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زن میانســالی که متهم است پسر شوهرش را به قتل رسانده و جسدش را در 
کوچــه رها کرده، در دادگاه کیفری یک اســتان تهران به قصاص و پرداخت دیه 
محکوم شد.به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از ساعت ۳ بامداد ۵ دی سال 
گذشته آغاز شد. یکی از پاکبانان شهرداری در تماس با پلیس گفت: هنگام نظافت 
خیابان متوجه یک گونی بزرگ شدم که در نزدیکی سطل زباله افتاده بود، سعی 
کردم آن را به داخل سطل بیندازم، اما آنقدر سنگین بود که نتوانستم و وقتی در 
گونی را باز کردم با جســد پسر جوانی مواجه شدم.با کشف جسد، مأموران راهی 
محل در منطقه مشیریه شدند، گرچه هیچ مدرکی که هویت مقتول را برمال کند، 
همراه جسد نبود، با این حال بازپرس در بررسی های میدانی متوجه رد خونی شد 
که آنها را به خانه ای سه طبقه در ۱۰۰ متری محل کشف جسد رساند. صاحبخانه 
که مردی مسن بود به محض دیدن جسد گفت: این پسرم کوروش است که ۱۱ 
روز قبل ناپدید شده بود.پدر کوروش به مأموران گفت: چند سال قبل پس از فوت 
همسرم با زنی به نام میترا ازدواج کردم. پسرم کوروش هم با ما زندگی می کرد، اما 
ناگهان ناپدید شد. در تحقیقات مأموران مشخص شد که مادر کوروش زنده است 
و پــدر مقتول بعد از طالق وی با زن دیگری ازدواج کرده و پس از فوت همســر 
دومش برای ســومین بار با زنی به نام میترا ازدواج کرده است.در ادامه مأموران با 
احضار و بازجویی از میترا متوجه تناقض گویی او شدند و بازپرس پرونده به وی و 
شــوهرش ظنین شد و دستور بازداشت هر دوی آنها را صادر کرد. در نهایت پس 
از ۱۰ روز میترا به قتل پســر همســرش اعتراف کرد و گفت: از زمانی که ازدواج 
کردم رابطه  ام با کــوروش خوب نبود. چند روز قبل به حمام رفته بودم و پس از 
آن متوجه شدم که کوروش از من فیلم گرفته است. خیلی از این موضوع ناراحت 
بودم شــب حادثه برای برداشتن گردو به طبقه ای که اتاق کوروش آنجا بود رفتم 
که متوجه شدم او در حال دیدن همان فیلم سیاهی است که از من گرفته آنقدر 
عصبانی شــدم که با یک میله آهنی ضربه ای به ســرش زدم و بعد هم با چاقو او 
را کشــتم و به حمام انداختم و چند روز بعد جســدش را داخل گونی گذاشتم و 

با کمک یک کارتن خواب آن را در نزدیکی ســطل آشغال انداختم.پس از تکمیل 
تحقیقات و اعتراف صریح متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران فرستاده شد. اما پیش از جلسه دادگاه پدر کوروش از قصاص 
همسرش گذشت کرد اما مادر کوروش درخواست اشد مجازات کرد و گفت که به 

هیچ عنوان حاضر به گذشــت نیست.در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد 
شور شدند و متهم را به قصاص و دیه به خاطر جنایت بر میت محکوم کردند. با 
توجه به گذشت پدر مقتول از همسرش چنانچه مادر مقتول خواهان اجرای حکم 

قصاص باشد باید تفاضل دیه را به پدر مقتول پرداخت کند.

اعدام با طناب دار برای نامادری آدمکش 

رئیس پلیس فتای پایتخت از دســتگیری فردی که با 
جعل ای نماد اقدام به کالهبرداری از شهروندان در پوشش 
فروش آنالین لبــاس کرده بوده، خبرداد.ســرهنگ داود 
معظمی گــودرزی در گفت وگو با ایســنا گفت: مدتی قبل 
تعدادی از شــهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه 
کرده و مدعی شــدند پس از خرید از یکی از ســایت های 

فروش آنالین پوشاک مورد کالهبرداری قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات 
خود گفتند قصد خرید پوشاک در فضای مجازی را داشته 
که با یک ســایت فروش آنالین ایــن کاالها با قیمت های 
ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشــته است مواجه 
شــده و پس از انجــام فرآیند خریــد و واریز وجه کاالیی 

دریافت نکرده و متوجه کالهبرداری شدند.  
 وی افزود: پس از اخذ اظهارات شــکات رســیدگی به 
موضوع در دســتورکار قرار گرفت و کارشناســان پلیس 
فتــا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونــده را آغاز کردند و 
در اقدامات اولیه متوجه شــدند کالهبــردار با ایجاد یک 
ســایت خرید آنالین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد 

شهروندان و کالهبرداری از آنها کرده است.گودرزی ادامه 
داد: افســران ســایبری پلیس فتا پایتخت بــا بکارگیری 
اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق 
به شناســایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست 
آوردن اطالعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را 
در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس 

فتا منتقل کردند.
وی خاطرنشــان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا 
هرگونه جرمی را انکار کرد اما پس از مشــاهده مستندات 
موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کالهبرداری 
از بیش از ۲۱ نفر از شــهروندان به ارزش ریالی حدود پنج 

میلیارد ریال اقرار کردند.
وی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در 
سایت Enamad.ir قابل مشاهده است گفت: شهروندان 
حتما از ســایت هایی که دارای نماد اعتمــاد الکترونیکی 
هســتند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز 
هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید 

صحت و سقم کاال جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از کشف 
۵۰ کیلوگرم تریاک و حشیش در جریان دو عملیات پلیسی 
در پایتخت خبر داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ ضرغام آذین 
در تشــریح دو ماموریت پلیس مبارزه با موادمخدر تهران 
بزرگ در روزهای اخیر گفت:  ماموران عملیات ویژه پلیس 
مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ حین کنترل خودروهای 
عبوری در بزرگراه آزادگان به یک دستگاه خودروی سواری  

مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.
وی بــا بیان اینکه راننده خــودرو بدون توجه به فرمان 
پلیس قصد فرار از دست ماموران را داشت، گفت: در همین 
راستا نیز تعقیب و گریزی میان پلیس و ماموران درگرفت، 
اما سرانجام خودروی مذکور متوقف شده و ماموران اقدام به 
بازدید از آن کردند که در جریان آن ۴۰  کیلوگرم حشیش 
که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاســازی شده بود، کشف 

و ضبط شد.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
با بیان اینکه راننده و سرنشین این خودرو دستگیر شدند، 
گفت:  این افراد به مقر انتظامی منتقل شده و تحت بازجویی 
قرار گرفتند کــه در جریان آن اعتراف کردند که  محموله 
مواد مخدر را از استان های شرقی کشور  تهیه کرده و قصد 

توزیع آن در تهران را داشتند.
وی همچنین از دستگیری اعضای یک خانواده و کشف 
۱۰ کیلو تریاک خبر داد و گفت:  در پی ارجاع چندین فقره 
گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یک زوج 
مواد فروش پرونده ای در این رابطه تشــکیل و رسیدگی به 
موضوع در دستورکار ماموران عملیات ویژه قرار گرفت.آذین 
افزود: به دنبال این موضوع، ماموران با رصد دقیق فعالیت 

مجرمانه متهمان و با انجام چندین مرحله تحقیقات گسترده 
پلیسی دریافتند که نامبردگان به تازگی ضمن مراجعه به 
مرزهای شرقی کشور مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را از 
قاچاقچیان تحویل و قصد دارند تا با یک دســتگاه خودرو 
سواری پراید به مخفیگاهشان در جنوب تهران منتقل کنند 
تا در فرصتی مناسب مواد را در سطح پایتخت توزیع کنند.
رئیس پلیــس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ اضافه کرد:  
با تجمیع اطالعات به دســت آمده موضوع به مقام قضائی 
منعکس و دســتورات قضائی الزم برای دستگیری متهمان 
پرونده دریافت و شــمارش معکوس بــرای به دام انداختن 
این زوج آغاز شــد، تا اینکه سرانجام شب گذشته تیمی از 
مامــوران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت 

به محورهای مواصالتی اعزام شدند و پس از ساعت ها رصد 
و پایش نامحســوس خودروهای عبوری طی یک عملیات 
منســجم و هماهنگ در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه خودرو 
پرایــد را در اتوبان آزادگان مشــاهده و متوقف کردند. وی 
با بیان اینکه متهم و همســرش به همراه فرزندانشان قصد 
قاچاق مواد مخدر را داشــتند، گفــت:  ماموران این افراد را 
دســتگیر کرده و به مقر انتظامی منتقل کردند. همچنین 
خودروی مذکور نیز تحت بازرسی قرار گرفت که در جریان 
آن ۱۰کیلوگرم تریاک کشــف و ضبط شــد.آذین با بیان 
اینکه برای متهمان هر دو عملیات، پرونده های جداگانه ای 
تشکیل شــده اســت، اظهارکرد: این افراد به همراه پرونده 
متشــکله به دادسرا ارجاع شدند تا به جرائمشان رسیدگی 
شــود. تحقیقات پلیس نیز در این خصوص همچنان ادامه 

دارد.

رئیــس پلیس آگاهی تهــران بزرگ از دســتگیری دو 
جاعل حرفه ای اسکناس در مرکز تهران خبر داد.به گزارش 
ایســنا، ســرهنگ علی ولیپور گودرزی درباره جزئیات این 
خبــر اظهارکرد: درپــی وقوع کالهبرداری هــای متعدد از 
شــهروندان در مرکز تهران با شیوه و شگرد خرید اجناس 
با اسکناس های جعلی رسیدگی به موضوع در دســـتورکار 
تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشــخص 

شد دو کالهبردار حرفه ای با شناسایی مالباختگان در یکی 
از ســایت های آگهی فروش اجناس دست دوم به خانه آنها 
مراجعــه کرده و با پول جعلی اجناس مذکور را خریداری و 
از محل متواری شــده اند، گفت: با توجه به کالهبرداری های 
متعدد با این شــگرد، کارآگاهان به صورت ویژه وارد عمل 
شدند و با تحقیقات میدانی هویت و مخفیگاه دو کالهبردار 

حرفه ای را در مرکز تهران شناسایی کردند.
رئیس پلیــس آگاهی تهران بزرگ ادامــه داد: ماموران 
پلیس با کســب همین سرنخ و پس از انجام هماهنگی های 
الزم قضائی راهی مخفیگاه متهمان شــده و آنها را در یک 
عملیات منســجم دستگیر و به پایگاه هشتم پلیس آگاهی 
منتقل کردند.وی با بیان اینکه از مخفیگاه متهمان آالت و 

ادوات جعل اسکناس کشف شد، گفت: متهمان در تحقیقات 
ابتدایی به جرم کالهبرداری با شــیوه و شــگرد شناسایی 
شــکات در ســایت های خرید و فروش اینترنتی و پرداخت 
پول جعلــی به مالباختگان اعتراف کردند.بر اســاس اعالم 
مرکز اطالع رســانی پلیس پایتخت، ولیپور گودرزی با بیان 
اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس اســت، گفت: با صدور 
قرار قانونی از سوی مرجع قضایی متهمان برای کشف جرائم 
احتمالی و شناسایی سایر شکات در اختیار کارآگاهان پایگاه 

هشتم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

درگیری داماد و برادرزن بر سر ارثیه خانوادگی منجر به 
زخمی شدن داماد و مرگ وی در بیمارستان شد.به گزارش 
رکنا، عصر ۴ مهرماه، گــزارش درگیری در خانه ای ویالیی 
به مأموران کالنتری ۱۴۰ باغ فیض و اورژانس اعالم شد. با 
حضور امدادگران در محل آنها با دو مرد جوان مواجه شدند 
که هر دوی آنها زخمی شده بودند.مجروحان به بیمارستان 
منتقل شــدند و زن جوانی که در خانه حضور داشــت، در 
تحقیقات گفت: مدتی اســت با برادرم بر ســر ارثیه پدری 
اختــالف پیدا کرده ام، امروز همراه شــوهر و بچه  ام به خانه 
موروثی پدرم رفتیم که باز بر سر ارثیه درگیر شدیم و برادرم 

به شوهرم حمله و او را زخمی کرد.  من و فرزندم که شاهد 
این ماجرا بودیم، به برادرم حمله کرده و او را مصدوم کردیم 
تا فرار نکند و لحظاتی بعــد هم با اورژانس و پلیس تماس 
گرفتیم.وقتی امیر و برادرزنش سهیل در بیمارستان بستری 
شده و تحت درمان قرار گرفتند با گذشت دو روز، با توجه به 
بهبودی حال سهیل وی ترخیص شد اما از آنجا که خواهرش 
از او شــکایت داشت، مرد جوان با قرار وثیقه به طور موقت 
آزاد شد.از سویی تالش کادر درمان برای نجات داماد خانواده 

بی نتیجه ماند و عصر شنبه 9 مهرماه، مرد جوان تسلیم مرگ 
شد. وقتی گزارش مرگ داماد خانواده به بازپرس محمدرضا 
صاحب جمعی اعالم شد، وی دستور بازداشت سهیل را صادر 
کرد. این بار سهیل به اتهام قتل عمد با قرار بازداشت موقت 
دستگیر شد و در تحقیقات گفت: شوهر خواهرم ساکن یکی 
از محله های شمال تهران است و روز حادثه همراه خواهرم 
و فرزندشــان به خانه پدری ما آمده بــود. امیر روی زمین 
دراز کشــیده بود و جاســیگاری در کنارش بود و با هم در 

رابطه با امالک موروثی که از پدرم به ما رسیده بود؛ صحبت 
می  کردیــم اما خیلی زود این صحبت به جر و بحث تبدیل 
شــد و امیر جاسیگاری را که کنار دستش بود به سمت من 
پرتاب و شــروع به فحاشــی کرد. من هم که عصبانی شده 
بودم، جواب او را دادم و آچار فرانســه ای را که کنار دســتم 
بود به ســمت او پرتاب کردم که به سرش اصابت کرد. دلم 
نمی خواســت این اتفاق بیفتــد و از روی عصبانیت آچار را 
پرتاب کردم.به دســتور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور 
جنایــی تهران، متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی قرار داده شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

رئیس دادگستری گلســتان گفت: با اشراف اطالعاتی 
حفاظت و اطالعات دادگســتری گلستان یک باند کارچاق 

کن سازمان یافته در گلستان شناسایی شد.
به گزارش رکنا؛ حیدر آســیابی اظهارکرد: با اشــراف 
اطالعاتی حفاظت و اطالعات دادگستری گلستان یک باند 
کارچاق کن سازمان یافته در گلستان شناسایی شد.رئیس 
کل دادگســتری گلســتان افزود: این افراد با ادعای نفوذ 
در یکی از مراجع قضایی کشــور، میلیاردی از افرادی که 
قربانی این باند شــده بودند، پول می گرفتند.آسیابی ادامه 
داد: اعضای این باند با پرســه در محوطه دادگستری های 

استان، طرفین پرونده های مهم را از طریق رابطانی که در 
استان ها داشتند، شناسایی و اعتماد آنها را جلب می کردند 
و سپس با این ادعا که، در دستگاه قضایی و سایر نهادهای 
حاکمیتــی نفوذ دارند و می توانند رای پرونده را در مراجع 
قضایــی تغییر دهند، فقط در یک پرونده، درخواســت ۲ 

میلیارد تومان کرده بودند.
وی بیان کــرد: اعضای اصلی این بانــد ۶ نفره، زمانی 
لو رفتند که کارشناســان حفاظت و اطالعات دادگستری 

اســتان به پرســه های یک نفر در محوطه دادگســتری 
شهرســتان بندرترکمن مشکوک شــدند و در بررسی ها 
مشــخص شــد این افراد اعضــای باند ســازمان یافته ای 
هستند که دامنه فعالیت های آنها در استان های گلستان و 

مازندران، گسترده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با رصد اطالعاتی 
کارشناسان حفاظت و اطالعات دادگستری استان، دو نفر 
از اعضای این باند پس از دریافت ۷۰۰ میلیون تومان پیش 

پرداخت برای یک پرونده، دستگیر شدند.
آســیابی با بیان اینکه رد پای این افراد در چند پرونده 
دیگر هم شناسایی شده است افزود: تحقیقات ادامه دارد و 
تاکنون دو عضو این باند دســتگیر شده اند و ۴ عضو اصلی 
دیگر این باند هم شناسایی شده اند و تحت تعقیب هستند.

وی گفــت: این مدعیان نفوذ در دســتگاه قضایی، پس از 
دریافت پول از افراد، فرار می کردند و اصحاب پرونده زمانی 
می فهمیدند سرشــان کاله رفته است که، نه تنها تغییری 
در روند پرونده ایجاد نشــده اســت بلکه پولشان را هم از 

دست داده اند.

پزشــک زیبایی که بدنبال مرگ بیمارش در کلینیک 
زیبایی از کشــور خارج شده و متواری شــده بود پس از 
بازگشت به کشور توســط کارآگاهان جنایی استان البرز 
دستگیر شــد .به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از 
۲۳ تیرماه امسال به دنبال  کشف یک جسد نیمه سوخته 
در بیابان های اطراف آزادراه غدیر در شهرســتان نظرآباد ، 

شروع شد.
همزمان با پیدا شــدن این جســد نیمه سوخته پدرو 
مادری  به اداره پلیس آگاهی مراجعه کرده و اعالم کردند 
که دخترشــان که به صورت مجــردی  در تهران زندگی 
می کرد ناپدید شــده و از او اطالعــی ندارند.کارآگاهان به 
دنبال بررســی این پرونده و تحقیقات از خواهر این دختر 
جوان که ناپدید شده دریافتند که وی قرار بوده به کلینیک 

زیبایی واقع در پاسداران مراجعه کند.
اما این موضوع هم کارگشــا نبود تــا اینکه کارآگاهان 
جنایی اســتان البرز بدنبال پیدا شدن هویت جسد نیمه 
ســوخته توانستند پدرو مادر او را که قبال به آگاهی تهران 
مراجعه کرده بودند پیدا کنند  و باتوجه به گردنبند و شالی 

که همراه جسد نیمه ســوخته بود مادر و خواهر ش او را 
در پزشکی قانونی البرز شناسایی کنند. اما این فقط ظاهر 
ماجرا بود چون جسد سوخته شده بود کامال صورتش قابل 
شناسایی نبود برای همین به دستور بازپرس پرونده برای 
صدور قطعی هویت جســد قرار شــد آزمایش دی ان ای 
انجام شــود پس از مدتی تالش کارآگاهــان البرز به ثمر 

نشست و هویت قطعی جسد دختر جوان مشخص شد.
بدنبال شناســایی هویت و مرگ مشکوک دختر جوان 
دایــره مبارزه با جرائم جنایی اســتان البــرز این بار برای 
کشف این جنایت مرموز دست به کار شدند. در نخستین 
گام بدنبال کنترل اخرین تماس های تلفنی دختر جوان و 
محدوده جغرافیایی که وی تردد داشته است دریافتند وی 
به کلینیک زیبایی واقع در پاســداران مراجعه کرده است 
بنابرایــن تحقیقات فنی خودرا با بازجویی از پرســنل این 

کلینیک زیبایی آغاز کردند. 
بدنبــال تحقیقات کارآگاهان البــرز دریافتند دو تن از 

پرسنل این کلینیک درست از وقتی که این دختر جوان به 
قتل رسیده به طرز مرموزی ناپدید شدند بنابر این پلیس 
تالش کرد و در کوتاهترین زمان توانست رد این دو نفر را 
که به قشــم رفته بودند را پیدا کرده و این ۲ نفر بازداشت 

شدند.
با دســتگیری این دو نفر بود که راز این جنایت برمال 
شــد این دو متهم در بازجویی  ها لب به اعتراف گشوده و 
در اعتراف های خود مدعی شدند بدنبال مرگ عجیب این 
دختــر جوان که برای تزریق ژل بــه کلینیک ما آمده بود 
دکتر کلینیک از ما خواســت که او را سر به نیست کنیم.
صورت دختر را پوشــاندیم و جسد را روی صندلی ویلچر  
گذاشته و از ساختمان خارج کردیم و طوری وانمود کردیم 
که او بیمار اســت بعد سوار خودرو کرده و از راننده که از 
نیروهای خودمان بود گفتیم که او یک فرد معتاد و معلوم 
الحال بوده کسی را هم ندارد او هم جسد را به نظر اباد برد 

و برای اینکه دیگر پیدا نشود اورا سوزانده بود.

با اعتراف های تکان دهنده این دو نفر راز دکتر زیبایی 
فاش شــد اما این درحالی بود که دکتــر قاتل به خارج از 
کشــور گریخته بود، درحالیکه جســتجو برای دستگیری 
این پزشک ادامه داشت کارآگاهان با تحقیقات گسترده و 
میدانی پی بردند که پزشک فراری به تهران بازگشته است.

کارآگاهان جنایی البرز خیلی زود پزشــک را بازداشت و او 
را به آگاهی استان البرز منتقل کردند.پزشک زیبایی که از 
دستگیری اش حســابی شوکه شده بود در ابتدا منکر بود 
اما وقتی با اســناد و مدارک پلیس روبرو شد به راز جنایت 

اش اعتراف کرد.
او گفت که مقتــول در حین انجام عمل زیبایی دچار ا 
یســت قلبی شده از ترس از دست دادن شغلم با همکاری  
عوامل کلینیک جســد او را بــه بیابان های اطراف نظرآباد 
برده و  اقدام به آتش زدن آن کردند.ســرهنگ نادربیگی 
با اشــاره به دســتگیری ۵ نفر در خصوص این عمل غیر 
انسانی، خاطرنشــان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل 
و بــه همراه متهمان برای انجــام مراحل قانونی به مراجع 

قضایی منتقل شدند.

کالهبرداری۵میلیاردریالیباجعل»اینماد«

کشف تریاک و حشیش از سوداگران مرگ

بازداشت جاعالن اسکناس در تهران

راز ویالی وحشت در غرب تهران فاش شد 

انهدام باند بزرگ کارچاق کن در گرگان 

بازداشت پزشک قاتل دختر تهرانی در بازگشت به ایران 

بوتاکس قاچاق به مقصد نرسید
یک دســتگاه خودروی ســمند حامل ۲ میلیارد تومــان بوتاکس قاچاق در 
شهرســتان چگنی توقیف شــد.به گزارش رکنا؛ ســردار یحیی الهی، فرمانده 
انتظامی استان لرستان، در تشــریح این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان 
چگنی در محور آزادراه »پل زال - خرم آباد« به یک دســتگاه خودروی ســمند 
مشــکوک شدند و آن را متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو ۵۲۵ بسته ژل 
فیلر با ژل تزریق بوتاکس قاچاق بدون مجوز و برگه گمرکی کشــف و دو نفر در 
این رابطه دســتگیر شدند.این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این 
محموله را ۲ میلیارد تومان برآورد کردند، تصریح کرد: کاالی قاچاق کشف شده 

به اداره تعزیرات حکومتی تحویل شد.

سقوط مرگبار کارگر جوان 
از طبقه چهارم ساختمان نیمه کاره در کرج

فرمانده انتظامی شهرستان کرج از سقوط یک کارگر ساختمانی از طبقه سوم 
یک ساختمان نیمه کاره منطقه کیانمهرخبر داد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ »علی 
قاســم پور« گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر سقوط 
یک کارگر ســاختمانی از طبقه سوم یک ساختمان نیمه کاره در کیانمهر کرج، 
بالفاصله ماموران کالنتری ۴۳ برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشــخص شد یک کارگر ساختمانی 
در حین کار به دلیل بی احتیاطی از طبقه ســوم به پایین سقوط کرده و در دم 
جان خود را از دست داده است.سرهنگ قاسم پورخاطر نشان کرد: در این زمینه 

پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان کرج همچنین از غرق شدن جوان در استخر آب 
یک باغ شــخصی در منطقه محمدشهر این شهرستان خبر داد.به گزارش رکنا؛ 
سرهنگ »علی قاسم پور« با اعالم این خبر گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیس ۱۱۰ مبنی بر مرگ یک کارگر در یک اســتخر آب در باغ شــخصی در 
محمدشــهر کرج، بالفاصله ماموران کالنتری ۲۵ به همراه نیروهای امدادی به 
محل اعزام شــدند.وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررســی های اولیه 
مشخص شد یک کارگر جوان قصد شستن لباس هایش در کنار استخر را داشته 
که به داخل آب ســقوط کرده و به دلیل عدم آشنایی با شنا دچار غرق شدگی 

شده است.

کینه آتشین کارگر اخراجی
 13 مغازه پاساژ امید پردیس را جزغاله کرد 

مردی که با کارفرمایش اختالف داشت به قصد انتقامگیری قصد داشت مغازه 
او را به آتش بکشــد که باعث آتش گرفتن ۱۳مغازه یک مجتمع شد.به گزارش 
رکنا؛ ۷ مهر امســال آتش سوزی در پاساژ امید پردیس در شرق استان تهران به 
آتش نشانی گزارش شد. نیروهای آتش  نشانی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند 
و به خاموش کردن آتش پرداختند. آنها متوجه شدند این آتش سوزی  باعث شده 
۱۳مغازه آتش بگیرد.سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شرق استان تهران 
در این باره گفت: با توجه به نتیجه تحقیقات کارشناســان آتش نشانی، احتمال 
عمدی بودن این آتش ســوزی می رفت، بنابراین دوربین های مداربسته اطراف را 
بازبینی کردند که معلوم شد مردی اقدام به این آتش افروزی کرده است.در ادامه 
هویت این فرد شناسایی و معلوم شد او کارگر اخراج  شده یکی از مغازه داران پاساژ 

بوده است. این مرد تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و بازداشت شد.

خودکشی مسلحانه بدهکار یک میلیاردی
 در صحنه دستگیری

متهم به کالهبرداری بعد از دســتگیری به علت محکومیت مالی میلیاردی 
با اســلحه اقدام به خودزنی کرد.به گزارش رکنا، سرهنگ فرزاد یاسمی، معاون 
فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایالم با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در پی دســتور مقام قضایی مبنی بر جلب شــخصی به علت محکومیت مالی، 
مأموران پس از شناسایی و هماهنگی الزم به محل  اختفای وی مراجعه و نامبرده 
را دستگیر کردند.وی با بیان اینکه این متهم دارای محکومیت مالی بوده اضافه 
کرد:  متهم پس از دستگیری و حین انتقال با استفاده از اسلحه کمری غیر مجاز 
و غیــر متعارفی که در بدن خود مخفی کرده بود اقدام به خودزنی کرد.پیگیری 
خبرنگار رکنا حاکی از این است که متهم به دلیل کالهبرداری باالی یک میلیارد 
تومان محکومیت مالی داشته است و متهم از خودزنی با اسلحه کلت کمری به 

بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات فوت کرد.

بازداشت عامل انتشار تصاویر خصوصی 
یک دختر نوجوان در فضای مجازی 

عامل انتشار تصاویر خصوصی یک دختر نوجوان در فضای مجازی شناسایی 
و از ادامــه انتقــام جویی مجرمانه او جلوگیری شــد.به گــزارش رکنا، فرمانده 
انتظامی شهرســتان قلعه گنج بیان کرد: با ارجاع پرونده قضایی با موضوع انتشار 
تصاویر یک کاربر نوجوان در فضای مجازی، رســیدگی به موضوع در دستور کار 
پلیس فتای شهرستان قلعه گنج قرار گرفت.سرهنگ مراد حیدری افزود: در این 
زمینه ماموران با انجام اقدامات تخصصی، فردی را که اقدام به این عمل مجرمانه 
و انتشــار تصاویر در فضای مجازی کرده بود، دستگیر کردند و مشخص شد این 
پسر نوجوان که از آشنایان شاکی است، به انگیزه انتقام جویی ناشی از اختالفات 
شــخصی اقدام به این عمل مجرمانه کرده است.این مسئول انتظامی با اشاره به 
معرفــی و تحویل این متهم به مرجع قضایی خاطرنشــان کرد: با رعایت حریم 
خصوصی در فضای مجازی و خودداری از انتشــار تصاویر شــخصی به عناوین 
مختلف می توان از بروز موارد مشــابه و سوء استفاده کاربران متخلف جلوگیری 

کرد.

عجیب ترین دستبرد میلیونی در ایران 
مرد میان سال، قربانی کالهبرداری 9۷ میلیونی در پی اجرای درخواست های 
تماس واتس اپی و اعالم برنده شــدن در مســابقه رادیویی شد.به گزارش رکنا، 
رئیــس پلیس فتای اســتان کرمان با بیــان این که هر گونه تمــاس تلفنی از 
شــبکه های اجتماعی مبنی بر برنده شــدن در قرعه کشی ها و مسابقات نشانه 
کالهبرداری اســت، توضیح داد: چند هفته قبل با مراجعه مرد میان ســالی به 
این پلیس، مبنی بر برداشت غیرمجاز 9۷۰ میلیون ریالی از حسابش، مشخص 
شــد این فرد به دنبال دریافت تماس واتس اپی مبنی بر برنده شدن در مسابقه 
رادیویی، درخواست های فریبنده شخص کالهبردار را دنبال کرده است. سرهنگ 
رضایی با اشــاره به شــگرد این کالهبردار ادامه داد: فرد کالهبردار از شــاکی 
می خواهــد که برای دریافــت جایزه خود کدی را که به تلفن همراه او ارســال 
شده برای فرد کالهبردار بازخوانی کند که پس از بازخوانی کد ارسال شده مبلغ 
9۷۰ میلیون ریال از حســاب شاکی برداشت می شود.وی اظهار کرد: هرچند با 
اقدامات تخصصی پلیس فتا، متهم شناسایی، دستگیر و به مقام قضایی تحویل 
شــد اما نکته حائز اهمیت در این پرونــده وقوع کالهبرداری از طریق واتس اپ   
بود که در این خصوص به شهروندان توصیه می شود برای جلوگیری از هر گونه 
کالهبرداری ســایبری به هیچ وجه کد فعال سازی واتس اپ را که طی تماس 
تلفنی از شبکه های واتس اپی در اختیار مالک تلفن گذاشته می شود، در اختیار 

دیگران قرار ندهند.

قاتل 5 تهرانی در تیمارستان روانی 
مــرد جوانی که با مراجعه به پلیس مدعی بود ۵ نفر را به قتل رســانده پس 
از بررســی های پلیسی به دســتور بازپرس جنایی در مرکز روانی بستری شد.به 
گزارش رکنا، چند روز قبل مرد جوانی به یکی از کالنتری های شرق تهران رفت 
و مدعی شــد ۵ نفر را به قتل رسانده است.او زمانی که در مقابل افسر کالنتری 
قرار گرفت، گفت: از مدتی قبل با عده ای از آشنایان خود اختالف پیدا کردم و از 
آنها کینه به دل گرفتم. برای همین آنها را به قتل رسانده و اجسادشان را در کانال 
آبی حوالی خیابان رازی رها کردم.وقتی این ادعای عجیب به بازپرس ساســان 
غالمی اعالم شد، بازپرس کشــیک قتل پایتخت دستور تحقیقات را صادر کرد. 
در بررســی های کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی مشخص شد ادعای این مرد 
صحت نداشته و چنین قتل هایی رخ نداده است بنابراین مرد جوان برای بررسی 
صحت روانی به پزشکی قانونی منتقل شد و پس از معاینات متخصصان پزشکی 
قانونی مشــخص شد که او دچار اختالل روانی اســت و ادعای او واقعی نیست. 
بدین ترتیب بازپرس جنایی دســتور داد مرد جوان در بیمارستان روانی بستری 

شود و تحت درمان قرار گیرد.

اخبار کوتاه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱8۰۰۳۰۰۲9۱8-۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد صابر حسین آبادی 
فرزند ناز به شماره ملی ۲۶۶9۵9۵۶۰۵ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه و چهار باب انباری به مساحت 
۱8۳۵ متر مربع به شــماره پالک ۵۶ فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره ۱ فرعی از ۱۲ اصلی واقع در گراف کوه بخش ۲۴ 
گیالن از مالکیت رســمی ناز آقا صابر حســین آبادی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تســلیم 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 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱8۰۰۳۰۰۰9۶۱-۱۴۰۱/۰۲/۲۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی معصومه ایران پرست فرزند 
بخشی به شماره ملی ۲۶۷9۴۴۳۴9۷ نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۱۳۴ متر مربع به شماره پالک 
۳۶۵ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱۰ و ۲8 فرعی از ۷۵ اصلی واقع در آالله گوراب بخش ۲۴ گیالن از مالکیت 
رسمی حسین جان جمالی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۲ 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 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
درخصوص تقاضای ثبت خانم خدیجه تقی زاده مهدی محله فرزند کاظم نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه 
و محوطه مســاحت 8۷۰ مترمربع به شــماره پالک ثبتی  ۳۷9 فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک ۱۱ فرعی از ۶۵ اصلی واقع در 
سیاه پیران بخش ۲۴ گیالن موضوع رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱8۰۰۳۰۰۲۴۱۶- ۱۴۰۱/۰۵/۰9 هیات قانون تعیین و تکلیف ثبت فومن 
مســتقردر ثبت اســناد فومن، نظر به اینکه پالک اولیه فاقد سابقه تحدید می باشد به رعایت تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حسب درخواست مالک تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/8/8 در محل شــروع به عمل خواهد آمد. لذا بدین وســیله به اطالع کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی 
می رســاند که در وقت مقرر در محل حاضر، چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک فوق واخواهی داشته باشند برابر ماده ۲۰ 
قانون ثبت می توانند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت ۳۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
در اینصورت وفق ماده 8۶ اصالح موادی از آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی دادخواســت مقتضی به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را تسلیم اداره ثبت نماید. در غیر این صورت 
اداره ثبــت بــدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین مانع عملیات 

تحدید حدود نخواهد بود. 519م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
درخصوص تقاضای ثبت آقای ناصر طهماسبی دوست فرزند عباسقلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بایر مشتمل برخانه و 
انباری )ساختمان احداثی تا سربندی( مساحت ۶۱9/۳۰ مترمربع به شماره پالک ۱۵۱ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک ۷ فرعی از 
8 اصلی واقع در درفشه بخش ۲۳ گیالن موضوع رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱8۰۰۳۰۰۰۱۵9- ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ هیات قانون تعیین و تکلیف 
ثبت فومن مستقردر ثبت اسناد فومن، نظر به اینکه پالک اولیه فاقد سابقه تحدید می باشد به رعایت تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی حسب درخواســت مالک تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور راس ساعت 9 صبح 
روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/8/۷ در محل شــروع به عمل خواهد آمد. لذا بدین وسیله به اطالع کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان حقوق 
ارتفاقی می رســاند که در وقت مقرر در محل حاضر، چنانچه نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی پالک فوق واخواهی داشته باشند برابر 
ماده ۲۰ قانون ثبت می توانند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ظرف مدت ۳۰ روز اعتراض خود را کتبا به اداره تســلیم و رسید 
اخذ نمایند در اینصورت وفق ماده 8۶ اصالح موادی از آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی دادخواست مقتضی به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را تسلیم اداره ثبت نماید. در غیر این 
صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. بدیهی است عدم حضور مجاورین مانع عملیات 

تحدید حدود نخواهد بود. 520 م الف
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