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سرويس حوادث 88498435

قاتل  :دلم برای دخترم تنگ شده است
مرد خياط پ�س از اينكه دخت�ري ج�وان را در خانهاش به
قتل رس�اند و از مح�ل گريخ�ت فهميد ك�ه راه�ي براي
گري�ز ن�دارد ،بنابراين خ�ودش را تس�ليم پليس ك�رد .او
در جلس�ه بازجوي�ي ك�ه روز گذش�ته برگزار ش�د گفت
که از كاري كه كرده به ش�دت پش�يمان اس�ت و بيشتر از
همه دل�ش ب�راي دختر خردس�الش تنگ ش�ده اس�ت.

به گزارش جوان ،ساعت 18:30روز دوش��نبه 27تيرماه
امسال به مأموران كالنتري 128تهراننو خبر رسيد دختر
جواني داخل پذيرايي خانهاش در طبقهس��وم ساختمان
مسكوني در خيابان صفا نزديكي ميدان امامحسين(ع) به
طرز مرموزي به قتل رسيده است.
مأموران پليس وقتي پاي در قتلگاه دختر جوان گذاشتند
با جس��د خونين دختر 35س��الهاي به ن��ام مهين روبهرو
ش��دند كه با اصابت 10ضرب��ه چاقو به گ��ردن ،صورت و
كتفهايش به قتل رسيده بود .مأموران بالفاصله موضوع
را به بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران اطالع
دادند و دقايقي بعد قاض��ي مصطفي واحدي همراه تيمي
از كارآگاهان ادارهدهم پليسآگاه��ي در محل تحقيقات
خود را آغاز كردند.
روي صندلي نشس��ته اس��ت و آرام و قرار ندارد ،گاهي
س��رش را پايين ميآورد و ميان دستانش قرار ميدهد
و گاهي هم س��رش را ميچرخاند و زير لب حرفهايي
زمزمهميكند.مدعياستكهتااالنهيچجرميمرتكب
نشده و حتي پايش هم به كالنتري باز نشده است .قاتل به
خبرنگار ما ميگويد :خيلي پشيمانم و ميدانم مجازاتم
چوبهدار است ،اما دلم خيلي براي دختر خردسالم تنگ
شدهاست.
بابك چه كارهاي؟
من خياط هستم و در كارگاه توليدي دوزندگي ميكنم.
سابقه داري؟
نه،منتااالنكوچكترينخطاييمرتكبنشدهام.حتيبه
كالنتري هم نرفته بودم.
اما بزرگترين جرم را مرتكب شدي؟
بله ،من االن قاتل هستم.
چطوري با مقتول آشنا شدي؟
مقتول محل كارش در نزديكي خانه ما بود .او در فروشگاه
بزرگي كه متعلق به دايياش بود فروشندگي ميكرد و

حملهپليس
به  9انبار كاالي قاچاق

رئي�س پلي�س امني�ت اقتص�ادي ته�ران
بزرگ از كش�ف  9انبار ب�زرگ كاالي قاچاق و
بازداش�ت هش�تمتهم در اين باره خبر داد.

به گزارش جوان ،سرهنگ علي وليپور گودرزي
توضيح داد :روز گذشته اولين مرحله طرح استاني
مقابله با قاچاق انجام شد كه در جريان آن مأموران
پليس  9محل دپوي كاالهاي قاچاق را هدف قرار
دادند و مقدار زيادي كاالي قاچاق ش��امل لوازم
آشپزخانه ،پارچه ،لوازم آرايش��ي ،كاشت ناخن
و ماينر ،فاقد مش��خصات و اسناد گمركي كشف
كردند.
در بررسيهاي بعد مشخص ش��د كه اين مقدار
كاال پس از قاچاق به تهران با نام ماركهاي معتبر
كشورهاي خارجي در بازار فروخته ميشود .وي
با بيان اينكه هش��تمتهم در اين باره بازداش��ت
شدهاند ،ارزش اموال كش��ف شده را 5/5ميليارد
تومان اعالم كرد.

كاشت درخت
در بيمارستان به جاي رفتن
به زندان

یک�ی از محکوم�ان ب�ه ج�اي رفت�ن
ب�ه زن�دان ۱۰۰ ،اصل�ه نه�ال م�يكارد.

حيدر آس��يابي رئیس کل دادگس��تری گلستان
گفت :با ش��كايت آب منطقهاي اس��تان فردي
كه چاه غيرمجاز حفر كرده بود عالوه بر مسدود
كردن چاه حفر ش��ده ،به حبس هم محكوم شد.
اما از آنجا كه متهم س��ابقه نداشت و ابراز ندامت
هم كرده بود ،قاضي او را به جاي زندان به كاشت
نهال محکوم كرد.
آس��يابي گفت :بر اس��اس رأي قاض��ي ،اين فرد
بايد  ۱۰۰اصله نهال سه س��اله چنار در محوطه
فضاي سبز بيمارستان بقيه اهلل االعظم (عج) علي
آبادكتول بكارد و مراقبت كند .قاضي در رأي خود
براي اين فرد نوشته است اين رأي از نظر انساني
پسنديدهتر و از نظر قضايي قابل دفاعتر است.

مرگ غمانگيز كودك
8ساله در رودخانه

پس�ربچه هش�ت س�اله در شهرس�تان
خمام هنگام ب�ازي كن�ار رودخانه ب�ه داخل
آب س�قوط ك�رد و جان�ش را از دس�ت داد.

دو روز قبل به امدادگران شهرس��تان خمام خبر
رسيد كه پسربچهاي هشت ساله هنگام بازي كنار
رودخانهدر روستاي تيسيه شهرستان خمام استان
گيالن به داخل آب سقوط كرده است .امدادگران
پس از حضور در محل كودك را از آب خارج كرده
و تالش براي احياي وي به جري��ان افتاد .تالش
امدادگران اما نتيجه نداد و مشخص شد كه طفل
جانش را از دست داده است كه جسد به پزشكي
قانوني منتقل شد.

قرار با تعميركار ساختمان
نخستين بررسيها حكايت از آن داشت آپارتمان محل حادثه
متعلق به مقتول است كه به تازگي خريده است و قرار بوده در آن
تعميراتانجامدهدكهبهطرزمشكوكيداخلآنبهقتلميرسد.
تيمجناييدرنخستينگامازبرادرمقتولكهموضوعرابهمأموران
پليس خبر دادهبود تحقيق كردند.
وي گفت :ما دو خواهر و دو برادر بوديم و پد ر و مادرمان هم فوت
كرده بودند .برادرم و يكي از خواهرهايم ازدواج كردهاند ،اما من و
مهين مجرد بوديم و با هم زندگي ميكرديم.
مهين در يك فروشگاه بزرگ فروشندگي ميكرد و وضع مالياش
خوب بود .او با فروش طالها و آپارتمانش و پساندازي كه داشت
اين آپارتمان را كه بزرگتر بود خريد اما از آنجايي كه كمي قديمي
بود ،تصميم گرفت آن را تعمير كند .صبح كه از خانه بيرون رفت
به من گفت كه كليد يدك را به تعميركار ساختمان داده است و
قرار است او براي تعمير به آپارتمانش برود .من صبح چند باري با
او تماس گرفتم اما جواب نداد و احتمال دادم كه در محل كارش
سرش شلوغ است تا اينكه ساعت 17براي آخرين باركه تماس
گرفتم و جواب نداد نگران شدم و به در خانهاش آمدم .زماني كه
من رسيدم تعميركار هم رسيد و گفت با خواهرم قرار داشتهاست.

همسر و فرزند خردسالم براي خريد مواد غذايي و تنقالت
به آنجا رفت و آمد داشتند .من هم چند باري همراه دخترم
به فروشگاه رفتم و براي او شكالت خريدم كه با مقتول
آشنا شدم .روز آشنايي ما دايياش از من سؤال كرد كه چه
كارهام و من گفتم در توليدي تيشرت مردانه كار ميكنم.
مقتول و دايياش از من خواستند براي آنها تيشرت ببرم
كه تلفن همراه مرا گرفتند تا تماس بگيرند.
پس از اين مهين چند باري با من تماس گرفت و درباره
رنگ ،جنس و قيمت تيشرتها سؤال كرد و بعد هم كه
از طريق واتساپ با هم در تماس بوديم تا اينكه پنجعدد
تيشرت س��فارش داد و پول آن را به كارتم واريز كرد .از
آن روز به بعد ما با هم ارتباط تلفني و پيامكي داشتيم و
آشنايي و رابطه ما بيشتر شد تا اينكه در نهايت اين رابطه
رنگ خون گرفت.
چرا او را به قتل رساندي؟
او از من پول ميخواست و مرا تهديد ميكرد كه آبرويم را
پيش همسر و بستگانم ميبرد و من هم به صورت اتفاقي
او را به قتل رساندم.

او با كليد يدك در آپارتم��ان را باز كرد كه با اين صحنه هولناك
روبهرو شديم .
سرقت اموال مقتول
معاينات تيم پزشكي قانوني در محل حادثه نش��ان داد حدود
8ساعت از مرگ دختر جوان گذشته است و از سوي ديگر مأموران
پليس در بررسيهاي محل حادثه دريافتند كيف پول ،مدارك و
تلفن همراه گرانقيمت مقتول نيز به سرقت رفته است.
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني تيم جنايي تحقيقات
گستردهاي را براي شناسايي عامل قتل آغاز كردند كه بررسيهاي
فني نشان داد مقتول از مدتي قبل با مرد 36سالهاي به نام بابك
ارتباط تلفني و پيامكي داشته است.
همچنين تحقيقات پليسي نشان داد بابك همراه خانوادهاش در
آپارتمان مسكوني در نزديكي محل كار مقتول زندگي ميكند.
تسليمپليس
در حالي كه مأموران پليس بابك را به عنوان مظنون حادثه تحت
نظر گرفته بودند ،وي صبح روز يكشنبه سوممرداد به اداره پليس
رفت و با اظهار پشيماني به قتل دختر جوان اعتراف كرد .متهم
صبح ديروز هم براي بازجويي به دادس��راي امور جنايي تهران
منتقلشد.

يعني هركسي از ش�ما پول بخواهد بايد او
را بكشي؟
نه ،من ميخواستم او را بترسانم و از خانهاش بيرون بيايم
كه چاقو به او اصابت كرد و بعد هم نفهميدم كه چند ضربه
به او چاقو زدم.
درباره روز حادثه توضيح بده.
مقتول آپارتمان��ش را تازه خريده ب��ود و آن روز گفت
كه قرار است تعميركار س��اختماني براي تعميرات به
خانهاش برود و از من خواست او را به خانهاش برسانم.
من با موتورس��يكلتم او را رس��اندم و بعد هم وس��ايل
همراهش را تا دم آپارتمانش بردم كه از من خواس��ت
وارد خانهاش ش��وم و درباره تغيير دكوراس��يون نظر
دهم .دقايقي بعد مهين گفت كه به خاطر خريد خانه
بدهكار شده است و گفت به او 10ميليون تومان قرض
بدهم .به او گفتم كه من كارگر هستم و حتي براي اجاره
خانهام مشكل دارم چه برسد به اينكه به او قرض بدهم.
اما مهين اصرار داش��ت و ميگفت بايد به او پول بدهم
كه به طرف در رفتم تا خارج شوم اما مانع من شد و مرا

به طرف آشپزخانه هل داد .او تهديد كرد اگر به او پول
ندهم تمامي پيامكها و عكسهاي مرا براي همس��رم
ميفرس��تد و زندگيام را خراب ميكند .از طرفي هم
گفت االن شروع به داد و فرياد و از همسايهها درخواست
كمك میکند كه متوجه چاقويي روي ميز آشپزخانه
شدم و آن را برداشتم كه بترسانمش .چاقو را به طرفش
پرت كردم كه به گردنش اصابت كرد و بعد هم نفهميدم
كه چند ضربه به آن زدم.
چرا اموالش را سرقت كردي؟
منفقطگوشياشراسرقتكردمكهپيامهاوعكسهايم
را پاك كنم و ردي از خودم به جاي نگذارم.
بعد از حادثه كجا رفتي ؟
به محل كارم رفتم.
عذاب وجدان نداشتي؟
آنقدر عذاب وجدان داش��تم كه در نهايت خودم به اداره
پليس رفتم و به قتل اعتراف كردم.
حرف آخر.
خيلي پشيمانم و خيلي دلم براي دخترم تنگ شدهاست.

حميدصفت:خستهشدم

حميد صفت ،خوانن�ده رپ كه ب�ه اتهام قت�ل پدرخواندهاش
روزگارش را در زن�دان س�پري ميكن�د ميگوي�د ك�ه از
كشوقوسه�اي پرون�ده خس�ته شدهاس�ت .او ميگوي�د از
مردادس�ال 96كه پايش به پرونده باز ش�ده جوانياش هم در
حال هدر رفتن اس�ت .اين خواننده رپ در جلسات رسيدگي
به پرونده از هيئت رس�يدگي كننده درخواست كرده حرفش
را قبول كنند كه قصد قتل پيرمرد را نداش�ته و حادثه اتفاقي
رقم خورده است .درخواستي كه تاكنون پذيرفته نشده است.
او حاال بايد منتظر استعالم كارشناسان پزشكي قانوني باشد.

به گزارش جوان۲۴ ،مردادسال ،۹۶مأموران كالنتري 145ونك از
ن فيروزگر
مرگ مشكوك مرد ۶۶ساله به نام هوشنگ در بيمارستا 
تهران باخبر و راهي محل شدند .بعد از تحقيقات اوليه مشخص شد
جسد متعلق به ناپدري خوانند ه زيرزميني به نام حميدرضا اميري
صفت معروف به حميد صفت اس��ت كه در جريان درگيري با وي
مصدوم و به بيمارستان منتقل شده است .با انتقال جسد به پزشكي
قانوني حميد به عنوان مظنون به قتل بازداش��ت شد .او در جريان
بازجوييها اما جرمش را انكار ك��رد و مدعي بود قتل عمدي نبوده
است .او در ش��رح ماجرا گفت« :روز قبل از حادثه برادرم كه مقيم
امريكاست تماس گرفت و گفت با مادرم تماس گرفته است اما حال
مادرم خوب نبوده و از شوهرش گاليه داشتهاست .به خاطر نگراني
برادرم به خانه مادرم رفتم كه متوجه شدم پدرخواندهام هوشنگ بار
ديگر مادرم را كتكزدهاست .او شب قبل نيز مادرم را مقابل چشمان
مهمانانهاي آلمانياش كتك زدهبود .همين باعث درگيري ما شد.
در آن درگيري هوشنگ به آش��پزخانه رفت و ميخواست با چاقو
حمله كند به همين خاطر براي ترساندن او گلداني برداشتم و به ديوار
كوبيدم .سپس با دستم چند ضربه به سرش زد اما ضربه ديگري به
سر و صورت او نزدم».
بعد از اظهارات متهم ،وي بنا به نظر پزشكي قانوني كه علت فوت را
خونريزي و آسيب مغزي بر اثر اصابت جسم سخت اعالم كرده بود
راهي زندان شد اما با اعتراض وكيل متهم ،او با قرار وثيقه۶۰۰ميليون
توماني آزاد شد .بعد از آزادي متهم پرونده بار ديگر به هيئت ۹نفره
پزشكي قانوني فرستاده شد تا اينكه كارشناسان اعالم كردند عمل
متهم به نوعي كشنده نبوده و بيماري مقتول نيز در مرگ او نقش
داشته است .با اعالم اين نظريه ،پرونده به دادگاه كيفري يك استان
تهران ارسال شد ،اما با اعتراض دوباره اوليايدم پرونده به دادسراي
امور جنايي منتقل و سپس به دستور قاضي ساسان غالمي ،بازپرس
شعب ه سوم دادسراي امور جنايي به هيئت ۱۱نفره پزشكي قانوني
فرستادهشدتااينكهكارشناسانطيگزارشينقشبيماريمقتولدر
قتل را تأييد كردند .به اين ترتيب كيفرخواست بنا به ماده ۲۹۰قانون
مجازات اسالمي مبني بر اينكه اگر كسي آگاهي داشته باشد كه فرد
بيمار است و با او درگير شود ،گرچه عمل نوعاً كشنده نباشد ،به اتهام
قتل عمد در۱۰۰صفحه تنظيم و صادر شد.
محاكمه اول و صدور حكم قصاص
متهم بعد از صدور كيفرخواست در اولين جلسه رسيدگي به پرونده
مقابل هيئت قضايي ش��عبهدهم دادگاه كيفري يك استان تهران
قرار گرفت ،اما جلس��ه به دليل قرائت طوالني كيفرخواست به روز
بعد موكول شد .در روز دوم رسيدگي به پرونده ،هيئت قضايي قبل
از شروع جلسه براي بررسي نظريه پزش��كي قانوني و ويدئو اسكن
ق متخصص جلسهاي تشكيل دادند .بعد از اتمام
مقتول با پزشك فو 
آن جلسه ،رسميت جلسه محاكمه اعالم شد ،سپس يكي از پسران

مقتول در جايگاه قرار گرفت و درخواست قصاص كرد.
در ادامه متهم در جاي��گاه قرار گرفت و با انكار جرمش با پاس��خ به
سؤاالت هيئت قضايي از خودش دفاع كرد و درباره اظهارات اوليهاش
گفت« :ضربات كشنده نبود .روزي كه بازداشت شدم قرار شد مادرم به
آنجا احضار شود .نميخواستم او به آن مكان بيايد .اين شد كه ضربات
سخت با دستم را قبول كردم».
متهم در آن جلسه بنا به درخواست نماينده دادستان مبني بر تشديد
قرار بازداشت موقت ،به دستور هيئت قضايي بازداشت و راهي زندان
شد .سپس با حكم قضايي به قصاص محكوم شد.
نقض حكم قصاص و محاكمه دوم
اين حكم با اعتراض وكالي متهم به ديوان عالي كشور فرستاده شد
تا اينكه رأي صادره از سوي شعبه 39ديوان نقض و به شعبه همعرض
ارجاع داده شد .به اين ترتيب پرونده بار ديگر روي ميز هیئت قضايي
شعبه هش��تم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران به رياست قاضي
رحمانيان قرار گرفت .بعد از اعالم رسميت جلسه ،نماينده دادستان
متن كيفرخواست را قرائت كرد .سپس وكيل اوليايدم در غياب آنها
بار ديگر درخواست قصاص كرد .در ادامه متهم كه از زندان به دادگاه
اعزام شده بود در جايگاه قرار گرفت .او درباره اتهامش گفت« :قتل
عمدي را قبول ن��دارم .من در آن درگيري ناپ��دريام را هل دادم و
ضرباتي كه به او وارد شد كشنده نبود».

او در ادامه در حاليكه چند عكس از خودش و مقتول را در دس��ت
داشت و در طول دفاعياتش به هیئت قضاي نشان ميداد به سؤاالت
هیئت قضايي پاسخ داد.
قاضي :آيا از سابقه بيماريهاي ناپدريات اطالع داشتي؟
متهم :خير ،باور كنيد نميدانستم از داروهاي خاص استفاده ميكند.
هوشنگ هشتماه از سال را در آلمان زندگي ميكرد و من اطالعي از
جزئيات زندگي او نداشتم .من و او رابطه خوبي با هم داشتيم .با هم به
رستوران و تفريح ميرفتيم .حتي چند روز قبل از اين ماجرا او برايم
تولد گرفت و با اينكه بيماري قند داشت از كيك تولدم خورد .ولي
آدم درون گرايي بود و هيچ وقت از بيماريهايش صحبت نميكرد
و بروز نميداد.
او در ادامه گفت :گاهي اوقات همراه هوش��نگ به باشگاه ميرفتم.
چند باري ديده بودم كه با دستگاه قند خونش را اندازه ميگيرد ،اما
از ديگر بيماريهايش اطالعي نداش��تم حتي نميدانستم بيماري
هپاتيت  Cدارد.
قاضي :از عمل فنر قلب او چطور؟ مطلع بودي؟
متهم :خير ،فقط روزي متوجه شدم او از آلمان تماس گرفته و با مادرم
صحبت ميكند .بعد گوشي را گرفتم و حالش را پرسيدم كه گفت
خوبموفقطكميناراحتيقلبيدارمورفتهامپيشدكتر.بيشترازاين
توضيحي نداد .بعد از حادثه و در روزهايي كه بيمارستان بود از مادرم
شنيدم كه عمل قلب كردهبود و داروهاي خاص مصرف ميكرد.
قاضي :آيا از اختالف او با مادرت خبر داشتي؟
متهم:هوشنگ مردي تندخو و عصباني بود به همين خاطر آنها با هم
اختالف داشتند ،اما اختالف آنها مانند هر زن و شوهر ديگري خيلي
جدي نبود .من هميشه در بحث آنها سعي ميكردم به مادرم تذكر
بدهم اما هرگز به خودم اجازه نميدادم به ناپدريام تذكر بدهم بلكه
از او خواهش ميكردم كه كمي آرام باشد .مهريه مادرم  ۱۴سكه بود
و اگر آنها اختالف شديدي داشتند و مقتول از زندگي با مادرم خسته
شده بود ميتوانست به راحتي مادرم را طالق بدهد.
قاضي :آيا شما به صورت حرفهاي ورزش ميكرديد؟
متهم :خير ،قبل از حادثه به خاطر سالمتي و الغري مشغول ورزش
بودم .در جلسه دادگاه قبلي هم گفتم كه ورزش بوكس را بعد از آزادي
از زندان به صورت حرفهاي شروع كردم.
قاضي :شما چند سال را همراه پدرخوانده و مادرت زندگي كردي ؟
متهم :در 10سال زندگي مشترك مادرم با مقتول ،من پنجسال اول
را با پدرم زندگي كردم سپس سهسال با مادرم و ناپدريام .اما اين دو
سال آخر زندگي مستقلي داشتم و تنها بودم.
قاضي :آيا مقتول بعد از درگيري با شما سرحال بود يا روي زمين
افتاده بود؟
متهم :او سر حال بود .ما به اصرار دخترش خانه را ترك كرديم .بعد
از اينكه مادرم را به خانه پدربزرگم بردم ساعتي بعد تماس گرفت و
گفت مقتول در بيمارستان است .در گزارشات بود كه متوجه شديم او
با پاي خودش تا پاي ماشين اورژانس رفته بود و قبل از آن نيز ساعتي
با همسايهها صحبت كردهبود.
متهم در آخر گفت« :باور كنيد من و مقتول رابطه خوبي داشتيم و
هيچ انگيزهاي براي قتل او نداشتم .چهار سال است به خاطر كش و
قوسهاي پرونده بازداشت هستم و جوانيام هدر ميرود .باور كنيد
حقيقت را گفتهام».
در پايان هیئت قضايي ادامه جلسه را براي استعالم از كارشناسان
پزشكي قانوني به تاريخ ديگري موكول كرد.

افزايش  40درصدي
مخدوش كردن پالك خودرو در پايتخت

رئي�س پلي�س راه�ور ته�ران ب�زرگ
با تأكيد ب�ر اينك�ه روزان�ه 20ميليون
س�فر در پايتخ�ت ص�ورت ميگي�رد
از افزاي�ش مخ�دوش ك�ردن پلاك
خودروها براي دور زدن قانون خبر داد.

س��ردار محمدحس��ين حمي��دي در
نشس��ت خبري روز گذش��ته گفت كه از
ابتداي س��ال  98هزار و 311موتورسوار
متخلف در قالب طرح «موتور يار» تحت
آموزش قرار گرفتند كه نتيجه آن بهرغم
افزايش استفاده از موتورسيكلت ،كاهش
دودرصدي سوانح رانندگي موتور را شاهد
بوديم .وي به پوش��ش پالك خ��ودرو به
عنوان تخلفهاي شايع اشاره كرد و گفت
كه بيش از ۴۴ه��زار و ۴۹۷خودرو در اين
باره اعمال قانون شده و ۷۶۰دستگاه وسيله
نقليه هم توقيف شده اس��ت كه بروز اين
تخلف نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۴۰رشد داشته است.
وي گفت كه يكي از مس��يرهاي دور زدن
قانون ،دستكاري پالك است كه مأموران
پليس و دوربينهاي شهري و برونشهري،
اين تخلفها را ثبت ميكنند.
رئيسپليس راهور تهران بزرگ تأكيد كرد
كه وقتي پالك دستكاري شود ،براي فردي
كه تخلفي نداشته جريمه صادر ميشود،
بنابراين بايد آنقدر هزينه تخلف توسط ما و
مرجع قضایي باال رود كه حق از فرد ديگري
ضايع نشود ،برخي از جرائم اشتباهي صادر
ش��ده مربوط به دس��تكاري پالك است،
مراكز رس��يدگي ما در اي��ن موضوع فعال
هستند و به اين موارد رسيدگي ميكنند

همچنين با متخلفان بدون اغماض برخورد
ميشود .سردار حميدي در مورد ترخيص
موتورس��يكلت و خودروهاي رسوبي هم
گفت كه امسال ۵هزارو893موتورسيكلت
و ۷۲۰خودروي رس��وبي ترخيص ش��ده
است.
رئي��س پلي��س راه��ور ته��ران از رش��د
14درصدي برخورد با تخلفات حادثهساز
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل خبر
داد و گف��ت :ميانگين زمان رس��يدگي به
تصادف��ات از ۱۲دقيق��ه ب��ه 10/5دقيقه
كاهش يافته اس��ت .س��ردار حميدي در
مورد موتورس��واري زنان هم گفت :معيار
براي ما داش��تن گواهينامه موتورسيكلت
است و هر فردي كه فاقد گواهينامه باشد با
او برخورد ميكنيم .در مورد موتورسواري
زنان موارد محدود است كه با آن برخورد
شده و وس��يله نيز توقيف ش��ده است .اما
هركسي گواهينامه موتورسيكلت داشته
باشد ميتواند با موتور رانندگي كند .وي با
بيان اينكه امسال پليس راهور براي سومين
سال متوالي روند كاهش فوتيهاي ناشي
از تصادفات رانندگي را داشت ،گفت :حفظ
اين روند بسيار دشوار است به ويژه آنكه
تعداد وس��ايل نقليه و كاربران ترافيك نيز
افزايش يافته است.
حميدي در پايان گفت كه در اوج ترافيك
روزانه حدود ۲هزارو 300تصادف جرحي
و خسارتي در تهران داريم اين در حاليست
كه بال��غ بر ۵ه��زار تقاط��ع چ��راغدار و
۲۰ميليون سفر در روز در پايتخت صورت
ميگيرد.

 2كشته در نزاع اوباش قائمشهر
درگي�ري اوب�اش در يك�ي از
باش�گاههاي شهرس�تان قائمش�هر
دو كش�ته برج�اي گذاش�ت.

س��رهنگ مه��دي خادم��ي ،فرمانده
انتظام��ي قائمش��هر توضي��ح داد:
ساعت 18:44يكشنبه مأموران پليس
از حادث��ه تيران��دازي در يك باش��گاه
بدنسازي با خبر شده و در محل حاضر
شدند.
بررسيها نش��ان داد كه سه مرد جوان
پس از حضور در باشگاه با سالح شكاري
شروع به تيراندازي كرده و با خودروي
پرايد سفيدرنگ از محل متواري شدهاند.

بررس��يها نش��ان داد ك��ه در جريان
تيراندازي س��ه نفر از ناحيه پا ،دست و
شكم هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند
كه به بيمارستان منتقل شدند.
در تحقيقات بعدي مش��خص شد كه
دو نف��ر از آنها به علت ش��دت جراحت
فوت ش��دهاند .بعد از آن بود كه پرونده
با موضوع قتل تشكيل شد و بررسيها
نشان داد كه درگيري خونين بين چند
نفر از اوب��اش رقم خورده ك��ه يكي از
متهمان پرونده شناس��ايي و بازداشت
شد .تحقيقات براي بازداشت دو متهم
ديگر جريان دارد.

فرار پس از آتش زدن
خودروي حامل سيلندر گاز

س�ه مرد آتش اف�روز در شهرس�تان
ايرانش�هر پ�س از آت�ش زدن
خ�ودروي حام�ل 1 50س�يلندر
گاز از مح�ل مت�واري ش�دند.

علي شعباني ،فرماندار شهرستان ايرانشهر
در توضيح حادثه گفت :در چند روز گذشته
سه نفر از رانندگان خودروي حامل سيلندر
گاز به بيم��اري كرونا مبتال ش��دند براي
همين در حمل گاز به ش��هر مش��كالتي
ايجاد شد .وي با بيان اينكه توزيع سيلندر
گاز فق��ط در محلههاي تعريف ش��ده در
سطح ش��هر انجام ميش��ود و مراجعه به
شركتهاي گاز ممنوع اس��ت ،ادامه داد:

روز گذشته سه نفر براي گرفتن سيلندر
گاز به ش��ركت مكران گاز مراجعه كردند
كه به علت ممنوعيت تحويل گاز مقابل
شركت ،پرسنل از تحويل سيلندر به آنها
خ��ودداري و اعالم كردند ك��ه خودروي
حامل س��يلندر به داخل شهر ميرود و از
آنجا س��يلندر را تحويل بگيرند .اين افراد
اما در مسير شركت مكران گاز به ايرانشهر
خودروي حامل سيلندر را متوقف کرده و
آن را آتش زدند كه١۵٠سيلندر گاز همراه
خودرومنفجرشدكهخوشبختانهبهكسي
آسيب نرس��يد .تحقيقات براي بازداشت
عامالن حادثه جريان دارد.

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۱۹۳هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای علی اصغرفرامرزی فرزندابوالقاسم بشماره شناسنامه۳کدملی۰۸۴۹۴۸۱۳۱۷صادره از
فریمان دریک باب ساختمان به مساحت۲۰مترمربع پالک فرعی ازباقیمانده۲۷۶اصلی واقع در بخش۱۳
خریداری ازبنیادمستضعفان محرز گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله۱۵روز
آگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواس��ت خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
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