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سانحه رانندگي ختم به قتل شد
اختالف بر سر دريافت خسارت رانندگي به طرح شكايت، 
كري خواني در فضاي مجازي و س�رانجام وقوع يك قتل 

ختم شد. 
به گزارش »جوان« شامگاه سه ش��نبه اول تيرماه امسال به 
مأموران كالنتري 153 شهرك وليعصر خبر رسيد چند پسر 
جوان درگيري خونيني را در يكي از بوستان هاي محل رقم 
زده اند.  مأموران پليس وقتي در محل حاضر شدند دريافتند 
لحظاتي قبل س��ه مرد جوان با دو پسر جوان درگير شده اند 
كه در جريان آن يكي از آنها با اصاب��ت ضربات متعدد چاقو 
زخمي و براي درمان به بيمارستان منتقل شده است، سپس 
مأموران پليس براي بررسي موضوع به بيمارستان رفتند كه 
تيم پزشكي اعالم كرد پس��ر جوانی كه كيوان نام دارد بر اثر 

شدت جراحات و خونريزي شديد به كام مرگ رفته است. 
با اعالم خبر قتل پسر جوان پرونده وارد مرحله تازه اي شد و 
قاضي رحيم دشتبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در 

محل تحقيقات خود را آغاز كردند. 
     آغاز اختالف 

نخستين بررسي ها حكايت از آن داشت كيوان از مدتي قبل 
با سه برادر به نام شاهرخ، شاهين و ش��هروز كه همگي بچه 

يك محل هستند اختالف داشته و چند باري هم با آنها درگير 
شده است.

 همچنين مشخص شد بر اساس گفته هاي شاهدان عيني و 
دوست مقتول سه برادر شب حادثه با كيوان درگير شده اند 

كه يكي از آنها با چاقو وي را هدف قرار مي دهد. 
يكي از شاهدان به تيم جنايي گفت: شب حادثه داخل پارك 
بودم كه ديدم سه مرد جوان با دو پسر جوان موتورسوار درگير 
شده اند. دو نفر از آنها يكي از پسران جوان را با دست گرفته 
بود و يكي ديگر هم با چاقو او را زد و بع��د ضارب كه تمامي 
لباس هايش خوني بود همراه همدستانش از پارك محل فرار 

كردند و ما هم موضوع را به پليس و اورژانس خبر داديم. 
دوس��ت مقتول هم گفت: كيوان از قبل با ش��اهرخ اختالف 
داشت و چند باري هم با شاهرخ و دو برادرش درگير شده بود. 
شب حادثه كيوان سوار موتورس��يكلت من بود كه به پارك 
رفتيم. آنجا شاهرخ و شاهين هم بودند و شهروز هم كه معتاد 
به مواد مخدر است در گوشه  پارك نشسته بود. كيوان با سه 
برادر درگير شد و شاهرخ هم با چاقو كيوان را هدف قرار داد و 

بعد همگي از پارك گريختند. 
   دستگيري قاتل و برادرش 

همزمان با انتقال جسد مقتول به پزش��كي قانونی مأموران 

پليس براي دس��تگيري س��ه برادر به اتهام قت��ل وارد عمل 
شدند اما وقتي به خانه آنها رفتند متوجه شدند آنها به مكان 

نامعلومي گريخته اند. 
بررسي هاي مأموران نشان داد ش��اهرخ 35 ساله و شاهين 
21 ساله پس از حادثه به خانه شان نرفته  و به خارج از تهران 
گريخته اند و شهروز هم كه معتاد اس��ت به مكان نامعلومي 

رفته است. 
بدين ترتيب تحقيقات براي دس��تگيري عامالن قتل ادامه 
داشت تا اينكه ش��امگاه دوش��نبه چهارم مرداد به مأموران 
پليس خبر رسيد شاهرخ و شاهين پس از گذشت بيش از يك 
ماه از حادثه به تهران برگش��ته و در خانه خواهرشان مخفي 
ش��ده اند، بنابراين مأموران با حكم قضايي ب��ه خانه خواهر 

متهمان رفتند و دو عامل قتل را بازداشت كردند. 
صبح ديروز دو متهم براي بازجويي به دادسراي امور جنايي 
تهران منتقل شدند. شاهرخ در بازجويي ها با اظهار پشيماني 
به قتل كيوان اعتراف كرد و مدعي ش��د برادرش ش��اهين و 
شهروز در قتل دخالتي نداش��ته اند. دو متهم در ادامه براي 
تحقيقات فني در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
قرار گرفتند. مأموران درتالش��ند برادر سوم را نيز بازداشت 

كنند. 

مرد ج�وان كه به اتهام قتل دوس�ت پولدارش در بازداش�ت به س�ر 
مي برد مدعي اس�ت روي رفتارش كنترل نداش�ته و به خاطر خشم 
دس�ت به چاق�و زده و حادثه خوني�ن را رقم زده اس�ت. او از س�وي 
هيئت قضات دادگاه كيفري يك استان تهران به مرگ محكوم شد. 
به گزارش »جوان« 9 تيرماه امسال مأموران پليس تهران از ناپديد شدن 
مردی تاجر كه صاحب يك شركت تهيه و توزيع مواد غذايي و شوينده بود 
باخبر شدند. با اعالم اين خبر تالش براي يافتن آن مرد به نام حامد آغاز شد 
تا اينكه مأموران خودروي س��وخته او را حوالي اسالمشهر كشف كردند، 
سپس جسدش را در حالي كه با ضربات چاقو كشته شده بود در روستايي 

حوالي كن پيدا كردند. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني پدر مقتول مورد تحقيق قرار گرفت و گفت: 
»حامد با ش��ريك كاري اش به نام بهروز اختالف حساب داشت و بهروز از 
پرداخت طلب ميليوني اش طفره مي رفت. آن روز حامد با او قرار مالقات 
گذاشته بود و آنها مي خواستند براي تفريح به كن سولقان بروند. آن روز 
حامد از خانه بيرون رفت اما ديگر بازنگشت تا اينكه جسدش كشف شد. به 

آن مرد مشكوك هستم و احتماالً از سرنوشت حامد باخبر باشد.« 
با اين توضيح��ات مأموران به خانه به��روز رفتن��د و او را در حالي كه آثار 
سوختگي روي دستانش نمايان بود بازداش��ت كردند. بهروز وقتي مورد 
بازجويي قرار گرفت ابتدا جرمش را انكار كرد و گفت از سرنوشت شريكش 
اطالعي ندارد، سپس در مورد سوختگي دستانش نيز گفت بر اثر انفجار گاز 

پيك نيك دستانش سوخته است. 
تحقيقات ادامه داشت تا اينكه س��رانجام بهروز با توجه به شواهد و قرائن 
موجود لب به اعتراف گش��ود و به قتل اقرار كرد. او در ش��رح ماجرا گفت: 
»حامد تاجر و صاحب شركت مواد غذايي و شوينده بود. ما از سال 83 باهم 
آشنا شديم و كار مي كرديم. قرار بود او يك ميليارد تومان به من بدهد تا باهم 
شراكت كنيم اما يكباره از شراكت منصرف شد و پولش را خواست. من اصل 

پولش را داده بودم اما او سود آن را هم مي خواست.« 
متهم ادامه داد: »به تازگي خانه خريده بودم و بدهي زيادي داشتم، به همين 
دليل نمي توانستم س��ود پول را پرداخت كنم. از طرفي تمام دارايي من 
خودروي سانتافه ای بود كه مي خواستم آن را بفروشم و وام خانه ام را تسويه 
كنم. در اين شرايط اصرارهاي حامد باعث شد تصميم بگيرم او را به قتل 
برسانم. براي انجام نقشه يك بار مي خواستم او را با خوراندن سيانور به قتل 

برسانم اما نشد. اين گذشت تا روز حادثه.«
متهم در خصوص قتل گفت: »آن روز تصميم گرفتم حامد را به بهانه چيدن 
گيالس و شاتوت به منطقه كن سولقان ببرم. براي رفتن به آن محل با او 
در اتوبان همت قرار گذاشتم. وقتي حامد با خودرو اش آمد به بهانه شيوع 
ويروس كرونا روي صندلي عقب ماشينش نشستم. وقتي نزديك منطقه كن 
رسيديم با هم از ماشين پياده شديم. همان جا در فرصتي مناسب حامد را 
داخل گودالي هل دادم و با سنگ به سرش زدم. او بيهوش شده بود كه دست 
به چاقو شدم و چند ضربه زدم. بعد از كشتن حامد تلفن همراهش را شكستم 

تا عكس هاي سلفي كه باهم گرفته بوديم از بين برود.«
او درباره سوزاندن خودروي مقتول نيز گفت: »براي اينكه راز قتل پنهان 
بماند، ماشين مقتول را حوالي اسالمش��هر بردم و آتش زدم و دستانم نيز 
در آن حادثه سوخت. بعد از سوزاندن خودرو با همسرم تماس گرفتم و به 
دروغ گفتم با موتور تصادف كرده ام و چند مرد ناشناس به من و حامد حمله 
كرده اند. بعد هم گفتم كه آنها حامد را كشتند و جسدش را با خودشان بردند. 
همسرم كه از شنيدن اين حرف ها ترسيده بود، اصرار كرد به اداره پليس بروم 
اما من قبول نكردم.«  بعد از اقرارهاي متهم، پرونده در شعبه دوم دادگاه 

كيفري يك استان تهران تحت رسيدگي قرار گرفت. 
ابتداي جلسه وكيل اولياي دم در غياب آنها درخواست قصاص كرد. در ادامه 
متهم در جايگاه ايستاد و با اقرار به جرمش اما خالف اظهاراتش، مدعي شد 
از قبل نقشه اي براي كشتن مقتول نداشته است. او درباره نحوه قتل گفت: 
»وقتي حامد از شراكت منصرف شد مبلغ يك ميليارد توماني را كه داده بود 
برگرداندم و فقط مبلغ 2۰ميليون تومان از آن باقي مانده بود اما او به غير از 
اين مبلغ سود پولش را هم مي خواست و اصرار داشت به او چك بدهم. آن 
روز باهم قرار گذاشته بوديم تا در اين مورد صحبت كنيم ولي او وقتي فهميد 
چك همراهم ندارم، عصباني شد و كارد ميوه خوري را كه در ماشينش بود 
برداشت و به من حمله كرد. من كه كنترل اعصابم را از دست داده بودم چاقو 
را از دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم، سپس از ترس اينكه دستگير نشوم 

خودروي او را به اسالمشهر بردم و آتش زدم.« 
بعد از اين دفاعيات او در پاسخ به سؤال هيئت قضايي مبني بر اينكه چرا 
هنگام قتل دستكش در دس��تانت بود، گفت: »به خاطر كرونا از ماسك و 
دستكش استفاده كرده بودم و براي از بين بردن اثر انگشت آنها را دست 
نكرده بودم. باور كنيد پشيمانم و به خاطر سه فرزندي كه دارم درخواست 

گذشت دارم.«
با اين درخواست متهم در پاسخ به سؤال رياست دادگاه درباره اينكه تنها 
نام يك فرزند در شناسنامه اش درج شده است، پاسخ داد و گفت: »سال ها 
پيش خواهرم در حالي كه دو فرزند كوچك داشت فوت كرد. بعد از مرگش 
به خاطر اينكه مجرد بودم سرپرستي فرزندانش را بر عهده گرفتم. بعد از 
ازدواج خودم هم صاحب يك فرزند شدم اما همچنان سرپرستي بچه هاي 
خواهرم را بر عهده داشتم و با هر سختي بود از آنها مثل فرزند خودم نگهداري 
كردم تا زندگي خوبي برايشان فراهم كنم. با اين حادثه وقتي به زندان افتادم 
مسئوليت نگهداري آنها گردن همسرم افتاد و حاال او به تنهايي از آنها مراقبت 

مي كند و روزهاي سختي دارد، به همين دليل تقاضاي گذشت دارم.«
او در آخر گفت: »قبول دارم قبل از حادثه نقشه قتل داشتم اما آن روز فقط 
براي صحبت با مقتول به ديدنش رفتم و قتل اتفاقي رقم خورد. مقتول با 
رفتار و حرف هايش مرا عصباني كرد، به همين خاطر دست به چاقو شدم و 
اين حادثه رقم خورد. در اين مدت كه در زندانم به خاطر فكر و خيال دچار 
افسردگي شده ام و از نظر روحي شرايط خوبي ندارم، حتي دو بار دست به 
خودكش��ي زده ام اما زنده مانده ام. به خاطر فرزندانم از دادگاه و اولياي دم 

درخواست بخشش دارم و پشيمانم.« 
در پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك موجود در پرونده و درخواس��ت 

اولياي دم متهم را به قصاص محكوم كرد. 
به اين ترتيب متهم با تأييد اين حكم در صورتي كه نتواند رضايت اولياي دم 

را جلب كند در انتظار مرگ قرار خواهد گرفت. 

     گفت وگو با متهم 
شاهرخ چه كاره اي؟ 

در كار خريد و فروش خودرو فعاليت مي كنم. 
كيوان را مي شناختي؟ 

بله كيوان از دوستان من بود و بچه يك محل بوديم. 
چرا او را به قتل رساندي؟ 

من در آن درگيري قصد قتل نداشتم و فقط مي خواستم او را 
بترسانم اما متأسفانه به قتل رسيد. 

ش�ما كه دوس�ت بوديد چه ش�د كه باهم درگير 
شديد؟ 

ماجراي اختالف ما برمي گردد به يك سال قبل و او از آن زمان 
براي ما كري خواني مي كرد و آخرش هم با قتل پايان يافت. 

چه اختالفي؟
يك سال قبل خودروي پژويي را خريده بودم كه بعد به يكي 
از دوستانم فروختم اما خودرو چند روزي در اختيار من بود 
تا دوس��تم مابقي پول آن را فراهم كند. شبي برادرم شاهين 
از من خواس��ت خودروام را به او چند ساعتي امانت بدهم. به 
او گفتم كه ماش��ين را فروخته ام اما اصرار كرد و من هم به او 

دادم و تأكيد كردم كه مواظب خودرو باشد اما وقتي آخر شب 
ماشين را تحويل من داد، فهميدم  تصادف كرده است. ماجرا 
را از برادرم س��ؤال كردم كه فهميدم آن شب برادرم، كيوان 
و دوس��تش را س��وار خودرو كرده و در حال دوردور بوده اند 
كه كيوان متوجه خودروي نيس��اني مي ش��ود كه براي يك 
قاليش��ويي كار مي كرد. كيوان راننده را می شناسد و جلوی 
او را مي گي��رد و از او زورگيري مي كند. او عالوه بر س��رقت 
پول هاي صاحب نيسان مقداري هم مواد مخدر از خودروی او 
سرقت مي كند. پس از اين حادثه كيوان پشت فرمان خودروام 
مي نشيند و با برادرم و دوستش فرار مي كند كه صاحب نيسان 
هم آنها را تعقيب مي كند. آنها در تعقيب و گريز با چند خودرو 
تصادف و خسارت زيادي به ماشين من وارد مي كنند. آن شب 
كيوان به برادرم گفته بود خس��ارت را مي دهم اما او خسارت 

خودروم را نداد و اختالف ما از آن شب شروع شد. 
يعني به خاطر اينكه خسارت خودروی شما را نداد 

دست به قتل زدي؟ 
نه، تنها اين موض��وع نبود، او هميش��ه كري خواني و تهديد 

مي كرد كه اختالفات ما را بيشتر كرد. 

توضيح بده. 
پس از اين حادثه من خودروام را تعمير كردم و از او خواستم 
ضرر و زي��ان مرا پرداخت كن��د اما او با گ��ردن كلفتي گفت 
نمي دهم، بنابراين از او شكايت كردم. او وقتي متوجه شكايت 
من شد براي خانواده ام مزاحمت ايجاد مي كرد و حتي برگه 
شكايت مرا اس��توري مي كرد و عكس يك زن مي گذاشت و 
مي نوشت شاهرخ خانم از من ش��كايت كرده است. او با اين 
كارش آب��روي مرا ب��رده و باعث س��رافكندگي من در محل 
شده بود. مي خواست مرا خوار و ذليل كند و به دوستان من 

مي گفت كه سر شاهرخ را مي برم و براي شما مي آورم. 
درباره شب حادثه توضيح بده.

چند روز قبل از حادثه سارقاني خودروی يكي از دوستانم را 
سرقت كرده بودند و ش��ب حادثه همراه دوستم و برادرم به 
پاركي رفتيم و قرار بود با چند سارق حرف بزنيم و به آنها پول 
بدهيم تا خودروی دوستمان را پيدا كنند. از طرفي آن شب 
كيوان در مجلس ترحيمي براي من كري خواني كرده و گفته 
بود امشب سر شاهرخ را روي سينه اش مي گذارم تا اينكه در 
پارك باهم روبه رو شديم. به او گفتم كه براي من كري خواني 

نكن كه با هم درگير ش��ديم. او با چاقو به من حمله ك��رد و حتي چند ضربه هم 
به من زد كه زخمي شدم و تمامي لباس هايم خوني شد اما در درگيري چاقو از 
دستش افتاد و من برداشتم كه چند ضربه به او زدم و بعد همراه شاهين و شاهرخ 

كه از قبل در پارك بودند فرار كرديم. 
بعد چه كار كرديد؟ 

چند روزي فراري بوديم كه فهميديم به قتل رس��يده است و بعد از تهران خارج 
ش��ديم تا اينكه چند روز قبل فكر كرديم آب ها از آسياب افتاده است و به تهران 

برگشتيم كه دستگير شديم. 
حرف آخر؟ 

من قصد قتل نداش��تم و فقط مي خواستم او را بترس��انم و االن خيلي پشيمان 
هستم. 

هشدار پليس
 به آگهي دهندگان كاال
 در سايت هاي مجازي 

از  پيش�گيري  و  تش�خيص  مرك�ز  رئي�س 
جرائ�م س�ايبري پلي�س فت�اي ناج�ا نس�بت 
در  آگهي دهن�دگان  از  كالهب�رداري  ب�ه 
داد.  هش�دار  كاال  ف�روش  س�ايت هاي 
س��رهنگ علي محمد رجبي گفت: در مواردي ديده 
ش��ده افرادي با مراجعه به پليس فتا اعالم كرده اند 
كااليي را براي ف��روش در يكي از س��ايت هاي درج 
رايگان آگهي فروش ق��رار داده اند و فردي نيز تحت 
عنوان خريدار   مراجعه كرده و حتي در مواردي فاكتور 
بيعانه يا تمام مبلغ واريزي را نيز به او داده اند اما پس از 
تحويل جنس متوجه شده اند فاكتور و رسيد مربوطه 

جعلي بوده و از آنان كالهبرداري شده است. 
وي ادامه داد: اگر ش��هروندان قصد انتشار آگهي در 
سايت هاي واس��طه گر اينترنتي را دارند، الزم است 
پس از مراجعه مشتري حتماً يكسري موارد را رعايت 
كنند. اول اينكه قبل از تحويل كاال حتماً از واريز مبلغ 
به حسابشان مطمئن شوند و صرفاً به دريافت رسيد 
كه ممكن است جعلي هم باشد بسنده نكنند. براي 
اطمينان از انتقال وجه به حس��اب بانكي الزم است 
س��رويس پيامك آن فعال ش��ود. رجبي ادامه داد: 
همچنين احتمال دارد پ��س از ثبت آگهي پيامكي 
جعلي مبني بر پرداخت هزينه انتش��ار آگهي براي 

كاربران ارسال شود.
 الزم اس��ت اين افراد بدانند كه س��ايت هاي مذكور 
هزينه اي را به اين ش��كل درياف��ت نمي كنند و اين 
پيامك ها از ش��ماره هاي ناشناس ارس��ال مي شود 
كه به قصد كالهبرداري از آنان اس��ت و نبايد به آن 
اعتنا كنن��د.  همچنين آگهي دهن��دگان بايد توجه 
داشته باش��ند كه خريدار حتماً از حساب بانكي كه 
به نام خودش اس��ت، مبلغ وجه را بپ��ردازد چراكه 
احتمال دارد بهاي كاال از يك حساب سرقتي به كارت 

آگهي دهنده واريز شود. 

اعتراف به سرقت هاي سريالي با تصادف ساختگي
اعضاي يك باند سرقت كه با تصادف ساختگي اموال 
رانن�دگان را س�رقت مي كردند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش »جوان« ساعت 1۰ صبح روز 17تيرماه مردي 
با مركز فوريت هاي پليس 11۰ تم��اس گرفت و گزارش 
يك س��رقت را اعالم كرد. لحظاتي بعد تيمي از مأموران 
كالنتري 125 يوس��ف آباد در محل حاضر شدند. شاكي 
در شرح ماجرا گفت: من سوار بر خودروي سراتو در حال 
رانندگي در مسير جنوب به ش��مال بزرگراه چمران بودم 
كه يك خودروي پرايد كه سه مرد جوان سوارش بودند به 

عمد با خودروي من تصادف كرد. وقتي كنار مسير توقف 
كردم سه مرد جوان از پرايدشان پياده شدند و به من حمله 
كردند. آنها با تهديد گوشي تلفن همراه و لوازمي كه داشتم 

را سرقت و فرار كردند. 
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت، پرونده به دس��تور قاضي 
براي بررسي به پايگاه س��وم پليس آگاهي فرستاده شد. 
مأموران پليس در جريان تحقيقات بيشتر متوجه شدند 
ش��كايت هاي مش��ابهي عليه اعضاي اين باند به پليس 
گزارش شده است، بنابراين مشخص شد متهمان به اين 

شيوه در حال س��رقت اموال رانندگان هستند. در شاخه 
ديگري از تحقيقات مأموران پليس با بررسي دوربين هاي 
مداربسته و تحقيق بيشتر از شاكيان موفق شدند دو نفر 
از س��ارقان را كه يوسف و ش��هروز نام داشتند شناسايي 
و بازداش��ت كنند. آنها ابتدا گفتند كه در جريان سرقت 
نيستند و از شاكي دزدي نكرده اند اما وقتي با شواهد پليس 
مواجه شدند به سرقت هاي سريالي به اين شيوه اعتراف و 
همدست فراري ش��ان كه غفور نام داشت را هم به پليس 

معرفي كردند. 

با اطالعاتي كه دو متهم در اختيار پليس گذاشتند مخفيگاه 
غفور در محله فالح شناسايي و او چند روز قبل بازداشت 
شد. غفور هم در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي به اين 
شيوه اعتراف كرد و گفت كه موفق شده بودند از 2۰ نفر به 
اين شيوه سرقت كنند. سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، 
رئيس پايگاه س��وم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: سه 
متهم بازداشت شده از مجرمان سابقه دار هستند كه قباًل 
به اتهام جرائم مختلف بازداشت شده بودند. وي گفت كه 

تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان جريان دارد. 

هالكت شرور قاتل در عنبرآباد
دادستان شهرستان عنبرآباد استان كرمان از هالكت شرور و قاتل مسلح 

در درگيري با پليس خبر داد. 
ابراهيم سليماني گفت: مأموران پليس در جريان تحقيقات خود يك خودروي تيبا 
حامل مواد مخدر ترياك را متوقف كردند و در جريان درگيري مسلحانه راننده را 
كه از اشرار مسلح بود به هالكت رساندند. مأموران پليس در بازرسي از اين خودرو 
مقداري ترياك كشف كردند. بررسي هاي پليس نشان داد اين شرور مدتي قبل 
در شهرستان جيرفت مرتكب قتل شده بود و تحت تعقيب پليس قرار داشت. 

تحقيقات براي بازداشت ساير اعضاي باند در جريان است. 

مصدوم شدن سارق 
پس از سرقت طاليي

يكي از س�ه س�ارق حرف�ه اي ك�ه پس از س�رقت ط�ال در ح�ال فرار 
بودن�د از دي�وار ب�ه پايي�ن س�قوط ك�رد و به ش�دت مصدوم ش�د. 
به گزارش »جوان« س��رهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيش��گيري 
تهران بزرگ گفت: شامگاه دوش��نبه مأموران كالنتري 134 شهرك قدس 
هنگام گشت زني متوجه شدند سه نفر در حال سرقت از طبقه دوم ساختمان 
مسكوني هس��تند، بنابراين خيلي زود وارد عمل ش��دند. مأموران دو نفر از 
سارقان را بازداشت كردند اما سومين سارق براي فرار خود را به بالكن رساند و 
زماني كه به كوچه پريد به شدت مصدوم شد كه به مركز درماني منتقل گرديد. 
مأموران پليس در بازرسي از سارقان مقداري طال به ارزش 3۰۰ميليون تومان 

كشف كردند. تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر از متهمان جريان دارد. 

نجات 2 كارگر از چاه 40 متري
دو كارگ�ر ك�ه ب�ه عم�ق چ�اه 40مت�ري س�قوط ك�رده بودند 
با ت�الش امدادگ�ران آتش نش�اني ته�ران نجات پي�دا كردند. 
به گزارش »جوان« عصر روز گذشته آتش نشانان ايستگاه 61 از وقوع 
حادثه اي در خيابان عسگريان منطقه فرمانيه باخبر و در محل حاضر 
شدند. رضا اميري معاون منطقه3 آتش نشاني در توضيح حادثه گفت: 

بررسي هاي ما نشان داده اس��ت دو كارگر مشغول حفر چاه در عمق 
4۰ متري بودند كه يكي از آنها با باالبربرقي چاه قصد خروج از چاه را 

داشته كه به علت نامعلومي از نيمه راه به پايين سقوط می كند. 
امدادگران بعد از ايمن سازي محل خود را به عمق 4۰ متري رساندند و 

دو كارگر را به بيرون چاه و سپس مركز درماني منتقل كردند. 

قاتل:
 عصباني بودم

آگهی عمومی مناقصه و مزايده عمومی يک مرحله ای)نوبت اول(
مجتمع فرهنگی 13 آبان در نظر دارد اماكن خود را جهت بهره برداری به اشخاص واجد صالحيت  دارای توان مالی مناسب و امكانات  الزم برای انجام موضوع بهره برداری ،حسن سابقه و تجربه 
الزم در اين زمينه واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت می گرددبرای كسب اطالعات بيشتر  و دريافت كاربرگ ها و اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت 1۰ روز در ساعات 1۰ الی 12 و 
14 الی  16 به جز روز های پنجشنبه و جمعه به نشانی : تهران خيابان طالقانی نرسيده به خيابان مفتح ، مجتمع فرهنگی دانشجويی 13 آبان ، ساختمان امام خمينی )ره( طبقه دوم دفتر امور 

قرارداد ها مراجعه و يا با شماره 88846۰82 و 88381547 تماس حاصل نمايد.

ارائه تضمين می بايست بر اساس آئين نامه تضمين معامالت دولتی ) ارائه ضمانت نامه بانكی يا چك تضمين( باشد.
مجموعه در قبول يا رد پيشنهاد مختار بوده و ارائه اسناد مناقصه و مزايده هيچ حقی را برای اشخاص ايجاد نمی كند.

هزينه آگهی و كارشناسی ها مربوط به آن بنا بر اعالم مجريان مزايده و مناقصه بر عهده برنده مزايده و مناقصه می باشد.
در تمامی مجموعه ها اولويت با عقد قرارداد مزايده و مناقصه با يك شخص می باشد. در صورتی كه برنده مزايده و مناقصه پس از بازگشايی پاكت ها و اعالم برنده شدن تصميم به انصراف گيرند 

اسناد تضمين واگذار شده توسط و به نفع مجريان ضبط می گردد.

 يك باب ملك تجاری واقع در خيابان انقالب حد فاصل خ فلسطين و خ ابوريحان ، به مساحت 1۲0 متر مربع
حداقل ميزان تضمين مزايده 144.000.000 ريال

برگ اعالم وضعيت) برگ س�بز( خودرو بنز ماينر به شماره 
انتظامی 35 ايران ۲1ع877 و به شماره شاسی 1510۲434 
و به شماره موتور 10519713 مفقود ش�ده و از درجه اعتبار 

ساقط است. تبريز

آگهی مفقودی

 امور مشترکین و توزیع
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88498476


