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قاتلمرد پولدارقصاصشد

درگيري مسلحانه
مأموران كالنتري باغ فيض
با 3سارق مسلح

رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ از درگيري
مس�لحانه مأموران عملياتي كالنت�ري باغ فيض
و س�ه س�ارق مس�لح در بزرگراه همت خبر داد.

به گزارش جوان ،سرهنگ جليل موقوفهاي گفت :در
ساعات پاياني پنجشنبه ش��ب 18شهريور ،مأموران
گش��ت كالنتري باغفي��ض در حال گش��تزني در
حوزه اس��تحفاظي خود در محدوده بزرگراه ش��هيد
همت بودند كه به يك دس��تگاه خودرويپژوپارس
با سهسرنش��ين در كوچ��هاي در نزديكي پارك نهج
البالغه مش��كوك و براي بررس��ي موضوع به خودرو
نزديك شدند.
وي ادامه داد :سرنش��ينان خودرو به محض مشاهده
مأموران ،اقدام به تيراندازي به سمت مأموران كردند
كه در اين حين مأموران پليس نيز اقدام متقابل را آغاز
كردند و سه متهم پا به فرار گذاشتند.
رئيس پليس پيش��گيري تهران بزرگ با بيان اينكه
متهمان از خ��ودروي خود پياده و ب��ا زورگيري يك
دستگاه س��واري پژو ۲۰۷يكي ش��هروندان از محل
متواري ش��دند ،گفت :در جريان تيراندازي رخ داده
ميان پليس و مجرمان يك نفر از متهمان زخمي شد،
همچنين متأس��فانه يكي از مأموران پليس مجروح
شد كه با انتقال به مركز درماني اقدامات درماني براي
وي انجام شد.
سرهنگ موقوفهاي با بيان اينكه از خودروي متهمان
چهار قبضه سالح جنگي و هفت تيغه خشاب سالح
كالشنيكف برجاي ماند ،اظهاركرد :مأموران پليس
در تالشند تا عامالن اين درگيري را شناسايي و آنها
را دستگير كنند.

اعتراف راننده پرايد
به سرقت سريالي از مسافران

رانن�ده خ�ودروي س�واري پراي�د ك�ه مته�م
اس�ت با تهديد قمه اموال مس�افران را س�رقت
ميك�رد س�رانجام ب�ه دام پلي�س افت�اد.

به گزارش جوان ،اسفندس��ال گذشته اولين شكايت
عليه متهم به مركز فوريته��اي پليس ۱۱۰تهران
گزارش شد .وقتي مأموران كالنتري سنايي در محل
حاضر شدند مرد جوان جزئيات سرقت را شرح داد.
او گفت :ساعتي قبل كنار خيابان منتظر تاكسي بودم
كه خودروي پرايد مسافربري توقف كرد .بعد از گفتن
مسيرم در صندلي جلو سوار ش��دم و راننده حركت
كرد .در محلی خلوت راننده ناگهان قمه كشيد و من
را به مرگ تهديد كرد .او پول و گوشي تلفن همراهم
راكه ۳۰ميليون تومان قيمت داشت سرقت كرد و بعد
من را در محلي خلوت از ماشين بيرون انداخت و فرار
كرد .وقتي پرونده به دستور بازپرس به پليس آگاهي
فرستادهشد مشخص شد كه شكايتهاي مشابهي به
كالنتريهاي تهران گزارش شدهاس��ت .مشخصاتي
كه شاكيان به پليس گزارش كردهبودند با مشخصاتي
كه اولين مس��افر عليه راننده پرايد مطرح كرده بود
مطابقت داشت.
بنابراين مأموران پليس متوجه شدند كه سرقتها از
سوي يكنفر در حال انجام است .كارآگاهان پليس
در بررسي شكايتهاي مطرح شده و همچنين برسي
دوربين هاي مداربسته موفق شدند متهم را شناسايي
كنند .بررسي س��وابق او حكايت از اين داشت كه او
از مجرمان سابقه دار اس��ت كه قب ً
ال به اتهام سرقت
بازداشت شده و به زندان افتادهبود .بعد از آن بود كه
مخفيگاه وي در شهر قدس شناسايي شد و مأموران
پليس چند روز قبل وي را بازداشت كردند .متهم در
بازجوييهاي اوليه اتهام��ش را انكار كرد ،اما وقتي با
شواهد پليس و شاكيان مواجه شد چارهاي جز اقرار
نداشت.
متهم در ش��رح ماجرا گفت :اسفندسال قبل بود كه
تصميم به س��رقت به اين ش��يوه گرفتم .با پرسه در
خيابانهاي شهر كساني را كه منتظر تاكسي بودند
و احتمال م��يدادم وض��ع مالي خوبي دارند س��وار
ميكردم و در محلي خلوت قمه ميكشيدم و آنها را
تهديد به مرگ ميكردم و اموالشان را سرقت كرده و
فرار ميكردم.
در حال سرقت به اين شيوه بودم كه مأموران پليس
من را شناسايي و بازداشت كردند.
س��رهنگ قاس��م دس��تخال رئي��س پايگاه س��وم
پليسآگاهي ته��ران گفت :تحقيق��ات پليس براي
شناس��ايي جرائ��م بيش��تر مته��م در پايگاهس��وم
پليسآگاهي تهران جريان دارد.

پس�ر جواني ك�ه چهارس�ال قب�ل در تص�ادف عم�دي به
خاطر اختلاف ملكي ،مرد پول�داري را در جن�وب تهران به
قت�ل رس�اندهبود در زندان رجايي ش�هر كرج قصاص ش�د.

به گزارش جوان ،ساعت 19:23ش��امگاه جمعه بيست و چهارم
آذر 96بود ك��ه مأموران كالنتري 169مش��يريه با تماس تلفني
شهروندي از كشف جسد مرد ميانس��الي در يكي از خيابانهاي
اطراف با خبر و راهي محل شدند.
مأموران پلي��س در محل حادثه در خياب��ان مطلبي ،كنار پارك
بنفشه در ميان درختان پيادهرو با جسد مرد ميانسالي كه كت و
شلوار به تن داشت روبهرو شدند.
بررسيهاي اوليه و گفتههاي ش��اهدان حكايت از آن داشت مرد

فوت ش��ده در تصادف با خودروي پژوي 206سفيد رنگي به
كام مرگ رفتهاست .هر چند كه در نگاه اول به نظر ميرسيد
تصادف غيرعمدي بودهاست ،اما مدارك و گفتههاي شاهدان
عيني حكايت از آن داش��ت تصادف عمدي بوده و راننده هم
پس از حادثه از محل گريخته است.
بدين ترتي��ب با اعالم اين خب��ر قاضي مناف��يآذر ،بازپرس
ويژه قتل وقت دادس��راي امور جنايي تهران همراه تيمي از
كارآگاهان ادارهدهم پليسآگاه��ي در محل تحقيقات خود
را آغاز كردند.
تيم جنايي در نخستين گام در بازرسي بدني هويت مرد فوت
شده را به نام بهرام 62ساله شناسايي كردند و خودروي مزدا3
وي را نيز كه در همان نزديكي پارك ش��دهبود كشف كردند.
در بررسيها مشخص شد بهرام مرد پولداري است كه در كار
خريد و فروش امالك و ساخت و ساز فعاليت داشته و دفتر وي
نيز در يكي از خيابانهاي نزديك محل حادثه است.
از س��وي ديگر بررس��يها نش��ان داد لحظاتي قبل بهرام با
خودرواش از محل كارش بيرون ميآي��د و خودرواش را در
نزديكي مغازه ميوهفروش��ي پارك ميكن��د و براي خريد به
داخل مغازه ميرود .وي پس از خريد چند بسته ميوه وقتي از
مغازه بيرون ميآيد ناگهان خودروي پژو 206سفيد رنگي كه
راننده آن پسر جواني بوده وي را با سرعت زياد زير ميگيرد
و فرار ميكند.
بررسي  5700پالك خودرو
همزمان با انتقال جسد بهرام به پزش��كي قانوني براي انجام
آزمايشهاي الزم ،بررس��يهاي تيم جناي��ي حكايت از آن
داش��ت بهرام با افراد زي��ادي درباره فروش مل��ك و امالك
اختالف داشتهاس��ت ب��ه طوريكه 13س��ال قب��ل افرادي
زمينهاي مقتول را با سند سازي گرفته و ميسازند كه پس از
شكايت وي در دادگاه قاضي آن افراد را محكوم و آنها را مجبور
به جريمه ميلياردي ميكند .
همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اين حادثه كارشناس��ان
راهنماي��ي و رانندگي اع�لام كردند تصادف عم��دي بوده و
همچني��ن در بازبيني دوربينهاي مداربس��ته اطراف محل
حادثه مشخص ش��د كه پالك خودروی پژو ۲۰۶مخدوش
بوده است.
بنابراين مأموران تحقيقات گستردهاي را براي شناسايي مالك
خودرو به عنوان مظنون به قتل آغاز كردند و در نهايت پس از
گذشت چند ماه و با بررسي بيش از ۵هزارو 700پالك خودرو
سرانجام موفق به شناسايي صاحب خودروی 206شدند.
در بررسيها مشخص شد صاحب خودروی پژو 206كه پسر
21سالهاي به نام شاهين است يكي از همان افرادي است كه

با مقتول اختالف ملكي داشتهاست.
دستگيري قاتل
بنابراين مأموران پليس شاهين را به عنوان قاتل بازداشت و به
اداره پليس منتقل كردند.
متهم ابت��دا در بازجوييها منكر جرم خود ش��د ،اما وقتي با
مدارك و داليل روبهرو شد به تصادف عمدي با بهرام اعتراف
كرد.
وي گفت :من دانشجو هستم و بهرام را هم به خاطر اختالف
ملكي كه با پدرم داشت ميشناختم13 .سال قبل پدرم ملكي
به بهرام فروخت كه باعث اختالف آنها شد .مدتها اختالفات
آنها ادامه داش��ت اما به نتيجهاي نرسيدند و حتي به شكايت
هم رس��يد كه در دادگاه پدرم محكوم ش��د .از آن روز به بعد
من از به��رام كينه به دل گرفتم و دنب��ال فرصتي بودم كه از
او انتقام بگيرم.
روز حادثه در نزديكي محل كارش كمي��ن كرده بودم كه از
دفترش بيرون آمد و سوار خودرواش شد .او را دوساعت تحت
نظر داش��تم تا اينكه دقايقي قبل از حادث��ه خودرواش را در
نزديكي مغازه ميوه فروشي متوقف كرد و به داخل مغازه رفت.
وقتي بيرون آمد دو نايلون پر از ميوه داشت كه با خودرو او را
زير گرفتم ،اما قصد كشتن او را نداشتم كه مدتي بعد فهميدم
او فوت كرده است.
حكم قصاص
پرونده متهم پس از تحقيقات تكميلي و صدور كيفرخواست
براي بررسي به ش��عبه هش��تم دادگاه كيفري استان تهران
فرستاده شد .در جلسه دادگاه اوليايدم براي قاتل درخواست
قصاص دادند ،ام��ا متهم در دادگاه جرم خ��ود را انكار كرد و
مدعي شد كه تصاف عمدي نبوده است .وي گفت :من با متهم
اختالف داشتم آنهم به خاطر اينكه او در انجام معاملهاي سر
ما كاله گذاش��تهبود ،اما من قصد قتل نداشتم و آن تصادف
هم عمدي نبود.
در حالي كه مته��م در دادگاه جرم خود را ان��كار ميكرد ،اما
شواهد و بررسي دوربينهاي مداربسته و اعترافات متهم در
اداره آگاهي همگي حكايت از عمدي بودن تصادف داشت كه
هيئت قضايي وي را مجرم شناخت و براي وي حكم قصاص
صادر كرد.
حكم دادگاه پس از تأیيد در يكي از شعبههاي ديوانعالي كشور
براي سير مراحل اجراي حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي
امور جنايي تهران فرستاده ش��د تا اينكه چند روز قبل متهم
پس از گرفتن استيذان حكمش از رئيس قوهقضائيه در زندان
رجاييشهر با طناب دار قصاص شد .بدين ترتيب پرونده قتل
مرد امالكي براي هميشه بسته شد.

رفتن پاي طناب دار به خاطر هيچ

مردي كه حكم قصاصش در ديوانعالي كشور
تأييد شده ۹س�ال قبل به خاطر يك پيامك
دروغين پايش به پرونده قتل باز شده است.

به گزارش جوان۲۰ ،مردادس��ال ،۹۱مأموران
پليس پايتخت از قتل مرد جواني در يك منزل
مس��كوني در ش��رق تهران باخبر و راهي محل
شدند .جسد متعلق به طالب ۴۰ساله بود كه با
ضربات چاقو كشته شده بود .با انتقال جسد به
پزش��كي قانوني روند بررسيها نشان داد عامل
قتل مرد جواني به نام پرويز اس��ت ك��ه بعد از
ارتكاب جرم به مكان نامعلومي گريختهاست.
با اين ادعا ،پرويز تحت تعقيب قرار گرفت و چند
روز بعد از حادثه شناسايي و بازداشت شد.
او در پليسآگاهي تح��ت بازجويي قرار گرفت
و ابتدا س��عي داش��ت پليس را گمراه كند ،اما
س��رانجام به قتل اعتراف كرد و در شرح ماجرا
گفت« :آن روز در خانه استراحت ميكردم كه
يكي از دوس��تانم به نام برهان پيامك فرستاد و
گفت گروگان گرفته شدهاست .او در ادامه آدرس
منزل مورد نظر را فرس��تاد و درخواست كمك
كرد .از نگراني با يكي از دوستانم تماس گرفتم و
قرار شد دو نفري به آن آدرس برويم تا برهان را
نجات دهيم .وقتي به محل رسيديم تعداد زيادي
از همسايهها مقابل آن خانه جمع بودند كه وارد
خانه شديم .ديديم برهان با صاحبخانه كه طالب
نام داشت درگير شده است .سعي كردم آنها را
جدا كنم اما فايده نداشت اين شد كه براي فراري
دادن برهان يك ضربه با چاقو به مرد صاحبخانه
زدم و گريختم ،اما چند روز بعد دستگير شدم».

متهم ادام��ه داد« :بعد از دس��تگيري فهميدم
مقتول به خاطر رابطه پنهاني برهان با همسرش
درگير ش��ده بود .باور كنيد م��ن از اين موضوع
اطالعي نداشتم و نميدانستم برهان در غياب
طالب وارد خانه آنها شدهاست .مقتول هم بعد
از ديدن آنها با پليس تم��اس گرفتهبود .همين
باعث درگيري آنها ش��ده بود ،ام��ا برهان وقتي
به من پيامك داد به دروغ گفت گروگان گرفته
شدهاست».
بعد از اقرارهاي متهم ،زن و مرد جوان نيز تحت
بازجويي قرار گرفتند .زن ج��وان كه نعیمه نام
داشت با اقرار به رابطه با برهان گفت« :آن شب
يكي از همسايهها مراس��م افطاري گرفتهبود و
همه م��ا در خانه او دعوت بودي��م .برهان نيز به
آن مهماني دعوت بود و در آن مراس��م شركت
كردهب��ود .من و بره��ان در يك مح��ل زندگي
ميكرديم و از مدتي قبل ب��ه خاطر اختالف با
شوهرم با او رابطه پنهاني داشتم .آن شب قرار بود
شوهرم براي كمك به همسايه در خانه آنها بماند
به همين خاطر از برهان خواستم در نبود شوهرم
به خانهمان بيايد .بعد از آم��دن برهان ،ناگهان
متوجه صداي در شدم كه ديدم شوهرم وارد خانه
شد .او وقتي برهان را در خانهمان ديد او را در اتاق
حبس كرد و با پليس تماس گرفت .همان موقع
برهان از دوستش كمك خواست .با آمدن پرويز
كار به درگيري كشيد و او شوهرم را كشت».
بعد از اظهارات زن جوان ،بره��ان نيز با اقرار به
رابطه پنهاني با همس��ر مقت��ول گفت« :وقتي
مقتول با پليس تماس گرفت با هم درگير شديم.

از ترس به پرويز پيام دادم و درخواس��ت كمك
كردم .من هرگز از او نخواستم تا طالب را به قتل
برساند و فقط ميخواستم مرا فراري بدهد».
با اقرار سه متهم پرونده بعد از صدور كيفرخواست
به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد
تا اينكه در اولين جلس��ه رسيدگي سه متهم از
خودشان دفاع كردند .در آخر پرويز با درخواست
اولي��ايدم به قصاص محكوم و همس��ر مقتول
و برهان نيز به خاط��ر رابطه پنهاني به ۹۹ضربه
شالق محكوم شدند.
اين حكم در ديوانعالي كشور تأييد شد و پرويز در
آستانه مرگ قرار داشت ،اما به دليل عدم پيگيري
اوليايدم ،وي با نوشتن نامهاي درخواست تعيين
تكليفي كرد.
به اي��ن ترتيب متهم ب��راي دومين ب��ار مقابل
هيئتقضايي ش��عبهدهم دادگاه ق��رار گرفت.
او در وقت رس��يدگي مقابل هيئ��ت قضايي آن
شعبه به رياست قاضي متين راسخ قرار گرفت
و در آخرين دفاعش گفت« :باور كنيد با مقتول
خصومتي نداشتم و او را نميشناختم .بيدليل به
خاطر يك دروغ دستم به خون آلوده شد و حاال
پشيمانم .به همين خاطر ۹سال از زندگيام در
زندان گذشت و حاال هم به خاطر عدم پيگيري
اوليايدم همچنان در زندان بالتكليفم .در زندان
شرايط سختي دارم از دادگاه تقاضا دارم هرچه
زودتر وضعيت مرا مشخص كنند تا از اين شرايط
نجات پيدا كنم».
در پايان هيئت قضايي جهت ص��دور رأي وارد
شور شد.

مأموران پليس تهران جسد مرد 65سالهاي را
در حالي در خانهاش كشف كردند كه شير گاز
خانهاش باز بود و تلفن همراهش نيز سرقت
شدهبود .تحقيقات درباره مرگ مشكوك مرد
ميانسال به دستور بازپرس جنايي ادامه دارد.

به گزارش جوان ،س��اعت 18عصر روز دوشنبه
پانزدهم شهريور ساكنان ساختمان مسكوني در
خيابان نبرد جنوبي به مأموران پليس تهران خبر
دادند از داخل خانه يكي از همسايهها در طبقه
چهارم بوي شديد گاز به مشام ميرسد .با اعالم
اين خبر تيمي از مأم��وران كالنتري 132نبرد
همراه عوامل آتشنشاني در محل حاضر شدند.
بررس��يهاي مأموران پليس نش��ان داد ساكن
طبقه چهارم مرد  65س��الهاي ب��ه نام جهانگیر
است كه بعد از انتش��ار بوي گاز از خانهاش در را
روي همسايهها باز نميكند.
بدين ترتي��ب از آنجايي كه احتم��ال ميرفت

اتفاق ناگواري براي مرد ميانسال رخ داده باشد،
مأموران پليس به دستور قضايي ابتدا شير اصلي
گاز ساختمان را قطع و قفل در را تخريب کرده و
وارد خانه شدند.
مأموران داخ��ل پذيرايي روي مبلي با جس��د
جهانگیر در حالي كه پتويي روي آن كش��يده
شدهبود ،روبهرو شدند كه به طرز مرموزي به كام
مرگ رفته بود .همچنين مأموران منشأ انتشار
بوي گاز را پيدا كردند كه مش��خص شد يكي از
ش��يرهاي اجاق گاز به صورت عمدي نيمه باز
است .از س��وي ديگر بهم ريختگي وسايل خانه
هم حكايت از آن داشت كه سارق يا سارقاني به
خانه مرد فوت شده دستبرد زدهاند.
با بررس��يهاي فني اين فرضيه ب��راي مأموران
قوت گرفت كه م��رد س��الخورده در حادثهاي
عمدي فوت كرده است و بنابراين موضوع مرگ
مشكوك مرد ميانس��ال را به بازپرس ويژه قتل

زن 2 9س�اله اه�ل شهرس�تان الرس�تان ف�ارس پنجقل�و ب�ه دني�ا
آورد .ب�ه گفت�ه پزش�كان وضعي�ت عموم�ي ن�وزادان مطل�وب اس�ت.

رئيس بيمارستان حضرت زينب(س) شيراز به ايسنا گفت :روز يكشنبه۱۴شهريور مادر
باردار29سالهاي از جويم الرستان در سن بارداري ۳۱هفتگي با دردهاي زودرس زايماني
به اين بيمارستان مراجعه كرد .دكتر فاطمهالسادات نجيب افزود :اين مادر جوان كه از
زايمان قبلي يك پسر دارد در دومين زايمان يك دختر و چهار پسر به دنيا آورد .به گفته
وي خوشبختانه همه نوزادان سالم هستند و از دستگاه تنفسي استفاده نميكنندو تنها
به دليل اينكه در ميانگين وزني يك كيلوگرم تا1/5كيلوگرم قرار دارند ،در آي سي يو
بيمارستان بسر ميبرند .وي ادامه داد :با توجه به اينكه پدر اين نوزادان داراي شغل آزادو
كارگري است از رسانهها درخواست كمك كرده تا با اطالع رساني ،خيرين او را در تأمين
هزينه نگهداري كودكانش همراهي كنند.

 4مسافر به مقصد نرسيدند

تص�ادف س�ه دس�تگاه خ�ودروی س�مند ،پ�ژو  ۴۰۵و كامي�ون كش�نده
اس�كانيا در ج�اده بهبه�ان ب�ه گچس�اران چه�ار كش�ته برج�اي گذاش�ت.

رئيس پليسراه خوزس��تان ديروز با اعالم اين خبر گفت :اين حادثه بامداد روز ش��نبه
20شهريور به مأموران پليس خبر دادهشد كه مشخص شد در جريان تصادف سه دستگاه
خودرویسمند ،پژو 405و كاميون كشنده اسكانيا با يكديگر در جاده بهبهان به گچساران
چهار نفر به كام مرگ رفتهاند .سرهنگ رضا دولتش��اهي افزود :دراين حادثه متأسفانه
يك مرد ،دو زن و يك دختر بچه ۱۲ساله جان خود را از دست دادند .به گفته وي در اين
حادثه خودروی س��مند با پژو ۴۰۵برخورد كرد و بر اثر انحراف از مسير خودرویپژو با
كاميون كشنده اسكانيا تصادف كرد.

مرگ راکب موتورسیکلت در تصادف با پراید

دن�ده عق�ب خ�ودروي س�واري پراي�د در بزرگ�راه ش�هيد زي�ن
الدي�ن ته�ران م�رگ راك�ب موتورس�يكلت را در پ�ي داش�ت.

به گزارش جوان  ،س��رهنگ احس��ان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران
بزرگ ضمن بيان اين خبر گفت :شامگاه جمعه 19شهريور به مأموران پليس خبر رسيد
در حادثه رانندگي راكب موتورسيكلتي فوت كردهاس��ت .بدين ترتيب مأموران پليس
راهي محل حادثه در بزرگراه شهيد زينالدين شدند كه دريافتند اين حادثه بر اثر حركت
دندهعقب يكدستگاه سواري پرايد و برخورد شديد با موتورسيكلت در محور شهيد زين
الدين به غرب رخ داده است .وي از رانندگان خواست به هيچ عنوان از دنده عقب جهت
اصالح مسير و بازگشت به مسير بهره نجويند تا شاهد بروز اينگونه حوادث نباشيم.

مرگ مشكوك مرد ميانسال پس از سرقت گوشي همراهش
دادسراي امور جنايي تهران اطالع دادند .دقايقي
بعد قاض��ي حبيباهلل صادق��ي در محل حادثه
همراه تيمي از كارآگاهان ادارهدهم پليسآگاهي
تحقيقات خود را آغاز كردند.
سرقت دوربينهاي مداربسته
نخستين بررسيهاي تيم جنايي نشان داد تلفن
همراه مرد فوت ش��ده پس از حادثه به سرقت
رفتهاس��ت .همچنين مأموران در بررسيهاي
بعدي دريافتند ك��ه اين س��اختمان مجهز به
دوربين مداربسته بوده كه پس از حادثه تمامي
دوربينها سرقت شدهاست.
از سوي ديگر بررس��يها و تحقيقات از خانواده
جهانگیر مشخص ش��د وي چند س��الي است
كه پ��س از فوت همس��رش در اي��ن خانه تنها
زندگي ميكند ،اما مدتي قبل زن ميانس��الي را
صيغه ميكند و آن زن هم به خانه او رفت و آمد
داشته است.

تولد 5قلوهادرشيراز

يكي از فرزندان جهانگیر گفت :پدرم بازنشس��ته
بود و در اين خانه تنها زندگي ميكرد .من هر چند
روز يكبار به ديدنش ميآمدم و كارهاي او را انجام
ميدادم تا اينكه مدتي قبل فهميدم زني را صيغه
كرده و آن زن به خانهاش رفت و آمد دارد .ساعتي
قبل همس��ايهها با من تماس گرفتند و گفتند از
داخل خانه پدرم بوي گاز ميآيد كه به س��رعت
خودم را به خانهاش رساندم و ديدم مأموران داخل
خانه پدرم هستند و پدرم فوت كردهاست.
همزمان با ادامه تحقيقات براي شناسايي عامل
يا عامالن اي��ن حادثه و س��ارقان دوربين هاي
مداربسته ساختمان ،جسد مرد فوت شده براي
مش��خص ش��دن علت اصلي مرگ به پزشكي
قانوني منتقل شد.
همچنين بازپرس جنايي دس��تور داد همس��ر
صيغه جهانگیر به اداره پلي��س احضار و از وي
درباره حادثه تحقيق شود.
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ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ559،68ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ 77ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ276ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺏ
ﺩﺭﻳﻚ
ﻭﺍﻗﻊ
ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ276ﺍﺻﻠﻰ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰﭘﻼﻙ77
ﻣﺴــﺎﺣﺖ559،68ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﺩﺭﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﺍﺳــﺖ.ﻟﺬﺍﺑﻤﻨﻈﻮﺭ
ﻣﺤﺮﺯﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺯﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ
ﺩﺭﺑﺨﺶ13ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﺍﺳــﺖ.ﻟﺬﺍﺑﻤﻨﻈﻮﺭ
ﻣﺤﺮﺯﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳــﻤﻰ
ﺩﺭﺑﺨﺶ13ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯﻣﺤﻞ
ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻴﺸﻮﺩﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ
15ﺭﻭﺯﺁﮔﻬﻰ
ﺩﺭﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ
ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﻣﻴﺸﻮﺩﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ
15ﺭﻭﺯﺁﮔﻬﻰ
ﺩﺭﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ
ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺍﻃﻼﻉ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺻﺪﻭﺭﺳﻨﺪ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﺍﺩﺍﺭﻩﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﻭﻣﺎﻩﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺻﺪﻭﺭﺳﻨﺪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﻭﻟﻴﻦﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺎﺭﻳﺦﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ
ﺍﺯﺍﺧﺬﺭﺳﻴﺪ،ﻇﺮﻑ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻤﺪﺕ
ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺯﺍﺧﺬﺭﺳﻴﺪ،ﻇﺮﻑ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﺴﻠﻴﻢﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻤﺪﺕ
ﻳﻜﻤﺎﻩﺩﺭﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺪﺕﺍﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﺩﺍﺭﻩﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺧﻮﺩﺭﺍﺑﻪ
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﺧﻮﺩﺭﺍﺑﻪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻃﺒﻖ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭﻭﻋﺪﻡ
ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ
ﺍﻭﻝ1400،6،21ﻃﺒﻖ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖﺩﻭﻡ1400،7،4:
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺩﻭﻡ1400،7،4:
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻭﻝ1400،6،21
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﻣﻘﺪﻡ-ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﺭﺟﺎﻳﻰ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎﺭﺟﺎﻳﻰ ﻣﻘﺪﻡ-ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ

