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 ش��نبه 9 بهم��ن 1400 | 26 جمادی الثانی 1443 || روزنامه جوان |  شماره 6411 

 اعتراف به انتقام خونین از پدر
پسر نوجوانی كه متهم اس�ت پدرش را با ضربات چكش 
به قتل رسانده، بازداشت ش�د و به جرمش اعتراف كرد. 
سرهنگ اكبر نجفي، فرمانده انتظامي شهرستان رفسنجان 
توضيح داد: 28دي ماه مأموران پليس رفسنجان از حادثه ای 
خونين در روستاي روان مهران باخبر و در محل حاضر شدند. 
بررسي ها نشان داد مردي ميانسال با اصابت جسم سخت به 
س��رش مصدوم و بعد از انتقال به بيمارستان به علت شدت 
جراحت فوت شده است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني، تحقيقات در اين باره جريان پيدا كرد و مشخص شد 
پسر 18ساله مقتول آخرين كس��ي بوده كه در خانه حضور 
داش��ته اس��ت. او وقتي مورد بازجويي قرار گرفت، به قتل 
پدرش اعتراف ك��رد و گفت: به خاطر اختالف��ي كه با پدرم 
داشتم كينه او را به دل گرفتم و زماني كه خواب بود، او را با 
ضربات چكش هدف قرار دادم كه فوت شد. تحقيقات بيشتر 

در اين باره جريان دارد. 

 اختالف ملكي رنگ خون گرفت
مردي كه به اتهام قتل دو عضو خانواده عمويش بازداشت شده، 
مدعي است حادثه را در جريان اختالف ملكي رقم زده است. 
سردار علي اكبر جاويدان، فرمانده انتظامي استان كرمانشاه 
توضيح داد: مهرماه امس��ال حادثه تيراندازي در روس��تاي 
چهارزبر شهرستان كرمانشاه اتفاق افتاد. بررسي هاي پليس 
نشان داد مردی 69ساله و پسر 36س��اله او با شليك گلوله 
هدف قرار گرفته و جانشان را از دست داده اند. بررسي هاي 
پليس بعد از انتقال اجساد به پزشكي قانوني نشان داد عامل 
حادثه پسرعموي 49ساله مقتول است كه تحت تعقيب قرار 
گرفت. مأموران پليس سرانجام پس از چهار ماه موفق شدند 
مخفيگاه وي را در شهرك پرديس كرمانشاه شناسايي و دو 
روز قبل او را بازداش��ت كنند. متهم اعتراف كرد حادثه را به 
خاطر اختالف ملكي رقم زده اس��ت كه تحقيقات بيشتر در 

اين زمينه جريان دارد.

 قتل 3 عضو خانواده 
با شلیك گلوله

تحقيقات از مردي كه به اتهام قتل همس�ر سابق خود و 
دو عضو خانواده او بازداش�ت شده اس�ت، جريان دارد. 
شهرام كرمي، دادستان كرمانشاه می گويد: ساعت 3بامداد روز 
پنج شنبه مأموران پليس كرمانشاه از حادثه تيراندازي در يكي 
از محله هاي شهر باخبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان 
داد زنی ميانسال به همراه دو دختر خود با شليك گلوله به قتل 
رسيده اند. همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني، تحقيقات 
بيشتر در اين باره به جريان افتاد. در بررسي هاي بيشتر مشخص 
شد عامل قتل ها داماد سابق خانواده بوده كه از محل متواري شده 
است. او از ابتداي شب در خانه همسر سابقش كه دخترخاله اش 
بود، حاضر می شود و شب را در يكي از اتاق ها استراحت مي كند و 
زماني كه مطمئن مي شود اعضاي خانواده در خواب هستند، آنها 
را با شليك گلوله به قتل می رساند و از محل فرار مي كند. در شاخه 
ديگري از تحقيقات مأموران پليس موفق شدند مخفيگاه متهم را 
در يكي از محله هاي شهر شناسايي و او را بازداشت كنند. تحقيقات 

از متهم جريان دارد. 

درحالی كه پسر دانشجويي مدعي است 
سارقان خشن در حادثه زورگيري قسمتي 
از زبانش را قط�ع كرده اند مأموران پليس 
در بررسي دوربين هاي مداربسته متوجه 
شدند ردي از س�ارقان ثبت نشده است. 
به گ��زارش »جوان« س��اعت12 ش��امگاه 
چهارشنبه، ششم بهمن ماه مأموران كالنتري 
148 انقالب با تماس تلفني ش��هروندي از 
كشف پيكر نيمه جان پسر جواني در خيابان 

جمالزاده شمالي باخبر و راهي محل شدند. 
مأموران پليس در محل حادثه با پيكر زخمي 
پسر26س��اله اي به نام كامران روبه رو شدند 
كه از دهانش خون جاری بود، بنابراين پيكر 
نيمه جان پس��ر زخم��ي را ب��راي درمان به 
بيمارس��تان منتقل كردند كه مشخص شد 
وي از ناحيه هاي مختلف بدن زخمي و حتي 

قسمتي از زبانش هم كنده شده است. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه 
داشت، ساعت14 روز پنج شنبه، هفتم بهمن 
به مأموران پليس خبر رسيد پسر زخمي به 
هوش آمده اس��ت. وي در تحقيقات پليسي 
مدعي شد چند سارق خشن به او حمله كرده 

و قسمتي از زبانش را هم كنده اند. 
با توجه به حساسيت حادثه، قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپ��رس ويژه قتل دادس��راي امور 
جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان پليس 
آگاهي در محل تحقيقات خود را آغاز كردند. 
پسر زخمي در ادعايي گفت: من دانشجوي 
ارشد تجهيزات پزشكي دانشگاه تهران هستم 
و در خياب��ان جمالزاده ش��مالي هم خانه اي 
اجاره كرده ام و تنها زندگي مي كنم. نيمه شب 
چهارش��نبه در خيابان جمالزاده شمالي در 
حال رفتن به خانه ام ب��ودم كه ناگهان چند 
پسر موتورسوار به من نزديك شدند و راه مرا 
سد كردند. همان ابتدا متوجه شدم آنها قصد 
سرقت دارند كه تصميم به فرار گرفتم اما آنها 
مرا دوره كردند و نگذاشتند فرار كنم. سارقان 

خشن از من خواستند اموالم را به آنها تحويل 
دهم كه اين بار تصميم گرفتم از همسايه ها با 
داد و فرياد درخواست كمك كنم كه ناگهان 
روي سرم خراب شدند و مرا به شدت كتك 
زدند. آنها با چاقو به جان��م افتادند و ضربات 
متعددي به پاها و دستانم و حتي به صورت 
و گردنم زدند، به طوري كه همه بدنم را خون 
فرا گرفت. پسران خشن تلفن همراهم و اموال 
قيمتي ام و حتي خودكار فلزي گران قيمتم را 
هم از من گرفتند و با همان خودكار ضرباتي 
به دهانم زدند كه با آن ضربات قسمتي از زبانم 
كنده شد و بعد هم بي هوش شدم تا اينكه روي 

تخت بيمارستان به هوش آمدم. 
   زورگيري خيالي 

با طرح اين شكايت تيم جنايي براي شناسايي 
متهمان به محلي كه ش��اكي اع��الم كرده 
بود س��ارقان به وي حمله كرده اند، رفتند و 
دوربين هاي مداربسته محل را بازبيني كردند 
اما هيچ ردي از سارقان پيدا نكردند. مأموران 
فيلم هاي ضبط شده در محل ادعايي را يك 
س��اعت قبل و يك س��اعت بعد از حادثه به 
صورت كامل بازبيني كردن��د اما دوربين ها 
هيچ درگي��ري ای را ضبط نك��رده بودند. از 
طرفي هم مأموران لباس هاي پسر زخمي را 
بررس��ي كردند كه در آن هيچ اثر پارگي كه 
نش��ان از ضربات چاقو به بدن وي باشد، پيدا 
نكردند. همچنين تيم پزشكي هم اعالم كرد 
زخم هاي روي بدن پس��ر دانشجو دگرزني 
نيست و خودزني اس��ت كه همگي حكايت 
از آن داشت پسر دانش��جو به داليلي روايت 
عجيبي از زورگيران خيالي مطرح كرده است. 
پس از آن، مأموران دوباره سراغ شاكي رفتند 
اما وي دوباره همان ادعاي قبلي را تكرار كرد و 
گفت از چند سارق خشن به اتهام زورگيري و 

قطع قسمتي از زبانش شكايت دارد. 
تحقيقات درباره اين حادثه تا روش��ن شدن 

زواياي پنهان آن ادامه دارد. 

 قطع زبان دانشجو 
در زورگیري مرموز 

مفقودى
برگ سبز و خودرو پرايد هاچ بك تيپ 111SE مدل 1397 رنگ 
سفيد روغنى شماره پالك ( ايران38 - 299 ه 32) به شماره موتور 
 NAS431100J1020155 6097081 شماره شاسى/M13
ــده و از درجه اعتبار  متعلق به زهره شجاعى ساروخيل مفقود ش

ساقط مى باشد.البرز

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى فريدونكنار 
در اجراى  ماده 11 قانون جامع حدنگار كليه اسناد دفترچه اى مى بايست به سند تك برگ تبديل گردد. 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون 
مذكور مستقر در واحد ثبتى فريدونكنار مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد: 

امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك 66 اصلى بخش 2
1528 فرعى آقاى نادر اصغرى كالنسرا فرزند لطيف نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 121.79مترمربع خريدارى از آقاى على اصغر آقاجانى 

مالك رسمى برابر رأى شماره 140060310019004826 مورخ 1400/08/29
1531فرعى آقاى جالل سقائى كنارى فرزند على اكبر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 112.5مترمربع خريدارى از خانم زينب خانم خيرى مترمربع خريدارى از خانم زينب خانم خيرى 

مالك رسمى برابر رأى شماره 140060310019005072 مورخ 1400/09/09
1549فرعى آقاى على عباس اصغرى كالنسرا فرزند بندعلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 166.41مترمربع خريدارى از آقاى رمضانعلى 

ميرزاباباپور  مالك رسمى برابر رأى شماره 140060310019005682 مورخ 1400/10/06
1792 فرعى خانم راحله برارى  فرزند محمدحسين نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 217مترمربع خريدارى از حسين و شهربانو عابديان 

(كما فرض له) مالك رسمى برابر رأى شماره 140060310019005492 مورخ 1400/09/28
3579فرعى خانم راضيه احمدى فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 170.45 مترمربع خريدارى از نورعلى عباس زاده  مالك  مترمربع خريدارى از نورعلى عباس زاده  مالك 

رسمى برابر رأى شماره 140060310019005520 مورخ 1400/09/29
3581فرعى آقاى محمدعلى عصمتى  فرزند حجت اله نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  50 مترمربع خريدارى از آقاى رمضانعلى عليزاده 

مالك رسمى  برابر رأى شماره 140060310019004550 مورخ 1400/08/17
3667فرعى آقاى محمدعلى محمودى فرزند يحيى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 271 مترمربع خريدارى از مالك رسمى برابر راى 

شماره 140060310019005511  مورخ 1400/09/29
3663فرعى آقاى محمدعلى ديانتى كنارى فرزند نوروز  و خانم مريم ابراهيم زاده فرزند قربان هر يك نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمين با بناى  فرزند نوروز  و خانم مريم ابراهيم زاده فرزند قربان هر يك نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت  178.96مترمربع خريدارى از مالك رسمى  برابر رأى شماره 140060310019005507 و 140060310019005508 مورخ 1400/09/29
4469فرعى آقاى ميثم اماميان  فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  177.05مترمربع خريدارى از آقاى على عباس زاده 

مالك رسمى برابر رأى شماره 140060310019004908 مورخ 1400/09/03
14218 فرعى بيمارستان امام خمينى  نسبت به  ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  4102.74 مترمربع خريدارى از آقاى احمدتورانداز مالك رسمى 

برابر رأى شماره 140060310019005550 مورخ 1400/10/01
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك 119 اصلى بخش 2

2659فرعى آقاى حسن شجاع فرزند تقى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  160.15مترمربع خريدارى از مالك رسمى  برابر رأى شماره 
140060310019005500 مورخ 1400/09/28

 لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از  روز از 
طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته 
باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت 
اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه مذكور در 
مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى 

منتشر مى نمايد .  
 شناسه آگهى : 1259395

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار -على قلى زاده كردى تاريخ انتشار : نوبت اول 1400/10/25نوبت دوم 1400/11/09

اداره كل راه و شهرسازى استان گيالن به نمايندگى از سازمان ملى زمين و مسكن، در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومى با جزئيات 
مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (Setadiran.ir) به صورت الكترونيكى، به فروش رساند.

تاريخ انتشار آگهى از 1400/11/5                                                                                                       مهلت دريافت اسناد مزايده: تا تاريخ 1401/1/6
مهلت ارسال پيشنهاد: تا مورخ 1401/1/16                                                                                               تاريخ بازگشايى : 1401/1/18 ساعت 8 صبح 

ــده فوق وجود دارد، لذا مالك عمل، زمان نهايى تعيين شده در سامانه  ضمناً با توجه به اينكه در سامانه تداركات الكترونيكى حين مزايده امكان تغيير مهلت هاى تعيين ش
مى باشد.

مبلغ پايه كارشناسى مشخصاترديف
(ريال)

*مبلغ تضمين شركت 
نشانىدرمزايده  (ريال)

شماره ثبت سيستمى
در سامانه تداركات الكترونيكى دولت

1

فروش عرصه و اعيان و انشعابات 
يك باب خانه سازمانى واقع در 
بندر انزلى به مساحت 415,24 

متر مربع  بصورت نقدى

19,785,800,000989,290,000

بندر انزلى، كليور، روبروى 
آتش نشانى، خيابان شهداى 
دولت(فرماندارى)، كوچه 

يازدهم،پالك 10، درب دوم، كد 
پستى 77781-43198

2000000026000026

2

فروش عرصه و اعيان يك باب 
خانه سازمانى واقع در بندر 

انزلى به مساحت 444 متر مربع  
بصورت نقدى

21,160,000,0001,058,000,000

بندر انزلى، كليور، كوى شهداى 
دولت(فرماندارى)، كوچه دوم، 
پالك 13، كد پستى 43198-

73574

2000000026000027

3

فروش عرصه و اعيان يك باب 
خانه سازمانى واقع در بندر انزلى 
به مساحت 456,05 متر مربع  

بصورت نقدى

26,261,650,0001,313,082,500

بندر انزلى، كليور، كوى شهداى 
دولت(فرماندارى)، كوچه اول، 
درب اول، كد پستى 43198-

73545

2000000026000028

  رعايت موارد ذيل الزامى است:
برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد و كليه مراحل فرآيند مزايده، شامل خريد و دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شركت 

در مزايده )وديعه(، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم، از اين طريق امكان پذير مى باشد.
كليه اطالعات امالك و مستغالت (مشخصات، شرايط و نحوه واگذارى يا فروش) در برد اعالن عمومى سامانه مزايده قابل مشاهده، بررسى و انتخاب ميباشد.

 عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى )توكن( با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند: 
مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه:   1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه ( www.setadiran.ir)  با  “ ثبت نام/پروفايل مزايده گر”  موجود است.
 شرايط و مدارك الزم جهت شركت درمزايده:

رعايت شرايط مزايده بر اساس اطالعات منتشر شده در سامانه الزامى مى باشد.
متقاضيان محترم در مزايده الزم است مبلغ تضمين شركت در مزايده(پنج درصد قيمت پايه) را به يكى از روش هاى زير پرداخت نمايند:

ضمانت نامه بانكى در قالب يك دوره سه ماهه كه براى  يك دوره ديگر قابل تمديد باشد، بعنوان وديعه دريافت گردد و اصل ضمانت نامه را تا قبل از روز بازگشايى پاكت به 
دبيرخانه اداره كل راه و شهرسازى واقع در ساختمان شماره 2 تحويل دهند و رسيد دريافت نمايند. 

  به صورت الكترونيك و از طريق درگاه سامانه ستاد پرداخت نمايند. 
به صورت وجه نقد در قالب فيش به شماره حساب 4001037106372777 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران به نام تمركز وجوه سپرده واريز نمايند.

شماره ملى دستگاه: 14002905405     كد اقتصادى: 2176324414000             كد پستى: 41638-33111      

آگهى مزايده عمومى فروش امالك         شماره 28-26/1400  اداره كل راه و شهرسازى استان گيالن
آگهى مزايده عمومى فروش امالك

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان گيالن

نوبت دوم

سازمان آگهي هاي  روزنامه 
جوان تلفني آگهي مي پذيرد 

88498458

اخت�الف اعض�اي دو خان�واده پ�س از 
درگيري ه�اي زي�اد ب�ه قط�ع دو انگش�ت 
يك�ي از آنه�ا منج�ر ش�د. ش�اكي ب�راي 
متهمان درخواس�ت قص�اص كرده اس�ت. 
به گزارش »جوان« سال گذشته مأموران پليس 
ته��ران از درگيري چند مرد ج��وان در خيابان 
ابوذر باخبر و راهي محل شدند. بررسي هاي اوليه 
نشان داد چند مرد جوان با حمله به راننده يك 
خودروي سواري او را با ضربات چاقو و شمشير 

زخمي كرده و از محل گريخته اند. 
محمد كه در بيمارستان تحت درمان قرار داشت 
بعد از بهبود نسبي در حالي كه انگشتان شست 
هر دو دستش قطع شده بود، مورد تحقيق قرار 
گرف��ت. او از دو مرد جوان به نام حس��ن و برزو 
شكايت كرد و در شرح ماجرا گفت: »پدربزرگم 
با پدربزرگ حسن و برزو از 10سال قبل اختالف 
داشت و اين اختالف دنباله دار سال ها ادامه پيدا 
كرد تا جايي كه هر وقت يكي از اعضاي خانواده 
ما با يكي از بستگان حسن روبه رو مي شد، آنها 
با ساير اعضاي خانواده شان تماس مي گرفتند و 
همين باعث درگيري مي ش��د، به همين خاطر 
خانواده هايمان در كالنتري پرونده هاي زيادي 
دارند و همين بهانه اي شد تا هر دو طرف هميشه 
مس��لح به قمه و شمشير باش��ند، حتي زنان و 
دخترانمان نيز وقتي از خانه بي��رون مي روند، 

مسلح به قمه و شمشير هستند.« 
متهم ادامه داد: »آخرين بار سوار ماشين بودم 
و از خيابان عبور مي كردم كه با حس��ن روبه رو 
ش��دم. به هم نگاهي كرديم و او ب��ا چند نفر از 
اعضاي خانواده اش تماس گرف��ت و آنها بعد از 
آمدن به محل با شمش��ير و قمه ب��ه من حمله 
كردند، سپس ماشينم را تخريب كردند و حسن 

نيز با قمه انگشت شست دست چپم را زد. برزو 
نيز با شمش��ير انگشت شست دس��ت راستم را 

قطع كرد.« 
با ثبت اين اظهارات دو مرد جوان شناس��ايي و 
دستگير شدند اما در روند بازجويي ها جرم شان 

را انكار كردند. 
با انكار متهمان، پرونده با توجه به شواهد و قرائن 
موجود كام��ل و به دادگاه كيفري يك اس��تان 
تهران فرستاده شد. دو متهم بعد از تعيين شعبه 
مقابل هيئت قضايي شعبه يازدهم قرار گرفتند. 
در ابتداي جلسه، شاكي بار ديگر شكايت خود 
را مطرح و براي متهمان درخواس��ت قطع عضو 

كرد. 
در ادامه حس��ن در جايگاه قرار گرفت و با انكار 
جرمش گف��ت: »هي��چ درگيري ای ب��ا محمد 
نداش��تم و ضربه اي به دس��ت او نزدم. آن شب 
وقتي باهم درگير شديم، شاهدان با گوشي هاي 
تلفن همراه شان از صحنه درگيري فيلمبرداري 
كردند و اين فيلم نش��ان مي دهد قطع انگشت 
دست محمد كار من نبوده است. قبول دارم چند 
سالي است خانواده هايمان باهم درگير هستند 
اما آن شب من ضربه اي به دست شاكي نزدم.« 

ديگر مته��م نيز جرمش را انكار ك��رد و گفت با 
شاكي درگير نشده است. 

بعد از دفاعي��ات دو متهم در حالي كه ش��اكي 
درخواست قطع عضو را مطرح كرده بود، پرونده به 
دستور هيئت قضايي به پزشكي قانوني فرستاده 
شد تا كارشناسان پس از بررس��ي اوراق پرونده 

اعالم كنند امكان قصاص وجود دارد يا نه. 
به اي��ن ترتيب هيئت قضايي بع��د از اعالم نظر 
كارشناسان پزش��كي قانوني حكمش را صادر 

خواهد كرد. 

 درخواست قصاص براي مردان شمشیرزن

پرونده م�ردي كه متهم اس�ت پس از درگي�ري با كارگر 
رستوران وي را به قتل رس�انده و از كشور گريخته است 
در دادگاه كيفري يك اس�تان تهران بررس�ي مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« پاييز سال 98، مأموران پليس تهران از قتل 
كارگري در يكي از رستوران هاي خيابان ونك باخبر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به افشين 30س��اله بود كه در استراحتگاه 

كارگران رستوران كشته و گلويش بريده شده بود. 
جسد به دستور قضايي به پزشكي قانوني فرستاده شد و صاحب 
رستوران كه مأموران را باخبر كرده بود، مورد تحقيق قرار گرفت. 
او در توضيح گفت: »افش��ين سال ها كارگر رس��تورانم بود. او 
اهل كرمانش��اه و براي كار به تهران آمده بود. ساعتي قبل يكي 

از كارگران كه دوست افش��ين بود تماس گرفت و گفت يكي از 
كارگران افغان به نام بركت با افش��ين درگير شده و او را به قتل 
رسانده است. از شنيدن اين خبر شوكه شدم و بالفاصله با پليس 
تماس گرفتم، سپس به اتاقي كه استراحتگاه كارگران بود، رفتم. 
در قفل بود كه بعد از رس��يدن مأموران قفل در را شكستيم و با 
جسد افشين روبه رو شديم. در اين سال ها بركت و افشين باهم 
اختالفی نداشتند و حاال از بركت خبري نيست و نمي دانم به كجا 

گريخته است.« 
با ثبت اين اظهارات، ديگر كارگران نيز مورد تحقيق قرار گرفتند 
و يكي از آنها به مأموران گفت: »بركت و افشين باهم اختالفي 
نداشتند. آخرين بار مرخصي بودم كه بركت تماس گرفت و گفت 

با مقتول درگير شده و او را به قتل رسانده است. نمي دانستم باور 
كنم يا نه. براي اطمينان با صاحب رستوران تماس گرفتم و او را 

در جريان گذاشتم.«
با ثبت اين اظهارات، تالش براي يافتن عامل قتل آغاز اما در روند 
تحقيقات مشخص شد او از مرز خارج شده است. به اين ترتيب 
پليس ايران از پليس اينترپل درخواست كرد عامل قتل بعد از 
دستگيري به ايران برگردانده شود. به اين ترتيب پرونده بعد از 
كامل شدن تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد تا عامل جنايت بعد از بازداشت در شعبه دهم دادگاه محاكمه 
شود. اين در حالي اس��ت كه اولياي دم براي متهم درخواست 

قصاص را مطرح كرده اند. 

فرار از كشور پس از قتل در اتاق كارگران

كشف 15میلیارد تومان سیگار و تنباكوی فاسدشده
ته�ران  امني�ت  پلي�س  رئي�س 
بزرگ از كش�ف 15ميلي�ارد تومان 
س�يگار و تنباكوی فاس�د خبر داد. 
به گ��زارش »ج��وان« س��رهنگ پيام 
كاوياني گفت: مأموران پليس امنيت در 
جريان تحقيقات خود از دپوي سيگار و 
تنباكوي فاسد در خيابان  مولوي باخبر 

شدند و در بازرسي از محل 14هزار نخ 
س��يگار و 17هزار و 110 بسته توتون 
تنباكوی فاس��د و تاريخ گذشته كشف 
كردند. بررسي ها نشان داد متهمان با 
تغيير تاريخ هاي كاال، اجناس را با تاريخ 
جديد به بازار عرضه مي كردند كه يك 

متهم در اين باره بازداشت شد. 


