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مورد عجيب مرد طالفروش

حسينفصيحي

هشدار به خانوادهها
در مراقبت از كودكان

س�ارقان مس�لح بعد از اينك�ه مرد
طالفروش را به شدت مجروح كردند
موفق ش�دند ،طالهاي او را س�رقت
كنند .متهمان بعد از دستگيري با قرار
وثيقه آزاد شدند و براي جلب رضايت
طالفروشويرابهمرگتهديدكردند.
درگيري بي�ن طالفروش و س�ارقان
س�رانجام به قتل يك�ي از همراهان
سارقان منجر شد ،بنابراين شاكي اين
بار به اتهام قتل بازداشت و به قصاص
محكوم شد .او در مدت 9سالي كه در
زندانبهسرميبرد،برايجلبرضايت
اوليايدم تالش ك�رده و در حالي كه
توانس�ته رضايت چند نف�ر از آنها را
جلب كند ،براي جل�ب رضايت بقيه
ناكام مانده و در زندان بالتکليف است.

اينروزها پروندههاي بسياري با موضوع تعرض به كودكان در محاكم كيفري
يك استان تهران در حال رسيدگي است .مرتكبان اين پروندهها مهاجران
غيرقانوني هستند كه وارد كشور ميشوند .بيتفاوتي ساختارهاي قانوني
كشور نسبت به كنترل مرزها در چند دهه گذشته منجر به بروز آسيبهاي
اجتماعي بسيار شده است .بخش عمدهاي از افرادي كه به صورت غيرقانوني
وارد كشور ميشوند با هويتهاي جعلي زندگي ميكنند و بعد از بروز جرم از
شهريبهشهرديگرمهاجرتميكنندوبهحياتمجرمانهخودادامهميدهند
كه پروندههاي بسياري در اين بارهمنتشر كردهايم.
كودكان از جمله افراد آسيبپذير جامعه هستند كه قدرت دفاع ندارند و در
صورتي كه مراقبتهاي الزم از آنها صورت نگيرد به راحتي در معرض آسيب يا
سوء استفاده قرار ميگيرند .آسيبهاي جنسي كه متوجه كودكان ميشوند
زندگي آنها و خانوادههايشان را در معرض خطر جدي قرار ميدهد .خطر
مورد اش��اره در مناطقي كه به كارگيري مهاجران غيرقانوني در حال انجام
است اعالم شده است ،بنابراين توصيههاي مراقبتي از كودكان بايد از سوي
خانوادهها در اين مناطق به شدت مورد توجه قرار گيرد .اخبار و گزارشهاي
جرائم عليه اطفال خصوصاً جرائم جنسي به دليل پيامدهاي ناگواري كه به
دنبال دارد از سوي رس��انههاي رسمي يا منتشر نميشود يا با احتياط زياد
منتشر ميشود ،بنابراين عدم انتشار اين دست از اخبار و گزارشها به منزله
عدم شكلگيري پروندهها نيست.
اينروزهاخانوادههايبسياريباآسيبمورداشارهدرگيرهستندكهمرتكبان
آن مهاجران غيرقانوني هس��تند كه يا بازداشت شده يا متواري هستند كه
ساختارهاي سياسي و قانوني بايد براي مقابله با سونامي مهاجران غيرقانوني
به دنبال يك راهكار عملي و اساسي باشند.
اتباع ايراني در صورتي كه به صورت غيرمجاز وارد كشورهاي ديگرشوند به
سرعت بازداشت میشوند و در شرايط خيلي دشوار قرار ميگيرند ،بنابراين
شدت سختگيريها سبب شده رغبت براي ورود غيرمجاز به كشورهاي
ديگردركمترينحدممكنقرارگيرد.بيتفاوتينسبتبهاينپديدهغيرمجاز
عالوه بر آسيبهاي اجتماعي كه به دنبال داشته و دارد ،ساختار امنيتي را هم
با چالشهاي زياد مواجه خواهدكرد .مثل حادثهاي كه از س��وي مهاجران
غيرقانوني در حرم رضوي رقم خورد و به شهادت طالب جهادي منجر شد.
جمهوري اسالمي در چند دهه گذشته به دليل حسن همجواري و اشتراكات
مذهبي و فرهنگي همواره پذيراي مهاجران قانوني بوده ،اما پذيرايي نبايد به
قيمت از دست رفتن ساختارهاي اجتماعی ،سياسي و امنيتي تمام شود.

به گزارش ج��وان ،پاييز س��ال 92به
مأم��وران پلي��س تهران خبر رس��يد
س��ارقان با حمله به مردي طالفروش
وي را زخم��ي و از مح��ل گريختهاند.
مرد طالف��روش كه رضا نام داش��ت و
به علت شدت جراحت در بيمارستان
بستري بود به پليس گفت« :امشب از
مغازه به خانه برميگشتم و در حاليكه
مقداري طال همراهم بود ،چند سارق به
من حمله كردند .آنها مرا با ضربات قمه
زخمي كردند و بعد از سرقت طالهايم
گريختند».
آن مرد بعد از طرح اين شكايت تحت
درمان قرار گرفت و بعد از بهبود نسبي
براي چهره نگاري به اداره آگاهي رفت،
اما نتوانست چهره سارقان را شناسايي
كند .تحقيقات براي شناسايي سارقان

ادامه داشت تا اينكه چند ماه بعد آنها
در سرقت ديگري دستگير شدند و در
روند بازجوييها به س��رقت از صاحب
طالفروشي نيز اعتراف كردند ،سپس
با قرار وثيقه آزاد شدند.
پرونده در جريان بود كه خبر رس��يد
س��ارقان بعد از آزادي از زن��دان براي
جلب رضايت طالفروش به س��راغ وي
رفته و با او درگير ش��دهاند و در جريان
درگيري يكي از س��ارقان جان باخته
اس��ت .اين بار رضا تحت بازجويي قرار
گرفت و گفت« :بعد از اينكه س��ارقان
مرا زخمي كردند ،راهي بيمارس��تان
شدم و حدود 14ميليون تومان هزينه
كردم .آنها بعد از اينكه با قرار وثيقه آزاد
شدند ،سراغم آمدند تا رضايت بگيرند،
اما قب��ول نكردم .چند ب��اري به مغازه
و خانهام آمدند تا آخرين بار برايش��ان
شرط گذاش��تم ،اگر مبلغي كه هزينه
درمانم ش��ده اس��ت را پرداخت كنند
رضايت ميدهم».
متهم ادامه داد و گفت« :سارقان شرطم
را قبول نكردن��د و گفتن��د همين كه
طالهايم را پس دادهاند ،كافي اس��ت.
باالخره اين ك��ش و قوسها ادامه پيدا
كرد تا قرار شد روزي همديگر را ببينيم و
آخرين صحبتها را با هم داشته باشيم.
روز حادثه از ترس يك اسلحه همراهم
بردم ،چون آنها آدمهاي خشني بودند
و ميترس��يدم به من آسيبي برسانند.
همين هم شد سر قرار آنها با من درگير
شدند و به طرفم حمله كردند .چارهاي
نداشتم جز اينكه يك تير هوايي شليك

كنم ،ولي تير كمانه كرد و به يكي از آنها
برخورد كرد .آن پس��ر جوان در سرقت
نقشي نداشت ،اما آن روز همراه سارقان
س��ر قرار آمده بود كه متأسفانه زخمي
شد و بعد هم فوت كرد».
متهم با اقرار به جرم��ش راهي زندان
ش��د و پرونده با صدور كيفرخواس��ت
ب��ه دادگاه كيفري يك اس��تان تهران
فرستاده ش��د .متهم چند بار در شعبه
دوم دادگاه محاكم��ه و س��رانجام ب��ا
درخواست اوليايدم به قصاص محكوم
ش��د .بعد از صدور اين رأي پدر و مادر
مقتول فوت كردن��د و بعد از فوت آنها
بود كه خانواده متهم توانستند رضايت
چند نفر از خواه��ر و برادرهاي مقتول
را جلب كنن��د .به اي��ن ترتيب متهم
با نوش��تن نامهاي درخواس��ت تعيين
تكليفي كرد.
با اين درخواست متهم بار ديگر مقابل
هيئت قضايي ش��عبه دوم به رياس��ت
قاضي زالي قرار گرفت .با اعالم رسميت
جلسه متهم به جايگاه رفت و گفت« :با
فوت پدر و م��ادر مقت��ول ،خانوادهام
توانس��تند ب��ا پرداخت دي��ه رضايت
پنجنف��ر از اوليايدم را جل��ب كنند،
اما سه نفر از خواهر و برادرهاي مقتول
راضي به گذشت نيستند 9 .سال است
در زندان��م و درخواس��ت دارم هر چه
زودتر تكليفم مشخص ش��ود .در اين
مدت خيلي سختي كشيدهام و تنبيه
شدهام حاال درخواست كمك دارم».
بعد از اعالم ختم جلسه ،هيئت قضايي
جهت صدور رأي وارد شور شد.

مردي كه قرار بود داماد شود ،قاتل شد

مهاج�ر غيرقانون�ي افغان كه متهم اس�ت
در جريان يك نزاع مرد ميانج�ي را به قتل
رساندهاست ،بازداشت ش�د .متهم مدعي
است براي عملي كردن شرط خانواده دختر
مورد عالقهاش به ص�ورت غيرقانوني وارد
ايران شده بود كه دستش به خود آلوده شد.

به گزارش جوان ،نیمهشب جمعه30ارديبهشت
امسال قاضي محمد رضا صاحبجمعي بازپرس
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس
تلفني مأموران كالنتري 160خزانه از قتل پسر
جواني در يك��ي از خيابانه��اي حوالي خزانه
با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان ادارهدهم
پليس آگاهي راهي محل ش��د .تيم جنايي در
گفتوگو با متهم
محبچرامردجوانرابهقتلرساندي؟
من و دوستم با دو پسر جوان كه قمه و چاقو به
دست داشتند درگير شده بوديم و وقتي مقتول
وارد درگيري شد فكر كردم او به پشتيباني از آن
دو وارد درگيري شده است ،اما بعدا ً فهميدم او
وقتي صداي درگيري ما را ميشنود از خانهاش
بيرون ميآيد و براي ميانجيگري وارد درگيري
ميشود .آن لحظه من گيج بودم و اص ً
ال نفهميدم
مقتول چطور وارد درگيري شده چون به طرف
ديگري نگاه ميكردم و االن هم خيلي پشيمان
هستم.
علت درگيري چه بود؟
من چند روز قبل به اين كارگاه خياطي آمدم و
ش��روع به كار كردم .البته قبل از اين در كارگاه

محل حادثه روبهروي كارگاه خياطي با جسد
مرد 30سالهاي به نام سامان روبهرو شدند كه
حكايت از آن داشت در درگيري با اصابت ضربه
پيچ گوشتياي به قلبش به قتل رسيده است.
بررس��يهاي مأم��وران پليس نش��ان داد اين
درگيري مرگبار دقايقي قبل بين دو پسر جوان
با دو كارگ��ر كارگاه خياطي كه ه��ر دو افغان
هستند ،رخ داده است كه در جريان آن سامان
براي ميانجيگري وارد درگيري ميش��ود ،اما
با ضربه پيچ گوشتي پس��ر افغان به كام مرگ
ميرود.
همچنين مشخص شد قاتل در اين درگيري از
سوي مأموران كالنتري بازداشت شد ،اما افراد

ديگر موفق به فرار شدهاند.
صبح ديروز قاتل كه پس��ر 22س��الهاي به نام
محب اس��ت به دادس��راي امور جنايي تهران
منتقل شد و در بازجوييها با اظهار پشيماني
به قتل مرد ايراني اعتراف كرد .متهم در ادامه
براي تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس جنايي
در اختيار كارآگاه��ان ادارهدهم پليس آگاهي
قرار گرفت.
محب لباس آستين كوتاه و شلواري پاره و كهنه
به تن دارد ،با دستاني دس��تبند زده و پاهايي
در غ��ل و زنجي��ر مقابل قاض��ي روي صندلي
نشسته است و با گريه به قتل اعتراف ميكند.
او عاشق دختري در افغانستان است كه پدرش

ديگري در منطقه مرتضي گرد كار ميكردم كه
براي كار بيش��تر و در آمد بيشتر به اين كارگاه
آمدم .آن شب من و دوستم در حال شام خوردن
بوديم كه صداي درگيري از بيرون شنيديم.
وقتي در را باز كرديم دو پس��ر قمه به دست با
پا به در زدند و وارد كارگاه خياطي شدند .آنها
مدام سراغ جواد را میگرفتند .بعدا ً فهميدم كه
آنها از جواد كه كارگر خياطي بوده يك ميليون
تومان طلب دارند.
هر چق��در ما گفتيم ج��واد اينجا نيس��ت آنها
باور نميكردند و ما را كت��ك ميزدند .آنها با پا
ضربه محكمي به فك يكي از دوستانم زدند به
طوري كه او نيمه بيه��وش روي زمين افتاد و
بعد با برداشتن اموال ما از كارگاه بيرون رفتند.
سپس ما هم بيرون رفتيم تا وسايلمان را از آنها
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ﺫﻛﺮﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚﻣﺎﻩ
ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺘﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1401/3/17:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1401/3/1 :
ﺣﺠﺖﺍﻟﻪ ﺗﺠﺮﻯ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﮔﺎﻥ

ش��رط گذاش��ته بايد براي كار به ايران بيايد
و بعد با دس��ت پر ب��ه خواس��تگاري دخترش
برود .با هزار ترس و لرز چند ماه قبل به صورت
غيرقانوني پس از عبور راهه��اي صعب العبور
و بازي با جان��ش وارد ايران ميش��ود به اميد
اينكه پولدار ش��ود و به كش��ورش برگردد و به
عش��قش برس��د .ميگويد :از ورود غير قانوني
به ايران ميترسيدم ،چون ش��نيده بودم افراد
زيادي در بين راه جان خودش��ان را از دس��ت
ميدهند ،اما براي ازدواج با دختر مورد عالقهام
راه كوه و بيابان را گرفتم و ب��ه ايران آمدم كه
شايد به آرزويم برس��م ،كاش نميآمدم و االن
قاتل نبودم.

بگيريم كه با هم درگير ش��ديم و من به اشتباه
مرد ميانجيگر را زدم( .گريه ميكند)
چرا گريه ميكني ؟
دلم براي دختر مورد عالقهام تنگ شده است.
پدرش شرط گذاش��ته بود در صورتي با ازدواج
ما موافقت ميكند كه به اي��ران بيايم و من هم
براي رسيدن به دختر مورد عالقهام غير قانوني
به ايران آمدم واي كاش نميآمدم.
چرا شرط گذاشته بود؟
مي گفت همه بس��تگانش به ايران رفتهاند و با
پول و طالي زيادي به افغانستان برگشتهاند و
زندگي خوبي دارند .شرط گذاشت به ايران بيايم
و با دست پر به خواستگاري دخترش بروم.
من ميترسيدم و شنيده بودم كه افراد زيادي
هنگام ورود غير قانوني به ايران در كوه و بيابان

جان خود را از دست ميدهند .خبر داشتم در
مرز ما را به ص��ورت گروهه��اي  20و  25نفره
داخل خودروی س��واري به مركز ايران منتقل
ميكنند و گاهي هم در تصادفات مرگبار تعداد
زيادي جانشان را از دس��ت ميدهند ،اما براي
رسيدن به عشقم با ترس و لرز به ايران آمدم.
چطوري وارد ايران شدي؟
من همراه تعداد ديگري از مرز پاكس��تان از راه
كوهس��تاني و مناطق صعب العبور وارد ايران
ش��دم و حتي در ميانه راه يكي از همراهانم از
كوه س��قوط كرد و جان باخت ،اما ما سالم وارد
ايران شديم.
حرف آخر.
قرار بود به زودي داماد شوم اما االن قاتل شدهام
و خيلي پشيمانم.

سازمان آگهيهاي
روزنامه جوان
تلفنيآگهيميپذيرد
88498458

رضايت مادر
ازبخششاعضايبدنفرزند
محبوبهقرباني

محمد بياتي پس�ر 24س�اله مربي س�واركاري بود و به اسب سواري
عالقه بس�ياري داشت و توانس�ته بود در مسابقات اس�بدواني چند
مدال بگيرد .در يكي از تمرينهايش از روي اسب به زمين سقوط كرد
و به يكي از بيمارستانهاي شيراز منتقل ش�د .او چند روز در كما بود
و تالش پزش�كان براي نجات وي ثمر نداش�ت و با رضايت خانوادهاش
اعضاي بدنش در بيمارس�تان امام خميني تهران ب�ه بيماران نيازمند
زندگي دوباره بخشيد كه در اين باره با مادرش به گفتوگو نشستهايم.

چند فرزند داريد و محمد فرزند چندم خانواده بود؟
سه فرزند داشتم .دو پسر و يك دختر .محمد پسر بزرگترم بود كه خدا او را
از ما گرفت.
متأهلبود؟
خير ،قرار بود برايش به خواستگاري برويم كه فرصت نشد.
محمد شغل ديگري داشت؟
خير ،او ليسانس حسابداري داشت ،اما غير از مربي سواركاري شغل ديگري
نداشت.
شما از شغلش راضي بوديد؟
محمد در مدتي كه س��واركاري ميكرد چند بار زمين خورده بود و دست و
پايش شكسته بود .به همين خاطر از او خواستيم اين شغل را رها كند و دنبال
شغل ديگري برود ،اما قبول نكرد و ميگفت عاشق اسب است و نميتواند از
اين كار دل بكند.
ازروزحادثهتعريفكنيد.چطورفهميديدمحمددربيمارستان
است؟
بعدازظهر روز جمعه  27اسفند سال گذشته بود .من مشغول كار خانه بودم
كه تلفن زنگ زد .آنرا برداشتم و دوست محمد گفت پسرم از اسب افتاده و در
بيمارستاناست.بالفاصلههمراهشوهرمبهبيمارستانرفتيمكهمتوجهشديم
او بيهوش شده است .مضطرب بودم روي صندلي راهروي بيمارستان نشسته
بودم و همين طور دعا ميكردم و خدا را صدا ميزدم كه شوهرم گفت سطح
هشياريمحمدپاييناستوبهكمارفتهاست.اوگفتتنهاكاريكهبايدانجام
دهيم دعا است تا خدا بخواهد و زودتر به هوش بيايد .هر نذري بود نيت كردم و
فقط خدا را صدا ميزدم ،ولي سرنوشت محمد طور ديگري رقم خورد.
درباره اه�داي اعضاي بدن محمد خود دكتر با ش�ما صحبت
كرد؟
پزشك وقتي از زنده ماندن پسرم نا اميد شد ،شوهرم را به اتاقي دعوت كرد و در
اين باره با او صحبت كرد .او گفته بود پسرمان مرگ مغزي شدهاست و سطح
هشيارياش خيلي پايين است به همين خاطر اميدي به زنده بودن او نيست.
آن پزشك از شوهرم خواسته بود ،رضايت دهيم تا اعضاي بدنش اهدا شود.
همانموقعپذيرفتيد؟
قبولاينموضوعبرايباراولخيليسختبودنميخواستمقبولكنممحمد
رفتني است .تا اينكه براي سومين باري كه پزشك محمد با ما صحبت كرد و
گفت محمد ماندني نيست باالخره تسليم خواست خدا شديم.
به شما گفتند قرار است چه اعضايي از بدنش اهداء شود؟
وقتي شوهرم ميخواست رضايتنامه را امضا كند براي آنها يك شرط گذاشت
و آن شرط اين بود كه به صورت پسرم دست نزنند .آنها هم قبول كردند و تنها
سه عضو بدنش از جمله قلب ،كبد و كليهها اهدا شد.
روز اهدا عضو در بيمارستان بوديد؟
خير ،نميتوانستيم آن لحظهاي كه محمد را به اتاق عمل ميبرند را تحمل
كنم .تنها دختر عموي او لحظه اهداي عضو در بيمارستان بود كه حاال هم
شرايط روحي خوبي ندارد و تحت نظر پزشك قرار دارد.
چه احساسي از تصميمي كه گرفتهايد داريد؟
از نبود محمد خيلي ناراحتم ،اما ته دلم از كاري كه كرده ام راضي هستم .خدا
رو شكر كه احساسات پدر و مادر بودن اجازه نداد اين فرصت را از دست بدهيم.
فقط خيلي دلم ميخواهد كسي راكه گيرنده عضو بوده است ،ببينم .انگار
محمد است كه نفس ميكشد.

درگيري مرگبار پيك موتوريها
بر سر افزایش حقوق

درگي�ري چن�د پي�ك موت�وري در يك�ي از خيابا نه�اي
ش�مالي ته�ران ب�ه م�رگ يك�ي از آنه�ا پاي�ان ياف�ت.

به گزارش جوان ،شامگاه جمعه 30ارديبهشت امسال به مأموران پليس
خبر رس��يد ،چند پس��ر جوان در يكي از خيابانه��اي منطقه نياوران
درگيري خونيني را رقم زدهاند .بررسيهاي مأموران پليس نشان داد
اين درگيري بين ششپس��ر جوان كه همگي به عنوان پيك موتوري
در مغازهاي مشغول به كار هس��تند ،دقايقي قبل رخ داده است كه در
جريان آن دو نفر زخمي و به بيمارس��تان منتقل شدهاند .در حالي كه
مأموران پليس سه نفر از متهمان را دستگير كرده بودند ،با خبر شدند
يكي از افراد زخمي بامداد ش��نبه  13ارديبهشت بر اثر شدت جراحات
در بيمارستان به كام مرگ رفته است .بدين ترتيب با اعالم خبر مرگ
پسر جوان پرونده وارد مرحله تازهاي شد و تيمي از كارآگاهان ادارهدهم
پليس آگاهي به دستور قاضي محمد رضا صاحب جمعي ،بازپرس ويژه
قتل دادس��راي امورجنايي تهران وارد عمل ش��دند .يكي از متهمان
گفت« :ما همه به عنوان پيك موتوري كار ميكرديم و به حق وحقومان
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
معترض بوديم .ما تصميم گرفتيم كار را تعطيل كنيم تا صاحب كارمان
ﺳﻮﺍﺭﻯ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻭ
ﻧﻘﻞ
ﺳﻨﺪ
ﻭ
ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ
ﺑﺮگ
ﺳﺒﺰ،
ﺑﺮگ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ
حقوق بيشتري به ما بدهد ،اما مقتول و دوستش قبول نكردند كه با هم
ﺷـﻤﺎﺭﻩ
پس ازﺭﻭﻏﻨﻰ
ﺳـﻔﻴﺪ
1390
ﻣـﺪﻝ
ﭘﻼﻙفرار
دوستان ما
درگيري يكي از
ﺭﻧﮓرخ داد.
اين اتفاق
شديم و
ﭘﺮﺍﻳـﺪ 132درگير
ﭘﺮﺍﻳـﺪ  132ﻣـﺪﻝ  1390ﺭﻧﮓ ﺳـﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
كردند».
دستگير
سه نفر را
كرد و مأموران
 4234200ﺷـﻤﺎﺭﻩ
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همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران در تالشند تا همدست
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متهمان را دستگير و زواياي پنهان اين حادثه را بر مال كنند.
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ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻰ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻭﺍﺣﺪﺛﺒﺘﻰ
ﻣﺴـﺘﻘﺮ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﺭﺳـﻤﻰ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ
ﻭ
ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ﺷﻤﺎﺭﻩﺑـﻪ
S1412277546367
ﺷﺎﺳـﻰ
ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 407
ﻳﻚﺑﻪﻗﻄﻌﻪ
ﺩﺍﻧﮓ
ﺳﻬﻢ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ600
ﺍﺯ
ﺷـﻤﺎﺭﻩﺍﺯﭘـﻼﻙﺷﺎﺳـﻰ  S1412277546367ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﭘـﻼﻙ
ﺯﻣﻴﻦ1016
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺟﺎﻣﻰ
ﺷﺶﺯﻫﺮﺍ
ﺧﺎﻧﻢ -1
ﺁﻗﺎﻯ
ﭘﻼﻙ  407ﻓﺮﻋﻰ
ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ
ﻛﺪﻣﻠﻰ3673322028ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺍﺯ  600ﺳﻬﻢ ﺷﺶ
ﻭﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺸﻬﺪ
ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ ﻧﻪ
136
1400114412001000930
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰﻛﻪﻛﻼﺳﻪ
ﺯﺍﺑﻞ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺣﺴﻦﺍﻧﮕﺎﺭﻯ
ﻣﺮﻳﻢﻋﻠﺖ ﺳﻬﻞ
ﻧﺎﻡﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻰ
ﺍﻳـﺮﺍﻥ 35ﻭﻯ
ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺳﻬﻞﺍﻧﮕﺎﺭﻯ  136ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ ﻧﻪ
223ﺩ35
ﭘﻮﺭﻧﺎﻧﺴـﺎء223ﺩ 35ﺍﻳـﺮﺍﻥ 35ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺴﻦﭘﻮﺭﻧﺎﻧﺴـﺎء
ﻣﺴﺎﺣﺖﻭﻯ ﺫﻳﻞ
ﺷـﺪﺑﻪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺑﺮﺭﺳﻰﺁﻥﺩﻓﺘﺮ
ﺍﺳـﺖ.ﺑﺎ
ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﻣﻌﻠﻮﻡﺍﺳﺖ
ﺍﻣﻼﻙﺷـﺪﻩ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ
ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﻗﻄﻌﻪ
ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﺍ ﺩﺭ ﺷـﺶ
ﺫﻳﻞ
ﻭﻯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺷـﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻣﻼﻙ
ﺩﻓﺘﺮ
ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﺍﺳـﺖ.ﺑﺎ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰ
ﺳﺎﻗﻂ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﺯ
ﻭ
ﺷﺪﻩ
ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺣﻤﺪ
ﺩﺭﻧﺎﻡ
ﻭﺍﻗـﻊﺑﻪ
ﺩﻓﺘﺮ 381
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺧﺮﮔﻮﺵﺗﭙﻪ
ﺍﺭﺍﺿﻰ
472ﺍﺻﻠﻰ
ﺻﻔﺤﻪﺍﺯ89
71827ﺍﺯﭘﻼﻙ
ﺛﺒﺖﻗﺴـﻤﺘﻰ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
254,97
ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  71827ﺻﻔﺤﻪ  472ﺩﻓﺘﺮ  381ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﺛﺒﺖ ﻭ

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺻﺎﺩﺭ
376047
ﺑﺨﺶ 3ﺳﻨﺪ
120ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺍﺯﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﺻﺎﺩﺭﻩﺑﻪﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻃﺒﻖ ﺭﺃﻯ
ﮔﺮﮔﺎﻥ
ﻧﺎﺣﻴﻪ 2
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ
ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺪ  376047ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻠﻚ
ﺑﻪ
ﻧﺴـﺒﺖ
ﻫﺮﻛﺲ
ﮔﺮﺩﺩ
ﻣﻰ
ﻣﺘﺬﻛﺮ
ﻭ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻧﻮﺑـﺖ
ﻳﻚ
ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺛﺒﺖ،
ﺩﺍﺭﺩ.ﻟﺬﺍﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ
ﺛﺒﺖ ،ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑـﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﻟﺬﻛﺮﺳﻨﺪ
ﻓﻮﻕﻭﺟﻮﺩ
ﻣﺪﻋﻰ
ﺭﺃﻯﻭ ﻳﺎ
ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻛﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯ
ﺩﺍﺷﺘﻪﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ
ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺪﺕ ﺩﻩ
ﻛﺘﺒﻰﺭﻭﻏﻨﻰﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻴﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻏﻨﻰ
ﺁﮔﻬﻰﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺭﻭﺯﺑﻪﺍﺯﻣﺪﺕ
ﺁﮔﻬﻰ
ﻇﺮﻑ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻰﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺑﺎﺷﺪ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺘﺒﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺭﺳﻤﻰ
ﻳﺎ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ
ﺍﺻﻞ ﺳـﻨﺪ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺑﻪ
 11489002662ﻭ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ
ﻳﻚﺑﻪﻣﺎﻩﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺑـﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻣﺪﺕ
ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ
ﺍﺧﺬ
ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ
ﭘﻴﻮﺳﺖﺍﺩﺍﺭﻩ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺫﻛﺮﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺻﻞ
ﺷﺎﺳـﻰﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  11489002662ﻭ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳـﻰ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ
ﺛﺒﺘﻰﺻﻮﺭﺕ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﺯﺗﺎﺭﻳﺦﺗﺴﻠﻴﻢ
NAAA46AA3AG107604
ﺫﻳﺼﻼﺡ
ﻭﺻﻮﻝﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﻋﺪﻡﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻬﻰﻣﺮﺟﻊ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ
ﺗﺴـﻠﻴﻢ
ﺑـﻪﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ NAAA46AA3AG107604ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺭﺳﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﺭﺍﺋﻪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺍﺩﺍﺭﻩﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ
ﺳﻨﺪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻭﺻﻮﻝ
ﻭﻳﺎ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺯﻳﻨـﺎﻝﺭﺳﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﺎﻡﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ
ﺳﻨﺪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻭﻳﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
 35ﺑﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
852ﺩ13
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭﺑﻪ ﻣﻔﻘﻮﺩ852ﺩ 13ﺍﻳﺮﺍﻥ  35ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺯﻳﻨـﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1401/3/17:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ1401/3/1 :
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺩﺭﺟﻪﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﻥ
ﺍﺯﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻭ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰﻣﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪﺳﺎﻗﻂ
ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺑﺸﻴﺮ ﭘﺎﺷﺎﻳﻰ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ 5ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪﺱ
ﻡ.ﺍﻟﻒ692:
ﺣﺠﺖﺍﻟﻪ ﺗﺠﺮﻯ -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﮔﺎﻥ

ﻡ.ﺍﻟﻒ692:

ﺑﺸﻴﺮ ﭘﺎﺷﺎﻳﻰ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺣﻴﻪ 5ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪﺱ

ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺮﻳﺰ

