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نگهب�ان زمين ه�اي كش�اورزي ك�ه در جري�ان 
درگيري با دو س�ارق مس�لح يك�ي از آنه�ا را به 
كام مرگ كش�انده اس�ت محاكمه و ب�ا پرداخت 
دي�ه موف�ق به جل�ب رضاي�ت اولي�اي  دم ش�د. 
 به گزارش جوان، سال گذشته مأموران پليس ورامين با 
شنيدن صداي شليك چند گلوله در يكي از زمين هاي 
كشاورزي اطراف به محل حادثه رفتند. با حضور مأموران 
در محل بررسي  هاي اوليه نشان مي داد مرد جواني به نام 
ياور با شليك گلوله از سوي نگهبان آن زمين زخمي 
شده اما در راه انتقال به بيمارس��تان فوت كرده است. 
جسد به دستور قضايي به پزشكي قانوني فرستاده شد 
و عامل قتل كه در محل حضور داشت، بازداشت شد. او 
با اقرار به حادثه گفت ياور و همدستش قصد سرقت از 
دامداري را داشتند به همين خاطر با اسلحه به طرف آنها 

شليك كرده است. 
 نگهبان ۴۵ س��اله براي بازجويي و تحقيقات بيش��تر 
به پليس آگاه��ي منتقل ش��د. او در اظهاراتش گفت: 

چند سالي اس��ت در يك زمين كش��اورزي كه در آن 
يك دامداري و يك كارگاه بزرگ ق��رار دارد به عنوان 
نگهبان مشغول كار هس��تم. ش��ب حادثه در اتاقك 
نگهباني نشس��ته بودم كه ناگهان دو مرد ناشناس در 
حالي كه صورت هايشان را پوش��انده بودند وارد زمين 
كشاورزي شدند. آنها قصد داشتند از دامداري سرقت 
كنند به همين خاطر از اتاقك بيرون آمدم و شروع به سر 
و صدا كردم. سپس خواستم آنها را از آنجا بيرون كنم، 
اما سارقان وقتي صداي فريادهايم را شنيدند به طرفم 
حمله كردند. ديدم چاقو در دس��ت هر دوي آنهاست 
به همين خاطر مجبور شدم با اسلحه اي كه داشتم به 
طرفشان ش��ليك كنم، ولي قصد كشتن هيچ كدام از 

آنها را نداشتم. 
با ثبت اين اظهارات مأموران در روند تحقيقات دريافتند 
مقتول ۳۰ ساله داراي چند س��ابقه سرقت بوده است 
همچنين مشخص شد نگهبان دامداري نيز به خاطر 

شرايط شغلي اش مجوز حمل سالح را داشته است. 

با به دس��ت آمدن اين اطالعات پرونده با درخواس��ت 
قصاص از سوي اولياي دم كامل و  به دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 
متهم در انتظ��ار محاكمه ب��ود، اما با ت��الش صاحب 
دامداري و كارگاه توانس��ت رضايت اولياي دم را جلب 
كند.  به اين ترتيب پرونده از جنبه عمومي جرم روي 
ميز هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان 

تهران قرار گرفت. 
با اعالم رسميت جلسه، متهم كه از زندان به دادگاه اعزام 
شده  بود در جايگاه قرار گرفت و در آخرين دفاعش گفت: 
سال ها در آن زمين كه يك دامداري و يك كارگاه داشت 
نگهبان بودم و صاحب زمين از هم��ان ابتدا به خاطر 
شرايط شغلي برايم اسلحه تهيه كرد و مجوز حمل آن را 
نيز گرفت تا از آن زمين كشاورزي، چراگاه، دامداري و 
كارگاه محافظت كنم. شب حادثه استراحت مي كردم 
كه متوجه ش��دم دو مرد غريبه وارد زمين شدند. ابتدا 
شروع به سر و صدا كردم تا ش��ايد فرار كنند، اما آنها با 

چاقو به من حمله كردند. چند بار هم داد زدم و خواستم 
نزديك من نش��وند، اما مقتول و همدستش توجهي 
نكردند به همين خاطر دست به اسلحه بردم و براي دفاع 

از خودم شليك كردم. 
متهم ادامه داد: باور كنيد چاره اي جز دفاع نداش��تم و 
نمي خواستم آنها را به قتل برسانم، اما خيلي ترسيده بودم 
و جانم در خطر بود اين شد كه نتوانستم درست هدف 

بگيرم و گلوله ناخواسته به سينه مقتول خورد. 
متهم در آخر گفت: در اين مدتي كه در زندان هستم، 
صاحب كارگاه و دام��داري خيلي ت��الش كردند تا با 
پرداخت ديه رضايت اولي��اي دم را جلب كنند وگرنه 
خودم و خانواده ام شرايط مالي خوبي نداشتيم تا بتوانيم 
رضايت اولياي دم را جلب كنيم. حاال از دادگاه تقاضا دارم 
در مجازاتم تخفيف قائل شوند تا هر چه زودتر آزاد شوم تا 

اين روزها را جبران كنم. 
در پايان هيئت قضايي با ختم جلسه جهت صدور رأي 

وارد شور شد. 

 سارقان مس�لح كه در جريان درگيري با مأموران 
پليس تهران يك مأم�ور و زني رهگ�ذر را زخمي 
كرده بودند، س�رانجام ب�ه دام افتادن�د. همزمان 
با كش�ف مقدار زيادي س�اح از اعض�اي اين باند 
مشخص ش�د كه آنها در جريان دس�تبرد به چند 
طافروش�ي نقش داش�ته و از س�وي پليس چند 
استان تحت تعقيب بودند. سردسته سارقان مسلح 
می گويد برای رس�يدن به يك زندگی الكچری به 
همراه اعضای باندش دس�ت به اسلحه برده است. 
سردار حميد هداوند، جانشين رئيس پليس پايتخت 
توضيح داد: ساعت 21 ش��امگاه 18 شهريور مأموران 
پليس آگاهي از درگيري مأموران كالنتري 1۴۰ باغ فيض 
با سه سارق مسلح با خبر شده و در محل حاضر شدند. 
يكي از مأموران كالنتري توضيح داد: همراه همكارم در 
حال گش��ت زني بوديم كه به يك خودروي پژو پارس 
عبوري كه سرنشينان آن سه نفر بودند مظنون شديم. 
وقتي مشخصات پالك را كه به شيوه اي خاص پوشش 
داده شده بود، بررسي كرديم مشخص شد كه اين پالك 
اعالم سرقت شده است. ما هم خودرو را تعقيب كرديم 
كه وارد يك كوچه بن بست شد. مشخص بود كه راننده 
بدون توجه به بن بست بودن وارد كوچه شده است. وقتي 
راننده خواست كه دور بزند همكارم براي بررسي به سراغ 
راننده رفت و به آنها تذكر داد. همان لحظه سرنشينان 
خودرو با اسلحه كالشنيكف شروع به تيراندازي كردند 

كه همكارم از ناحيه دست و پا زخمي شد و زني رهگذر 
هم در اين حادثه از ناحيه مجروح شد. بعد از آن بود كه 
سارقان در حالی كه يك نفرشان زخمی بود موفق به فرار 
از محل شدند و پای پياده به سمت فضاي سبز بزرگراه 
همت فرار كردند. آنها با تهديد اسلحه و شليك گلوله 
رانندگان خودروهاي عبوري را تهديد كردند و با سرقت 

يك خودروي پژو 2۰7 از محل فرار كردند. 
مأموران پليس آگاهي در بازرسي خودروي سارقان دو 
ساك حاوي چهار قبضه اسلحه گرم شامل يك قبضه 
اسلحه وينچستر و سه قبضه اسلحه كمري به همراه 
1۰ تيغه خشاب كالش��نيكف و ۳21 فشنگ جنگي 
به همراه زيادي فشنگ س��الح كمري كشف كردند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان اداره يكم 
پليس آگاهي با بررسي مشخصات خودروي سارقان 
و س��الح هاي به جاي مانده مخفيگاه س��ارقان را در 
شهرس��تان فرديس شناسايي و س��اعت 2۳  شامگاه 
پنج شنبه آنها را بازداش��ت كردند. مأموران پليس در 
بازرسي از مخفيگاه متهمان مقدار زيادي اموال سرقت 
شده از جمله طال، ساعت هاي مچي و دو قبضه اسلحه 
كالشنيكف به همراه دو تيغه خشاب و ۵۹ تير فشنگ 
جنگي و خشاب اسلحه كمري به همراه 1۰ تير فشنگ 

مربوطه كشف كردند. 
اعضاي باند در جريان اولين بازجويي ها به سرقت هاي 
مس��لحانه از طالفروش��ي هاي شهرس��تان مالرد و 

اسالمشهر در سال ۹۹ و دو سرقت مسلحانه نافرجام 
طالفروشي در شهرستان هاي ش��هريار و اسالمشهر 
و درگيري مس��لحانه با مأموران كالنت��ري باغ فيض 
اعتراف كردند. در حال حاضر مأمور پليس كه در اين 
حادثه مجروح شده در بيمارستان بستري است و زني 
هم كه در اين حادثه مجروح شده بود همچنان تحت 

درمان قرار دارد. 
    بازداشت 11 عضو باند

سرهنگ مرتضي نثاري، معاون مبارزه با جرائم جنايي 
پليس آگاه��ي تهران ب��زرگ هم گفت ك��ه متهمان 
دس��تگير ش��ده مرتبط با اين باند در مجموع 11 نفر 
هستند. اين افراد از حدود 1۹ سال تا ۳2 سال سن داشته 
و اكثر آنان داراي سوابق متعدد كيفري هستند. وي با 
بيان اينكه هشت عضو باند قبالً بازداشت شده اند گفت 
در پرونده اين افراد مواردي نظير سرقت مسلحانه 
از چندين طالفروشي، سرقت مسلحانه از منازل 
و درگيري مس��لحانه وجود دارد. وي ادامه داد: 
اين افراد عالوه بر مقادي��ر زيادي طال و جواهر 
چندين برگ سند متعلق به خانه و خودرو را 
نيز از گاوصندوقي ربوده بودند. همچنين يك 
كاله خود و سينه ريز كه بنا بر اعتراف سارقان 
قدمت آن به دوران اشكاني مي رسد نيز از 
مخفيگاه اين افراد كشف و ضبط شده است 

كه البته درباره قدمت آن راستي آزمايي خواهد شد.

برگ س�بز) برگ اعام وضعيت(، سند مادر ) سند كمپانی( و 
برگ عوارض تا سال 96 خودرو سواری س�ايپا مدل 1390 به 
رنگ س�فيد روغنی به ش�ماره موتور 4218697 و به شماره 
شاسی S1422290285341 و به ش�ماره انتظامی 87 ايران 

835 د 39 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است./ تبريز

سند مالكيت خودرو سوارى ليفت بك سيستم پروتون تيپ
 S4PHNM5930 مدل2007به شماره موتور GEN2
وشماره شاسىPL1CM6LNL7G104886وشماره 
پالك574م64 ايران66 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط است.
گلستان

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

فاقد سند  اراضى وساختمان هاى  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  هيات موضوع 
رسمى آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى شماره 14006030602200534هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى 
مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
ازفريمان  شناسنامه65صادره  بشماره  عباسعلى  فرزند  فريمانى  زارع  حلمى  محمد 
واقع  از276اصلى  فرعى  به مساحت559،68مترمربع پالك77  باب ساختمان  دريك 
است.لذابمنظور  محرزگرديده  متقاضى  رسمى  مالكيت  ازمحل  دربخش13خريدارى 
اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهى ميشوددرصورتى كه اشخاص نسبت 
به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهى بمدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد،ظرف مدت 
يكماه   ازتاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
است درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول1400،6،21 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،7،4

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/4563تاريخ 1400/04/16  
رأى شماره 139960310004017735-1399/12/20 هيأت  برابر    ((3787506))
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سعيد حاجى 
زاده  ولوكالئى فرزند حسين به شماره شناسنامه 1400 شماره ملى 2060968951 
صادره بابل نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 
118/42 مترمربع پالك 2326/102/12125 اصلى واقع در حمزه كال بخش دو غرب 
بابل خريدارى از آقاى ابوالقاسم بازيار و شركاء  محرز گرديده است،  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 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 مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/20 نوبت دوم 1400/07/04 .م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك
 شهرستان بابل
شناسه آگهى: 1185360

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
  1400/6/3 پرونده:03/1400/6432تاريخ  شماره  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و 
هيأت   1399/12/23-139960310004017756 شماره  رأى  برابر    ((3812017))
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
مستقر در ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم زهرا طاهرنژاد 
اميرى فرزند عابدين به شماره شناسنامه 1647 شماره ملى 2064873058 صادره بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 84/30 مترمربع 
از آقاى  بابل خريدارى  پالك 4868/4/152 اصلى واقع در حاجى كال بخش دو غرب 
محمدعلى آهنگر  محرز گرديده است،  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 
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 مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار 

نوبت اول 1400/06/20 نوبت دوم 1400/07/04 .م/الف 
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك
  شهرستان بابل
شناسه آگهى: 1185463

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/4563تاريخ 1400/04/16  
رأى شماره 139960310004017735-1399/12/20 هيأت  برابر    ((3787506))
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سعيد حاجى 
زاده  ولوكالئى فرزند حسين به شماره شناسنامه 1400 شماره ملى 2060968951 
صادره بابل نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 
118/42 مترمربع پالك 2326/102/12125 اصلى واقع در حمزه كال بخش دو غرب 
بابل خريدارى از آقاى ابوالقاسم بازيار و شركاء  محرز گرديده است،  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 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 مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/20 نوبت دوم 1400/07/04 .م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك
 شهرستان بابل
شناسه آگهى: 1185360

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
  1400/6/3 پرونده:03/1400/6432تاريخ  شماره  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و 
هيأت   1399/12/23-139960310004017756 شماره  رأى  برابر    ((3812017))
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
مستقر در ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم زهرا طاهرنژاد 
اميرى فرزند عابدين به شماره شناسنامه 1647 شماره ملى 2064873058 صادره بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 84/30 مترمربع 
از آقاى  بابل خريدارى  پالك 4868/4/152 اصلى واقع در حاجى كال بخش دو غرب 
محمدعلى آهنگر  محرز گرديده است،  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 
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 مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار 

نوبت اول 1400/06/20 نوبت دوم 1400/07/04 .م/الف 
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك
  شهرستان بابل
شناسه آگهى: 1185463

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
گواهينام�ه موقت پايان تحصيات دوره كارشناس�ی اينجانب الهه پارس�ا 
فرزند احمد به شماره شناس�نامه /كد ملی 5300020974 صادره از سمنان 
در مقطع كارشناسی رش�ته مامايی صادره از واحد دانشگاهی آزاد سمنان 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار می باش�د.  از يابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اس�امی واحد سمنان به نشانی سمنان، كيلومتر 
5 جاده سمنان دامغان،مجتمع دانش�گاه آزاد اسامی واحد سمنان ارسال 

نمايد./ سمنان

اداره کل ثبت اسناد وامالک
 استان خراسان رضوی

 آگهی موضوع ماده ۳ قان��ون وماده 1۳ آيين نامه قان��ون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

 برابررای ش��ماره 1۴۰۰۶۰۳۰۶271۰۰1۳۵2 هيات موضوع قان��ون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه باقری فرزند 
علی دريك سهم مشاع از دوازده سهم شش��دانگ يك باب منزل به مساحت 181/7۰ 
مترمربع قس��متی از پالك ۶۵ اصلی واقع در بلوار اول طبرسی نرسيده به ميدان فجر- 
روبه روی ايستگاه بی آرتی سمت راس��ت پالك 1۶2۳ متعلق به خود متقاضی )سهم 
اراالرث( محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود. درصورتيكه اشخاص نس��بت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند ،می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشائی رييس ثبت اسناد وامالك منطقه ۵ مشهد- م الف8۹8

 تاريخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/۶/2۰       تاريخ انتشار نوبت دوم:1۴۰/7/۴

صبح ديروز فرزاد 2۶ ساله سر دسته باند سارقان مسلح كه هنگام سرقت 
از خانه اي در نزديكي پارك نهج البالغه در درگيري مسلحانه با مأموران 
كالنتري 1۴۰ باغ فيض زخمي شده و فرار كرده بود ، پس از دستگيري با 

ويلچر براي بازجويي به دادسراي ويژه سرقت منتقل شد. 
متهم در حالي كه پاي راستش باند پيچ و به صورت افقي روي ويلچر قرار 
گرفته بود، مقابل بازپرس به جرم هاي ارتكابي اقرار كرد. مردي كه چند 
روز قبل با اسلحه كالشنيكف دو مأمور را به رگبار بسته بود و در جريان 
آن يك مأمور و يك زن رهگذر را به شدت زخمي كرده بود حاال مقابل 
قاضي اشك مي ريخت و اظهار پشيماني مي كرد. او متوجه شده بود كه به 
آخر خط رسيده و مي  دانست كه احتماالً طناب دار يا حبس هاي طوالني 
مدت در انتظارش است. متهم پس از اعتراف براي تحقيقات بيشتر در 

اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
  چقدر درس خواندي ؟ 

سيكل دارم.
چرا ادامه تحصيل ندادي ؟ 

پدرم كارگر بود و در آمد خوبي نداش��تيم و از طرف��ي هم اطرافيان و 
دوستانم همه خالفكار بودند و سرقت مي كردند و ما هم كمتر به فكر 

درس خواندن بوديم.
به خاطر اينكه دوس�تانت خافكار بودند شما و برادرت 

تصميم گرفتيد باند سرقت تشكيل بدهيد ؟ 
به خاطر فقر ،  بدبختي و بي پولي بود. مي خواستيم زود پولدار شويم و 

زندگي الكچري داشته باشيم كه نشد. 
سابقه داري ؟ 

بله چهار س��ال قبل به اتهام آدم ربايي و درگيري دس��تگير شدم و به 
زندان افتادم. 

چرا ؟ 
آن زمان تصميم به س��رقت از خانه  ها را گرفتيم كه فهميديم مردي 
ريموتي ساخته است كه با آن تمامي ريموت هاي درهاي ورودي هك 
مي شود. ما مي خواستيم آن ريموت مادر را از او بخريم و با آن به سرقت 
برويم اما سازنده اش مي گفت 1۰۰ ميليون تومان كه با او درگير شدم و 
با اسلحه پالستيكي كه داشتم او را تهديد كردم و 2 ساعت او را گروگان 
گرفتم و بعد هم او را رها كردم كه از من شكايت كرد و به زندان افتادم. 

بعد چه شد ؟ 
من دو سال زندان بودم تا اينكه آزاد شدم و بعد با برادرم و چند نفر از 
دوستانمان تصميم گرفتيم به صورت مسلحانه از طالفروشي ها سرقت 

كنيم و سرقت هاي سريالي طالفروشي ها را شروع كرديم. 
چند تا سرقت از طافروشي داشتيد ؟ 

چهار تا سرقت مسلحانه داشتيم. دو سال پيش شروع كرديم كه در 
اولين سرقت مسلحانه از سرآسياب مالرد ۳/۵كيلو طال سرقت كرديم 
و بعد در دومين س��رقت از محله باغ فيض شهرس��تان اسالمشهر از 
طالفروشي 2/۵كيلو سرقت كرديم. بعد از اين دو سرقت مسلحانه ديگر 

از شهريار و اسالمشهر داشتيم كه در هر دو ناكام مانديم. 
پس از اين سرقت هاي س�ريالي برادرت و همدستانش 

دستگير شدند ؟ 
بله، البته من و برادرم به شهرستان كوهدشت رفته بوديم كه خانواده ام 
با خانواده ديگري درگير شده بودند و برادرم با اسلحه با آنها درگير شد و 

بعد هم دستگير شد كه من فرار كردم. 
بعد از دستگيري برادرت و همدستانت دوباره شما تصميم 

به سرقت هاي سريالي گرفتي ؟ 
برادرم روانه زندان شد و براي آزادي او بايد رد مال مي كرديم كه خيلي 
باال بود. به همين خاطر من تصميم گرفتم همراه يكي از دوستانم به 

صورت مسلحانه از خانه ها سرقت كنيم. 
توضيح بده. 

ما يك ريموت داش��تيم كه م��ادر بود و هم��ه ريموت هاي درهاي 
ورودي را هك مي كرد و خيلي راحت درها باز مي شد و ما وارد خانه 
مي شديم و معموالً هم طال ، پول و اسناد سرقت مي كرديم تا اينكه 
در آخرين سرقت با مأموران كالنتري 1۴۰ باغ فيض درگير شديم و 

من زخمي شدم. 
درباره آن درگيري توضيح بده.

من همراه نامزدم و دوس��تم با خودرومان به كوچه اي در اطراف 
پارك نهج البالغه رفته بوديم. از قبل خانه اي را در نظر داشتيم 
براي س��رقت كه مأموران كالنتري از راه رس��يدند. من از آينه 
خودرو ديدم كه آنها كلت هاي كمري شان را مسلح كردند و يكي 
از آنها به طرف ما آمد. وقتي به ما نزديك ش��د مدارك خواست 
كه به جاي مدارك، اسلحه كالشنيكف را برداشتم و به سوي او 
تير اندازي كردم كه زخمي شد. بعد از آن همكارش راه ما را بست 
و به سوي ما تيراندازي كردند كه من ازناحيه پا زخمي شدم. در 
حالي كه به س��وي هم تيراندازي مي كرديم همدستم و نامزدم 
مرا كشان كشان به طرف اتوبان بردند و آنجا راه خودروی پژويي 
را س��د كرديم و راننده هم با ديدن ما كه مسلح بوديم از ترس از 
خودرواش پياده شد و ما هم خودرواش را برداشتيم و به سرعت 

از محل گريختيم. 
خبر داشتي كه يك زن هم با تيراندازي شما زخمي 

شده بود ؟ 
آن لحظه نه، اما بعد در روزنامه ها خواندم. 

بعد كجا رفتيد ؟ 
مرا به خانه اي كه در صفا دشت اجاره كرده بودم، بردند و خودرو را 

هم در محله مالرد رها كردند. 
چطور مداوا شدي ؟ 

گلوله كه از پام خارج شده بود و دوستم يك نفر را به خانه آورد و 
پاي مرا باند پيچ كرد. 

در اين سرقت ها چقدر گيرت آمد ؟ 
حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون تومان.

با پول هاي سرقتي چه كار كردي ؟ 
هيچي، اصاًل متوجه نشدم چطور خرج شد. 

چطوري ؟ 
يادم است از شهرام جزايري پرسيدند با يك ميليارد اختالس چه 
كار كردي ؟ گفت از تهران تا دم عوارضي كه رفتم از يك ميليارد، 
يك ميليون تومان باق��ي ماند. االن هم هزينه ها باال اس��ت ، يك 
كافه كه با نامزدت بري 2ميليون تومان هزينه اش مي شود. پول 
بي  ارزش شده است و پول باد آورده هم كه خيلي زود باد مي برد. 

اسلحه ها را از كجا تهيه كردي؟
شهر ما پر از اسلحه است. فقط قيمتش فرق مي كند و به راحتي در 

دسترس است. 
حاال چرا گريه مي  كني ؟ 

پشيمان شده ام. 

زندگی الکچری می خواستیم 

نجات از مرگ با پرداخت ديه سارق مسلح  امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

محمدمهدی صافی | جوانگفت وگو با سردسته باند 

رهب�ر معظ�م انق�اب اس�امی ب�ا درخواس�ت رئي�س بني�اد 
ش�هيد و ام�ور ايثارگ�ران مبن�ی ب�ر در حك�م ش�هيد تلق�ی 
ش�دن علی لن�دی نوج�وان ف�داكار اي�ذه ای موافق�ت كردند.
 آقای قاضی زاده هاشمی رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در نامه ای 
به رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به فداكاری علی لندی كه با ايثار و از 
خودگذشتگی برای نجات جان دو تن از هموطنان به دل آتش زد و روز 
گذشته بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی جان باخت، درخواست 
كرد كه اين نوجوان غيور در حكم شهيد تلقی شود كه حضرت آيت اهلل 

خامنه ای با اين درخواست موافقت كردند.
    اباغ پيام تسليت حضرت آيت اهلل خامنه اي 

در تماسي از دفتر رهبر انقالب اس��المي با خانواده علي لندي مراتب 
تس��ليت حضرت آيت اهلل خامنه اي اب��الغ و با اين خان��واده داغديده 

همدردي شد. 
     تشييع باشكوه پيكر نوجوان فداكار در ايذه 

 حكايت فداكاري علي لندي كه با گذشت از جان خود، نجات بخش دو زن 
همسايه شد حاال مرزها را در نورديده و قلب هاي بسياري را با خود همراه 
كرده است. پيكر سوخته علي روز گذشته با اندوه بدرقه كنندگان در 
شهرستان ايذه تشييع شد و حماسه حسيني را در روزهايي كه به اربعين 
حسين نزديك مي شود زنده كرد. حاال همه مي دانند علي آرزو داشت در 
پياده روي اربعين شركت مي كرد، اما تقدير به گونه اي ديگر براي او رقم 
خورد و زائران اربعين و سياه پوشان حسين پيام رسان فداكاري او شدند. 
ساعت 1۶ روز گذشته گلزار شهداي روستاي بلوطك لندي جايي بود 
كه تابوت علي در حالي كه مزين به پرچم ايران شده بود به آنجا رسيد و 
سوگواران حسين پيكر علي را به خاك سپردند. خانواده علي كه داغدار 
حادثه هستند هر چند رفتن او را باور ندارند، اما همدلي همه ايران را با 
خود همراه دارند. زنده نگه داشتن نام علي و روايت شدن فداكاري او حاال 
مطالبه اي عمومي شده تا داستان قهرماني و فداكاري او همان طور كه 

اين روزها سينه به سينه نقل مي شود براي هميشه زنده بماند. 
    دانش آموز مكتب دفاع مقدس 

همچنين رئيس جمهور در مراسم آغاز سال تحصيلي با گرامي داشت ياد 
و خاطره نوجوان فداكار گفت كه علي لندي نشان داد دانش آموز مكتب 
دفاع مقدس و از خودگذشتي و ايثار است. حجت االسالم رئيسي در پيام 
خود هم آورده است: »نام اين نوجوان عزيز كه دالورانه و پروانه وار به دل 
آتش زد تا جان دو انسان را نجات دهد، در شمار قهرمانان ملي اين مرز 
و بوم و در امتداد حسين فهميده ها و بهنام محمدي ها ثبت خواهد شد. 
داستان ايثار اين قهرمان ملي، بايد به زبان هنر و قلم اصحاب فرهنگ و 
رسانه به گونه اي تاريخي روايت ش��ود تا اين نوجوان اسوه، الهام بخش 
نسل هاي آينده فرزندان ايران اسالمي باشد. بي شك، هر ايراني به داشتن 

چنين فرزندان غيوري به خود مي بالد.«
  رئيس قوه قضائيه، رئيس مجلس، اعضاي هيئت دولت،     وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي ،  دبيركل جامعه اسالمي فرهنگيان كشور و رئيس كل 
ديوان محاسبات كشور نيز  با تماس تلفني يا صدور پيام هاي جداگانه اي، 

درگذشت اين نوجوان فداكار را تسليت گفتند. 

موافقت رهبر انقالب
 با شهید تلقی شدن

 علی لندی


