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فرار خواستگار
 با چاقوي خونين

متهم: به همسرم مظنون بودم
مرد جواني كه پس از قتل همسرش 
مادرزن خود و مردي ديگر را زخمي 
كرده و از تهران گريخته بود، سرانجام 
خودش را تس�ليم پليس كرد. متهم 
مدعي است از س�ه ماه قبل به رفتار 
همس�رش مظنون ش�ده و سرانجام 
حادث�ه خوني�ن را رق�م زده اس�ت. 
به گ��زارش جوان ، س��اعت 6 صبح روز 
دوشنبه اول شهريور به مأموران پليس 
تهران خب��ر رس��يد، م��رد جواني در 
درگيري در خانه اش همسرش را به قتل 
رسانده و مادرزن و پسر جوان ديگري را 

نيز زخمي و از محل گريخته است. 
با اع��ام اين خب��ر تيم��ي از مأموران 
كانتري ۱۵۳ شهرك وليعصر به محل 
حادثه كه ساختمان مسكوني در يكي از 

خيابان هاي اطراف بود اعزام شدند.
مأموران پليس داخ��ل پذيرايي طبقه 
دوم ب��ا پيكر زخمي دو زن ۲۷ س��اله و 
ميانس��ال و بدن زخمي پس��ر جواني 
روبه رو ش��دند و  س��ه فرد زخمي را به 

بيمارستان منتقل كردند. 
در حال��ي كه بررس��ي ها حكايت از آن 
داشت ضارب داماد خانواده به نام ياشار 
است كه در درگيري همسر و مادر زن 
و پسر جواني به نام بهمن را كه احتمال 
مي داده با همس��رش ارتب��اط پنهاني 
دارد زخمي كرده اس��ت ، تيم پزشكي 

بيمارستان اعام كردند زن ۲۷ ساله به 
نام فهيمه بر اثر شدت ضربات چاقو به 

كام مرگ رفته است. 
بدين ترتيب با قت��ل زن جوان پرونده 
وارد مرحله تازه اي ش��د و قاضي رحيم 
دش��تبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
ام��ور جنايي ته��ران هم��راه تيمي از 
كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي در 

محل تحقيقات خود را آغاز كردند. 
تحقيقات مأموران پليس نش��ان داد 
ياش��ار از مدتي قب��ل ب��ه رفتارهاي 
همس��رش مشكوك ش��ده و احتمال 
داده همس��رش با پس��ر جواني به نام 
بهمن ارتباط دارد و ب��ه همين خاطر 
روز حادثه او را به بهانه اي به خانه اش 
مي كش��اند و همزم��ان از م��ادر زن و 
پدر زنش ه��م مي خواهد ب��ه خانه او 
بيايند. ياشار در ادامه وقتي بهمن وارد 
خانه اش مي ش��ود با چاقو به او حمله 
مي كند كه در جريان درگيري همسر 
و مادر زنش هم زخمي می شوند و در 

نهايت همسرش به قتل مي رسد. 
پدر زن ياش��ار كه در اي��ن حادثه جان 
س��الم به در برده بود به مأموران گفت: 
ياش��ار با ما تماس گرفت و گفت براي 
بر ما ش��دن رازي به خانه اش برويم. 
وقتي ب��ه خان��ه او رفتيم مدعي ش��د 
كه دخترم با پس��ر جواني ك��ه همكار 

دخترمان است ارتباط دارد و پسر جوان 
را به خانه اش دعوت كرده است. ما فكر 
كرديم او مي خواهد با پسر جوان حرف 
بزند تا متوجه شود كه اشتباه مي كند، 
اما وقتي بهمن وارد خانه ش��د با چاقو 
به او حمل��ه كرد كه دختر و همس��رم 
براي ميانجيگري جلو رفتند كه هر سه 

زخمي شدند و دخترم فوت كرد. 
  تسليم قاتل در رودسر 

همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي 
قانون��ي كارآگاهان جناي��ي تحقيقات 
خود را براي دستگيري قاتل فراري آغاز 
كردند، اما دريافتند متهم پس از حادثه 

به مكان نامعلومي گريخته است. 
چند روز قبل در حالي كه جس��تجو 
براي متهم ادامه داش��ت به مأموران 
پليس تهران خبر رس��يد ياش��ار در 
شهرستان رودس��ر در استان گيان 
به اداره پليس رفته و خودش را تسليم 
كرده است.  پس از اين متهم به دستور 
قاضي دشتبان براي تحقيق به تهران 

منتقل شد. 
صبح ديروز قات��ل به دادس��راي امور 
جنايي منتق��ل ش��د و در بازجويي ها 
با اظهار پش��يماني به قتل همس��رش 
اعتراف ك��رد. مته��م در ادام��ه براي 
تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

م�رد ج�وان وقت�ي در جش�ن مهمان�ي هن�گام خواس�تگاري 
ب�ا ج�واب منف�ي از س�وي دخت�ر ج�وان و ب�رادرش مواج�ه 
ش�د، آنه�ا را ب�ا ضرب�ات چاق�و ه�دف ق�رار داد و گريخ�ت. 
به گزارش جوان ، ساعت ۵ صبح روز جمعه ۱۲ ش��هريور كاركنان حراست 
بيمارستاني در يكي از خيابان هاي غربي تهران متوجه شدند خودروي سواري 
پژويي مقابل بيمارستان پيكر زخمي زن و مرد جواني را رها كرد و به سرعت 
از محل گريخت. كاركنان بيمارستان با ديدن اين صحنه به سرعت دختر و 
پسر جوان را كه هر دو با اصابت ضربات چاقو به شدت زخمي شده بودند، براي 
درمان به بيمارستان منتقل كردند و موضوع را به مأموران پليس خبر دادند. 

   خواهر و برادر 
لحظاتي بعد با اعام اين خبر تيمي از مأموران كانتري وردآورد براي تحقيق 
به بيمارستان آمدند كه دريافتند پيكر هاي زخمي متعلق به خواهر و برادر 
۳0 و ۲۲ ساله اي به نام هاي مهين و پيمان است. در حالي كه پزشكان اعام 
كردند دو زخمي وضعيت جسمي خيلي بدي دارند ، بررسي هاي مأموران 
پليس نش��ان داد خواهر و برادر ش��ب قبل مهمان صاحب كارشان فريبرز 
40 ساله بوده اند. همچنين مشخص شد فريبرز خواستگار مهين بوده كه 
پيمان هميشه مخالفت مي كرده و از طرفي هم اختاف مالي داشته اند.  به 
گفته يكي از دوستان پيمان ، اين خواهر و برادر چند سالي است در كارگاه 
توليدي فريبرز در خيابان الله زار مشغول به كار هستند تا اينكه چند سال قبل 
فريبرز عاشق ميهن مي شود و از او خواستگاري مي كند كه برادرش به خاطر 
اختاف سني زياد مخالفت مي كند و به همين خاطر آنها رابطه كاري شان 
را قطع مي كنند، اما فريبرز همچنان براي ازدواج سماجت مي كند تا اينكه با 
شكايت خواهر و برادر به اتهام مزاحمت دستگير و راهي زندان مي شود. مدتي 
بعد فريبرز با ميانجيگري بستگان و بزرگان رضايت شاكيان را جلب مي كند 
و از زندان آزاد مي شود و پس از آن دوباره خواهر و برادر در محل كار فريبرز 

مشغول به كار مي شوند. 
    جشن خونين 

در اين مدت فريبرز همچنان عاش��ق مهين مي ماند تا اينكه شب حادثه 
مهماني در خانه اش مي گيرد و تعدادي از دوس��تان و خواهر و برادر را هم 
دعوت مي كند. در پاي��ان مهماني وقتي همه مهمان ها به خانه هايش��ان 
مي روند او دوباره از مهين خواس��تگاري مي كند كه اين بار هم با مخالفت 
پيمان روبه رو مي شود و درگيري خونين را رقم مي زند . فريبرز پس از حادثه 
پيكر هاي زخمي خواهر و برادر را سوار خودرواش كرده و جلوی بيمارستاني 
رها و فرار مي كند.  در حالي كه تحقيقات براي دستگيري ضارب به دستور 
قاضي مصطفي واحدي، بازپرس شعبه يازدهم دادسراي امور جنايي ادامه 
داشت ، مأموران پليس در بيمارستان متوجه شدند مرد جواني در بيمارستان 
جوياي حال خواهر و برادر زخمي است. مأموران فهميدند كه وي از سوي 
ضارب آمده تا سر گوشي آب دهد و اطاعاتي از دو زخمي به او بدهد و به 
همين خاطر وي را دستگير كردند.  وي گفت: فريبرز از دوستانم بود كه به من 
گفت دو نفر از كارمندانش را در حادثه اي زخمي كرده است و از من خواست 
به بيمارستان بروم و بپرسم خواهر و برادر زنده هستند يا نه كه مأموران مرا 

دستگير كردند. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران در تاشند تا ضارب را 

دستگير و زواياي پنهان اين حادثه را بر ما كنند.

شناي مرگ 2 نوجوان در حوضچه
دو پسر نوجوان هنگام شنا در يكي از حوضچه هاي ساحل بندرعباس 

غرق شدند. 
حسن اميني زاده، معاون آتش نش��اني بندرعباس گفت: دو نوجوان ۱۳ 
و ۱4 ساله دو روز قبل براي ش��نا وارد حوضچه پشت فرمانداري در بلوار 
ساحلي بندرعباس ش��ده بودند كه به علت عدم آش��نايي با مهارت شنا 
غرق ش��دند. وي ادامه داد: امدادگران بعد از حضور در محل اجساد را از 

آب خارج كردند.

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سايپا    تيپ :  111SE  رنگ :سقيد 
مدل:  1393  به  شماره انتظامى   196  س  64     ايران 84 شماره 
NAS431100E5790223: موتور :5168771 شماره شاسى 

به مالكيت آقاى مجيد بابايى  به كد ملى3459656921  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

برگ سبز( برگ اعالم وضعيت) وانت آريسان  به شماره 
 118j0021979 انتظامى 15- 563ج 7  و  به شماره موتور
  NAAB66PEXGV660614 شاسى  شماره  به  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) و سند كمپانى خودروى 
موتور  شماره  به  مدل 1396  ام  وى  ام  بك  هاچ  سوارى 
MVMD4G15BAFH002570  و به شماره شاسى 
NATFBAAVXH1001626 و به شماره انتظامى 75 
ايران 135 ج 39مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

 برابر راى شماره 4002809 مورخه 99/12/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى 
تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 
1620378116 فرزند خداقلى نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 187 متر مربع 
قسمتى از پالك 1226 فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك 
گرمى خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن توكلى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/5/30
 تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/6/14     

م الف:1075        
سعيدنيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى
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قسمتى از پالك 1226 فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك 
گرمى خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن توكلى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/5/30
 تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/6/14     

م الف:1075        
سعيدنيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سايپا    تيپ :  111SE  رنگ :سقيد 
مدل:  1393  به  شماره انتظامى   196  س  64     ايران 84 شماره 
NAS431100E5790223: موتور :5168771 شماره شاسى 

به مالكيت آقاى مجيد بابايى  به كد ملى3459656921  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

برگ سبز( برگ اعالم وضعيت) وانت آريسان  به شماره 
 118j0021979 انتظامى 15- 563ج 7  و  به شماره موتور
  NAAB66PEXGV660614 شاسى  شماره  به  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) و سند كمپانى خودروى 
موتور  شماره  به  مدل 1396  ام  وى  ام  بك  هاچ  سوارى 
MVMD4G15BAFH002570  و به شماره شاسى 
NATFBAAVXH1001626 و به شماره انتظامى 75 
ايران 135 ج 39مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

 برابر راى شماره 4002809 مورخه 99/12/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى 
تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 
1620378116 فرزند خداقلى نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 187 متر مربع 
قسمتى از پالك 1226 فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك 
گرمى خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن توكلى گرمى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/5/30
 تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/6/14     

م الف:1075        
سعيدنيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سمند ايكس 7به شماره موتور 
12483116528 و شماره شاسـى 83239405 و شماره 
انتظامى 81ايـران381س84  بنام  آقـاى نامدار رحيمى 
دودرائى به شماره ملى 4660344495 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. شهركرد

قاتل اشتباهي به قصاص محكوم شد
مردي كه ب�ه جاي قتل ب�رادر معت�ادش مرد 
ديگ�ري را در يك�ي از پارك ه�اي ته�ران به 
قتل رس�انده اس�ت به قصاص محكوم ش�د. 
به گزارش ج��وان، ۲۱ مرداد س��ال ۹۹، مأموران 
پليس تهران از مرگ مش��كوك م��رد جواني در 
بيمارس��تان امام خمين��ي باخب��ر و راهي محل 
شدند. جس��د متعلق به بهنام 40 س��اله بود كه 
بر اثر ضربه چاقو به ش��كم و س��ينه زخمي و به 
بيمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت خونريزي 
فوت كرده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
روند تحقيقات نش��ان داد بهنام معت��اد به مواد 
مخدر بوده و تنها زندگي مي كرد. او بيشتر شب ها 
در پاركي در جنوب غرب تهران مي خوابيد و شب 
حادثه نيز در همان پارك ب��ا ضربه چاقو زخمي 

شده بود. 
با به دست آمدن اين اطاعات، نگهبان پارك مورد 
تحقيق قرار گرفت. آن مرد در توضيح به مأموران 
گفت: »آن شب در اتاقك نگهباني نشسته بودم و 
حواسم به اطراف بود كه يك دفعه مردي را ديدم 
كه خونين گوشه اي از پارك روي زمين افتاده بود. 
بافاصله خودم را به او رساندم و باالي سرش رفتم 
كه هنوز نفس مي كش��يد. از او سئوال كردم چه 
كسي تو را با چاقو زده است كه به سختي جواب 
داد و گفت اشتباهي او را با چاقو زده اند. او بعد از 
اين جواب از هوش رفت. هراسان اطراف را نگاهي 
انداختم كه متوجه شدم مردي با تي شرت سفيد 

مرا ديد و به سرعت فرار كرد و دور شد.«

با ثبت توضيحات نگهبان باغ، مأموران با اطاعاتي 
كه به دست آورده بودند توانستند مرد جوان را با 
همان مشخصات شناسايي و به خاطر رفتارهاي 

مشكوك وي را بازداشت كنند. 
آن مرد كه س��امان نام داش��ت به پليس آگاهي 
منتقل ش��د و تحت بازجويي قرار گرفت. او ابتدا 
مدعي شد از ماجراي قتل اطاعي ندارد تا اينكه 
در بازجويي هاي فني س��رانجام به قتل اعتراف 
كرد و در ش��رح ماجرا گفت: » برادرم معتاد بود 
و به خاطر اعتيادش خيل��ي خانواده مان را اذيت 
مي كرد. او بارها اس��باب و اثاثيه خانه پدري ام را 
فروخته بود و خ��رج مواد مخ��در كرده بود. او به 
خاطر اعتياد زندگي اش را باخته بود و ش��ب ها را 
در پارك مي خوابد. هر چه با او صحبت مي كردم 
تا دست از رفتارهايش بردارد و آبروي خانواده را 
نبرد بي فايده بود. او خيلي ما را اذيت كرده بود و 
همه خانواده از رفتارهاي او خسته شده بوديم.«

متهم ادامه داد: »به خاطر رفتارهاي او بارها با هم 
درگير شده بوديم. او حتي در آخرين درگيري مرا 
با چاقو زده بود. مي خواستم به خاطر اين رفتار از او 
شكايت كنم، اما با وساطت برادر بزرگترم منصرف 
شدم. من و خانواده ام ديگر تحمل بدرفتاري هاي 
او را نداشتيم اين شد كه تصميم گرفتم او را به قتل 

برسانم و همگي از شر او راحت شويم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »مي دانستم پاتوق 
برادرم در پارك اس��ت و ش��ب ها آنجا مي خوابد. 
همان شب به آن پارك رفتم و ديدم او در گوشه اي 

از پ��ارك خوابي��ده و روي صورتش ي��ك پارچه 
انداخته است. خواستم او را غافلگير كنم به همين 
خاطر چاقويي كه همراه داشتم را بيرون آوردم و 
يك ضربه به شكم و سينه او زدم. با صداي فريادش 
پارچه را كنار زدم كه با ديدن چهره مقتول شوكه 
شدم. من اشتباه فرد ديگري را در خواب به قتل 
رسانده بودم. ناباورانه و در حالي كه هراسان بودم 

فرار كردم تا اينكه دستگير شدم.«
بعد از اقرارهاي متهم، وي بعد از بازسازي صحنه 
جرم راهي زندان شد و پرونده بعد از كامل شدن 
تحقيقات ب��ه دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 

فرستاده شد. 
به اين ترتيب متهم بعد از تعيين ش��عبه در وقت 
رسيدگي مقابل هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه به 

رياست قاضي زالي قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه اولي��اي دم درخواس��ت قصاص 

كردند. 
در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و با اقرار به جرمش 
در دفاع از خود گفت: »من اشتباه كردم و به خاطر 
يك اشتباه خانواده اي را داغدار كردم. باور كنيد 
مقتول را نمي ش��ناختم و با او خصومتي نداشتم 
كه بخواهم او را به قتل برسانم. تقاضا دارم حرفم 
را باور كنيد و از خانواده اولياي دم نيز درخواست 

گذشت دارم. من شرمنده آنها هستم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور 
شد و با توجه به مدارك در پرونده وي را به قصاص 

محكوم كرد. 

گفت وگو با متهم 
ياش�ار چرا آن حادثه خونين را رقم 

زدي ؟ 
من قصد قتل نداش��تم، اما لحظه حادثه خيلي 
عصباني بودم و اصًا خودم را نتوانستم كنترل 
كنم. وقتي بهمن را ديدم كنترلم از دستم خارج 
شد و دست به چاقو بردم، اما نمي خواستم او را 
هم به قتل برسانم و فقط مي خواستم تنبيه اش 
كنم كه همس��رم و مادر زنم براي ميانجيگري 
جلو آمدند و چاقو ها به آنها هم برخورد كرد و هر 

سه زخمي شدند، اما همسرم فوت كرد. 
بهمن را مي شناختي ؟ 

او همكار همسرم بود. همسرم در كارگاه توليدي 
كار مي كرد و بهمن هم همكارش بود. 

چرا به بهمن و همس�رت مش�كوك 
بودي ؟

چون فهميده ب��ودم آنها با ه��م ارتباط پنهاني 

دارند و از طرفي به رفتارهاي همس��رم ش��ك 
كرده بودم. 

از كجا فهميدي ؟
من حدود س��ه ماه قبل از حادثه به رفتارهاي 
همسرم ش��ك كرده بودم و او را زير نظر داشتم 
تا اينكه متوجه شدم هميشه سرش در گوشي 
اس��ت و از طرفي هم هميش��ه با تلفنش حرف 
مي زند. آن قدر او با گوش��ي اش انس گرفته بود 
و تلفني حرف مي زد كه هزينه تلفن همراهش 
چند برابر شده بود. همين موضوع باعث شد به 
او بيشتر شك كنم كه در نهايت روي گوشي اش 
برنام��ه اي نص��ب ك��ردم و بعد ه��م از طريق 
برنامه هايي كه در بازار است تلفن ها و پيام هاي 
او را چك كردم كه ديدم بيش��ترين تلفن ها و 
پيام هاي��ش با بهمن بوده اس��ت و فهميدم با او 

ارتباط دارد. 
به همسرت موضوع را گفتي ؟ 

بله، ب��ا هم درگير هم ش��ديم، ام��ا او گفت كه 
همكارش است و ارتباط آنها فقط در حد تلفني 
و پيامكي بوده است، اما من باور نكردم كه از او 
خواس��تم بهمن را به خانه مان دعوت كند تا با 

هم حرف بزنيم. 
بعد چه شد ؟ 

من و همسرم هر دو سر كار مي رويم و به همين 
خاطر پدر زن و مادر زنم از فرزند خردسالمان 
نگهداري مي كنند. آن روز با مادر زن و پدر زنم 
تماس گرفتم و گفتم هر چ��ه زودتر به خانه ام 
بيايند. وقتي علت را سوال كردند به آنها گفتم 
راز مهمي را مي خواهم براي ش��ما بر ما كنم. 
آنها در خانه ام بودند كه بهمن وارد خانه شد و 

من هم به او حمله كردم. 
چرا فرار كردي ؟ 

وقتي آنها زخمي ش��دند خيلي ترسيدم و فرار 
كردم. 

به كجا فرار كردي ؟ 
پ��س از حادثه تلف��ن همراه��م را در خانه جا 
گذاشتم و فرار كردم . چند روزي داخل پارك ها 
و خيابان ها سرگردان بودم كه تصميم گرفتم به 
زادگاهم در رودسر بروم. سپس به رودسر رفتم، 
اما فكر مي كردم كه همه فقط زخمي ش��ده اند 
تا اينكه با تلفن همراه خ��ودم تماس گرفتم و 
پدر زنم گوشي ام را برداشت. وقتي از او درباره 
همسرم س��وال كردم گفت» بدبخت شديم و 

زنت فوت كرد.«
چه شد كه خودت را معرفي كردي ؟ 

وقتي شنيدم همسرم فوت كرده عذاب وجدان 
به سراغم آمد تا اينكه تصميم گرفتم خودم را 

تسليم پليس كنم. 
حرف آخر. 

پشيمان هس��تم و دلم براي فرزندم تنگ شده 
است. كاش آن اتفاق رخ نمي داد.

احراز هويت خودروهاي نوشماره
 در نمايندگي هاي فروش خودرو 

رئيس مركز ش�ماره گذاري پليس راهور اعالم كرد ك�ه احراز هويت 
خودروهاي نوشماره در نمايندگي هاي فروش خودرو انجام مي شود. 
سرهنگ علي محمدي، توضيح داد: احراز هويت براي خودروهاي نوشماره 
پيش از اين در مراكز تعويض پاك انجام مي شد، به اين صورت كه در زمان 
مراجعه اش��خاص به نمايندگي فروش، خودروسازان براي تكميل وجه و 
تحويل خودرو،  مراجعه كنندگان را به مراكز تعويض پاك ارجاع مي دادند 
تا گواهي احراز سكونت را دريافت كنند. وي ادامه داد: با تدبير رئيس پليس 
راهور، از روز گذشته احراز سكونت تسهيل شده و افراد مي توانند با حضور 
نزد نمايندگي هاي خودروسازان، مدارك احراز سكونت اعم از سند مسكوني 
يا اجاره نامه را تحويل آنها دهند، نمايندگي هاي خودروسازان نيز مدارك 

مذكور را به صورت سيستمي به پليس راهور ارجاع مي دهند. 
سرهنگ محمدي گفت: اين كار براي تسهيل امور متقاضيان صورت گرفته 
و روند شماره گذاري براي خودروهاي نوشماره سريع تر از قبل صورت خواهد 
گرفت.  وي ادامه داد: هموطنان براي احراز سكونت به مراكز تعويض پاك 
مراجعه نكنند، زيرا ديگر به هيچ وجه در اين مراكز گواهي احراز سكونت صادر 
نمي شود و مدارك مربوطه براي احراز سكونت صرفاً بايد به نمايندگي هاي 

خودروسازان ارائه شود. 
محمدي افزود: درباره نحوه احراز سكونت افرادي كه اجاره نامه دستي دارند 
يا در منزل فرد ديگري ساكن هستند، گفت: اجاره نامه اگر براي منزل پدر 
يا مادر نيز باشد، مشكلي براي احراز سكونت ندارد، اما اجاره نامه هاي دستي 

نيازمند ارائه مدارك ديگري همچون دفترچه بيمه است.
 

شهادت سرباز پليس در کرمان 
س�رباز نيروي انتظامي كه در جريان بازداش�ت سارقان مسلح در 
شهرستان نرماشير استان كرمان مجروح شده بود به شهادت رسيد. 
 سحرگاه پنجم ش��هريورماه ، مأموران پليس در شهرس��تان نرماشير 
كرمان در حال گشت زني بودند كه با س��ارقان مسلح درگير شدند. در 
جريان درگيري بود كه س��رباز وظيفه اميرحسين دهقان از ناحيه سر 
هدف اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شده و به بيمارستان پاستور در 
شهرستان بم منتقل شد. بعد از آن بود كه تاش پزشكان براي نجات 
سرباز ۱۹ ساله به جريان افتاد. تاش ها، اما ثمري نداشت و او سحرگاه 

ديروز روي تخت بيمارستان به شهادت رسيد.
خريد ارز ديجيتال
 با کالهبرداري ثنا

مرد فريبكار با ارس�ال پيام�ك ثنا ق�وه قضايي كارب�ران را فريب 
م�ي داد و ب�ا موج�ودي حس�اب آنه�ا ارز ديجيت�ال مي خري�د. 
سرهنگ سامع خورشاد، رئيس پليس فتا استان مازندران گفت: چندي 
قبل شكايت هاي مشابهي درباره كاهبرداري با عنوان سامانه ثنا و اباغ 
قضايي به مأموران پليس فتای ساري گزارش شد. بررسي شكايت هاي 
مطرح شده نشان داد كه شاكيان بعد از دريافت پيامكي با عنوان سامانه 
ثنا قوه قضايي اطاعات بانكي ش��ان را وارد كرده و بع��د از آن موجودي 
حسابشان برداش��ت شده اس��ت. در حالي كه تعداد شكايت هاي مطرح 
شده به ۱44 فقره رسيده بود، مأموران پليس در جريان بررسي شكايت ها 
بود كه موفق شدند مرد فريبكار را كه ساكن استان گلستان بود شناسايي 
و بازداشت كنند. متهم در بازجويي هاي اوليه جرمش را انكار كرد، اما در 
تحقيقات فني بود كه به كاهبرداري به اين شيوه اعتراف كرد. او گفت: من 
پيامك ساختگي را به گوشي تلفن همراه شهروندان ارسال مي كردم. در 
متن پيامك لينك ثبت اطاعات را هم ارسال مي كردم. وقتي مشتركان 
روي لينك كليك مي كردند به درگاه جعلي كه از قبل ساخته بودم هدايت 
مي شدند و اطاعات كارت بانكي شان را وارد مي كردند. من هم بعد از به 
دست آوردن اين اطاعات بود كه با موجودي كارت هايشان اقدام به خريد 
و فروش ارزهاي ديجيتال مي كردم. متهم گفت كه به اين ش��يوه موفق 

شده است ۵4۵ ميليون تومان از حساب شهروندان برداشت كند. 
سرهنگ خورشاد با اشاره به اينكه ارسال هر گونه پيامك با نام سامانه ثنا با 
شماره تلفن هاي شخصي و اپراتورهاي مختلف تلفن همراه صرفاً شگردي 
در جهت كاهبرداري افراد سود جو است، از شهروندان خواست كه به اين 
گونه پيامك ها و پيام هاي ارسالي مشابه توجه نكنند. وي با تأكيد بر اين كه 
هيچ سازمان يا ارگان دولتي و خصوصي در هنگام ارسال اباغ ها به هيچ 
عنوان در خواست واريز وجه نقد نمي كند به شهروندان توصيه كرد كه در 
صورت مواجه شدن با هرگونه پيامك ثبت نام   يا اباغيه واريز وجه يقين 

بدانند كه اين ترفندي براي كاهبرداري است. 

همدست قاتل زن ايالمي
  بازداشت شد

م�ردي ك�ه ب�ا همدس�تي يك�ي از دوس�تانش زن ميانس�ال را 
در شهرس�تان اي�الم ب�ه قت�ل رس�انده بودن�د، ب�از داش�ت ش�د. 
سرهنگ خداداد رش��يدي، رئيس پليس آگاهي استان ايام گفت: چند روز 
قبل مأموران پليس ايام از قتل زني ۵۹ ساله در خانه اش با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه عامان حادثه با انگيزه سرقت طا وارد 
شده و همزمان با قتل از محل متواري شده اند. بعد از حضور بازپرس در محل 
و انتقال جسد به پزشكي قانوني بررسي ها در اين باره به جريان افتاد. وقتي 
به مأموران پليس خبر رسيد كه مردي قصد فروش مقداري طا در يكي از 
طافروشي ها را دارد مأموران در محل حاضر شده و مرد مظنون را بازداشت 
كردند. او در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت كه از مدتي قبل سناريوي 
سرقت از خانه زن ميانسال را طراحي و با همدستي يكي از دوستانش اجرا كرده 
است. با اطاعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت همدست وي شناسايي و 

روز گذشته بازداشت شد. تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 

مرگ مسافر در خواب راننده
تصادف اتوبوس مسافربري با يك دستگاه تريلي در محور فردوس به 
بجستان در خراسان جنوبي يك كشته و 16 زخمي برجاي گذاشت. 
س��رهنگ عليرضا رضايي، رئيس پلي��س راه خراس��ان جنوبي گفت: 
ساعت ۳:۲۵ بامداد شنبه مأموران پليس راه و امدادگران از حادثه رانندگي 
در محور فردوس- بجس��تان بعد از روستاي برون با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه در جريان تصادف اتوبوس مسافربري 
با تريلي يكي از مسافران اتوبوس جان باخته و ۱6 نفر هم مجروح شده اند 
كه به بيمارستان منتقل شدند. سرهنگ رضايي علت حادثه را عدم توجه 
به جلو از سوي راننده اتوبوس ناشي از خستگي اعام كرد و گفت: اتوبوس 

با ۱۵ نفر مسافر از بندرعباس به مشهد در حركت بوده است. 
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