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قتل مرد سالخورده
 در خانه ویالیی اش 

مأموران پلیس، جسد مرد تنهایی را در خانه اش کشف کردند 
که پس از سرقت اموالش به طرز مشکوکی به قتل رسیده بود. 
به گزارش ج��وان، ظه��ر روز چهارش��نبه 19،  م��رداد قاضی 
محمدتقی شعبانی، بازپرس ویژه قتل دادس��رای امور جنایی 
تهران با تماس تلفنی مأموران کالنتری هفت چنار از قتل مرد 
سالخورده ای در خانه اش باخبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی راهی محل شد. 
تیم جنای��ی داخل یک��ی از اتاق های خانه ویالی��ی در خیابان 
سبحانی با جس��د مرد 75 ساله ای روبه رو ش��دند که روسری 

زنانه ای دور گردنش پیچیده شده بود.
نخستین بررس��ی ها نش��ان داد عامل یا عامالن قتل با انگیزه 
سرقت دس��ت به جنایت زده اند و حدود 9س��اعت قبل پس از 
س��رقت لوازم آنتیک و قیمتی مرد پولدار، وی را خفه کرده و از 

محل گریخته اند. 
دختر مقتول به مأموران گفت: »چند سال قبل مادرم فوت کرد و 
پدرم تنها شد. او دو مغازه داشت که مدتی قبل فروخت و پولش 
را در حسابش نگهداری می کرد. من معموالً هرچند روز یک بار 
به دیدنش می آمدم، اما امروز وقتی تلفن همراهش را جواب نداد 
نگرانش شدم و به خانه اش آمدم که با این صحنه روبه رو شدم.« 
همزمان با انتقال جسد به پزش��کی قانونی، مأموران تحقیقات 

گسترده ای را برای شناسایی قاتل یا قاتالن آغاز کردند. 

مجلس ارابه های مرگ را 
متوقف کند 

  حسین فصیحي
رئیس کمیس��یون اصل نود مجلس اعالم کرده که تلفات 
جاده اي ما از عراق و افغانس��تان هم بیشتر است. نصراهلل 
پژمانفر تأکید کرده اس��ت که بر اساس مقیاس جهاني به 
ازاي هر 1۰۰ هزار نفر جمعیت، 1۸ نف��ر تلفات جاده اي 
وجود دارد که در ای��ران این عدد 21/5 نفر اس��ت. وي با 
بیان اینکه براساس آمار، سال گذش��ته 17 هزار نفر براثر 
سوانح رانندگي فوت شده و بین ۳۰۰ تا 5۰۰ هزار نفر هم 
مصدوم ش��ده اند، گفت که این آمار از عراق و افغانستان 
هم بیش��تر اس��ت. وي تأکید کرد که پرونده جدیدي در 
این باره در مجلس گشوده  شده اس��ت و نمایندگان به آن 

ورود کرده اند. 
موضوع از دست رفتن بخش مهمي از جمعیت کشور در 
جریان سوانح رانندگي سال هاست در فضاي عمومي جامعه 
مطرح است و با وجود نقدهاي بسیاري که در این باره بیان 
مي ش��ود، همچنان در حد طرح باقي مانده است!  با وجود 
اینکه در مورد چرایي وقوع سوانح رانندگي همواره مباحث 
بس��یاري از جمله خودروهاي آدمک��ش داخلي، راه هاي 
ناایمن و رفتار پرخطر برخي رانندگان مطرح اس��ت، اما 
تغییر محسوس��ي در مورد کاهش آمار قربانیان س��وانح 
رانندگي ایجاد نمي شود. دلیل عدم کاهش محسوس آمار 
جانباختگان هم روشن اس��ت. اگر مجلس مي خواهد به 
درستي باب ورود به ماجرا و ایجاد تغییر در آن را باز کند، 
ابتدا باید تولید خودروهاي مونتاژ داخل را متوقف کند. اگر 
مجلس گزارش پلیس درب��اره خودروهایي که هر لحظه 
قربانیانشان را راهي خاك سرد مي کنند، به گرمي قرائت 
کند، متوجه خواهد شد بخش عمده جمعیت کشور قرباني 
ارابه هاي مرگي هستند که داخل کشور تولید مي شوند و 
با منت به قیمت خودروهاي ب��ا کیفیت خارجي به مردم 
قالب مي شوند. مقایسه تطبیقي گزارش هاي پلیس درباره 
سوانحي که براي ارابه هاي تولید داخل اتفاق مي افتد در 
مقیاس با س��وانحي که براي خودروهاي تولید خارج رقم 
مي خورد، به خوبي روشن مي کند که ارابه هاي داخلي قادر 
به حفظ جان سرنشینان خود در جریان سوانح نیستند و از 

ایمني الزم برخوردار نمي باشند. 
 پلیس اعالم کرده است که مرگ هر ش��هروند در جریان 
س��وانح رانندگي 5/1 میلی��ارد تومان به اقتصاد کش��ور 
خسارت می زند. مجلس بررسي کند چرا کشور سال هاست 
خسارت کالن از این مسیر را پذیرفته است، اما قادر نیست 

با مافیاي حاکم در این مسیر برخورد کند. 
فارغ از خودروهاي ناایمن مونت��اژ داخل، عوامل جاده اي 
هم نقش مهمي در بروز سوانح مرگبار دارد. در این مسیر 
خودروهاي مونتاژ تولید داخل بیش از خودروهاي تولید 
خارج دچار سانحه ش��ده و جاده و خودرو قادر نیس��تند 
از جان اس��تفاده کنندگان از راه حفاظت کنند. بر اساس 
گزارش پلیس 5ه��زارو2۰۰ نقطه حادثه خیز در کش��ور 
وجود دارد. مجلس محترم چنانچه قصد رفع موانع موجود 
را دارد، بررسي کند چرا نقاط حادثه خیز رفع خطر  نشده 
و تا رفع خطر آن، پاي کار بایس��تد و از قب��ل و بعد از آن 
عکس بگیرد و منتشر کند. همه این نقاط آنگونه که پلیس 
هم همواره تأکی��د دارد به معناي راه  ه��اي صعب العبور 
نیس��تند، بلکه برخي از آن با نصب یک تابل��و رفع خطر 
مي شود. واگذاري عمران راه ها و جاده ها به پپمانکاراني که 
گزارش هایي درباره راهزني برخي از آنها مطرح است هم از 
جمله موضوعاتي است که پیامدهاي ناشي از آن به سوانح 

مرگبار منجر مي شود. 
ورود مجلس به پرونده س��وانح مرگبار رانندگي اگر براي 
بررسي آمار و گزارش ها باشد که آمار تفصیلي آن در پایگاه 
اطالع رساني پزشکي قانوني یا در اظهارات و گزارش هاي 
مستمر رئیس پلیس راهور مطرح است، اما اگر پاي اقدام 
عملي در میان اس��ت، مردم باید درك عیني از اظهارات 

مطرح شده را احساس کنند. 

    غالمرضا مسکنی 
دختر نوجوان برای فرار از نصیحت های مادرش 
به دستور مرد رمال 34 قطعه طال را در قبرستان 
متروکه دفن کرد تا روح م�ردگان در آن دمیده 
و مادرش جادو ش�ود، اما وقتی به س�راغ طالها 
رفت متوجه شد که تمام آنها سرقت شده است! 
به گزارش جوان، چند روز قبل دختر 16 س��اله ای 
همراه پدر و مادرش به دادس��رای ناحیه ۳4 تهران 
رفت و از مرد رمالی به اتهام کالهبرداری ش��کایت 

کرد.
دختر نوجوان در توضیح ماجرا گفت: »دانش آموز 
هس��تم، اما مدتی اس��ت عالقه زیادی به گشت و 
گذار در فضای مجازی پیدا کرده ام. همیش��ه سرم 
به گوشی اس��ت یا در اینس��تاگرام و واتساپ سیر 
می کنم یا با دوستان و همکالس��ی هایم به صورت 
تصویری و پیامکی در ارتباط هس��تم. زندگی ام با 
فضای مجازی گره خورده، به طوری که بیش��ترین 
زمانم را در این فضا س��پری می کنم. از سوی دیگر 
پدر و مادرم نگران بودند و از من می خواستند بیشتر 
به درس هایم توجه کنم و از این فضا فاصله بگیرم، به 
همین خاطر هر زمانی که مادرم به سراغم می آمد و 
می دید سرم در گوشی است با هم درگیر  می شدیم 
و مشاجره لفظی ما آغاز  می ش��د. او مدام غر می زد 

و مرا نصیحت می کرد، اما من ب��ه فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی خو گرفته بودم و جدایی از آن 
برایم غیرممکن بود. رفتار و درگیری های لفظی با 
مادرم مرا خسته کرده بود و به دنبال راه فراری بودم 
تا اینکه با دوستانم درد دل و با آنها مشورت کردم که 

چه کاری انجام دهم که مادرم به من گیر ندهد.« 
     رمال اینترنتی 

وی ادامه داد: »دوستانم هر کدام پیشنهادی دادند، 
اما یکی از دوس��تانم گفت گره مشکالتم به دست 
رمال باز می شود. او گفت یکی از بستگانش مشکلی 
شبیه مش��کل من داش��ته تا اینکه با رمالی آشنا و 
مش��کلش با یک نس��خه آن رمال حل می ش��ود و 
االن هم بدون هیچ مش��کل و دغدغه ای در فضای 
مجازی فعالیت دارد و خانواده اش هم راضی شده اند. 
صحبت های دوستم روی من تأثیر گذاشت و از آن 
روز به بعد در فضای مجازی به دنبال رمال گش��تم 
تا اینکه چند روز قبل در اینستاگرام با مردی آشنا 
شدم که مدعی بود رمال مشهوری است و مشکالت 
افراد زیادی را با دعا، ورد و نسخه نویسی حل کرده 
است. چند روزی به صورت پیامکی با او در ارتباط 
بودم و مشکلی را که با مادرم داشتم برایش توضیح 
دادم و درخواس��ت کمک کردم، او هم قول داد به 

زودی مشکل مرا حل کند.« 

     قبرستان نفرین شده 
دختر نوجوان ادامه داد: »  از او خواس��تم نسخه ای 
برایم بنویسد که مادرم به کارهای من حساس نشود 
و کاری به کارم نداشته باشد. او گفت از آنجایی که 
من و مادرم هر دو زن هس��تیم مش��کلمان با ورد 
خواندن روی طال حل می شود. مرد رمال گفت باید 
17 قطعه طال فراهم کنم و به قبرستان قدیمی در 
اطراف تهران بروم و کنار یک��ی از قبرهای قدیمی 
17 قطعه ط��ال را چال کنم تا پ��س از دمیدن روح 
مردگان دوباره بعد از 24 ساعت به آنجا بروم و طالها 
را بردارم و به آدرس��ی که می دهد برس��انم و او هم 
ورد بخواند و مشکلم حل شود. او با حرف هایش مرا 
فریب داد و من 17 قطع��ه طال که متعلق به خودم، 
مادرم و خواهرم بود از خانه برداشتم و با کرایه کردن 
یک خودرو به قبرس��تانی در اطراف تهران رفتم و 
در کنار قبر قدیمی هم��ه طالها را زیر خاك پنهان 
کردم و به دس��تور او از محل فیلم و عکس گرفتم و 
برایش در واتساپ فرس��تادم. روز بعد در حالی که 
خوش��حال بودم به زودی از دست غرغرهای مادرم 
راحت می شوم به قبرستان رفتم، اما از طالها خبری 
نبود. بالفاصله به رمال زنگ زدم، او گفت اجنه به من 
خبر دادند و دیشب متوجه شدم که مرده ها طالها را 
برداشته اند. گفت قبرستان نفرین شده است و باید 

دوباره 17 قطعه طالی دیگر در کنار همان قبر دفن 
کنم تا مرده ها طالهای مرا برگردانند و بعد همه را 

برای وردخوانی پیش او ببرم.« 
     دوباره فریب خوردم 

وی در پایان گفت: »در حالی که می ترسیدم موضوع 
را به مادر و پدرم بگویم به این امید که طالهای برده 
ش��ده را به خانه برگردانم این بار تعدادی از طالهای 
باقیمان��ده خودم و تع��دادی ه��م از دخترخاله ها و 
دوستانم قرض گرفتم و دوباره 17 قطعه طالی دیگر 
را در همان قبرستان دفن کردم و به خانه برگشتم، 
اما روز بعد وقتی به قبرستان رفتم باز هم دیدم اثری 
از طالها نیست. خیلی شوکه شده بودم و ترس تمام 
بدنم را فراگرفته بود که با مرد رمال تماس گرفتم، اما 
تلفنش خاموش بود و صفحه مجازی اش هم بس��ته 
شده بود. تازه متوجه شدم که چه کاله بزرگی سرم 
رفته است. از این رو موضوع را با پدر و مادرم در میان 
گذاشتم و برای ش��کایت از رمال ناشناس به دادسرا 

آمده ایم.« 
با طرح ای��ن ش��کایت، پرونده به دس��تور بازپرس 
دادسرای ویژه س��رقت برای رس��یدگی در اختیار 
تیمی از کارآگاهان پای��گاه دوم پلیس آگاهی قرار 
گرفت. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری مرد 

کالهبردار ادامه دارد. 

   همدستی رمال مجازی با مردگان

مفقودى
اصل شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سوارى پژو 
206 مدل 1389 به شـماره موتـور 14189030728 به 
شماره شاسى  NAAp03ED9Aj134880 به شماره 
پـالك 799ى61 ايـران55 مفقود گرديـده و از درجه 
گلستان اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز خودروى پرايد GTXi  مـدل 1383 رنگ 
سـفيد شـيرى روغنى بـه شـماره پالك ايـران38-

399ل83  و شماره موتور 00988569 و شماره شاسى 
S1412283368680 متعلق بـه فرهاد عزيزى مفقود 
البرز شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

آگهى آراى هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان
نظر به دستور مواد يك و سـه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسـمي و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر 
امالكي كه در هيأت مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان سامان مورد رسيدگي و رأي آنها صادر گرديده جهت 

اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي گردد:
* امالك واقع درشـهر سـامان(مزرعه الغدنبه) به شـماره پالك ثبتي 

78 – اصلى، چهارمحال و بختياري بخش ده و فرعى ذيل:
161 فرعي به نام آقاي عزيز صغيري فرزند حسـن نسـبت به شش دانگ 
يك باب خانه به مساحت 445/22 مترمربع، خريداري شده مع الواسطه 
از مالك رسـمي آقاي عبداله محمـدي. به موجب مـاده 3 قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي اين آگهي 
نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه 
كثيراالنتشـار و محلي آگهـي و در صورتي كه اشـخاص ذينفع به آراى 
صادره اعتراضي داشته باشند بايد تا دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي 
در شـهرها و از تاريخ الصاق آگهي در روسـتاها اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك سامان تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواسـت را به اداره ثبت اسناد و 
امالك سامان تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه 
حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل 
نگردد يا معترض،گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه 
نكند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سـند مالكيت مي نمايد و صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 22/ 1401/05 

تاريخ انتشار نوبت دوم: يك شنبه 06/ 1401/06
سيدمهدي حسيني ايراني- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

برای سرقت طالیی از دختر نوجوان

    آرمین بینا 
پس�ر نوجوان که از پنج ماه قبل ب�ه اتهام قتل 
تح�ت تعقیب قرار داش�ت ب�ا رد یابي رس�ید 
بانکي ک�ه هنگام ف�رار از جیبش افت�اده بود، 
شناسایي و بازداشت ش�د. متهم مدعي است 
روز حادث�ه براي دیدن دختر م�ورد عالقه اش 
به ته�ران آمده بود و در حالي که قصد داش�ت 
با س�رقت از م�ردي رهگ�ذر ب�راي آن دختر 
کادو بخ�رد، پای�ش به پرون�ده قتل باز ش�د. 
به گزارش »جوان«، شامگاه یکي از روزهاي اسفند 
س��ال گذش��ته مأموران پلیس تهران از درگیري 
خونیني در یکي از خیابان هاي باقر شهر در جنوب 

تهران با خبر و راهي محل شدند. 
بررسي ها نشان داد در این درگیري مرد ۳1 ساله اي 
زخم��ي و ب��راي درمان ب��ه بیمارس��تان منتقل 
شده است.  س��پس مأموران براي بررسي موضوع 
راهي بیمارستان شدند، اما دریافتند مرد زخمي بر 
اثر شدت جراحات به کام مرگ رفته است. با اعالم 
خبر قتل مرد جوان، پرونده به دستور قاضي کشیک 
قتل در اختیار تیمي از کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهي قرار گرفت. 
   سرنخ 

تحقیقات و بررس��ي هاي دوربین هاي مداربسته 
نشان داد شب حادثه مقتول در حال حرف زدن با 
تلفن همراهش بوده که پسر نوجواني براي سرقت 

گوش��ي اش به ط��رف او حمله مي کن��د و پس از 
درگیري با چاقو ضربه اي مي زند و فرار مي کند. 

در حال��ي ک��ه قاتل به خاطر داش��تن ماس��ک و 
کاله چهره اش قابل شناس��ایي نبود، مأموران در 
بررسي هاي میداني فیش بانکي کشف کردند که 
مشخص شد متعلق به قاتل اس��ت. بدین ترتیب 
تحقیقات براي شناسایي قاتل ادامه داشت تا اینکه 

چند روز قبل پس از گذش��ت پنج م��اه از حادثه 
مأموران پلیس،  متهم را در محل زندگي اش در یکي 
از روستاهاي استان مرکزي شناسایي و دستگیر 

کردند. 
متهم 16 ساله پس از اعتراف به جرمش براي ادامه 
تحقیقات در اختیار دادسراي ویژه اطفال و نوجوانان 

قرار گرفت. 

رسيد بانكي پليس را  به  قاتل  رساند 
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     گفت وگو با متهم 
براي سرقت به تهران آمده  بودي ؟ 

نه براي دیدن دختر مورد عالقه ام به تهران آمدم. 
مدتي قبل در اینس��تاگرام با دختر جواني آشنا 
ش��دم و با هم به صورت تلفني و پیامکي ارتباط 
داشتیم تا اینکه تصمیم گرفتم به تهران بیایم و 

از نزدیک او را ببینم. 
چرا تصمیم گرفتي تلفن همراه مقتول 

را سرقت کني ؟ 
وقتي تصمیم گرفتم به تهران بیایم، پدرم کارت 
عابربانکش را به من داد و خودم نیز مقداري پول 

داشتم و راهي تهران شدم. 
در تهران از کارت عابر بانک مقداري پول برداشت 
کردم و بعد داخل کیفم گذاش��تم و سوار مترو 
شدم، اما وقتي از مترو پیاده شدم، متوجه شدم 
کیفم که همه دارایي ام داخل آن بود، س��رقت 
شده است. دوس��ت داش��تم هر طوري شده در 

تهران بمانم و ب��ا دختر مورد عالق��ه ام مالقات 
داشته باشم و براي او کادو بخرم و به کافي شاپ 
بروم، اما پولي نداشتم و به همین خاطر تصمیم 

گرفتم سرقت کنم. 
چرا با چاقو زدي ؟ 

من اصاًل خالفکار نبودم و چاقو را هم که به نظرم 
قشنگ بود، در تهران خریدم و وقتي با مرد جوان 
درگیر شدم از ترس ضربه اي به او زدم، اما قصد 

قتل نداشتم. 
بعد چه شد ؟ 

از ترس فرار ک��ردم و دعا مي کردم ک��ه او زنده 
بماند، اما وقتي دستگیر ش��دم فهمیدم به قتل 

رسیده است. 
تلفن سرقتي را چه کار کردي ؟ 

در این مدت در کمد خانه مان پنهان کرده بودم. 
حرف آخر ؟ 

خیلي پشیمان هستم، کاش به تهران نمي آمدم. 

ش�اگرد مغ�ازه مکانیک�ی ک�ه مته�م اس�ت در جری�ان 
میل�ه  ضرب�ات  ب�ا  را  او  هم�کارش،  ب�ا  درگی�ری 
آهن�ی ب�ه قت�ل رس�انده ب�ه قص�اص محک�وم ش�د.  
به گزارش جوان، مرداد 14۰۰، مأم��وران پلیس تهران از قتل 
پسر جوانی در یک مغازه مکانیکی در شرق تهران باخبر و راهی 
محل شدند. اولین شواهد نشان می داد جس��د متعلق به امید 
22 ساله است که با ضربات جسم سخت به سرش کشته شده 
است. جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و روند تحقیقات نشان 
می  داد او از کارگران مغازه مکانیکی بود که مدتی قبل برای کار 
به تهران آمده بود و ش��ب ها با یکی از دوستانش به نام فرید در 
مغازه استراحت می کرد. به این ترتیب فرید به عنوان مظنون به 
قتل تحت تعقیب قرار گرفت و چن��د روز بعد در پارکی حوالی 
همان مغازه بازداشت شد. او با اقرار به قتل دوستش گفت: »من 
و امید برای کار به تهران آمدیم و در مغازه مکانیکی مشغول به 
کار شدیم. ش��ب ها جای خواب نداشتیم، این شد که از صاحب 
مغازه خواستیم همانجا بمانیم و خانه  ای مستقل اجاره نکنیم. 
شب حادثه امید باالی سرم آمد و قصد سرقت داشت. از جا بلند 
شدم و اعتراض کردم، اما او درشت هیکل بود و من نمی  توانستم 
مقابلش مقاومت کنم، به همین خاطر میله  ای را که روی زمین 
بود،  برداشتم و شش ضربه به سرش زدم.« متهم در شعبه دهم 
دادگاه محاکمه و با توجه به مدارك موجود در پرونده به قصاص 

محکوم شد. 

شاگرد  مکانیکی
 به قصاص محکوم شد


