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    فرار به عراق 
پس از قتل همسر و فرزند

پرون�ده م�ردي ك�ه مته�م اس�ت پ�س از قت�ل همس�ر و 
ن�وزاد هش�ت ماهه اش ب�ه كش�ور ع�راق گريخته اس�ت، 
با درخواس�ت قصاص از س�وي اولياي دم رس�يدگي مي شود. 
به گزارش جوان، تابس��تان س��ال 98، مأموران پليس از قتل مادر و 
نوزادي هشت ماهه در خانه ش��ان باخبر و راهي محل شدند. بعد از 
حضور مأموران در محل آنها با جسد زن جواني به نام ياسمن و نوزاد 
پسر هشت ماهه اش ميالد روبه رو ش��دند كه با ضربات چاقو كشته 

شده بودند. 
به دستور بازپرس ويژه قتل اجساد كه چند روز از مرگ آنها گذشت 
بود به پزشكي قانوني فرستاده شد و تحقيقات در اين زمينه آغاز شد. 
مأموران در اولين گام از تحقيقات خود، مرد همسايه را كه با مأموران 
تماس گرفته بود و در محل حاضر بود مورد تحقيق قرار دادند. او در 
توضيح گفت: »چند روز پيش زن همسايه با شوهرش درگير شده بود و 
صداي داد و فرياد آنها در ساختمان به گوش مي رسيد. پسر هشت ماهه 
آنها هم به شدت گريه مي كرد. به خاطر درگيري خانوادگي دخالت 
نكرديم تا شايد اين دعوا تمام شود، اما يكباره متوجه شديم صداي آنها 
قطع شد طوري كه انگار كسي در خانه نيست. حاال با گذشت چند روز 
هيچ رفت و آمدي به خانه آنها را نديدم و صدايي هم به گوش نمي رسد. 
از نگراني سراغ آنها را از ديگر همسايه ها گرفتيم، اما آنها هم بي خبر 
بودند. اين شد كه با مأموران تماس گرفتيم و بعد از آمدن آنها وقتي 
قفل در را شكستيم با اجساد آنها روبه رو شديم كه خونين روي زمين 

افتاده بودند و دستان مادر به طرف فرزندش دراز بود.«
بعد از ثبت اين توضيحات شوهر آن زن به نام سجاد به عنوان اولين 
مظنون به قتل تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه در روند تحقيقات و 
بررسي تلفن همراه مشخص شد وي به صورت غير قانوني به كشور 
عراق گريخته اس��ت و تلفن همراه��ش نيز خاموش اس��ت، اما در 
بررسي هاي بيشتر مشخص شد او در فضاي مجازي آنالين در حال 

فعاليت است. 
با بدس��ت آمدن اين اطالعات مأموران خانواده سجاد را كه در غرب 
كشور زندگي مي كردند مورد تحقيق قرار دادند. پدر سجاد وقتي مورد 
تحقيق قرار گرفت در توضيح به مأموران گفت: »پسرم چند سال قبل 
دانشجو بود و در تهران درس مي خواند. او با دختري آشنا شده بود و 
قصد ازدواج داشت، اما ما مخالف اين ازدواج بوديم. سجاد به حرف ما 
گوش نكرد و با آن دختر ازدواج كرد و صاحب يك فرزند دختر شد به 
خاطر اختالف عقيده نتوانست زندگي اش را ادامه بدهد به همين خاطر 

همسرش را طالق داد.«
مرد سالخورده ادامه داد: »س��جاد بعد از طالق همسرش، اين بار در 
تهران با ياسمن آشنا شد. او به شهرمان برگش��ت و در اين باره با ما 
صحبت كرد. بعد از شنيدن حرف هاي او و گرفتن بعضي مشخصات از 
ياسمن با اين ازدواج هم مخالف بوديم، اما سجاد دست بردار نبود و اين 
بار هم به حرف ما گوش نكرد. وقتي سماجت سجاد را ديدم عصباني 
شدم و به او گفتم اگر با ياسمن ازدواج كند ديگر او را در جمع خانواده 
نمي پذيريم. حتي به او گفتيم اجازه ندارد با بقيه فاميل هم رفت و آمد  
كند  و تماس داشته باشد. سجاد همه اين سختگيري ها را قبول كرد و 
گفت عاشق ياسمن است به همين خاطر اين بار هم اعتنايي نكرد و با 
آن دختر ازدواج كرد. مدتي گذشت و از او بي خبر بوديم تا اينكه متوجه 
شديم او و همسرش چند ماهي بعد از ازدواجشان از تهران به شهرمان 
آمده اند. ما آنها را نپذيرفتيم و به خانه راه نداديم اين شد سجاد به خانه 

پسر عمويش رفت و فرداي آن روز هم به تهران برگشت.«
آن مرد گفت: »باور كنيد در اين س��ال ها از او هيچ خبري نداشتيم 
تا اينكه فهميديم صاحب يك فرزند پسر ش��ده اند. بعد از آن روزي 
پسرعمويش گفت سجاد چند بار با او تماس گرفته است، اما او پاسخ 
تماس هايش را نداده است. او از صحبت هاي سجاد متوجه شده بود كه 
به پول نياز داشته اما پسرعمويش به او گفته بود تا زماني كه با خانواده 

آشتي نكرده نمي تواند كاري براي او انجام دهد.«
مرد سالخورده در خصوص اختالف پسر و عروسش گفت: »پسرم در 
كارهاي فني كار مي كرد و به صورت تجربي آنها را ياد گرفته بود، اما 
شنيده بودم اين اواخر بيكار شده بود و مشكالت مالي زيادي داشت. 
من فقط در جريان همين مش��كل بودم و از اختالف هاي بين آنها 

اطالعي نداشتم و نمي دانم چرا اين حادثه تلخ رقم خورد.«
بعد از توضيحات پدر متهم، مأموران اين بار خانواده مقتول را مورد 
بازجويي قرار دادند. پدر مقتول كه به س��ختي صحبت مي كرد در 
اظهاراتش گفت: »روزي كه سجاد به خواستگاري دخترمان آمد من 
و مادرش مخالف بوديم اما ياسمن اصرار داشت با سجاد خوشبخت 
مي ش��ود. به ناچار قبول كرديم چون فكر مي كرديم آنها عاشق هم 
هستند. باالخره ازدواج آنها انجام شد و در اين مدت نديديم آنها يكبار 
با هم درگير باشند و هيچ وقت متوجه اختالف آنها نشديم. حتي تا 
االن هم نمي دانم اين حادثه هولناك به چه علت اتفاق افتاده است. 
هر وقت دخترم را مي  ديدم و از او درباره زندگي اش و شوهرش سؤال 
مي كردم راضي بود و گله اي نداشت فقط مي دانستم دامادم بيكار است 

و مشكالت مالي زيادي دارد اما هيچ وقت از ما كمك نخواست.«
با ثبت اظهارات دو خانواده از آنجايي كه شوهر مقتول همچنان متواري 
بود و تالش پليس براي شناسايي و دستگيري او ناكام مانده بود، از 
پليس اينترپل درخواست شد تا شوهر مقتول را كه به كشور عراق 

متواري شده بود را شناسايي كرده  و به ايران برگرداند. 
به اين ترتيب پرونده با درخواست قصاص از سوي پدر و مادر مقتول 
كامل شد و به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. پرونده 
بعد از تعيين شعبه به دفتر شعبه دهم دادگاه ارجاع داده شد تا بعد از 

تعيين وقت از سوي هيئت قضايي شعبه رسيدگي شود. 

به گزارش جوان، ساعت 11 صبح جمعه اول شهريور 
سال 98 بود كه به مأموران پليس پايتخت خبر رسيد 
از طبقه اول مجتمع مسكوني حوالي خيابان قلهك 

صداي شليك چند تير شنيده شده است. 
يكي از ساكنان ساختمان مس��كوني به مأموران 
گفت: پس از شنيدن صداي شليك چند تير ديدم 
كه پسر همس��ايه طبقه اول پيكر خونين پدرش 
را از س��اختمان بيرون آورد و مدعي ش��د كه مرد 
ناشناسي به او شليك كرده و بعد هم با آمبوالنس به 

بيمارستان منتقل كرد. 
     فرار از بيمارستان 

با اعالم اين خبر تيمي از مأموران كالنتري 124 قلهك 
راهي بيمارستان شدند كه دريافتند مرد زخمي بر اثر 
شليك تيري به قفسه سينه  اش روي تخت بيمارستان 
به كام مرگ رفته و پسرش نيز از محل گريخته است.  
يكي از كاركنان بيمارستان گفت: دقايقي قبل پسر 
جواني به نام فريد پيكر خونين پدرش را به بيمارستان 
منتقل كرد و مدعي شد كه پدرش زباله هاي خانه شان 
را به داخل خيابان برده و در نزديكي س��طل زباله از 
سوي مرد ناشناسي هدف شليك گلوله قرار گرفته 
است.  پس از اين مرد زخمي به اتاق عمل منتقل شد 
و تيم پزشكي هم براي نجات جانش تالش زيادي 
كردند اما او فوت كرد كه متوجه شديم پسرش هم از 

بيمارستان فرار كرده است. 
     دكتر روانپزشك 

بررس��ي هاي مأموران پليس نش��ان داد مقتول مرد 
50 س��اله اي به نام كيوان اس��ت كه مدرك دكتري 
روانپزشكي داش��ته و  كالس هاي عرفان مختلط هم 
برگزار مي ك��رده و زمينه بخت گش��ايي و رمالي هم 
فعاليت داشته است.  مأموران پليس در ادامه همراه 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران براي 

بررسي حادثه به خانه مقتول رفتند. 
      كلكسيون اسلحه 

يكي از اتاق هاي كي��وان دفت��ر كاري اش بود كه 
مأموران پليس داخل آن كلكسيوني از تفنگ هاي 
جنگي، ش��كاري قديمي و جديد كش��ف كردند 
كه حكايت از آن داش��ت مقتول عالقه زيادي به 
جمع آوري انواع اسلحه داش��ته است. همچنين 
تيم جنايي پس از كش��ف كلت كمري كه مقتول 
با آن به قتل رس��يده بود با آثار شليك تير روي در 
و ديوار روبه رو شدند كه نشان مي داد مقتول پس 
از درگيري با پس��رش قصد فرار از خانه را داش��ته 
است كه از پشت هدف شليك گلوله قرار مي گيرد 

و زخمي مي شود. 
     برادرم قاتل است 

پسر كوچك مقتول كه شاهد حادثه بود به مأموران 

گفت: پدرم با فريد مش��اجره لفظي مي كردند كه 
درگيري آنها باال گرفت و ناگهان برادرم اس��لحه 
كلتي را از اتاق برداش��ت و به سوي پدرم شليك و 

او را زخمي كرد. 
همسر مقتول هم گفت: چند روز قبل مادرم فوت 
كرد و لحظه حادثه هم در مراسم ختم مادرم بودم 
كه به من خبر دادند ش��وهرم با ش��ليك گلوله به 
قتل رسيده اس��ت و االن هم نمي دان��م قاتل چه 

كسي است. 
     يك سال و نيم بعد 

همه ش��واهد و مدارك حكايت از آن داشت فريد 
قاتل پدرش است و به همين سبب مأموران پليس 
وي را به عنوان مظن��ون به قتل تحت تعقيب قرار 
دادند كه دريافتند وي پس از قتل مقدار زيادي دالر 
از گاوصندوق پدرش برداشته و به مكان نامعلومي 
گريخته اس��ت.  چند روز قبل در حالي كه حدوداً 
يك س��ال و نيم از حادثه گذش��ته بود و همچنان 
تحقيقات براي دستگيري قاتل فراري ادامه داشت 
مردي به مأموران پليس خبر داد كه قاتل هر چند 
روز يك بار شب ها به ديدن مادرش مي رود و االن 
هم در خانه شان پيش مادرش است.  بدين ترتيب 
مأموران پليس به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي، 
بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور جنايي تهران 
براي دس��تگيري قاتل فراري راهي خانه مقتول 

شدند. 
    گروگانگيري 

فريد وقتي متوجه ش��د مأم��وران پليس براي 
دس��تگيري او قصد ورود ب��ه خان��ه را دارند به 
پش��ت بام فرار ك��رد و از آنجا ب��ه داخل كوچه 
رفت و با كرايه كردن پيك موتوري به س��رعت 
از محل گريخت كه مأموران پليس به تعقيب او 
پرداختند.  در ادامه مأموران پليس با شليك چند 
تير هوايي به راننده موتور سيكلت دستور ايست 
دادند و مرد موتور س��وار هم وقتي متوجه شد 
مأموران پليس در تعقيب ترك نشين او هستند 
موتور س��يكلتش را كنار خيابان نگه داشت.  در 
چنين شرايطي قاتل فراري با پاي پياده فرار كرد 
و پس از طي مس��افتي خودروي پرايدي را ديد 
كه زن و م��ردي سرنش��ين آن بودند كه جلوی 
خانه اي توقف كرده بود. متهم به سرعت خودش 
را به خودروي پرايد رساند و در خودروی باز كرد 
و راننده را به بيرون كش��انده تا با گروگانگيري 

از محل فرار كند اما همس��ر راننده پرايد كه در 
صندلي جلو نشسته بود و فهميد مرد جوان قصد 
سرقت خودرو را دارد بالفاصله سوئيچ خودرو را 
برداشت و به داخل خيابان پرت كرد . در حالي كه 
كشمكش بين راننده خودرو و متهم ادامه داشت 
مأموران پليس از راه رس��يدند و قاتل فراري را 

قبل از گروگانگيري به دام انداختند. 
      اعتراف به قتل 

متهم پس از انتقال به اداره پليس به قتل پدرش 
اعتراف كرد و در ادعايي گفت: پدرم روانپزشك 
بود و كالس عرفان هم برگ��زار مي كرد كه من 
مخالف او ب��ودم. او در پوش��ش كالس هايش از 
ش��اگردان و مريدانش كالهب��رداري مي كرد و 
ب��ه بهانه بخت گش��ايي و رمالي پ��ول زيادي از 
مش��تريانش مي گرفت. مدتي بود ك��ه با پدرم 
مش��كل مالي پيدا كرده بودم ك��ه گاهي با هم 

درگير مي شديم. 
روز حادثه مادرم در مراس��م خت��م مادرش بود 
و من، پدرم و برادر كوچكم كه بيمار اس��ت در 
خانه بوديم. من با پدرم درگير شدم كه به اتاقش 
رفتم و از كلكسيون اسلحه هايش كلتي برداشتم 
و به س��وي او ش��ليك كردم. قصد نداشتم او را 
بكشم و به همين دليل وقتي زخمي شد او را به 
بيمارستان رساندم تا از مرگ نجات پيدا كند كه 
آنجا به دروغ گفتم پ��درم داخل خيابان زخمي 

شده است. 
    گور خوابي 

وقتي فهميدم پدرم فوت كرده از بيمارستان به 
خانه مان آمدم و مبلغ 25 هزار دالر از گاوصندوق 
پدرم برداشتم و فرار كردم. مدتي شب ها از ترس 
اينكه در دام مأموران گرفتار نش��وم گور خوابي 
مي كردم و مدتي ه��م در باغ يكي از بس��تگان 
نزديكمان مخفي شده بودم.  از آنجايي كه خيلي 
وابسته به مادرم بودم هر از گاهي شب ها به ديدن 
مادرم مي آمدم و دوباره به مخفيگاهم مي رفتم 
تا اينكه ش��ب حادثه پيش م��ادرم آمدم و قصد 
داشتم خودم را به پليس معرفي كنم كه مأموران 
پليس وارد خانه مان شدند و دوباره از ترس فرار 

كردم اما به دام افتادم. 
متهم پس از اعتراف به قتل پدرش به دستور قاضي 
حبيب اهلل صادقي براي تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

حرام خوري خوشمزه است
روح نظامي گنجوي شاد كه فرمود: هردم از اين باغ بري مي رسد/ نغزتر 

از نغزتري مي رسد
اين بيت از ش��عر نظامي، وصف حال دولت مستقر اس��ت كه از زمان 
استقرارش هر چند مدعي ايجاد اعتدال در جامعه بود، اما ثمره اي جز 
ترويج بي  اعتمادي و نفاق برجاي نگذاشت. بي اعتمادي از آن روي كه 
سرمايه  اجتماعي را كه يكي از مهم ترين پشتوانه هاي هر كشور است 
برباد داد. اين را هم اضافه كنم كه اين يك يادداشت سياسي نيست، 
اما رفتار و سخنان بي پايه و اساس بسياري از سياستمداران به آسيب 
اجتماعي تبديل مي شود، از همين روست كه وقتي رئيس دولت سخني 
هر چند اميدبخش بر زبان مي راند، با واكنشي منفي از سوي مردم مواجه 
مي شود. مثاًل وقتي مي گويد »من هنوز واكسن نزده ام، چون نوبت به 
من نرسيده«، سخنش باورپذير جلوه نمي كند و با طنز در شبكه هاي 
اجتماعي دست به دست مي شود. سابقه اين بي اعتمادي از آن جا نشئت 
مي گيرد كه زماني گفت: »چنان رونق اقتصادي ايجاد كنيم كه كسي 
دنبال يارانه نرود. « وقتي اين س��خن را با وضع موجود جامعه قياس 
مي كنيم متوجه مي شويم فعاليت هاي صورت گرفته دولت از يك سو 
اشرافگران را اشرافي تر و از ديگر سو راهروهاي دادگستري ها، زندان ها و 
آرامگاه ها را شلوغ تر كرده است. همين چندي قبل بود كه خيل عظيمي 
از متقاضيان حضور در آوردگاه بورس به پش��توانه سخن وي سرمايه 
زندگي ش��ان را روانه بازار بورس كردند، اما به خاك سياه نشستند و 
ثمره آن روانه جيب سرمايه داران شد. در همين دولت مستقر است كه 
مشخص مي شود واكسن هايي كه بايد به رفتگران تزريق شود را مديران 
شهري و غير شهري تزريق مي كنند. آنها به زعم  اين كه مي دانند بايد 
در نوبت رسيدگي قرار گيرند، اما به راحتي وجدانشان قبول مي كند 
حق رفتگري بي بضاعت را باال بكشند. اگر رفتگر به خاطر ابتال به كرونا 
كنار خيابان يا در راهروي بيمارس��تاني دولتي جانش را از دست داد 
ماللي نيست اما در سايه همين مديريت دولتي بايد به مدير شهري و 
اقمارش واكسن خارج از نوبت تزريق شود تا حياتشان ادامه پيدا كند. 
يا همين طور يك نفر نيست پيدا شود و بگويد 200 هزار دوز واكسني 
كه در چرخه تزريق گمش��ده كجا رفت و ثروت كدام مدير دولتي را 
افسانه اي تر كرده است؟ چگونه مي ش��ود در سايه اين همه ادعاهاي 
پرطمطراق 200 هزار دوز واكسن گم شود يا راه به بازار سياه پياد كند و 
آب هم از آب تكان نخورد؟ كجاي دنيا را مي شود پيدا كرد كه مديران 
مدعي اش براي كسب قدرت و ثروت بيشتر اين گونه بخت ملت خويش 
را سياه كند؟ چگونه است كه در شوراهاي شهر اين گونه فساد ايجاد 
مي شود به گونه اي كه شوراهاي شهر به جرم فساد منحل مي شوند و 
آب هم از  آب تكان نمي خورد؟ اين ها و بيشتر از اين ها اتفاق هاي ناگواری 
است كه مدام مقابل چشمان همگان در حال روي دادن است كه در آن 
عده اي قليل اموال عمومي و غير عمومي مردم را مي خورند و آب هم از 

آب تكان نمي خورد. 
 

حسين فصيحي

گورخوابی پس از قتل پدر

 پس�ر جواني كه پدر روانپزشكش را 
يكسال و نيم قبل به خاطر اختالف مالي 
با شليك گلوله به قتل رسانده بود، پس 
از دستگيري مدعي شد كه براي فرار 
از دس�ت پليس گور خوابي مي كرده 
است. متهم هنگام دستگيري به سبك 
فيلم هاي گنگستري قصد فرار از دست 

پليس را داشت كه به دام افتاد. 

پرونده مرد دو زنه كه متهم اس�ت س�وار 
بر خودروي زانتيا در پوش�ش مس�افربر 
ب�ه زن�ان و دخت�ران تع�رض ك�رده ب�ا 
افزاي�ش ش�كايت هاي مط�رح ش�ده 
وارد مرحل�ه اي تازه ش�د. پليس آگاه�ي 
پايتخت از شاكيان درخواست كرده براي 
طرح ش�كايت به پليس مراجع�ه كنند. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه مرتضي 
نث��اري، مع��اون مبارزه ب��ا جرائ��م جنايي 
پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: شكايت هاي 
مطرح شده عليه مرد فريبكار از ساعت شش 
عصر 23 دي  سال گذش��ته به جريان افتاد. 
آن روز زني 40 ساله به پليس خبر داد كه از 
سوي راننده خودروي عبوري مورد آزار قرار 
گرفته اس��ت. او گفت: در عبدل آباد منتظر 
تاكس��ي بودم تا به خانه ام در خاني آباد بروم 
كه يك خودروي عبوري كه به نظرم پژو آمد 
توقف كرد و بعد از گفتن مسير در صندلي جلو 
سوار شدم. به جز من زن ديگري در صندلي 
عقب سوار بود كه بعد از طي مسافتي پياده شد 
و راننده به مسيرش ادامه داد. او هنوز مسافت 
زيادي را نرفته بود كه ناگهان وارد يك مسير 
فرعي شد كه اعتراض كردم. راننده گفت كه 

به خاطر ترافيك وارد اين مسير شده اما او به 
سمت جاده بهشت زهرا حركت كرد. متوجه 
نيت شومش شدم. خواس��تم در را باز كنم 
كه متوجه شدم دستگيره اش باز شده است. 
او در محلي خلوت توقف كرد و بدون توجه 
به التماس هايم به من تع��رض كرد. بعد هم 
من را در محلي خلوت حوالي شهر رها كرد 
و گريخت. خيلي زود بررسي هاي كارآگاهان 
اداره شانزدهم پليس آگاهي پايتخت با بررسي 
دوربين هاي مداربسته و چهره نگاري از متهم 
به جريان افتاد. شامگاه 26 بهمن ماه 99 و در 
حالي كه بررس��ي ها جريان داش��ت اين بار 
دختري 22 ساله شكايت مشابهي مطرح كرد. 
او گفت كنار متروي شريعتي منتظر تاكسي 
بودم تا به خانه بروم كه خودروي مس��افربر 
عبوري كه به نظرم پژو آمد توقف كرد و من 
در صندلي جلو سوار شدم. س��ه نفر هم در 
صندلي عقب سوار بودند. بعد از طي مسافتي 
آن س��ه نفر پياده ش��دند. راننده كه مردي 
الغر و كچل بود و حدوداً 50 س��ال داشت به 
مس��يري فرعي پيچيد كه اعتراض كردم. او 
بدون توجه به اعتراضم م��ن را تهديد كرد و 
به سمت جاده بهش��ت زهرا حركت كرد. در 

محلي خلوت به من تعرض كرد و سپس من 
را حوالي شهر رها كرده و گريخت. با مطرح 
شدن اين شكايت مشخص شد كه اين زن هم 
از سوي همان راننده تحت تعقيب مورد آزار 
قرار گرفته است. تحقيقات پليس با اطالعاتي 
كه اين زن در اختيارشان گذاشته بود بار ديگر 
جريان پيدا كرد تا اينكه شكايت سوم هم به 
پليس گزارش شد. زن جوان گفت كه موفق 
شده چند رقم از پالك خودروي متهم را كه 
يك زانتيا بوده يادداش��ت كند كه آن را در 
اختيار پليس گذاشت. بعد از به دست آمدن 
اين سرنخ بود كه مخفيگاه متهم شناسايي و 

او بازداشت شد.
 متهم وقتي مقابل ش��اكيان مواجه شد به 
جنايت هاي سياه خود اعتراف كرد. او گفت 
من قبالً دو بار ازدواج كرده ام و هر دو همسرم 
را طالق داده ام. او گفت: من دس��تگيره در 
جلوي خودرو را به عمد خ��راب كردم و به 
اين ش��يوه وقتي زنان در صندلي جلو سوار 
مي شدند راه فرارشان را مي بستم. در حالي 
كه تحقيق��ات از متهم جريان داش��ت زن 
ديگري وارد اداره پليس ش��د و عليه متهم 
ش��كايت كرد. او گفت مدتي قبل به همان 

ا فز  ا  يش  قر با نيا ن   پر  و  ند ه
 شكا  ر  چي   زنا  ن    پا  يتخت

نابسامانیحملونقلعموميبهشكلگيريپروندههايجناييبسياريمنجرشدهاست

ش��يوه از س��وي متهم مورد آزار قرار گرفته است. او گفت: ش��ب حادثه وقتي 
متهم خواس��ت به من تعرض كند مقابلش مقاومت كردم. او ضربه اي به سرم 
زد كه بيهوش شدم و متهم در همان حال بيهوشي به من تعرض كرد. وقتي به 
بيمارستان منتقل شدم متوجه شدم كه جمجمه ام ترك برداشته و پرده گوشم 

پاره شده است. 
سرهنگ كارآگاه مرتضي نثاري، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: دستور انتشار تصوير بدون پوشش متهم از سوي بازپرس شعبه ششم 
دادسراي امور جنايي پايتخت صادر شده است. وي از شاكيان احتمالي خواست 
براي مطرح كردن شكايت به شعبه ششم دادس��راي امور جنايي تهران يا اداره 
شانزدهم پليس آگاهي مراجعه كنند يا با شماره تلفن 51055516 پليس آگاهي 
تماس بگيرند. سرهنگ نثاري به شاكيان اطمينان داد كه مشخصات و هويت آنها 

برمال نخواهد شد. 

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانون
تعيينتكليفوضعيتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
برابر رای شماره 4002283 مورخه 99/9/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك گرمی تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی خانم گل اندام بشيری نوراهلل بيگلو به 
شماره شناسنامه 40 كد ملی 1620811383 فرزند اسبر نسبت به ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 203 متر مربع قس��متی از پالك 14 اصلی واقع در قريه حاجی احمد 
كندی بخش 16 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمی خريداری از مالك رس��می آقای برات 
بشيری محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشد می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 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 قضايی تقديم نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول روز يكشنبه مورخه 1400/2/26

تاريخ انتشار نوبت دوم روز دوشنبه مورخه 1400/3/10     
م الف:1014   

سعید نیکخو، مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی

برگ س�بز،برگ كمپانی و كارت شناس�ايی خودرو پژو تيپ 
GLX 405 مدل  1383 رنگ مش�كی متاليك شماره پالک ) 
ايران 89  144 ب41( به شماره موتور 12483021078و شماره 
شاس�ی 83022142 متعلق به زينب روزبان مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

برگ س�بز خودرو پرايد تيپ جی تی ايك�س آی مدل  1383 
رنگ مشكی روغنی ش�ماره پالک ) ايران 68  417 ب 43( به 
 S1412283325691 شماره موتور 00942977 و شماره شاسی
متعلق به فرهاد پور زارع مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

  قتل برادر با چاقو 
م�رد ميانس�الي پ�س از قت�ل ب�رادر جوان�ش از مح�ل فرار 
كرد. تحقيق�ات براي دس�تگيري ب�رادر ناخلف ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 23 ارديبهشت قاضي 
حبيب اهلل صادقي،  بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با 
تماس تلفني مأموران كالنتري امامزاده حسن از قتل پسر جواني با خبر 

و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه كه آپارتمان مس��كوني در خيابان فالح 
است با جسد پسر 36 ساله اي روبه رو شدند كه با اصابت ضربه چاقويي 
به گردنش به قتل رسيده بود.  بررسي ها نشان داد مقتول همراه برادر 
42 س��اله اش در اين خانه زندگي مي كرده است كه لحظاتي قبل در 
درگيري با او به قتل مي رسد.  خواهر زاده مقتول گفت: من در واحد 
كناري آنها زندگي مي كنم كه لحظاتي قبل متوجه صداي درگيري دو 
دايي ام شدم. وقتي از خانه ام بيرون آمدم در خانه آنها باز بود و وارد خانه 
آنها شدم كه ديدم دايي كوچكم خونين روي زمين افتاده و دايي بزرگم 
نيز فرار كرده است.  همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني 
مأموران پليس به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي تحقيقات گسترده اي 

را براي دستگيري قاتل فراري آغاز كردند. 

مرگ 5 سرنشین پژو  
در سقوط شبانگاهي

س�قوط خودروي س�واري پژو 206 ب�ه كان�ال آب در بزرگراه 
ش�هيد ياس�يني م�رگ پن�ج سرنش�ين آن را رق�م زد. 
به گزارش جوان، جالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران گفت: 
ساعت 23:0٧ جمعه 24 ارديبهشت آتش نشانان از حادثه از سقوط 
خودروي پژو به كانال آب در بزرگراه ياسيني با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه خودروي پژو 206 به كانال آب 
كه خشك بود واژگون شده و به علت ش��دت حادثه خودرو كاماًل 
مچاله شده است. بررسي ها نش��ان داد كه خودرو از مسير بزرگراه 
ش��هيد بابايي در حال تردد بوده كه به داليل نامش��خصي پس از 
برخورد ب��ا گاردريل هاي كن��اري بزرگراه به كانال حاش��يه جاده 

ياسيني سقوط كرده  است. 
ج��الل ملكي ادامه داد: در بررس��ي هاي بعد مش��خص ش��د پنج 
سرنشين خودرو كه چهار مرد و يك زن 30 تا 40 ساله بوند به علت 
شدت جراحت جان باخته اند كه اجساد به پزشكي قانوني منتقل 

شد. علت حادثه از سوي پليس در دست بررسي است. 

مرگ مادر و دختر 
 زیر چرخ هاي كامیون

تصادف س�واري پراي�د با كامي�ون در محور حس�ن آباد به 
چرمش�هر ته�ران ك�ه ب�ه ج�اده م�رگ مع�روف اس�ت 
اي�ن ب�ار م�رگ م�ادر و دخت�ر خردس�ال را رق�م زد. 
به گزارش جوان،  مأموران پليس راه تهران از حادثه رانندگي در 
محور حسن آباد به چرمشهر با خبر شده و در محل حاضر شدند. 
بررسي ها نش��ان داد كه س��انحه بين خودروي پرايد و كاميون 
رقم خورده كه در جري��ان آن راننده و سرنش��ين پرايد كه زن 
30 ساله و دختربچه شش ساله اش بودند به علت شدت جراحت 

فوت شده اند. 
بررسي هاي بيشتر نشان داد كه راننده پرايد به علت عدم توانايي 
در كنترل خودرو در پيچ از روبه رو با كامي��ون تصادف كرده به 
طوري كه كاميون 20 متر پرايد را زير چرخ هاي خود كشيده و 

كنار مسير متوقف شده است. 


