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مردي كه متهم اس�ت ب�ه خاطر اختالف 
مال�ي با صاح�ب پ�روژه س�اختماني در 
تهران در جري�ان تيران�دازي در كارگاه 
س�اختماني باعث مرگ يكي از كارگران 
ش�ده بود به ي�ك روس�تا گريخ�ت و با 
زن جوان�ي ازدواج ك�رد تا اينك�ه بعد از 
يكس�ال شناس�ايي و دس�تگير ش�د. 
به گزارش جوان، هجدهم مرداد سال گذشته 
قاض��ي مصطفي واح��دي، بازپ��رس ويژه 
قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس 
تلفني مأموران پليس پس از مرگ مشكوك 
مرد جواني در يكي از بيمارس��تان  ها باخبر 
و به همراه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل شد. تيم جنايي در 
بيمارستان با جسد مرد جواني روبه رو شدند 
كه با اصابت شليك گلوله به قتل رسيده بود. 
 بررسي هاي تيم جنايي حكايت از آن داشت 
كه مقتول يك روز قبل در پروژه ساختماني 
در فاز چهارم پرند با شليك گلوله زخمي و 
براي درمان به بيمارستاني در تهران منتقل 
مي شود كه در نهايت ساعتي قبل بر اثر شدت 

خونريزي به كام مرگ مي رود. 
همچنين مشخص شد در اين تيراندازي مرد 

رهگذري هم  زخمي ش��ده و در بيمارستان 
تحت درمان است. 

   معرفي قاتل قبل از مرگ
تحقيقات مأموران پليس نش��ان داد عامل 
تيراندازي مردي به نام نصرت است كه مقتول 
قبل از اينكه فوت كند به مأموران پليس گفته 
كه نصرت با پيمانكاران ساختمان اختالف 
داشته و شب حادثه همراه برادرانش به محل 
حادثه آمده و شروع به تيراندازي كرده و در 
اين تيراندازي او و مرد رهگذري به ش��دت 

زخمي و راهي بيمارستان مي شوند. 
همزمان با انتقال جس��د به پزشكي قانوني 
مأموران پليس نص��رت را به عنوان مظنون 
حادثه تحت تعقيب قرار دادند و بدين ترتيب 
براي دس��تگيري وي به مح��ل زندگي اش 
رفتند كه متوجه شدند متهم پس از حادثه به 

مكان نامعلومي گريخته است. 
از س��وي ديگر مأموران پليس دريافتند زن 
جواني به نام شهين با مالك پروژه اختالف 
داش��ته و چند س��اعت قبل از حادثه هم با 
صاحب پروژه مش��اجره لفظي داشته است. 
بنابراين مأموران احتمال دادند شهين، مرد 
تيران��داز را براي قتل اجير ك��رده كه وي را 

بازداشت كردند، اما در بازجويي ها مشخص 
شد شهين در اين حادثه نقشی نداشته است 

كه وي را آزاد كردند. 
    دستگيري قاتل در خانه روستايي

پس از اين تحقيقات براي دستگيري متهم 
فراري ادامه داشت تا اينكه   به مأموران پليس 
خبر رس��يد نصرت در يكي از روس��تاهاي 
هم��دان ب��ا زن جوان��ي ازدواج و زندگ��ي 

مخفيانه اي را آغاز كرده است. 
با به دس��ت آمدن اين سرنخ مأموران پليس 
با گرفتن نيابت قضايي راهي همدان شدند 
و مته��م را در خانه روس��تايي بازداش��ت و 
براي تحقيق به تهران منتقل كردند.  متهم 
۴۲ ساله پس از انتقال به دادسراي امور جنايي 
به درگيري با صاحب پروژه اعتراف كرد، اما 
مدعي شد كه او تيراندازي نكرده و نمي داند 
آن شب چه كسي اقدام به تيراندازي مرگبار 

كرده است.
  از آنجايي كه ش��واهد و دالي��ل حكايت از 
آن دارد نصرت عامل قتل اس��ت، وي براي 
تحقيقات بيش��تر و روش��ن ش��دن زواياي 
پنهان حادثه در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

    ازدواج با زن روستايي
   پس از فرار از صحنه قتل

آگهى ثبت طالق ( نوبت اول)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

احتراما به استحضار ميرساند ، همسر قانونى شما با در دست داشتن دادنامه با شماره بايگانى 
9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضى ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت يك 
هفته پس از ابالغ قانونى ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد. در 
صورت عدم مراجعه جنابعالى ، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ( آدرس دفتر خانه رسمى ازدواج 
 37 و طالق 11 كرج : مهرويال بلوار دانش آموز نبش خيابان دوم ساختمان مهرگان طبقه اول احد 3 )

دفتر رسمى ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج – سر دفتر محسن كردبچه 
م/ الف: 765/ ف

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  شماره پرونده:03/1400/6248 
برابر رأى شماره 140060310004003490-1400/04/14 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم الزا محمدزاده افسر 
فرزند على به شماره شناسنامه 245 شماره ملى 8-278615-206 صادره از بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 241/50 
مترمربع پالك 18/1032 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از 
سورج خالقى بابائى 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 اعتراضى داشته باشند 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 مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28 
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179863

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين  ماده 13  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/6244 برابر 
رأى شماره 140060310004003947-1400/04/28 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سورج خالقى بابائى فرزند مطلب 
به شماره شناسنامه 1448 و شماره ملى 6-140039-206 صادره از بابل نسبت به 
شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 250/70 مترمربع 
پالك 18/1033 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از على خالقى 
بابائى 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 اعتراضى 
داشته باشند 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 مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28  
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179906

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يك شماره پرونده:1/1400/24 برابر رأى 
شماره 140060310001002290-1400/05/18 كه در هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه آقاى نادعلى ربيعى افراپلى 
فرزند شعبان نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با اتاقك احداثى به مساحت 
150/10 مترمربع قسمتى از پالك 3448 اصلى واقع در بخش يك ثبت سارى 
لذا  است،   از كسر سهم وقف  محرز گرديده  مالك رسمى پس  از  خريدارى 
آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
باشند  اعتراضى داشته  به صدور سند مالكيت  در صورتى كه اشخاص نسبت 
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 مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مالكيت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  مدت مذكور و عدم وصول 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/27 
م/الف مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى
شناسه آگهى 1183053

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى مشاوره و هدايت شغلى (نوبت دوم)
 اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومى برون سپارى مشاوره و هدايت شغلى طرح 

هاى خود اشتغالى به شماره فراخوان 2000005204000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد
كليه مراحل برگزارى مناقصه ، از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى 
، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 13 روز 15/06/1400
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 13 روز يكشنبه تاريخ 21/06/1400

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 13 روز شنبه تاريخ 03/07/1400
زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 9 روز : يكشنبه تاريخ 04/07/1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف 
آدرس : استان سمنان - شهرستان سمنان - بلوار شهيد اخالقى - اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان - تلفن 8 -33444095 

(023) و يا با تلفن 33432626(023)
شناسه اگهى 1184200

كليه مدارك اعم از برگ اعالم وضعيت، سند كمپانى  
(سند مادر) و كارت ماشين خودروى سوارى پژو  مدل 
1384 به شماره موتور 12484028298 و به شماره 
ايران   35 انتظامى  شماره  به  و   19306042 شاسى 
157 ى 32 نفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

آگهى اعالم مفقودى
 برگ سبز، برگ كمپاني و وكالت محضري خودروي سواري  سمند 
تيپ LX  XU7 مدل 1393 به رنگ سفيد ـ  روغني به شماره موتور 
 NAAC91CC9EF660147 124  به شماره شاسيK0382760
و به شماره انتظامي 11 ـ 153 ن 89 متعلق به عليرضا مددي  به 
شماره ملي 0055173497 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 تبريز

برگ كمپانى و برگ سبز  وانت نيسان    تيپ:2400  
شماره  به  روغنى  :آبى-  رنگ  به    1387: مدل 
موتور:442924  به شماره شاسى : L154661 و به  
شماره انتظامى 63 ايران669 ه 23 مفقود شده و از 

تبريزدرجه اعتبار ساقط است 

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يكشماره پرونده:1/1400/2200 برابر رأى 
شماره 140060310001002200-1400/05/16 كه در هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه خانم سيده معصومه قديرى 
پاشاكاليى فرزند ميرقربان شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 276/90 مترمربع قسمتى از پالك 3423 اصلى واقع در بخش يك ثبت 
سارى خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى  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 اعتراضى داشته باشند 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 
مرجع 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 1400/06/27 نوبت دوم 1400/07/10 .م/الف
 مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى 
شناسه اگهى 1193301

سفيد  رنگ   1395 مدل  تيبا   خودرو  سبز  برگ 
به   (81 د   796 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى 
شاسى   M15/8302979شماره  موتور  شماره 
NAS811100G5840203 متعلق به ليلى چهرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

(( آگهى تجديد مزايده ))
شماره:1400/1/10237

تاريخ:1400/06/24
 شهردارى بهشهر در نظر دارد جهت اجاره(راهبرى كارخانه كمپوست به نمايندگى از شهردارى هاى شرق استان مازندران) به مدت يك 
سال به صورت اجاره به شرط رضايت تا پنج سال با برآورد و كارشناسى به مبلغ 5,508,000,000 ريال براى مدت يك سال به پيمانكاران 
 داراى صالحيت خدماتى كه با ظرفيت 250 تن زباله در روز از طريق مزايده كتبى در سامانه ستاد (www.setadiran.ir) واگذار نمايد.

الف)نحوه تنظيم اسناد مزايده:
✓ تضمين شركت در مزايده به مبلغ دويست و هفتاد و پنج ميليون و چهارصد هزارريال(275,400,000 ريال) به صورت ضمانت نامه بانكى داراى اعتبار 
 سه(3) ماهه از تاريخ چاپ آگهى و يا فيش مبلغ واريزى به حساب  0108013272007 سپرده شهردارى بهشهر نزد بانك ملى شعبه مركزى در پاكت(الف)

✓ شركت كنندگان در مزايده، اسناد مزايده و پيشنهادهاى خود را بايد در سامانه تداركات الكترونيك دولت(سامانه ستاد) شامل تضمين 
كارت  ملى،  مدارك شناسايى مديرعامل(فتوكپى شناسنامه،كارت  مدارك شركت شامل  و  مزايده  اسناد   ، الف)  مزايده(پاكت  در  شركت 
پايان خدمت) استعالم مزايده و پيش قرارداد تاييد شده، اساسنامه، آگهى آخرين تغييرات روزنامه، كد كاربرى پايگاه ملى مناقصات، كد 
 اقتصادى، برگه صالحيت پيمانكارى(خدماتى) ، گواهى صالحيت ايمنى ، تماما به مهر  و امضاء مديرعامل شركت رسيده باشد در پاكت(ب).
"✓ برگه پيشنهاد قيمت و برگه آناليز قيمت براساس بخشنامه 96/1232579 سازمان مديريت برنامه ريزى كل كشور در پاكت(ج) ارائه و ارسال گردد.
"✓ در ضمن پس از بارگذارى اسناد مزايده به صورت كامال رنگى، اصل ضمانت نامه شركت در مزايده(پاكت الف) تحويل دبيرخانه شهردارى بهشهر گردد.

ب) محل تحويل پيشنهادها:سامانه تداركات الكترونيكى دولت(سامانه ستاد)
ج) محل گشايش پيشنهادها:مازندران-بهشهر-شهردارى بهشهر از طريق سامانه ستاد

 *شركت كنندگان مى بايست در سامانه تداركات الكترونيكى دولت ثبت نام و جهت شركت به سامانه ستاد (www.setadiran.ir) مراجعه نمايند.
 به پيشنهادها و قيمت هاى مشروط، مبهم و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تاريخ نشر روزنامه در نوبت اول تجديد 1400/06/27 مى باشد.
شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

تاريخ دريافت اسناد مزايده در سامانه ستاد از تاريخ 1400/06/27 الى 1400/06/31 مى باشد.
مهلت قبول پيشنهادها تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه 1400/07/11 ساعت 12:00 در سامانه ستاد مى باشد.

تاريخ بازگشايى اسناد مزايده و قيمت هاى پيشنهادى در سامانه ستاد روز يكشنبه مورخ 1400/07/11 ساعت 13:00 مى باشد
 ياسر احمدى-سرپرست شهردارى بهشهر
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"✓ برگه پيشنهاد قيمت و برگه آناليز قيمت براساس بخشنامه 96/1232579 سازمان مديريت برنامه ريزى كل كشور در پاكت(ج) ارائه و ارسال گردد.
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ب) محل تحويل پيشنهادها:سامانه تداركات الكترونيكى دولت(سامانه ستاد)
ج) محل گشايش پيشنهادها:مازندران-بهشهر-شهردارى بهشهر از طريق سامانه ستاد

 *شركت كنندگان مى بايست در سامانه تداركات الكترونيكى دولت ثبت نام و جهت شركت به سامانه ستاد (www.setadiran.ir) مراجعه نمايند.
 به پيشنهادها و قيمت هاى مشروط، مبهم و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تاريخ نشر روزنامه در نوبت اول تجديد 1400/06/27 مى باشد.
شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

تاريخ دريافت اسناد مزايده در سامانه ستاد از تاريخ 1400/06/27 الى 1400/06/31 مى باشد.
مهلت قبول پيشنهادها تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه 1400/07/11 ساعت 12:00 در سامانه ستاد مى باشد.

تاريخ بازگشايى اسناد مزايده و قيمت هاى پيشنهادى در سامانه ستاد روز يكشنبه مورخ 1400/07/11 ساعت 13:00 مى باشد
 ياسر احمدى-سرپرست شهردارى بهشهر

هشدار پليس درباره 
هك دوربين هاي مداربسته

رئيس مركز تش�خيص و پيش�گيري از جرائم سايبري 
پليس فت�اي ناجا نس�بت به هك ش�دن و دسترس�ي 
غيرمجاز به تصاوير دوربين هاي مداربسته هشدار داد. 
س��رهنگ علي محمد رجبي توضيح داد: به طوركلي چهار 
روش عمده براي دسترسي غير مجاز به دوربين هاي مداربسته 
وجود دارد كه روش هاي موسوم به اسكن پورت، استفاده از 
ابزارهای EXPLOIT و دسترسي از طريق برخي وب سايت ها 

و سرورهاي شركت سرويس دهنده از جمله آنهاست. 
وي درباره راهكارهاي مقابله براي جلوگيري از نفوذ و احتمال 
سوءاس��تفاده از تصاوير اين دوربين ها گفت: رعايت الزامات 
ايمني و امنيتي در نصب دوربين هاي مداربس��ته توس��ط 
اصناف، سازمان ها و ارگان ها امري ضروري و الزم است كه آنها 
در صورت نياز از كارشناسان و متخصصين اتحاديه الكترونيك 
و حفاظتي كمك بگيرند.  وي با بيان اينكه الزم است نسبت به 
آسيب پذيري ها و مخاطرات احتمالي دوربين هاي مداربسته 
آموزش هاي الزم به اس��تفاده كنندگان داده ش��ود، گفت: 
به روزرساني نرم افزار اين دوربين ها به آخرين نسخه، استفاده از 
تجهيزات برندهاي معتبر و شناخته شده، استفاده از نام كاربري 
و رمز عبور پيچيده و تغيير نام كاربري و رمز عبور پيش فرض 
از ديگر مواردي است كه دسترسي غيرمجاز به اين دوربين ها 

را تا حد زيادي كاهش مي دهد. 
رئيس مركز تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري پليس 
فتاي ناجا همچنين از ش��هروندان خواس��ت كه براي نصب 
دوربين هاي مداربسته، از شركت هاي خدمات دهنده معتبر 
و شناخته شده استفاده كرده و دسترسي دوربين ها را به افراد 

ناشناس يا افرادي كه شناختي از آنها ندارند، نسپارند.

گفت وگو با متهم
  نص�رت ب�ا مقت�ول چ�ه اختالفي 

داشتي ؟
من با مقتول اخت��الف نداش��تم او كارگر آن 
س��اختمان بود اما ب��ا مالك پ��روژه اختالف 

داشتم. 
چرا او را به قتل رساندي ؟ 

اين از بدشانسي من است كه همه فكر مي كنند 
من قاتل هستم. اصاًل من در زندگي ام هميشه 

بدشانسي می آوردم. 
چه بد شانسي ؟

س��ال ها قبل از روس��تا آمدم و ش��روع به كار 
و ساخت وس��از ك��ردم ك��ه س��ال ۹۰ حدود 
۳ ميليارد تومان بدهي باال  آوردم و بعد هم به 

زندان افتادم. كاًل از بدشانسي ۱۱ سال از عمرم 
را در زندان به خاطر بدهي ، درگيري طايفه اي 
و پرداخت مهريه سپري كردم و در نهايت هم 

در زندان بودم كه همسرم از من جدا شد. 
مالك پروژه را از كجا مي شناختي ؟

پرويز چند س��ال براي من كار مي كرد. بنگاه 
امالك داشتم و با پرويز كار مي كردم تا اينكه 

ورشكست شدم و به زندان افتادم. 
وقتي آزاد شدم پرويز پيشنهاد داد با او كار كنم 
كه قبول كردم و با هم كار مي كرديم تا اينكه با 

هم اختالف پيدا كرديم. 
چرا اختالف ؟

چند ماه قبل از حادثه پروي��ز كم كم مرا كنار 
گذاش��ت و كار به م��ن نمي س��پرد. من همه 

كارهاي او و خريد هاي پروژه را انجام مي دادم 
و وقتي ديگر به من كار نس��پرد از او خواستم 
طلبم را بدهد كه امروز و فردا مي كرد و با هم 

اختالف پيدا كرديم. 
درباره شب حادثه توضيح بده.

مدتي بود از پرويز خبري نب��ود و او در پروژه 
آفتابي نمي ش��د تا اينكه ش��ب حادثه يكي از 
دوستانم گفت پرويز سر پروژه آمده است. به 
همين خاطر همراه برادرانم به پروژه رفتيم كه 
درباره طلبم صحبت كنيم، اما در تاريكي شب 
ناگهان شروع به تيراندازي شد و حتي ماشين 
من هم تير خورد كه از ت��رس فرار كرديم، اما 

نمي دانم چه كسي تيراندازي كرد. 
ام�ا مقت�ول قبل ف�وت گفته ش�ما 

تيراندازي كردي؟
او مرا ديد كه دنب��ال صاحبكارش بودم و وقتي 

تيراندازي شد فكر كرد من تيراندازي كردم. 
اگر شما بي گناهي چرا فرار كردي ؟ 

چند روز بعد به من گفتند كه كارگر ساختمان 
به قتل رسيده و گفته من تيراندازي كردم كه 

از ترس فرار كردم. 
كجا فرار كردي ؟

من به يكي از روستاهاي همدان رفتم و با زن 
مطلقه اي ازدواج كردم و زندگي مي كردم كه 

دستگير شدم. 
از برادرانت چه خبر ؟

خبري ندارم، اما مي دانم فراري هستند و پليس 
در تعقيب آنها است. 

تحقيقات درباره پرونده فروش�نده 
مش�روبات الكل�ي ك�ه در جري�ان 
درگيري با يك�ي از مش�تريانش به 
قتل رسيده نشان داد كه او به صورت 
پنهاني همس�ر دوم داش�ته ك�ه راز 
آن را از خانواده اش پنهان كرده بود. 
عام�ل حادثه در جلس�ه رس�يدگي 
ب�ه پرون�ده گف�ت ك�ه ناخواس�ته 
دس�ت به چاقو برده و ب�راي دفاع از 
خودش از آن اس�تفاده كرده است. 
به گزارش ج��وان، س��ال ۹۷ مأموران 
پليس اسالمش��هر از درگيري خونين 
در پارك ايثار باخبر و راهي محل شدند. 
ش��واهد نش��ان مي داد در آن درگيري 
مرد ۳۵ س��اله به ن��ام مازيار ب��ا ضربه 
چاقو زخم��ي ش��ده و در راه انتقال به 
بيمارس��تان فوت كرده است. با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني، روند تحقيقات 
نش��ان داد عامل قتل مرد ۳۰ س��اله به 
نام مهران است كه بعد از پايان مراسم 
جشن عروس��ي در پارك مرتكب قتل 
شده اس��ت. مهران تح��ت تعقيب قرار 
گرفت و چند روز بعد از حادثه شناسايي 
و دستگير ش��د. او در روند بازجويي ها 
به قتل اعت��راف كرد و گف��ت: »مازيار 
مشروب مي فروخت. آن شب به جشن 
عروس��ي دعوت ش��ده بوديم به همين 
خاطر براي خريد مش��روب س��راغ او 
رفتم. مازيار قيمت هر شيشه مشروب 
را ۵۰ هزار تومان گفت، اما چند ساعت 
بعد قيمت را باال ب��رد و گفت براي هر 
شيش��ه بايد ۷۰ هزار تومان ب��ه او پول 
بدهم. قبول كردم اما وقتي براي گرفتن 
شيشه مشروب مقابل خانه اش رفتم او 
دوباره حرفش را عوض كرد و گفت بايد 
۸۰ هزار تومان پول پرداخت كنم همين 

باعث درگيري شد.«
متهم ادامه داد: »درگيري با ميانجيگري 
دوستان پايان يافت ولي نيمه هاي شب 
همديگر را در پ��ارك ديديم كه دوباره 
درگير ش��ديم. اي��ن بار درگي��ري باال 
گرفت و مازيار با چاقو به س��رم زد كه 
زخمي شدم. دوستانم مرا به بيمارستان 
رس��اندند، اما وقت��ي برگش��تيم او بار 
ديگر به ما حمله ك��رد و چاقويش را به 
سمت من پرتاب كرد. حنجره ام صدمه 
ديده بود به همين خاطر مجبور ش��دم 
براي دفاع از خودم چاقوي��ي را كه در 
جيبم داش��تم بيرون بياورم و به طرف 
او پرتاب كنم. چاقو ناخواسته به سينه 
او برخورد كرد و اين حادثه رقم خورد. « 

با اقرارهاي متهم، او به اتهام قتل عمد 
راهي زندان شد. با كامل شدن تحقيقات 
بازپرس متهم را به اتهام قتل عمد مجرم 
شناخت و كيفرخواست عليه وي صادر 
شد و پرونده براي رس��يدگي به شعبه 
هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
ابتداي جلس��ه اولياي دم درخواس��ت 
قصاص كردند و از آنجايي كه مقتول دو 
همسر داشت همس��ر اولش در جايگاه 
ايس��تاد و گفت: »من و مازيار س��ال ها 
با هم زندگي كرده بودي��م اما فرزندي 
نداشتيم. بعد از قتل در حالي كه پيگير 
پرون��ده بودي��م فهميدي��م او يك زن 
صيغه اي داش��ته و از او صاحب فرزند 
هم ش��ده بود. براي قاتل او درخواست 
اشد مجازات دارم. در ادامه همسر دوم 
مقتول نيز در جايگاه ايستاد و از طرف 
فرزند صغيرش درخواست قصاص كرد. 
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و با 
انكار قتل عمد گفت آن شب براي دفاع 
از خودش دست به چاقو شده بود و براي 
اثبات اين ادعا حاضر است چند شاهد 
به دادگاه احضار كند. با اين درخواست 
جلس��ه به تاريخ ديگري موكول شد تا 
اينكه پرونده بار ديگر با احضار شاهدان 
به دادگاه روي ميز هيئت قضايي شعبه 

هفتم قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه اولي��اي دم ب��ار ديگر 
درخواست قصاص كردند. در ادامه متهم 
در حالي كه سرش را پايين انداخته بود، 
گفت: »باور كنيد قصد قتل نداش��تم. 
اين مقتول بود كه هر ب��ار بعد از پايان 
درگيري س��راغم مي آمد و دست بردار 
نبود. او بار آخر طوري با چاقو حمله كرد 
كه گلويم آسيب ديد و هر لحظه امكان 
داش��ت مرا به قتل برساند. چاره اي جز 
دفاع نداشتم. از دادگاه و خانواده مقتول 

درخواست گذشت دارم.«
در ادامه چهار متهم شركت كننده در 
نزاع منجر به قتل كه همگي با قرار وثيقه 
آزاد بودند يك به يك از خودشان دفاع 
كردند و مدعي شدند براي ميانجيگري 
وارد درگيري ش��ده بودند و ضربه اي به 

مقتول نزده بودند. 
س��پس ش��اهدان نيز به درگيري هاي 
دنباله دار مقتول اشاره كردند و گفتند او 
چند بار با چاقو به متهم حمله كرده بود 
و متهم نيز براي دفاع از خودش دست 
به چاقو شده بود. در پايان هيئت قضايي 

جهت صدور رأي وارد شور شد.

قتل ساقي
 راز  ازدواج   دومش را 

بر مال كرد

دستگيري اعضاي باند كپي 
كارت هاي بانكي در كرج

ميوه فروشان دوره گرد كه با كپي كارت عابربانك مشتريان 
به حساب هاي آنها دس�تبرد مي زدند بازداشت شدند. 
حسن مددي، دادستان عمومي و انقالب مركز استان البرز 
گفت: چندي قبل مردي وارد پليس فتای شهرستان كرج 
شد و گفت كه افراد ناش��ناس به حساب بانكي اش دستبرد 
زده اند. بررسي هاي پليس در اين باره نشان داد كه برداشت 
از حساب شاكي در يك مغازه طالفروشي انجام شده است. 
مأموران پليس با حضور در محل و بررسي دوربين مداربسته 
متوجه شدند كه برداش��ت كنندگان از حساب شاكي زن 
و مردي هس��تند كه با حضور در مغازه اق��دام به خريد طال 
كرده اند. خيلي زود مشخص شد كه برداشت به شيوه كپي 
كردن كارت بانكي شاكي انجام شده است. در شاخه ديگري 
از تحقيقات مأموران پليس موفق شدند در جريان تحقيقات 
كارشناسي متهم را شناسايي كنند. بررسي سوابق او نشان 
داد كه مته��م از مجرمان حرفه اي معروف به چاپگر اس��ت 
كه قباٌل به همين اتهام بازداشت شده و به زندان افتاده بود. 
متهم بعدا ز كپي كردن كارت هاي عابربانك به همراه زني 
كه او را همس��رش معرفي مي كرد از طالفروش��ي ها خريد 
مي كرد كه مأموران پليس دو متهم را به همراه يكي ديگر از 
همدستانشان بازداشت كردند. مأموران پليس در بازرسي از 
مخفيگاه متهمان دو دستگاه كپي كارت، يك لپ تاپ كه در 
آن نرم افزار كپي كارت بوده به همراه ۲۵ كارت بانكي خام يا 

كپي كشف كردند. 
در بررسي هاي بيشتر مشخص شد كه متهمان در شهرك 
صنعتي گلبون، ش��هرك صنعتي پرند، جاده بهشت زهرا و 
محدوده آزادگان در كرج، تحت عنوان ميوه فروش در كنار 
خيابان بساط كرده و پس از خريد مردم و پرسيدن رمز كارت 
بانكي قربانيان، اقدام به كپي كارت ها كرده و س��پس با آن 

طال مي خريدند. 
حسن مددي، دادستان عمومي و انقالب مركز استان البرز 
از مردم خواس��ت ضمن پرهيز از خريد از دس��تفروش ها با 
كارت هاي بانكي، در ساير خريدها نيز رمز عبور را شخصاً  وارد 

كنند تا در دام باندهاي كپي كارت بانكي نيفتند.

پيشگيري از انفجار سيلندرهاي گاز
 در آتش سوزي كارگاه 

حادثه آتش س�وزي مهي�ب در يكي 
از كارگاه ه�اي رن�گ كاري در و 
پنج�ره منطق�ه يافت آباد ب�ا حضور 
به موقع امدادگران مه�ار و از انفجار 
كپس�ول هاي گاز جلوگي�ري ش�د. 
س��اعت ۱۹:۴۵ ش��امگاه پنج ش��نبه 
آتش نش��انان دو ايس��تگاه از وق��وع 
آتش س��وزي در يك��ي از كارگاه ه��اي 
خيابان يافت آباد با خبر شده و در محل 

حاضر شدند. 
حمي��د كريم لو، افس��ر منطق��ه چهار 
آتش نشاني گفت: محل حادثه يك گاراژ 
پنج هزار متري بود كه يكي از كارگاه هاي 

آن با كارب��ري كارگاه رن��گ كاري در و 
پنجره با س��قف ايرانيتي آتش گرفته و 
شعله هاي آتش به دليل وجود مواد آتشزا 
به سرعت گسترش پيدا كرده بود و خطر 
سرايت به كارگاه هاي ديگر وجود داشت. 
آتش نشانان همزمان با ايمن كردن محل 
موفق به مهار آتش شدند. بررسي هاي 
بعد نشان داد كه داخل كارگاه تعدادي 
سيلندر ۱۱ كيلويي گاز مايع در معرض 
شعله هاي آتش قرار گرفته بود و احتمال 
داشت با افزايش حرارت منفجر شوند كه 
از بروز انفجار جلوگيري شد. علت حادثه 

در دست بررسي است. 

تالش پزشكان براي نجات  نوجوان فداكار ايذه اي 
ام�ام  بيمارس�تان  پزش�كان  ت�الش 
موس�ي كاظم)ع( اصفهان براي نجات پسر 
نوجوان ايذه اي كه در جري�ان نجات دو زن 
همس�ايه دچار سوختگي ش�ديد شده در 

جريان است. 
علي لندي، پسر ۱۵ س��اله اهل شهرستان ايذه 
صبح روز پنج شنبه ۱۸ ش��هريور ماه براي بازي 
با پس��ر و دختر خاله اش راهي خانه آنها شد. در 
حالي كه خاله و شوهر خاله اش در خانه نبودند 
بچه ها مش��غول بازي ش��دند تا اين كه از خانه 
همسايه ش��ان صداي فرياد و كمك خواهي به 
گوش رس��يد. همان لحظه علي خ��ودش را به 
آپارتمان روبه رو رساند و متوجه شد كه پيرزن 

همسايه و دخترش به علت نشت گاز پيك نيكي 
دچار سوختگي شده اند. علي خيلي زود به كمك 
آنها شتافت و گازپيك نيكي را به آغوش گرفت و 
به خانه خاله اش دويد تا آن را از پنجره به كوچه 
بيندازد، اما متوجه ش��د كه پنجره حفاظ دارد 
بنابراين خودش به شدت دچار سوختگي شد. 
لحظاتي بعد با بلندشدن فريادهاي كمك خواهي 
همسايه ها و بعد امدادگران اورژانس و آتش نشاني 
در محل حاضر شدند و علي، پيرزن همسايه و 
دخترش را به بيمارستان طالقاني اهواز منتقل 

كردند. 
بررس��ي هاي اوليه نش��ان داد كه عل��ي دچار 
س��وختگي ۹۱ درصد، پيرزن همس��ايه دچار 

سوختگي ۴۰ درصد و دختر همسايه هم دچار 
سوختگي خفيف تري شده است. خانواده علي 
بعد از اين كه از وقوع حادثه ش��وم با خبر شدند 
خود را به بيمارستان رساندند و تصميم گرفتند 
كه علي را به بيمارستان مجهزتري منتقل كنند. 
پس از آن علي به بيمارستان امام موسي كاظم )ع( 
اصفهان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. 
جمشيد نمازي يكي از پزشكان معالج علي در 
بيمارس��تان امام موس��ي كاظم)ع( اصفهان به 
باشگاه خبرنگاران گفته اس��ت كه علي داراي 
۸۵ درصد سوختگي درجه ۳ و خيلي عميق است، 
اما با توجه به اينكه پس از سوختگي افراد دچار 
عفونت مي شوند، بيمار وضعيت مساعدي ندارد. 


