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بیش از یک ماه از حادثه ریزش ســاختمان متروپل در 
آبادان گذشــت و به نظر می رســد که این حادثه نیز مانند 
حوادث قبلی درحال فراموشــی است. در همین راستا یک 
متخصــص ایمنی معتقد اســت که اگــر از متروپل درس 
نگیریم شاهد تکرار حوادث دیگری خواهیم بود. او همچنین 
از رویــه پرداخت جریمه برای جبران تخلفات در ســاخت 
و ســاز به شــدت انتقاد کرد. علی بیت الهی در گفت وگو با 
ایســنا، درباره ضرورت توجه ایمنی ساختمان ها در قوانین 
و مقررات گفــت:  همین ابتدا باید بگویم کــه ما قوانین و 
مقررات خوبی در زمینه ایمنی ســاختمان داریم و مساله 
اصلی ما عدم رعایت کامل این مقررات اســت. البته ممکن 
اســت برخی از مقررات هم نیاز به اصالح و به روز شــدن 
داشــته باشد، اما نکته مهم اجرای درست قوانین و مقررات 
اســت.دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعــی ادامه داد: به 
عنوان مثال همه شــهرها طرح تفصیلی دارند که بر اساس 
آن کاربری های زمین، ســاخت و ساز، معابر و ... در شهرها 
مشخص شده و در واقع توسعه شهری بر مبنای آن صورت 
می گیرد. در واقع این طرح ها برنامه های ســاخت و توسعه 
شهرها محسوب می شوند که ایمنی هم یکی از مولفه های 
آن اســت.وی ادامه داد: حاال ممکن است از تدوین برخی 
از این طرح های تفصیلی چند ســال گذشته باشد، خب در 
این صورت این طرح های تفصیلی نیازمند بازنگری هستند 
و شــورایعالی معماری و شهرســازی به عنوان مرجعی که 
طرح هــای تفصیلی را مصوب و ابــالغ می کند، باید بر این 
موارد هم نظارت داشــته باشد. گاهی ممکن است مخاطره 
جدیدی در منطقه ای مورد شناسایی قرار بگیرد که باید در 

طرح تفصیلی هم به آن توجه شود. 
بیت الهی با اشــاره به مشــکلی دیگر در ایمنی ساخت 
و ساز گفت: متاســفانه در مواردی مشاهده شده که برخی 
از تخلفات ساختمان ســازی در شهرداری ها با اخذ جریمه 
برطرف می شــود. مثال گاهــی روی یک ســاختمانی که 
باید پنج طبقه باشــد دو طبقه یا یک طبقه اضافه ساخته 
می شود، این تخلف گاهی با اخذ جریمه نادیده گرفته شده 
و به ســاختمان پایان کار داده می شــود، در حالی که این 
امر ممکن اســت مشخصات ایمنی ســاختمان ها را تحت 
شــعاع خود قرار دهد. این نکته مهمی است که باید مورد 
توجه قرار بگیرد. الزم اســت کــه در واقع اصل تخلف که 
می تواند ایمنــی را هم دچار اخالل کند، برطرف شــود و 
جریمه برطرف کننده اصل تخلف نیســت.وی ادامه داد: به 
عبارت صریح تر نکته ای که از دیدگاه فنی به آن تاکید دارم 
این اســت که این جریمه، نقص فنــی و ایمنی را برطرف 
نمی کند، اما متاســفانه سال هاست که در برخی موارد این 
پدیده رایج اســت. می توان گفت که برخی از ناایمنی های 
ســاختمان ها از این دسته هســتند که تخلف در ساخت و 
ساز وجود داشته اما اخذ پایان کار با پرداخت جریمه انجام 
شده است. دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی درباره اینکه 
توجه به مقررات چه تاثیری بر افزایش ایمنی ساختمان ها 

و کاهش وقوع حوادثی نظیر آنچه که در متروپل آبادان رخ 
داد، دارد، گفت: هر کجا که عدول از ضوابط و مقررات وجود 
داشته باشــد در همانجا ضربه خوردیم و خسارت دیده ایم 
کــه این یا به صورت مالی بوده یا همزمان به صورت جانی 
و مالی بوده اســت. ابعاد حادثه بــا وجود اینکه گاه محدود 
به یک ساختمان است اما وضعیت آنچنان بحرانی می شود 
که توجه کل کشــور به آن جلب می شود که یک نمونه آن 

ساختمان پالسکو بود.
بیت الهی ادامه داد: در پالسکو شرایط ایمنی ساختمان 
مساعد نبود و تجیهزات اطفا حریق هم در ساختمان وجود 
نداشــت. به گفته مسئول وقت آتش نشانی تهران برای این 
ساختمان بارها تذکر ایمنی صادر شده بود و در نهایت هم 
یک حادثه آتش سوزی منجر به ریزش ساختمان شد و آن 
حادثــه تلخ رخ داد. در متروپل هم به همین شــکل بود و 
تخلف و عدم توجه به مقررات مشکالتی را ایجاد کرد.  ما از 
پالسکو درس نگرفتیم که حادثه متروپل آبادان رخ داد.وی 
ادامه داد: در متروپل حتی اگر بر اســاس ضوابط و مقررات 
موجود ســاخت و ســاز صورت گرفته بود، اوال که احتمال 
حادثه ای رخ نمی داد، اما اگر هم حادثه ای رخ می داد، قطعا 
ابعاد حادثــه تا این حد نبود. دو مثال پالســکو و متروپل 
نشان می دهد که اگر ضوابط شهرسازی، طرح های تفصیلی، 
آئین نامه های ساخت و ساز و آن چیزی که مصوب است در 
عمل نیز انجام شــود، اوال از حادثه جلوگیری شــده و ثانیا 
اگر حادثه ای هم رخ دهد تلفات جانی و خســارات مالی آن 
بسیار کمتر خواهد بود.به گفته دبیر کارگروه ملی مخاطرات 
طبیعی این تلفات ممکن است ناشی از حوادثی مثل زلزله، 
آتش ســوزی و... باشد و حتی ممکن است حادثه به دلیل 
عدم اجرای الزامات اداری و ســازوکارهای مقرراتی احداث 

یک ســاختمان رخ دهد. بیت الهی با بیان اینکه اگر قوانین 
الزام آور باشــد قطعا حوادث و خسارات ناشی از آن کاهش 
پیدا می کند گفت: ما در این خصوص کمبود قانون نداریم 
و گرچه ممکن است برخی از قوانین به بازنگری هم احتیاج 
داشته باشــد، اما نکته مهم جلوگیری از راه هایی است که 
می شــود با آن قانون را دور زد. نباید اجازه داد که در برابر 
مقررات تخلف صورت بگیــرد و بعد با پرداخت جریمه آن 
تخلف توجیه شود و در نهایت مجوز و پایان کار صادر شود.
وی افزود: به عنوان مثال پیامد ساخت وســازهای بلند در 
معابر تنگی که امکان رفت و آمد در آن نیست، ناایمنی های 
متعددی اســت که می تواند بحران زا شــود، آیا می شود در 
هنگام بحران گفت که چون این ساختمان جریمه تخلفش 
را پرداخت کرده، پس بحران رخ ندهد؟ پس باید ضوابط و 
مقررات برابر آنچه که وجود دارد انجام شــود و اگر تخلفی 
هــم رخ داد، اصل تخلف رفع شــود. این متخصص ایمنی 
با بیان اینکه اخیــرا در یکی دو مورد برخوردهای خوبی با 
رفع اثر تخلفات صورت گرفته اســت، گفت: در بسیاری از 
موارد کشور ما دارای قوانین بسیار خوب و پیشرفته ای است، 
اما در اجــرا و رعایت قوانین ضعف داریــم و یک قانون یا 
مقرره هر چقدر هم که خوب باشــد، اما اجرا نشود، طبیعتا 
به دردی نمی خورد و ما را دچار مشــکل می کند و ســبب 
بروز حوادثی نظیر متروپل می شود.به گفته بیت الهی نظارت 
ضعیف، سهل انگاری ها، عدم توجه به قوانین و مقررات، عدم 
بکارگیری تکنسین های فنی و کارگران ماهر و... از مواردی 
اســت که دست به دست یکدیگر می دهند تا حادثه ای رخ 
دهد. باید توجه کنیم که جوشکاری  ضعیف گاهی می تواند 
منجر به ریزش یک ساختمان شود. خب این جوشکاری را 
چه کســی انجام می دهد؟ چه کسی بر آن نظارت دارد؟ در 

مورد جنس و کیفیت مصالح هم همینطور. یک تکنســین 
حرفه ای و کارگر ماهر این موارد را می داند و رعایت می کند، 
اما گاهی این اقدامات از ســوی کارگرانی انجام می شود که 
فاقد تجربه کافی هستند و نتیجه آن هم با ریزش ساختمان 
و حوادثی دیگر رخ می دهد. پس باید در ســاخت و ســاز 
بــه کوچکترین نــکات هم توجه شــود.دبیر کارگروه ملی 
مخاطرات طبیعی به خسارات ناشی از زلزله در سرپل ذهاب 
و ... اشاره کرد و افزود: زمانی که از خسارات زلزله کرمانشاه 
بازدید داشتیم، دیدم در ساختمان هایی که حتی درصدی از 
مقررات و ضوابط هم رعایت شده بود تخریب ها آنچنان نبود 

و افرادی که داخل ساختمان ها بودند نجات یافته بودند. 
وی افــزود: گاهی وقتــی صحبت از رعایــت مقررات 
می شــود، برخی تصور می کنند که چون ساختمان نوساز 
اســت، پس حتما ضوابط در آن رعایت شــده و بعد نتیجه 
می گیرند که مقررات ما به درد نمی خورد. قانون و مقررات 
باید به درســتی و به طور کامل اجرا شــود و ممکن است 
ساختمان نوســازی به دالیل مختلف اصال این مقررات را 
رعایت نکند و ایمن نباشد. پس این به معنای ضعف قانون 
نیست. برخی از ساخت و سازها در کشور ما آنقدر از ضوابط 
و مقررات دور است که باورکردنی نیست و این موضوع گاه 
حین ســاخت و گاه در سال های بعد خود را نشان می دهد.

بیت الهی درباره اینکه در این شرایط به نظر می رسد نیازی 
به به روز کردن قوانین وجود نداشته باشد نیز گفت: من در 
ابتدای صحبت هایم گفتم که ممکن است برخی از مقررات 
نیاز به به روزرسانی داشته باشد که باید این کار انجام شود، 
در واقع ما می توانیم مقررات را به روز کنیم اما مهم تر از به 
روز کردن اجرای همین مقررات است. در واقع همین قوانین 
و مقررات در دسترس نیز به راحتی می توانند ایمنی افراد را 
تامین کنند، اما الزم است که اجرا شوند. وی ادامه داد: برای 
جلوگیری از تکرار حوادث مشابه متروپل، پالسکو و ... باید 
از حوادث رخ داده درس عبرت بگیریم و یکی از درس های 

عبرت همین جدی گرفتن قوانین و مقررات است.
بیت الهی با اشــاره به اینکــه تخلفات صورت گرفته در 
مترول واضح و آشــکار بود گفت: ایــن تخلفات به قدری 
آشکار بود که مثل این است که فردی اسلحه ای را در مقابل 
چشمان دیگران بردارد و به فردی شلیک کند، چنین جرمی 
که دیگر نیاز به تحقیق ندارد. در متروپل هم همینطور بود 
و بــه قدری به راحتی از قوانین و مقررات عدول شــده بود 
کــه حادثه رخ داده در این ســاختمان نیازی به تحقیقات 
آنچنانی ندارد. من امیدوارم این حوادث تلنگری باشــد تا 
بررسی و ارزیابی ایمنی ساختمان ها جدی تر صورت بگیرد 
و متروپل هــای دیگری رخ ندهد.وی در پایان با بیان اینکه 
حادثه رخ داده در ساختمان پالسکو می توانست منشا اثری 
برای ایمنی ســاختمان ها باشد، گفت: متاسفانه این حادثه 
بعد از مدتی فراموش شــد. مــن امیدواریم حادثه متروپل 
اینگونه نباشد که مدتی به این موضوع بپردازیم و بار دیگر 

به دست فراموشی سپرده شود. 

2 مرد در پوشش فروش حیوانات خانگی با کپی کردن 
کارت های بانکی مشــتریان اقدام به خالی کردن حســاب 
ســوژه های خود می کردند. به گزارش رکنا، سرهنگ داود 
معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشــت: 
تعدادی از شــهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه 
و مدعی شــدند مبالغی بصورت غیرمجاز از حســاب آنان 
برداشت شده است.وی اظهار داشت: پس از اخذ اظهارات 
مالباختگان این پرونده موضوع در دســتور کار قرار گرفت 
و کارشناســان پلیــس فتا پایتخت تحقیقــات خود را در 
این زمینه آغاز کردند.گــودرزی افزود: در تحقیقات اولیه 
کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان 
این پرونده بعد از خرید حیوانات خانگی از یک فروشگاه در 
نقطه ای از تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر 
مورد کالهبرداری قرار گرفته اند.وی بیان داشــت: افسران 
پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه 
شــدند مجرمین تحت پوشــش کارگران یک مغازه بزرگ 
فروش حیوانات خانگی در تهران مشــغول کار شده و پس 

از کپی بــرداری کارت های بانکی مالباختگان به وســیله 
دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 
آنــان کرده اند که با بررســی های تکمیلی و همه جانبه و 
بهره گیــری از روش های فنی و علمی موفق شــدند این 
افراد را شناســایی و پس از تشریفات قضائی، هر 2 مجرم 
را در محــل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران 
دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل 
کنند.رئیس پلیس فتا پایتخت خاطرنشــان کرد: متهمین 
پــس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شــکات پرونده و 
مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به کالهبرداری از 
بیش از 2۸ نفر با این روش به ارزش ریالی حدود 5 میلیارد 
ریــال اعتراف کردند و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود 
برداشــتند.این مقام ســایبری ادامه داد: شهروندان جهت 
پیشگیری از سرقت به صورت اسکیمینگ، انجام عملیات 
بانکی و وارد کردن رمز کارت حســاب بانکی را شــخصاً 
انجــام دهند چرا کــه حتی در صورت نصب اســکیمر بر 
روی دســتگاه کارت خوان، بدون اطالع از رمز عبور، امکان 

برداشــت از حســاب شــهروندان امکان پذیر نخواهد بود.
رئیــس پلیس فتا تهران بزرگ گفــت: تغییر رمز دوره ای 

 یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف 
مجرمانه کالهبرداران است.

رئیس پلیس مبارزه بــا موادمخدر فراجا از امحاء بیش 
از ۸۱ تن انواع موادمخدر در چند اســتان کشور خبرداد.

به گزارش ایســنا، ســردار مجید کریمی با اعالم این خبر 
گفــت: بیش از ۸۱ تن انواع موادمخدر که در عملیات های 
مختلف پلیس کشــف و ضبط شده بود، امروز در مراسمی 
که به مناســبت روز جهانی مبارزه با مصرف و قاچاق مواد 
مخدر در چند اســتان کشــور برگزار شــد، امحاء شد.بر 
اساس گزارش سایت پلیس، کریمی همچنین پیامی را به 
مناســبت روزجهانی مبارزه با مصرف و قاچاق مواد مخدر 

صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
روز جهانی مبارزه با مصرف و قاچاق مواد مخدر، فرصتی 
مغتنم برای گسترش آگاهی و جلب حمایت عمومی علیه 

آسیب های ویرانگر مواد مخدر و همچنین ارائه راهکارهای 
کارساز در پیکار بی امان و همه جانبه با این معضل بزرگ 

اجتماعی است.
متاســفانه جوانان که نیروی مولد و پشــتوانه توسعه 
آینده به شــمار می آیند، جزو اولین قربانیان و هدف این 
ســوداگری هستند و کشــور ما به واســطه همجواری با 
کشــوری که اصلی ترین منشأ کشــت، تولید و به تبع آن 
فعالیت مجرمان جرایم سازمان یافته و فرامرزی در معرض 

بیشترین خسارات انسانی و عواقب مخرب ناشی از قاچاق 
و اعتیــاد قرار دارد.هم اکنون جمهوری اســالمی ایران به 
عنوان پرچم دار مبارزه با موادمخدر، به موازات اقدامات و 
تدابیــر مقابله ای، بهره گیری از ظرفیت های علمی، بومی و 
جلب مشارکت های مردمی و برنامه های فراگیر در مبارزه و 
پیشگیری از آسیب های این معضل را در دست اجرا دارد.
در این میان  فرماندهی انتظامی جمهوری اســالمی ایران 
و بــه ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر، با بهره گیری از تمام 

ظرفیت و امکانات، گام های مطلوب و مثمرثمری در فرآیند 
مبارزه با موادمخدر برداشــته و عــزم و اراده این نیرو در 
مقابله با موادمخدر بر کسی پوشیده نیست و گواه این ادعا، 
تقدیم شهدای بسیاری در این عرصه است.در پایان، پلیس 
مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران با گرامی داشــت یاد و خاطره شهیدان این عرصه و 
ادای احترام به همه ایثارگران و تالشگران عرصه مبارزه با 
مواد مخدر، تاکید دارد که در مبارزه و مقابله با موادمخدر 
همانند همیشــه با جدیت و اقتدار و رویکردی جهادی از 
همه ظرفیت ها به ویژه همکاری و پشــتیبانی مردمی بهره 
خواهد برد و ســوداگران و قاچاقچیان بدانند دست مقتدر 

پلیس آن ها را به قانون و مجازات خواهد سپرد.

چگونه می توان جلوی »متروپل« های بعدی را گرفت؟

تخلفاتایمنیساختوسازبا»جریمه«جبراننمیشود

فروش حیوانات خانگی شگرد جدید کالهبرداران 

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا خبرداد

امحا بیش از ۸۱ تن موادمخدر در کشور

پدرکشی با همدستی مادر در تهران 
پسر جوان که با همدســتی مادرش، سناریوی قتل پدرش را طراحی و اجرا 
کرده بود پس از 2 هفته مجبور به اعتراف شــد.اوایل خرداد امسال، پسر جوانی 
با مراجعه به پلیس یکی از شهرســتان های اطراف تهران از ناپدید شدن پدر 52 
ســاله اش خبر داد و گفت: پدرم برای انجام کاری روز گذشته از خانه خارج شد 
و دیگر برنگشت. دوســتان و فامیل هم از او خبری ندارند.با شکایت پسر جوان 
تحقیقات پلیسی برای یافتن مرد میانسال به نام شاپور آغاز شد. اما در حالی که 
تالش ها برای یافتن ســرنخی از وی ادامه داشت ۱5 روز بعد پدر شاپور با پلیس 
تماس گرفت و گفت: پســرم را کشته اند و جســدش را در بیابان رها کرده اند.با 
تماس پیرمرد، تیم جنایی بالفاصله راهی محل کشف جسد در بیابان های حسن 
آباد شدند. با اینکه به خاطر گذشت زمان بخشی از جسد از بین رفته بود اما آثار 
کبودی روی گردن او، حکایت از مرگ بر اثر خفگی و قتل داشت. پدر شاپور در 
رابطه با پیدا کردن جسد پسرش گفت: از وقتی پسرم ناپدید شد خیلی بی قراری 
می کردم، دلم می خواست بدانم چه اتفاقی برای پسرم افتاده است. یک روز قبل 
از کشــف جســد، نوه ام پدرام که بی قراری های مرا در گم شدن پدرش می دید، 
پیشــنهاد داد که به بیابان های اطراف شهر برویم و آنجا را بگردیم تا شاید رد و 
اثری از پسرم بدست آوریم. اگرچه امیدی به پیدا کردن او نداشتم اما بهتر از این 
بود که دســت روی دست بگذارم. به همراه پدرام راهی بیابان های اطراف شدیم 
و در کمال تعجب ساعتی بعد در بیابان های حسن آباد جسد را پیدا کردیم.تمام 
شــواهد و مدارک حکایت از آن داشت که شاپور به قتل رسیده است. از آنجا که 
پسر مقتول پدربزرگش را به محل کشف جسد برده بود این فرضیه قوت گرفت 
که او در ماجرای قتل پدرش نقش داشــته باشــد بنابراین دستور تحقیق از وی 
صادر شــد.در حالی که پسر 22 ساله منکر جنایت بود اما در تحقیقات پلیسی 
کارآگاهان به مدارک دیگری رســیدند که نشــان می داد پدرام در قتل پدرش 
دست داشته است. یکی از مدارک این بود که مشخص شد پدرام از مدتی قبل با 
پدرش اختالف شدید داشته و از سویی مادر پدرام نیز رابطه خوبی با همسرش 
نداشته است. دومین مورد این بود که پسر جوان چند روز قبل از مرگ پدرش، 
بی اجازه و مخفیانه از حســابش ۱0 میلیون تومان برداشــت کرده بود که وقتی 
پدرش متوجه شده همین مسأله درگیری بین آنها را بیشتر کرده بود. با کنار هم 
قرار دادن این دالیل و اینکه پدرام پیشنهاد جست وجو در بیابان را به پدربزرگش 
داده بود، بازجویی ها از وی شــدت گرفت و سرانجام لب به اعتراف گشود: من با 
همدستی مادرم، این جنایت را مرتکب شدم. چند سالی بود که اختالفات پدر و 
مادرم بیشتر شده بود. هر روز دعوا و درگیری بود و عامل این اختالفات را پدرم 
می دانســتم. از طرفی پدرم مرد خسیسی بود و با اینکه وضع مالی خوبی داشت 
اما به من پولی نمی داد. تمام دوســتان و هم سن و سال های من موتور و ماشین 
داشــتند که پدرشــان برای آنها خریده بود اما من هیچی نداشتم. اختالفات ما 
زمانی بیشــتر شد که من ۱0 میلیون تومان بدون آن که به او بگویم از حسابش 
برداشت کردم. وقتی پدرم متوجه شد که از حسابش پول برداشت کردم، به قدری 
با من بدرفتاری و توهین و تحقیرم کرد که همان موقع نقشه قتلش را کشیدم و 
وقتی به مادرم گفتم او هم قبول کرد با من همکاری کند.پدرام گفت: شب حادثه 
مــن پاهای پدرم را گرفتم و مادرم دور دهان و گلویش را گرفت. وقتی مطمئن 
شــدیم خفه شده جسد را داخل پتو پیچیده و در صندلی عقب ماشین گذاشتم 
و به سمت بیابان های حسن آباد رفتم. جنازه را آنجا رها کردم و به خانه برگشتم. 
بعد از مدتی، وقتی بی تابی و بی قراری های پدربزرگم را دیدم تصمیم گرفتم محل 
رها کردن جسد را به او نشان دهم، تا پدربزرگم آرام تر شود.با اعتراف پسر جوان، 
مادر 4۸ ساله اش نیز بازداشــت شد. وی در تحقیقات اظهارات پسرش را تأیید 
کرد و مدعی شد که پدرام در این جنایت نقشی نداشته است. با اعتراف متهمان 

به قتل، تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

پرونده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

برابررای شماره ۱40۱6033۱0090002۱5 مورخ ۱40۱/2/22 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرج – ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید سبزی فرزند غیبعلی به شماره 
شناســنامه ۱337 به صورت شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۱9/69 متر 
مربع مفروز و مجزا شده از پالک ۸63 فرعی از ۱62 اصلی واقع در کرج خریداری از مالک رسمی 
آقای علی میرزا حسینی به صورت قولنامه ای می باشد که مالکیت نامبرده در صفحه 2۸6 دفتر 99 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 724/ ف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06
مسلم مرزآرا- رئیس ثبت اسناد و امالکتاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اشتهارد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شــماره ۱40۱6033۱0۱4000۱4۱مــورخ ۱40۱/03/29هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اشتهارد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید کاظمی فرزند عبداهلل به شماره 
شناسنامه 346 صادره از کرج با کد ملی 0324059۱32 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن )به صورت یک باب ساختمان( به مساحت 70.62 متر مربع پالک * فرعی از 
۱00 اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک * فرعی از * اصلی قطعه * واقع در شــهر اشتهارد بخش 
مرکزی حوزه ثبت ملک اشتهارد خریداری از مالک رسمی آقای مرحوم عبداله بهرامی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 729/ ف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/22

حمید شهدوست- رئیس ثبت اسناد و امالک

حکم قصاص مرد جوانی که مدعی بود همســرش در جریان یک شوخی به 
قتل رســیده است، در دیوان عالی کشور تأیید شد و متهم در یک قدمی چوبه 
دار قرار گرفت.به گزارش رکنا، آذرماه سال 99 مرد جوانی به نام خسرو به پلیس 
پاکدشت مراجعه کرد و از ناپدید شدن همسر 30 ساله اش به نام مریم خبر داد 
و گفت: این نامه را در آشپزخانه پیدا کردم، همسرم در آن نوشته که قصد دارد 
پس از ترک خانه، قصد خودکشــی کند و از آنجا که ســابقه بیماری روانی هم 
دارد، نگران احوالش شدم و تصمیم گرفتم موضوع را با پلیس در میان بگذارم.
پس از اظهارات مرد جوان، مأموران تحقیقات شان را آغاز کردند و متوجه شدند 

او در اظهاراتش تناقض  گویی دارد. 
بعد از آن مشــخص شد که روی دست های خسرو زخم هایی وجود دارد که 
این مسائل موجب شد مأموران به او ظنین شوند. در حالی که وی منکر اطالع 
از سرنوشــت همســرش بود اما بازجویی های فنی از او ادامه یافت تا اینکه لب 
به اعتراف گشــود و گفت همسرش را به قتل رسانده و جسدش را مخفی کرده 
اســت.با اعترافات خسرو، مأموران به محل اعالم شــده از سوی متهم رفتند و 

جسد مریم را در حالی که در کیسه زباله قرار داشت، پیدا کردند.
کارشناســان پزشکی قانونی هم پس از معاینه جسد اعالم کردند که مقتول 
در پی خفگی جان باخته اســت. متهم گفت: پنج ســال قبل بــا مریم ازدواج 
کردم اما از همان ابتدا مشــکالت و اختالفات زیادی با هم داشتیم. شب حادثه 
طبق معمول با هم درگیر شــدیم و از فرط عصبانیت با شــالی که دور گردنش 
انداختم، خفه اش کردم. پس از پایان تحقیقات و اظهارات صریح متهم، پرونده 
برای رسیدگی به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.در 
ابتدای جلسه رسیدگی، پدر و مادر قربانی به عنوان اولیای دم مقتول درخواست 

قصاص کردند.
بعد از آن متهم به جایگاه رفت و با نقض اظهاراتش در اداره پلیس و دادسرا 
گفت: شــبی که این اتفاق افتاد، داشــتیم شوخی می  کردیم که به یکباره شال 
دور گردنش پیچید و او سیاه شد. آنقدر ترسیده بودم که نمی دانستم چه کاری 
بایــد انجام دهم. اول فکر کردم به خاطر بیماری ای که داشــته، حالش به هم 

خورده اما بعد وقتی دقت کردم دیدم نفس نمی کشــد و فوت کرده اســت. من 
قصد نداشتم او را بکشم و فوت او یک اتفاق بود.در ادامه قاضی از او پرسید که 
اگر ماجرای شــما شــوخی بوده و فوت در اثر یک اتفاق رخ داده، چرا در اداره 
آگاهی و دادسرا بصراحت به قتل همسرت اعتراف کردی؟ متهم جواب داد: پس 
از اینکه دستگیر شدم، خیلی ترسیده بودم و تحت فشار روحی و روانی به قتل 
اعتراف کردم، ولی حاال که نزدیک به دو ســال از آن ماجرا گذشــته و به لحاظ 
روانی به خودم مسلط شدم واقعیت را می  گویم، من همسرم را به قتل نرساندم و 

اتهام قتل عمد را قبول ندارم.با ادعای متهم، قضات برای از سرگیری تحقیقات 
پرونده را به دادسرا برگرداندند و پس از آن پرونده بار دیگر به شعبه دوم کیفری 
برگردانده شد و قضات پس از بررسی دوباره پرونده و مستندات موجود و همین 
طور اعتراف های صریح متهم وی را به قصاص محکوم کردند که حکم با اعتراض 
متهم همراه شــد و پرونده به دیوان عالی کشــور رفت، اما قضات دیوان پس از 
بررسی دقیق پرونده حکم صادره از سوی دادگاه را تأیید کردند و متهم در یک 

قدمی چوبه دار قرار گرفت.

دروغ بزرگ مرد همسرکش در دادگاه

پایان کار موبایل قاپ خیابان بهشتی 
در تعقیب و گریز پلیسی

سرکالنتر سوم پلیس پیشــگیری پایتخت از دستگیری موبایل قاپ سابقه 
دار و کشف ۱2 فقره سرقت مشابه خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ کیومرث 
حســنوند  با اعالم این خبر اظهار داشــت: در پی افزایش سرقت تلفن همراه 
شــهروندان به روش موبایل قاپی در خیابان »بهشتی و مطهری« تهران توسط 
موتورسواران، دستگیری سارق یا ســارقان را تیمی از ماموران کالنتری ۱05 
سنائی بر عهده گرفته و گشــت زنی های هدفمند را افزایش دادند.وی با بیان 
اینکه ماموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی مشــخصات و ســاعات 
حضور ســارق تکرو با موتورسیکلت را شناسایی کردند افزود: حین گشت زنی 
در خیابان بهشتی موتورسواری را حین پرسه زنی بی هدف در خیابان و نزدیک 
به پیاده رو و در حال زاغ زنی شــهروندان مشــاهده کردند و متهم را زیر نظر 
گرفته تا اینکه متهم با غفلت یکی از عابران موفق به ســرقت تلفن همراه وی 

شده و با سرعت از محل متواری شد.
ســرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران با اشــاره به اینکه در یک عملیات 
منســجم و ضربتی در تعقیب و گریز موتورســیکلت متوقف و متهم دستگیر 
شــد ادامه داد: در بررســی اولیه از متهم گوشــی تلفن همراهی که لحظاتی 
قبل ســرقت کرده بود کشف و متهم 39 ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود 
و ســرقت تلفن همراه به روش موبایل قاپی در ســطح شهر تهران معترف که 
با دعوت از مال باختگان تا کنون ۱2 مال باخته متهم را شناســایی کرده اند.
سرهنگ حسنوند با بیان اینکه متهم دارای 6 سال سابقه زندان در این خصوص 
و حدود یک ســال است که از زندان آزاد شده است در پایان خاطر نشان کرد: 
تحقیقات بیشتر برای کشــف جرائم احتمالی متهم و شناسایی مال باختگان 

ادامه دارد.

ربودن دختر الهیجانی توسط شرور سابقه دار
فرمانده انتظامی الهیجان از دســتگیری اراذل و اوباش ســابقه دار و عامل 

ایجاد مزاحمت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش رکنا، ســرهنگ حمید محمدی نسب  در تشریح این خبر اظهار 
داشت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر مزاحمت برای یک 
خانم جوان توسط فردی در یکی از محله های شهر الهیجان، بالفاصله ماموران 
انتظامــی به محل مورد نظر اعزام شــدند.وی در ادامه با بیان اینکه عامل این 
اقدام با حضور به موقع پلیس در صحنه از محل متواری شــد افزود: در پرونده 
متهم متواری انواع جرایم و شرارت ها به چشم می خورد و این فرد یکی از اراذل 
و اوباش ســابقه دار منطقه اســت.فرمانده انتظامی شهرستان الهیجان تصریح 
کرد: پلیس با تحقیقات فنی و اشرافیت اطالعاتی مخفیگاه این فرد را شناسایی 
کرد.ایــن مقام انتظامی با بیان اینکه متهم حین تردد با یک دســتگاه خودرو 
اسپورتیج در یکی از شهرستان های شرق گیالن دستگیر شد افزود: متهم 3۸ 
ساله به جرم خود مبنی بر مزاحمت و چند فقره شرارت دیگر اعتراف که پس 
از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

بازداشت 22 زن و مرد در گردش مختلط
ارتفاعات املش 

22 نفــر از عامالن تبلیغ فرقه های نوظهور در ارتفاعات ییالقی شهرســتان 
املش دستگیر شــدند.به گزارش رکنا، سرهنگ حســین حسن پور جانشین 
فرمانده انتظامی گیالن گفت: مقابلــه با ناهنجاری های اجتماعی و جلوگیری 
از اشــاعه فرهنگ غربی و خود ســاخته در فضای مجــازی و حقیقی یکی از 
اولویت های پلیس است.وی با اشاره به دریافت گزارش هایی مبنی بر برگزاری 
مراسم خرافه پرستی، تبلیغ فرقه های نوظهور و مصرف مواد مخدر توسط چند 
نفر در جنگل های گیالن، افزود: این افراد از طریق فضای مجازی فراخوان نیز 
منتشر کرده بودند.جانشین فرمانده انتظامی گیالن ادامه داد: این افراد در قالب 
گروه های گردشگری در گیالن حضور یافته بودند که بالفاصله پیگیری موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با اقدامات فنی و پلیســی صورت گرفته محل فعالیت این 
افراد در ارتفاعات ییالقی یکی از روســتاهای شهرســتان املش شناسایی شد، 
افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی اســتان با همــکاری فرماندهی انتظامی 
املش با اشــرافیت اطالعاتی به محل مورد نظر اعزام شدند.سرهنگ حسن پور 
از دستگیری 22 نفر از عامالن تبلیغ فرقه های نوظهور و منحط غربی خبر داد و 
تصریح کرد: ۱4 دستگاه خودرو و تعدادی آالت و ادوات تبلیغ فرقه های نوظهور 

و منحط غربی از متهمان کشف شد.
وی اظهار کرد: متهمان این پرونده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 
قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.جانشین فرمانده انتظامی گیالن با 
بیان اینکه دشــمن با تهاجم فرهنگی اعتقادات جوان را هدف قرار داده است، 
اضافــه کرد: با تقویــت اعتقادات مذهبی در خانواده ها می توان دشــمن را در 

رسیدن به اهداف خود ناکام ساخت.

اخبارکوتاه


