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

برابر رأى شماره 140160306271002321 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
على چهره گشا فرزند حسن در شش دانگ اعيان يك باب خانه به مساحت 
215/01 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 81 اصلى بخش 9 واقع در خواجه 
ربيع بلوار بهمن 12پالك 141اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه 
آستان قدس رضوى محرز گرديده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشـته 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 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: 1401/09/06   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف:525  

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

برابر رأى شماره 140160306271002341 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفات مالكانـه بالمعارض متقاضى 
آقاى ابراهيم نيازمند فرزند على در شـش دانگ يك باب خانه به مسـاحت 
132/98 مترمربع قسـمتى از پالك 1 فرعـى از 239 اصلى بخش 9 واقع در 
نبش چراغچى 17 پالك 160 كه مقدار 35 مترمربع خريدارى از عبدالرحيم 
مشـعوف و مابقى سـهم مشـاعى خود متقاضى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 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 رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مـدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06  تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف:523  

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

 برابـر رأى شـماره 140160306271002444 هيأت موضـوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى  مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى غالمرضا رضانيا فرزند محمدعلى در شـش دانگ يك باب از 
ساختمان به مساحت 48/46 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 23 فرعى 
از 70 اصلى بخش 9 واقع در جاده سيمان نبش رسالت 51 خريدارى از مالك 
رسـمى  آقاى/ على اصغر قمرى كارگرى محرز گرديده اسـت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سـند مالكيت متقاضى 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 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: 1401/09/06   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف: 521  

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

برابر رأى شماره 140160306271002235 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
عادل اتابكى فرزند عباسـعلى در شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مساحت 60002/41 متر مربع قسمتى از پالك باقيمانده 152 اصلى بخش 9 
واقع در جاده كالت روستاى گراب به نام خود متقاضى ( از مالكيت مشاعى 
خود متقاضى) محرز گرديده اسـت. 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 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 تسـليم 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: 1401/09/06 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف:527  

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى صادره  هيئت موضوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه خانم /

آقاى سوفيا مظلومى به شناسنامه 177 و كد ملى 2121413502 صادره ازگرگان 
فرزند مرزاراء متقاضى كالسه پرونده 1401114412480000227 در شش دانگ 
يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت 199 مترمربع 
قسمتى از پالك 108 اصلى واقع در اراضى باكرمحله بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 
2 گرگان طبق رأى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه 
نسبت  به رأى 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 
وپس از اخذ رسيد 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 انتشارنو بت اول: 1401/8/4            تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/8/21 
حجت اهللا تجرى - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه 2 گرگان  

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى صـادره هيئت موضـوع قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتـى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض  
خانم /آقاى حسين معادى به شماره شناسنامه 3222 به شماره ملى 5209432467 
صادره از ميامى فرزند على اصغر متقاضى كالسه پرونده 140114412001000117 در 
شش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده است به مساحت 150 مترمربع 
از پالك 21 فرعى از 2- اصلى واقع در اراضى يله بـاغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 
گرگان طبق رأى صادره حكايت از انتقال از مالك رسمى بهرام امين نژاد به متقاضى 
دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده آگهى مى شـود 
از اين رو اشـخاصى كه نسـبت  به رأى صادره  فوق الذكر اعتراض داشـته باشند 
مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره 
پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به مرجع ثبتى  دادخواست خود را به مرجع ذيصالح  قضايى تقديم وگواهى 

تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند.
تاريخ انتشارنو بت اول: 1401/8/4            تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/8/21 
حجت اهللا تجرى - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه 2 گرگان  

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سندرسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى صـادره هيئت موضـوع قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتـى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض  
خانم /آقاى سليمه ابراهيمى اوزينه به شناسنامه 9685 و كد ملى 2122752858 
صادره از گرگان فرزند نصرت اله متقاضى كالسه پرونده 1401114412480000191 
در شش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده است به مساحت 274,66 
مترمربع قسـمتى از پالك 3-اصلى واقـع در اراضى اوزينه بخـش 3 حوزه ثبت 
ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت تصرفات متقاضى دارد لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه 
نسـبت  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 ازتاريخ تسـليم اعتـراض به مرجع ثبتى  
دادخواسـت خود را به مرجع ذيصالح  قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست 

را به اين اداره ارائه نمايند.
تاريخ انتشارنو بت اول: 1401/8/4            تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/8/21 
حجت اهللا تجرى - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه 2 گرگان  

مفقودى
بـرگ سـبز و كارت خـودرو پـژو 207 اتوماتيك بـه رنگ 
مشكى و شماره پالك ايران73/ 286ج29 و شماره شاسى 
  191B0000670 و شماره موتور NAAR434E8NJ246923
به نام سيداحسان ميرجالل الدينى با كدملى 3622081287 
شيراز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
برگ سبز خودرو دوو سيلو رنگ مشكى مدل 1380 
به شماره پالك ايران96-626د69 و شماره موتور 
848204 و شماره شاسى IR80165030631 متعلق 
به سكينه كنشلو با كد ملى 4609789469 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

مفقودى
برگ سبز، كارت ماشين و كارت سوخت خودروى 
سـوارى پژو  405 مدل 1398 به شـماره شاسـى 
NAAM31FE5KK232059 و شـماره موتـور 
164B0227237  و شـماره انتظامـى ايـران35/ 
731هـ88 مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط 
تبريز است.   
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سردار حسین رحیمي *

پيامدهاي 
خدشه به امنيت عمومي

با باال گرفتن آتش حضور اغتشاش��گران و معاندان در 
پوش��ش مردم معترض، چند وقتي اس��ت روي ديگر 
آرامش و امنيت يعني فقدان آن  خود را نشان داده و به 
خوبي مي ت��وان دريافت اين نب��ود امنيت چه عواقب 

جبران ناپذيري خواهد داشت . 
انحرافات اجتماعي و خارج ش��دن مسير اعتراضات و 
كشيده شدن آشوب به خيابان ها و از همه مهم تر جري 
شدن مجرمان و تعرض به پليس و مأموران حافظ امنيت، نشان از اختالل در 
برقراري امني��ت در جامعه و ايجاد زمينه براي ناآرامي ه��اي مختلف دارد. به 
طور حتم نبود امنيت، اولين جرقه بازايس��تادن قلب هاي تپنده جامعه مانند 
بازارهاي سرمايه اي، فضاهاي آموزشي، كشمكش هاي داخلي ميان قشرهاي 
مختلف مردم و در نهايت از بين رفتن نش��اط اجتماعي و پديد آمدن ترس و 

اضطراب اجتماعي چه در بعد فيزيكي و چه رواني مي شود. 
گر چه رسيدگي به مطالبات مردمي يكي از وظايف حكمرانان است، اما نبايد 
تبديل به غائله اي اغتشاش��گرايانه و مخل امنيت موجود جامعه شود، چراكه 
در اين صورت دش��منان آماده براي ضربه زدن، از آب گل آلوده به وجود آمده 
ماهي خود را صي��د می كنند و در بي حواس��ي هاي به وجود آمده، دس��ت به 
جناياتي غير قابل تصور مي زنند. همانگونه كه در شاهچراغ اتفاق افتاد تا باز هم 
دشمن چهره كريه خود را بيش از پيش به نمايش بگذارد. واقعه تلخ شاهچراغ 
زنگ خطري براي ايران و ايراني اس��ت تا بدانيم آنان كه نقاب صلح بر چهره و 
دستكشي مخملي بر دست دارند همان دش��منان قسم  خورده ديروز و امروز 
نظام جمهوري اسالمي ايران هس��تند كه نمي خواهند ايران كشوري امن در 
منطقه اي پر آشوب باقي بماند. كش��وري كه هم امنيت دارد و هم براي ديگر 

كشورهاي منطقه امنيت مي سازد. 
متأسفانه اين روزها و تقريباً در س��كوت كامل خبري، پليس در حال مقابله با 
اغتشاشگران است، مجروح داشته و شهيد داده است، اما كمتر كسي به اين نكته 
مي پردازد كه اگر تنها چند س��اعت پليس به عنوان نيروي حافظ امنيت و نظم 
وجود نداشته باشد، تشتت و به هم ريختگي به باالترين حد خود می رسد و كار 
از دست خارج مي ش��ود. البته توجه به اين نكته هم براي مردم الزم است و هم 
مسئوالن، چراكه به هرحال مردم مطالباتي بحق دارند كه هر كدام به بخش هايي 
از نهادهاي حاكميتي مربوط می شود و بايد به دور از اغتشاش و از بين رفتن نظم 
عمومي، پاسخگوي مردم باشند، پس مي طلبد پس از اينكه تالش هاي مستمر، 
مس��ئوالنه و فداكارانه پليس به نتيجه و اغتشاشات به پايان رسيد، مسئوالن با 
گوشي شنوا، زباني گويا و چشمي بينا قدمي در رفع مشكالت و مسائل موجود 
در جامعه بردارند، چراكه در عرصه هاي خطر و گذرگاه هاي حساس تاريخي، از 
يك طرف مردم كه همواره پشتيباني و حمايت خود  را از نظام  اثبات كرده اند و 
از طرفي ديگر پليس نيز به عنوان حافظ نظم و امنيت از جان گذشتگي خود را به 
منصه ظهور گذاشته  است، در اينجا حلقه مفقوده درايت، صداقت در گفتار و عمل 
مسئوالن در زمينه هاي مختلف است كه ان شاءاهلل اين مفقودي نيز يافت شده تا 

زنجيره حفظ نظم و امنيت كامل شود. 
* فرمانده انتظامي پايتخت

    آرمین بینا 
پیک صراف�ی که ب�ه اته�ام س�رقت 10 میلیاردی بازداش�ت 
ش�ده ب�ود در مرخص�ی زن�دان بان�د س�رقت از صرافی ها را 
تش�کیل داد تا اينکه به همراه اعضای باندش بازداش�ت شد. 
اواخر سال گذشته به مأموران پليس تهران خبر رسيد، پنج سارق 
مسلح به صرافی در يكی از خيابان های مركزی دستبرد زده و پس از 
سرقت مقداری زيادی دالر كه بيش از 20 ميليارد تومان ارزش داشته 

است،  فرار كرده اند. 
صاحب صرافی به پليس گفت: »همراه كاركنانم داخل صرافی نشسته 
بوديم كه دو مرد جوان وارد صرافی شدند. آنها ماسك بهداشتی به 
صورت داش��تند و خود را مأمور جرائم اقتصادی معرفی كردند و با 
برگه ای كه نشان دادند، گفتند دستور دارند صرافی را بازرسی كنند. 
من به دستور آنها گاوصندوق را باز كردم كه در همين لحظه سه مرد 
مسلح ديگر هم وارد ش��دند و ما را با تهديد به اتاقی بردند و دست و 
پايمان بستند و در آنجا حبس كردند. پس از ساعتی وقتی دست و 
پايم را به سختی باز كردم، ديدم آنها همه پول های خارجی را كه در 

گاوصندوق داشتم، سرقت كرده اند.« 
   سرقت مشابه 

با طرح اين شكايت، مأموران پليس به دستور بازپرس دادسرا برای 
شناسايی سارقان وارد عمل شدند. در حالی كه تحقيقات درباره اين 
حادثه ادامه داشت، اوايل امس��ال مأموران پليس از سرقت صرافی 
ديگری با همان شيوه در شمال تهران باخبر شدند.  بررسی ها نشان 
داد سارقان در پوشش مأمور جرائم اقتصادی وارد صرافی شده و پس 
از بستن دست و پای صاحب صرافی و همكارانش، حدود 20 ميليارد 

تومان پول خارجی سرقت كرده اند. 

   شناسايی 2 برادر 
مأموران در بررسی های دوربين های  مداربسته دريافتند سارقان 
مس��لح از دو خودرو و يك موتورس��يكلت با پالک های سرقتی 

استفاده كرده اند تا شناسايی نشوند. 
در ش��رايطی كه احتمال می رفت س��ارقان در تدارک سرقت از 
صرافی ديگری باش��ند، مأموران دس��ت به تحقيقات فنی زدند 
و در بررس��ی  دوربين های مداربس��ته اطراف محل های سرقت 
موفق شدند دو نفر از س��ارقان را كه دو برادر به نام های اردشير و 
كيوان هستند، شناسايی كنند. در بررسی آلبوم سارقان سابقه دار 

مشخص شد دو سارق همان دو برادری هستند كه چند سال قبل 
از خانه مرد صرافی حدود 10 ميليارد تومان سرقت كرده و بعد از 

دستگيری با گذاشتن وثيقه  آزاد و فراری شده اند. 
بررسی ها نشان داد اردشير زمان حادثه به عنوان پيك موتوری 
در صرافی كار می كرده و صاحب صرافی هم به او اطمينان داشته 
است، به همين خاطر زمانی كه به مس��افرت خارج می رود به او 
می گويد مقدار زيادی دالر در خانه اش نگهداری می كند. پس از 
اين اردشير با همدستی برادرش نقش��ه سرقت را طراحی و اجرا 

می كنند. 
   ربودن صراف پولدار 

از سوی ديگر مشخص ش��د دو برادر و همدستانش��ان عالوه بر 
سرقت از دو صرافی كه حدود 40 ميليارد تومان سرقت كرده اند، 
همان متهمانی هس��تند كه چن��دی قبل صراف پول��داری را از 
پاركينگ محل كارش ربوده و از او اخاذی چند ميلياردی كرده اند. 
بررسی پرونده مرد صراف نشان داد روز حادثه وی خودرويش را 
در پاركينگ محل كارش پارک می كند كه متهمان با عنوان مأمور 
جرائم اقتصادی او را می ربايند و به باغی در اطراف تهران منتقل 
می كنند. آدم ربايان، خانواده مرد صراف را تهديد می كنند و آنها 
هم بدون اينكه به مأموران پليس خبر بدهند چند ميليارد تومان 
در قالب ارز ديجيتالی به آنها می دهند و متهمان هم مرد صراف را 

دست و پا بسته در خيابانی رها می كنند. 
   ناکامی در آخرين نقشه 

در حالی كه متهمان شناس��ايی ش��ده بودند، مأموران دريافتند 
اعضای باند نقشه ربودن صاحب صرافی ديگری را طراحی كرده 
و قرار اس��ت دو روز ديگ��ر آن را اجرا كنند. در چنين ش��رايطی 
مأموران، متهمان را در مخفيگاهش��ان دستگير و به اداره پليس 

منتقل كردند. 
پنج متهم در بازجويی ها به دو سرقت از صرافی و يك آدم ربايی 
اعتراف كردند. يكی از متهمان گفت: »پ��س از اينكه با وثيقه از 
زندان به مرخصی آمدم، باند سرقت از صرافی ها را تشكيل دادم. 
در اين مدت ما به دو صرافی دستبرد زديم و صاحب يك صرافی را 
هم ربوديم. قرار بود دو روز ديگر صاحب صرافی ديگری را برباييم 

كه دستگير شديم. 

 سرقت صرافی ها 
در مرخصی از زندان !

به جوان
  دوباره نگاه كن

ب�ا  را  پس�رعمويش  اس�ت  مته�م  ک�ه  ج�وان  پس�ر 
ضرب�ه چاق�و ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت، بازداش�ت ش�د.

س��رهنگ محمد نادربيگی، رئي��س پليس آگاهی اس��تان البرز 
گفت: عصر روز چهارش��نبه، 18 آبان ماه به مأموران پليس آگاهی 
كرج خبر رسيد پس��ری جوان در جريان درگيری در حاشيه شهر 
مجروح شده است. با حضور پليس در محل، پسر جوان در حالی كه 
با اصابت ضربات چاقو مجروح شده بود به بيمارستان منتقل شد، 
اما به علت ش��دت جراحت جانش را از دست داد. بعد از آن بود كه 
پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و تحقيقات در اين باره ادامه 

پيدا كرد. برادر مقتول كه در محل حاضر بود، گفت: س��اعتی قبل 
برادرم با من تماس گرفت و گفت در حاشيه شهر با پسرعمويمان 
درگير و با ضربه چاقوی وی زخمی ش��ده است. من هم به سرعت 
خودم را به محل رس��اندم و او را به بيمارستان منتقل كردم كه به 
علت شدت جراحت جانش را از دست داد. برادرم به من گفت كه 
پس��رعمويمان او را به بهانه خرابی ماشين به حاشيه شهر كشانده 
و سپس به قتل رسانده اس��ت. بعد از به دست آمدن اين اطالعات 
مأموران پليس، متهم را بازداشت كردند. او اعتراف كرد كه به خاطر 

اختالف خانوادگی دست به اين حادثه خونين زده است.

قتل پسرعمو با ضربه چاقو

حادث�ه گازگرفتگی در شهرس�تان اردبیل، ش�ش عضو يک 
خانواده را به کام مرگ کشاند.

شامگاه چهارش��نبه، 18 آبان ماه به پليس و امدادگران شهرستان 
اردبيل خبر رس��يد حادثه گاز گرفتگی در يكی از محله های شهر 
رقم خورده اس��ت. با حضور امدادگران مش��خص شد شش عضو 
يك خانواده شامل دو كودک، دو مرد و دو زن به علت گازگرفتگی 
جانشان را از دست داده اند كه اجساد به پزشكی قانونی منتقل شد.

 مرگ خاموش 
6 عضو یک خانواده در اردبیل

 درخواست قصاص
برای  داماد عصباني

   محبوبه قرباني 
م�رد عصبان�ي ک�ه در جري�ان درگی�ري ب�ا همس�رش 
وي را ب�ه کام م�رگ کش�انده بود، ب�ا درخواس�ت 
مي ش�ود.  محاکم�ه  دم  اولی�اي  س�وي  از  قص�اص 
شهريورماه سال 1400، مأموران پليس تهران با مرگ مشكوک 
زني جوان به يكي از بيمارستان هاي ش��هر اعزام شدند. جسد 
متعلق به زنی 27 س��اله به نام پريا بود كه آثار كبودي روي سر 
و صورت وي نش��ان مي داد او بر اثر ضرب و جرح به بيمارستان 

منتقل شده و به كام مرگ رفته است. 
جسد به دس��تور قضايي به پزشكي قانوني فرس��تاده شد و با 
تحقيق از اعضاي خانواده پريا معلوم شد او با شوهرش اختالفات 
دامنه داري داش��ته اس��ت. به اين ترتيب ش��وهر آن زن تحت 
تعقيب قرار گرفت و بازداشت شد. او در بازجويي ها به درگيري با 
همسرش اعتراف كرد و گفت در آخرين درگيري او را به شدت 
كتك زده است. متهم در روند بازجويي ها گفت: »من و پريا چهار 
سال قبل با هم ازدواج كرديم و صاحب فرزند دو ساله هستيم. 
شرايط مالي خوبي نداشتم به همين خاطر براي شروع زندگي 
خانه كوچكي اجاره كردم. خانواده همس��رم وضع مالي خوبي 
داشتند. آنها قول دادند ما را كمك كنند، ولي به قولشان عمل 
نكردند و هر بار منت مي گذاشتند و مرا با حرف و طعنه هايشان 

ناراحت مي كردند.«
متهم در ادامه گفت: »روز حادثه من و پريا س��ر مس��ائل مالي 
بحثمان ش��د. او حرف هايي زد كه از ش��نيدنش ناراحت شدم. 
مي گفت زندگي مان با كمك خانواده اش مي چرخد. درگيري باال 
گرفته بود كه از شدت عصبانيت حالم را نفهميدم و پريا را به شدت 
كتك زدم تا نيمه جان روي زمين افتاد و تكان نمي خورد. باالي 
سرش رفتم و او را صدا كردم كه خيلي آرام چشمانش را باز كرد. 

بالفاصله او را به بيمارستان رساندم، اما بي فايده بود.«
با ثبت اين اظهارات، مأموران خان��واده پريا را مورد تحقيق قرار 
دادند. پدر مقت��ول در توضيح گفت: »ت��ورج وضع مالي خوبي 
نداشت، به همين خاطر تصميم گرفتم او را از نظر مالي كمك 
كنم. ابتدا خانه اي برايشان اجاره كردم، ولي او اين كارها را وظيفه 
مي دانست. چند ماه قبل فهميدم تورج نتوانسته كار درستي پيدا 
كند، به همين خاطر قول دادم مبلغي به او بدهم تا كاس��بي راه 
بيندازد، اما به مشكل مالي خوردم به همين خاطر قرار شد چند 
ماه ديگر اين مبلغ را بدهم. همين باعث شد او هر روز با دخترم 
دعوا كند تا مرا تحت فش��ار بگذارد، ولي دخترم اين موضوع را 
از ما پنهان كرده بود. دخترم بي رحمانه كش��ته شد. براي تورج 
درخواس��ت قصاص دارم.« پرونده با كامل شدن تحقيقات، به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا متهم به زودي 
در شعبه دهم دادگاه از خودش دفاع كند. اين در حالي است كه 
رئيس قوه قضائيه از طرف فرزند صغير مقتول درخواست ديه را 

مطرح كرده است. 


