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درخواست ديه از بيت المال 
براي قتل مرد كارتن خواب

دستگيري  زورگيران حرفه اي 

شليك به همسر سابق !

دايي خطاکار دوباره قتل را انکار کرد 

ناكامي پليس براي يافتن عامل قتل مرد كارتن خواب موجب شد 
فرزندان او در دادگاه درخواس�ت ديه از بيت المال را مطرح كنند. 
به گزارش جوان، اوايل پاييز سال ۹۴، مأموران پليس تهران از كشف 
جسد مرد ميانس��الي در يكي از خيابان هاي جنوب شهر باخبر و راهي 
محل شدند. بررسي هاي اوليه حكايت از آن داش��ت مقتول معتاد به 

مواد مخدر بود و مدت ها در پاتوق معتادان كارتن خواب بوده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت همسر داوود 50 ساله 
مورد تحقيق قرار گرفت. او در توضيح به مأموران گفت: »چند سال قبل 
با داوود آشنا ش��دم و با هم ازدواج كرديم. ما صاحب يك فرزند دختر 
ش��ديم تا اينكه داوود به خاطر مصرف باالي مواد ما را ترك كرد. از او 

خبري نداشتم تا اينكه جسدش در پاتوق معتادان كشف شد.«
او در ادامه گفت: »داوود بعد از ازدواج با من گفت در دزفول هم همسر و 
دو فرزند ديگر داشته كه آنها را رها كرده و به تهران آمده و با من ازدواج 

كرده است.«
بدين ترتيب مأموران همس��ر اول و فرزندان مقتول در شهر دزفول را 
شناس��ايي و از آنها تحقيق كردند، اما آنها اطالعاتي درباره عامل قتل 

پدرشان نداشتند. 
پس از اين تحقيقات براي يافتن عامل يا عامالن قتل ادامه داش��ت تا 
اينكه مأموران دريافتند او با ضربه چاقوي يكي از دوس��تان معتادش 

كشته شده است و عامل قتل نيز به مكان نامعلومي گريخته است. 
در حالي كه شش س��ال از حادثه گذشته و مأموران موفق به شناسايي 
و دستگيري قاتل نش��دند، فرزندان مقتول با نوشتن نامه اي به دادگاه 

درخواست ديه از بيت المال را مطرح كردند. 
با اين درخواس��ت پرونده بعد از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده ش��د تا اينكه در اولين نوبت رسيدگي روي 

ميز هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، همسر مقتول در جايگاه ايستاد و گفت: »ما 
اهل دزفول هستيم و داوود س��ال ها قبل به خواستگاري ام آمد و با هم 
ازدواج كرديم. صاحب دو فرزند شديم كه داوود گرفتار اعتياد شد و از 
آنجايي كه درآمد خوبي نداشت ما را رها كرد و به تهران آمد. او بعد از آن 
ديگر سراغي از ما نگرفت به همين خاطر از سرنوشت او اطالعي نداشتيم 
تا اينكه پليس با ما تماس گرفت و گفت جسدش را پيدا كرده است. من و 
فرزندانم پيگير ماجرا بوديم تااينكه فهميديم او ازدواج كرده و صاحب 
يك فرزند دختر شده است. حاال بعد از س��ال ها فرزندانم در دادگاه با 

دختري روبه رو شدند كه خواهر آنهاست.«
وي در پايان گفت: »من در اين س��ال ها با س��ختي فرزندانم را بزرگ 
كرده ام. به همين خاطر حاال كه مأموران پليس موفق نش��ده اند قاتل 
شوهرم را دس��تگيركنند از طرف فرزندان صغيرم تقاضاي ديه از بيت 

المال دارم.«
همسر دوم مقتول نيز در جايگاه ايستاد و گفت: »من مي دانستم شوهرم 
دو فرزند دارد، اما آدرسي از آنها نداشتم. من هم بعد از اينكه شوهرم ما را 
رها كرد.  دخترم را به سختي بزرگ كردم و حاال هم گذران زندگي برايم 
سخت اس��ت. به همين خاطر از طرف دختر صغيرم تقاضاي پرداخت 

ديه از بيت المال دارم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.

زن و م�رد جوان�ي ك�ه پ�س از س�رقت 
خ�ودروي س�واري ليف�ان دس�ت ب�ه 
زورگيري ه�اي س�ريالي از ش�هروندان 
تهران�ي مي زدن�د ب�ه دام افتادن�د. 
 به گزارش جوان، روز جمع��ه 1۴ خرداد به 
مأموران پليس تهران خبر رسيد زن و مردي 
جوان خودروي سواري ليفان شهروندي را 

سرقت كرده اند. 
با ش��كايت صاحب خ��ودرو پرون��ده براي 
رس��يدگي در اختيار تيم��ي از كارآگاهان 
پايگاه هفت��م پليس آگاهي ق��رار گرفت.  در 
حالي كه تحقيقات درب��اره اين حادثه ادامه 
داش��ت مأموران پليس دريافتند س��ارقان 
پس از سرقت خودرو با سالح سرد اقدام به 
زورگيري از شهروندان و مغازه هاي محدوده 
ش��رق تهران مي كنند.  بدي��ن ترتيب براي 
دستگيري سارقان زورگير پالك خودروی 
س��رقتي در اختيار مأموران گش��ت پليس 
قرار گرفت تا اينكه كارآگاهان يگان گش��ت 
پليس آگاهي در ساعت ۴ بعد از ظهر بيست و 
دوم خرداد ماه هنگام گشت زني در محدوده 
خيابان پيروزي به خودروي ليفان كه زن و 

مردي راننده و سرنشين آن بودند مشكوك 
شدند. مأموران پليس پس از استعالم پالك 
خودرو از مركز دريافتند خودروي س��رقتي 
است كه به راننده دس��تور ايست دادند، اما 
راننده خودرو با ديدن مأموران با س��رعت از 
محل گريختند.  بدين ترتيب تعقيب و گريز 
مأموران و سارقان رقم خورد تا اينكه پس از 
طي مسافت كوتاهي و شليك چند تير هوايي 
سارقان به دام افتادند.  سرهنگ كارآگاه كرم 
يوسفوند، رئيس مركز عمليات پليس آگاهي 
گفت: دو متهم به نام هاي فرامرز و س��هيال 
پس از دس��تگيري به پليس آگاهي منتقل 
شدند كه مشخص شد متهمان همان زن و 
مردي هستند كه از مدتي قبل تحت تعقيب 
مأموران پليس قرار داشتند.  وي با بيان اينكه 
دو متهم داراي چندين فقره سابقه كيفري 
بودند، افزود: كارآگاهان در بازرسي از داخل 
خودرو دو قبضه س��الح شمشير و يك ديلم 
و از داخل كيف سرنش��ين يك قبضه چاقو 
كشف كردند و پس از آن دو متهم به دستور 
مقام قضايی براي تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

2 كشته در سقوط هواپيماي آموزشي 
س�قوط يك فروند هواپيماي آموزشي در 
شهرستان گرمه اس�تان خراسان شمالي 

دو كشته برجاي گذاشت. 
به گ��زارش جوان، فرمانده انتظامي اس��تان 
خراس��ان ش��مالي با اعالم اي��ن خبر گفت: 
در پ��ي اعالم يك م��ورد س��انحه هوايي در 
ساعت 13:56روز يك ش��نبه 30 خرداد، در 
منطقه رباط قربيل شهرس��تان گرمه عوامل 

انتظامي و امدادي به محل اعزام شدند. 
بررس��ي هاي مأموران در محل حادثه نشان 

داد ي��ك فروند هواپيماي آموزش��ي متعلق 
به شركت )فرا سپهرايرانيان( داراي مجوز از 
سازمان هوانوردي كشور كه در مسير كالله 
به بجنورد در ح��ال پرواز بوده ك��ه به علت 
نامعلومي در دو كيلو مت��ري پمپ گاز رباط 
قربيل سقوط مي كند و  دو سرنشين هواپيما 

كشته مي شوند. 
سردار  سعيد مطهري زاده افزود: علت سقوط 
هواپيما در حال بررس��ي اس��ت و از طريق 
شركت هواپيمايي اطالع رساني خواهد شد. 

مرد جواني كه در درگيري به خاطر اختالف   ارثيه 
يك�ي از خواهرزاده هايش را به قتل رس�انده بود، 
براي دومين بار محاكمه ش�د و قت�ل را انكار كرد. 
به گزارش ج��وان، پاييز س��ال ۹۷، مأم��وران پليس 
ورامين از مرگ مش��كوك پس��ر جوان��ي در يكي از 
بيمارس��تان هاي ش��هر باخبر و راهي محل ش��دند. 
بررسي هاي اوليه نشان داد مرد جوان به نام بابك در 
يك درگيري دس��ته جمعي با ضربه چاقوي دايي اش 
زخمي ش��ده اما بع��د از انتقال به بيمارس��تان فوت 
كرده است. با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، دايي 
مقتول به نام رضا تحت تعقيب قرار گرفت و چند روز 

بعد از حادثه بازداشت شد. 
   اعتراف به درگيري 

او به پليس آگاهي منتقل ش��د، ام��ا در بازجويي ها با 
اظهارات ضد نقيضي قتل را انكار كرد و گفت: »قبول 
دارم در درگيري ش��ركت كردم اما من شروع كننده 
درگيري نبودم و قصد قتل نداش��تم. در آن درگيري 
تعداد زيادي از اقوام بودند به همي��ن خاطر احتمال 
مي دهم ضربه كاري را فرد ديگري به بابك زده باشد.«

متهم در شرح ماجرا گفت: »مدتي قبل خانه اي خريدم 
و به تازگي به آن خانه اسباب كش��ي كرده بودم. خانه 
جديد كولر نداش��ت كه روز حادثه كولر خانه قديمي 
را باز كردم و آنرا به خان��ه جديد آوردم. در حال نصب 
كولر بودم كه ناگهان همسرم هراسان وارد خانه شد و 
گفت خواهرزاده هايم به خانه قديمي مان حمله كرده 
و او هم از ترس فرار كرده اس��ت. همان موقع به خانه 
قديمي رفتم و ديدم چند نفر از خواهرزاده هايم همراه 
دوستانش��ان در حالي كه شمش��ير و قمه داشتند به 

طرفم حمله كردند.«
او درباره اختالفش با آنها گفت: »مدتي بود به خاطر 
ارث و ميراث با خواهرزاده هايم اختالف داشتيم و آنها 
مدعي بودند حق مادرشان را نداده ام. در حالي كه طبق 
قانون ارث همه اموال پدر و مادرمان بين ما تقس��يم 

شده بود و آنها ادعاي دروغ مي كردند.«
او در ادامه گفت: »انتظار دي��دن آنها را با چاقو و قمه 
نداش��تم به همين خاطر ش��وكه بودم و نمي دانستم 
چكار كنم تا اينكه بابك به من حمل��ه كرد و با  چاقو 
چند ضربه به م��ن زد. براي دفاع از خ��ودم قمه را كه 
روي زمين افتاده بود، برداش��تم و به او ضربه زدم، اما 

نمي دانم ضربه من كاري بود يا نه.«
پس از اعتراف متهم به درگيري و با توجه به ش��واهد 
و مدارك موجود وي راهي زندان ش��د و پرونده بعد 
از صدور كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاده شد. 
   محاكمه 

س��پس پرونده در نوبت رس��يدگي روي ميز هيئت 
قضايي شعبه دوم قرار گرفت. ابتداي جلسه اولياي دم 
درخواس��ت قصاص دادن��د و نماينده دادس��تان هم 
كيفرخواست متهم را قرائت كرد و براي وي درخواست 

اشد مجازات كرد. 
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و بار ديگر جرمش 
را انكار كرد. او در پاسخ به سؤال رياست دادگاه درباره 
اظهارات ض��د نقيض در دادس��را كه يكب��ار  به قتل 
اعتراف كرده، اما بار دوم منكر قتل شده است، گفت: 
»باور كنيد حقيقت را مي گويم چون آن روز من قمه 
را از روي زمين برداش��تم اما نمي دان��م ضربه اي كه 
زدم به كجاي مقتول برخورد كرد. من قصد كش��تن 
خواهرزاده ام را نداشتم. تعداد زيادي در آن درگيري 
حضور داشتند، ممكن است يكي از آنها خواهرزاده ام 
را كشته باش��د. من آن روز مواد كشيده بودم و قرص 
مصرف كرده ب��ودم به همي��ن خاطر حال��ت عادي 

نداشتم.«
بعد از دفاعيات متهم ساير شركت كنندگان در نزاع 
منجر به قتل كه با قرار وثيقه آزاد بودند يك به يك در 

جايگاه ايستادند و از خودشان دفاع كردند. 
يكي از آنها برادر متهم ب��ود او در دفاع از خود گفت: 

»وقتي خواهرزاده هايم به همراه دوستانشان به خانه 
برادرم حمله كردند ما هيچ سالحی نداشتيم اما آنها 
همگي شمشير و قمه داشتند. من اتهام شركت در نزاع 

را قبول دارم اما ضربه اي به مقتول نزدم.«
برادرمقتول نيز در دفاع از خود گفت: »ما قباًل به خاطر 
اختالفي كه داش��تيم در دادس��راي ورامين پرونده 
تشكيل داديم. آن روز مقابل خانه رضا رفته بوديم تا 
نامه را به او تحويل بدهيم، اما او و برادرش با قمه به ما 
حمله كردند. حتي يكي از دوستانش��ان كه مسلح به 
اسلحه گرم بود ما را تهديد به مرگ كرد. همان متهم 
مسلح قباًل هم يك زن باردار را تهديد به مرگ كرده 

بود كه زن باردار از ترس جنينش سقط شده بود.«
او در ادام��ه ب��راي اثب��ات ادعايش گف��ت: »آن روز 
صحنه هاي درگيري توس��ط دوربين مدار بسته يك 
فروشگاه ضبط شد و در آن فيلم مشخص بود آنها قمه 
و چاقو داشتند، ولي بعد از فوت بابك، رضا با پرداخت 
پول به صاحب مغازه از او خواس��ته بود تا فيلم ضبط 
شده در دوربين را پاك كند. آنها قصد دارند حقيقت را 

پنهان كنند تا خون برادرم پايمال شود.«
با طرح اين ادعاها پرونده براي تحقيقات بيشتر و رفع 
نواقص و به دادسرا فرستاده شد تا اينكه بعد از كامل 
شدن تحقيقات متهم بار ديگر از زندان به دادگاه اعزام  

شد و مقابل هيئت قضايي قرار گرفت. 
او بعد از درخواس��ت قص��اص از س��وي اولياي دم به 
دس��تور رياس��ت دادگاه در جايگاه ايس��تاد و گفت: 
»باور كنيد قصد قتل نداش��تم و ضرب هايي كه زدم 
نمي دانم كشنده بود يا نه. قبول دارم در آن درگيري 
قمه را از روي زمين برداش��تم و به طرف مقتول پرت 
كردم اما نمي دانم قمه به او اصابت كرد يا نه. باور كنيد 
بي گناهم و االن در زندان روزهاي سختي را مي گذرانم 

و درخواست بخشش دارم.«
در پاي��ان هيئت قضاي��ي جهت ص��دور رأي وارد 

شور شد.

سند و فاكتور فروش خودرو  سواری -كار فولكس واگن تيپ تيگو 
 ان  به رنگ بژ-متاليك و  و بشماره پالک842د21 - ايران 77
شاس�ی  ش�ماره   CZP129193 موت�ور  ش�ماره 
WVGB665N7JW414675 به نام:فريده مجتبائی سليمانی   
 شماره ملی 0043845827  مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

تهران

آگهی اعالم مفقودی

تعيين تکليف اموال
خواهان: ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران- خالد- اسالمبولی - كوچه 

17 ستاد اجرايی فرمان امام)ره( با نمايندگی آقای بهزاد بخشنده هير فرزند فيروز
موضوع خواسته: تعيين تكليف اموال

بسمه تعالی 
 به تاريخ 23 خرداد ماه 1۴00 در وقت احتياطی جلسه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی اس��تان اردبيل به تصدی امضا كننده ذيل تشكيل است 
پرونده كالسه پيوست تحت نظر اس��ت دادگاه با مالحظه جامع اوراق و محتويات پرونده با اعالم ختم دادرس��ی به شرح آتی مبادرت به انشاء 

رای  می نمايد.
                                      »رای دادگاه«

در خصوص درخواست ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر ضبط يك قطعه زمين جزيی از پالك ثبتی 1۹11 اصلی واقع در بخش ۷ 
خلخال به مساحت تقريبی 12۴1/3۴ متر مربع واقع در خلخال- روستای علی آباد، دادگاه با مالحظه جامع اوراق و محتويات پرونده، دادخواست 
تقديمی و مستندات ابرازی خواهان و كروكی ابرازی وی،مالحظه پاسخ استعالم ثبتی به عمل آمده و نظريه كارشناسان منتخب كه ضمن پياده 
سازی كروكی تقديمی خواهان در محل و مطابقت آن با وضع موجود اعالم داشته اند كه برابر برسی های به عمل آمده و تفسير عكس های هوايی 
، قطعه زمين مذكور تاكنون فاقد سابقه مالكيت بوده و كشت و زرع و يا مستحدثاتی در آن وجود ندارد و از جمله اراضی مرتعی يا خاصانه دولتی 
نيز نمی باش��د. با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه عليرغم نش��ر آگهی )موضوع ماده 10 آيين نامه( در روزنامه كثيراالنتشار و انقضای مهلت 
مقرر، تاكنون كسی ادعای مالكيت نس��بت به مورد خواسته نداشته است.لذا دادگاه اصل خواس��ته خواهان را وارد تشخيص به استناد فرامين 
واليی مورخه 68/2/6 حضرت امام)ره( و فرمان مورخه 1368/6/16 مقام معظم رهبری مد ظل��ه العالی و مواد 23 و28 قانون مدنی و ماده 11 
اساسنامه ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( حكم به ضبط ملك مورد خواسته به ش��رح يك قطعه زمين جزيی از پالك ثبتی 1۹11 اصلی 
واقع در بخش ۷ خلخال به مساحت تقريبی 12۴1/3۴ متر مربع واقع در خلخال- روستای علی آباد به نفع ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( 
اس��تان اردبيل صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی ظرف 20 روزاز تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه ظرف 20 روز قابل اعتراض در 

محاكم محترم تجديد نظر استان تهران می باشد.                      
  تاريخ انتشار:1400/3/31                  

.

محمد واعظی - رئيس دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان اردبيل

ب�رگ س�بز، ب�رگ كمپان�ی، كارت شناس�ايی و س�ند نق�ل 
و انتق�االت خودرو پ�ژو تيپ 206 م�دل 1381 رنگ مش�كی 
روغنی ش�ماره پالک ) ايران68  254 ص 66( به شماره موتور 
10FSE33953008و ش�ماره شاس�ی 81616165 متعل�ق به 
سوسن دولتی سيبنی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. البرز

آگهی اعالم مفقودی

 150 BM برگ كمپانی موتور س�يكلت سيستم بوكس�ر تيپ
مدل 1395 رنگ قرمز ش�ماره پالک ) اي�ران324 _   74655 
( ب�ه ش�ماره موت�ور PFMBGE36089 و ش�ماره تن�ه 
 N5P***150R9545763متعل�ق ب�ه حكمعل�ی ش�افعی 

آسايش مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشورآگهی اعالم مفقودی
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سندرسمی

براب��ررای ش��ماره13۹۹6030602200125۹هيات اول موضوع قانون تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
خانم نساء محمدنيا بابا قره فرزند غالمعلی كدملی 08۴8۷21۷13بشماره شناسنامه1۴۹صادره ازفريمان دريك 
باب ساختمان به مساحت1۹۹.8۷ مترمربع پالك2623 فرعی از2۷6 اصلی واقع در بخش13خريداری ازمالك 
رسمی آقای علی پوالدرك محرزگرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می شوددر صورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ 
انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ  رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض،داد خواس��ت خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذكور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.                 
تاريخ انتشارنوبت اول:1۴00/3/1۷ 
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1۴00/3/31 

محمدرضارجايی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی تغييرات
آگهی تغييرات شركت تعاونی توليد روستايی شهيد خان احمدی بدل آباد 
خوی به شماره ثبت 174 و شناسه ملی 14000164091 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی م�ورخ 18/03/1400 و نامه ش�ماره 379/00/342/9 
مورخ 22/3/1400 اداره تعاونی روستايی خوی تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - 
اسمعيل محسنی بدل آبادی با كد ملی 2800528613 –جابرحاجی حسينلو 
.با كدملی 2802992066 بعنوان بازرسان شركت برای مدت يك سال مالی 
انتخاب گرديدند. 2- –محمدرضا حس�ين زاده با ك�د ملی2802984144 
- رس�ول جنانی ربطی با كد ملی 2800723475 – نورعلی حس�ن زاده.با 
كد ملی2800723440 – علی اصغرموسی قليلو.با كد ملی 2800608048- 
اصغربيالو با كد ملی 2800540990 به س�مت اعضای اصلی هيات مديره و 
عليرضا غفاری فر با كد ملی 2800540753 – زلفعلی حاجی حس�ينلو .با 
كد ملی2800566051. به سمت اعضای علی البدل هيات مديره برای مدت 
سه سال مالی انتخاب شدند. اداره كل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان 

غربی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری خوی )1152168.

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

به جوان 
دوباره نگاه كن

دفن 2 كارگر داخل چاه خانگي 
ري�زش ي�ك حلق�ه چ�اه در زيرزمي�ن خان�ه اي در ح�ال 
بازس�ازي در اصفه�ان م�رگ دو كارگ�ر را در پ�ي داش�ت. 
به گزارش ايرنا، س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شهرداري اصفهان گفت: اين حادثه ساعت1۷:۴۴ روز شنبه رخ داد و 

نيروهاي امداد و نجات از 10 ايستگاه محل اعزام شدند. 
 فرهاد كاوه آهنگران با اشاره به اينكه احتمال محبوس شدن دو كارگر 
در زير آوار مطرح ش��د، افزود: نيروهاي امدادي پس از چهار س��اعت 
تالش در ساعت22:23 پيكر بي جان اولين فرد گرفتار شده را كه مرد 

55 ساله اي بود در عمق چهار متري كشف و خارج كردند. 
 پس از اين آتش نشانان تالش براي خارج كردن فرد دوم را ادامه دادند 
تا اينكه پس از ۷ ساعت تالش نفس گير در س��اعت2:6دقيقه بامداد 

جسد بي جان فرد دوم را نيز از چاه خارج كردند. 

مرد خش�مگين همس�ر س�ابقش را با شليك 
پنج گلول�ه در مش�هد زخم�ي ك�رد و ب�ه 
ته�ران گريخ�ت. وي پ�س از اينكه بازداش�ت 
ش�د ادعا ك�رد قص�د آش�تي داش�ته اس�ت. 
به گزارش جوان، چندي قبل مأموران پليس مشهد 
از تيران��دازي خونيني در يك��ي از محله ها با خبر و 
راهي محل شدند. بررس��ي هاي مأموران نشان داد 
دقايقي قب��ل مرد موتورس��واري زن جوان��ي را در 
نزديكي خانه اش با شليك پنج گلوله زخمي  كرده و به 
سرعت از محل گريخته و زن جوان نيز براي درمان به 

بيمارستان منتقل شده است. 
    نجات از پرتگاه مرگ 

بدين ترتيب مأموران راهي بيمارس��تان شدند كه 
دريافتند عامل تيراندازي، حميد  ش��وهر سابق زن 
جوان بوده اس��ت. همچنين مش��خص شد متهم 
از مدتي قبل ني��ز به جرم آدم رباي��ي تحت تعقيب 
مأموران پليس بوده كه دست به حادثه خونين ديگري 
زده است. در حالي كه تحقيقات براي دستگيري وي 
ادامه داشت به مأموران پليس خبر رسيد زن جوان به 
طرز معجزه آسايي با تالش پزشكان از مرگ نجات 
پيدا كرده است. وي پس از بهبودي نسبي به مأموران 
گفت: صبح روز حادثه مثل هميش��ه براي رفتن به 
محل كارم از خانه مان بيرون آمدم. داخل كوچه بودم 
كه ناگهان حميد شوهر سابقم با موتور سيكلت راهم 
را سد كرد. او از من خواست كه سوار موتورسيكلتش 
شوم، اما از آنجايي كه يك بار ديگر به بهانه صحبت 
مرا ربوده و مورد آزار و اذيت قرار داده بود، قبول نكردم 
و به او گفتم اگر مزاحم شود  از همسايه ها درخواست 
كمك مي كنم. پس از اين او اسلحه اي از جيبش بيرون 

آورد و اين بار با اسلحه مرا تهديد كرد، اما باز هم قبول 
نكردم كه ناگهان چند تير به سوي من شليك كرد و 
به سرعت از محل گريخت. من بي هوش شدم و وقتي 

به هوش آمدم روي تخت بيمارستان بودم. 
     فرار به تهران 

پس از اين مأم��وران تحقيقات گس��ترده اي براي 
دستگيري متهم فراري آغاز كردند كه دريافتند وي 

به مكان نامعلومي گريخته است. 
در حالي كه جست وجو براي دستگيري مرد تير انداز 
ادامه داش��ت مأموران پليس متوجه شدن متهم به 
تهران گريخته و در خانه يكي از دوستانش در جنوب 

تهران مخفي شده است. 
 بدين ترتيب مأموران پليس با گرفتن نيابت قضايي 
به تهران آمدند و متهم را در مخفيگاهش بازداشت 

كردند. 
وي پس از دستگيري به ش��عبه نهم دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل شد و مورد بازجويي قرار گرفت 
و در ادعايي گفت: من همسرم را دوست داشتم، اما 
خانواده اش در زندگي من دخالت مي كردند و مدعي 
بودند كه من خالفكارم تا اينكه طالق دخترشان را 
گرفتند. پس از اين خيلي تالش كردم كه همسرم به 
زندگي برگردد اما او قبول نمي كرد. روز حادثه هم به 
در خانه آنها رفتم و مي خواستم با او حرف بزنم. آن روز 
هر چقدر التماس كردم كه به زندگي برگردد و دوباره 
با من ازدواج كند گوشش بدهكار حرف هاي من نبود 
كه اسلحه ام را بيرون آوردم كه با تهديد اسلحه او را 
مجبور كنم با من ازدواج كند، اما باز هم قبول نكرد، 

عصباني شدم و به سوي او شليك كردم. 
پس از اين ترسيدم و به تهران فرار كردم كه شناسايي 

و دستگير شدم. 
    داماد خالفكار 

پدر شاكي كه همراه مأموران پليس به تهران آمده بود 
در توضيح ماجرا به بازپرس گفت: س��اكن مش��هد 
هس��تيم . چندي قبل حميد همراه خانواده اش به 
خواستگاري دخترم مريم آمد. خانواده خوبي داشت 
و از ظاهرش به نظر مي رس��يد حمي��د آدم موجه و 
خوبي است. تحقيقاتي هم كه از بستگانش كرديم 
كسي از او بد نگفت اما بعداً فهميديم بستگانش نيز از 
ترس، واقعيت زندگي او را به ما نگفته اند و از او تعريف 
كردند. به هر حال من به خي��ال اينكه او مرد خوبي 
است و اهل كار و زندگي اس��ت به خواستگاري اش 
جواب مثب��ت دادم و دخترم را به عق��د او درآوردم. 
مدتي گذشت تا اينكه متوجه شديم حميد آن آدمي 
كه ما فكر مي كرديم نيست و كم كم او حميد واقعي 
را به ما نشان داد كه فهميديم اهل خالف است و حتي 
س��ابقه كيفري هم دارد. خيلي تالش كرديم كه او 
دست از خالف بردارد و به فكر زن و زندگي اش باشد، 
اما تالش هاي ما فايده اي نداشت و از طرفي هم آزار 
و اذيت حميد براي خانواده ما هر روز بيشتر مي شد 
تا اينكه تصميم گرفتيم دخترمان از او طالق بگيرد. 
حميد وقتي متوجه شد مريم درخواست طالق داده 
اس��ت ابتدا اصرار كرد كه دخترم از او جدا نشود اما 
وقتي فهميد مريم تصميم نهايي خودش را گرفته 
اس��ت ما را تهديد كرد. در نهايت م��ا طالق مريم را 
گرفتيم و دخترم دوباره به خانه ام برگش��ت، اما اين 

پايان ماجراي زندگي تلخ دخترمان نبود. 
    آدم ربايي 

وي ادامه داد: پس از اين آزار و اذيت حميد ادامه داشت 

و از طرفي هم هر روز س��عي مي كرد با چرب زباني 
دخترم را دوباره فريب ده��د، اما مريم به حرف هاي 
او توجه نمي كرد تا اينكه پس از چند ماه او از دخترم 
خواس��ته بود براي حرف زدن به يكي از پارك هاي 
محل بروند. دخترم وقتي با اصرار ش��وهر سابقش 
روبه رو مي شود به پارك مي رود كه حميد دخترم را با 
تهديد چاقو به زور سوار خودرواش مي كند و مي ربايد. 
حميد در آن حادثه پس از آزار و اذيت و سرقت اموال 
و تهديد به قتل،  دخترم را داخل خياباني رها مي كند 
كه ما از حميد شكايت كرديم. متهم تحت تعقيب 
مأموران پليس قرارگرفت و در حالي كه هنوز پرونده 
آدم ربايي او باز بود، دخترم را با شليك گلوله تا پرتگاه 

مرگ كشاند. 
    روز حادثه 

وي افزود: صبح روز حادث��ه در خانه بودم كه صداي 
شليك گلوله از داخل كوچه به گوشم رسيد. هراسان 
خودم را به داخل كوچه رس��اندم كه مشاهده كردم 
دخترم خونين و نيمه جان روي زمين افتاده است. 
مريم در حالي كه به سختي حرف مي زد گفت حميد 
به او شليك كرده اس��ت و بعد هم از هوش رفت كه 
به س��رعت با اورژانس تماس گرفتم و  دخترم را به 
بيمارستان رس��اندم. دخترم با مرگ دست و پنجه 
نرم مي كرد، اما خدا را ش��كر پس از چند روز تالش 
پزش��كان از مرگ نجات پيدا كرد و االن از حميد به 

اتهام آدم ربايي و اقدام به قتل دخترم شكايت دارم . 
بازپرس پرونده در ادامه با صدور قرار عدم صالحيت 
متهم را در اختيار مأموران پليس شهرستان مشهد 
قرار داد تا براي تحقيقات بيشتر تحويل مراجع قضايي 

آن شهر قرار گيرد. 


