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زمين لرزه 5/9 ريشتري گناوه تلفات جاني نداشت

تخريب خانه هاي خشت و گلی روستايي در زلزله گناوه

بخشش قاتل  به  احترام  ماه  رمضان

زمين ل�رزه 5/9 ريش�تري كه روز گذش�ته 
مرز استان هاي بوش�هر و فارس، حوالي بندر 
گناوه را به لرزه درآورد و  وحش�ت س�اكنان 
را به همراه داش�ت. اين حادثه كه كانون آن 
بندر گناوه اعالم شده در عمق 10كيلومتري 
زمين اتفاق افتاد و در ش�هرهاي دو اس�تان 
بوش�هر و فارس هم احس�اس ش�د. حادثه 
پنج مصدوم به همراه داش�ت و بررسي هاي 
اوليه حكاي�ت از اين داش�ت  ك�ه خانه هاي 
قديمي تخريب يا دچار خسارت شده است. 
س��اعت ۱۱:۱۱ روز گذش��ته همزمان با وقوع 
زمين لرزه در شهرستان گناوه مردم وحشت زده 
خانه هاي خ��ود را ترك ك��رده و راهي كوچه و 
خيابان ها ش��دند. وقوع پس لرزه هاي مداوم كه 
قطعي برق، تلفن و اينترنت را به همراه داش��ت 
س��بب افزايش نگراني ش��هروندان ش��ده بود. 
همزمان با وقوع حادثه تيم ه��اي امداد و نجات 
راهي محل شده و شروع به امداد رساني كردند. 
انتش��ار تصاوير ري��زش كوه ها در ش��بكه هاي 

اجتماع��ي گمانه زني درب��اره وق��وع حادثه در 
ني��روگاه اتمي بوش��هر را افزاي��ش داد تا جايي 
كه رواب��ط عمومي نيروگاه اتمي بوش��هر اعالم 
كرد كه وضعيت تمامي تأسيسات، تجهيزات و 

س��اختمان هاي نيروگاه اتمي بوشهر در صحت 
كامل است و هيچ آسيبي به اين مركز وارد نشده 
و در روند انجام فعاليت ه��اي جاري نيروگاه نيز 

خللي رخ نداده است. 

ناصر ابراهيمي، بخشدار ويژه خارگ هم گفت كه 
حادثه به تأسيسات نفتي منطقه آسيب نرسانده 
و تأسيسات حياتي انرژي كشور در سالمت كامل 
هستند.  هوشنگ صيدالي، مدير عامل شركت 
بهره برداري نفت و گاز گچس��اران اما گفت كه 
زمين لرزه يكي از توربين  هاي تلمبه خانه گوره 

را از سرويس خارج كرده است. 
دكتر محمد حسن قوسيان سخنگوي جمعيت 
هالل احمر با بيان اينكه تا ظهر روز حادثه پنج نفر 
دچار مصدوميت شدند اعالم كرد كه 2۱ روستاي 
استان بوش��هر تحت تأثير حادثه قرار گرفتند از 
همين رو تيم هاي امداد در استان هاي خوزستان، 
هرم��زگان و كهگيلوي��ه و بويراحم��د در حالت 
آماده باش قرار گرفتند. وي ادامه داد كه ۱0روستا 
كه در مركز وقوع حادثه قرار داشتند دچار تخريب 
و ترك خوردگي ديوارها شدند. دهقاني، مديركل 
بحران استان بوشهر گفت كه بيشترين خسارت 
مربوط به ريزش ديوار حي��اط و ترك  خوردگي 

منازل روستايي  است. 

خستگي و خواب آلودگي
بيشترين تخلف هاي رانندگي رمضان 

 رانندگي در ماه مبارك رمضان شرايط خاص 
خود را دارد و به واسطۀ غلبه شرايط جسمي بر 
روزه داران رعايت برخي نكات از سوي رانندگان 
روزه دار مورد انتظار است. بنا به تجارب سال هاي 
گذش��ته، كاهش تخلفات و تصادفات را شاهد 
هستيم، اما نكاتي وجود دارد كه آسايش عمومي 
را تحت الشعاع قرار داده و نيازمند توجه بيشتر از 

سوي رانندگان روزه دار است. 
در عصرهاي ايام ماه مبارك رمضان، خستگي و خواب آلودگي به دليل بيداري 
سحرگاهي و ضعف و بي حالي شامگاهي عامل مهمي است كه بايد به آن توجه 
شود، مخصوصاً رانندگاني كه به سمت غرب يا همان غروب آفتاب رانندگي 
مي كنند بيشتر متأثر از گرما و نور مستقيم خورشيد خواهند بود، به واسطه 
نور مستقيم خورشيد و خستگي عصرگاهي از ميزان ديد آنان كاسته شده و 

زمينه ساز حوادث احتمالي خواهدشد. 
موضوع بعدي اين است كه روزه داري باعث مي شود كه برخي افراد، كمي با 
افت فشار و افت قند خون مواجه شوند كه موجب كاهش تمركز و هوشياري 
مي شود يا در افراد با سن باال ممكن است حتي تاري ديد رخ دهد. احساس 
اضطراب، لرز و تعريق نيز از نتايج گرسنگي است، بنابراين بايد در اين شرايط 
حتي المقدور از قرار گرفتن در پشت فرمان خودداري كرد؛ چراكه تأثير آن 

در رانندگي مشهود است. 
معضل ترافيكي قبل از افطار، ش��كل گيري توقف هاي س��د معبري است 
كه برخي از هموطنان براي خريد نان، شيريني، تهيه شام و. . . مبادرت به 
توقف هاي دوبله در مقابل فروش��گاه ها، اغذيه فروش��ي ها، توقف در مقابل 
ورودي و خروجي منازل مي كنند كه باعث سد راه ديگران مي شود. بايد دقت 
كنيم اگر قرار هست براي شيرين كردن كام خود يا خانواده يا مهمانانمان در 
سفره هاي افطار، شيريني تهيه كنيم نبايد موجبات تلخ كامي ديگران و ساير 

روزه داران به واسطه تضييع حقوق آنان را فراهم بياوريم. 
مسئله بعدي قبل از افطار، عجله و شتاب هاي عصرگاهي و نزديك به اذان 
مغرب و افطار است. س��رعت هاي غيرمجاز، حركات مارپيچ و تغيير مسير 
از يك خط به خط ديگر افزايش يافته و موجبات بي نظمي در عبور، مرور و 
حوادث رانندگي مي شود. به رغم اينكه اين تخلفات رصد شده و اعمال قانون 
مي شوند، دليل يا علت اين تخلفات، نبود زمان بندي براي حركت از مبدأ به 
مقصد يا بدون توجه به شرايط ترافيكي مسيرهايي است كه قبل از افطار بايد 
طي كنيم يا از سوي ديگر تماس هاي تلفني ميزبان يا مهماناني كه در مسير 
هستند باعث اختالل حواس راننده در حال رانندگي مي شود و سهم خود را 

در بروز تصادف ايفا مي كند. 
علل تصادفات در اين ايام متفاوت با س��اير ماه هاي سال است. خستگي و 
خواب آلودگي نس��بت به ماه هاي ديگر به اوج خود مي رسد و طبيعي است 
بيدار شدن براي صرف سحري و نخوابيدن به دنبال آن، رانندگي صبحگاهي 
را كامالً تحت الشعاع قرار داده و احتمال تصادفات را به دليل خواب آلودگي و 

عدم تمركز در حين رانندگي مي تواند باال ببرد.
 *  معاون اجتماعی و فرهنگ ترافيک پليس راهور ناجا

 

نظر به دستور مواد يك و سه  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رس��مي و ماده ۱3 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكي كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان سامان مورد رسيدگي و راي آنها صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي ميگردد:

 *   امالك واقع در ابنيه سامان به شماره پالك ثبتي 7۱- اصلی، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعی هاي ذيل:
2559 فرعي مجزي از پالك 583 فرعي بنام آقاي اكبر شيخي مقدم فرزند ابراهيم نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت ۱64/96 متر مربع از مالك رسمي آقاي امان اله اماني.

2948 فرعي مجزي از پالك 604 فرعي بنام يوسف خداوردي ساماني فرزند علي نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت 208/46 متر مربع از مالكين رسمي پالك فوق.
* امالك واقع در شهر سامان)قريه سامان( به شماره پالك ثبتي 72 – اصلی، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعی های ذيل:

285 فرعي بنام آقاي مهدي بابادائي ساماني فرزند ذلفعلي نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 236/64 مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقاي مرتضي قادري ساماني.
353 فرعي بنام آقاي حسين باباخاني ساماني فرزند ايرج نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت ۱86/52 مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقاي محمد تقي قادري بارده.

355 فرعي بنام آقاي بهمن كاوياني ساماني فرزند مرتضي نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت 202/47 مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقاي محمد تقي قادري بارده.
* امالك واقع در شهر سامان)مزرعه پز سامان( به شماره پالك ثبتي 73 – اصلی، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعی ذيل:

550 فرعي بنام آقاي مالك درخشان ساماني فرزند كريم نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت ۱87/82 مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقاي نوراله اكبري ساماني.
* امالك واقع درشهرسامان) مزرعه دستجرد سامان( به شماره پالك ثبتي 74 – اصلی، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعی هاي ذيل:

2۱5 فرعي بنام آقاي ايرج شيخ ساماني فرزند محمود نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت ۱98/06  مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقاي محمود مرداني ساماني.
433 فرعي بنام آقاي محمد بهنام پور فرزند سعيد نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 200/۱9 مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقاي ابراهيم آقابابائي ساماني

* امالك واقع درشهرسامان) مزرعه الغدنبه( به شماره پالك ثبتي 78 – اصلی، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعی هاي  ذيل:
297 فرعي بنام خانم خديجه حدادي ساماني فرزند مجتبي نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت ۱74/80 مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي  آقاي جعفر قلي كامران ساماني.
320 فرعي بنام آقاي حشمت اله جهانيان دهكردي فرزند محمود نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت 2۱0/2۱  مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي  آقاي خدامراد محمدي.

* امالك واقع درشهرسامان) مزرعه گركاچي سامان( به شماره پالك ثبتي 8۱ – اصلی، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعی هاي ذيل:
۱30 فرعي بنام آقاي سعيد نادري ساماني فرزند علي  نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت 206/68  مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي علي باقر زاده.

263 فرعي بنام آقاي مراد شاه بگي ساماني فرزند احمد نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 235/50  مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي مراد علي شهاب ساماني.
263 فرعي بنام خانم اشرف شهاب ساماني فرزند علي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 235/50  مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي مراد علي شهاب ساماني.

323 فرعي بنام آقاي محمد رضا جعفرزاده ساماني فرزند فريدون نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت ۱74/۱8  مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقاي قاسم حيدري ساماني.
329 فرعي بنام آقاي مجيد بهرامي ساماني فرزند سيف اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه بمساحت ۱7۱/۱7  مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقاي كريم ابن علي ساماني.

329 فرعي بنام خانم نسيمه ابن علي ساماني فرزند كريم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه بمساحت ۱7۱/۱7  مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقاي كريم ابن علي ساماني.
337 فرعي بنام آقاي رضا رحماني ساماني فرزند نبي اله نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت 222/08  مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقاي اياز اردستاني ساماني.

* امالك واقع درشهرسامان) مزرعه شش يك سامان( به شماره پالك ثبتي ۱597 – اصلی، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعی ذيل:
88 فرعي بنام آقاي حشمت اله احمدپور ساماني فرزند رضا نسبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت 208/03  مترمربع ، خريداري شده مع الواسطه از مالك رسمي آقايان منصور ، مسعود و حسن صفاري.

بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي اين آگهي نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار و محلي آگهي و در صورتي كه اشخاص 
ذينفع به آراء صادره اعتراضي داشته باشند بايد تا دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي در شهرها و از تاريخ الصاق آگهي در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترض بايد ظرف 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت ، موكول به ارائه حكم قطعي 
دادگاه است . در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض ،گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند ،اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
محمد علي رضائي
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

"ادارات دولتي ،نهادها و شهروندان محترم حوزه ثبتي شهرستان سامان  جهت تعويض اسناد  مالكيت دفترچه اي خود به اسناد مالكيت جديدكاداستري به اداره ثبت اسنادوامالك سامان واقع در ميدان شهداء ، خيابان ماليات مراجعه 
فرماييد.........ضمنا متذكر مي گردد كه ارائه هرگونه خدمات الكترونيكي پس از اتمام مهلت قانوني حدنگار مندرج در ماده ۱۱  ، فقط به اسناد مالكيت تك برگ داده خواهد شد ."                                  تلفن :  038-33527630               

تاريخ انتشار نوبت اول :               يكشنبه      ۱5/ ۱400/0۱
تاريخ انتشار نوبت دوم :            دوشنبه      30/ ۱400/0۱

 آگهی آراء هيات موضوع قانون تعيين تكليف
 وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

ب�رگ س�بز وكارت  موتورس�يكلت  س�اوين م�دل 1393 به 
رنگ س�بز  به ش�ماره موتور 0149NDR036206   و به شماره 
انتظامي 26597/139متعلق به محمد زلفی گل   به شماره ملي 

0386080372 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهی اعالم مفقودی

نظر بع اينكه آقای ش��عبانعلی پهلوانلو به ش��ماره ملی 522874۱95۱ به استناد اوراق 
استش��هاديه جهت دريافت س��ند مالكيت المثنی نوبت اول به دليل مخدوش ش��دن و 
پارگی به اين اداره مراجعه نموده و نس��بت به پالك ۱699 فرعی از 942و364 فرعی از 
۱0 اصلی بخش نه مشهد تقاضای سند المثنی نموده است .بابررسی دفتر امالك ،معلوم 
شد شش��دانگ پالك ثبتی فوق ذيل دفتر الكترونيك ۱39520360030۱0847 بنام 
وی ثبت و سند مالكيت به شماره 623984 د 93 صادر گرديده است . دفتر امالك بيش 
از اين حكايتی ندارد لذا به استناد ماده ۱20اصالحی قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهی و 
متذكر می گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود 
سند مالكيت نزد خود ميباشد بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهی اعتراض 
كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد 
. بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارئه 
سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكيت المثنی و تسليم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد .
ثبت و اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس / م الف 624

سازمان آگهي هاي آگهی فقدان سند مالكيت
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498450

بخشش جرايم 
دوبرابر شده تا پايان سال ۹۹

بخش�ودگي  از  انتظام�ي  ني�روي  راه�ور  پلي�س  رئي�س 
جراي�م رانندگ�ي دوبراب�ر ش�ده ت�ا پاي�ان س�ال99 خب�ر داد. 
به گزارش جوان، سردار سيد كمال هاديانفر توضيح داد: براساس پيشنهاد 
پليس راهور به مجلس شوراي اسالمي براي مساعدت به مردم جرايمي كه 
در سال هاي گذشته به دليل عدم پرداخت مشمول دو برابري شدند، به اصل 

جريمه خود برگردند. 
وي ادامه داد: اين مصوبه به پليس راهور ناجا ابالغ شد و تمام جرايمي كه طي 
سال هاي گذشته به عنوان معوق مانده بود و مشمول دوبرابري شده بود و تا پايان 
سال 99 جريمه شده اند به اصل خود بازگشتند. مالكان وسايل نقليه مي توانند 
از چهارم ارديبهشت ماه تا پايان دي  سال ۱400 از اين فرصت استفاده كنند.  
وي سقف خالفي هاي منجر به توقيف را 3ميليون تومان اعالم كرد و گفت: اين 
سقف از يك ميليون تومان به 3ميليون تومان تغيير كرده است. رئيس پليس 
راهور ناجا افزود: افراد مي توانند از طريق دفاتر پليس +۱0 ليست جرايمي را كه 
به اصل خود برگشته است دريافت كنند و از درگاه هاي بانكي يا از طريق سايت 
راهور ۱20 به صورت حضوري و غير حضوري مي توانند پرداخت كنند و اگر تا 
دي ماه از اين فرصت استفاده نكنند اين جريمه دوبرابري دوباره اعمال خواهد 
شد.  هاديانفر همچنين از ارائه تسهيالت به افرادي خبر داد كه بعد از ساعت 
منع تردد شبانه حاضر به اهداي خون باشند و گفت: از آنجا كه اهداي خون 
بايد بعد از افطار انجام شود و اين زمان به ساعات محدوديت شبانه مي رسد 
مراجعه كنندگان به سازمان انتقال خون براساس كد ملي و شماره خودرو ي 
آنان كه به پليس واصل مي شود جريمه نخواهند شد يا در صورت جريمه شدن 

حذف خواهد شد.

قاتل مرد متجاوز
 محاكمه مي شود

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت رانن�ده خ�ودروي س�واري را ب�ه خاطر 
تع�رض ب�ه زن همس�ايه ب�ه قت�ل رسانده اس�ت ب�ه زودي 
در دادگاه كيف�ري ي�ک اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، 28 مهر سال 99، مأموران پليس شهرستان نسيم شهر استان 
تهران از كشف جسد مرد جواني در پارك جنگلي باخبر و راهي محل شدند. 
با حضور مأموران در محل مشخص شد كه جسد متعلق به مردي جوان است 
كه داخل خودروي تيبا با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است. همزمان 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات براي يافتن عامل يا عامالن قتل 
آغاز شد. مأموران پليس با بررسي تلفن همراه مقتول به رابطه پنهاني او با زن 
جواني به نام سارا پي بردند، بنابراين سارا بازداشت شد و در روند بازجويي ها به 

قتل سياوش با همدستي مرد همسايه اقرار كرد. 
او گفت: ش��وهرم ميوه فروش بود، اما مدتي قبل بيكار شد به همين خاطر 
وضع مالي خوبي نداشتيم. همين باعث اختالف ما بود تا اينكه تصميم گرفتم 
طالق بگيرم، اما به خاطر پسرم ناچار به ادامه زندگي شدم.  زن جوان ادامه داد: 
يعقوب مرد همسايه مان بود. او از وضع زندگي ما خبر داشت به همين خاطر 
مرا كمك مالي مي كرد و من هم با او درد دل مي كردم. اين گذشت تا اينكه 
روزي براي خريد بيرون رفته بودم كه سوار خودروي سياوش شدم. بعد از طي 
مسافتي او شروع به گاليه از همسرش كرد. من هم با او درد دل كردم به همين 
خاطر سياوش پيشنهاد دوستي داد. قبول نكردم و اصرار كردم مرا پياده كند، 

اما او عصباني شد و مرا به جاده خلوتي حوالي شهريار برد و... .
زن جوان  ادامه داد: من ترسيدم ماجرا را به شوهرم بگويم اما با يعقوب در ميان 
گذاشتم.  او در شرح ماجراي قتل هم گفت: يعقوب با شنيدن اين حرف از من 
خواست با او قرار بگذارم. قبول كردم و به پيشنهاد يعقوب با مقتول در پارك 
جنگلي قرار گذاشتم. يعقوب تعميركار موبايل بود. آن روز سوار خودروي 
سياوش شد كه كار به درگيري كشيد و يعقوب دست به چاقو شد و چند ضربه 
به او زد. با ثبت اين اظهارات يعقوب بازداشت شد و در مراحل بازجويي با اقرار 
به قتل راهي زندان شد. پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به دادگاه كيفري 

يك استان تهران فرستاده شد تا متهم بعد از تعيين شعبه محاكمه شود.

اعضاي خان�واده اي كه فرزندش�ان 
ش�ش س�ال قبل هن�گام ش�وخي 
با دوس�تانش به كام م�رگ رفته بود 
ب�ه احت�رام م�اه مب�ارك رمض�ان 
از مته�م اع�الم گذش�ت كردن�د. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��اعت ۱5 روز 
سه شنبه پنجم آبان سال 94 به مأموران 
پليس تهران خبر رسيد پسر جواني در 
درگيري مرگباري در ساختمان نيمه 

كاره اي به قتل رسيده است. 
با اع��الم اين خب��ر تيم��ي از مأموران 
كالنتري ۱26 تهرانپارس به محل حادثه 
در خيابان قن��ات كوثر رفتند. مأموران 
پليس در يكي از طبقات ساختمان در 
حال ساخت با جسد پسر ۱8 ساله اي به 
نام حامد روبه رو شدند كه با اصابت ضربه 

چاقو به كام مرگ رفته بود. 
يكي از شاهدان عيني به مأموران پليس 
گفت: من همراه تعدادي كارگر در اين 
س��اختمان كار مي كنم. س��اعتي قبل 
حامد همراه چند كارگ��ر ديگر در حال 
آب پاشي ديوار سيماني بودند كه شوخي 
شوخي روي هم آب مي پاشيدند. دقايقي 
از شوخي آنها نگذشته بود كه آنها با هم 
درگير شدند وبا چوب و كلنگ و شيلنگ 
به جان هم افتادند. در حالي كه درگيري 
آنها باال گرفته بود، مسعود 2۱ ساله كه او 
هم در اين س��اختمان كارگري مي كرد 
از طبقه پايين به طبق��ه باال آمد و قصد 
ميانجيگري داشت اما لحظاتي بعد او هم 
وارد درگيري شد و با چاقو حامد را به قتل 

رساند و از محل گريخت. 
    دستگيري قاتل 

همزم��ان با انتق��ال جس��د مقتول به 

پزشكي قانوني مأموران پليس پايتخت 
به دستور بازپرس جنايي تحقيقات را 
براي شناسايي و دستگيري قاتل فراري 

آغازكردند. 
بررس��ي هاي مأموران پليس نشان داد 
قاتل پس از حادثه محل زندگي اش را 
در تهران ترك كرده و به مكان نامعلومي 

رفته است. 
در حالي كه س��ه ماه از حادثه گذشته 
بود مأموران پلي��س در تحقيقات فني 
دريافتن��د قاتل پس از ف��رار به يكي از 
شهرهاي استان سيستان و بلوچستان 
رفته و در آنجا در سوپر ماركتي مشغول 

به كار شده است. 
بدي��ن ترتي��ب كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي با گرفت��ن نيابت قضايي 
به سيستان و بلوچستان رفتند و قاتل 
فراري را بازداش��ت و به تهران منتقل 

كردند. 
    اعتراف به قتل 

متهم پس از انتقال ب��ه اداره پليس با 
اظهار پش��يماني به قتل پسر ۱8 ساله 
اعتراف كرد و در توضيح ماجرا گفت: 
۱0 روز قب��ل از حادثه از شهرس��تان 
به ته��ران آم��دم و از طري��ق يكي از 
دوستانم كه در آن ساختمان كارگري 
مي كرد ب��ه پيمانكار معرفي ش��دم و 
ش��روع به كار كردم. من با هيچ يك از 
كارگران مشكلي نداشتم و روز حادثه 
من در طبقه اول مش��غول به كار بودم 
و تع��دادي از كارگران ه��م در طبقه 
باال ديوارهاي س��يماني را آب پاش��ي 
مي كردند. آنها به شوخي در حال آب 
پاش��ي روي هم بودند كه آب به طبقه 

پايين ريخته ش��د. به خاط��ر همين 
موضوع به باال رفتم ت��ا از آنها بخواهم 
شوخي نكنند، اما ناگهان با هم درگير 
شدند. مي خواس��تم ميانجيگري كنم 
كه يكي از آنها به ش��وخي به روي من 
آب پاشيد و گوشي ام خيس شد. خيلي 
ناراحت ش��دم و با آنها درگير شدم كه 
حامد و يك��ي از دوس��تانش با چوب، 
چاقو و كلنگ به من حمله كردند. يكي 
از آنها با چوب به س��رم زد و حامد هم 
مي خواس��ت با چاقو به من ضربه بزند 
كه چاقو را از دست او گرفتم و ضربه اي 
به او زدم. من قصد قتل نداشتم و فقط 

مي خواستم از خودم دفاع كنم.
پس از حادثه خيلي ترسيدم و به استان 
سيستان و بلوچس��تان فرار و در مغازه 
سوپر ماركتي شروع به كار كردم اما سه 

ماه بعد دستگير شدم. 
     بخشش 

متهم پ��س از تحقيق��ات تكميلي در 
شعبه 4 دادگاه كيفري اس��تان تهران 
محاكمه ش��د. اولياي دم ب��راي متهم 
درخواس��ت قصاص كردن��د و هيئت 
قضايي با توجه به اوراق پرونده قاتل را به 

قصاص محكوم كرد. 
حك��م دادگاه پس از تأيي��د در يكي از 
ش��عبه هاي ديوانعالي كشور براي سير 
مراحل اجراي حكم به شعبه دوم اجراي 
احكام دادس��راي امور جناي��ي تهران 
ارسال ش��د.  در حالي كه متهم در يك 
قدمي چوبه دار قرار داشت و اولياي دم 
اصرار به قصاص داشتند قاضي محمد 
ش��هرياري سرپرست دادس��راي امور 
جنايي تهران همراه تيم صلح و سازش 

دادسرا جلساتي را با حضور اولياي دم و خانواده متهم براي جلب رضايت 
برگزار كردند كه در نهايت چند روز قبل اولياي دم به دادسرا آمدند و  به 
احترام ماه رمضان از متهم گذشت كردند. آنها رضايتنامه خود را تحويل 

قاضي حميدرضا كياستي نيا داديار شعبه دوم دادند. 
بدين ترتيب مرد جوان كه در انتظار چوبه دار بود با اين اقدام خداپسندانه 

اولياي دم به زندگي دوباره بازگشت. 

سرهنگ عین اهلل جهانی*

اعتراف مرد تبهكار
 به قتل دختر بي گناه

مرد تبهكار كه متهم اس�ت دختر نوجوان را در شهرس�تان جيرفت 
به قتل رس�انده اس�ت  بازداش�ت ش�د و به جرم�ش اعت�راف كرد. 
حسين سالمي دادستان جيرفت گفت: دو روز قبل زن جواني مأموران پليس 
شهرس��تان جيرفت را از حادثه اي هولناك در خانه شان با خبر كرد. وقتي 
مأموران پليس آگاهي در محل حاضر شدند با جسد دختر ۱3 ساله مواجه 
شدند كه به طرز مرموزي به قتل رسيده بود. مادر مقتول گفت: ساعتي قبل 
شوهرم سر كار بود و دخترم در خانه تنها بود كه براي ثبت نامش در مدرسه 
تيزهوشان خانه را ترك كردم. بعد از انجام ثبت نام وقتي به خانه برگشتم با 
جسدش مواجه شدم و پليس را از ماجرا با خبر كردم. همزمان با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني تحقيقات پليس در اين باره به جريان افتاد. كارآگاهان پليس 
در جريان بررسي هاي ميداني عامل حادثه را كه مردي 3۱ ساله بود، شناسايي 
و او را بازداشت كردند. متهم در بازجويي هاي اوليه به جرمش اعتراف كرد و 
گفت: از مدتي قبل با پدر و مادر دختر اختالف داشتم. روز حادثه وقتي متوجه 

شدم دختر نوجوان در خانه تنهاست وارد شدم و او را به قتل رساندم.

نجات معجزه آساي راننده پرايد 
از ميان پاره هاي آهن 

نمي ك�رد  ه�م  را  فك�رش  پراي�د  خ�ودروي  رانن�ده 
ك�ه پ�س از تص�ادف ب�ا چ�راغ ب�رق و س�قوط آن روي 
س�واري اش زن�ده از مي�ان پاره ه�اي آه�ن خ�ارج ش�ود. 
سرهنگ محمد باقرپور، رئيس منطقه 26 پليس راهور تهران بزرگ 
با اعالم اين خبر گفت: در ساعت ۱9 روز 28 فروردين يك دستگاه 
پرايد حين تردد در مسير غرب به شرق بزرگراه آزادگان الين كندرو 
)خروجي فيروز بهرام( به علت ناتواني راننده در كنترل وسيله  نقليه و 
سرعت زياد ناگهان از مسير خود خارج مي شود و با تير چراغ برق به 

شدت برخورد مي كند. 
شدت اين تصادف به حدي بود كه تير چراغ برق روي خودرو افتاده 
و پس از متالشي كردن پرايد، از سمت ديگر روي ديوار مي افتد كه 

باعث تخريب كمتر پرايد مي شود و راننده جان سالم به در مي برد. 
 


