس از اعتراف متهم مأموران راهي محل حادثه 
شدند و جسد آرمان را كشف و به پزشكي قانوني 
منتقل كردند. متهم براي تحقيقات بيش��تر و 
روشن شدن صحت ادعايش در اختيار كارآگاهان 

اداره  دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

قتل به خاطر بدگويي 

واكنش پليس به دفاع ايران خودرو از بازنشدن ايربگ ها

خودروسازهاازكداماستانداردحرفميزنند؟!
 دف�اع معاون كيفي�ت ايران خ�ودرو از عمل 
نكردن ايربگ ه�اي محصوالت اين ش�ركت 
در حادثه بهبهان بار ديگ�ر واكنش پليس را 
به همراه داشت. وقتي مجتبي استاد رحيمي 
اع�ام ك�رد بررس�ي هاي كارشناسي ش�ان 
نش�ان داده به طور قط�ع بازنش�دن ايربگ 
مورد تأييد و مطابق با اس�تاندارد بوده است، 
پلي�س راهنماي�ي و رانندگي از اين ش�ركت 
خواس�ته اس�ت، توضيح دهد كه بازنش�دن 
ايربگ ها مطابق با كدام تأييديه، اس�تاندارد، 
آزمون و تس�ت تصادف صورت گرفته است؟

در حالي كه هر روز بر دامنه نارضايتي از محصوالت 
شركت هاي خودروسازي اضافه مي شود و انتقادها 
عليه اين دو شركت گس��تره بيشتري پيدا مي كند 
معاون كيفيت ايران خودرو ، ه��م به عمل نكردن 
ايربگ  خودروهاي اين ش��ركت در حادثه خونين 

تصادف زنجيره اي بهبهان واكنش نش��ان داد و از 
آن دفاع كرد. مجتبي اس��تاد رحيمي توضيح داد: 
از مجموع 59 خودروي حادثه ديده 15 دس��تگاه 
خودرو متعلق به گروه صنعتي ايران خودرو اس��ت 
كه در اين بي��ن ايربگ س��ورن به دليل ش��رايط 
برخورد عمل كرده و باز شده است، اما پنج خودرو 
از مدل هاي قديمي و فاقد ايربگ بوده اس��ت. وي 
ادامه داد: »باز شدن ايربگ جلوی در سمت راننده يا 
شاگرد، تابع شرايط تعريف شده براي واحد كنترل 
كننده الكترونيكي كيسه هوا شامل سرعت و زاويه 
تصادف و جنس مانع در لحظه وقوع حادثه است.«
وي ادام��ه داد: »در هفت دس��تگاه از 9 دس��تگاه 
باقي مانده نيز با توجه به بررسي هاي كارشناسي به 
عمل آمده و تحليل اطالعات موجود، به طور قطع 
بازنش��دن ايربگ مورد تأييد و مطابق با استاندارد 
است. نتايج بررس��ي هاي دو دس��تگاه ديگر نيز با 

تكميل اطالعات كارشناسي مشخص خواهد شد.«
پلي��س راهنماي��ي و رانندگي در واكن��ش به اين 
اظهار نظ��ر اعالم ك��رد كه براس��اس اظه��ار نظر 
كارشناسان فني مهندسي پليس راهور ، سازندگان 
خودرو موظف ب��ه رعايت اس��تانداردهاي ابالغي 
در مورد ايمني كيفيت و س��المت خودرو هستند. 
همچنين استفاده از قطعات غيراستاندارد توسط 
توليدكنندگان خودرو ممنوع اس��ت. در بخشي از 
صحبت هاي معاون كيفيت ايران خودرو آمده است 
كه بازشدن ايربگ تابع ش��رايط تعريف شده براي 
واحد كنترل كننده الكترونيكي كيس��ه هوا شامل 
سرعت و زاويه تصادف و جنس مانع در لحظه وقوع 

حادثه است. 
در پاسخ به اين اظهار نظر بايد گفت كه اوالً شركت 
ايران خودرو بايد توضيح دهد سرعت خودروها در 
اين تصادف چقدر بوده است؟ ثانياً، زاويه تصادف و 

نوع برخورد را در اين حادثه چگونه تعيين مي كنند 
و از كجا و به وس��يله كدام فرمول ب��ه اين نتيجه 

رسيده اند؟
معاون كيفيت اي��ران خودرو اعالم ك��رده كه به 
طور قطع بازنشدن ايربگ مورد تأييد و مطابق با 
استاندارد است كه بايد از وي پرسيد اين تأييديه 
بر اس��اس كدام اس��تاندارد ، كدام آزمون و تست 
تصادف به عمل آمده اس��ت؟ آيا بيان اين مطلب ، 
براي فرار از مس��ئوليت در اين حادثه نيس��ت!؟ 
ايران خودرو بايد تس��ت تصادفي ك��ه براي اين 
خودروها صورت گرفته و مدارك آن به س��ازمان 
ملي استاندارد ارائه شده را به صورت شفاف اعالم 
كند تا مالكان خودرو بدانند س��وار بر ارابه مرگ 

نشده اند. 
مع��اون كيفيت ايران خودرو اع��الم كرده كه در 
س��وانح زنجيره اي كه ضربه از قس��مت عقب و 

جلوي خودرو اس��ت،  ايرب��گ در صورتي عمل 
مي كند كه زمان ضرب ديدگي قس��مت جلويي 
نس��بت به عقب زودتر اتفاق افتاده باشد كه بايد 
پرسيد پس در چه مواقعي كيسه هوا خودرو بايد 
عمل كند!؟ اگر اعالم مي كنيد ايربگ يك دستگاه 
از خودروها در اين تصادف باز شده ، پس انتظار 
اس��ت كيس��ه هواي بقيه خودروها هم بايد باز 

مي شد.
 پليس راهنماي��ي و رانندگي تأكي��د كرده كه 
مطالبه پليس در راس��تاي ارتقای ايمني وسيله 
نقليه در مطالبه مردمي اس��ت و سازندگان اين 
قبيل وس��ايل نقليه بي كيفيت بايد به مطالبات 
مردم احترام گذاشته و به جاي توجيه و فرافكني 
و عدم قبول مسئوليت در جهت رضايت مشتريان 
و جلوگي��ري از اينگونه حوادث ناگ��وار ، گام بر 

دارند. 
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شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

"آگهى فقدان سند مالكيت"
ــينى برابر وكالتنامه شماره 54607 مورخ   نظر به اينكه خانم سيده فائزه دارالحس
1400/9/28 دفتر 94 مشهد از ورثه مرحومه مرضيه دهقانى محمد آبادى به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
ــدانگ يكباب منزل به شماره پالك 7939  نموده و مدعى است،سند مالكيت شش
ــت.با بررسى دفترامالك معلوم  فرعى از3- اصلى بخش نه مشهد ،مفقود شده اس
ــماره ثبت 4916 ثبت وسند  گرديد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر43 صفحه 115 ش
ــت.ضمان برابرسند شماره 22184  مالكيت به شماره 112185 صادرگرديده اس
مورخ 1378/12/19 دفتر42 مشهد در رهن بانك ملى قرار گرفته است. دفتر امالك 
بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت،مراتب يك 
نوبت آگهى و متذكرميگردد،هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
ــند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى ظرف مدت ده روز از  داده ويا مدعى وجود س
تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشيرپاشايى-ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 678 

 1600OHV ــپ ــكان  تي ــت پي ــودرو وان ــى  خ برگ كمپان
ــالك پ ــماره  ش ــى  روغن ــفيد  س ــگ  رن  1387 ــدل   م
 ( ايران44-849 ه 92) به شماره موتور 12487057088 شماره 
ــركت  ــى NAAA36AA99G806296 متعلق به ش شاس

ساختمانى وزوا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
تهران

ــپ TU3 206 مدل  ــك تي ــودرو پژو هاچ ب ــرگ كمپانى ،خ ب
ــران573-68  ــالك ( اي ــماره پ ــفيد روغنى ش 1396 رنگ س
ــى  ــماره شاس ــماره موتور 165A0102486 ش ص 43) به ش
NAAP03EE8HJ064743 متعلق به محسن تيرگر مفقود 
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ــينى برابر وكالتنامه شماره 54607 مورخ   نظر به اينكه خانم سيده فائزه دارالحس
1400/9/28 دفتر 94 مشهد از ورثه مرحومه مرضيه دهقانى محمد آبادى به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
ــدانگ يكباب منزل به شماره پالك 7939  نموده و مدعى است،سند مالكيت شش
ــت.با بررسى دفترامالك معلوم  فرعى از3- اصلى بخش نه مشهد ،مفقود شده اس
ــماره ثبت 4916 ثبت وسند  گرديد،مالكيت نامبرده ذيل دفتر43 صفحه 115 ش
ــت.ضمان برابرسند شماره 22184  مالكيت به شماره 112185 صادرگرديده اس
مورخ 1378/12/19 دفتر42 مشهد در رهن بانك ملى قرار گرفته است. دفتر امالك 
بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت،مراتب يك 
نوبت آگهى و متذكرميگردد،هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
ــند مالكيت نزد خود ميباشد،بايستى ظرف مدت ده روز از  داده ويا مدعى وجود س
تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشيرپاشايى-ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 678 

برگكمپانیخودرووانتپی�کانتیپ1600OHVمدل
1387رنگسفیدروغنیشمارهپالک)ایران44-849ه92(
بهشمارهشاس�یNAAA36AA99G806296متعلق
بهشركتساختمانیوزوامفقودشدهوازدرجهاعتبار
تهران    ساقطمیباشد.

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذيل را  از طريق مناقصه عمومى به  يكى از شركتهاى حائز شرايط واگذار نمايد. 
 نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان كمربندى شمالى- ابتداى زيباشهر كد پستى 4514978757

عنوان و مشخصات كلي پروژه:
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)محل تامين اعتباربرآورد اوليه (ريال)نام و محل پروژهشماره مناقصه

1400-83
خدمات تعميرات موردى تجهيزات منصوب چاههاى

 آب شرب استان زنجان
    ( تخليه و نصب تجهيزات منصوب چاه هاى آب شرب )

490/000/000منابع جارى شركت12/000/000/000

صالحيت مورد نياز: كليه شركتها و يا پيمانكارانى كه داراى نمايندگى يا عامليت فروش و خدمات پس از فروش يكى از كارخانجات معتبر داخلى توليد كننده الكتروپمپ را دارند 
www.znabfa.  و http://iets.mporg.ir تاريخ وآدرس دريافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه فوق از مورخه 1400/11/03 لغايت مورخه 1400/11/10  در سايتهاى

irبصورت رايگان جهت دريافت موجود است و مناقصه گر مى بايست جهت شركت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نمايد .
نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مى بايست به يكى از صور درج شده در آيين نامه تضمين براى معامالت دولتى و كسر از مطالبات 

ارائه گردد كه جزئيات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضيح داده شده است. 
مدت اعتبار پيشنهادها : مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمديد تا 3 ماه ديگر مى باشد.

 , http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : سايتهاى ثبت آگهى
مهلت تحويل پاكات مناقصه : مهلت تحويل پاكات مناقصه فوق حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخه 1400/11/20  مى باشد.          

ــهر زيباش ــداى  ابت ــمالى-  ش ــدى  كمربن ــان  زنج آدرس  ــه  ب ــان  زنج ــتان  اس ــالب  فاض و  آب  ــركت  ش ــه  دبيرخان ــاكات:  پ ــل  تحوي ــكان   م
كد پستى:4514978757 

زمان گشايش پاكات : پاكات مناقصه فوق در ساعت 10 روز شنبه مورخه 1400/11/23 در سالن جلسات شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشايى خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنين پيشنهاداتى كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

آگهي تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى 
هرگونه اتالف قابل توجه آب(شكستگى لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روى آب در هر نقطه)را به مركز ارتباطات مردمى(122)اطالع دهيد.

ــيلندر به  ــود فاكتور بلوك س گواهى مى ش
ــماره موتور  ــه ش ــماره 961102987 ب ش
ــده و از درجه  12489313834 مفقود ش

اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

ــدل 1399 رنگ  ــپ 131SE م ــبزخودرو پرايد تي برگ س
ــران66-583ل47)  ــالك (اي ــماره پ ــى ش ــفيد روغن س
ــى  ــماره شاس ــور M13/6486768ش ــماره موت ــه ش ب
ــين جوادى با  NAS41110013618060 متعلق به حس
كد ملى 0860139107 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

ــبز خودرو وانت پرايد تيپ 151 مدل 1395  برگ س
ــماره پالك ( ايران38-267 س  رنگ سفيد روغنى ش
61) به شماره موتور M13/5718458 شماره شاسى 
NAS451100G4957222 متعلق به اكرم فرجوند 

البرزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــند بن چاق خودروسوارى سايپا    ــبز ،وس برگ كمپانى  ،برگ س
ــماره پالك ــفيد روغنى ش  تيپ 131SE مدل 1395 رنگ س
 M13/5761701 ــور ــماره موت  ( ايران22-799 ى 52 به ش
شماره شاسى NAS411100G1288132متعلق به مهدى 

على مرادى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
تهران

ب�رگ كمپان�ی موت�ور س�يكلت تي�پ بنيل�ی   تي�پ 
TNT15م�دل1397 رن�گ مش�كی  ش�ماره پ�اک 
69392/141به ش�ماره موتور 0148N232776049 شماره 
تنهN23CDBJFJ1E03842 متعلق بابوالفضل كيانی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.تهران

مرد   سنگ پران
 اختالل رواني دارد 

اخت�ال روان�ي م�ردي ك�ه ب�ا س�نگ پراني 
نف�ر  دو  عب�وري  خودروه�اي  س�مت  ب�ه 
ش�د.  تأيي�د  كش�انده  م�رگ  كام  ب�ه  را 
به گزارش جوان ، اولين س��نگ پراني متهم 1۲ آذر 
در بزرگراه يادگار امام اتفاق افتاد كه در جريان آن 
راننده پرايدي بر اثر اصابت ضربه سنگ به سرش به 
قتل رسيده بود. بررسي ها نشان داد مردي ديوانه وار 
به سوي خودروي هاي عبوري س��نگ پراني و بعد 

فرار كرده است. 
در حالي كه تحقيقات ادامه داشت يازدهم دي ماه 
حادثه مش��ابهي در بزرگراه نواب رخ داد كه در آن 
حادثه متهم به سوي سه خودرو سنگ پراني كرده بود 
كه زن ميانسالي پشت فرمان خودروي ال نودي به 
قتل مي رسد و دو راننده ديگر هم زخمي مي شوند. 
پس از اين بررس��ي ها ادامه داش��ت تا اينكه اواخر 
دي ماه مأموران پليس متهم را شناسايي و بازداشت 
كردند. متهم در بازجويي ها ب��ا اعتراف به جرمش 
مدعي ش��د كه به خاطر حس��ادت و نابرابري هاي 
اجتماع��ي به س��وي خودروها س��نگ پراني كرده 
است. سپس متهم براي بررس��ي سالمت روحي و 
رواني اش در اختيار پزش��كي قانوني قرار گرفت كه 
صبح ديروز متخصصان پزشكي قانوني اعالم كردند، 
معاينات اوليه نشان مي دهد كه متهم دچار اختالل 
رواني اس��ت و بايد در مركز درماني بيماران رواني 

بستري شود. 
همچنين قاضي ساسان غالمي اعالم كرد متهم به 
مركز درماني منتقل ش��د و از سوي ديگر قرار است 
وي توسط تيم سه نفره پزشكي قانوني مورد معاينه 
قرار بگيرد تا نتيجه قطعي سالمت يا مشكل رواني 

وي اعالم شود. 

دختر جواني كه براي ديدن غروب 
آفت�اب ب�ه كوه هاي ش�مال تهران 
رفته بود پ�س از 20 روز جس�دش 
در كن�ار رودخان�ه اي پي�دا ش�د. 
به گزارش جوان ، ش��امگاه دوش��نبه 
ششم دي ماه امسال زني در تهران به 
اداره پليس رفت و از گم شدن ناگهاني 

دختر جوانش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: همراه 
دخترم ش��يما زندگي مي كنم. شيما 
عصر امروز گفت كه دلش گرفته است 
و مي خواهد غروب آفتاب را از كوه هاي 

اطراف تهران تماشا كند. 
او از من خداحافظي كرد و از خانه خارج 
شد و قرار بود شب به خانه برگردد، اما 
هرگز برنگشت و االن نگران او هستم. 

با شكايت زن ميانس��ال پرونده دختر 
جواني براي رسيدگي به دستور قاضي 
حبي��ب اهلل صادقي، بازپرس ش��عبه 
چهارم دادس��راي امور جنايي تهران 
براي رس��يدگي در اختيار كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
پس از اين مأموران به جس��ت وجوي 
دختر گمش��ده پرداختن��د، اما هيچ 
ردي از او پيدا نكردند تا اينكه بيست 
و ششم دي ماه پس از گذشت ۲۰ روز 
از حادثه با خبر شدند كه كوهنورداني 
در ته دره اي كنار رودخانه اي جس��د 
دختر ناشناسي را كشف كرده اند. بدين 
ترتيب جسد به پزشكي قانوني منتقل 
ش��د و از آنجايي كه به شيما شباهت 
داشت خانواده وي به پزشكي قانوني 
دعوت ش��دند و جس��د دخترشان را 

شناسايي كردند. 
در حالي كه بررسي هاي اوليه حكايت 
از آن داش��ت دخت��ر ج��وان هنگام 
تماشاي غروب آفتاب به داليلي از كوه 
سقوط كرده اس��ت، بازپرس جنايي 
دستور داد همزمان با ادامه تحقيقات 
درباره اين حادثه متخصصان پزشكي 
قانوني علت اصلي مرگ دختر جوان 

را اعالم كنند. 

مرگ مشكوك دختر جوان
 پس از ديدن غروب آفتاب 


