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چرااتباعغیرمجازرهاشدهاند؟
 حادثه ای که دو روز قبل تبعه غیرمجاز افغان در شهرستان کرمان رقم زد و در 
جریان آن 10 نفر را به قتل رساند و یک نفر را هم مجروح کرد، بار دیگر چرایی رها 
کردن اتباع غیرمجاز در کشور را مورد پرسش قرار داد. اگر شهروندی تصمیم بگیرد 
دروازه خانه اش را چند متری عریض تر کند، به محض دست گرفتن بیل و کلنگ 
مأموران شهرداری از راه می رسند و مانع کار او می شوند، اما مشخص نیست در 
کشور چه ساختاری حاکم است که میلیون ها تبعه غیرمجاز در شهرها و روستاها 

به راحتی کار و زندگی می کنند، بدون اینکه کسی مانع فعالیت شان شود!
واکنش نسبت به حضور اتباع افغان در کشور با بروز برخی اتفاق های ناگوار مطرح 
می شود. از جمله فروردین ماه امسال حادثه تروریستی تبعه غیرمجاز افغان در 
حرم رضوی که به شهادت سه طلبه منجر شد، واکنش های بسیاری را به همراه 
داشت. روزنامه »جمهوری اسالمی« در واکنش به حادثه اعالم کرد که براساس 
آمارهای میدانی، جمعیت افغان ها در ایران به ۸ میلیون نفر رسیده و هر روز حدود 
10 هزار نفر به صورت غیرقانونی و قانونی وارد مرزهای ایران می شوند. این روزنامه 
درباره تغییر ترکیب جمعیتی برخی استان ها و ورود وابستگان طالبان به ایران در 

پوشش مهاجران هشدار داد. 
در مورد آمار رسمی هم اظهار نظرهای مختلفی مطرح است. خرداد ماه امسال 
وزیر امور خارجه شمار اتباع افغان در ایران را 5 میلیون نفر اعالم کرد. تابستان 
سال گذشته و همزمان با تس��لط طالبان بر افغانستان سیل مهاجران به کشور 
شدت گرفت. بعد از آن بود که وزارت کش��ور از آغاز طرح سرشماری اتباع خبر 
داد. اوایل تیرماه امسال وزیر کشور اعالم کرد ٢میلیون و ۳00 هزار نفر در طرح 
شناسایی اتباع خارجی مشارکت کردند. وی تأکید کرد اتباعی که برای ثبت نام 
اقدام نکردند، حضورشان در کشور غیرقانونی است و برابر قوانین اقامت غیرقانونی 

با آنها رفتار می شود.
در مورد جرائمی که از سوی اتباع صورت می گیرد، هیچ مرجع آماری وجود ندارد، 
اما اخباری که به صفحه حوادث راه پیدا می کند، نشان می دهد بخش عمده ای از 
جرائم در استان های مهاجر پذیر به این گروه از اتباع تعلق دارد. ارتکاب جرائم از 
سوی اتباع پیامدهای ناگواری برای جامعه به همراه دارد که همواره نسبت به آن 
هشدار می دهیم؛ از جمله اینکه یک فرد بعد از ارتکاب جرم، از محلی که در آن 
کار یا زندگی می کند، به راحتی به شهر دیگری می رود و با هویت تازه مشغول کار 
می شود. این فرد در بدترین حالت اگر پلیس را در یک قدمی خود ببیند، خودش 
را به مرزهای شرقی می رساند و از کشور خارج می شود و مدتی بعد با هویتی دیگر 
دوباره وارد کشور می شود و به حیات مجرمانه اش ادامه می دهد. از سال گذشته و 
همزمان با سیل مهاجران غیرمجاز به کشور، جرائم بسیاری در کشور علیه کودکان 
مطرح شد که مرتکبان آن اتباع غیرمجاز بودند که شناسایی و بازداشت نشدند. در 
حال حاضر هم نگرانی های بسیاری از سوی افکار عمومی در این باره مطرح است. 
نگرانی درباره اینکه ورود تفکرات افراطی آن گونه که در حادثه حرم رضوی اتفاق 
افتاد، جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهایی متوجه کشور کند که جبران آن 
ممکن نباشد. نگرانی دیگر درباره تغییراتی که درباره ترکیب های جمعیتی مطرح 
است و در حال حاضر در نقاط مختلفی از پایتخت هم مشهود است. نگرانی عمده 
دیگر درباره شکاف هایی است که مشخص نیست چرا در ساختارهای امنیتی ایجاد 

شده و تا کجا می خواهد ادامه پیدا کند.

متهم:شوهرمتوهمداشت
کشتمش

 زن تحصیلک�رده ای ک�ه مته�م اس�ت ش�وهر دوم�ش را در 
درگیری ب�ه قت�ل رس�انده در بازجویی ها ب�ه جرمش اعت�راف کرد. 
به گزارش جوان، س��اعت 1:۳0 بامداد پنج شنبه 1۳مردادماه، بازپرس ویژه 
قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران کالنتری ستارخان 
از قتل مرد میانسالی در خانه اش باخبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی راهی محل شد.  تیم جنایی در محل حادثه با جسد خونین مرد 
6۳ ساله ای روبه رو شدند که با اصابت ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. 
همس��ر 47 س��اله وی در حالی که گریه می کرد در ادعایی گفت: »در اتاق 
دیگری بودم که صدای درگیری شوهرم را از پذیرایی شنیدم، وقتی بیرون 

آمدم، دیدم مرد نقابداری او را با چاقو زخمی و فرار کرد.« 
همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات مأموران نشان داد مقتول 
و همسرش از مدت ها قبل با هم اختالف داشتند و شب حادثه هم همسایه ها 
صدای درگیری آنها را ش��نیده اند. بدین ترتیب مأموران به همس��ر مقتول 

مظنون و وی را بازداشت کردند. 
متهم در بازجویی ها وقتی با دالیل و مدارک روبه رو ش��د به قتل ش��وهرش 
اعت��راف ک��رد و در ادعایی گف��ت: »من لیس��انس میکروبیول��وژی دارم و 
تحصیلکرده هستم. سال 95 پس از 1٢ سال زندگی مشترک از شوهرم جدا 
و تنها شدم. مدتی قبل با مقتول آشنا شدم، او از من خواستگاری کرد و با هم 
ازدواج کردیم. او معتاد به تریاک بود و قرص توهم زا مصرف می کرد و همین 
موضوع باعث اختالف ما شده بود. شب حادثه مرا با داد و فریاد از خواب بیدار 
کرد و خواست به او آب بدهم. شوهرم با تبرزین به من حمله کرد که من هم 

با چاقو به او ضربه زدم.« 
تحقیقات از متهم ادامه دارد. 

تعالیجامعه
درامربهمعروفونهیازمنکر

امر به معروف و نهی از منکر پیش از آنکه امری 
دینی و فریضه ای توصیه ش��ده باشد، امری 
انسانی و راهی برای رشد و تعالی جامعه است. 
افرادی که گردهم جمع ش��ده و قرار اس��ت 
در کل جامعه ای رو به پیشرفت بسازند باید 
بتوانند همدیگر را از سقوط و قدم در راه تباهی 
نهادن نجات دهند. اینکه افراد نسبت به حال 
یکدیگر بی تفاوت نبوده و رشد، شادی و خوشبختی را امری جمعی دانسته و 
برای رسیدن به آن تالش کنند، ستودنی است. اینکه افراد یک جامعه تعالی 
را در گرو یک حرکت گروهی تعریف کنند و برای رسیدن به آن همدیگر را از 
منجالب بدی ها نجات دهند و به معروف ها تشویق و ترغیب کنند، موضوعی 
انسانی و البته اصلی مترقی است که خوشبختانه در دین ما نیز از آن به عنوان 

فریضه یاد شده است.
دنیای ماشینی امروز و بی خبر شدن افراد از حال یکدیگر با وجود رشد و 
پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و امکان ارتباط از راه دور و در نهایت گسترش 
نوعی بی تفاوتی نسبت به همدیگر، موجب شده پدیده امر به معروف و نهی 
از منکر گاهاً نوعی دخالت در کار دیگران تعریف شود. این در حالی است 
که »این واجب فراموش شده« به تعبیر مقام معظم رهبری، نه دخالت در 
امور زندگی شخصی دیگران، بلکه نشان دادن راه صواب در امور اجتماعی 
است. همین جاست که می توان به فلسفه قیام امام حسین)ع( نیز پی برد 
که ایشان برای نجات انسان ها از قدرت اهریمنی که سعی در منحرف کردن 
راه صالح و خیر مردم را داش��تند، قیام کردند و این همان امر به معروف و 
نهی از منکر در قالب »عمل« است.   توجه به این نکته ضروری است که امر 
به خوبی و نهی از بدی، دارای مراحلی است که اولین مرتبه آن، شناخت 
معروف و منکر و سپس شناخت از خود اس��ت و پس از گذر از این مرحله 
دشوار نوبت به »عملگرایی« می رس��د. نمی توان انتظار داشت که مردم، 
معروف را شناخته و همدیگر را به آن امر کرده و از منکر دوری جویند در 
حالی که برخی افراد بعضاً سرشناس و بانفوذ صرفاً با تکیه بر ظواهر دین، 
جای معروف و منکرها را عوض کنند. واقعیت این است که امر به معروف 
و نهی از منکر از رأس هرم یک جامعه نشئت می گیرد، همانطور که امام 
حسین )ع( به عنوان امام برحق دوران خویش و البته زعیم برحق مسلمانان 
و شیعیان دوران خود با گذش��ت از تمام متعلقات دنیوی و حتی خانواده 
عزیزش، سعی در جاری کردن فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه کرد و از برکت خون ایشان است که اسالم زنده نگه داشته شده و این 
خون تا همیشه تاریخ، جداکننده حق و باطل و نمایان کننده راه صواب از 
خطاست. پس هرگاه زعما، خود را مقید به برافراشتن پرچم امر به معروف و 
نهی از منکر کنند، می توان از پیروان نیز این انتظار را داشت و این فریضه را 
زنده نگاه داشت. همانطور که مقام معظم رهبری می فرمایند: »ببینید یک 
انسان )امام حسین علیه السالم( هم در تالش نفسانی و شخصی تهذیب 
نفس آن حرکت عظیم را آغاز می کند، هم در صحنه و عرصه فرهنگی که 
مبارزه با تحریف و اشاعه احکام الهی و تربیت شاگرد و انسان های بزرگ 
است و هم در عرصه سیاسی که امر به معروف و نهی از منکر است، بعد هم 
مجاهدت عظیم ایشان که مربوط به عرصه سیاسی است. این انسان در سه 
عرصه مشغول خودسازی و پیشرفت است، عزیزان من! این انسان الگوست، 

لحظه ای نباید متوقف شد.«
متأسفانه در سال های اخیر خلط مبحثی در خصوص امر به معروف و نهی از 
منکر به وجود آمده و این فریضه دینی و این امر انسانی ستودنی، محدود به 
موضوعاتی خاص در جامعه شده که حتی بعضاً دلزدگی نیز ایجاد کرده است. 
نهایتاً باید بدانیم که امر به خوبی ها و راه صواب و نهی از بدی ها و پرهیز از مسیر 
خطا، راهی در راستای رشد و تعالی هرچه بیشتر جامعه اسالمی است. در این 
صورت مردم نسبت به همدیگر بی تفاوت نبوده و نجات جامعه را در گرو نجات 
فرد فرد جامعه می دانند و چه چیز گواراتر از اینکه کشتی یک جامعه اسالمی با 
کمک همه مردم و از رهگذر رهایی از راه های خطا و منکر و بازگشت به مسیر 
هموار درستی و معروف از دریای پرتالطم کارشکنی های دشمنان و نفوذ آنان 

به ساحل آرامش و نیک بختی دنیا و آخرت برسد.
* فرمانده انتظامی پایتخت

عاملقتلدرباغگیاهشناسی
محاکمهمیشود

مرد جوانی که متهم است مزاحم همسرش را در باغ گیاه شناسی تهران به 
قتل رسانده، به زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می شود. 
به گزارش جوان، ٢9 دی 1400، مأموران پلیس جسد مرد جوانی را در باغ 
گیاه شناسی تهران کشف کردند که در بررسی مدارک شناسایی وی معلوم 
شد جسد متعلق به مرد ۳4 ساله ای به نام آرین است که با ضربات چاقو کشته 
شده است. جسد به دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران 
پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند تا اینکه در بررسی فهرست 
مکالمات تلفن همراه آن مرد، معلوم شد وی آخرین بار با مرد جوانی به نام 
ارسالن قرار مالقات داشته است. به این ترتیب ارسالن تحت تعقیب قرار 

گرفت و چند روز بعد شناسایی و بازداشت شد. 
ارسالن با اقرار به قتل به پلیس آگاهی منتقل شد و در روند بازجویی ها در 
شرح ماجرا گفت: »فرشته همسرم بود. من و او سال ها پیش با هم ازدواج کرده 
بودیم تا  اینکه مدتی قبل فهمیدم با مرد غریبه ای رابطه دارد.  یک روز در این 
باره از همسرم سؤال کردم، اما طفره رفت و گفت که اشتباه می کنم. این شد 

که او را زیر نظر گرفتم  تا مطمئن شدم با مردی به نام آرین رابطه دارد.«
متهم ادامه داد: »وقتی از این موضوع مطمئن شدم، شماره تلفن آرین را پیدا 
کردم و با او تماس گرفتم. با او صحبت کردم و خواستم دست از سر همسر و 
زندگی ام بردارد. به آرین گفتم همسرم را دوست دارم و نمی خواهم زندگی ام 
به هم  بریزد، اما او هر بار با قلدری جوابم را م��ی داد و می گفت این موضوع 
ارتباطی به او ندارد و هر کاری دلش بخواهد انجام می دهد. بعد با بی اعتنایی 
جوابم را داد و با رفتارهایش مرا تحریک کرد. خیلی سعی کردم او را مجبور 
کنم دست از زندگی ما بردارد، اما فایده ای نداشت، به همین خاطر آخرین بار با 
آرین تماس گرفتم و در باغ گیاه شناسی با او قرار مالقات گذاشتم. می خواستم 
با او صحبت کنم تا ش��اید بتوانم متقاعدش کنم که دست از رفتارهایش 
بردارد.« مرد جوان در شرح قتل گفت: »می دانستم آرین قوی هیکل است 
برای همین یک چاقو برداشتم تا اگر الزم شد بتوانم از خودم دفاع کنم. آرین 
سوار ماشینم بود. ابتدا در ماشین با او صحبت کردم و گفتم بهتر است به این 
رابطه پایان دهد، اما حرف های نامربوطی به من زد و از من خواست همسرم را 
طالق بدهم! از شنیدن حرف های او عصبانی شدم و کنترل اعصابم را از دست 
دادم. سپس چاقویی را که همراه داشتم بیرون آوردم و چند ضربه به او زدم. 
جسد را در باغ گیاه شناسی رها کردم و از ترس گریختم و بعد چاقو را در جوی 

آبی انداختم  و به خانه برگشتم.« 
با اقرارهای متهم، وی بعد از بازسازی صحنه جرم راهی زندان و پرونده با صدور 
کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. به این ترتیب 
متهم به زودی در شعبه دهم دادگاه به ریاست قاضی رضایی محاکمه می شود. 

این در حالی است که اولیای دم برای او درخواست قصاص کرده اند.

    غالمرضا مسکنی 
قاتل افغان ک�ه موفق به ف�رار از زندان های 
طالب�ان ش�ده و ب�ه ای�ران گریخت�ه بود، 
در باغ ه�ای شهرس�تان بهرم�ان کرم�ان، 
چهار افغان�ی و ش�ش ایرانی را ب�ا ضربات 
چاق�و ب�ه قت�ل رس�اند و ی�ک نف�ر را هم 
مجروح کرد. مته�م در حالی ک�ه خودزنی 
ک�رده ب�ود، ب�ه بیمارس�تان منتقل ش�د. 
به گزارش جوان، س��اعت حدود ٢0 عصر روز 
یک شنبه 16 مرداد به مأموران پلیس شهرستان 
بهرمان استان کرمان خبر رسید، مرد افغانی در 
یکی از باغات پسته بخش نوق درگیری خونینی 

را رقم زده است. 
با اعالم این خبر، تیمی از مأموران پلیس راهی 
محل شدند و در اولین چاه آب که تعداد زیادی 
باغ پسته آن را احاطه کرده  بود با جسد خونین 
دو مرد افغان روبه رو ش��دند که ب��ر اثر اصابت 
ضربات جسم برنده ای به کام مرگ رفته بودند. 
بررس��ی ها حکایت از آن داش��ت دو مقتول از 
کارگران چ��اه آب و باغ های پس��ته بودند که 
افراد محلی درگیری آنها را با مرد افغان دیگری 

گزارش داده  بودند. 
مأموران پلیس در بررسی محل حادثه دریافتند 
قاتل معروف به صمدخان و معتاد به مواد مخدر 
اس��ت و دو مقتول و مرد زخم��ی دیگر هم از 
بستگان نزدیک او هستند که در درگیری آنها را 
به قتل رسانده و سپس با موتورسیکلتی از محل 

به مکان نامعلومی گریخته است.
  قتل های دیگر 

در حالی که تحقیقات برای دس��تگیری متهم 
ادامه داش��ت، افراد محلی کش��ف جسدهای 
دیگری را در باغات پس��ته ب��ه مأموران پلیس 
گزارش دادند. شاهدان عینی اعالم کردند، مرد 
جنایتکار هنگام فرار در باغات دیگری افرادی را 

هم زخمی و به قتل رسانده است.
بدین ترتی��ب با توجه به حساس��یت موضوع، 
تیم های دیگ��ری از مأموران برای بررس��ی و 

دستگیری قاتل فراری وارد عمل شدند.
بررسی ها نشان داد، قاتل جانی پس از قتل عام 
اول به س��ه چاه موتور آب دیگر رفته و دس��ت 
به جنایت هولناکی زده اس��ت و پ��س از فرار، 
کارگران و باغداران را در باغ ها و کنار موتور آب 
با چاقوی بزرگی که همراه داش��ته زخمی و به 
قتل رسانده، س��پس فرار کرده است. مأموران  
وقتی پا  به قتلگاه ها گذاش��تند عالوه بر جسد 
دو مقت��ول و یک زخمی اول، با جس��د و پیکر 
نیمه جان هش��ت مرد ایرانی و افغ��ان روبه رو 
شدند که در خون ش��ناور بودند که به سرعت 
آنها را برای درمان به نزدیک ترین مرکز درمانی 

منتقل کردند.
   وحشت در صحرا 

پس از این حادثه های خونی��ن بالفاصله افراد 
محلی به روستاییان خبر دادند مرد افغانی در 
چهار موتور آب حمام خون به راه انداخته و افراد 
زیادی را به قتل رسانده است. با اعالم این خبر، 
رعب و وحشت تمامی اهالی روستاهای اطراف 
را فراگرفته بود و مردم با ارسال پیام های صوتی 
و نوشتاری در فضای مجازی از بستگان و اهالی 
روستاهایشان می خواستند برای حفظ جانشان 
به صحرا و باغ ها نرون��د، از طرفی هم آمار افراد 
کشته شده از س��وی افراد محلی که در مراکز 

درمانی حضور داشتند، اعالم می شد.

   10 کشته و یک زخمی 
همزم��ان ب��ا ادامه تالش ه��ای پلی��س برای 
دس��تگیری مرد جنایتکار، خبرهای تلخی از 
مرکز درمانی اعالم شد که حکایت از آن داشت 
افراد زخمی منتقل به بیمارستان به غیر از یک 
نفر همگی بر اثر ش��دت جراحات و خونریزی 
شدید به کام مرگ رفته اند. مرکز درمانی اعالم 
کرد در این حادثه فقط ی��ک نفر افغان زخمی 
حالش رو به بهبود است و بقیه زخمی ها که شش 

افغان و چهار ایرانی هستند،  فوت کرده اند.
مأموران پلیس در نخستین گام برادر قاتل را که 
در همان نزدیکی ها بود، شناس��ایی و بازداشت 
کردند. وی در بازجویی ها گفت که در درگیری ها 
نقشی نداشته و بی گناه است. وی گفت: »برادرم 
فرد ش��روری اس��ت و حتی در افغانستان هم 
همیشه با افراد محل درگیر می شد و چند سال 
قبل نیز یک نفر را در آنجا به قتل رساند . او معتاد 
به مواد مخ��در و روانگردان اس��ت، حال خوبی 

ندارد و گاهی هم توهم می زند.« 
   خودزنی قاتل هنگام دستگیری  

در چنین ش��رایطی که احتم��ال می رفت قاتل 
دس��ت به جنایت های دیگری بزن��د، تیم هایی 
از نیروهای امنیتی و انتظامی برای دس��تگیری 
قاتل فراری دست به تحقیقات گسترده ای زدند 
و سرانجام پس از گذشت دو ساعت از حادثه رد 
قاتل را در اطراف ش��هر انار زدن��د. قاتل فراری با 
موتورسیکلتی چراغ خاموش به شهر انار رفته بود 
تا به هر طریقی شده خودش را به یکی از شهرهای 
مرزی برساند و قبل از دس��تگیری از کشور فرار 
کند. او قصد داشت در شلوغی هیئت های عزاداری 
و در تاریکی شب چراغ خاموش از شهر عبور کند، 
اما وقتی به نزدیکی هیئت عزاداری رسید متوجه 
شد مأموران پلیس در تعقیبش هس��تند و او را 

شناسایی کرده اند. بنابراین برای فرار دور زد، اما 
مأموران او را تعقیب کردند و در محله اس��دآباد 
رهنما در محاصره قرار دادند. مرد جنایتکار وقتی 
خود را در دام مأموران دید با همان چاقوی بزرگی 
که دست به جنایت زده بود دو ضربه یکی به گردن 
و دیگری را به شکمش وارد کرد تا به زندگی اش 
پایان دهد، اما مأموران خیلی سریع او را بازداشت 

و برای درمان به بیمارستان منتقل کردند. 
با اعالم خبر دس��تگیری قاتل، آرامش دوباره به 

بخش نوق و روستاهای اطراف بازگشت. 
متهم در همان بازجویی ه��ای اولیه به درگیری 
خونی��ن اعت��راف کرد و مدعی ش��د ب��ه خاطر 
اختالف��ات طایف��ه ای و مس��ائل خصوص��ی با 
همشهریانش درگیر شده، اما با  ایرانی های کشته 
شده هیچ اختالفی نداشته و به صورت اتفاقی آنها 

را به قتل رسانده است. 
متهم در بیمارستان تحت نظر پلیس است تا پس 

از بهبودی نسبی راز این جنایت را برمال کند تا 
زوایایی پنهان آن روشن شود. 

   اظهارات دادستان رفسنجان 
ایمان شهس��واری، دادس��تان عمومی و انقالب 
رفس��نجان در گفت وگو با خبرنگار ما درباره این 
حادثه گفت: »پ��س از اعالم ای��ن حادثه خونین 
بالفاصله دستورات قضایی برای دستگیری قاتل 
فراری و رس��یدگی به پرونده صادر شد و مأموران 
هم خیلی زود موفق ش��دند قات��ل را ردیابی و در 
نهایت در شهرس��تان انار دس��تگیر کنند. پس از 
شناسایی متهم و دس��تگیری وی مشخص شد 
معتاد به مواد روانگردان اس��ت و به خاطر مسائل 
شخصی و طایفه ای با س��ه نفر از بستگان و چند 
نفر از همشهریانش درگیری مرگبار را رقم زده و 
با ایرانی های کشته شده هم هیچ اختالفی نداشته 

است.« 
وی ادامه داد: »بررسی ها نشان داد او چند سال 
قبل در افغانستان فردی را به قتل رسانده و پس 
از دس��تگیری راهی زندان ش��ده بود، اما بعد از 
روی کارآمدن طالبان از زندان فرار می کند و به 
صورت غیرمجاز وارد ایران می ش��ود. برادران و 
خواهران متهم در اطراف شهرستان رفسنجان 
زندگی می کنند، به همین خاطر وی هم به استان 
کرمان می آید و در همان نزدیکی ها مشغول به 

کار می شود.« 
شهسواری با بیان اینکه همه افراد کشته شده 
مرد و در بازه س��نی جوان و میانسال هستند، 
گفت: »این احتمال وجود دارد که قاتل تصور 
می کرده بس��تگانش که از موض��وع قتل او در 
افغانس��تان باخبر بوده اند، قص��د دارند او را به 
پلیس معرفی کنند و به همین خاطر و با توجه 
به توهماتی که به گفته خانواده اش داش��ته با 
بستگانش درگیر شده و آنها را به قتل رسانده 
است، اما ایرانی های کشته شده در این حادثه 
بی گناه بودند و قاتل هم به این موضوع اعتراف 
کرده اس��ت. متهم فع��اًل در بیمارس��تانی در 
رفسنجان تحت درمان است و ما منتظر هستیم 
پس از بهبودی حالش از وی بازجویی کنیم تا 

زوایا ی پنهان حادثه روشن شود.« 

اعترافبه10قتلدرکرمان
پسازیکقتلدرافغانستان

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف

برابر آراء صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  تصرفات مالكانه بالمعارض 
خانم /آقاى حميدرضا ميرانى شيخى به شناسـنامه 5 كد ملى 2122436425 
صادره از گرگان فرزند على اكبر متقاضى كالسه پرونده 1401114412001000944 
در شش دانگ اعيانى يك باب ساختمان به انضمام پنج دانگ مشاع از شش دانگ 
عرصه كه مابقى آن وقف اسـت به مساحت 173 مترمربع قسـمتى از پالك 88 
اصلى واقع در اراضى جعفرآبـاد بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گـرگان  طبق رأى 
صادره حكايت از تصرفـات متقاضى دارد. لذا به منظوراطـالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز  آگهى مى شـود از اين رو اشـخاصى كه نسـبت به 
رأى صادره فوق الذكر  اعتراض داشـته باشـند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شـماره پرونده به اين اداره تسـليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض به مرجع ثبتى 
دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى وگواهى تقديم دادخواست را به اين 

اداره ارائه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 18 /5 /1401    تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/5/1  
حجت اهللا تجرى- رييس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه دوگرگان

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شـماره 140160312001001655 هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى مسـتقر در واحد ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض كالسه 1400114412001000772 تقاضاى آقاى عربعلى 
محمدشفيع به شـماره شناسـنامه 6 و كدملى 2122384956 صادره از گرگان 
فرزند على اكبر در شـش دانگ اعيانى يك باب سـاختمان به انضمام چهارونيم 
دانگ مشـاع از شـش دانگ عرصه كه جهت يك ونيم دانگ آن قـرارداد اوقاف 
تنظيم شده است به مساحت 28/65 مترمربع از پالك شماره 12 اصلى واقع در 
اراضى قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رأى صادره حكايت از انتقال 
از مالك رسمى به متقاضى دارد.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله پانزده روز آگهى مى شـود از اين رو اشـخاصى كه نسـبت به رأى صادره 
فوق الذكر  اعتراض داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به 

مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 18 /5 /1401    تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/5/2  
على برقى- رييس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه يك گرگان

مفقودى
سـند كمپانى خودرو مزدا  تيپ بـى 2000 اى مدل 1389 
به رنـگ نقـره اى - آبـى  به شـماره پـالك ايـران68-
352س45 و شـماره موتور  FE128711 و شماره شاسى
NAGCPX2PC18D25310   متعلـق بـه حجت الـه 
محمودى با كد ملى  0621714550 مفقود شده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط مى باشد.   
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