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مــرد طالفروش که مدعی اســت به خاطر همســرش 
ورشکســته شــده برای انتقام از او همدست سارقان شد.به 
گزارش رکنا، رســیدگی بــه این پرونده با گــزارش تاجر 
میانسالی مبنی بر سرقت از خانه اش آغاز شد. وی در تشریح 
ماجــرا به مأموران گفت: در ایام نوروز به همراه خانواده ام به 
ســفر رفته بودیم و پس از بازگشت، متوجه به هم ریختگی 
خانه شــدیم و با بررســی بیشــتر دیدیم که از خانه مان 2 
تابلوفرش که طرح های منظره سفارشــی و خاصی داشتند، 
ســکه ، طال و مقادیری درهم سرقت شــده است.هر کدام 
از تابلوفرش ها که به ســفارش خودم بافته شده بود، حدوداً 
500میلیون تومان ارزش داشــت.با این شکایت، تحقیقات 
پلیسی آغاز شد و در ادامه کارآگاهان با شکایت های مشابهی 
مواجه شدند. شکایت هایی که با تخریب در ورودی و سرقت 
وســایل با ارزش و کم حجم  توسط ســارقان از خانه های 
شمال شهر اتفاق افتاده بود و نشان می داد سرقت ها توسط 

یک باند حرفه ای انجام شده است.
در حالــی که تحقیقات بــرای شناســایی اعضای باند 
ســرقت از خانه های اعیانی شمال تهران ادامه داشت، تاجر 
مالباخته در تماس با پلیس گفت: ســرنخی از سارقان پیدا 
کرده ام. از زمانی که خانه ام سرقت شده، برادرم وقت زیادی 
در ســایت های فروش اینترنتی می گذارد تا شــاید سارقان 
تابلوفرش هــا را برای فروش آگهی کنند. امــروز برادرم در 
حال جســت و جو در این ســایت ها بود که با آگهی فروش 
تابلوفرش هایم مواجه شــد که آن را با قیمت 80هزار تومان 

برای فروش آگهی کرده اند.
به دنبال این اطالعــات، آموزش های الزم برای ارتباط با 

فروشــنده به مرد تاجر و برادرش داده شد. بدین ترتیب با 
هماهنگی های پلیسی، مرد مالباخته با سارقان قرار مالقات 
گذاشــت. فروشــنده در محل قرار، توسط پلیس دستگیر 
شــد. جالل متهم بازداشت شده، در تحقیقات به سرقت از 
خانه های اعیانی با همدســتی سه مرد دیگر اعتراف کرد و 
بدین ترتیب 3همدســت او نیز شناسایی و دستگیر شدند. 
تحقیقات برای شناســایی ســایر جرایم احتمالی اعضای 

باند ادامه دارد. چه شــد که تصمیم به سرقت گرفتی؟ من 
طالفروشــی داشتم و وضع مالی ام خوب بود و هیچ گاه فکر 
نمی کردم روزی خالفکار شوم، اما همسرم زندگی ام را نابود 
کرد. او علت تمام بدبختی هایم است.  با عشق و عالقه ازدواج 
کردیم. از آن ازدواج هایی که هرکســی می دید حســودی 
می کرد.تا اینکه سوگل، همسرم در التاری شرکت کرد و از 
بخت بد من برنده شــد و پایش را در یک کفش کرد که به 

امریکا برود و بعد از آن برایم دعوتنامه بفرستد. من اینجا کار 
و زندگی داشتم، چطور می توانستم به دیاری بروم که حتی 
زبانش را هم بلد نبودم. اصرارهای همسرم و عالقه ای که به 
او داشتم، باعث شد تا درنهایت قبول کنم و خانه، طالفروشی 
و ماشینم را فروختم و تبدیل به دالر کردم و به همسرم دادم 
و او را راهی کردم و بعد از آن چند بار تماس داشتیم و بعد 
هم برای همیشه ارتباطش را قطع کرد. شما چه کار کردید؟ 
آن زمان مدام خودم را گول می زدم که حتماً مشکلی برایش  
پیــش آمده وگرنه حتماً با من تمــاس می گرفت، ولی آب 
پاکی را زمانی روی دســتم ریخت کــه فهمیدم او در دیار 
بیگانه وکیل گرفته و بدون آنکه  متوجه شــوم از من جدا 
شــده است. آن موقع بود که کینه سوگل را به دل گرفته و 

تصمیم به انتقام گرفتم.
انتقــام گرفتــی؟ به جای اینکــه از او انتقــام بگیرم از 
خودم گرفتم. دستیابی به ســوگل غیرممکن بود و من در 
جست و جوی راهی برای گرفتن انتقام از همسر سابقم بودم. 
از طرفی با فروش طالفروشــی و طالهایی که خیلی از آنها 
امانی بود، طلبکارها به ســراغم آمدنــد. من در راه انتقام با 
چندین خالفکار آشنا شدم و آنها هم به من پیشنهاد دادند 
برای پرداخت بدهی ام با آنها همراه شوم ؛ همین نیز سبب 
شد دست به سرقت بزنم. اوایل حس ترس و حقارت داشتم؛ 
همین نیز حــس ترس کم کم از بین مــی رود اما حقارت 
لحظه ای رهایم نکرد. نقش تو در سرقت ها چه بود؟ به غیر از 
اینکه در سرقت ها شرکت می کردم از آنجایی که تحصیلکرده 
بودم و از طرفی روابط عمومی ام خوب بود، کار فروش وسایل 

سرقتی برعهده من بود.

در حالــی چندی پیش فرمانــده انتظامی 
تهران بزرگ از رها شــدگی حدود ۷ تا 8 هزار 
معتاد متجاهر در شهر تهران خبر داد که طبق 
اظهارات دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اســتان تهران »بخــش قابل توجهی از 
این جمعیت رها شده در تهران »شبه معتاد« 
بوده و معتاد نیستند.« به گزارش ایسنا، اواخر 
فروردین ماه ســردار حسین رحیمی، فرمانده 
انتظامــی تهران بزرگ از نبــود ظرفیت برای 
نگهــداری از حدود 8 هــزار معتاد متجاهر در 
پایتخــت گالیه کرد و در بخشــی از اظهارات 
خود دربــاره اینکه تهران به چه تعداد ظرفیت 
برای نگهداری از معتــادان متجاهر نیاز دارد، 
به ایســنا گفت که »هنوز حــدود ۷ تا 8 هزار 
معتاد متجاهر رها شــده در شهر تهران داریم 
که جایی برایشان نیست. این ها هنوز در سطح 
شــهر تهران هستند که امیدواریم و پیگیر هم 
هســتیم که ظرفیت هایی بــرای نگهداری و 
بازپروری آنان ایجاد شــود.« این درحالیست 
که مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان تهران در این باره به 
ایسنا می گوید: در حال حاضر مراکز نگهداری 

از معتادان متجاهر در اســتان تهران ۱۶ هزار 
ظرفیت دارد که ۱۱ هزار و 200 ظرفیت مربوط 
به تهران بــزرگ اســت.وی می افزاید: تمامی 
مستندات حاکیســت پلیس زمانی که افراد را 
جمع آوری می کند تالش دارد معتادان متجاهر 
را جمع آوری کند و این دقت در زمان عملیات 
انجام می شــود، امــا با این وجــود 3۱ درصد 
افــرادی که وارد مرکز غربال برای تشــخیص 
می شــوند، »کارتن خواب هایی« هســتند که 
معتاد نبوده و تنها »شــبه معتاد« هستند که 
شهرداری برای آنها برنامه هایی در نظر دارد. ۷0 
درصد دیگری که وارد مرکز می شوند، مجددا با 
دقت باالتری مورد غربالگری قرار می گیرند که 
بعد از آن مشخص می شود بخشی از این افراد 
معتاد متجاهر نیستند. دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اســتان تهران با اعالم این 
آمار کــه 50 درصد معتادان متجاهر در تهران 
هیچ سکونتگاهی در تهران ندارند و از شهرهای 
دیگر آمده انــد، زیرا در تهــران امکان بهتری 
برای آنها وجــود دارد، تاکید می کند: اصرار ما 
بر این اســت تا این افراد به اســتان های مبدا 
خود بازگردند.هادی زاده خاطرنشــان می کند: 

درمان اعتیاد صرفــا وارد کردن معتاد به یک 
مرکز و بستن درب مرکز نیست. قطع مصرف 
و ترک اعتیاد با درمان اعتیاد متفاوت اســت. 
دوره قطع مصرف یک هفته است، اما گام بعدی 
این است که خانواده و جامعه او را بپذیرند.وی 
با تاکید بر اینکه درمــان اعتیاد دارای مراحل 
متعددی اســت، درخصوص چرایی مهاجرت 
برخی معتادان متجاهر به تهران معتقد است: 
این افراد از طریق زباله گردی، سرقت های خرد 
و... راحت تر می توانند هزینه های مصرف خود 
در تهــران را تامین کننــد. بارها به NGOها 
و خیریه ها اطالع داده ایــم در منطقه مرکزی 
تهران غذا توزیع نکنند. حجم غذایی که در این 
مناطق توزیع می شود یک جاذبه است. این که 
معتاد متجاهر را اینگونه مدیریت کنیم اشتباه 
است چراکه برای او جاذبه ایجاد می شود. دبیر 
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
تهران در پاسخ به سوالی درخصوص رها شدگی 
معتادان متجاهر به دلیل نبود ظرفیت در مراکز 
نگهداری، می گوید: بخش قابل توجهی از این 
جمعیت رها شــده در تهران »شــبه معتاد« 
بوده و »معتاد« نیســتند.وی در بخش دیگری 

از ســخنان خود اظهار می کند: از ســوی دیگر 
نکته ای که وجود دارد این است که معتادان در 
فصل گرما عیان تر می شوند.هادی زاده در پاسخ 
به این سوال که در حال حاضر چه تعداد ظرفیت 
خالی در مراکز نگهداری از معتادان متجاهر در 
سطح اســتان وجود دارد؟ این پرسش را مطرح 
کرد که آیا ما مستمرا باید ظرفیت اضافه کنیم؟ 
و در عین حال می گویــد: این روند باید اصالح 
شــود. کارتن خواب، زباله گرد و کارگر فصلی و 
اتباع خارجی غیرمجاز را نمی توان در شــمول 

مددجویان مراکز ماده ۱۶ تلقی کرد. نگهداری از 
معتاد متجاهر کار خاصی است. این افراد زندانی 
نیســتند که بگوییم آنها را در جایی بگذاریم و 
در را ببندیــم. معتادان شــرایط و بیماری های 
مختلفی دارند که این مــوارد هزینه بر و کاربر 
است.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان تهران در ادامه به ارائه آماری درخصوص 
ظرفیت خالی در مراکز ماده ۱۶ اســتان تهران 
پرداخته و اذعان می دارد: در حال حاضر در شهر 

تهران بالغ بر ۶00 ظرفیت خالی داریم.

زن جوان به قتل شوهر خود اعتراف کرد و گفت 
شوهرم را با شن کش کشتم و پشیمان نیستم چون 
عاشق یک فرد دیگر هستم.به گزارش رکنا، پنج ماه 
قبل رسیدگی به پرونده قتل مرد جوانی به نام ایمان 
در دســتور کار بازپرس محمد وهابی در شعبه دوم 
دادســرای جنایی تهران قرار گرفت.همسر ایمان در 
تماس با پلیس به قتل رسیدن شوهر خود را گزارش 
داد و در اولین برخورد بــا ماموران پلیس گفت:«ما 
سرایدار یک مرغداری هستیم. موقع حادثه شوهرم 
روی تخت در تــراس خوابیده بود.من و دخترانم در 
اتاق بودیم که یک لحظه احســاس کردم سایه های 
ســیاهی دیدم و از اتاق بیرون رفتم و با جسد غرق 
در خون شوهرم مواجه شدم.«تحقیقات برای یافتن 
ردی از عامل ماجرا آغاز شد اما به خاطر ضد و نقیض 
گویی های همسر ایمان، ماموران به وی مظنون شدند 
و تحت بازجویی های تخصصی قرار گرفت و به دست 

داشتن در قتل اعتراف کرد.همسر ایمان به نام هدیه 
در اولین اعتراف خود گفت: از مدتی قبل با مردی به 
نام احمد آشــنا شدم. او دوستی به نام سعید داشت 
که آنها هم در کارگاه های اطراف محل کار ما نگهبان 
بودند. من قصد داشــتم با احمــد ازدواج کنم برای 
همین او به من گفت یک شــب الی در را باز بگذار 
تا ایمان را بکشــیم.بعد با همدستی سعید شوهرم را 
کشــت.با اعترافات زن جوان احمد و سعید دستگیر 
شدند اما هر دو منکر قتل بودند و ادعا می کردند شب 
حادثه در محل کارشان بودند. در حالی که بررسی ها 
حاکــی از آن بود که هدیه با هــر دو آنها در ارتباط 
بود،آنها بازداشت شدند.تحقیقات نشان می داد هدیه 
ارتباط عمیق تری با سعید داشته و بر خالف ادعای 
خود، با ســعید قرار ازدواج گذاشته بود. سرانجام با 
گذشــت 5 ماه از حادثه، هدیه به قتل همســر خود 
اعتراف کرد و گفت: من و سعید از دوسال قبل با هم 

در ارتباط بودیم. من عاشــق او هستم و می خواستم 
هرطور شــده با او زندگی کنم. برای همین نقشــه 
قتل شــوهرم را کشیدم و شب حادثه با شن کش بر 
ســر ایمان کوبیدم. می خواستم گناه را گردن احمد 

بیندازم تا خودم و سعید آزاد شویم.

بازداشت طالفروش ورشکسته به خاطر سرقت 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران اعالم کرد

۳۱ درصد »معتادان متجاهر« پایتخت »کارتن خواب« هستند نه معتاد

زن خائن شوهرش را با شن کش کشت

بازداشت دزدان باتری خودروها در تهران
سرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ۱05 دستگاه باتری 
خودرو در محله نامجو خبر داد و گفت: کارشناســان ارزش اموال کشف شده را 
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعالم کردند.به گزارش رکنا، سرهنگ  صادق 
ضرونی  اظهار داشــت: واحد عملیات کالنتری ۱0۶ نامجو حین گشت زنی در 
محله نامجو به یکدســتگاه خودرو وانت بار به رانندگی یکی از متهمان ســابقه 
دار که در قســمت بار خودرو واسیلی را با پوشش پنهان کرده بودند، مشکوک 
می شــوند.وی با بیان اینکه ماموران برای بررســی بیشتر به خودرو مراجعه که 
متهم با مشاهده ماموران با ســرعت اقدام به فرار کرد، افزود: پلیس سریعا وارد 
عمل شــده  و در یک تعقیب و گریز طوالنی با درایت ماموران خودرو متوقف و 
راننده و سرنشــین خودرو دستگیر شدند و در بررسی داخل خودرو تعداد ۱05 
دستگاه باتری انواع خودرو کشف شد.سرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران 
ادامه داد: متهمان 25 و 42 ســاله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ســرقت و  
مالخری اموال سرقتی در شرق تهران اعتراف و تعدادی از مالباختگان شناسایی 
شدند که کارشناســان ارزش اموال کشف شده را یک میلیارد و پانصد میلیون 
ریال اعالم کرده اند.ضرونی با اشاره به اینکه برخورد با مالخران در سال جدید از 
اولویت های پلیس است در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف 

جرائم احتمالی متهمان و شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

حمله مرگبار به خانواده عروس ۱7 ساله 
در یافت آباد تهران 

جوان افغان با چاقو در محله یافت آباد به جان اعضای خانواده همسرش افتاد 
و مادرزنش را کشــت و پدر همسرش را به شدت زخمی کرد. او حتی همسر و 
خواهر زنش را نیز مجروح کرده است.به گزارش رکنا، ساعت 9 و پانزده دقیقه 2۱ 
اردیبهشت امسال، ماموران کالنتری الغدیر در جریان درگیری منجر به ضرب و 
جرح اعضای یک خانواده افغان قرار گرفتند و بالفاصله برای رسیدگی به موضوع 
در محل حاضر شدند.جوان 22 ساله بعد از مجروح کردن همسر ۱۷ ساله خود 
و خواهر و پدر و مادر همسرش از محل حادثه گریخته بود و امدادگران اورژانس 
مجروحین را به بیمارستان منتقل کردند.اما ساعتی بعد از انتقال مجروحین به 
بیمارستان، مادر زن متهم جان خود را از دست داد و به این ترتیب رسیدگی به 
پرونده قتل در شعبه یکم دادسرای جنایی تهران در دستور کار بازپرس  زارعی 
قرار گرفت.با صدور دستور بازداشت متهم فراری ، وی شناسایی و دستگیر شد 
وعلت بروز درگیری خانوادگی را شک و سوظن به همسر جوان خود عنوان کرد. 
مطابق تحقیقات به عمل آمده متهم روز حادثه با عصبانیت به خانه پدر همسر 
خود رفته و گفتگوی  او با همسرش به درگیری خانوادگی منجر شد که در نهایت 
وی با استفاده از چاقو اهالی خانه را مجروح کرده بود.رسیدگی به این پرونده در 
جریان قضایی ادامه دارد و این در حالی است که حال زن جوان متهم و خواهر 

او رو به بهبود است اما پدر خانواده حال وخیمی دارد.

هراز مسدود می شود 
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد 
که محور هراز از امروز تا روز چهارشنبه مسدود می شود.سرهنگ احمد شیرانی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفـت:  از ساعت 8 
صبح دیروز جاده فهرج - شوره گز در استان کرمان به علت طوفان شن و کاهش 
میدان دید رانندگی موقتا مسدود شد. وی از انسداد محور هراز در هر دو مسیر 
رفت و برگشــت نیز خبر داد و گفت: این محور  از امروز مورخ 25 اردیبهشــت 
ماه تا روز چهارشــنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه، به صورت 24 ساعته، به دلیل 
انجام عملیات عمرانی راه و کارگاه جاده ای، مسدود می شود و در این مدت تردد 
از محورهای جایگزین چالوس و فیروزکوه انجام می گیرد.رییس مرکز اطالعات 
و کنترل ترافیک پلیــس راهنمایی و رانندگی درباره وضعیت جوی جاده ها نیز 
اظهارکــرد:  وزش باد و گرد و خاک در برخی از محورهای اســتان های کرمان و 
سیســتان و بلوچستان گزارش شــده و این موضوع موجب کاهش دید در این 

محورها شده که الزم است رانندگان با دقت بیشتری مسیر خود را طی کنند.

کشف ۴۰ قبضه سالح جنگی درثالث باباجانی
فرمانده مرزبانی انتظامی کشــور از کشــف 40 قبضه ســالح جنگی توسط 
مرزداران استان کرمانشاه در مرزهای شهرستان ثالث باباجانی خبر داد.به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، سردار احمدعلی گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: 
مرزبانان هنگ مرزی ثالث باباجانی حین پایش و کنترل هوشمند مرزهای غرب 
کشور، باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات را در نقطه صفر مرزی مشاهده کردند.
وی افزود: مرزبانان برای مقابله با قاچاقچیان، بالفاصله به اجرای کمین هدفمند 
پرداخته و توانســتند در عملیاتی مقتدرانه باند قاچاق سالح را در مرزهای غرب 
کشور متالشی کنند.فرمانده مرزبانی انتظامی کشور با بیان اینکه قاچاقچیان که 
تاب مقابله در برابر مرزبانان را نداشــته کوله های همراه خود را رها و به ســمت 
خاک کشور مقابل متواری شدند، اظهار داشت: مرزبانان با بررسی کوله های رها 
شــده 3۶ قبضه ســالح جنگی کلت کمری و 4 قبضه سالح کالشینکف کشف 
کردند.سردار گودرزی گفت: تالش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری متهمان 

این پرونده ادامه دارد.

دزد مغازه های اسالمشهر دستگیر شد
سارق حرفه مغازه های منطقه دو شهر اسالمشهر به دام پلیس افتاد.به گزارش 
رکنا، دســتگیری سارق مغازه با کشف ۱2 مورد سرقت در اسالمشهر: سرهنگ 
علی کارخانه فرمانده انتظامی شهرســتان اسالمشهر گفت: پس از دریافت چند 
گزارش و شکایت از سوی کسبه  در محله امام زاده عقیل )ع( اسالمشهر موضوع 
در دســتورکار ماموران پلیس آگاهی قرارگرفت.وی افزود: با اقدامات اطالعاتی 
موفق به شناســایی و دستگیری  سارق سابق دار شدیم و در بازجویی ها وی به 

۱2 مورد سرقت از مغازه ها اعتراف کرد.

جشن عروسی مرگبار در عسلویه 
درگیری خانواده عروس و داماد در شب عروسی منجر به کشته و زخمی شدن 
3 نفر در روســتای بستانو عسلویه شد.به گزارش رکنا، قتل در مراسم عروسی، 
درگیری بین دو خانواده در مراســم عروســی در روستای بستانو عسلویه باعث 
کشته شدن یک جوان و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.در این حادثه، اعضای 2 
خانواده با هم درگیر می شوند که منجر به قتل یک جوان 20 ساله بر اثر ضربات 
چاقو می شود و 2 جوان دیگر که برادران مقتول بودند نیز زخمی و به بیمارستان 
منتقل می شوند. دادستان عسلویه با تایید این خبر با اشاره به دستگیری متهمان 
این حادثه، گفت: بررسی های نیروی انتظامی و دادستانی نشان می دهد این اتفاق 
به سبب اختالف خانوادگی بین خانواده داماد و عروس رخ داده که منجر به قتل 
یک جوان 20 ساله و مصدوم شدن 2 نفر دیگر شد.محمد خدری با بیان اینکه 
پس از این حادثه بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت، 
افزود: پس از تشکیل پرونده قضایی با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی عسلویه در 
کمتر از 24 ســاعت عامالن قتل و درگیری شناسایی و دستگیر شدند.دادستان 
شهرســتان عسلویه ادامه داد: دو نفر متهم در این زمینه دستگیر شدند و جسد 

متوفی نیز برای سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی انتقال یافت.

اخبار کوتاه

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱400۶03۱800300۶95۶-۱400/۱2/۱5 هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای رضا سخاوت طلب فومنی فرزند 
اسماعیل به شماره ملی 2۶۶80۶۱54۷ در عرصه و اعیان ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۱۶/40 متر مربع به شماره پالک 9 فرعی 
مفروز و مجزی شده از پالک شماره - فرعی از ۶۱2 اصلی واقع در شهر فومن بخش 24 گیالن از مالکیت رسمی رحیم دخت علیزاده 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 110
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱40۱۶03۱8003000۱2۶-۱400/0۱/22 هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای غالم رضا رضائی فرزند حجت 
اله به شــماره ملی 5۶۶9342۷۱2 نســبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه نیمه در حد آجرچینی و سربندی با پروانه ساخت به 
مساحت 5۷8/۶5 متر مربع به شماره پالک 24۱0 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 3۱ و 32 متصل به هم فرعی از ۶ اصلی 
واقع در گشت بخش 24 گیالن از مالکیت رسمی زهرا ظهوری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 
روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند 
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اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز وانت زامیــاد رنگ آبــی – روغنی مدل 
۱394شــماره موتور Z24۶8۷۶33Z شــماره شاســی  
ایــران پــالک  شــماره   NAZPL۱40BFO420۶۶5 
9۶-98۶س۱2 متعلق به محمود عرب مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابــر رای شــماره ۱400۶03۱800300022۷- ۱40۱/۱/30 هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مدینه حسن زاده گربه کوچه  فرزند 
محمدحسین به شماره ملی 2۶۶80۱۱۶4۷ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر درختان مثمر و غیر مثمر بانضمام یک اتاق  به 
مســاحت 2۶0 متر مربع به شــماره پالک 4099 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۷۶ و ۷8 متصل بهم واقع در گربه کوچه 
)ســنگ اصلی ۶9( بخش24 گیالن از مالکیت رســمی محمد حسین حسن زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق 
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مردی که به اتهام قتل در بازداشــت بسر می برد، مدعی 
اســت هنگام حادثه مشــروب خورده بود و روی رفتارش 
کنترل نداشــت.چندی قبل به مأموران پلیس ورامین خبر 
رســید حادثه ای خونین در یکی از محله های شــهر اتفاق 
افتاده اســت. با حضور مأموران معلوم شد پسری 2۱ ساله 
به نام نیما در جریان درگیری با مردی به نام علی با ضربات 
چاقو مجروح و روانه بیمارستان شده است. همزمان با حضور 
مأموران مشخص شــد نیما به علت شدت جراحتی که به 
شکم و ســفیدرانش وارد شــده فوت کرده است. با حضور 
بازپرس، جسد به پزشــکی قانونی منتقل شد و تحقیقات 

برای بازداشت علی به جریان افتاد.
پدر مقتول به پلیس گفت: پســرم نیما کارگر مغازه ای 
در همین نزدیکی بود. او از مدتی قبل در آن مغازه مشغول 

کار شده بود، اما برادر صاحب کارش که علی نام دارد، مدام 
پسرم را اذیت می کرد به طوری که نیما از رفتار او ناراحت بود 
تا اینکه امروز علی به خانه مان آمد و پسرم را با ضربات چاقو 
به قتل رســاند و فرار کرد. صاحب کار نیما هم وقتی مورد 
تحقیق قرار گرفت، گفت: نیما را مدتی قبل به عنوان کارگر 
استخدام کردم، اما نمی دانم چرا با برادرم علی مدام کل کل 
می کرد. من چند بار به هر دو تذکر دادم و خواســتم مراقب 
رفتارشان باشــند، اما توجه نکردند و سرانجام دعوای آن ها 
به حادثه خونین ختم شــد. در شاخه دیگری از تحقیقات، 
مأموران پلیس موفق شــدند علی را بازداشــت کنند. او در 

بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: نیما کارگر برادرم بود 
و زمانی که به مغازه برادرم می رفتم با هم حرفمان می شد.
آخرین بار هم که به مغازه برادرم رفتم با هم مشاجر کردیم. 
وقتی دعوایمان باال گرفت، من به او فحاشــی کردم و ناسزا 
گفتم، به طوری که نیما قهر کرد و به خانه شــان رفت. من از 
دســت نیما عصبانی بودم که دوستم از راه رسید و ماجرا را 
برایــش تعریف کردم. او مــن را آرام کرد و به دنبال کارش 
رفــت. بعد از رفتــن او دوباره یاد حرف هــای نیما افتادم و 
تصمیم گرفتم او را تنبیه کنم برای همین به خانه شان رفتم 
تا نیما را گوشــمالی بدهم. زنگ خانه شان را زدم و خواستم 

به کوچه بیاید. آن روز مشــروب خورده بودم و حال خوبی 
نداشــتم. نمی دانستم دارم چه کار بدی می کنم. وقتی نیما 
مقابل در ظاهر شــد دست به چاقو بردم و به سینه و پایش 
ضربه زدم و ســوار موتورم شدم و فرار کردم. بعد از آن بود 
که دوســتانم خبر دادند نیما به علت شدت جراحت فوت 
شــده و من به اتهام قتل بازداشت شدم.متهم گفت: من از 
کاری که کرده ام پشــیمانم و نمی خواســتم نیما را به قتل 
برسانم.با کامل شدن تحقیقات بازپرس، علی را به اتهام قتل 
عمد مجرم شناخت و کیفرخواست علیه وی صادر و پرونده 
برای بررسی به شعبه دهم کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد. در حالی که اولیای دم برای متهم 2۷ ساله درخواست 
قصاص کرده اند، وی به زودی مقابل هیئت قضایی پای میز 

محاکمه حاضر می شود.

اعتراف قاتل مست به کشتن نیما پسر 2۱ ساله

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشــف بیش از ۶ هزار عدد 
لوازم خانگی خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۱00 میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش ایســنا، ســرهنگ علی ولی پور گودرزی دراین بــاره گفت: در 
راســتای پایش و کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق و احتکار  کاال، مأمورین 
این پلیس موفق به کشــف انبار دپوی کاالی قاچاق در خیابان فدائیان اسالم 

به ارزش ۱00 میلیارد تومان شدند.
وی ادامه داد:  در ادامه تحقیقات مشــخص شد که کاالها به صورت شبانه 
توســط خودروهای شــوتی به انبار منتقل و دپو شده و فاقد هرگونه اسناد و 

مدارک، فاکتور و ثبت در سامانه جامعه تجارت است.
ولی پور گودرزی با اشــاره به اینکه کاراگاهان انبار را پلمب کردند، افزود: 
تعداد ۱04۶ دستگاه یخچال، 24۶دستگاه کولر، ۶23دستگاه اجاق گاز، 53۶ 
دستگاه لباسشــویی و ظرفشویی، ۷54دســتگاه جاروبرقی، ۱۱دستگاه فر، 
2۷دستگاه تلویزیون، 830دســتگاه بخاری، 25دستگاه کمبی، ۱25دستگاه 
آبگرمکن، 2۶۱5قلم سیســمونی کودک، ۱۱قلم لوازم جاروبرقی کشف، یک 
نفر متهم دستگیر و پرونده درخصوص قاچاق کاال تشکیل و به مرجع قضائی 

معرفی کردند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس امنیت اقتصادی، وی با بیان اینکه 
کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف  شده را ۱00 میلیارد تومان اعالم کرده 
اند، اضافه کرد: تامین نظم و امنیت و مقابله با هرگونه ناهنجاری و اخالل در 
تهیه توزیع کاالهای ضروری خانوار همواره در دســتور کار پلیس قرار داشته 
و بــا توجه بــه کمبود برخی از اقالم ضروری در بــازار این امر باید با جدیت 

بیشتری انجام شود.

کشف بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان
 کاالی قاچاق در جنوب تهران 

ســرکالنتر غرب تهران گفت: گوشی قاپ خشن که عالوه بر داشتن پابند 
الکترونیکی و ســابقه زندانی بودن، اقدام به ســرقت گوشی و اموال مردم به 

زور سالح سرد می کرد، دستگیر شد.
به گزارش رکنا، ســرهنگ ضرغام آذین اظهار کرد: متاسفانه در 20 روز 
گذشــته شاهد گوشی قاپی های خشــن از مردم در سطح معابر و خیابان ها 
بوده ایم که گروهی 4 نفره موتور سوار با دیدن تلفن همراه افراد، اموال آنان 
را به زور چاقــو تصاحب می کردند.این مقام انتظامی گفت: در چندین مورد 
سارقین از پشت سر به روش خفه کردن افراد، آنان را به حالت بیهوشی برده 
و گوشــی شان را سرقت می کردند.ســرکالنتر غرب تهران افزود: با شکایت 
مالباختگان این موضوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس پیشگیری قرار 
گرفت و ماموران توانستند آنان را شناسایی و در خیابان پاتریس لومومبا که 
قصد ســرقت تلفن همراه خانمی را داشتند و متاسفانه به این خانم حمله ور 
و وی را به زمین انداخته بودند به آنان حمله و تعقیب و گریزی دو ســارق 

خشن را دستگیر می کنند.
وی تصریح کرد: سردســته این باند جوانی 24 ساله و سابقه دار است که 
چندین بار به جرم ســرقت و زورگیری دستگیر شده و حدود سه ماه است 
که با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شــده بود، اما متاسفانه باز هم اقدام به 
سرقت و گوشــی قاپی کرده است.ســرهنگ ضرغام آذین گفت: این سارق 
خشــن تاکنون، ۱0 نفر شاکی دارد که با تشکیل پرونده بار دیگر برای سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.ســرکالنتر غرب تهران خاطرنشان 
کرد: هزینه جرم پایین است و باید مجازات ها افزایش یابد تا حداقل بازدارنده 

شوند و دیگر سارقان تکرار جرم نکنند.

بازداشت سارق 
با پابند الکترونیکی 

پسر جوانی که در یک نزاع گروهی با کلت کمری فردی را به قتل رسانده 
بود، بزودی محاکمه می شــود.به گزارش رکنا، رســیدگی به این پرونده از 
چهاردهم اردیبهشــت ســال جاری با گزارش یک درگیری منجر به قتل در 

یکی از مناطق استان البرز آغاز شد.
به دنبال آن مأموران کالنتری به محل اعزام شدند و پس از تحقیقات اولیه 
مشخص شد که درگیری میان چند جوان که به ظاهر باهم دوست بودند رخ 
داده و در جریان آن پســر 2۶ ساله ای به نام سعید با اصابت گلوله به ناحیه 

کمرش به شدت مجروح شده است.
در ادامه ســعید به بیمارستان منتقل شد اما بر اثر شدت جراحت وارده، 
فــوت کرد و به این ترتیب بازپرس کشــیک قتل پــس از حضور در صحنه 
درگیری و بررســی موضوع، دستور انتقال جسد مقتول را به پزشکی قانونی 
صادر کرد.تحقیقات مأموران آگاهی نشان می داد درگیری زمانی رخ داده که 
طرف های نزاع پس از شرب خمر و در حالی که مست بودند از یک میهمانی 
به خیابان آمدند و باهم درگیر شــدند و در این درگیری هم پســر جوانی به 
نام خســرو 35 ساله با کلت کمری به سعید شلیک کرده و بعد از آن هم از 

صحنه متواری شده است.
با اطالعات به دســت آمده، خسرو شناسایی و دستگیر شد و در بازجویی 
اینگونه به تشــریح ماجرای درگیــری پرداخت: من و ســعید در میهمانی 
درگیری لفظی پیدا کردیم و چون حالت عادی نداشــتیم به خیابان آمدیم و 
من برای ترساندن ســعید با اسلحه ام گلوله ای شلیک کردم که متأسفانه به 
کمر سعید خورد.وی در این باره که اسلحه را از کجا آورده نیز گفت: اسلحه 

را مدتی پیش از فردی به قیمت ۷ میلیون تومان خریداری کرده بودم.

شلیک خونین در پایان مهمانی شبانه 
پسرهای کرجی 


