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رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق 
و کالهبردار حرفه ای که با سوءاستفاده از شهروندان 
اقدام به ســرقت از کارت عابر آن ها می کرد خبر داد 
و گفت: تا کنون ۲۰ مالباخته شناســایی شده اند.به 
گزارش رکنا،  سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت گفت: به دنبال افزایش سرقت از 
حســاب شهروندان در بیمارستان قلب تهران به یک 
روش مشابه رسیدگی به موضوع و دستگیری متهم 
را تیمی از ماموران کالنتری ۱۲۵ یوســف بر عهده 
گرفته و تحقیقــات ابتدایی را آغاز کردند.وی با بیان 
اینکه ماموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی 
مشخصات و ساعات حضور متهم را شناسایی کردند، 
افزود: با توجه به اطالعات بدســت آمــده از متهم، 
ماموران روز گذشته و در حال گشت زنی در محوطه 

بیمارستان، وی را مشاهده کرده که سریعا وارد عمل 
شــده و در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر 
و در بررســی اولیه از متهم ۱۸ عدد کارت عابر غیر، 
کشف کردند.رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ادامه 
داد: متهم ۴۷ساله در تحقیقات اولیه با توجه به ادله 
و مدارک موجود به جرم خود و ســرقت از حســاب 
شــهروندان به نحوی که با سواســتفاده و با عنوان 
کمک به ســالخوردگان پس از اخذ کارت عابر آن ها 
اقدام به تعویض کارت و خالی کردن حســاب بانکی 
آن ها می کرد، اعتراف کرد و در این خصوص تا کنون 
۲۰ نفر از مالباختگان شناسایی شدند. رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت با اشاره به تحقیقات بیشتر برای 
کشف جرایم احتمالی متهم، خاطر نشان کرد: متهم 

در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی اســتان قم از دســتگیری خواهر و 
بــرادری خبر داد که با عنــوان کمک خیرخواهانه به 
مستمندان و نیازمندان ۶۰ میلیارد ریال کالهبرداری 
کردند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســردار 
ســیدمحمود میرفیضی در تشــریح این خبر اظهار 
کرد: در پی شــکایت تعدادی از مالباختگان از خواهر 
و برادری کــه تحت عناوین مختلف و با جلب اعتماد 
اقدام به کالهبرداری کــرده بودند، موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
قرار گرفت. در تحقیقات کارآگاهان مشــخص شــد 
کالهبــرداران تحت عناویــن خیرخواهانه، گلریزان و 
آزادسازی زندانیان غیرعمد، طرح احسان و نیکوکاری 
افراد تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی، ادعای 
آزاد ســازی حســاب های مسدود شــده توسط مقام 

قضایی و سرمایه گذاری در واردات و صادرات کاال، ۶۰ 
میلیارد ریال کالهبرداری کرده اند. با تالش شبانه روزی 
کارآگاهان، متهمان که بیش از ۹ فقره ســابقه سرقت 
داشتند، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و 
به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضایی تحویل 
و پس از صدور قرار مناسب روانه زندان شدند. قبل از 
انجــام اعمال خیرخواهانه و پرداخت هرگونه وجوه به 
افرادی که مدعی هســتند در مؤسسه خیریه فعالیت 
دارنــد، حتماً به صورت حضوری به مؤسســه مذکور 
مراجعه و سوابق کاری و ثبت قانونی را مشاهده کنند 
و شهروندانی که به هر دلیل حساب های بانکی شان از 
سوی مراجع قضایی و ... مسدود شده است، به صورت 
قانونی نسبت به رفع مسدودی حساب خود اقدام و به 

افراد سودجو و کالهبردار اعتماد نکنند.

گلریزان خواهر و برادر شیاد برای کالهبرداری ۶ میلیارد تومانیرفتار زشت یک مرد در بیمارستان قلب تهران 

دختری که در دفاع از خود، پســری جوان را 
به قتل رســانده و با حکــم دادگاه از قصاص 
رهایی یافته بود، بعد از تحمل ۸سال حبس، 
آزاد شــد.به گزارش رکنــا؛ پرونده این دختر 
جوان ۲۱مرداد ســال ۹۳ به جریان افتاد. آن 
روز گزارش مرگ پســری جــوان به بازپرس 
جنایی تهران اعالم شد و به دستور وی تیمی 
از کارآگاهان جنایی تهران راهی محل حادثه 
شدند.بررســی ها نشــان می داد که مقتول، 
مهمان خانه دختری به نام ســمانه در یکی 
از محله هــای غرب تهران بــوده و در آنجا با 
ضربه چاقو به قتل رسیده است.ماموران سراغ 
ســمانه رفتند و او گفت: روز حادثه در حال 
چیــدن اثاثیه در آپارتمانی بودم که به تازگی 
به آنجا اثاث کشی کرده بودم. آن روز دوستم 
ســارا به کمکم آمده بود که پس از گذشــت 

چند ساعت، پسر مورد عالقه اش به نام فرهاد 
درحالی که غذا خریده بود، به آنجا آمد. پس از 
صرف غذا، من به داخل اتاق رفتم تا وســایل 
آنجا را بچینم. دقایقی بعد صدای مشــاجره 
ســارا و پسر مورد عالقه اش را شنیدم و وقتی 
از اتاق بیرون آمدم  فرهاد را دیدم که با چاقو 
زخمی شــده و خون آلــود روی زمین افتاده 
است. من و ســارا که ترسیده بودیم فرهاد را 
به بیمارستان رساندیم اما او جانش را از دست 
داد.پس از اظهارات دختر جوان ، سارا دستگیر 
شــد و در بازجویی ها ادعا کرد که در دفاع از 
خودش ضربه ای به دســت فرهاد زده و هرگز 
قصد کشتن او را نداشــته است. او گفت که 
شــب حادثه فرهاد نیت شومی در سر داشته 
و او ناچار شــده در دفاع از خودش با چاقوی 
میــوه خوری که روی میز بــوده، ضربه ای به  

دســت فرهاد بزند اما هرگــز تصورش را هم 
نمی کــرده که همین ضربه بــه قیمت جان 
فرهاد تمام شــود.این دختر جوان، مدتی بعد 
در دادگاه کیفــری، پای میز محاکمه رفت و 
اظهارات خود را تکرار کرد و گفت: در دفاع از 
خودش مرتکب قتل شده است. قضات دادگاه 
نیز پس از آنکه وارد شــور شدند، قتل را شبه 
عمد تشخیص دادند و رأی برائت سارا از اتهام 
قتل عمــدی را صادر کردنــد. به این ترتیب 
متهم از قصــاص گریخت و پرونــده پس از 
تأیید حکم، به اجرای احکام دادسرای جنایی 
تهران فرستاده شد. ســارا به پرداخت دیه و 
۴سال و ۴ماه زندان محکوم شده بود و اگر چه 
دوران محکومیت اش را سپری کرده بود، اما 
توان پرداخت دیه را نداشت و همچنان پشت 
میله های زندان سپری می کرد تا این که تیم 

صلح و ســازش دادسرای جنایی تهران، برای 
نجات او وارد عمل شدند و سرانجام با کمک 
خیرین مبلغ دیه تهیه و مقدمات آزادی سارا 

از زندان فراهم شــد. او دیروز پس از گذشت 
۸ ســال حبس، از زندان آزاد شد و به آغوش 

خانواده اش برگشت.

فرمانده انتظامی ویژه غرب اســتان تهران از کشف انبار 
قاچاق کاالی سازمان یافته در صباشهر شهریار خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار کیوان ظهیری با اعالم این خبر 
گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران 
بــا انجام کار اطالعاتی، اخباری به دســت آوردند مبنی 
بر اینکه که تعــدادی از قاچاقچیان حرفه ای، به صورت 
شــبکه ای و ســازمان یافته با اجاره انباری در صباشهر 
شــهریار، در امر دپوی کاالی قاچــاق فعالیت دارند، لذا 
بررســی موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.فرمانده 
انتظامی غرب اســتان تهران افزود: در تحقیقات پلیس 
مشخص شــد قاچاقچیان کاال، از انباری در صباشهر به 

عنوان محل دپوی کاالی قاچاق اســتفاده کرده  و انواع 
کاالهای قاچاق را از اســتان های جنوبی از جمله بوشهر 
و هرمزگان به اســتان لرستان انتقال داده سپس با چند 
دستگاه خودروی سواری تیزرو، کاالی قاچاق را از مسیر 
اتوبان ساوه-تهران به انباری اعالمی منتقل کرده پس از 
دپــو در محل با خودروهای باری بــه بازار تهران قاچاق 
کرده انــد.وی ادامه داد: ماموران پس از چندین شــبانه 
روز کار اطالعاتی، تعقیب و مراقبت محل و مســیرهای 

تردد خودروها، ســرانجام دو دســتگاه خودروی سواری 
از جمله یک دســتگاه خودروی ســمند و یک دستگاه 
خودروی پــژو ۴۰۵ را در محور اتوبان ســاوه به تهران 
مورد شناسایی و تحت تعقیب و مراقبت قرار دادند و به 
محض ورود آنها به انبار دپوی کاالی قاچاق با هماهنگی 
مقام قضائی، خودروها را توقیف کردند.بر اســاس اعالم 
مرکز اطالع رســانی پلیس غرب اســتان تهران، ظهیری 
بــا بیان اینکــه در ادامه عملیات پلیــس، مالک انباری 

و دو راننده خودرو دســتگیر شــدند، گفت: ماموران در 
بازرســی از داخل انبار و خودروها، ۱۵ هزار و۵۰۰ قلم 
انواع لوازم سیسمونی، ۴۶۸ قلم انواع لوازم جانبی گوشی 
تلفن همراه، ۱۴۴ قلم انواع لوازم آشــپزخانه و مقداری 
غذای حیوانات ساخت کشور چین و فاقد اسناد و مدارک 
قانونی را کشــف کردند.فرمانده انتظامی غرب اســتان 
تهران ارزش کاالی قاچاق مکشــوفه را ۲۰ میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت:  کاالهای مکشوفه به همراه خودروهای 
توقیفی به ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
تحویل داده شدند و برای متهمان، پرونده قضائی تشکیل 

شد و آنان روانه دادسرا شدند.

مردان مســلح که قصد ربودن تاجــر جوانی را به همراه 
خودروی گرانقیمتش داشتند در حالی بازداشت شدند که 
مدعی هستند از سوی مردی در ترکیه اجیر شده بودند.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز قبل مرد جوانی 
از یک باشگاه ورزشی در خیابان ولیعصر تهران بیرون آمد 
و سوار بر خودروی بنز خود شد. اما به محض سوار شدن 
ناگهان صدایی از صندلی عقب شنید و قبل از آنکه بتواند 
واکنشی نشان دهد، مرد نقابداری که همزمان با او سوار 
خودرو شده بود، دستش را دور گردن او انداخت.در همان 
لحظه مرد نقابدار دیگری نیز ســوار شد و اسلحه ای را به 
ســمتش گرفت و از او خواست تســلیم شود. مرد جوان 
وقتی اســلحه را روی سرش احساس کرد به ناچار طبق 
خواســته آن ها روی صندلی عقب نشست. بالفاصله مرد 
مسلح پشــت فرمان بنز نشست تا حرکت کند، اما چون 
بلد نبود خودرو را روشن کند همین مسأله باعث شد که 
دچار سردرگمی و ترس شود.مرد جوان که خود را در دام 
مردان مســلح می دید و متوجه نقشه آدم ربایی و سرقت 
خودرو شــده بود، از این فرصت اســتفاده کرد و با سر و 
صدا از رهگذران و کســبه کمک خواست. دو مرد نقابدار 

که اوضاع را مناسب نمی دیدند از خودروی بنز پیاده شده 
و ســوار بر خودروی پرشیا ســفید رنگ خودشان که در 
چند قدمی آن ها پارک شده و راننده به انتظارشان بود، از 
محل متواری شدند.لحظاتی بعد مرد بنز سوار در تماس 
با پلیس از ماجرای مردان مســلح و نقشه ناموفقی که در 
سر داشتند خبر داد. به دنبال این گزارش، کارآگاهان اداره 
یکم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شــده و تحقیقات 
برای دســتگیری پرشیاســواران ادامه یافت.در بازبینی 
دوربین های مداربسته اطراف محل سرقت، شماره پالک 
خودروی پرشیا به دست آمد و مأموران در ادامه بررسی ها 
شماره پالک خودروی پرشــیا را استعالم کردند. شماره 
پالک خودرو در سیســتم پلیس به عنوان سرقتی ثبت 
شده بود. طبق اطالعات موجود در سیستم پلیس، پالک 
متعلق به خودروی تیبایی بوده که از خودروی پارک شده 
در منطقه عباس آباد یک روز قبل از این حادثه سرقت و 

روی خودروی پرشیا نصب شده بود.

در حالی که این شــاخه از تحقیقات به بن بست رسیده 
بود، مأموران بالفاصله راهی محل سرقت پالک خودروی 
تیبا شــده و این بار دوربین های اطراف محل ســرقت را 
مــورد بازبینی قرار دادنــد. در بازبینی دوربین ها تصاویر 
سه مرد جوان که ســارقان پالک خودرو بودند به دست 
آمد.با به دست آمدن تصاویر متهمان، کارآگاهان به سراغ 
سیســتم پلیس رفته و در ادامه تحقیقات موفق شــدند 
هویت ســه متهم جوان را به دســت بیاورند. با شناسایی 
هویت متهمان، مخفیگاه آنان شناســایی شد و مأموران 
در عملیاتی ضربتی موفق شــدند دو نفــر از آن ها را در 
ویالیی در اطراف تهران دســتگیر کننــد.در تحقیقات 
یکی از متهمان گفت: سردســته ما مردی اســت که در 
ترکیه زندگی می کند. او دســتور این کار را داد، قصد ما 
آدم ربایی یا ســرقت خودرو نبود، فقط به ما پول داد تا از 
مرد بنزسوار زهرچشــم بگیریم . او ادامه داد: مرد جوان 
تاجری ثروتمند و در کار واردات پوشــاک است و وضع 

مالــی خوبی دارد. او خانه ای در ترکیــه دارد و به خاطر 
کارش مدام در حال رفت و آمد به ترکیه است. سردسته 
باند هم از ترکیه به ما دســتور داد که از مرد بنزســوار 
زهرچشــم بگیریم. با اطالعاتی که او به ما داد، ما موفق 
به شناســایی او شــدیم و از چند روز قبــل او را زیرنظر 
گرفتیم. برای اینکه لو نرویم، پالک خودرویی را ســرقت 
کرده و به جای پالک خودروی خودمان نصب کردیم. روز 
حادثه، به محض اینکه مرد ثروتمند از باشگاه بیرون آمد 
و سوار بر خودرواش شد، به سمت او رفتیم. می دانستیم 
که اگر در خودرو بســته شود نمی توانیم در خودرو را باز 
کنیم در نتیجه، نقشــه مان اجرا نمی شد.به همین دلیل 
یکی از ما روی صندلی عقب نشســت و از پشــت سر او 
را تهدید کرد و یکی هم با اســلحه او را وادار به ســکوت 
کرد، اما نقشه مان درست از آب درنیامد. در حالی که دو 
متهم دستگیر شده چنین اظهاراتی داشتند، اما شواهد و 
مدارک نشــان می دهد که آن ها قصد ربودن مرد تاجر و 
سرقت خودروی او را داشتند. بررسی ها برای دستگیری 
ســومین عضو باند از ســوی کارآگاهان اداره یکم پلیس 

آگاهی پایتخت ادامه دارد.

دختر جوان که با انتشــار تصاویر خصوصی 
خواستگار ســابقش قصد داشت از او انتقام 
بگیرد با شکایت وی از سوی پلیس دستگیر 
شــد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
سرهنگ محمد رضا فدائیان، رئیس پلیس 
فتای اســتان سمنان در تشــریح این خبر 
گفت: چندی قبل مرد جوانی با مراجعه به 
پلیس فتا از انتشار تصاویر خصوصی اش در 
شــبکه مجازی اینستاگرام خبر داد و گفت 
که فردی ناشناس قصد هتک حیثیت وی را 
دارد.با توجه به حساسیت موضوع پرونده ای 

در این خصوص تشکیل شد و رسیدگی به 
آن در دســتور کار کارشناســان این پلیس 
قرار گرفت.با بررسی مســتندات ارائه شده 
از سوی شــاکی و اقدامات فنی کارآگاهان 
پلیس فتا، هویت خانم جوانی که گرداننده 
این صفحه مجرمانــه بود در کمترین زمان 
ممکن شناسایی شد و طی تحقیقات صورت 
گرفته، شاکی پرونده اظهار داشت این خانم 
قباًل از دوســتان اجتماعی بنده در شــبکه 

اجتماعی اینستاگرام بوده است؛ بنابراین به 
منظور پیگیری موضوع، متهم به پلیس فتا 
احضار شد.سرهنگ فدائیان ادامه داد: پس 
از حضور متهم در پلیس فتا، ایشان در ابتدا 
منکر هرگونه عمل مجرمانه شــد ولیکن در 
ادامه با مشــاهده مستندات و ادله غیر قابل 
انکار از ســوی مهندسی ســایبر این پلیس 
لب به اعتراف گشــود و گفت: چندی پیش 
شــاکی پرونده، برای ازدواج با بنده ارتباط 

برقــرار کرد و پس از اخــاذی و جریحه دار 
کردن احساســاتم، این ارتباط را قطع کرده 
است با این حال بنده این تصاویر را در زمان 
ارتباطم با وی منتشــر کرده ام و قصد هتک 

حیثیت ایشان را نداشتم.
پس از اظهارات شــاکی و متهــم، پرونده 
تکمیل و برای ادامه سیر مراحل قضایی به 
دادســرای عمومی و انقالب استان سمنان 
ارسال شــد.این مقام انتظامی ضمن اشاره 

به مــاده ۷۴۵ قانون جرائــم رایانه ای بیان 
داشت: مطابق قانون هر فردی که به وسیله 
سیســتم های رایانه ای یا مخابراتی، صوت، 
تصویــر یا فیلم خصوصی شــخص دیگری 
را بــدون رضایت وی منتشــر کند و منجر 
به ضرر یــا هتک حیثیت او شــود، مجرم 
محســوب شــده و مجازات متناسب برای 
آن درنظر گرفته شــده اســت؛ لذا کاربران 
اینترنتی می بایســت در خصوص کســب 
آگاهــی از قوانین موجــود در حوزه فضای 

مجازی توجه الزم را داشته باشند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: ۳ نفر در ۲ حادثه گازگرفتگی 
در استان اصفهان مسموم شــدند.به گزارش رکنا؛ عباس عابدی با اشاره به 
حادثه ویژه گازگرفتگی در اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۲۱ و ۲۲ دقیقه 
به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس اســتان اصفهان گزارش شــد.او با بیان 
اینکه این حادثه در خیابان امام خمینی - خیابان بســیج گزارش شد، ابراز 
داشت: یک واحد امدادی برای این حادثه اعزام شد.سخنگوی مرکز اورژانس 
اســتان اصفهان با اشاره به مسمومیت خانم ۴۰ ســاله در این حادثه افزود: 
این مصدوم به بیمارســتان اشــرفی خمینی شهر منتقل شد.او همچنین به 
حادثه دیگر مســمومیت با گاز در سمیرم اشاره کرد و گفت: این حادثه نیز 
۵۵ دقیقه بامداد امروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس اســتان اصفهان 
گزارش شد.عابدی با بیان اینکه این حادثه به دنبال نشت گاز از لوله بخاری 
گزارش شــد، ادامه داد: این حادثه در ســمیرم - وردشــت اســکان عشایر 

-شهرک شهسوار اتفاق افتاد.
او با اشــاره بــه اعزام یک واحد امدادی ۱۱۵ برای ایــن حادثه تصریح کرد: 
این حادثه نیز ۲ مصدوم مرد ۳۹ و زن ۶۰ ســال داشــت که به بیمارستان 

سیدالشهدای سمیرم منتقل شدند.

آزادی زنی که برای دفاع از خود، مرتکب قتل شد

کشف انبار قاچاق سازمان یافته کاال در غرب تهران

اجاره مردان مسلح برای ربودن یک تاجر

انتقام اینستاگرامی از خواستگار سابق

مسمومیت ۳ نفر در ۲ حادثه گازگرفتگی 
در استان اصفهان

حمله دردناک به شهردار شب یکی از نواحی تهران
عده ای از متخلفین ســاخت و ســاز غیرمجاز در حصارک به شــهردار شب 
ناحیــه ۳ منطقه ۵ حمله و وی را مجروح کردند.به گزارش رکنا، بر اســاس 
اعالم شــهرداری منطقه ۵ تهران، یک شنبه شــب در حدود ساعت ۲۰:۳۸ 
دقیقه، شــهردار شب ناحیه ۳ شــمالی در محدوده حصارک در حالی که در 
گشــت شــبانه بوده که با متخلفان ساخت و ســاز غیر مجاز رو به رو شده 
و اقــدام به ممانعت می کند کــه با حمله اراذل و اوباش رو به رو می شــود. 
متأســفانه متخلفان ضمن ضرب و شتم ، او را از ارتفاعی در یکی از تپه های 
حصارک به پایین پرت کرده که متأســفانه از ناحیه سر دچار آسیب شده و 
با حضور عوامل اورژانس به یکی از بیمارســتان های نزدیک منتقل می شود.
بر اســاس همین گزارش، عوامل انتظامی به سرعت در محل حاضر و با اخذ 
دســتور مقام قضائی، مسببین حادثه را در محل تخلف، در حالی که به ادامه 
تخلفات ساختمانی خود می پرداختند، بازداشت کرده و به جهت طی مراحل 
قضائی، به دادستانی ناحیه ۵ تهران منتقل کردند.شهرداری منطقه ۵ در این 
خصوص، ضمن هشــدار جدی به متخلفین ساخت و ساز در سطح محدوده 
منطقه به ویژه در حصارک، اعالم کرد که مدیریت شهری با تمام توان نسبت 
به حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از محدوده های شــهری و حریم منطقه 
اقــدام خواهد کرد و برابر قانون و همراهی دســتگاه های قضائی و انتظامی با 
مسببین اینگونه رفتارهای غیرقانونی، بدون هیچ گونه مماشاتی برخورد سریع 

و قانونی خواهد شد.

دستگیری قاچاقچیان و کشف ۳ قبضه سالح جنگی 
در مرز خرمشهر

فرمانده مرزبانی استان خوزستان از کشف ۳ قبضه سالح جنگی کالش توسط 
مرزبانان خرمشهر و دستگیری ۷ متهم در این رابطه خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سردار لطفعلی پاکباز در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران 
هنگ مرزی خرمشهر در نتیجه اقدامات اطالعاتی گسترده از قصد قاچاقچیان 
مبنی بر ورود محموله ســالح و مهمات به مرزهای اســتان مطلع شــده و 
بالفاصله بررســی موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.فرمانده مرزبانی 
استان خوزستان با اشاره به همکاری سربازان گمنام امام زمان )عج( و عوامل 
انتظامی با مرزبانان در این عملیات افزود: در نتیجه تالش ۴۸ ساعته، مأموران 
پس از اجرای گشت و کمین های نامحسوس و پایش دقیق منطقه در جداره 
مرز، قاچاقچیان را در یکی از خانه های واقع در روستای مرزی شناسایی و با 
هماهنگی و مجوز قضائی پس از ورود به منزل ۷ قاچاقچی را دستگیر کردند.
سردار پاکباز تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفا قاچاقچیان تعداد ۳ قبضه 
ســالح جنگی کالش به همراه ۲ تیغه خشــاب و ۵۵۰ عدد فشنگ جنگی و 
۱۵۰ فشــنگ جنگی کلت کشف شد.وی با بیان اینکه پرونده قضائی در این 
خصوص تشکیل و به همراه متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
ذی صالح شد، خاطرنشــان کرد: قاچاقچیان، سودجویان و سوداگران مرگ 
بدانند امروز به لطف همبســتگی مرزبانان و دستگاه های امنیتی و اطالعاتی 
استان و مرزنشــینان، مرزهای آبی و خاکی خوزستان بیش از همیشه برای 
متخلفان ناامن شــده و اجازه هیچ گونه اعمال سودجویانه در مرز را نخواهیم 

داد.

درگیری خونین در فسا منجر به قتل شد
فرمانده انتظامی شهرســتان فســا گفت: فردی که با اسلحه شکاری یکی از 
بستگان خود را به قتل رسانده بود، یک روز پس از قتل در استان خوزستان 
دستگیر شد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ محمدهاشم قسام در تشریح این خبر 
اظهار کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری منجر 
به جراحت فردی در یکی از روســتا های شهرستان فسا، ماموران انتظامی در 
محل حاضر شدند.وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد مردی ۴۴ ساله 
به علت اختالفات قبلی، با یکی از بســتگان ۵۳ ســاله خود درگیر و وی را با 
اسلحه شکاری مجروح و از محل متواری شده است.این مقام انتظامی از فوت 
فرد مجروح به علت شــدت جراحات وارده خبر داد و گفت: افســران پلیس 
آگاهی شهرستان فسا از ســاعات نخستین، اقدامات تخصصی خود را جهت 
دستگیری قاتل متواری آغاز کردند.سرهنگ قسام اظهار کرد: در بررسی های 
انجام شده احتمال حضور قاتل در استان خوزستان قوت گرفت و با شناسایی 
محــل اختفا و انجــام هماهنگی های الزم، وی یک روز پس از قتل توســط 
ماموران انتظامی خوزستان دســتگیر شد.فرمانده انتظامی شهرستان فسا با 
بیان اینکه قاتل جهت ادامه تحقیقات و تشــکیل پرونده به این شهرســتان 
انتقال داده شد، خاطر نشان کرد: معتمدین و ریش سفیدان محالت با سعی 
و تالش در رفع اختالف بین افراد، نقش بســزایی در پیشگیری از وقوع این 
چنیــن حوادث تلخ و ناگوار دارنــد و احیای این فرهنگ دیرینه از ضروریات 

است.

مرد ساوه ای همسرش را با سالح جنگی
به گلوله بست 

فرمانده انتظامی شهرســتان ساوه از دستگیری عامل تیراندازی و کشف یک 
قبضه ســالح کلت کمری جنگی در این شهرستان خبر داد.به گزارش رکنا، 
علی اکبر عیســی آبادی اظهار کرد: به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر انتقال خانمی جوان به یکی از مراکز درمانی شــهر ســاوه به 
علت تیراندازی منجر به جرح بالفاصله مأموران انتظامی شهرســتان به محل 
اعزام و موضوع به صورت ویژه در دســتور کار قــرار گرفت.وی افزود: پس از 
حضور مأموران مشــخص شد مردی که دارای ســالح گرم می باشد به علت 
اختالفات خانوادگی با همسر خود درگیر و به سمت همسرش تیراندازی کرده 
و وی را مجــروح می کند که بالفاصله مصدوم را با خودرو شــخصی به مرکز 
درمانی منتقل و خود از محل متواری شده است.فرمانده انتظامی شهرستان 
ساوه اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع مأموران اقدامات اطالعاتی و 
عملیاتی به منظور دستگیر ی متهم را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند 
و در نهایت، موفق شدند متهم را شناسایی و آن را در یک عملیات غافلگیرانه 
به همراه یک قبضه اسلحه کمری جنگی دستگیر کنند.عیسی آبادی با اشاره 
به معرفی متهم به مراجع قضائی خاطرنشــان کــرد: امنیت مردم خط قرمز 
پلیس اســت و غالب هنجارشکنان خودشان اطالع دارند که در صورت انجام 
اقدام مجرمانه دیر یا زود دستگیر خواهند شد، از این رو به اراذل و اوباش هایی 
که توصیه های پلیس را جدی نمی گیرند هشدار می دهیم که برخورد پلیس 

با مخالن امنیت شهروندان سخت خواهد بود.

بی محبتی انگیزه قتل
پیرمرد ۸۴ ســاله که از بی توجهی و کم محبتی همسرش خسته شده بود، او 
و فرزند خوانده شــش ساله اش را کشت. متهم پس از این جنایت خود را تسلیم 
پلیس کرد.بامداد هفتم آذر امســال مرد سالخورده ای در تماس با پلیس کرج از 
قتل همســر و فرزندخوانده اش خبر داد. اپراتور ۱۱۰ آدرس خانه این پیرمرد را 
گرفت و حوالی ســاعت چهار صبح تیم کالنتری۱۱ کرج مقابل خانه مورد نظر 
در حوالی میدان شــهدا حاضر شــد.ماموران با ورود به خانه با صحنه هولناکی 
رو به رو شــدند. پیکر غرق در خون پســر بچه و زن میانســالی روی زمین افتاده 
بود. پیرمرد هم ناراحت روی مبلی نشسته و به جنازه ها خیره مانده بود.با تایید 
این قتل، موضوع به بازپرس کشــیک قتل کرج و کارآگاهان گزارش شد و تیم 
جنایی خود را به محل قتل رســاندند. آثار درگیری در خانه مشاهده می شد که 
احتمال درگیری پیرمرد و همسرش را قبل از قتل قوت بخشید.سرهنگ محمد 
نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز در این باره گفت: با تحقیقات محلی، 
جسد زن میانسال و پسر شش ساله به پزشکی قانونی انتقال یافت. متهم نیز با 
انتقال به پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفت و درباره انگیزه اش از قتل عنوان 
کرد؛ چند سال قبل و پس از مرگ همسرش به خاطر تنهایی و نداشتن فرزند با 
زن میانسال ازدواج کرده بود. چون نمی توانست بچه دار شود، خواهرزاده همسر 
دومش را به خانــه آورده و به عنوان فرزندخوانده از او مراقبت می کردند. مدتی 
بود توجه و محبت زن میانسال به فرزندخوانده شان و بی توجهی به پیرمرد باعث 
اختالف و درگیری این زوج شده بود. از سوی دیگر دچار اختالف مالی هم شده 
بودند. ساعت دو بامداد عصبانی از رفتار همسرم، چاقویی از آشپزخانه برداشتم و 
اول سراغ فرزند خوانده ام رفتم و او را کشتم. بعد سراغ همسرم رفتم. او از خواب 
بیدار شد و درگیر شدیم که با چند ضربه او را هم کشتم. مدتی کنار جسد آن ها 
نشستم و بعد با پلیس تماس گرفتم.به گفته رئیس پلیس آگاهی البرز، متهم در 
بازداشــت به سر می برد و تحقیقات درباره ســالمت روانی او و انگیزه اش از قتل 
با دســتور بازپرس جنایی کرج ادامه دارد.نادر بیگی در پایان خاطر نشــان کرد: 
متاســفانه ناتوانی در کنترل خشم یکی از دالیل قتل های خانوادگی است. کمی 

فکر و تحمل در زمان عصبانیت می تواند از وقوع جنایت جلوگیری کند.

اخبار کوتاه

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۱۵۹- ۱۴۰۱/۸/۷ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حامد 
احمدی فرزند غالم رضا به شماره ملی ۲۶۶۹۸۵۵۳۱۸ در ششدانگ یک بابخانه و محوطه به مساحت ۱۷۵ مترمربع به 
شماره پالک ۹۶۲ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۴ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در سنگ بجار بخش ۲۴ گیالن 
از مالکیت رســمی اسمعیل حسن پرور طلب 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 

حصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م الف 700
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن
 شیرزاد عزیزی جوکندان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۳۸۴- ۱۴۰۱/۸/۲۲هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا علیدوست فرزند علی به شماره ملی ۲۶۶۸۰۷۲۹۶۴ در ششدانگ یک بابخانه و محوطه به مساحت ۳۷۲/۴۰ 
مترمربع به شماره پالک ۲ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۵۲۲ اصلی واقع در شهر فومن بخش ۲۴ گیالن 
از مالکیت رسمی محمد حسن ساجدی 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 

حصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 696
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن
 شیرزاد عزیزی جوکندان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۵۲۴ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی هادی 
پورکریمی فرزند محمدتقی در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
۹۴/۲۰ مترمربع قسمتی از پالک ۶۸ اصلی بخش ۹ واقع در طبرسی شمالی 
۳۰ پشــت منبع آب کوچه پنجم پالک ۲۰۶ خریداری از مالک رسمی آقای 
حمید سالمیان محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 567
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15

بشیر پاشائی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد

ماموری که در پی شــلیک به خودرو فراری باعث مرگ 
فردی شده است با درخواست قصاص از سوی اولیای دم 
روبه رو شــد.به گزارش رکنا، متهم که مامور پلیس است 
یک ســال قبل به سمت خودرو یک شهروند شلیک کرد 
و اصابت گلوله به بدن راننده باعث مرگ او شــد.خانواده 
مقتول مدعی اند فرزند آنها جرمی نداشته و بی گناه کشته 
شده و خواستار قصاص متهم هستند.این پرونده یک سال 
قبل زمانی تشکیل شد که یک استوار با سرباز وظیفه ای 
در حال گشت زنی بودند. آنها به یک خودرو ۴۰۵ مشکوک 
شدند و آن را تعقیب کردند.راننده خودرو ۴۰۵ به سمت 
اتوبان همت رفت و در جهت خالف خودروها حرکت کرد. 
مامور پلیس برای متوقف کردن راننده تیر هوایی شلیک 
کرد؛ اما چون فرد مظنون همچنان قصد فرار داشت مامور 
پلیس به ســمت اتومبیل شلیک کرد که خودرو از مسیر 
منحرف و پس از برخورد با گاردریل متوقف شــد.مامور 

پلیس و ســرباز وظیفه در بررسی خودرو دریافتند راننده 
۳۳ســاله به نام آرش از ناحیه کتف زخمی شده است. به 
این ترتیب او بالفاصله با آمبوالنس به بیمارستان منتقل 
شــد؛ اما مرد جوان به خاطر شدت خونریزی روی تخت 
بیمارستان جان ســپرد.با مرگ مرد جوان، اولیای دم از 
مامور پلیس شکایت کردند. به این ترتیب امین بازداشت 
شد و در تشــریح جزئیات ماجرا گفت: ساعت سه و نیم 
بامداد بود و من همراه ســرباز وظیفه در حال گشت زنی 
بودیم که به خودرو ۴۰۵ که با سرعت زیادی در حرکت بود 
مشــکوک شدم و ایست دادم؛ اما راننده به سرعت خودرو 
افزود. به همین خاطر برای متوقف کردن او با به کارگیری 
قانون استفاده از اسلحه شروع به تیراندازی کردم که یکی 
از تیرها ناخواســته با کتف راننده برخورد کرد و موجب 

مرگش شــد.او ادامــه داد: من در بازرســی خودرو آرش 
مقداری مواد مخدر کشف کردم.در حالی که کارشناسان 
اعالم کرده بودند هنگام گشت زنی الزم است یک ستوان 
یکم حضور داشته باشد ولی امین درجه استواری داشته و 
از طرفی آنها با سمند معمولی بدون چراغ گردان به تعقیب 
پرداخته اند، برای امین به اتهام قتل عمدی کیفرخواست 
صادر و پرونده اش به شــعبه پنجــم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شــد.در جلسه دادگاه که نماینده 
حقوقی نیــروی انتظامی نیز حضور داشــت، پدر و مادر 
قربانی درخواست قصاص را مطرح کردند.مادر آرش گفت: 
پسرم بی گناه کشته شد و قاتل او باید قصاص شود.سپس 
متهم به دفاع پرداخت و گفت: وقتی آرش بدون توجه به 
ایست گریخت، من یک تیر هوایی شلیک کردم. سپس در 

جریان تعقیب و گریز هشت تیر دیگر شلیک کردم و سه 
تیر در اسلحه ام باقی ماند. می خواستم الستیک پژو ۴۰۵ 
را نشــانه بگیرم که گلوله کمانه کرد و ناخواسته با آرش 
برخورد کرد. من قصد کشــتن او را نداشتم و در بررسی 
خــودرو او مقداری مواد مخدر و یک قبضه چاقو کشــف 
کردم.سپس سرباز وظیفه ای که در صحنه جنایت حضور 
داشــت در جایگاه شاهد ایستاد و گفت: من آن شب کنار 
امین بــودم اما چاقو و مواد مخدری را که از خودرو آرش 
کشف شد ندیدم. امین چند بار ایست داد و سپس شلیک 
کرد.در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و از کارشناسان 
اسلحه شناســی خواســتند  بار دیگر نحوه شلیک گلوله 
را بررسی کنند تا روشن شــود گلوله مستقیم به قربانی 
شلیک شده یا ادعای متهم درست است و تیر کمانه کرده 
است. بعد از این اظهارنظر قضات درباره این پرونده حکم 

صادر می کنند.

محاکمه یک پلیس بخاطرتیراندازی مرگبار اتوبان همت 


