
14
88498435سرويس  حوادث

  شنبه 16 مهر  1401 | 11 ربیع االول 1444 || روزنامه جوان |  شماره 6591

شهادت يك مرزبان
 در جنوب شرق كشور

فرمانده مرزباني اس�تان سيس�تان و بلوچستان از 
شهادت يك مرزبان در جنوب شرق كشور خبر داد. 
سردار محمد مالشاهي گفت: استوار يكم شهيد مرزبان 
»اميرحسين خالص خمر« س��وم مرداد ماه در مرز نگور 
هنگام پايش نوار مرزي مجروح و به بيمارستان وليعصر 

)عج( فراجا در تهران منتقل شد. 
وي ادامه داد: بعد از آن بود كه تالش ها براي نجات جان 
مرزبان به جري��ان افتاد، اما دو روز قبل به علت ش��دت 

جراحت به شهادت رسيد. 

آغاز فعاليت اداره مبارزه
 با مالخري در پليس آگاهي

رئيس پليس آگاهي پايتخت از آغاز رسمي فعاليت 
اداره مبارزه ب�ا مالخ�ري در هفته فراج�ا خبر داد. 
س��رهنگ علي ولي پور گودرزي، به ايسنا گفت: مبارزه 
با مالخران به طور روزانه توس��ط پليس انجام مي شود 
و اخيراً نيز تقويت شده است، شروع به كار رسمي اداره 
مبارزه با مالخران نيز در هفته فراجا خواهد بود و اين اداره 
فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.  وي با اشاره به برخورد 
جدي پليس با مالخران اظهار كرد: مبارزه با مالخري از 
وظايف اصلي پليس است و ما تالش مي كنيم از حيف  و 

ميل شدن اموال مسروقه مردم جلوگيري كنيم. 
همچنين پليس تالش مي كن��د بتواند از طريق همين 
مالخران سرنخ كشف كند و به س��ارقان اصلي برسد و 
در كمترين زمان ممكن آنها را دس��تگير كند. ولي پور 
گودرزي افزود:  البته در حال حاض��ر نيز پليس به طور 
ويژه با مالخران برخورد مي كند و اشراف اطالعاتي خوبي 
براي اين افراد داريم كه ان شاءاهلل با راه اندازي اين اداره 

برخورد با آنها شدت هم خواهد گرفت. 

كشف محموله ترياك
 از خودروي عروس و داماد

فرمان�ده انتظامي اس�تان گيالن از كش�ف محموله 
تري�اك از خ�ودروي ع�روس و دام�اد خب�ر داد. 
س��ردار عزيزاله ملكي گفت: مأموران پليس در جريان 
تحقيقات خود از فعاليت اعضاي يك خانواده در قاچاق 
مواد مخدر با خبر ش��دند و در اين ب��اره تحقيق كردند. 
وي ادام��ه داد: مأموران پليس در بررس��ي هاي بعدي، 
خودروی پ��ژو ۴۰۵ متهم��ان را در شهرس��تان فومن 
متوقف و در بازرسي از آن 8۵ كيلو ترياك كشف كردند. 
سردار ملكي گفت متهمان كه عروس و داماد و يك دختر 

جوان بودند، بازداشت شدند. 

آتش سوزي 
در ساختمان متروكه پارك ارم

سخنگوي س�ازمان آتش نش�اني گفت آتش سوزي 
در س�اختمان متروكه پارك ارم بدون تلفات جاني 

مهار شد. 
جالل ملكي توضيح داد: س��اعت ۱۶:۴۵ روز گذش��ته 
حادثه آتش س��وزي در پ��ارك ارم اتفاق افتاد كه س��ه 
ايستگاه آتش نشاني در محل حاضر ش��دند. وي ادامه 
داد: بررسي ها نشان داد آتش سوزي در يك ساختمان 
متروكه چهار طبقه اتفاق افتاده است كه تالش براي مهار 
آن به جريان افتاد. ملكي گف��ت: به علت متروكه بودن 
س��اختمان و نبود مردم اين حادثه هيچ گونه مصدوم و 

تلفاتي نداشت. 

   فاطمه صبور 
دو مرد فريبكار كه طعمه هايش�ان را ب�ه بهانه فعاليت مدلينگ در اينس�تاگرام 
فريب و با خوراندن آبميوه مس�موم مورد تعرض قرار داده بودند، محاكمه شدند. 
به گزارش »جوان«، اواسط تابستان سال۱۴۰۰، دختر جواني به نام رونيكا با مراجعه 
به اداره پليس تهران به مأموران گفت بعد از آش��نايي با مردي جوان در اينستاگرام 
مورد تعرض قرار گرفته است. او در توضيح ماجرا گفت: »من دراينستاگرام فعال بودم 
و خريد و فروش پوش��اك انجام مي دادم. روزي مردي جوان پيام داد و مدعي شد او 
هم در اينستاگرام فعاليت دارد و به من پيش��نهاد كار و مدلينگ داد و خواست براي 
مذاكره به مالقاتش بروم. آدرس خواستم اما او گفت آن مكان شركت يا اداره نيست به 
همين دليل قرار شد حوالي خيابان آيت اهلل كاشاني منتظر بمانم تا خودش با ماشين 

دنبالم بيايد.«
شاكي ادامه داد: »به محل قرار كه رس��يدم، كامران با يك خودروي سواري پژو ۲۰۶ 
دنبالم آمد. سوار ماشين ش��دم و بين راه او برايم يك آبميوه خريد. آن را خوردم، اما 
بعد از دقايقي بيهوش شدم. وقتي به هوش آمدم، فهميدم كامران و دوستش به من 
تعرض كرده اند. آنها تهديد كردند در اين باره با كسي حرفي نزنم، سپس مرا از خانه 
بيرون كردند. وقتي جلوي در ورودي رسيدم، همان موقع يك لوكيشن به خواهرزاده ام 
فرستادم و بعد به خانه برگشتم. خيلي حالم بد بود. خواهرم وقتي حالم را ديد، نگران 
شد و درباره آن لوكيشن سؤال كرد. با گريه موضوع را برايش تعريف كردم. بعد با نامزدم 

صحبت كردم و همان موقع همراه او به پزشكي قانوني رفتم.«
تحقيقات در اين زمينه آغاز شد كه اين بار دختر ديگري به پليس خبر داد از سوي دو 
مرد جوان مورد تعرض قرار گرفته است. شاكي وقتي ماجرا را شرح داد، پليس دريافت 

شكايت مشابه شكايتي است كه قباًل به پليس رسيده بود. 
در حالي كه تعداد شكايت ها به هفت نفر رس��يد، مأموران توانستند با اطالعاتي كه 
از شاكيان به دست آورده بودند، كامران را در مخفيگاهش در غرب تهران شناسايي 
و بازداشت كنند. با دس��تگيري متهم،  مأموران در بازرسي از مخفيگاه وي تعدادي 
سيمكارت، گوشي موبايل و داروي بيهوشي به دس��ت آوردند. با دستگيري كامران 
دوستش به نام پرويز نيز رديابي و بازداشت شد. متهمان در اداره پليس تحت بازجويي 
قرار گرفتند،اما جرمش��ان را انكار كردند، ولی هفت ش��اكي در مواجهه حضوري با 
متهمان، آنها را شناسايي كردند. در حالي كه پزشكي قانوني آزار و اذيت هفت قرباني 
را تأييد كرده بود، پرونده براي تحقيقات بيش��تر به دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
    جلسه تحقيق و محاكمه

 متهمان بعد از تشكيل جلسه تحقيق در شعبه نهم دادگاه، در اولين جلسه محاكمه به 
رياست قاضي كشكولي از زندان به آن شعبه منتقل شدند. ابتدا شاكيان يك به يك در 
جايگاه ايستادند و شكايت خود را مطرح كردند.  يكي از آنها گفت: »من ساكن شهرك 
غرب هستم. همسرم وضع مالي خوبي دارد، اما به دنبال كار خانگي مي گشتم تا بتوانم 
فعاليت اجتماعي داشته باشم. با پرويز در اينستاگرام آشنا شدم و قرار شد براي مالقات 
كاري به ديدنش بروم، اما او آدرس نداد و قرار شد برايم اسنپ بگيرد. فكر كنم قصد آنها 
اين بود كه آدرس خانه ام را ياد بگيرند! بين راه پرويز مرا با خوراندن آبميوه مسموم بيهوش 
كرد. وقتي به هوش آمدم او و دوستش گفتند حق ندارم از آنها شكايت كنم.« زن جوان در 
حالي كه گريه مي كرد، گفت: »بعد از اين حادثه شوهرم موضوع را فهميد، اما توضيحات 
من هيچ فايده اي نداشت و زندگي ام از هم پاشيد. براي دو متهم درخواست اشد مجازات 
دارم.« دومين شاكي نيز بعد از طرح شكايتش كه در دادسرا مطرح كرد بود، گفت: »وقتي 
به اصرار نامزدم به پزشكي قانوني رفتم، كارشناسان، مواد بيهوشي را در خونم تشخيص 
دادند كه حاوي هروئين بود. بر اثر آن مواد مغزم دچار التهاب شده و هنوز بعد از گذشت 
چند ماه دارو مي خورم و وضعيت مغز و روانم به هم ريخته است. از دو متهم شكايت دارم و 

براي آنها اشد مجازات مي خواهم.«
ديگر شاكي نيز به جايگاه رفت و گفت: »بعد از آشنايي با كامران او برايم اسنپ گرفت تا 
به ديدنش بروم. بين راه او مرا با آبميوه مسموم كرد و وقتي به هوش آمدم، فهميدم به من 
تعرض شده است. بعد از ساعتي متهمان مرا سوار ماشين كردند و بين راه به  زور رمز كارت 
عابربانكم را گرفتند و مرا از ماشين پياده كردند. سه روز گيج بودم و وقتي حالم بهتر شد 
گوشي موبايلم را بررسي كردم كه متوجه شدم اثري از شماره تلفن كامران و پيامك هاي او 
نيست. براي آنها اشد مجازات مي خواهم. « بعد از طرح شكايت ديگر شاكيان، دو متهم يك 

به يك در جايگاه قرار گرفتند در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر آراى صادره هيئـت موضوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات 
مالكانه بالمعارض خانم/ آقاى فاطمه سـرابندى به شناسـنامه 1498 كد 
ملى 5339500799 صادره از زهك فرزند محمدحسـن متقاضى كالسه 
پرونده 1400114412480000669 در شش دانگ يك قطعه زمين كه در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 16 مترمربع قسمتى از پالك 89- اصلى 
واقع در اراضى خرگوش تپه بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى 
صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد لذا  به منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شـود. از اين رو اشـخاصى كه  
نسبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند  مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم 

و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه  نمايند.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/7/16 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/6/30   
حجت اله تجرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 گرگان  

آگهى اختصاصى موضوع ماده3 و ماده 13 آيين نامه اجرايى قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  

برابر رأى شـماره 140160312008001692 تاريـخ 1401/6/21  هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وسـاختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقردرواحد ثبتى شهرستان اق قال پرونده كالسه 1401114412008000079  
تصرفـات مالكانـه و بالمعـارض متقاضى آقـاى تيمور حسن قاسـمى فرزند 
سارجه به شـماره شناسـنامه 11054 كد ملى 4979150896 صادره از آق قال 
در شـش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 138/35 مترمربع 
در قسمتى از باقى مانده شش دانگ پالك شماره 2254 فرعى از 1 اصلى واقع 
در اراضى آق قال بخش 7 حوزه ثبتى ملك شهرسـتان آق قال ازسـهمى آقاى 
تيمورحسن قاسمى تأييد گرديده اسـت  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خـود 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 دوم:1401/8/1   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/7/16  
محمد فندرسكى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك آق قال  

آگهى اختصاصى موضوع ماده3 و ماده 13 آيين نامه اجرايى قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  

برابر رأى شماره 140160312008001719 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
شهرستان آق قال پرونده كالسه 1400114412008000082 تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى صفرمراد يلمه فرزند اورس قلى به شماره شناسنامه 
1285 كد ملى 4979568262 صادره از آق قال در شش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مساحت 520/91 مترمربع در قسمتى از باقيمانده شش دانگ 
پالك 3 اصلى واقع در اراضى كسـلخه بخش 7 حوزه ثبتى ملك شهرسـتان 
آق قال از سهمى اصالحات ارضى تأييد گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سـند مالكيت متقاضى اعتراض داشـته باشـند  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 اسـت در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/8/1   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/7/16  
محمد فندرسكى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك آق قال  

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
مدرك فارغ التحصيلى مهدى احمـدى چاكلى فرزند احمد 
به شـماره شناسـنامه 30916 صـادره از گـرگان در مقطع 
كارشناسـى رشـته حسـابدارى صادره از واحد دانشگاهى 
على آباد كتول با شـماره 3044 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشـد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد على آباد كتول ارسال نمايد.  

آگهى فقدان مدرك تحصيلىنوبت دوم
مـدرك فارغ التحصيلى اينجانـب حنانه صابـور فرزند عباس به شـماره 
شناسنامه/ ملى 4560170800 صادره از سمنان  در مقطع كارشناسى رشته 
پرستارى صادره از واحد دانشگاهى آزاد سـمنان  با شماره 28101/ س/ف  
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك 
را  به  دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان  به نشانى سمنان، كيلومتر 5 جاده 

سمنان دامغان، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.

مفقودى نوبت سوم
برگ سبز و برگ كمپانى خودرو سوارى پرايد تيپ جى تى 
ايكس آى مدل 1389 رنگ نوك مدادى متاليك به شماره 
پالك 417ى43 ايران38  و شـماره موتـور 3733546 
و شـماره شاسـى s1412289666894 متعلق به منصور 
دهستگى به شماره ملى  1064179088 مفقود گرديده و 
البرز از درجه اعتبار ساقط است.   

يك�ي از اعض�اي بس�يج ك�ه در جري�ان 
ناآرامي ه�اي اخير با ضرب�ه چاقوي مخالن 
امني�ت مج�روح ش�ده بود، پ�س از 12 روز 
بس�تري در بيمارستان به ش�هادت رسيد. 
به گزارش »جوان«، عصر روز چهارش��نبه ۱3 
مهر ماه مأموران كالنتري ۱۱۰ شهدا به قاضي 
محمد وهابي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي ته��ران خبر دادند م��رد جواني كه ۱۲ 
روز قبل در جريان اغتشاش��ات تهران زخمي 
و به بيمارستان منتقل ش��ده بود، بر اثر شدت 

جراحات فوت كرده است. 
با اعالم اين خبر بازپ��رس جنايي همراه تيمي 
از كارآگاهان پليس آگاهي راهي محل شدند و 

تحقيقات خود را آغاز كردند. 
مأموران پليس در بيمارستان با پيكر مرد ۴۴ 
س��اله اي به نام پوريا احمدي روبه رو شدند كه 
با اصابت بيش از ۱۰ ضربه چاقو به بدنش فوت 

كرده بود. 
بررسي هاي مأموران پليس نش��ان داد پوريا 
از بس��يجيان تهران بوده كه روز چهارشنبه 
3۰ شهريور ماه امس��ال همزمان با اوج گيري 
اغتشاشات خياباني براي دفاع از جان، مال و 
ناموس همشهريانش همراه تعدادي ديگري 
از بس��يجيان لباس رزم به تن مي كند و براي 

مقابله با اغتشاشگران اوباش راهي خيابان هاي 
شرق تهران مي شود. 

او در جريان درگيري ه��ا و آتش افروزی هاي 
عده اي از آشوبگران با ضربات متعدد چاقوي 
فرد يا افراد ناشناسي به شدت زخمي مي شود. 
دقايقي بعد بسيجيان و مأموراني كه براي نظم 
و امنيت در محله حضور داشتند، پيكر خونين 
و چاك چاك او را براي درمان به بيمارستاني 

منتقل مي كنند.
 پس از اين حادثه، تيم پزشكي تالش زيادي 
براي نج��ات جان بس��يجي مداف��ع امنيت 

آغاز مي كنند، اما س��رانجام وي بر اثر شدت 
جراحات پس از ۱۲ روز بس��تري به شهادت 

مي رسد. 
همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اين حادثه، 
قاض��ي محم��د وهابي ب��ه مأم��وران پليس و 
كارآگاهان ويژه پليس اگاهي دس��تور داد تا با 
بررس��ي دوربين هاي مداربس��ته محل حادثه 
عامل يا عام��الن ش��هادت پوري��ا احمدي را 

شناسايي و بازداشت كنند. 
    بسيجي مخلص 

شهيد پوريا احمدي متولد ۱3۵7 همراه خانواده 

بسيجي اش در يكي از خيابان هاي اطراف منطقه 
پيروزي زندگي مي كرد. ب��ه گفته همرزمان و 
دوستان بسيجي اش او مردی با اخالص و فداكار 
بود كه بدون هيچ طمع و ادعايي عاشق انقالب 
اسالمي بود و حاضر بود جانش را براي دفاع از 
كش��ورش بدهد و در نهايت هم در درگيري با 
اغتشاشگران با ضربات متعدد چاقوي سيه دالن 

و كينه ورزان به شهادت رسيد. 
او از سال ها قبل براي كسب روزي حالل شغل 
آزاد را پيشه خود كرد و از بسيجيان فعال سپاه 
محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ بود. شهيد 
پوريا احمدي متأهل بود و از خود دو دختر ۱۶ 
و 9 ساله به يادگار گذاشته است. او دومين شهيد 
اغتشاشات شهر است كه در نا آرامي هاي اخير 

به شهادت رسيد . 
   وداع با پيكر شهيد 

مراسم وداع با اين شهيد مدافع امنيت ساعت 
۱۶ پنج ش��نبه ۱۴ مهر ب��ا حض��ور جمعي از 
همرزمان وي در معراج شهداي تهران و مراسم 
تش��ييع وي نيز س��اعت ۱۰ صبح جمعه ۱۵ 
مهر با حضور جمع كثيري از م��ردم از ميدان 
امام حسين )ع( به س��مت ميدان شهدا برگزار 
شد و در ادامه در قطعه ش��هداي بهشت زهرا 

) س( تهران به خاك سپرده شد.

زمين ل�رزه 5/6 ريش�تري روز چهارش�نبه 
شهرس�تان خ�وي 112 خان�ه روس�تايي را 
به ط�ور كامل تخري�ب و 500 واحد مس�كوني 
را ه�م ت�ا 50 درص�د تخري�ب ك�رد. اي�ن 
حادث�ه تلف�ات جان�ي ب�ه هم�راه نداش�ت. 
بامداد روز چهارش��نبه۱3 مهرماه ب��ود كه حادثه 
زمين لرزه در شهرستان خوي اتفاق افتاد. به دنبال 
وقوع حادثه تيم هاي گسترده امداد در محل حادثه 
كه بيشتر مناطق روستايي بود، حاضر شدند و شروع 
به امدادرساني كردند. حسين حبيب زاده، رئيس 
دانشگاه علوم پزش��كي خوي با بيان اينكه حادثه 
تلفات جاني نداشت، گفت كه به دنبال وقوع حادثه 
هزارو۱۱3 نفر به مراكز درماني مراجعه كردند كه از 
اين تعداد بيش از 8۰۰ نفر به دليل ترس و وحشت 
از زلزله هنگام فرار از محل دچار آسيب شده بودند 
كه سرپايي مداوا و مرخص ش��دند. وي ادامه داد: 
3۱3 نفر هم دچار مصدوميت شده بودند كه از اين 
افراد ۱۰۰ نفر تحت عمل جراحي قرار گرفتند و در 
حال حاضر 8۰ نفر بستري هستند. محمدصادق 
معتمديان، استاندار آذربايجان غربي هم با اشاره 

به تخريب كامل ۱۱۲ واحد مس��كوني روستايي 
گفت كه اين حادثه به ۵۰۰ واحد مس��كوني بين 
۲۰ تا ۵۰ درصد خس��ارت وارد كرده است. بهرام 

عين اللهي، نماينده ويژه رئيس جمهور هم گفت: 
طبق بررس��ي هاي صورت گرفته، به زلزله زدگان 
بسيار خوب رسيدگي و چادرها به مقدار كافي در 

اختيار مردم قرار داده شده است. وي ادامه داد: برخي 
مردم عالقه داشتند كه از چادر در حياط منزل خود 

استفاده كنند كه اين امر نيز محقق شده است. 

بسيجي  شهيد   بدرقه  شد 

تخر يب  كا مل ۱۱۲  خا نه   ر  و ستا يي  د ر   ز مين   لر ز ه   خو ي

5 پرونده جنايي روي ميز بازپرس 
قتل پسر 17 ساله، كش�ف چند تكه استخوان انسان 
در كوه هاي ش�مال تهران، درگيري ساندويچ فروش و 
بالل فروش، مرگ مش�كوك دختر 20 ساله و درگيري 
مرگبار دو مرد در جنوب تهران پنج حادثه جنايي است 
كه پرونده آن روي ميز بازپرس ويژه قتل قرار گرفته است. 
به گزارش »جوان«، ساعت ۱8:3۰ چهارشنبه ۱3 مهر به 
قاضي محمد وهابي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران خبر داده شد، پسر ۱7 ساله اي در درگيري با دوست 
۱۵ ساله اش حوالي خيابان نامجو به قتل رسيده است. قاتل 
پس از دستگيري مدعي شد دوستم به من فحاشي كرد و 

من هم او را با چاقو زدم. 
دومين حادثه كشف تعدادي استخوان شبيه به استخوان 
انسان در اطراف كوه هاي امامزاده داوود بود كه براي انجام 

آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني منتقل شد. 
س��ومين قتل درگيري مرگبار مرد ساندويچ فروش با مرد 
بالل فروشي شامگاه چهارشنبه در حوالي خيابان هفت چنار 

بود. بررسي ها نشان داد اين دو مرد به خاطر مشتري با هم 
درگير شده اند كه در جريان آن مرد ساندويچ فروش به قتل 
مي رسد و قاتل هم فرار مي كند. قاتل تحت تعقيب مأموران 

پليس قرار گرفت. 
چهارمين حادثه، مرگ مش��كوك دختر ۲۰ س��اله اي در 
واژگوني خودروي پژويي در بزرگراه صياد ش��يرازي بود. 
در اين حادثه پسر جواني ) راننده ( زخمي شد و سرنشين 
آن فوت كرد. مأموران پلي��س از داخل خودرو چند بطري 

مشروبات الكلي كشف كردند. 
آخرين حادثه هم قتل مرد 39 ساله اي در خيابان نعمت آباد 
در جنوب تهران بود كه س��اعت ۴:۴۰ بامداد پنج شنبه به 
بازپرس جنايي خبر داده شد. بررسي ها نشان داد مقتول با 
مرد جواني درگير شده بود كه در جريان آن قاتل هم زخمي 
شده اس��ت. مأموران در تحقيقات ميداني قات��ل را كه در 

بيمارستاني بستري بود، شناسايي و بازداشت كردند . 
تحقيقات درباره اين پنج حادثه ادامه دارد. 

پليس  تا  يلند  ي  خو ن   به   پا   كر د
مأم�ور پلي�س در ش�مال تايلن�د پ�س 
مهدك�ودك  ي�ك  در  تيران�دازي  از 
34 نفر را ب�ه كام م�رگ كش�اند. 22 نفر 
از قرباني�ان حادث�ه ك�ودك هس�تند. 
حادثه تيراندازي روز پنج ش��نبه    در استان 
نونگ بوا المفو در شمال ش��رق تايلند اتفاق 
افتاد. وقتي مأموران پلي��س در محل حاضر 
شدند، مشخص ش��د كه ضارب در حالي كه 
چاقو و اسلحه به دست داشته وارد مهدكودك 

شده و بعد از حادثه خونين از محل متواري شده است كه تحقيقات براي بازداشت وي 
به جريان افتاد. بررسي هاي بعدي نشان داد متهم »پل پانيا« سرهنگ بازنشسته پليس 
است. در شاخه ديگري از تحقيقات وقتي مأموران براي بازداشت متهم وارد خانه اش 
شدند معلوم شد او بعد از قتل همسر و دخترش به زندگي خودش هم پايان داده است. 

انگيزه حادثه در دست بررسي است. 

 درخواست اشد مجازات
 برای  مردان شيطان صفت


