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رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا:

پرايد با هر چيزي برخورد كند 3  سرنشين  
كشته يا مجروح می شوند  

رئي�س پلي�س راهنماي�ي و رانندگ�ي ناج�ا گف�ت ك�ه پراي�د 
ب�ا هرچي�زي از آدم گرفت�ه ت�ا درخ�ت برخ�ورد كن�د، س�ه 
مي ش�وند.  مج�روح  ي�ا  مي ميرن�د  آن  در  نف�ر  ده�م  دو  و 
سردار كمال هاديانفر در مراس��م تجليل از كروكي هاي برتر كشور گفت: 
آس��يب تصادفات كمتر از كرونا نيس��ت. كرونا باالخره از بين مي رود، اما 
تصادف همواره وج��ود دارد. به ازاي ف��وت هر نفر در اثر تصادف كش��ور 
3/5 ميليارد به صورت مس��تقيم و غير مس��تقيم به كش��ور خسارت وارد 
مي ش��ود. او ادامه داد: در هر س��اعت نزديك به دو نف��ر در تصادف فوت 
مي كنند. ۴۰ درصد از اين تصادفات را موتورس��يكلت ها شامل مي شوند و 
نقش مديريت در اين حوزه يك نقش اصلي اس��ت و به تنهايي نمي توانيم 

اين كار را مديريت كنيم.
 او با بيان اينكه بعد از نقش مديريت نقش راه ها در مسئله تصادفات مطرح 
اس��ت، گفت: نزديك به 5۰ درصد از فوتي هاي تصادف��ات هنوز در نقاط 
حادثه خيز اتفاق مي افتد. در كشور 5 هزار و 3۰۰ نقطه حادثه خيز داريم كه 

3هزار و 2۰۰ مورد برون شهري و 2هزار حادثه درون شهري هستند. 
او ادامه داد: پرايد و ۴۰5 را چط��ور از رده خارج كرديم؟ پرايد به هرچيزي 
برخورد مي كند 3/2نفر در آن يا مي ميرند يا مجروح مي شوند. به هرچيزي 

كه برخورد مي كند از آدم گرفته تا درخت و گاردريل و غيره. 
س��ردار هاديانفر با تأكيد بر اينكه جرائمي كه امروز براي خودروها وجود 
دارد، مطلقاً بازدارنده نيست، گفت: قانون احتياج به اصالح و بازنگري دارد.

تصادف تا سقف ۸ ميليون
 به كروكي نياز ندارد

مسئول اداره تصادفات پليس راهور ناجا اعالم كرد در سوانح رانندگي 
تا س�قف 8ميليون تومان نياز به كروكي وجود ن�دارد و رانندگان بعد 
از س�انحه مي توانند براي دريافت خس�ارت به بيم�ه مراجعه كنند. 
به گزارش ايس��نا، س��رهنگ حس��ين اللهي نژاد با تأكيد بر اينكه افزايش 
سرعت، ريسك تصادفات درون و برون شهري را باال مي برد، گفت: 3۴ درصد 
تصادفات در جاده ها رخ مي دهد و ۷۰ درصد كشته ها در تصادفات جاده اي 

است. 
وي افزود: در حال حاضر حدود ۴۴ ميليون راننده در كشور داريم و براساس 
آمار در س��ال جاري در تصادفات درون ش��هري كاهش محسوسي وجود 
داشته اس��ت، ولي در تصادفات بيرون ش��هري با توجه به مديريت تردد و 
بحث نياز جامعه افزايش تصادفات را داشته ايم. وي افزود: با هماهنگي هاي 
صورت گرفته با بيمه ها در سوانح رانندگي تا سقف 8ميليون تومان نياز به 
كروكي وجود ندارد و رانندگان بعد از سانحه مي توانند براي دريافت خسارت 

به بيمه مراجعه كنند.

كالهبرداري با عنوان به روزرساني 
اپليكيشن شاد

رئيس مركز تش�خيص و پيشگيري از جرائم س�ايبري پليس فتا ناجا 
گف�ت: دانش آموزان مراق�ب پيام هاي جعل�ي كه در فض�اي مجازي 
در راس�تاي به روزرس�اني اپليكشين ش�اد ارسال مي ش�ود، باشند. 
س�رهنگ علي محم�د رجب�ي توضي�ح داد: با توج�ه به آغاز س�ال 
تحصيل�ي احتم�ال سوءاس�تفاده و كالهب�رداري افراد س�ودجو با 
عنوان به روزرس�اني اپليكيش�ن ش�اد در فضاي مجازي وجود دارد. 
وي ادامه داد: در اين نوع كالهبرداري پيامك هايي تحت عنوان »به روزرساني 
اپليكيشن شاد« به دانش آموزان و خانواده هاي آنان ارسال شده و خواسته 
مي شود تا اپليكيشن خود را بروز كنند در غير اين  صورت غير فعال شده و 

ديگر خدماتي به آنها ارائه نمي دهد.
 سرهنگ رجبي گفت: شيادان سايبري در اين شيوه كالهبرداري با ارسال 
لينك هاي آلوده و ترغيب مخاطبان به كلي��ك روي آن به تمام اطالعات 
گوشي اعم از پيامك ها، مخاطبين و عكس ها دسترسي خواهند داشت. اين 
مقام مسئول در خصوص راهكارهاي پيشگيري از وقوع اين نوع كالهبرداري 
نيز به ش��هروندان توصيه كرد: از نصب نرم افزار ي��ا كليك روي لينك هاي 
ارسالي از طرف افراد ناشناس خودداري كنند. وي همچنين اظهار داشت: 
نرم افزار آموزش��ي شاد يك پيام رسان رايگان اس��ت كه از سوي آموزش  و 
پرورش در اختيار دانش آموزان قرار گرفته است و حتي براي به روز رساني 

هم نياز به هيچ هزينه اي ندارد. 
وي به خانواده ها توصيه كرد: براي دانلود و به روزرس��اني اپليكيش��ن شاد 
به فروشگاه نرم افزار معتبر داخلي يا وب س��ايت وزارت آموزش و پرورش 
مراجعه كنند و به هيچ وجه به لينك هاي ارسالي در شبكه هاي اجتماعي و 

سايت هاي نامعتبر توجه نكنند.

كاهش زمان رسيدگی به پرونده ها 
با ارتباط الكترونيک پليس و دستگاه قضا  

ارتب�اط  و  پلي�س  هوشمندس�ازي  پايتخ�ت  پلي�س  رئي�س 
الكتروني�ك با دس�تگاه قضاي�ي را از جمل�ه اقداماتي برش�مرد كه 
منج�ر ب�ه كاه�ش زم�ان رس�يدگي ب�ه پرونده ه�ا مي ش�ود. 
سردار حسين رحيمي در ديدار با دادس��تان تهران گفت كه تعامل ميان 
پليس و قوه قضائيه وجود دارد و ما اين تعامل را در سطوح مختلف شاهديم. 
رحيمي نتيجه تعامل مي��ان پليس و قوه قضائيه را امني��ت و آرامش براي 
شهروندان برشمرد و گفت: ما امروز شاهد آن هستيم كه با طرح هاي اجرا 
شده از سوي پليس و همراهي دستگاه قضايي جرائم مختلف در پايتخت 
كاهش پيدا كرده و عالوه بر آن سهم پايتخت از جرائم مختلف نيز در مقايسه 

با كل جرائم رخ داده در كشور كمتر شده است. 
رئيس پليس پايتخت با اشاره به شعار امسال هفته نيروي انتظامي اظهار 
كرد: ما بايد از سيستم ها و سامانه هاي هوش��مند در نيروي انتظامي بهره 
بگيريم. بخشي از اين سيستم ها در ارتباط با قوه قضائيه نيز هست كه اين 
امر بركات زيادي را براي هر دو طرف در پي خواهد داشت. در واقع استفاده 
از سامانه هاي هوشمند و برقراري ارتباط الكترونيك ميان پليس و دستگاه 
قضا محاس��ن زيادي دارد كه يكي از آنها جلوگيري از اطاله دادرس��ي در 
رسيدگي به پرونده هاست. علي القاصي مهر، دادس��تان تهران هم با بيان 
اينكه نيروي انتظامي با تمام توان از امني��ت مردم صيانت مي كند، گفت: 
پليس و قوه قضائيه اعضاي يك خانواده هس��تند كه اقداماتش��ان مكمل 

يكديگر است. 

درخواست آزادي
 15 سال پس از ارتكاب قتل

م�ردي 37 س�اله كه 15 س�ال قب�ل با همدس�تي 
دوس�تش در جريان س�رقت خودرو رانن�ده اش را 
ب�ه قت�ل رس�انده بودن�د درخواس�ت آزادي از 
زندان را مط�رح كرد. همدس�ت متهم ب�ا پرداخت 
دي�ه موف�ق ب�ه رهاي�ي از حب�س ش�ده اس�ت. 
به گزارش ج��وان 12 ارديبهشت س��ال 85 م��ردي به 
مأموران پليس تهران خبر داد كه پس��ر 35 س��اله اش 
گمشده است. او گفت: پس��رم بهرام با خودروي سواري 
پژو مسافر كشي مي كرد. او همسر و فرزند داشت و صبح 
امروز به همسرش گفته بود از مقابل ترمينال جنوب دو 
مسافر به مقصد شهرستان قم سوار كرده است. بهرام بعد 
از آن ديگر به تماس ها جواب نداده و نگران هستيم كه 

اتفاق بدي براي افتاده باشد. 
با مطرح ش��دن ش��كايت تحقيقات پليس در اين باره 
جريان پيدا كرد. بررسي ها در اين باره جريان داشت تا 
اينكه يك هفته بعد خبر رسيد جسد بهرام در جاده قم 
پيدا شده است. براساس بررسي هاي پليس بهرام با اصابت 
ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده و جسدش در حاشيه 
جاده رها ش��ده بود. با انتقال جس��د به پزشكي قانوني 
تحقيقات تيم جنايي نشان داد كه بهرام قرباني سرقت 
خودرو شده و س��ارقان او را به قتل رسانده و خودرواش 

را سرقت كرده اند. 
يك سال بعد از حادثه  مأموران پليس شهرستان كرمان 
خودروي بهرام را در يكي از خيابان هاي اين شهر متوقف 
و راننده اش را بازداشت كردند. راننده گفت كه خودرو را 
يك سال قبل پس��رعمويش در خانه او امانت گذاشته و 
از ماجراي قتل هم خبري ندارد. با اطالعاتي كه وي در 
اختيار پليس گذاشت پسرعموي او كه مردي 22 ساله 
به نام امي��ن بود در تهران بازداش��ت ش��د. امين وقتي 
در اين ب��اره مورد تحقيق قرار گرفت ب��ه ارتكاب قتل با 
همدستي دوستش داريوش اعتراف كرد. امين در شرح 
ماجرا گفت روز حادثه من و داريوش مي خواستيم به قم 
برويم. خودروي مس��افربر را به مقصد قم كرايه كرديم 
و به راه افتاديم. من و داريوش ه��ر دو به مصرف كراك 
اعتياد داشتيم، براي همين در مسير از راننده خواستيم 
توقف كند تا كمي مواد مصرف كني��م. راننده اما گفت 
كه نمي تواند توقف كند و به مس��يرش ادام��ه داد. ما با 
او درگير ش��ديم و با چاقو به او حمله كرديم و هر كدام 
چند ضربه زديم كه كشته ش��د. بعد هم جسدش را در 
حاشيه جاده رها كرديم و از آنجا دور شديم. من خودرو 
را برداشتم به ش��هرمان كرمان رفتم. خودرو را در خانه 
پسرعمويم گذاشتم تا در فرصت مناسب آن را بفروشم. 
يك سال از ماجرا گذشته بود كه پسرعمويم با خودروي 
مقتول رانندگي مي كرد كه خودرو متوقف شد و من هم 

بازداشت شدم. 
بع��د از اعتراف امين ب��ود كه داريوش هم شناس��ايي و 
حرف هاي امي��ن را تأييد كرد. در حال��ي كه تحقيقات 
جريان داش��ت داريوش در مرحله تحقيقات دادس��را 
موفق شود رضايت اولياي دم را با پرداخت 3۰۰ميليون 
تومان جلب كند  و سپس از زندان آزاد شود. پرونده اما با 
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد و امين مقابل هيئت قضايي پاي ميز محاكمه 
ايستاد و بار ديگر ماجرا را ش��رح داد. هيئت قضايي هم 
به درخواست اولياي دم امين را اتهام قتل به قصاص و به 
اتهام سرقت به 15 سال زندان محكوم كردند. بعد از تأييد 
حكم در ديوان عالي كشور نام امين در نوبت محكومان 
به مرگ قرار گرفت اما اولياي دم حاضر به اجراي حكم 
نشدند. با گذشت 15 سال از زمان حادثه امين با ارسال 
اليحه اي به قضات شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان 
تهران درخواست تعيين تكليفي كرد. او روز گذشته در 
در جلسه رس��يدگي حاضر ش��د وگفت: روز حادثه من 
22 ساله بودم اما 15 سال از عمرم در زندان سپري شده و 
حاال 3۷ ساله شده ام. بهترين روزهاي زندگي ام در زندان 
سپري شده و عمرم را با يك اشتباه تباه كرده ام و از كاري 
كه كرده ام پشيمان هس��تم. من هيچ دشمني با راننده 
نداش��تم و تحت تأثير مخدرهايي كه مصرف مي كردم 
با هم درگير شديم. در مدتي كه زندان هستم اولياي دم 
پيگير پرونده نيستند و از دادگاه مي خواهم كه تكليف 
من را روشن كند. هر چند خيلي از شب ها كابوس اعدام 
ديده ام، اما مي خواهم كه تكليفم روشن شود چون تحمل 
اين وضعيت را ندارم. قضات دادگاه بعد از ختم جلس��ه 

رسيدگي وارد شور شدند.

زن ميانس�ال كه به اته�ام قتل ب�رادرزاده اش 
در بازداش�ت ب�ه س�ر مي ب�رد مدعي اس�ت 
مقت�ول را ب�ه خاط�ر اينك�ه دخت�ر س�ر ب�ه 
راه�ي نب�وده ب�ه كام مرگ كش�انده اس�ت. 
به گزارش جوان، شامگاه دوشنبه نوزدهم مهرماه 
به مأموران كالنت��ري 181 وردآورد خبر رس��يد 
دخت��ر جواني در يك��ي از واحد هاي س��اختمان 
مسكوني در نزديكي درياچه چيتگر در درگيري 
دچار آتش سوزي شده است. يكي از ساكنان گفت: 
لحظاتي قب��ل دخترجواني كه ب��ا صاحب يكي از 

واحد ها درگير شده بود دچار آتش سوزي شد. 
با اعالم اين خب��ر تيمي از مأم��وران پليس راهي 
محل حادثه در ش��هرك ش��هيد باقري شدند كه 
دريافتند دقايقي قبل دختر جواني به نام مهين در 
خانه عمه اش به طرز مشكوكي آتش گرفته است 
كه همس��ايه ها با اورژانس تماس مي گيرند و او را 
براي درمان به بيمارس��تان تريتا در غرب تهران 

منتقل مي كنند. 
يكي از ساكنان ساختمان به پليس گفت: دقايقي 
قبل صداي درگيري از واح��د بااليي خانه مان كه 
زن ميانس��الي همراه دخترش زندگي مي كند به 
گوشم رسيد. صداي درگيري مربوط به مالك خانه 
مژگان بود كه با فرد ديگري در حال مشاجره لفظي 
بود. كنجكاو شديم و همراه تعدادي از همسايه ها 
به طرف خانه او رفتيم كه در همان لحظه صداي 
دلخ��راش زن جواني از همان واحد به گوش��مان 
رس��يد كه ابتدا فكر كرديم ص��داي دختر مژگان  
اس��ت، اما وقتي به در خانه او رس��يديم مشاهده 
كرديم دختر جواني كه به نظر مي رسد از بستگانش 
باشد آتش گرفته است و پرس��تو هم در حالي كه 

شوكه شده بود در گوشه اي از اتاق ايستاده است. 
آت��ش را خاموش كرديم و ب��ا اورژانس هم تماس 
گرفتيم كه فهميديم دختر جوان عالوه بر سوختن 
از ناحيه شكم هم زخمي شده است. قبل از اينكه 
اورژانس برسد دختر مژگان وارد ساختمان شد و 
گفت دختر زخمي دختر دايي اش اس��ت. سپس 
آمبوالنس اورژانس از راه رسيد و دختر مصدوم را 

براي درمان به بيمارستان منتقل كرديم. 
    مرگ دختر جوان 

بدين ترتيب مأموران پليس براي بررسي موضوع 
راهي بيمارس��تان ش��دند و عمه دختر زخمي را 

بازداشت كردند. 
عمه دختر مصدوم در بازجويي ها اعتراف كرد كه 
دختر برادرش را با چاقو زده و او را آتش زده است 
چون از او خواس��ته بود كه با دخترش رفت و آمد 
نكند، اما مهين به حرف او گوش نمي كرده و همين 

موضوع باعث درگيري آنها شده است. 
در حالي كه تحقيق��ات درباره اي��ن حادثه ادامه 
داشت به مأموران پليس خبر رسيد دختر 36 ساله 
بر اثر شدت جراحات و سوختگي شديد روي تخت 

بيمارستان به كام مرگ رفته است. 
بدين ترتيب با اعالم خبر مرگ دختر جوان پرونده 
وارد مرحله تازه اي شد وتيمي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي به دستور قاضي محمد وهابي، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران وارد 
عمل شدند.  بررسي هاي تيم جنايي نشان داد قاتل 
از مدتي قبل با دختر برادرش كه مدعي است مواد 
مصرف مي كند اختالف داشته است و نگران بوده 
است كه دخترش را معتاد كند. به همين خاطر او 
را به خانه اش راه نمي داده و شب حادثه هم وقتي 

او را از خانه اش بيرون ك��رده درگيري مرگبار رخ 
داده است. 

 متهم 58 ساله در ادعايي در توضيح ماجرا گفت: 
مهين دختر برادرم مدتي است سر به هوا شده است 
و به همين خاطر ارتباط خوبي با خانواده اش ندارد و 
بيشتر به خانه من رفت و آمد داشت. اما من دوست 
نداشتم او به خانه ام بيايد چون دختر 32 ساله اي 
به نام پرس��تو دارم و مي ترسيدم كه دخترم تحت 
 تأثير دختر دايي اش قرار بگيرد و مسير زندگي اش 

عوض شود. 
ارتباط او و دخترم خيلي نزديك شد به طوري كه 
هميش��ه با هم بيرون مي رفتند و شب ها هم دير 
وقت به خانه مي آمدند. من چند باري به او اعتراض 
كردم و از مهين خواستم به خانه ام نيايد و ارتباطش 
را با پرستو قطع كند، اما فايده اي نداشت و مهين به 
حرف هاي من توجهي نمي كرد و با پررويي زياد به 

خانه ام مي آمد و با دخترم بيرون مي رفتند. 
وي ادامه داد: ش��ب حادثه دخت��رم خانه نبود كه 
مهين وارد خانه من شد. احس��اس كردم فرصت 
خوبي اس��ت كه با او حرف بزنم. از او خواستم كه 
به خانه من نيايد و دست از سر دخترم بردارد، اما 
او به من بي احترامي كرد و مقابل من ايس��تاد كه 
عصباني شدم و چاقويي از آش��پزخانه برداشتم و 
ضربه اي به او زدم. از شكم مهين خون بيرون زد، 
اما باز هم كوتاه نيامد و مي گفت كه دوست دارد با 
دخترم رفت و آمد كند كه اين بار عصباني شدم و 
مايع اشتعال زايي كه در خانه داشتم روي او پاشيدم 
و فندك زدم كه آتش گرفت. درگيري ما باعث شد 
كه همسايه ها متوجه ش��وند و به خانه من بيايند 
كه با كمك همس��ايه ها آتش را خاموش كرديم و 

دختر برادرم را به بيمارس��تان منتقل كرديم، اما 
متأسفانه فوت كرد. 

وي در پايان گفت: من قص��د قتل دختر برادرم را 
نداشتم و وقتي عصباني شدم فقط مي خواستم او را 

بترسانم كه اين اتفاق مرگبار رخ داد. 
مته��م در ادامه به دس��تور بازپ��رس وهابي براي 
تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

اعتراف عمه به قتل برادرزاده

مرد جوان ب�ا طراحي و اج�راي س�ناريوي قتل به 
س�بك فيلم هاي هاليوودي موفق ش�د ب�رادر زن 
س�ابقش را به قتل رس�اند و ب�ه تركيه ف�رار كند. 
به گزارش جوان، چندي قبل زن جواني به دادسراي امور 
جنايي تهران رفت و از شوهر سابقش كه قاتل برادرش 
هم اس��ت به اتهام تهديد به قتل و انتش��ار عكس هاي 

خصوصي اش در فضاي مجازي شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا به بازپرس شعبه چهارم گفت: 
چند سالي بود كه با ش��وهرم اختالف داشتم تا اينكه 
س��رانجام تصميم گرفتم در دادگاه درخواست طالق 
بدهم. وقتي متوجه ش��د تصميم ب��ه جدايي گرفته ام 
احتمال داد برادرم مقصر است و مرا تشويق كرده است كه 
از او جدا شوم و به همين خاطر از او كينه به دل گرفت و 
برادرم را با شليك گلوله به قتل رساند و بعد هم به سرعت 
به كشور تركيه گريخت. او االن تحت تعقيب مأموران 
است اما مدام تلفني و پيامكي مرا از كشور تركيه تهديد 

به مرگ مي كند. 
وي ادامه داد: ش��وهرم مرد بد اخ��الق  و كينه اي بود و 
هميشه مرا اذيت مي كرد، اما دوست نداشت كه مرا طالق 
دهد و مخالف جدايي بود. به هرحال من تصميم خودم را 
گرفته بودم و به دادگاه رفتم و درخواست جدايي دادم كه 
شوهرم از برادرم كينه به دل گرفت و يك روز در نزديكي 
خانه او در يكي از خيابان هاي غربي تهران كمين كرد و 
وقتي برادرم از خانه بيرون آمد او را با شليك گلوله به قتل 
رساند.  پس از اين او تحت تعقيب مأموران پليس قرار 
گرفت كه مأموران اعالم كردند سه ساعت بعد از حادثه از 

كشور خارج شده است و به تركيه گريخته است. 
   از سايه ام مي ترسم 

پس از فرار شوهرم دادگاه به صورت غيابي حكم طالق 
را صادر كرد و از آن روز به بعد شوهرم هميشه براي من 
پيامك هاي تهديد آميز به تلفن همراهم مي فرستد و 
مي گويد انتقام سختي از من مي گيرد و همين موضوع 

زندگي مرا تلخ كرده است. 
او در پيام هايش مي نويسد كه مردي را براي كشتن 
من اجير كرده اس��ت و به زودي اين مرد به سراغم 
مي آيد و مرا مثل برادرم به قتل مي رس��اند تا پيش 
برادرم ب��روم. پيام هاي تهديد آمي��ز او تأثير زيادي 
روي روح و روانم داش��ته است به طوري كه هر شب 
در خواب كابوس مي بينم و ب��ا داد و فرياد از خواب 
بيدار مي شوم. من از سايه ام مي ترسم و روزها حتي 
تنهايي به داخل خيابان نمي روم، چون هميشه در 
انتظار مرد آدمكشي هس��تم كه شوهر سابقم براي 
من اجير كرده است. او آدم كينه اي و بد اخالقي است 
و احتمال مي دهم كه تهديدهايش را عملي كند. او 
به تهديد هايش هم بسنده نكرد و حتي مدتي قبل 
عكس هاي خصوص��ي مرا در فض��اي مجازي مثل 
اينس��تاگرام، تلگرام منتش��ر كرد و آبروي مرا برد. 

هميشه در ترس و لرز به سر مي برم كه تصميم گرفتم 
به دادسراي جنايي بيايم و از شوهر سابقم به اتهام 
تهديد هاي مرگبار و انتشار عكس هاي خصوصي ام در 

فضاي مجازي شكايت كنم. 
  قتل هاليوودي 

با شكايت زن جوان پرونده به دستور قاضي حبيب اهلل 
صادقي براي بررس��ي در اختيار مأموران پليس قرار 
گرفت. تحقيقات كارآگاهان جنايي حكايت از آن داشت 
متهم با نقشه از پيش طراحي شده و به سبك فيلم هاي 
هاليوودي دست به قتل برادر زنش زده است تا رد پايي 
از خود به جا نگذارد.  بررس��ي هاي مأموران نشان داد 
متهم يك روز قبل از حادثه بليت پرواز به كشور تركيه 
را از آژانس هواپيمايي تهيه مي كند و روز حادثه هم به 
فرودگاه مي رود و حتي از گيت هم خارج مي شود، اما 
پس از ثبت مهر خروج از ايران سوار هواپيما نمي شود و 

به تهران برمي گردد تا نقشه قتل برادر زنش را اجرايي 
كند.  بررسي دوربين هاي مداربسته فرودگاه و محل 
حادثه نشان مي داد كه قاتل از فرودگاه به طرف تهران 
بر مي گردد و بعد در نزديكي خانه مقتول كمين مي كند 
و وقتي برادرزنش از خانه اش خارج مي شود با شليك 
گلوله او را به قتل مي رساند.  متهم سه ساعت بعد از قتل 
دوباره به فرودگاه مراجعه مي كند و اين بار با مدارك 
جعلي بليت هواپيما مي گيرد و به كش��ور تركيه فرار 
مي كند.  از سوي ديگر مأموران پليس در بررسي هاي 
تخصص��ي دريافتند متهم از كش��ور تركيه پيام هاي 
تهديد به قتل را براي همسر سابقش ارسال مي كند و 
عكس هاي خصوصي او را هم از همان كشور در فضاي 
مجازي منتشر مي كند.  بدين ترتيب همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه قاضي حبيب اهلل صادقي 

دستور استرداد قاتل فراري را صادر كرد. 

فرار هاليوودي به تركيه   پس از قتل برادر زن

برگ سبز وبرگه كمپانى وانت مزدا مدل 1387 نقره 
اى ابى متاليك به شماره موتورFE102017 وشماره 
شاسىNAGBPX2Pc18D00177وشماره 
پالك343 س82 ايران 59 مفقود گرديده وازدرجه 

اعتبار ساقط است.

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 يين نامه قانون تعيين تكليف  برابر 
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  راى شماره 140060312001005627  هيأت 
ثبتى  مستقردرواحد  رسمى  فاقد سند  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى  وضعيت 
تصرفات مالكانه بالمعارض كالسه 1400114412001000064  تقاضاى اقاى 
سيد حسن حسينى جبلى به شماره شناسنامه 2741 وكد ملى 2120970009 
صادره ازگرگان فرزند سيد مصيب در103/25 سهم مشاع از 120 سهم ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى كه مابقى ان وقف است بمساحت 37212/08 مترمربع 
ازپالك شماره 217 اصلى واقع در اراضى كالجان قاجار بخش دو حوزه ثبت 
گرگان طبق راى صادره جكايت از انتقال ازمالك رسمى به متقاضى دارد.لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو 
اشخاصى كه نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به 

مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول 24/07 / 1400 تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/08/10

على برقى ارييس اداره ثبت اسناد وامالك  منطقه يك گرگان

آگهى مزايده عمومى يك مرحله اى
- مزايده گذار : شركت توزيع نيروى برق خوزستان
- موضوع كار : فروش 85 دستگاه خودروى اسقاط 

هزينه كارشناسى (ريال)سپرده شركت در مزايده (به ريال)شرح مزايدهشماره مزايده
5/849/300/000814/080/000فروش 85 دستگاه خودروى اسقاط400/6

- مهلت دريافت اسناد مزايده : از تاريخ 00/07/19 لغايت 00/07/25
- تاريخ بازديد : 00/7/26 لغايت 00/08/09 بجز ايام تعطيل ساعت 8 الى 14:30 

- محل دريافت اسناد مزايده : الف اهواز امانيه خيابان شهيد مصطفى شركت توزيع نيروى برق خوزستان طبقه دوم اتاق 202 امور بازرگانى و قراردادها – تلفن تماس : 33334039
مزايده گران مى بايست ضمن تهيه توكن اتاق بازرگانى به آدرس الكترونيكى    www.setadiran.ir  مراجعه ، اسناد مزايده را دريافت و پاكات خود را بارگذارى نمايند.

- ارسال فيزيكى پاكات به امور حراست و محرمانه شركت ( ساختمان حوزه ستادى – طبقه اول ) الزامى مى باشد.
- تاريخ تحويل پاكات مزايده تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 00/08/10 

- محل تحويل پاكات مزايده : اهواز امانيه خيابان شهيد مصطفى شركت توزيع نيروى برق خوزستان طبقه اول دفتر حراست و امور محرمانه.
- تاريخ گشايش پاكات مزايده:  روز سه شنبه 00/08/11 ساعت 10 

- مبلغ خريد اسناد مزايده : 1,000,000 ريال واريز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانك صادرات اهواز شعبه دز 
- پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده،  تضمين هاى معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكى شركت واريز و يا چك بانكى تضمينى در وجه شركت تهيه و 

حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكى را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
- به پيشنهاد هاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر يا چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- به پيشنهاد هاى فاقد امضا ، مخدوش و پيشنهاد انى كه بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطالقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
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