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پس�ر جوان�ي كه ب�ه خاط�ر ي�ك جف�ت كتاني يك�ي از 
دوس�تانش را در جنوب تهران به قتل رس�انده بود، پس از 
دستگيري مدعي ش�د كه 3 ميليون تومان از مقتول طلب 
داش�ته و كتاني هاي قيمتي او پيش�ش امانت بوده است. 
به گزارش جوان ، ساعت 17 عصر روز دوشنبه 25 مرداد امسال 
قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري 116 مولوي از قتل پسر 
جواني با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل شد.  تيم جنايي در بيمارس��تان مهديه در جنوب 
تهران با جسد پسر 17 ساله اي به نام ش��ايان روبه رو شدند كه 
با اصابت ضربه چاقويي به قفس��ه سينه اش به قتل رسيده بود.  
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد مقتول ساعتي قبل با يكي 
از دوستانش به نام احس��ان در نزديكي ميدان شوش درگيري 
خونيني رقم زده است كه در جريان آن با ضربه چاقوی احسان 
زخمي و خانواده اش پيكر نيمه جانش را به بيمارستان منتقل 
مي كنند، اما بر اثر ش��دت خونريزي روي تخت بيمارستان به 

كام مرگ مي رود. 
تحقيقات ميداني مأموران پليس حكايت از آن داشت مقتول و 

قاتل به خاطر يك جفت كتاني با هم درگير شده اند و شاهدان 
عيني ديده اند كه مقتول سعي داشته كفش هاي كتاني را از دست 
قاتل بگيرد و در كشمكش بين آنها احسان با چاقو او را زخمي و 

از محل فرار مي كند. 
     تسليم قاتل 

همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي قانوني مأموران پليس 
براي دستگيري قاتل به محل سكونت او رفتند كه مشخص شد 

وي پس از حادثه به مكان نامعلومي گريخته است. 
از سوي ديگر مأموران پليس دريافتند قاتل فرزند طالق است و 
گاهي در خانه پدرش و گاهي هم درخانه مادرش زندگي مي كند.  
صبح روز سه شنبه نهم ش��هريور در حالي كه دو هفته از حادثه 
گذشته بود و همچنان جستجو براي دس��تگيري قاتل فراري 
ادامه داشت ، احس��ان در تهران به اداره پليس رفت و خودش را 

تسليم كرد. وي در بازجويي ها به قتل دوستش اعتراف كرد. 
متهم صبح ديروز به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و 
مقابل قاضي صادقي با اظهار پشيماني به قتل دوستش به خاطر 
يك جفت كتاني اعتراف كرد. متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر 

در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

خواهان: س�تاد اجرايی فرم�ان حضرت امام)ره( به نش�انی اس�تان 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 2 ش��هريور ماه 1400 در وقت احتياطی جلسه دادگاه اصل 49 
قانون اساسی اس��تان اردبيل به تصدی امضا كننده ذيل تش��كيل است پرونده كالسه 
پيوست تحت نظر است دادگاه با مالحظه جامع اوراق و محتويات پرونده با اعالم ختم 

دادرسی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نمايد.
 »رای دادگاه«

در خصوص در خواست ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر ضبط يك قطعه 
زمين از پالک ثبتی 68 اصلی واقع در بخش 3 اردبيل به مساحت تقريبی 3640 متر 
مربع واقع در نير – پايين جاده اردبيل 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 كارشناسی منتخب كه ضمن پياده سازی كروكی 
تقديمی خواهان در محل و مطابقت آن با وضع موجود اعالم داشته اند كه برابر بررسی 
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 از جمله اراضی مرتعی يا 
خالصه دولتی نمی باشد با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه عليرغم نشر آگهی )موضوع 
ماده 10 آيين نامه( در روزنامه كثيراالنتشار و انقضای مهلت مقرر، تاكنون كسی ادعای 
مالكيت نسبت به مورد خواسته نداشته است.لذا دادگاه اصل خواسته خواهان را وارد 
تشخيص به اس��تناد فرامين واليی مورخه 68/2/6 حضرت امام )ره( و فرمان مورخه 
1368/6/16 مقام معظم رهب��ری مد ظله العالی  و م��واد 23و 28 قانون مدنی و ماده 
11 اساسنامه ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( حكم به ضبط ملك مورد خواسته 
به ش��رح يك قطعه زمين از پالک ثبتی 68 اصلی واقع در بخش 3 اردبيل به مساحت 
تقريبی 3640 متر مربع واقع در نير – پايين جاده اردبيل به نفع س��تاد اجرايی فرمان 
حضرت امام)ره( استان اردبيل صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی ظرف 20 روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم محترم 

تجديد نظر استان تهران می باشد.  
تاريخ انتشار: 1400/06/11        

 رييس دادگاه اصل 49 استان اردبيل 
 محمد واعظی

 آگهی ثبت طالق ) نوبت اول(
آقای محمد تحريری زنگنه

احتراما به استحضار ميرساند ، همسر قانونی شما با در دست داشتن دادنامه با شماره بايگانی 
9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضی ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت 
يك هفته پس از ابالغ قانونی ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه 
نماييد. در صورت عدم مراجعه جنابعالی ، مطابق مقررات رفتار خواهد ش�د. ) آدرس دفتر 
خانه رسمی ازدواج 37 و طالق 11 كرج : مهرويال بلوار دانش آموز نبش خيابان دوم ساختمان 

مهرگان طبقه اول احد 3 (
دفتر رسمی ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج   – سر دفتر محسن كردبچه  

 م/ الف: 765/ ف

تجديدآگهى مناقصه
سازمان مديريت پسماند شهردارى كرج در نظر دارد اجراى عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد. 
لذا متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد با در دست داشتن فيش واريزى به مبلغ 1/000/000 ريال به حساب 700824109683 نزد بانك شهر 
 با آدرس : كرج – ميدان امام حسين (ع) ( ساسانى) – انتهاى خ شهيد صدوقى – سازمان مديريت پسماند شهردارى كرج امور قراردادها مراجعه نمايند.

رديف 1 
شرح پروژه

ميزان سپرده (ريال)  1/500/000/000
مناقصه راهبرى حفظ ونگهدارى سكوهاى انتقال پسماند خلج آباد وحصارك باال به مدت سه سال

1- سپرده شركت در مناقصه به طريق ارائه ضمانت نامه بانكى معادل مبالغ فوق كه به مدت 90 روز معتبر و قابل 
تمديد باشد و يا واريز فيش نقدى به حساب 1006863376 بانك شهر به نام سازمان مديريت پسماند شهردارى كرج

2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
3- سازمان مديريت پسماند شهردارى كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
5- متقاضيان مى توانند از تاريخ انتشار آگهى جهت خريد اسناد به امور قراردادهاى سازمان واقع در كرج – م امام حسين (ع) (ساسانى) – انتهاى خ شهيد صدوقى مراجعه 

و فرصت 
دارند تا پايان ساعت ادارى دوشنبه مورخ   1400/06/22 نسبت به تحويل پاكات اقدام نمايند و بازگشايى پاكات روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 راس ساعت 13 مى 

باشد.
6- هزينه چاپ كليه آگهى ها به عهده برنده مناقصه است.

7- شرايط شركت در مناقصه: داشتن شخصيت حقوقى و اساسنامه ، سوابق و مستندات مرتبط طبق اسناد مناقصه و توانايى تهيه و تسليم انواع ضمانت نامه هاى مورد نياز.
8- ميزان تضمين حسن انجام معامله 10درصد مبلغ كل قرارداد خواهد بود كه پس از اتمام قرارداد با ارائه مفاصاحساب و طبق شرايط عمومى پيمان به پيمانكار استرداد 

مى گردد.
9- مبلغ پرداختى به پيمانكار براساس 100 درصد نقد خواهد بود و مدت قرارداد با احتساب سال اول به مدت 3 سال شمسى كه ساالنه 

بر اساس قيمت كارشناسى مجدد و صالحديد كارفرما قابل تمديد و مبلغ ضمانت نامه و جرائم بر اساس تورم ساالنه افزايش مى يابد.
10-  پيشنهاد قيمت پيمانكارانى كه در سنوات گذشته قرارداد آنها فسخ گرديده است ويا فاقد سوابق مرتبط مى باشند بازگشايى نخواهد شد.

ناصر حاجى محمدى11- مدت زمان بررسى پيشنهادات شركت كنندگان هفت روز كارى مى باشد.
 سرپرست سازمان مديريت پسماند شهردارى كرج

خودرو  سند  و  وضعيت)  اعالم  برگ   ) سبز  برگ 
به  و   2096867 موتور  شماره  به  پرايد  سوارى 
شماره  به  و   s1412286180654شاسى شماره 
از  و  معقود شده  ايران 994 ى 53  انتظامى 35 

تبريزدرجه اعتبار ساقط است.
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 گفت وگو با متهم 
مقتول را مي شناختي ؟ 

بله ، او از دوس��تان نزديك من بود و بچه يك 
محل بوديم. 

چرا او را به قتل رساندي ؟ 
من قصد قتل نداشتم. او با چاقو آمده بود كه 
در درگيري چاقويش روي زمين افتاد و من 

برداشتم و با آن ضربه اي به او زدم. 
چرا ؟ 

ما مدت��ي بود با ه��م اختالف داش��تيم. من 
3 ميليون توم��ان به او پول ق��رض داده بودم 
و قرار بود ك��ه به زودي بده��ي اش را به من 
پرداخت كند، اما امروز و ف��ردا مي كرد و هر 
زماني به او مي گفتم طلبم را بدهد مي گفت 
پول ندارم و وضع مالي ام خوب نيست. من هم 
قبول مي كردم و به او فرصت مي دادم تا اينكه 
يك روز قبل از حادثه او را داخل خيابان ديدم 
كه از بازار مي آمد . ش��ايان يك جفت كتاني 

2/5ميليون توماني خريده ب��ود كه با ديدن 
كتاني ها تعجب كردم. ب��ه او گفتم كه »پول 
من را پس نمي دهي و ب��راي خودت كتاني 
چند ميليوني مي خري؟!« كه شايان كتاني ها 
را به من داد تا پيش من امانت باش��د و وقتي 
طلبم را پس داد آن كتاني ها را به او برگردانم. 
روز حادثه هم آمده بود كه كتاني هايش را پس 

بگيرد كه با هم درگير شديم. 
چرا كتاني هايش را ندادي ؟ 

قرارمان اين بود كه طلب��م را پس دهد و بعد 
كتاني هايش را  ب��ه او بدهم، ام��ا او پولي به 

من نداد. 
درباره روز حادثه توضيح بده.

آن روز او به من تلف��ن زد و گفت مي خواهد 
پيش من بيايد و كتاني هايش را پس بگيرد و 
من هم فكر كردم كه مي  خواهد پول مرا پس 
بدهد كه با هم قرار گذاش��تيم. وقتي به هم 
رسيديم به من گفت كه كتاني هايش را الزم 

دارد و خواس��ت به او بدهم، اما من گفتم هر 
زماني طلبم را بده��د من هم كتاني هايش را 
مي دهم كه با هم درگير شديم. او با چاقو به 
من حمله كرد كه در درگيري چاقو از دستش 
روي زمي��ن افتاد و من برداش��تم و ضربه اي 

به او زدم. 
چرا فرار كردي ؟ 

ترسيدم.
به خان�واده ات موضوع درگيري را 

گفته بودي ؟ 
نه، پدر و مادرم چند سالي است از هم جدا شده اند. 
چند سال قبل مادرم صندوق قرعه كشي خانگي 
داشت كه تعدادي از همسايه و دوستان و بستگان 
داخل آن صندوق پول مي گذاش��تند كه پدرم 
مخالفت كرد. همين موضوع باعث اختالف پدر و 

مادرم شد و در نهايت هم از هم جدا شدند. 
پس از حادثه به كجا فرار كردي ؟ 

واقعيتش من يك خواهر 9 ساله دارم كه پس 

از جدايي پدر و مادرم، همراه عمه ام در يكي از 
شهرهاي شمالي زندگي مي كند.

 خيلي دلم ب��راي خواهرم تنگ ش��ده بود و 
از طرفي هم خيلي مي ترس��يدم كه به خانه 
عمه ام در ش��مال رفتم و در اي��ن مدت هم 

آنجا بودم. 
چ�ه ش�د ك�ه خ�ودت را معرفي 

كردي ؟ 
من فكر مي كردم كه دوستم زخمي شده و به 
زودي خوب مي شود، اما پس از چند روز در 
روزنامه ها خبر درگيري خودم را خواندم كه 
نوشته بودند شايان به قتل رسيده است. پس 
از اين عذاب وجدان به سراغم آمد و تصميم 
گرفتم و به تهران آم��دم و خودم را به پليس 

معرفي كردم. 
آخرين حرف. 

قصد قتل نداشتم و خيلي پشيمان هستم و 
اميدوارم خانواده مقتول مرا ببخشند. 

تعويض پالك
 بدون پياده شدن از خودرو

رئي�س مرك�ز ش�ماره گذاري پلي�س راه�ور ناج�ا از تعوي�ض 
پ�الك اينترنت�ي در دو مرك�ز تعويض پ�الك در تهران خب�ر داد. 
سرهنگ محمدي در خصوص خدمات تعويض پالک اينترنتي در دو مركز 
در تهران توضيح داد: در شماره گذاري اينترنتي شخص در كمتر از 10 دقيقه 
خدمات دريافت مي كند و اين دريافت خدمات بدون اين است كه فرد از 
خودرو پياده شود.  وي با تأكيد بر اينكه همه خودروها خدمات دريافت 
مي كنند، گفت: به هر كسي كه بتواند ثبت نام كند خدمات ارائه مي كنيم.  
محمدي ادامه داد: اين خدمت رساني داير است و هم در مركز ميثم و هم 
در مركز خاوران فعال است و به زودي در كالنشهرهايي مثل اصفهان و 
خراسان نيز راه اندازي خواهد ش��د.  وي ادامه داد: از عموم شهروندان كه 
نمي توانند نوبت بگيرند انتظار داريم به شماره گذاري اينترنتي مراجعه 
كنند. 85 درصد عمليات با تلفن همراه در منزلشان انجام مي شود و صرفاً 
براي 10 تا 15 درصد به مركز مراجعه مي كنند كه صرفاً براي بازديد خودرو 
و فك و نصب پالک خواهد بود. همچنين هيچ تماسي بين شهروندان و 

همكاران ما برقرار نمي شود و از خودرو پياده نمي شوند. 

فروش موتورهاي سرقتي
 در سايت ديوار

مردي كه پس از س�رقت موتورس�يكلت با تغيير ش�ماره شاس�ي آن 
را در س�ايت دي�وار به فروش مي رس�اند س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل مأموران اداره هفتم پليس آگاهي هنگام گشت زني 
به موتورسيكلت آپاچي بدون پالک مشكوک شدند و پس از توقيف موتور در 
بررسي شماره شاسي موتور متوجه دستكوب بودن شماره شاسي موتورسيكلت 
شدند، بنابراين راكب موتورسيكلت را به اداره پليس منتقل كردند. بررسي هاي 
پليس در اين باره نشان داد كه كه موتورسيكلت دوم تيرماه امسال اعالم سرقت 
شده است. در شاخه ديگري از تحقيقات راكب موتورسيكلت در اين باره تحقيق 
شد. او گفت كه موتورسيكلت را  از مردي به نام منصور خريده است. با اطالعاتي 
كه راكب در اختيار پليس گذاشت مأموران پليس منصور را هم شناسايي و او 
را در حالي كه سوار يك موتورسيكلت بود بازداشت كردند. مأموران همچنين 
در اولين بررسي متوجه شدندكه اين موتورسيكلت هم به همان شيوه شماره 
شاسي اش دستكوب شده و هشتم مرداد ماه مالك آن اعالم سرقت كرده است. 
منصور در تحقيقات بيشتر گفت كه مدتي قبل سه دستگاه موتورسيكلت از 
طريق سايت ديوار از مردي ناشناس خريده و فقط با يك شماره تلفن با او ارتباط 
دارد. با اطالعاتي كه وي در اختيار پليس گذاشت آنها موفق شدند فروشنده 
موتورسيكلت ها را در شهرستان قرچك شناسايي و او را در حالي كه مشغول 

فروش يك موتورسيكلت سرقتي بود بازداشت كنند. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت وسائط نقليه پليس آگاهي 

تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم جريان دارد. 

نجات كوهنورد 70 ساله 
از ارتفاعات دركه

كوهنورد سالخورده كه در ارتفاعات دركه دچار مصدوميت شده بود 
با تالش گروه امداد و نجات كوهس�تان آتش نشاني نجات پيدا كرد. 
ساعت 10:05 صبح روز گذشته گروه امداد و نجات كوهستان آتش نشاني 
از وقوع حادثه براي كوهنوردي سالخورده در دركه با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه يك مرد كوهنورد حدوداً 70 ساله اي 
براي تفريح به ارتفاعات دركه رفته بود كه ناگهان از ناحيه پا دچار مصدوميت 
شد، به طوري كه ديگر قادر به ادامه حركت و طي مسير نبود. گروه امداد 
و نجات كوهستان بالفاصله پس از دريافت اين خبر با برداشتن تجهيزات 
مورد لزوم عازم محل حادثه در كوهستان ش��مال تهران شدند و پس از 
رس��يدن به فرد مذكور، وي را پس از تثبيت كردن روي برانكارد ويژه، از 

ارتفاعات دركه به سمت پايين كوه حركت كردند. 
اين گزارش حاكی است، تيم نجات آتش نشاني سرانجام پس از سه ساعت 
پياده روي، اين كوهنورد را به پايين كوه رس��انده و وي را جهت اعزام به 

بيمارستان تحويل امدادگران اورژانس دادند.
 

مرگ مكانيك هنگام تعمير كاميونت
م�رد مكاني�ك هن�گام تعمي�ر كاميون�ت در يك�ي از گاراژهاي 
خياب�ان خ�اوران دچار حادث�ه ش�د و جان�ش را از دس�ت داد. 
ساعت10:30 صبح ديروز آتش نشانان ايستگاه 37 از وقوع حادثه اي در 
يكي از گاراژ هاي خيابان خاوران روبه روي شهرک كاروان باخبر شده 

و در محل حاضر شدند. 
حس��ين ريكا فرمانده آتش نش��انان گفت: بررس��ي هاي ما نشان داد 
كه تعميركار 42 س��اله اي داخل گاراژ تعميرات خودروهاي سنگين 
مشغول تعمير يك دستگاه كاميونت بود كه ناگهان به علت نامعلومي 
دچار حادثه شد. وي افزود: بر اثر اين حادثه مرد تعميركار جان خود را 
از دست داد و راننده 45 ساله كاميونت نيز از ناحيه سر و صورت دچار 
مصدوميت شد.  وي ادامه داد: آتش نشانان پيكر بي جان تعميركار را از 
محل حادثه خارج كرده و راننده مصدوم نيز براي درمان هاي الزم به 

مركز درماني انتقال يافت. علت حادثه در دست بررسي است. 

عامل قتل بر سر كتاني:
 3 ميليون از مقتول طلب داشتم

پليس به دنبال عامل 3 قتل در دزفول و تهران 
مرد جوان وقتي فهميد قاتل برادرش از شهرستان 
دزفول در استان خوزس�تان به تهران فرار كرده 
اس�ت همراه يكي از دوس�تانش براي مالقات با 
قاتل به تهران آمد ك�ه در تيراندازي ش�بانه اي 
در منطقه نارمك به قتل رسيدند. عامل قتل كه 
مرد موتور سواري بوده درتاريكي شب خودروی 
مقتوالن را به رگبار بسته و از محل گريخته بود. 
به گزارش جوان ، س��اعت يك بامداد ديروز ساكنان 
خياباني در منطقه نارمك تهران با ش��نيدن صداي 
شليك چند تير از خانه هايش��ان بيرون آمدند. مرد 
موتور سواري در تاريكي شب با اسلحه كالشنيكف 
به طرف خودروی برليانس پارک ش��ده اي شليك 
مي كرد و صداي مسلس��ل وار آن چن��د كيلومتري 
آن طرفتر هم در سكوت شب به گوش مي رسيد به 
طوري كه ثانيه هايي بعد افراد زيادي با شنيدن صداي 
شليك به داخل خيابان آمدند. آثار شليك روي بدنه 
خودروي برليانس از دور مشخص بود، اما وقتي اهالي 
محل به آن نزديك شدند با جسد دو مرد جوان يكي 
پشت فرمان و ديگر در صندلي كناري راننده روبه رو 
شدند كه با اصابت چند تير به بدنش��ان در دم جان 

باخته بودند. 
با اعالم اين خبر به سرعت تيمي از مأموران كالنتري 
نارمك و در ادامه هم قاضي دشتبان، بازپرس ويژه قتل 

دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي و مأموران تشخيص هويت در 

محل حاضر شدند. 
    شناسايي هويت 2 مقتول 

در همان بررسي هاي اوليه مأموران پليس دريافتند 
راننده مرد 40 ساله اي به نام احمد است كه يك روز 
قبل همراه يكي از بس��تگان نزديكش به نام رحيم 
از شهري در استان خوزس��تان براي انجام كاري به 
تهران مي آيد تا اينكه لحظاتي قبل با شليك گلوله 

به قتل مي رسند. 
يكي از شاهدان به مأموران گفت: در خانه بوديم كه 
صداي ش��ليكي از داخل خيابان به گوشمان رسيد 
و ثانيه هايي بع��د دوباره صداي چند ش��ليك ديگر 
آمد كه از پنجره به داخل خيابان نگاه كردم و ديدم 
موتور سيكلتي به طرف خودرو شليك و بعد به سرعت 

فرار كرد. 
همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني بررسي هاي 
مأموران نش��ان داد برادر احمد كه پسرجواني بوده 
40 روز قبل در درگيري در جنوب كشور به دست پسر 
جوان ديگري به نام نادر به قتل مي رسد كه پس از آن 
نادر به تهران فرار مي كند و روز قبل از حادثه هم احمد 
و رحيم براي ديدن نادر به تهران مي آيند كه به طرز 

مرموزي به قتل مي رسند. 

     آشتي كنان خونين 
بدين ترتيب پس از شناس��ايي دو مقتول، مأموران 
پليس از يكي از بس��تگان احمد تحقيق كردند. وي 
گفت: زن و شوهري از بستگان احمد در دزفول با هم 
اختالف داشتند كه برادر احمد به نام شهاب بين آنها 
ميانجيگري مي كرد تا با هم آشتي كنند. از طرفي هم 
آن زن و شوهر هر روز اختالفشان بيشتر مي شد كه 
شوهر آن زن فكر مي كرد شهاب در زندگي آنها دخالت 
مي كند و به همين خاطر او از شهاب كينه به دل گرفته 
بود و از نادر كه از بستگان نزديكش بود خواسته بود 
شهاب را گوشمالي دهد . نادر در تهران كار مي كند كه 
40 روز قبل براي تنبيه شهاب به شهرستان آمد و با 
شهاب درگير شد و او را به قتل رساند. پس از حادثه او 
دوباره به تهران فرار كرد كه بزرگان طايفه از دو طرف 
خواستند با هم آشتي كنند تا طايفه ها با هم درگير 
نش��وند.  وي ادامه داد: قرار بود احمد با نادر صحبت 
كند كه يكي از دوستانشان گفته بود براي ديدن نادر 
به تهران بيايند و احمد هم همراه رحيم از شهرستان 
به تهران آمدند و شب حادثه هم با او قرار داشتند كه به 

طور مشكوكي به قتل رسيدند. 
در حالي كه تحقيقات براي شناسايي عامل تيراندازي 
مرگبار ادامه دارد مأموران در تالش��ند تا نادر را هم 

دستگير و راز اين حادثه خونين را بر مال كنند. 

سرقت مسلحانه نافرجام
 از يك طالفروشي 

از  داش�ت  قص�د  ك�ه  مس�لح  س�ارق 
كالنت�ري  حوال�ي  در  طالفروش�ي 
فلس�طين س�رقت كند، بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، س��رهنگ جليل موقوفه اي، 
رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ توضيح 
داد: صب��ح روز گذش��ته مأم��وران كالنتري 
فلس��طين از س��رقت مس��لحانه در يك��ي از 
طالفروش��ي هاي محل با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه لحظاتي 
قبل مردي به بهانه خريد طال و سكه وارد مغازه 
شده و با تهديد تفنگ ساچمه اي قصد سرقت 
داشته كه با هوشياري صاحب طالفروشي ناكام 
مانده و با يك دستگاه خودروي سواري كوئيك 
از محل گريخته بود. مأموران پليس در جريان 
بررسي هاي بيشتر موفق شدند سه ساعت پس 
از حادثه متهم را در خانه اش شناس��ايي و او را 
بازداشت كنند. در بررسي هاي بيشتر از متهم 
سالحي كه با آن مالك مغازه را تهديد كرده بود، 
كش��ف و متهم به همراه اموال كشف شده به 
كالنتري 107 فلسطين منتقل شد. تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر وي جريان دارد. 
 

اعتراف به قتل سارق 
با تراكتور

چهار نگهبان باغ در شهرس�تان پرديس كه متهم هس�تند سارق 
فنس هاي باغ را با بستن پاهايش به تراكتور به كام مرگ كشانده اند 
به زودي در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه خواهند شد. 
به گزارش جوان، 5 فروردين  سال 99، زن جواني به اداره پليس در شهرستان 
دماوند رفت و مأموران را از ناپديد شدن شوهر 42 ساله اش به نام حامد باخبر 
كرد. او در توضيح گفت: »ش��وهرم راننده ميني  بوس است. او روز گذشته 
براي مسافركشي خانه را ترک كرد، اما ديگر بازنگشت. هرجا سراغش را 
گرفتم خبري نبود و تلفن همراهش نيز خام��وش بود. نگرانم اتفاق بدي 

افتاده باشد.«
با اعالم اين مفقودي، تالش براي يافتن آن مرد آغاز شد تا اينكه مأموران در 
روند تحقيقات خود دريافتند مرد جواني به نام رامين پيكر نيمه جان مرد 
ميانسالي را به پمپ بنزين منتقل و از كاركنان جايگاه درخواست كمك 
كرده است، اما بالفاصله بعد از قفل كردن درهاي ميني بوس گريخته است. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مشخص شد مرد مجروح به بيمارستان امام 
حسين منتقل شد و تحت درمان قرار گرفته است، اما بر اثر شدت جراحات 

و ضربه مغزي فوت كرده است. 
 با انتقال جسد به پزش��كي قانوني و تشخيص هويت مشخص شد جسد 
متعلق به راننده خودروي ميني بوسي است كه همسرش اعالم مفقودي 

كرده بود. 
به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد در دس��تور كار قرار گرفت و 
مأموران با رصد دوربين هاي مداربسته جايگاه بنزين توانستند دوست 
مقتول به نام رامين را بازداش��ت كنند. رامي��ن در روند بازجويي ها به 
مأموران گفت: »من و حامد سال هاست با هم دوست هستيم. آخرين 
بار براي تفريح حوالي جاجرود رفته بوديم كه حين برگشت در حالي كه 
س��وار ميني بوس حامد بوديم متوجه فنس هاي فل��زي كنار يك باغ 
شديم. همان موقع نقشه سرقت آنها را كشيديم. براي انجام نقشه يك 
روز را تعيين كرديم و به آن باغ رفتيم. در حال بريدن فنس ها بوديم كه 
يكباره چهارمرد با چوب و چماق به ما حمله كردند و ما را كتك زدند. 
مي خواستيم فرار كنيم، اما آنها پاهايمان را با زنجير به عقب تراكتوري 
بستند و بعد از كشيدن روي زمين رهايمان كردند. حامد خيلي حالش 
بد بود، اما سوار ماشينش ش��د تا اينكه چند دقيقه بعد حالش بد شد 
و از هوش رفت. خيلي ترسيده بودم اين شد كه او را به تهران آوردم و 
مقابل يك پمپ بنزين از ماشين پياده كردم و سپس از كاركنان جايگاه 

درخواست كمك كردم و خودم نيز فرار كردم.«
بعد از ثبت اين اظهارات صاحب باغ بازداشت شد. او در روند بازجويي ها 
گفت: »س��ال ها قبل پيرمردي را به عنوان سرايدار باغ استخدام كرده 
بودم، اما چند ماه قبل فوت كرد ب��ه همين خاطر نگهباني از باغم را به 
دو پسر و دامادش سپردم. چند ماه قبل بخشي از فنس هاي كنار باغم 
سرقت شده بود به همين خاطر از آنها خواس��تم كمين كنند تا سارق 
يا سارقان را شناس��ايي كنند. من نمي دانس��تم آنها وقتي سارقان را 
پيدا كنند اين رفتار را انجام مي دهند. باور كنيد از كشته شدن راننده 

ميني بوس اطالعي ندارم.«
به دنبال اظهارات صاحب ب��اغ، دو برادر به همراه داماد و دوستش��ان 
بازداشت ش��دند. آنها در روند بازجويي ها به شكنجه دوسارق اعتراف 
كردند و يكي از آنها در شرح ماجرا گفت: »به دستور صاحب باغ كمين 
كرديم تا اينكه روز حادثه متوجه ش��ديم دو مرد جوان درحال سرقت 
هستند. همراه برادرم، دوستم و شوهر خواهرم آنها را كتك زديم و براي 
اينكه آنها را بيشتر تنبيه كنيم پاهايشان را با زنجير به تراكتور بستيم 
و چند متر روي زمين كشيديم. سپس هر دو را رها كرديم. باور كنيد 
قصد قتل نداشتيم و وقتي آنها را رها كرديم هر دو زنده بودند. راننده 

ميني بوس هم سوار ماشينش شد و رفت.«
بعد از اقرارهاي متهم س��ه همدست او نيز بازداش��ت شدند و در روند 

بازجويي ها با تأييد اين اظهارات به جرمشان اقرار كردند. 
چهار متهم به اتهام مشاركت در قتل راهي زندان شدند و پرونده بعد از 
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 

به اين ترتيب متهمان با تعيين شعبه در وقت رسيدگي مقابل هيئت 
قضايي شعبه دهم دادگاه از خودشان دفاع خواهند كرد.  اين در حالي 
است كه اولياي دم براي متهمان درخواست قصاص را مطرح كرده اند.


