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حسینفصیحی

ويراني مقابل چشم ناظران

وارد شدن خسارت به س��اختمانهايي که در همسايگي بناهاي در
حال ساخت قرار دارند ،بخشي از آسيبهايي است که همواره در حال
وقوع است .آوار شدن س��اختمان متروپل در آبادان و برجاي ماندن
خسارتهاي جاني ،مالي و حيثیتي فراوان عيان کرد که همواره امکان
بروز تخلف از مسير قانون ميسر بوده است .بنابراين رفتار سازندگاني را
که مسير قانوني براي ساخت و ساز طي ميکنند ،را نميشود به منزله
رعايت شئون انسانيشان هم تلقي کرد .رعايت شئون انساني زماني
علني ميشود که سازندگان بناها به حقوق همسايگان احترام بگذارند
و امنيت رواني و جاني آنه��ا را بهگونهاي تأمين کنند که گويا اعضاي
خانوادهشان در چنين مکانهايي ساکن هستند.
وقتي سازندهاي ش��روع به گودبرداري براي احداث يک بنا ميکند،
امنيت رواني همسايهها ،بهخصوص اگر ساکن بناهاي قديمي باشند
با خطر مواجه ميشود .وقتي س��ازندگان به راحتي ميتوانند چشم
ناظران را با پرداخت رش��وه به روي تخلفها ببندند ،چه سازوکاري
ميتواند امنيت رواني شهروندان را تضمين کند؟
اگر عبارت «حادثه به دلي��ل گودبرداري» را در يک��ي از موتورهاي
جس��توجو دنبال کنيد ،ليس��ت بلندبااليي از حوادثي که به وقوع
پيوستهاندمنتشر ميشود .حوادثي که پيامدهاي جاني و مالي زيادي
به دنبال داش��ته ،اما مانع از تکران آن نشده اس��ت .يکي از تلخترين
اتفاقها چند سال قبل در خيابان طاهري يافتآباد رقم خورد ،جايي
که چهار عضو يک خانواده ميان آوار جانشان را از دست دادند .صاحب
ش
خانه مردي به نام قهرمان بود که بارها به دليل گودبرداري کنار خانها 
به سازنده و شهرداري تذکر داده بود ،اما کسي به هشدار او توجه نکرد
تا اينکه در نيمهشبی ،خانه بر سر خودش و خانوادهاش آوار شد و چهار
عضو خانوادهاش را از دست داد .پرسشهاي اساسي اين بود که چرا
شهرداري با وجود ناامنيهاي عيان به سازنده اجازه فعاليت داد؟ چرا
مهندسان نظام مهندسي بهزعم عيان بودن تخلف ،مانع فعاليت فرد
متخلف نشدند؟
با وجود اينکه به چنين پرسشهايي پاسخ داده نشد ،اما اين سؤاالت
همچنان وجود دارد که چرا در کوچ ه پسکوچههاي شهر ،آن هم مقابل
چشم مردم و در مأل عام چنين تخلفهايي در حال بروز است؟
سازندگاني که به اين شيوه جان و مال ش��هروندان را با خطر مواجه
ميکنند ،حتماً پشتشان به جايي گرم اس��ت .آنها اطمينان دارند
در صورت از دست رفتن جان همس��ايهها در بدترين حالت به اتهام
قتل غيرعمد تحت پيگرد قرار ميگيرند و بيمهها هم خسارتهاي
وارد ش��ده را جبران خواهند کرد و آنها همچنان به حيات خود ادامه
خواهند داد .اينکه ساختار قانوني بايد به وظيفهاش مقابل تخلفهاي
عيان عمل کند ،بديهيترين انتظاري است که وجود دارد ،اما وقتي
حادثهاي به وقوع ميپيوندد مشخص ميشود به توقعات اجتماعي
وقعي گذاشته نمیشود!

صحنهسازي
براي فرار از اتهام قتل پدر
آرمين بينا

پس�ري ك�ه مته�م اس�ت ب�ا همدس�تي م�ادرش ،پ�در
خ�ود را ب�ه قت�ل رساند هاس�ت ،ب�ا صحنهس�ازي
قص�د فري�ب پلي�س را داش�ت ك�ه بازداش�ت ش�د.

به گزارش «جوان» ،اوايل خرداد امس��ال زن ميانسالي همراه پسر
 22س��الهاش در يكي از ش��هرهاي اطراف تهران سراسيمه به اداره
پليس رفت و از گم ش��دن ناگهاني شوهر  52س��الهاش به نام بهرام
شكايت كرد.
شاكي در توضيح ماجرا گفت «:شوهرم امروز صبح برايخرید راهي
تهران شد و قرار بود عصر به خانه برگردد ،اما وقتي دير كرد با تلفن
همراهش تماس گرفتم كه جواب نداد .ساعتي بعد هم تلفن همراهش
خاموش شد و از آن س��اعت به بعد از او خبري نداريم و االن نگرانيم
براي او اتفاق بدي رخ داده باشد».
كشف جسد
با شكايت زن ميانس��ال ،تيمي از مأموران پليس به دستور بازپرس
پرونده تحقيقات خود را براي پيدا كردن مرد گمشده آغاز كردند.
بررس��يهاي مأموران نش��ان داد بهرام روز حادثه اص� ً
لا به تهران
نرفتهاس��ت و به طرز مرموزي در همان شهر محل سكونتش ناپديد
شدهاس��ت .در حالي كه مأموران پليس هيچ ردي از مرد ميانس��ال
پيدا نكرده بودند ،به مأموران پليس تهران خبر رسيد ،خانواده مرد
گمشده در بيابانهاي اطراف تهران جسد مردي را پيدا كردهاند كه
قسمتي از بدنش توسط جانوران خورده شدهاست ،اما شباهت زيادي
به بهرام دارد.
بدين ترتيب جسد به دستور بازپرس دادس��راي امور جنايي تهران
براي شناسايي به پزشكي قانوني تهران منتقل شد و آزمايشات نشان

جالل مهرگان

حکم قصاص مردي که از دو سال قبل به اتهام قتل همسرش
در بازداش�ت بهس�ر ميبرد ،در ديوان عالي کشور تأييد شد.

به گزارش «جوان» ،صبح روز ده��م آذرماه  ،99مردي به مأموران
پليس شهرستان پاکدشت خبر داد همسرش مهسا گم شده است.
مرد جوان که نيما نام داشت ،گفت صبح امروز وقتي از خواب بيدار
شدم ،همس��رم در خانه نبود .تصور کردم براي خريد خانه را ترک
کرده ،اما دستنوشتهاي پيدا کردم که من را نگران کرد .او نوشته
بود براي خودکشي از خانه بيرون ميرود .بعد از خواندن نامه تصميم
گرفتم از پليس درخواست کمک کنم.
مرد جوان وقتي مورد تحقيق بيش��تري قرار گرفت ،حرفهايش
را تغيير داد .نيما مدعي شد همسرش سابقه بيماري رواني دارد و
احتماالً براي پايان دادن به زندگياش از خانه بيرون رفته است .وقتي
مأموران پليس آثار جراحت را روي دستهاي شاکي ديدند ،احتمال
دادند او رازي را از پليس پنهان کرده باشد .بعد از آن بود که نيما به
قتل همسرش اعتراف کرد .او گفت :من و مهسا چند سال قبل ازدواج
کرديم و از آن زمان با هم اختالف داشتيم .اختالفهاي ما هر روز
بيشترميشدتااينکهشبحادثهباهممشاجرهکرديم.منعصباني
شدم و او را با شال خفه کردم .بعد جسد را در کيسه زباله گذاشتم و
به حاشيه شهر بردم و دفن کردم .سپس قصد داشتم با صحنهسازي،
پليس را فريب بدهم که گرفتار شدم .با اطالعاتي که متهم در اختيار
پليس قرار داد ،مأموران موفق شدند جسد را در حالي که شالي به دور

گودب�رداري کنار س�اختمان قديمي منجر به ويران ش�دن
س�اختمان همس�ايه و گرفت�ار ش�دن زن�ي س�الخورده و
کودکي خردسال ش�د که با تالش امدادگران نجات يافتند.

به گزارش «جوان» ،جالل ملکي ،سخنگوي آتشنشاني تهران
گفت که ساعت  ۶:۱۱صبح روز گذشته ،آتشنشانان دو ايستگاه از
آوار شدن ساختمان دو طبقه قدیمی در خیابان ابوفاضل حوالي
خيابان  17ش��هريور باخبر و در محل حاضر ش��دند .بررسيها
نشان داد ،خانه قديمي  60متري که در زمين کنار آن عمليات
گودبرداري انجام شده بود ،ويران شده است .شاهدان گفتند که
 13تبعه افغان در ساختمان قديمي ساکن بودند که  11نفر موفق
به نجات خود شدهاند ،اما زني س��الخورده و يک کودک هشت
ساله همچنان زیر آوار گرفتار هس��تند .امدادگران بعد از ايمن
کردن محل ،موفق شدند دو مصدوم را از ميان آوار خارج و راهي
بيمارستان کنند .سخنگوي آتشنشاني تهران درباره علت حادثه
گفت :قدیمی بودن ساختمان و گودبرداری انجام شده ،منجر به
بروز حادثه شده است.
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ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭼﺮﺍﻏﻰ .
ﺭﺩﻳﻒ  - 4ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  1401/2/17 – 389ﺁﻗـﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﺠﻔـﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ
ﺑﻪﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  725ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺭﺍﻙ ﺑﻪﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  - 0535046863ﺩﺭ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ
ﻳﻚﺑﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﻣﺴﺎﺣﺖ  195/71ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  3868ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ
ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺍﺭﺍﻙ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﮔﻠﻰ.
ﺭﺩﻳﻒ  - 5ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1401/2/17 – 390ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺳـﺪﺍﻟﻪ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﺑﻴﺢﺍﻟﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  8ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0533864577ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﺑﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  138/51ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  4530ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺍﺭﺍﻙ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ.
ﺭﺩﻳﻒ  - 6ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  1401/2/17– 391ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴـﻦ ﺍﻳﻮﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺭﺍﻙ ﺑﻪﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0534177697ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ

ميكرد و از طرفي هم پدرم به من پول نميداد.
دوستانم و بستگانم همه موتورسيكلتهاي گرانقيمت داشتند،
اما پدرم براي من نميخريد .يك م��اه قبل بدون اجازه از كارتش
پول برداش��ت كردم كه با هم درگير شديم و مرا تحقير كرد .پس
از اين ،حرفهاي مادرم روي من خيلي تأثير گذاشت تا اينكه دو
نفري نقشه قتلش را طراحي و اجرا كرديم .شب حادثه وقتي پدرم
خوابيد ،من پاهاي او را نگه داشتم و مادرم او را خفه كرد و بعد هم
جس��دش را به بيابانهاي اطراف تهران برديم و رها كرديم ».وي
ادامه داد«:پس از اين ،پدربزرگم خيلي بيتابي ميكرد و من براي

دامادخشمگينبهيکقدميطنابداررسيد

نجات پيرزن و کودک
از زير آوار گودبرداری همسایه

ﺑﺮگ ﺳـﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳـﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﺗﻴﭗ ﺯﺍﻧﺘﻴﺎ
 SXﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ  1384ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 00426736ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  s1512284124856ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ234 -73ﺏ 91ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﭘﺮﻧﺪﺁﻭﺭ ﺑﻪ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  2471652026ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ.

داد جسد متعلق به مرد گمشده است.
از سوي ديگر ،تيم پزشكي متوجه آثار ش��يار و كبودي روي گردن
مقتول شد كه حكايت از آن داشت وي در مكان ديگري بر اثر فشار بر
عناصر حياتي گردن به قتل رسيدهاست و عامل يا عامالن قتل جسد
را در بيابانهاي اطراف تهران رها كردهاند.
ردپاي پسر ناخلف
بررس��يهاي مأموران پليس نش��ان داد پس از حادثه پسر مقتول
به خان��وادهاش و پدربزرگش ك��ه بيتابي ميكرده پيش��نهاد داده
در بيابانهاي اطراف تهران جس��د پدرش را جس��توجو كنند و او
احتمال داده پ��درش تصادف کرده و عامل تصادف هم جس��د را به
بيابانهاي اطراف تهران برده و رها كردهباشد.در نهايت هم ساعتي
پس از جستوجو ،جسد پدرش را همراه خانوادهاش كشف ميكند.
در تحقيقات بعدي هم مش��خص ش��د مقتول مدتي پیش با پسر و
همس��رش اختالف داشتهاس��ت و حدود يك ماه قبل هم به خاطر
اينكه پسرش مبلغ  10ميليون تومان بدون اجازه از كارتش برداشت
كردهبود ،درگيري داشتهاست.
بدين ترتيب مأموران به پسر مقتول مشكوك شدند و وي را به عنوان
مظنون بازداشت كردند.
قتل با همدستي مادر
مته��م ابتدا ب��ا تناقضگويي قص��د فريب مأم��وران را داش��ت ،اما
وقتي با مدارك و ش��واهد روبهرو ش��د ،به قتل پدرش با همدستي
مادر48سالهاش اعتراف كرد.
متهم گف��ت «:پدر و مادرم مدت��ي بود با هم اختالف داش��تند و
هميشه در خانه با هم مشاجره لفظي و گاهي هم درگيري داشتند.
مادرم هميش��ه از پدرم بد ميگفت و مرا نس��بت به پدرم بدبين

ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  138/51ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  4530ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺣﻮﻣﻪ ﺩﻭ ﺍﺭﺍﻙ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ.
ﺭﺩﻳﻒ  -7ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  1401/2/17– 392ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴـﻦ ﺍﻳﻮﺑﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴـﻴﻦ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  561ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺭﺍﻙ ﺑﻪﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0530957876ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ
ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚﺑﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  138/51ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  4530ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺩﻭ ﺍﺭﺍﻙ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ.
ﺭﺩﻳـﻒ  -8ﺭﺍﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  1401/2/17– 393ﺁﻗـﺎﻯ ﻋﻠﻰﺭﺿﺎ ﻣﺆﻣـﻦﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﺕﺍﻟﻪ
ﺑﻪﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  486ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  3932168518ﺩﺭ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚﺑﺎﺏ
ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  150/04ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  316ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺣﻮﻣﻪ ﺩﻭ
ﺍﺭﺍﻙ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻴﺮﻩ ﺣﺎﺝﻣﺤﻤﺪﻭﻟﻰ .
ﺭﺩﻳﻒ  - 9ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1401/2/17 – 394ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺘﻘﻰ ﻛﺰﺍﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻪﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  225ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺭﺍﻙ ﺑﻪﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  05327447178ﺩﺭ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ
ﻳﻚﺑﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  395/85ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ  293/30ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺮﻳﻢ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﻼﻙ  570ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺣﻮﻣﻪ ﺩﻭ ﺍﺭﺍﻙ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺮﺍﺩﻋﻠﻰ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻛﺮﻫﺮﻭﺩﻯ .
ﺭﺩﻳﻒ  - 10ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  1401/2/17 –395ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ ﺳﻨﺠﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﺩﻯ
ﺑﻪﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  50ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0534019242ﺩﺭ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚﺑﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭﺕ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  408/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  3254ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺍﺭﺍﻙ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪﻯ.
ﺭﺩﻳﻒ  -11ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1401/2/19 – 423ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺗﺎﺝﺁﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  2ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0534077749ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚﺑﺎﺏ
ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  72/62ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  8ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  4448ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﺍﺭﺍﻙ
ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ.
ﺭﺩﻳﻒ  -12ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1401/2/25 – 448ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻛﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﺯﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  225ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻮﺭﭼﻰﺑﺎﺷﻰ ﺑﻪﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0558086462ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  15799/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  23ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ
ﺍﺭﺍﻙ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮﻯ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 1401/4/5
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ 1401/4/20
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ ﺍﺭﺍﻙ – ﻋﻠﻰﺍﻛﺒﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻡ .ﺍﻟﻒ273:

گردنشپيچيدهبود،کشفوبهپزشکيقانونيمنتقلکنند.گزارش
پزشکي قانوني هم تأييد کرد علت مرگ ،خفگي است .با کامل شدن
تحقيقات ،بازپرس نيما را به اتهام قتل مجرم شناخت و پرونده براي
بررسي به شعبه دوم دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاده شد.
بعد از اينکه نماينده دادستان از کيفرخواست دفاع کرد ،اولياي دم
براي دامادشان درخواست قصاص کردند.
در ادامه متهم به درخواست قاضي در جايگاه قرار گرفت و اتهامش
را قبول کرد ،اما مدعي شد حادثه به صورت اتفاقي رقم خورده است.
متهم توضيح داد :قبل از حادثه داشتم با همسرم شوخي ميکردم.
شالي را که به دور گردن داشت ،گرفته بودم و ميکشيدم .خودش
هم ميدانست که دارم شوخي ميکنم و ميخنديد ،اما نميدانم
چطور شد که خندهاش بند آمد .بعد ديدم که حالش بد شد و از نفس
افتاد .من قصد کشتن او را نداشتم و حادثه کام ً
ال اتفاقي رقم خورد،
چراکه راضي به مرگ او نبودم .بعد از مطرح شدن اين ادعا ،پرونده
بار ديگر در دادسرا مورد بررسي قرار گرفت ،اما ادعاي متهم اثبات
نشد و او بار ديگر مقابل هيئت قضايي حاضر شد .هرچند متهم بار
ديگر مدعي شد که حادثه ناخواسته رقم خورده است ،اما دفاعيات
او از سوي هيئت رسيدگيکننده پذيرفته نشد .هيئت قضايي بعد از
شنيدن آخرين دفاع متهم و وکيل او وارد شور شدند و رأي به قصاص
او دادند .رأي صادر شده با اعتراض متهم در ديوان عالي کشور بررسي
شد .قضات ديوان عالي کشور بعد از بررسي اوراق پرونده ،رأي دادگاه
را تأييد کردند و نيما در يک قدمي طناب دار قرار گرفت.
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او نقش بازي ميكردم تا اينكه تصميم گرفتم اين بار نقش ديگري
بازي كنم و به پدر بزرگم گفتم احتماالً پدرم در راه تهران تصادف
كرده و جس��دش در همان حوالي رها شدهاس��ت .ميخواستم با
كش��ف جس��د پدرم ،پدربزرگم را از انتظار رهايي دهم كه دست
ن مادر وي را دستگير
خودم رو شد ».با اعتراف پسرناخلف ،مأمورا 
كردند و وي نيز در بازجوييها اظهارات پس��رش را تأييد و به قتل
شوهرش اعتراف كرد.
دو متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران پليس شهر
محل حادثه قرار گرفتند.

قتل مرد ناشناس
 نزديكي پاتوق معتادان

تحقيقات پليس پايتخت براي بازداش�ت قاتل مردي ناشناس حوالي پاتوق
ن جريان دارد.
معتادا 

به گزارش «جوان» ،س��اعت  5صبح روز جمعه س��وم تير ،قاضي ساسان غالمي،
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري
بازار از قتل مرد جواني باخبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي
راهي محل شد .تيم جنايي در نزديكي پاتوق معتادان با جسد مرد ناشناسي حدودا ً
 30ساله روبهرو شدند كه با دو ضربه چاقو به قتل رسيدهبود .بررسيها حكايت از
آن داشت به احتمال زياد مقتول در درگيري با مرد قاچاقفروشي به خاطر خريد
و فروش مواد به قتل رسيدهاس��ت .مرد كارتنخوابي گفت«:ساعتي قبل صداي
درگيري به گوشم رسيد و همراه تعدادي از كارتنخوابها نزديك صدا رفتيم و با
ديدن جسد خونين اين مرد ،موضوع را به پليس خبر داديم».
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي شناسايي هويت مقتول ،مأموران در
تالشند با شناسايي و دستگيري عامل قتل ،راز اين حادثه را بر مال كنند.

يککشتهدرزمينلرزهکيش

وق�وع زمينل�رزه  5/6ريش�تري در بن�در چ�ارک ،م�رگ جوان�ي
 21س�اله را در جزي�ره کي�ش رق�م زد و  31زخم�ي ه�م برج�ا گذاش�ت.

زلزل ه 5/6ريشتري صبح روز گذشته در بندر چارک از توابع بندرلنگه در استان هرمزگان
اتفاق افتاد .همزمان با وقوع این حادثه ،تيمهاي امداد در محل حاضر شدند .مدیرکل
مدیریت بحران هرمزگان اعالم کرد کانون اصلی زلزل��ه داخل دریا و حدفاصل بندر
چارک و جزیره کیش بوده است .از جزيره کيش خبر رسيد ،جواني  21ساله به دليل
ترس ناشی از زلزله از طبقه سوم ساختمان مسکوني به پايين سقوط کرد و جانش را از
دست داد .همچنين ۳۱نفر در جريان حادثه مصدوم و راهي بيمارستان شدند.
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ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﻗﺎﻯ /ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺧﺮﺍﺳـﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  26ﻭ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 2122198508ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔـﺮﮔﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻋﺒـﺎﺱ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻰ ﻛﻼﺳـﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 1400114412001000970ﺩﺭ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  230ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  3ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﺍﻭﺯﻳﻨﻪ ﺑﺨﺶ  3ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﮔﺮﮔﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚﻣﺎﻩ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺘﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1401/4/5 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1401/4 /21 :
ﺣﺠﺖﺍﻟﻪ ﺗﺠﺮﻯ -ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﮔﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ

ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴـﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳـﻨﺪ ﺭﺳـﻤﻰ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  2110277564ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠـﻰ  2110277564ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﮔـﺮﮔﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺎﺳـﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻛﻼﺳـﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
 1400114412001000869ﺩﺭ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺑﻪﻣﺴـﺎﺣﺖ  488,23ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ  3ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﻭﺯﻳﻨﻪ ﺑﺨـﺶ  3ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﮔﺮﮔﺎﻥ ﻃﺒـﻖ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃـﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻪﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ
ﻣﺪﺕ ﻳﻚﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺘﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1401/4/5 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1401/4 /21 :
ﺣﺠﺖﺍﻟﻪ ﺗﺠﺮﻯ -ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﮔﺎﻥ

