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رفتن پاي چوبه دار 
به خاطر سرقت كبوتر

قضات دي�وان عالي كش�ور حكم قص�اص م�ردي معتاد ك�ه در جريان تقس�يم 
كبوترهاي سرقتي همدستش را به قتل رس�انده بود، تأييد كردند، بنابراين متهم 
در صورتي ك�ه موفق به رضايت اولياي دم نش�ود ب�ه زودي مجازات خواهد ش�د. 
 به گزارش خبرنگار ما، اعتياد عاملي براي ورود افراد به دنياي تبهكاري است و افراد معتاد 
هميشه در معرض آسيب هاي روحي و جسمي قرار خواهند داشت. اين افراد براي تأمين 
پول مواد دست به هر جرمي مي زنند و مرتكب هر عمل اشتباهي مي شوند كه گاهي غير 
قابل جبران خواهد بود. در پرونده اي كه ۲6 آبان سال ۹۲در كالنتري 174 ورامين به جريان 
افتاد، مأموران از قتل مرد جواني در يكي از خيابان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. جسد 
متعلق به ابراهيم 30 ساله بود كه بر اثر اصابت چاقو به گردنش كشته شده بود. با انتقال جسد 
به پزشكي قانوني تحقيقات براي شناسايي عامل يا عامالن قتل آغاز شد تا اينكه ساعتي بعد 
مرد جواني به پليس آگاهي رفت و قاتل را به پليس معرفي كرد. او در توضيح حادثه گفت: 
»يكي از دوستانم به نام حبيب معتاد است و ساعتي قبل براي تهيه مواد به محله ما آمده 
بود. وقتي او را ديدم حال طبيعي نداشت و در حاليكه يك چاقوي خوني نشان داد مدعي 
بود ابراهيم را كشته است. مأموران بعد از گرفتن چاقو با اظهارات مرد جوان، حبيب را تحت 
تعقيب قرار دادند تا اينكه مشخص شد او به مكان نامعلومي گريخته است. دوسال از ماجرا 
گذش��ته بود تا اينكه مأموران حبيب را در يك كمپ ترك اعتياد شناسايي كردند. او كه 
خودش را با اسم جعلي معرفي كرده بود، بعد از دستگيري سعي داشت پليس را گمراه كند 
تا اينكه در بازجويي هاي فني باالخره لب به اعتراف گشود و گفت: »مقتول دوست برادرم 
بود و به خانه ما رفت و آمد داشت. وقتي معتاد شدم با هم مواد مصرف مي كرديم تا اينكه 
آخرين بار تصميم گرفتيم براي تهيه مواد چند كبوتر سرقت كنيم، اما سر تقسيم كبوترها 
با هم درگير شديم. در آن درگيري او دست به چاقو شد و من هم براي دفاع از خودم چاقو را 

گرفتم و يك ضربه به گردنش زدم.«
با ثبت اظهارات متهم و بازسازي صحنه جرم، پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه 
چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. اولين جلسه محاكمه كه به رياست 
قاضي عبداللهي تشكيل شد، متهم بعد از درخواس��ت قصاص از سوي اولياي دم خالف 
اظهاراتش جرمش را انكار كرد. سپس در دفاع از خود گفت: »من ابراهيم را نمي شناختم و 
نمي دانم چه كسي او را كشته است. دوستم مرا اشتباه معرفي كرده و آن روز تحت فشارهاي 
بازجويي قتل را گردن گرفتم. « وي در پاسخ به سابقه اش در پرونده كه با مقتول به اتهام 
سرقت از صندوق صدقات در سال 85 بازداشت شده بودند  بار ديگر به دوستي با مقتول و 
قتل اعتراف كرد و گفت: »من قاتل ابراهيم هستم و طبق اظهاراتم سر تقسيم كبوترهاي 
دزدي با هم درگير شديم و با چاقو يك ضربه به گردن مقتول زدم. باور كنيد قصد كشتن او 

را نداشتم. او بود كه دست به چاقو شد وگرنه من چاقويي همراه نداشتم.«
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و حبيب را به قصاص محكوم كرد. اين حكم به ديوان 
عالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات شعبه 31 ديوان عالي كشور مهر تأييد خورد. به اين 

ترتيب در صورتيكه متهم نتواند رضايت اولياي دم را جلب كند، قصاص خواهد شد.

 پسري كه از كشور آلمان به ايران آمده بود 
تا ازدواج كند در شب عروسي اش پشيمان 
شد و آدم ربايي ساختگي را با همدستي 
يكي از دوس�تانش طراحي و اج�را كرد. 
به گزارش خبرنگار ما، چن��د روز قبل زن و 
شوهر ميانسالي سراس��يمه به اداره پليس 
رفتند و گفتند پسر جوانشان كه به تازگي از 
كشور آلمان به ايران آمده در شب عروسي اش 

به طور ناگهاني ناپديد شده است. 
زن ميانسال در توضيح ماجرا گفت: پسرم 
احس��ان، مقيم آلمان اس��ت و سال هاست 
ك��ه در آن كش��ور زندگ��ي و كار مي كند. 
هميشه آرزو داش��تم او را در لباس دامادي 
ببين��م و عروس��م را خودم انتخ��اب كنم، 
اما پسرم هميش��ه با پيش��نهادم مخالفت 
مي كرد تا اينكه در نهايت او را راضي كردم 
و قرار شد دختر مناسبي براي او در تهران 
انتخاب كنم. چند ماهي به خواس��تگاري 
دختران زيادي رفت��م و عكس هاي آنها را 
از طريق ش��بكه هاي اجتماعي براي پسرم 
مي فرستادم اما احسان هيچ كدام را قبول 
نمي كرد تا اينكه به خواستگاري دختري به 
نام درسا رفتم و خوشبختانه پسرم با ديدن 
عكس��ش قبول كرد و به ايران آمد. پس از 
مراسم خواستگاري قرار شد امشب مراسم 
عروس��ي اش را برگزار كنيم و بعد دو نفري 
براي زندگي به آلمان بروند. عصر احس��ان 
خودرواش را گل زد و به آرايش��گاه رفت تا 
عروس را به ت��االر بي��اورد. در حالي كه ما 
و مهمان ه��ا منتظر ع��روس و داماد بوديم 
خبري از آنها نشد و عروس هم با ما تماس 
گرفت و گفت احس��ان هنوز ب��ه دنبالش 
نيامده است. االن چند س��اعت از رفتن او 
گذشته است و تلفن همراهش نيز خاموش 
اس��ت. ما همه نگرانيم كه اتفاق بدي براي 

تازه داماد نيافتاده باشد. 
پس از ط��رح ش��كايت تيم��ي از مأموران 

تحقيقات خود را براي پيدا كردن تازه داماد 
آغاز كردند تا اينكه س��اعتي بعد مادر داماد 
دوباره با اداره پليس تم��اس گرفت و گفت 
پس��رش به تلفن همراه عروس پيام داده و 
گفته چند مرد ناش��ناس او را ربوده و براي 
آزادي اش 5 هزار يورو پول درخواست كرده اند. 
با طرح اين ادعا مأم��وران تحقيقات خود را 
براي شناس��ايي عامل يا عامالن آدم ربايي 
ادامه دادند، ام��ا هيچ ردي از ت��ازه داماد و 
آدم ربايان پيدا نكردند. از طرفي مأموران در 
تحقيقات خود دريافتند اين حادثه آدم ربايي 
نيست و اين فرضيه براي مأموران قوت گرفت 
كه تازه داماد به داليل��ي ادعاي آدم ربايي را 
طراحي كرده و براي مدتي در مكاني مخفي 
شده اس��ت. در حالي كه س��ه روز از حادثه 
گذش��ته بود به مأموران خبر رسيد كه تازه 

داماد به خانه شان برگشته است. 
    اعتراف آدم ربايي ساختگي 

تازه دام��اد ابتدا در ادعايي گفت كه ش��ب 
عروسي اش از سوي چند مرد ناشناس ربوده 

و مورد شكنجه قرار داده شده است، اما وقتي 
آدم ربايان متوجه شده اند كه او را اشتباهي 
ربوده اند پس از سه روز آزادش مي كنند. اما 
مأموران كه متوجه تناقض گويي تازه داماد 
ش��ده بودند از وي به ص��ورت فني تحقيق 
كردند كه در نهايت احس��ان به آدم ربايي 
ساختگي براي فرار از عروسي اعتراف كرد. 
وي گفت: چند سالي است در كشور آلمان 

زندگي مي كنم.
 معموالً س��الي يك بار براي دي��دن مادر و 
پ��درم به اي��ران مي آيم. چندماهي اس��ت 
كه مادرم اص��رار دارد ازدواج كنم، اما من 
موقعيت ازدواج نداشتم و با پيشنهاد مادرم 
مخالفت مي ك��ردم. مدتي قب��ل مادرم به 
خاطر بيماري در بيمارس��تان بستري شد. 
وقتي تلفني ب��ا او ح��رف زدم گريه كرد و 
گفت دوس��ت دارد قبل از مرگش دامادي 
من را ببيند. مادرم خيلي اصرار كرد و من 
هم به خاطر اينكه او خوشحال شود قبول 
كردم تا براي من به خواستگاري برود. ابتدا 

فكر كردم مي توانم ب��ه بهانه هاي مختلف 
ام��روز و فردا كن��م اما مادرم دس��ت بردار 
نبود و هر روز ب��راي من به خواس��تگاري 
مي رفت و عكس دختران م��ورد نظرش را 
براي من مي فرستاد. چند ماهي گذشت تا 
اينكه دوباره مادرم حالش بد شد و گفت به 
خاطر اينكه من ازدواج نمي كنم حالش بد 
مي شود.  به همين خاطر  به ايران آمدم كه 
دوباره به خواستگاري دختر ديگري رفت و 
قرار ازدواج گذاشت. تا شب عروسي سعي 
كردم با آوردن بهانه اي عروسي را بهم بزنم، 
اما موفق نشدم. شب عروسي خيلي پشيمان 
شده بودم كه موضوع را با يكي از دوستانم 
در ميان گذاشتم و او پيش��نهاد آدم  ربايي 
س��اختگي را مطرح كرد و م��ن هم قبول 
كردم. آن شب به ويالي او در شمال كشور 
رفتم و به عروس كه در آرايشگاه منتظر من 
بود پيام دادم كه ربوده ش��ده  ام. من با اين 
ترفند عروسي را بهم زدم، اما فكر نمي كردم 

دستم پيش پليس رو شود.

فرار داماد از مراسم عروسی! 

آگهى مفقودى
206TU3مدل  تيپ    206 پژو  سوارى  خودرو   سبز  برگ 
1398 به رنگ سفيد به شماره پالك  ايران 38 - 456  ى  
به  متعلق   NAAP03EEXKJ315530شاسى شماره  و    63
آقاى كيوان حاجى پور نوبخت  به شماره ملى 0063017377 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج

آگهى تبصره 3 ماده 120 قانون ثبت 
 ششدانگ يك آپارتمان مسكونى به مساحت 85/64 متر مربع پالك 149/13783 ذيل 
دفتر 3324 صفحه 309 به شماره ثبت 967192 به نام على رحتمى ايلخچى ثبت و سند 
0212779 صادر گرديد سپس خانم ريه كو رحمتى ايلخچى از وراث با ارائه دادنامه حصر 
وراثت شماره 90/1056/92-1392/5/1 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 22 تهران و 
گواهى نامه واريز ماليات بر ارث به شماره 19077-1392/3/4 وى نسبت به سهم االرث 
خود تقاضاى صدور سند نموده اند و اعالم نموده اند اصل سند مالكيت نزد تبرك بابايى 
ايلخچى احدى از ورثه مى باشد. با توجه به اينكه در اجراى تبصره 3 ماده 120 مراتب به 
موجب اخطاريه 98/3/166-1398/3/26جهت ارائه اصل سند مالكيت اخطار گرديده و 
نامبرده در موعد مقرر اصل سند مالكيت را به اين اداره تسليم ننموده لذا در اجراى تبصره 3 
ماده 120 قانون ثبت يك نوبت آگهى مى گردد و چنانچه مشاراليه ظرف مدت 10 روز از 
انتشار اين آگهى سند مالكيت را جهت اقدامات قانونى به اين اداره تسليم ننمايد اين اداره وفق 

مقررات و نسبت به صدور سند مالكيت به نام وراث در خواست كننده اقدام خواهد نمود. 
م الف: 65903/ صالحيان بهروز - كفيل ثبت ناحيه سه كرج

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو  سوارى پژو  تيپ 206 مدل 1389 به رنگ 
سفيد روغنى  به شماره پالك  ايران  68 - 227  ط  21  و شماره 
 NAAP03ED9AJ142722 موتور 14189039452 و شماره شاسى
متعلق به خانم مينا اجاقى به شماره ملى 3250773913 مفقود 

گرديده  و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
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خود تقاضاى صدور سند نموده اند و اعالم نموده اند اصل سند مالكيت نزد تبرك بابايى 
ايلخچى احدى از ورثه مى باشد. با توجه به اينكه در اجراى تبصره 3 ماده 120 مراتب به 
موجب اخطاريه 98/3/166-1398/3/26جهت ارائه اصل سند مالكيت اخطار گرديده و 
نامبرده در موعد مقرر اصل سند مالكيت را به اين اداره تسليم ننموده لذا در اجراى تبصره 3 
ماده 120 قانون ثبت يك نوبت آگهى مى گردد و چنانچه مشاراليه ظرف مدت 10 روز از 
انتشار اين آگهى سند مالكيت را جهت اقدامات قانونى به اين اداره تسليم ننمايد اين اداره وفق 

مقررات و نسبت به صدور سند مالكيت به نام وراث در خواست كننده اقدام خواهد نمود. 
م الف: 65903/ صالحيان بهروز - كفيل ثبت ناحيه سه كرج

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو  سوارى پژو  تيپ 206 مدل 1389 به رنگ 
سفيد روغنى  به شماره پالك  ايران  68 - 227  ط  21  و شماره 
 NAAP03ED9AJ142722 موتور 14189039452 و شماره شاسى
متعلق به خانم مينا اجاقى به شماره ملى 3250773913 مفقود 

گرديده  و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

بازداشت 5 عضو يك شبكه سرقت
پنج عضو يك ش�بكه س�رقت كه اقدام ب�ه دزدي ل�وازم خودرو 
در مح�دوده مي�دان آزادي مي كردن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، اي��ن پرونده از اوايل امس��ال و همزمان با بروز 
سرقت هاي مش��ابه لوازم خودرو در محدوده ميدان آزادي در دستور 
كار مأموران اداره بيس��تم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. كارآگاهان 
در جريان بررسي شكايت ها متوجه شدند كه سرقت ها از سوي اعضاي 
يك باند چهارنفره رقم مي خورد كه چند روز قبل آنها را شناس��ايي و 
بازداشت كردند. مأموران پليس در بازرسي از مخفيگاه متهمان مقدار 

زيادي لوازم سرقتي كشف كردند. 
چهارمتهم در بازجويي ها به 60 فقره سرقت اعتراف كردند و گفتند كه 
لوازم س��رقتي را به مالخري در خالزير مي فروختند كه مالخر پرونده 
هم بازداشت شد. سرهنگ كارآگاه سيد شمس الدين ميرزكي، معاون 
مبارزه با سرقت وس��ائط نقليه گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم 

بيشتر متهمان در جريان است.

حركت نمايشي در كاروان عروسي
 با 34 زخمي

حركات نمايشي موتورسواران بدرقه كننده كاروان عروسي منجر 
به زخمي شدن 34 نفر شد. 

مهدي فراهاني، س��خنگوي مركز مديريت فوريت هاي پزشكي قم به 
ايرنا گفت: اين حادثه روز گذشته در ميدان 7۲ تن اتفاق افتاد و حركات 
نمايشي موتورسواران منجر به تصادف زنجيره اي و زخمي شدن 34 نفر 
شد. وي ادامه داد: امدادگران بعد از حضور در محل مجروحان حادثه 
را به بيمارس��تان ها منتقل كردند. وي وضعيت مجروحان را رضايت 

بخش اعالم كرد. 

مأمور پليس راهور تهران دختر  نوجوان را
به زندگي بازگرداند

دختري كه قصد داش�ت با س�قوط از پ�ل هجرت ب�ه زندگي  اش پاي�ان دهد 
با تالش يك�ي از مأم�وران پليس راهور ته�ران از تصميم خود منصرف ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ ابوالفضل موس��وي پور، معاون هماهنگ كننده 
پليس راهور تهران گفت: عصر روز پنج ش��نبه، مأموران پليس راهور منطقه 14 
هنگام گشت زني در بزرگراه بسيج متوجه شدند دختري نوجوان با عبور از روي 
گاردريل هاي پل هجرت قص��د دارد به زندگي اش پايان ده��د. بعد از آن بود كه 
رضايي، راننده خودروي گشت بعد از توقف خودرو، خود را به دختر نوجوان رساند 
و موفق شد با صحبت هاي روانشناس��ي او را از تصميم خود منصرف كند. بعد از 
آن بود كه مأمور پليس، دختر نوجوان را به سمت خودروي گشت برده و همزمان 

امدادگران اورژانس را از ماجرا با خبر كرد.

نجات ميدان تاريخی حسن آباد  
از حادثه آتشين 

آتش س�وزي انبار بزرگ ابزار در ميدان تاريخي حسن آباد منجر به بروز خسارت به 
بخشي از اين بناي قديمي شد. 

به گزارش خبرنگار ما،  ساعت ۲1:18 ش��امگاه چهارشنبه آتش نشانان 7 ايستگاه پس از 
اطالع از وقوع حادثه به همراه تجهيزات امداد و نجات در محل حاضر شدند. جالل ملكي، 
سخنگوي آتش نشاني توضيح داد: محل آتش سوزي يك انبار 1500 متري مملو از ابزار و 
يراق در ضلع غربي ميدان حسن  آباد بود كه به علت نامشخصي دچار آتش سوزي شده بود 
و شعله هاي سركش آتش به سرعت از قسمت سقف شيرواني انبار به بخش هايي از بافت 

تاريخي ضلع شمال غربي ميدان سرايت كرده بود. 
آتش نشانان پس از ايمن كردن محل به سرعت به تيم هاي جداگانه تقسيم شده و عمليات 
مهار آتش را شروع كردند و موفق به مهار آتش شدند.  سيد جالل ملكي گفت: »نمي توان 
درباره نقطه آغاز حريق به طور قطعي اعالم نظر كرد، زيرا در محدوده محل حادثه، سقف هاي 
شيرواني زيادي قرار گرفته و اين از معضالت ساختمان قديمي و جزو دردسرهاي سازمان 
آتش نشاني اس��ت.« وي همچنين گفت: »به دليل حرارت زياد در طبقات بااليي يكي از 
گنبدها بر اثر حادثه تخريب و ديگري دفرمه شد، اما نماي اصلي كه قدمت بافت تاريخي 
است آسيبي نديد و فقط در حد ريختن و شكستن پنجره ها بود.  «  براساس اين گزارش 
آتش سوزي به بانك صادرات و تعدادي صرافي و فروشگاه هاي اطراف آن سرايت كرد تا حدي 
كه بسياري از اسناد موجود در بانك از بين رفت.  جالل ملكي گفت: علت حادثه و ميزان 

خسارت هاي وارد شده در دست بررسي است. 

 بي احتياط�ي مديران يك�ي از تاالره�اي عروس�ي غرب تهران در 
نص�ب س�يم هاي ب�رق، م�رگ پس�ربچه شش س�اله را رق�م زد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ جليل موقوفه اي جانشين پليس پيشگيري 
پايتخت توضيح داد: ساعت يك بامداد روز گذشته به مأموران كالنتري 13۹ 
مرزداران خبر رسيد، كودكي خردسال در باغ تاالري دچار حادثه شده و 
جانش را از دست داده است. با حضور مأموران در محل و بررسي هاي اوليه 
مشخص شد، پسربچه شش ساله كه تك فرزند خانواده بوده است همراه 
والدينش از شهرستان به مراسم عروسي دخترعمويش آمده بود. در حالي 
كه والدينش داخل تاالر بودند او همراه بچه هاي فاميل مشغول بازي در 
محوطه تاالر مي شود. او هنگام بازي خودش را به پل آهني روي آب نما كه 
رويش با چمن پوشيده شده مي رساند و قصد عبور دارد كه پايش روي سيم 
برق مي رود و دچار برق گرفتگي مي شود و به داخل آب نما سقوط مي كند 
و جانش را از دست مي دهد.  سرهنگ موقوفه اي گفت: تحقيقات در اين 

باره جريان دارد.

برق گرفتگي مرگبار كودك 
در تاالر عروسي


