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قاتل راننده نيسان
 دوباره محاكمه مي شود

قاتل پتك به دست 
به ميز محاكمه برگشت

كالهبرداري 
با وعده ثبت نام واكسن كرونا

تأييد دستنوشته 
خودكشي دبير اول 

سفارت سوئيس  اعالم گذشت از عموی خطاكار
م�رد  جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت در 
جري�ان درگيري ب�ا ب�رادرش وي را به 
قتل رسانده اس�ت با اعالم گذش�ت از 
س�وي فرزندان برادرش بخشيده شد. 
به گزارش جوان، ساعت يك بامداد شنبه 
19 مهر س��ال قبل مأموران كالنتري 151 
يافت آباد تلفني به قاضي ساسان غالمي، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي 
تهران اطالع دادند، مرد جواني كه شامگاه 
جمعه در درگيري زخمي و به بيمارستان 
منتقل شده اس��ت بر اثر شدت جراحات و 

خونريزي به كام مرگ رفته است. 
با اعالم اين خبر بازپرس ويژه قتل همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
به بيمارس��تان رفتند و تحقيقات خود را 

آغاز كردند. 
تيم جنايي روي تخت بيمارستان با جسد 
مرد 28 ساله اي به نام احمد روبه رو شدند 

كه با ضربه چاقو به قتل رسيده بود. 
بررسي ها حكايت از آن داشت مقتول چند 
ساعت قبل با برادر بزرگترش به نام حبيب 
در س��اختمان در حال ساختي در خيابان 
تختي درگي��ري خونيني را رق��م زده اند 
كه در جريان آن هر دو ب��رادر زخمي و به 
بيمارستان منتقل مي شوند كه احمد فوت 
مي كند، اما حبيب با تالش پزشكان از مرگ 
نجات مي يابد و در بخش مراقبت هاي ويژه 

بستري مي شود.  
   اعتراف به قتل 

همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشكي 

قانوني مأموران پليس در تحقيقات ميداني 
دريافتند انگيزه درگيري خونين دو برادر 
به خاطر انتش��ار عكس هاي زن مقتول در 
فيس��بوك بوده كه مقت��ول فكر مي كرده 
برادر كوچك��ش آن را به عم��د در فضاي 

مجازي منتشر كرده است. 
بدين ترتي��ب مأم��وران پلي��س پس از 
بهبودي نسبي حبيب به سراغ او رفتند و 
متهم نيز در بازجويي ها با اظهار پشيماني 

به قتل اعتراف كرد. 
وي در توضيح ماجرا گفت: مدتي بود زن 
برادرم با مادرم اختالف داشت و به همين 
دليل گاهي با هم درگير مي ش��دند. من 
خيلي تالش كردم با وساطت آنها را آشتي 
دهم و از زن برادرم نيز خواس��تم احترام 
مادرم را نگهدارد اما او به سن و سال مادرم 
توجهي نداشت و با او بدرفتاري مي كرد. 
يك هفته قبل زن برادرم دوباره با مادرم 
درگير ش��د كه اين بار من به هواخواهي 
مادرم با او درگير شدم و از آن روز به بعد 
زن برادرم از من كينه به دل گرفت و تالش 

كرد بين من و برادرم را شكرآب كند. 
   انتشار عكس هاي خصوصي 

وي ادامه داد: من كارگر ساختماني هستم 
و ش��ب حادثه محل كارم بودم كه برادرم 
در حالي كه عصباني بود وارد س��اختمان 
نيمه كاره ش��د. او ش��روع به داد و فرياد 
كرد كه چ��را من عكس هاي همس��رش 
را در فيس��بوك منتش��ر كرده ام. برادرم 
مدعي بود عكس هايي كه همس��رش در 

مهماني گرفته ب��ود من به عمد در فضاي 
مجازي منتشر كرده ام. او مي گفت كه من 
از يك هفته قبل كه با همس��رش درگير 
شدم عكس هاي او را منتش��ر كرده ام. به 
او گفتم كه عكس هاي همس��رش از يك 
ماه قبل در بين دوستان و بستگان دست 
به دست مي شود و من اين كار را نكرده ام 
و از اي��ن موضوع هم ناراحت هس��تم، اما 
او حرف هاي مرا ب��اور نمي كرد. هر چقدر 
تالش كردم او را آرام كنم فايده اي نداشت 
كه با قمه ب��ه من حمله ك��رد و ضربه اي 
محكم به من زد. سپس من براي دفاع از 
خودم به آش��پزخانه رفتم و چاقوي ميوه 
خوري برداشتم و به سويش پرتاب كردم 
كه به قسمت حساس بدنش خورد و او را 

نقش بر زمين كرد. 
وي در پايان گفت: من دوس��ت نداش��تم 
برادرم را كه سه فرزند دارد به قتل برسانم 
و خودم را كه پنج فرزند دارم گرفتار كنم و 

االن هم پشيمان هستم. 
   بخشش 

قاتل پس از اعت��راف و بازس��ازي صحنه 
جرم راهي زندان شد و در حالي تحقيقات 
تكميلي پرون��ده وي در مراحل پاياني آن 
بود، مادر مقتول همراه س��ه فرزند مقتول 
صبح ديروز به دادسراي امور جنايي آمدند 
و رضايت نامه كتبي خود را تحويل قاضي 
شعبه س��وم اجراي احكام دادند. فرزندان 
مقتول اعالم كردند: عمويمان پش��يمان 
اس��ت و گفته قصد قتل نداش��ته و ما هم 

پرون�ده مردي ك�ه متهم اس�ت راننده 
نيس�ان را به خاطر اختالف حس�اب به 
قتل رسانده بار ديگر در دادگاه كيفري 
يك اس�تان تهران بررس�ي مي ش�ود. 
به گزارش جوان، سال 95 مأموران پليس 
ته��ران جس��د م��رد ميانس��الي را داخل 
خودروي نيس��ان حوالي بزرگ��راه آزاگان 
كشف كردند. بررسي ها نشان داد كه مرد 
ميانس��ال با ضربات چاقو به قتل رس��يده 
اس��ت. با انتقال جسد به پزش��كي قانوني 
مشخص شد جسد متعلق به مردي 40 ساله 
به نام عليرضا است كه مدتي قبل از خرم آباد 
به تهران آمده بود. همچنين مشخص شد 
او با يكي از بستگانش به نام محمد اختالف 

شديدي داشته است. 
با بدست آمدن اين سرنخ محمد به عنوان 
اولين مظنون تحت تعقي��ب قرار گرفت و 
مدتي بعد شناسايي و بازداشت شد. او در 
روند بازجويي ها ب��ه درگيري اعتراف كرد 
و گفت: »اهل خرم آباد ب��ودم و عليرضا از 
بس��تگانم بود. مدتي قبل او به تهران آمد 
و دنب��ال كار بود. به او پيش��نهاد دادم تا با 
خودرو اش كه نيسان بود براي من كار كند 
و روزانه 100 هزار تومان دستمزد بگيرد. 
او قبول كرد اما مدتي بعد كارم به كسادي 
خورد و نمي توانستم دستمزد او را به موقع 

پرداخت كنم. عليرضا مدام گاليه مي كرد تا 
اينكه روز حادثه به ديدنم آمد و سر همين 
موضوع با هم بحثمان ش��د. من كه همراه 
دوس��تانم بودم از او مهلت خواستم اما او 
دست بردار نبود و كار به درگيري كشيد. 
در آن درگيري عصباني شدم و با چاقو به او 

حمله كردم.«
با اقرارهاي متهم، وي راهي زندان ش��د و 
پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در 
اولين جلسه روي ميز هيئت قضايي شعبه 
دوم قرار گرفت. ابتداي جلس��ه اولياي دم 
درخواس��ت قصاص كردند. س��پس متهم 
در جايگاه ايس��تاد و با انكار جرمش گفت: 
»در دادسرا به خاطر فشارهاي بازجويي به 
قتل اعتراف كردم. در آن حادثه چند نفر از 
دوستانم حاضر بودند و براي هواخواهي از 
من وارد درگيري شدند. احتمال مي دهم 

آنها ضربات كشنده را زده باشند.«
در پايان هيئت قضايي بنا به مدارك موجود 
در پرون��ده مته��م را به قص��اص محكوم 
كردند، اما حك��م صادر و به دي��وان عالي 
كشور فرستاده شد و از سوي قضات يكي از 
شعبات آن نقض شد. به اين ترتيب پرونده 
بار ديگر به همان ش��عبه فرس��تاده شد تا 

متهم بار ديگر از خودش دفاع كند. 

مرد جواني ك�ه هم�كارش را به خاطر 
ش�وخي بي جا با ضربات پتك به قتل 
رس�انده ب�ود، محاكمه خواهد ش�د. 
به گزارش جوان، 17 آذر سال 99، مأموران 
كالنتري 106 نامجو از قتل يك كارگر در 
س��اختمان نيمه كاره حوالي ميدان امام 
حس��ين)ع( باخبر و راهي محل ش��دند. 
اولين شواهد نش��ان مي داد كارگر جوان 
كه مجيد نام داش��ت با ضربات ش��ديد 
جسم سخت به سرش كشته شده است. 
همچنين مشخص ش��د همكار او به نام 
زيد الدين به طور مرموزي ناپديد ش��ده 

است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني زين الدين 
تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه چند روز 
بعد از حادثه در منزل يكي از بس��تگانش 
شناسايي شد. مأموران به مخفيگاه متهم 
رفتند تا اينكه او را در حالي كه در كانال كولر 

خانه پنهان شده بود بازداشت كردند. 
متهم ب��ه پلي��س آگاهي منتقل ش��د و 
تح��ت بازجويي قرار گرف��ت او در همان 
بازجويي هاي اوليه به قتل اعتراف كرد و 
گفت: »من و مجيد سال ها با هم دوست 
بوديم و براي كار از افغانستان به ايران آمده 
بوديم. مدتي دنبال كار بوديم تا اينكه هر 
دو به عنوان كارگر در يك ساختمان نيمه 
كاره مشغول كار ش��ديم و شب ها هم در 

كانكس��ي در همان ساختمان استراحت 
مي كرديم.«

متهم ادامه داد: »با مجيد اختالفي نداشتم 
ولي از او ناراحت بودم چون هميشه با من 
شوخي هاي ناموسي مي كرد. به خاطر اين 
اخالق به او بارها تذكر دادم اما او مي گفت 
ش��وخي مي كند و قصد بدي ندارد. اين 
گذشت تا روز حادثه آن روز مجيد دوباره 
ش��روع به ش��وخي كردن كرد ت��ا اينكه 
عصباني شدم و از او خواستم مراقب  حرف 
زدنش باشد، اما گوشش بدهكار نبود. او 
وقتي مرا عصباني ديد گفت مدتي است 
با خواهرم رابطه دارد. آنجا بود كه كنترل 
اعصابم را از دست دادم و پتكي را كه گوشه 
كانكس افتاده بود، برداشتم و چند ضربه 
به س��رش زدم. وقتي مجيد خونين روي 
زمين افتاد س��اختمان را ترك كردم و به 

خانه يكي از بستگانم رفتم.«
متهم در آخر گفت: »مقتول مستحق مرگ 
بود. اگر صد بار ديگر زنده شود او را خواهم 

كشت. از قتل او پشيمان نيستم.«
با ثبت اين اظهارات متهم بعد از بازسازي 
صحنه جرم راهي زندان ش��د و پرونده با 
درخواست اشد مجازات از سوي اولياي دم 
ب��ه دادگاه كيف��ري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد. متهم بعد از تعيين شعبه در 

وقت رسيدگي محاكمه خواهد شد. 

رئيس پليس فتای استان خوزستان درباره 
كالهبرداري با ادعاي ثبت پرونده سالمت 
براي دريافت واكسن كرونا هشدار داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ شاهين حسنوند 
توضيح داد: به دنبال اظهارات مس��ئوالن 
وزارت بهداش��ت درباره برنامه زمان بندي 
واكسيناس��يون عموم��ي در كش��ور، 
كالهبرداران اق��دام به ارس��ال پيام هايي 
حاوي لينك هاي جعل��ي با عنوان ثبت نام 

واكسن كرونا مي كنند. 
وي افزود: افراد سودجو با انتشار پيام هاي 
ثبت نام در فضاي مجازي، از ش��هروندان 
مي خواهند كه براي ثبت پرونده س��المت 
و دريافت واكسن كرونا وارد لينك جعلي 

شده و ثبت نام كنند. 
سرهنگ حسنوند ادامه داد: شهروندان به 
تبليغات گسترده منتشر شده در شبكه هاي 
اجتماعي با عنوان »ثبت واكس��ن كرونا و 

تش��كيل پرونده س��المت« اعتماد نكرده 
و به هيچ وج��ه به س��ايت ها و لينك هاي 
ق��رار داده ش��ده در كانال ه��ا و گروه هاي 
شبكه هاي اجتماعي مراجعه نكنند؛ چراكه 
اين سايت ها فيش��ينگ است و اطالعات و 

موجودي حساب آنها سرقت مي شود. 
حسنوند گفت كه بر اس��اس بيانيه  وزارت 
بهداشت هيچ تشكيل پرونده اي در شرايط 
فعلي نياز به ثبت نام اينترنتي ندارد و هيچ 
لينكي براي ثبت ن��ام و پرداخ��ت هزينه 
صحت ندارد و هرگونه خبري در خصوص 
واكسيناس��يون كرونا از طريق رسانه ملي 

اطالع رساني مي شود. 
وي تأكيد كرد كه ش��هروندان در صورت 
داش��تن هرگونه ابه��ام در م��ورد پرونده 
سالمت، با مركز بهداش��ت محل سكونت 
خ��ود تماس گرفت��ه و در م��ورد وضعيت 

پرونده بهداشتي خود سؤال كنند. 

س�فارت  اول  دبي�ر  نوش�ته  دس�ت 
س�وئيس كه پ�س از س�قوط مرگبارش 
از طبق�ه 17 ب�رج آبش�ار در خان�ه اش 
كش�ف ش�د از س�وي تيم خط شناس�ي 
كارشناس�ان دادگس�تري تأيي�د ش�د. 
به گزارش ج��وان، س��اعت 9:30 صبح روز 
سه شنبه 14 ارديبهش��ت مأموران كالنتري 
123 نياوران از سقوط مرگبار زن 51 ساله اي 
به نام س��يل وي از طبقه 17 برج آبش��ار در 

كامرانيه با خبر و راهي محل شدند. 
نخستين بررسي ها نشان داد زن فوت شده 
دبير اول س��فارت س��وئيس در ايران است 
كه چند ساعت قبل بر اثر س��قوط از بالكن 

خانه اش به پايين جان باخته است. 
قاض��ي محمد وهاب��ي، بازپرس وي��ژه قتل 
دادس��راي امور جناي��ي تهران ك��ه همراه 
كارآگاه��ان جنايي در مح��ل حادثه حاضر 
ش��ده بود روي ميز خانه س��يل وي دس��ت 
نوش��ته اي را پيدا كردند ك��ه حكايت از آن 
داش��ت وي دست به خودكش��ي زده است. 
سيل وي نوش��ته بود »جسد مرا به سوئيس 
منتقل كنيد و پس از سوزاندن خاكسترم را 
كنار قبر فرزند فوت شده ام دفن كنيد. هر چه 
دارايي دارم پس از مرگم به فرزند خوانده ام در 

سوئيس تحويل داده شود.«
بدي��ن ترتيب همزم��ان با انتقال جس��د به 
پزشكي قانوني دست نوش��ته وي نيز براي 
تأييد در اختيار كارشناسان خط قرار گرفت. 
همزمان با تحويل جسد به سفارت سوئيس، 
كارشناسان خط شناس��ي دادگستري هم 
اعالم كردند پس از بررس��ي هاي تخصصي 
دريافتند دست نوشته متعلق به زن فوت شده 

است كه قبل از مرگ نوشته است. 

نجات يك زن 
از چاه ۲۵ متري 

زن ميانس�ال ك�ه در شهرس�تان ش�يراز 
ب�ه چ�اه 25 مت�ري س�قوط كرده ب�ود ب�ا 
ش�د.  خ�ارج  زن�ده  امدادگ�ران  ت�الش 
محمده��ادي قانع، رئيس س��ازمان آتش نش��اني 
شيراز گفت: ساعت 11:21 روز گذشته آتش نشانان 
ايستگاه 22 از حادثه سقوط زني ميانسال به داخل 
چاه با خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها 
نش��ان داد كه زن حادثه ديده از خانواده عشايري 
حوالي خيابان سرو شهرك صدرا است كه به دليل 
عدم اطالع از وجود چاه 25 متري به اين چاه سقوط 

كرده بود. 
قان��ع ادامه داد: اين چاه خش��ك و ب��دون حفاظ و 
س��رپوش مناس��ب بود و اين زن هنگام عبور از آن 
محدوده به دليل بي احتياطي به عمق چاه سقوط 

كرده و در انتهاي آن گرفتار شده بود. 
وي اف��زود: تيم تخصصي چاه نورد آتش نش��انان با 
همكاري آتش نش��انان صدرا عمليات خود را آغاز 
كرده و با تجهيزات كامل وارد چاه شدند و اين زن را 
در حالي كه آسيب بسيار كمي ديده بود، از چاه خارج 

كردند  و تحويل عوامل اورژانس دادند.   
 

صاعقه
    جان  شاليكار  را گرفت

اس�تان  گال�ش  شهرس�تان  در  زن�ي 
گي�الن ب�ا اصاب�ت صاعق�ه ج�ان باخ�ت. 
معاون درم��ان دانش��گاه علوم پزش��كي گيالن 
گفت: روز گذشته چند زن مش��غول كار در يكي 
از ش��اليزارهاي شهرس��تان گالش محله، حوالي 
جيرده بودند كه اصابت صاعقه منجر شد يكي از 
آنها جانش را از دست بدهد. دكتر دهنادي مقدم 
ادامه داد: پنج نفر هم در اين حادثه مجروح و راهي 

بيمارستان شدند.

برگ س�بز خودرو س�واری هاچ بك پرايد  مدل  1389 رنگ 
سفيد روغنی ش�ماره پالک ) ايران76-443ج65( به شماره 
موتور 3376411و شماره شاسی s5430089002476 متعلق 
به آرش كشاورز اسكندری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.گيالن

آگهی اعالم مفقودی

نظر به اينكه سند مالكيت به مقدار يك سهم مشاع از پانزده سهم ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعی به شماره پالك 1346 فرعی از 120 اصلی واقع در 
گرمی بخش 20 اردبيل بشرح ذيل ثبت 19197 صفحه 436 دفتر جلد 128 
به شماره سريال 534626 سری الف بنام مينا ناظمی گرمی فرزند ديوان ثبت، 
صادر و تس��ليم گرديده است.س��پس نامبرده به موجب  درخواست وارده به 
شماره 1300-1400 مورخه 1400/2/7 و بانضمام دو برگ استشهاد محلی 
اعالم نموده كه سند مالكيت مزبور بنا بدليل اسباب كشی و جابجايی مفقود 
گرديده، لذا مراتب در اجرای تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اسناد و 
امالك آگهی می گردد. كه هركس مدعی وجود سند مالكيت در پيش خود می 
باشد و يا معامله ای اعم از قطعی ، رهنی و غيره انجام داده است ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت گرمی تحويل نمايند در غير اينصورت اداره 
ثبت گرمی پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی و در صورت عدم وصول اعتراض 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
تاريخ انتشار: روز يكشنبه مورخه 1400/2/19                م الف :1013
سعيد نيكخو ، مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی

آگهی فقدان سند مالكيت

   آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتي منطقه دو شهركرد بخش ده استان چهارمحال و بختياري

به دستور مواد يك و سه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رس��می و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكی كه در هيأت مندرج در 

قانون مذكور مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو شهركرد مورد رسيدگی و رأی آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد :
امالك واقع در شهركرد  به شماره پالك 4- اصلی

2097 فرعي غالمرضا خاكسارحقاني دهكردي فرزند امامقلي ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 239/97 متر مربع خريداری شده مع الواسطه از رحمت اله ميرحقاني
2101فرعي محمدعلي فتحي بهرام ابادي  فرزند درويشعلي ششدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 122/27 متر مربع خريداری شده مع الواسطه ازسيد رحمت اله ميرحقاني

امالك واقع درقريه فرخ شهر به شماره پالك 22- اصلی
5131فرعي هيبت اله سميع  فرزند فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 415/15 متر مربع خريداری شده مع الواسطه از قدمعلي مشرف

5700فرعي نجات شمس فرزند نجفقلي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 199/42 متر مربع خريداری شده مع الواسطه ازقربانعلي نادري
7186 فرعي نگهدار نظري قهفرخي فرزند براتعلي ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 118/66 متر مربع خريداری شده مع الواسطه ازاسداله اسديان  

7308فرعي مينا شرافت پور چالشتري  فرزند محمدنسبت به يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب  ساختمان به مساحت 162/41 متر مربع خريداری شده مع الواسطه از سيد مرتضي موسوي
7308فرعي زهراصمدزاده قهفرخي فرزند جمال نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ يك باب  ساختمان به مساحت 162/41 متر مربع خريداری شده مع الواسطه از سيد مرتضي موسوي

7618فرعي فضل اله مولويان  فرزند اسفنديارنسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب خانه به مساحت  274/95متر مربع خريداری شده مع الواسطه ازعبداله اسديان 
7626فرعي حسين جوال  فرزند عبدالمحمد سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 101/09 متر مربع خريداری شده مع الواسطه ازعبداله درخشنده

امالك واقع در قريه هفشجان به شماره پالك 221-اصلی
4413فرعي محمد باقر رستمي هفشجاني  فرزندشكراله ششدانگ يك باب خانه به مساحت 362/17 متر مربع خريداری شده مع الواسطه ازباباجان خدابخشي وشركا

 6896 فرعي كاظم خدابخشي هفشجاني فرزند علي بابا ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 116/17 متر مربع خريداری شده مع الواسطه از خداكرم ابراهيمي
به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اين آگهی نس��بت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار و 
محلی  آگهی و در صورتی كه اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشته باشند بايد تا دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهی در شهرها و از تاريخ الصاق آگهی در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهركرد تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به 
اداره ثبت شهركرد تحويل دهد.در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است. در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست به 

دادگاه عمومی محل را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول  : شنبه 1400/02/4

تاريخ انتشار نوبت دوم:  يك شنبه 1400/02/19
 مهرعلي هيبتي
كفيل اداره ثبت اسناد وامالك ناحيه دو شهرستان شهركرد نوبت دوم

به خاطر رضاي خ��دا و فرزندان متهم تصمي��م گرفتيم كه 
عمويمان را ببخشيم. 

بدين ترتيب متهم كه با اقدام خداپسندانه اولياي دم از طناب 
دار نجات يافت ب��ه زودي از جنبه عمومي ج��رم در دادگاه 

كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود.

مرگ اسرار آميز مرد بازنشسته در چاله آسانسور 
پيدا ش�دن جسد مردي بازنشس�ته در چاله 
آسانسور س�اختمان در حال س�اخت گمانه 
زني ها درب�اره يك جناي�ت را افزاي�ش داده 
اس�ت، هر چن�د پليس م�ردي را ب�ه عنوان 
مظن�ون بازداش�ت ك�رده ام�ا وي مي گويد 
در جري�ان حادث�ه نقش�ي نداش�ته اس�ت. 
به گزارش جوان، ظهر چهارشنبه 15 ارديبهشت 
پسر جواني سراسيمه به كالنتري 125 يوسف آباد 
رفت و گفت پدر ميانسالش به طور ناگهاني ناپديد 

شده است. 
وي در توضيح ماجرا گفت: پ��درم كاوه نام دارد و 
مدتي قبل خانه مان را فروخت و ب��ا فردي به نام 
شهرام كه در كار ساخت و ساز است شريك شد. 
پدرم با ش��هرام قرار گذاشته بود عالوه بر شراكت 
مالي به عنوان نگهبان پروژه ساختماني هم مشغول 
به كار باشد و از اين بابت هم حقوق بگيرد. او هر روز 
صبح به محل كارش مي رفت و شب دوباره به خانه 
بر مي گش��ت. امروز پس از اينكه س��حري خورد 
نخوابيد و تصميم گرفت به محل كارش برود. گفت 
كه قرار دارد با شهرام درباره اختالف مالي كه دارند 
حرف بزند. او ساعت 3:30 بامداد از خانه خارج شد و 
با تاكسي اينترنتي به محل كارش رفت تا اينكه چند 
ساعت بعد براي انجام كاري با پدرم تماس گرفتم 
اما اوجواب نداد. پس از اين نگرانش شدم و به محل 
كارش كه ساختماني در همين نزديكي يوسف آباد 
است، رفتم، اما شهرام مدعي شد كه پدرم به محل 
كار نرفته است. سپس به سراغ تاكسي اينترنتي 
رفتم كه راننده آن گفت پدرم را همان بامداد جلوی 

ساختمان در حال ساخت پياده كرده است. 
وي در پايان گفت: پدرم با شريكش شهرام مدتي 
است اختالف دارد و زماني كه با او شريك شد آنها 
مبايعه نامه اي نوشتند كه شهرام به او نداد و فكر 
مي كنم قصد كالهبرداري از پدرم را داش��ت كه 
پدرم با او اختالف پيدا كرد و االن هم به ش��هرام 

مش��كوك هس��تم و احتمال مي دهم ك��ه او از 
سرنوشت پدرم با خبر است. 

   كشف جسد در چاله آسانسور 
با ش��كايت پس��ر جوان تيمي از مأموران پليس 
به دستور بازپرس دادس��راي امور جنايي تهران 
تحقيقات خود را براي يافتن مرد گمش��ده آغاز 
كردن��د.  در حالي ك��ه دو روز از حادثه گذش��ته 
بود و مأموران هي��چ ردي از مرد 50 س��اله پيدا 
نكرده بودند، شهرام شريك كاوه تلفني به پليس 
خبر داد كه جس��د كاوه را داخل چاله آسانسور 
ساختمان پيدا كرده است.  با اعالم اين خبر قاضي 
حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شدند. 
    فرضيه قتل 

تيم جنايي داخل چاله آسانس��ور با جسد كاوه در 
حالي روبه رو شدند كه يك لنگ كفش به پا نداشت. 

از سوي ديگر مأموران پليس هم موفق نشدند لنگه  
ديگر كفش مرد فوت شده را در آن محل پيدا كنند.  
اولين احتمالي كه براي تيم جنايي مطرح شد فرضيه 
سقوط عادي مرد فوت شده بود اما با توجه به اينكه 
كاوه به محل آشنا بوده و لنگ كفش او هم در محل 
پيدا نشد، دو فرضيه ديگر درباره مرگ مشكوك مرد 
ميانسال براي بازپرس ويژه قتل مطرح شد. اولين 
فرضيه اين بود كه مرد ميانسال با فرد يا افرادي درگير 
شده و آنها او را به داخل چاله آسانسور هل داده و او 
را به قتل رسانده اند. دومين فرضيه هم اينكه كاوه در 
محل درگيري به قتل رسيده و عامل يا عامالن قتل 
جسد او را به داخل چاله آسانسور منتقل كرده كه 

مأموران پليس را فريب دهند. 
   بازداشت مظنون 

تيم جنايي همزمان با ادامه تحقيقات شهرام را كه 
با كاوه اختالف مالي داشت به دستور بازپرس به 
عنوان مظنون بازداشت كردند . وي صبح ديروز به 

دادسراي امور جنايي منتقل شد و درباره اختالف 
با مرد فوت شده و كشف جسد در ادعايي گفت: 
دو سال قبل از طريق يكي از دوستانم با كاوه آشنا 
شدم. او گفت كه بيكار است و دنبال كار مي گردد 
كه به او پيش��نهاد دادم در س��اختمان در حال 
ساخت من نگهباني بدهد. كاوه به من گفت كه 
100 ميليون تومان پول دارد و پيشنهاد داد شريكم 
شود كه به او گفتم سود پولش را مي دهم و او هم 

قبول كرد و پولش را در اختيار من قرار داد. 
من ب��ا كاوه اختالف نداش��تم و اينكه فرزندش 
مدعي است با من اختالف داشته و شريك من 
بوده قبول ندارم و مبايعه نامه اي هم كه بين ما 
نوشته شد در اختيار من است.  وي ادامه داد: روز 
چهارشنبه پسر كاوه به ساختمان آمد و دنبال 
پدرش بود كه به او گفتم خبري از او ندارم اما او 
گفت كه راننده تاكسي اينترنتي پدرش را جلوی 
كارگاه س��اختمان پياده كرده است. آن روز هر 
چقدر به تلفن همراهش تماس گرفتم او جواب 
نداد و فكر كردم پليس به زودي او را پيدا مي كند 
تا اينكه جمعه پيمانكار ساختمان به محل كار 
آمد و قرار بود براي معامل��ه اي به اطراف تهران 
برويم. او دوباره از سرنوشت كاوه سؤال كرد كه 
به او گفتم همه جاي س��اختمان را گشته ام كه 
همان لحظه به فكرم رسيد داخل چاله آسانسور 
را نديده  ام كه دو نفري به داخل چاله آسانس��ور 

رفتيم و با جسد او روبه رو شديم. 
وي درباره اينكه چطور شما زنگ تلفن مرد فوت 
شده را داخل ساختمان نشنيده ايد ؟ گفت: چاله 
آسانسور در قسمت شمالي ساختمان است و ما 
در قسمت شرقي مشغول به كار بوديم و به همين 

دليل صداي زنگ او به گوشمان نمي رسيد. 
در ادامه شهرام به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي به 
عنوان مظنون حادثه براي تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار داد. 


