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م�رد جواني ك�ه ب�ه خاط�ر طل�ب 150 ميليون 
توماني يك�ي از دوس�تانش را به قتل رس�انده 
و دو خ�ودروي او را ني�ز س�رقت كرده ب�ود، 
در دادگاه محاكم�ه ش�د و ماجرا را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، س��ال 98 مأموران پليس تهران از 
قتل مرد جواني در يك كارگاهي در غرب پايتخت 
باخبر ش��ده و به محل حادثه رفتند. شواهد نشان 
مي داد آن مرد كه بهنام نام داش��ت ب��ر اثر ضربات 
چاقو در كارگاهش كشته شده و دو خودروي او نيز 
سرقت شده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، 
تحقيقات براي يافتن عامل يا عامالن قتل آغاز شد. 
در روند تحقيقات بود كه مأموران دريافتند ش��ب 
حادثه يكي از دوستان بهروز به نام پيمان به كارگاه 
آمده بود، اما همزمان با قتل بهروز متواري شده بود. 
با به دست آمدن اين اطالعات پيمان به عنوان اولين 
مظنون تحت تعقيب ق��رار گرفت و مدت��ي بعد از 
حادثه در يكي از شهرهاي شمالي در حالي كه سوار 
بر يكي از خودروهاي مقتول بود شناس��ايي شد. با 
دستگيري مرد جوان وي به تهران منتقل شد و در 
روند بازجويي ها به قتل دوستش به خاطر اختالف 
حس��اب مالي اعتراف كرد. متهم بعد از بازس��ازي 
صحنه جرم راهي زندان ش��د و پرونده بعد از صدور 
كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د. مرد جوان در اولين جلسه محاكمه 

مقابل هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه قرار گرفت. 
با اعالم رسميت جلسه، اولياي دم درخواست قصاص 
كردند. در ادامه متهم 32 ساله در جايگاه ايستاد و با 
اقرار به جرمش در ش��رح ماجرا گفت: »اهل چابهار 
هستم و دو همسر و يك فرزند دارم. در سيستان و 
بلوچستان توليدي ادويه داشتم و مدتي بود پيگير 
بودم برند ادويه ام را ثبت كنم، اما به خاطر فقر مردم 
سيستان و بلوچستان نمي توانستم برندم را در آنجا 
ثبت كنم به همين خاطر بيشتر اوقات به پاكستان و 

افغانستان مي  رفتم.«
مته��م ادام��ه داد: »بهروز از دوس��تانم ب��ود. او در 
كارگاهش دس��تگاه تجزيه عكس هاي راديولوژي 
و سي تي اسكن داش��ت. من در س��فرهايي كه به 
كشورهاي پاكستان و افغانستان داشتم عكس هاي 
راديول��وژي و. . . را مي خريدم و با خ��ودم به تهران 
مي آوردم و به بهروز م��ي دادم. بهروز آن عكس ها را 
تجزيه مي كرد و به خاطر داشتن نقره بعد از استخراج 
آب، آنها را به عنوان س��وخت براي دس��تگاه هاي 
جوشكاري دريايي به مشتريان مي فروخت. بهروز 
همراه پسرش در كارگاه كار مي كرد. من هم بيشتر 
با پسر او كار مي كردم، اما چند سال قبل پسر بهروز 
فوت كرد به همين دليل رابطه كاري ام با بهروز بيشتر 
ش��ده بود تا اينكه او براي انجام كاري ۱۵۰ ميليون 
تومان قرض گرفت. مدتي گذشت اما از پرداخت آن 
خبري نبود. چند بار با بهروز تماس گرفتم و طلبم را 
درخواست كردم تا اينكه آخرين بار مرا به كارگاهش 
دعوت كرد و خواست به تهران بروم. قرار مالقات ما 

در كارگاه بود تا بدهي اش را با من تسويه كند.«
متهم در خصوص قتل گفت: »چند روز قبل از حادثه 
به كارگاه رفتم و چند روزي آنجا ماندم، اما خبري از 
پول و تسويه حساب با من نبود. روز حادثه از بهروز 
خواستم تا هر چه زودتر بدهي اش را بپردازد تا كارگاه 
را ترك كنم، اما او عصباني ش��د و شروع به فحاشي 
كرد. او مي گفت: چند روز در كارگاه مزاحمش شده ام 
و او را از كار انداخته ام! اين حرف مرا عصباني كرد و 
گفتم به خواسته خودش آنجا هستم و همين بهانه 
بحث و درگيري بين ما شد. بهروز از شدت عصبانيت 
شروع به فحاش��ي كرد و به طرف من چاقو كشيد. 
اين شد كه در يك لحظه كنترل اعصابم را از دست 
دادم و در حال خودم نبودم كه چاقو را از او گرفتم و 

ضربه اي به او زدم.«
متهم در حالي كه سرش را پايين انداخته بود، گفت: 
»بعد از قتل همراه دوس��تانم دو خ��ودروي مقتول 
را س��رقت كرديم س��پس يكي از آنها را در راه آهن 
تحويل دادم تا به چابهار ببرن��د و با خودروي ديگر 
به شمال رفتم تا آن را به فروشم كه دستگير شدم. 
از قتل دوستم پش��يمانم. باور كنيد مقتول خيلي 
عصباني بود و قصد داش��ت با چاقو مرا بكشد. اگر او 
را نمي زدم ش��ايد االن من در اين دنيا نبودم و او به 
جاي من محاكمه مي شد. پش��يمانم و درخواست 

گذشت دارم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شنيدن دفاعيات وكيل 

متهم جهت صدور رأي وارد شور شد. 

بازداشت عامالن شهادت ۲ مأمور پليس در گيالن 

اعتراف به قتل برادر 

فرمان�ده انتظام�ي گي�ان از بازداش�ت 
عام�ان ش�هادت دو مأم�ور پلي�س 
مب�ارزه ب�ا م�واد مخ�در خب�ر داد. 
س��ردار عزيزاهلل ملكي گفت: پ��س از اطالع 
مأموران پليس مبارزه ب��ا مواد مخدر گيالن 
از قصد قاچاقچيان براي انتقال محموله مواد 
مخدر يكي از س��وداگران مرگ را بازداشت 
كردند. وي ادامه داد: پس از دستگيري متهم 
۵۰ ساله، راننده خودروی حامل مواد مخدر 
كه از دستگيري همدستش مطلع شده بود 
از محل متواري شد. سردار ملكي گفت: بعد 

از آن بود ك��ه خودروي مأم��وران پليس در 
جريان تعقيب و گريز در شهرستان شلمان 
دچار حادثه شد و سرهنگ حسين بهراد نصر 
و استواريكم مرتضي هدايت زاده به شهادت 
رسيدند. در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران 
پليس مخفيگاه متهم فراري را در شهرستان 

لنگرود شناسايي و او را بازداشت كردند. 
فرمانده انتظامي اس��تان گي��الن ادامه داد: 
دو متهم ۵۰ و ۴۰ ساله پرونده سابقه دار و از 
زندانيان آزاد شده اخير بودند كه تحقيقات از 

آنها جريان دارد. 

پس�ر جوان�ي ك�ه در درگي�ري ب�رادر 
كوچكت�رش را ب�ه خاط�ر آش�پزي ب�ه 
قتل رس�انده بود، پ�س از 50 روز فرار به 
دام افت�اد. مته�م در بازجويي ها مدعي 
ش�د كه قص�د قت�ل  را نداش�ته اس�ت. 
به گزارش جوان ، س��اعت ۱3 روز يك شنبه 
هفتم شهريور ماه امسال به مأموران پليس 
تهران خبر رسيد پسر جواني در درگيري با 
برادرش به قتل رسيده است.  با اعالم اين خبر 
تيمي از مأموران كالنتري ۱۵9 بي سيم راهي 
محل حادثه كه خانه قديمي دو طبقه اي در 
جنوب تهران است، ش��دند. مأموران داخل 
حياط با جسد مرد ۴۰ س��اله اي به نام آرش 
روبه رو شدند كه با ضربه چاقو به شكمش به 

قتل رسيده بود. 
تحقيقات پليسي حكايت از آن داشت مقتول 
لحظاتي قبل به خاطر آش��پزي ب��ا برادرش 
درگيري مرگباري را رقم زده است كه در جريان 
آن خودش ب��ه قتل مي رس��د.  بدين ترتيب 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني قاضي 
مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره  دهم پليس آگاه��ي در محل به تحقيق 
پرداختند.  بررسي ها نشان داد خانه قديمي دو 
اتاق در طبقه اول دارد كه در يكي از اتاق ها قاتل 
و در اتاق ديگر آن خواهرش زندگي مي كند و 
در طبقه دوم نيز مقتول همراه دوبرادر و مادر 
۷۰ ساله اش زندگي مي كرده است. لحظه حادثه 
مقتول از طبقه باال براي آشپزي به آشپزخانه 
كه داخل حياط قرار دارد مي آيد كه با اعتراض 
برادر كوچكترش به نام كيومرث روبه رو مي شود 

و درگيري رخ مي دهد. 
     قاتل فراري 

يكي از اعضاي خانواده به مأموران گفت: اين 
خانه ارثيه پدري مان اس��ت كه من و مادرم 
همراه سه برادرم در آن زندگي مي كنيم. برادر 
كوچكترم مدتي بود كه اصرار داشت خانه را 
بفروشيم و هر كدام سهممان را بر داريم و تنها 
زندگي كنيم، اما برادر بزرگم هميشه مخالفت 
مي كرد و همين موضوع باعث اختالف آنها 

شده بود. 
كيومرث به آرش گفته بود كه حق ندارد براي 
آشپزي به داخل حياط بيايد، اما دقايقي قبل 
آرش به داخل آشپزخانه رفت و قصد داشت 
آشپزي كند كه كيومرث به او اعتراض كرد 
و با هم درگير شدند. وقتي درگيري آنها باال 
گرفت برادر كوچكترم چاقويي برداشت و به 

آرش زد و بعد هم به سرعت فرار كرد. 
      دستگيري قاتل 

همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه 

مأموران پليس كيومرث را به اتهام قتل برادرش 
تحت تعقيب قرار دادند. در بررس��ي هاي فني 
مشخص ش��د كيومرث پس از قتل به يكي از 
شهرهاي جنوبي كشور گريخته است و در آنجا 
هم هر روز محل زندگ��ي اش را تغيير مي دهد 
كه به دام مأموران گرفتار نش��ود.  در حالي كه 
۵۰ روز از حادثه قتل مرد جوان گذشته بود به 
مأموران پليس تهران خبر رسيد كه كيومرث 
از شهرس��تان دزفول به تهران برگشته اس��ت 
و ب��ه صورت مخفيان��ه در يك��ي از محله هاي 
جنوبي تهران زندگي مي كند. مأموران پليس 
در تحقيق��ات تخصصي محل ت��ردد متهم را 
شناسايي كردند و روز دوشنبه 2۷ مهرماه وي را 
داخل خيابان در حالي كه صورتش را پوشانده 

بود، دستگير كردند. 
     اعتراف به قتل 

متهم پس از انتقال ب��ه اداره پلي��س با اظهار 
پشيماني به قتل برادرش اعتراف كرد. 

وي گفت: من هر روز سر كار مي رفتم و خسته 
و كوفته به خانه بر مي گش��تم، اما برادرم بيكار 
بود و هميشه در خانه مان بهانه گيري مي كرد. 
او به اتاق من سرك مي كشيد و در كارهاي من 
دخالت مي كرد و گاهي هم با هم مشاجره لفظي 
مي كرديم. روز حادثه براي آشپزي به آشپزخانه 
داخل حياط آمده بود كه با هم درگير شديم و 
من ناخواسته چاقويي برداشتم و به طرفش پرت 
كردم كه به او اصابت كرد و به قتل رسيد. پس 
از اين حادثه خيلي ترسيده بودم و به شهرستان 
دزفول فرار كردم تا اينكه چند روز قبل به تهران 

برگشتم و دستگير شدم. 
متهم ب��راي تحقيق��ات بيش��تر در اختيار 
كارآگاه��ان اداره دهم پلي��س آگاهي قرار 

گرفت. 

حادث�ه آتش اف�روزي عم�دي در يك�ي از 
ساختمان هاي مس�كوني شرق تهران وحشت 
ساكنان و همسايه ها از رفتار پرخطر عامل حادثه 
را به همراه داشته اس�ت. تكرار عمل مجرمانه، 
وقوع حادثه ناگوارتر، ترس ساكنان از زندگي كنار 
افراد پرخطر و خأل قانوني درباره سلب مالكيت 
افراد پرخطر از موضوعات مطرح شده در اين باره 
است كه آن را با محمدرضا زماني علويجه، وكيل 
دادگستري و كارشناس قضايي مطرح كرده ايم. 

   شرح ماجرا
حادثه آتش افروزي س��اعت سه بامداد 26 مهرماه 
در طبقه سوم ساختمان چهار طبقه هشت واحدي 
در خيابان فتاحي،  محدوده س��بالن اتفاق افتاد. 
لحظاتي بعد از حادثه ساكنان ساختمان وحشت 
زده از آپارتمان هاي خود خارج ش��ده و خود را به 
خيابان رساندند. در ميان س��اكنان زني باردار هم 
حضور داشت كه هنگام خارج شدن از ساختمان 
زمين خورد  و با كمك امدادگ��ران اورژانس راهي 
بيمارستان ش��د. همزمان با حضور آتش نشانان و 
ايمن سازي صورت گرفته از انفجار گاز پيشگيري و 
آتش مهار و از سرايت به واحدهاي ديگر جلوگيري 
شد. بررسي ها در اين باره نش��ان داد كه حادثه از 
سوي مالك طبقه سوم رقم خورده است. شاهدان 
به پليس گفتند كه او بعد از آت��ش افروزي لوازم با 
خودروي خ��ود از محل فرار كرده اس��ت. اين فرد 
كه به گفته س��اكنان به مصرف شيشه اعتياد دارد 
قباًل هم اقدام به آتش اف��روزي در بالكن آپارتمان 
خود كرده بود. او همچنين اقدام به عربده كش��ي، 
ندادن حق شارژ ساختمان و ايجاد مزاحمت براي 
ساكنان كرده بود. تماس ساكنان با پليس هم تنها با 
دادن تذكر به سرانجام رسيده بود. چند ساعت بعد 
از حادثه مرد آتش افروز به محل بازگشته و اين بار 
اقدام به تخريب در پاركينگ و شيشه هاي ساختمان 
كرده و بار ديگر از محل متواري شده كه شكايت در 
دادسراي ناحيه 8 مطرح شد و تحقيقات پليس براي 

بازداشت او جريان دارد. 
    نگاه كارشناس

محمدرضا زماني علويجه، وكيل دادگس��تري و 
كارشناس قضايي كه سوابق بسياري در رسيدگي 
به پرونده ه��اي جنايي دارد درب��اره چرايي رفتار 
پرخطر مي گويد: بعضي افراد هنجارشكن كه به 
اختالالت مختلف شخصيتي، رفتاري  و رواني مبتال 
هستند، گاهي دست به اعمال خطرناكي مي زنند 
كه هم ب��راي خودش��ان  و هم به خص��وص براي 
اطرافيان آنها بسيار مش��كالت  و خطرات جبران 
ناپذير جان��ي و مالي ايجاد مي كن��د. اين رفتارها 

از س��وي افراد معتاد به مواد مخدر بيش��تر بروز 
مي يابد و در بي��ن معتادين نيز، مصرف كنندگان 
مواد مخدر صنعتي به خصوص شيشه، بيشتر در 
معرض ارتكاب اين اعمال خشونت بار و خطرناك 
قرار دارند. در اين پرونده ني��ز بنا به آنچه گزارش 
شده، فرد مذكور مصرف كننده شيشه بوده و اثرات 
مصرف شيشه مي تواند ايجاد توهم، خشم كنترل 
نشده، توهم توطئه و ساير موارد روان پريشي را به 
دنبال داشته باشد. كما اينكه وي كارهايي انجام 
داده كه هريك از آنها به نوبه خود بس��يار بس��يار 

خطرناك بوده اند. 
وي درمورد مجازات هاي پيش بيني ش��ده براي 
جرائم ص��ورت گرفت��ه مي گويد: شكس��تن در 
س��اختمان مصداق بارز تخريب عمدي است و با 
شكايت مدير س��اختمان، فرد مذكور با مجازات 
قانوني تا س��ه س��ال حبس مواجه خواه��د بود. 
همچنين كس��ي كه به منظور تهدي��د و ارعاب 
ديگران مبادرت به آتش افروزي مي كند، مشمول 

مجازات حبس تا دو سال خواهد بود. بديهي است 
چنانچه در اثر اين آتش اف��روزي، اموال ديگران 
آسيب ببيند، مشمول بزه تخريب شده و مجازات 
تخريب را در پي خواهد داشت و در صورتي كه با 
سرايت آتش به خانه يا اموال همسايگان  و ديگران، 
خانه و ام��وال آنها هم آتش بگيرد، مش��مول بزه 
تحريق عمدي اموال خواهد بود كه تا پنج س��ال 
حبس را در پي دارد و اگر موجب صدمات بدني يا 
جاني به ديگران شود، حسب مورد به پرداخت ديه 

يا قصاص نفس )اعدام( محكوم خواهد شد. 
اين وكي��ل دادگس��تري درب��اره نح��وه وصول 
خسارت هاي وارد شده است، مي گويد: خسارات 
مادي وارده از طريق طرح دادخواست در مراجع 
قضايي قابل مطالبه و وصول خواهد بود كه طبق 
نظريه كارشناسي، خسارات وارده ارزيابي شده و 

فرد مرتكب، به پرداخت آن محكوم خواهد شد. 
وي در مورد مدت زمان رسيدن شاكيان به حقوق 
قانوني ش��ان هم مي گويد: مدت زمان رسيدگي 

به پرونده بس��تگي به ميزان تراكم امور در مرجع 
قضايي رس��يدگي كننده دارد كه معموالً حدود 
چندين ماه تا صدور حكم قطعي به طول خواهد 

انجاميد. 
اين وكيل دادگستري درباره امكان سلب مالكيت 
از چنين افراد پرخطر هم مي گويد امكان س��لب 
مالكيت براي چنين ف��ردي در قانون پيش بيني 

نشده است. 
قاضي سابق جنايي در خصوص خسارات معنوي 
و صدمات روحي كه ب��ه ديگران وارد ش��ده هم 
مي گويد: ش��اكي مي تواند جبران تم��ام ضرر و 
زيان هاي مادي و معنوي ناشي از جرم را مطالبه 
كند. زيان معنوي عبارت است از:  صدمات روحي 
يا هتك حيثيت و اعتبار ش��خصي، خانوادگي يا 
اجتماعي می باشد. دادگاه مي تواند عالوه بر صدور 
حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق 
ديگر از قبيل الزام ب��ه عذرخواهي و درج حكم در 

جرايد و امثال آن نيز حكم كند.

زن جوان  وقتي متوجه سر و صداي پسر 
همسايه داخل كوچه شد از پنجره خانه اش   
روي او مايع اسيدي پاشيد. پسر جوان از 
ناحيه دست ، كتف ، كمر و گردن به شدت 
دچار سوختگي و در بيمارستان مطهري 
بستري شد. متهم پس از دستگير مدعي 
ش�د كه قصد اسيدپاش�ي نداشته است. 
به گزارش جوان ، س��اعت يك بام��داد روز 
سه شنبه 2۷ مهرماه بود كه ساكنان كوچه اي 
در حوالي خياب��ان فرجام در ش��رق تهران 
صداي دلخراش »آي س��وختم« مردي را از 

داخل كوچه شنيدند. 
اهالي كوچ��ه وقتي از خانه هايش��ان بيرون 
آمدند داخل كوچه كنار خودروي پژو 2۰6 
با پسر 23 س��اله همسايه شان به نام كامران 
روبه رو ش��دند كه فرياد آي س��وختمش به 
آسمان بلند ش��ده بود. همه شواهد و داليل 
حكايت از آن داشت كه پس��ر جوان با مايع 
اس��يدي دچار س��وختگي شده اس��ت كه 
همزمان با انتقال پسر مصدوم به بيمارستان 
همس��ايه ها موضوع را ب��ه اداره پليس خبر 

دادند. 
دقايقي بعد تيمي از مأموران كالنتري ۱36 
فرجام در محل حاضر ش��دند كه دريافتند 
لحظه حادثه كام��ران خ��ودرواش را كنار 
آپارتمان محل زندگي ش��ان پارك كرده و 
از داخل آن بيرون آمده كه ناگهان از پنجره 
يكي از واحدهاي آپارتمان محل زندگي اش 
مايع اسيدي روي او پاشيده شده است كه در 
جريان آن از ناحيه كمر ، دس��ت ها ، گردن و 
كتف به شدت دچار سوختگي شده و حتي 

خودرواش هم آسيب ديده است. 
همچنين مشخص شد كامران پس از حادثه 
با آمبوالنس براي درمان به بيمارستان شهيد 

مطهري منتقل شده است. 
    زن تنها 

بدين ترتي��ب مأموران پلي��س ضمن اعالم 
اين خبر به قاضي مصطفي واحدي، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي براي بررسي 
موضوع راهي بيمارستان شدند و از كامران 

تحقيق كردند. 
وي در حالي كه به س��ختي حرف مي زد با 
شكايت از زن همس��ايه به اتهام اسيدپاشي 
گف��ت: خ��ودروام كن��ار آپارتم��ان محل 
زندگي ام پ��ارك بود و من همراه دوس��تانم 
داخل خودروام بوديم و با هم حرف مي زديم. 
س��اعتي صحبت هاي دوس��تانه م��ا طول 
كشيد تا اينكه نزديكي س��اعت يك بامداد 
از خودروام پياده ش��دم و قرار بود دوستانم 
نيز به خانه هايش��ان بروند. كن��ار خودروام 
بودم كه ناگهان مايعي شبيه آب از باال روي 
من پاش��يده ش��د. در حالي كه ثانيه هايي 
بعد احساس س��وزش عجيبي تمام بدنم را 
فراگرفته بود متوجه شدم همسايه طبقه سوم 
ساختمان محل زندگي مان كه زن 3۷ ساله 
و تنهايي اس��ت پنجره خانه اش را باز كرد و 
آن مايع را روي من و خودروام ريخت. هنوز 
مي خواس��تم به او اعتراض كنم كه سوزش 
بدنم طاقتم را بريد و فريادهايم به آس��مان 
بلند ش��د و آن لحظه فهميدم ك��ه او مايع 
اسيدي روي من پاشيده اس��ت. به هرحال 
با فريادهاي من خانواده ام و همس��ايه ها از 
خانه هايشان بيرون آمدند و مرا به بيمارستان 

منتقل كردند. 
وي در پاي��ان گفت: ما مدتي اس��ت كه با او 
اختالف داريم چ��ون آن زن خيلي عصبي 
است و هميشه به رفت و آمدهاي ما اعتراض 
دارد و چند باري هم با هم مش��اجره لفظي 

داشته ايم و مي دانم كه او براي انتقام گيري 
به عم��د روي من و خودروام مايع اس��يدي 
پاش��يد. االن از او به اتهام اسيدپاشي روي 

خودم و خودروام شكايت دارم. 
    بازداشت همسايه 

با ش��كايت پس��ر جوان، مأموران پليس به 
دستور بازپرس جنايي زن جوان را بازداشت 

كردند. 
وي در بازجويي ه��ا با ان��كار جرمش گفت: 
من زن تنهايي هستم و درآن آپارتمان تنها 
زندگي مي كنم و پسر همسايه هميشه داخل 
آپارتمان سر و صداي زيادي مي كند. دقايقي 
قبل از حادثه س��ر و صداي زيادي از داخل 
كوچه به گوشم رس��يد به طوري كه آرامش 
مرا به هم ريخت. وقتي از پنجره نگاه كردم، 
ديدم پسر همسايه صداي ضبط خودرواش 
را زياد كرده و همراه دوستانش با صداي بلند 

حرف مي زند. 
وي ادام��ه داد: از قب��ل براي تمي��ز كردن 
كاشي هاي سرويس بهداشتي خانه ام مايع 
جرمگيري خريده بودم كه تمام ش��ده بود. 
آن لحظه ظرف جرمگير را پ��ر از آب كردم 
و از باال به داخل كوچه ريختم كه آنها س��ر 
و صدايشان قطع شود كه ناگهان روي پسر 
همس��ايه ريخت. من اطالع نداشتم اگر آب 
با آن مايع جرمگير مخلوط ش��ود اس��يدي 
مي ش��ود و به او و خودرواش آسيب مي زند. 
وي در پايان گفت: من قصد آسيب زدن به او 

را نداشتم و االن هم پشيمان هستم. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه ، 
قاضي واحدي به پزش��كي قانوني دس��تور 
داد درصد س��وختگي پس��ر جوان را اعالم 
كند. متهم براي تحقيقات بيشتر در اختيار 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 

اسيدپاشي به خاطر سر و صدا

   سكوت قانون درباره سلب مالكيت افراد پرخطر
مالک آپارتمان پس از آتش زدن خانه اش ساكنان را به وحشت انداخت و از محل گريخت 

مفقودى
برگ سـبز خودرو پژو هاچ بك تيپ 206TU3مدل 1394 رنگ 
خاكسترى متاليك شماره پالك ( ايران38 157 ه 83) به شماره 
 NAAP03EE7FJ212331 165 شماره شاسىA0021165 موتور
متعلق به صغرى فيلى مفقود شـده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.البرز

مفقودى
كارت شناسايى خودرو پرايد هاچ بك تيپ 111SEمدل 1395 رنگ 
سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68  116 ل22) به شماره موتور 
 NAS431100G5700375 شـماره شاسـى M135776787
متعلق به مهدى عابدى مفقود شـده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.البرز

مفقودى
برگ سـبز خودرو پژو هاچ بك تيپ 206TU3مدل 1394 رنگ 
خاكسترى متاليك شماره پالك ( ايران38 157 ه 83) به شماره 
 NAAP03EE7FJ212331 165 شماره شاسىA0021165 موتور
متعلق به صغرى فيلى مفقود شـده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.البرز

مفقودى
كارت شناسايى خودرو پرايد هاچ بك تيپ 111SEمدل 1395 رنگ 
سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68  116 ل22) به شماره موتور 
 NAS431100G5700375 شـماره شاسـى M135776787
متعلق به مهدى عابدى مفقود شـده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم كشور بدرقه به استناد 2 برگ استشهاد محلى كه به 
امضا شهود و بگواهى دفتر خانه شماره 2 سمنان رسيده 
مدعى مى باشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 3903 
فرعى از 9767 اصلى واقع در بخش يك سمنان به شماره 
الكترونيكى  امالك  دفتر  شماره  به  و   588429 چاپى 
و  مفقود  جابجايى  بعلت    139820329021008995
مالك درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است 
لذا مراتب به استناد ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى 
ميشود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك 
مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از 
تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
به ضميمه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم و رسيد 
دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى 
مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل 
اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طيق 

مقررات اقدام خواهد شد
روانبخش قنبرى 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان

برگ سبز (برگ اعالم وضعيت)  خودروى  سوارى 
ايران   15 انتظامى  شماره  به    1384 مدل  پرايد 
به  و  موتور 01141497  به شماره  و  و 53   536
شماره شاسى s1412284522585  مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم كشور بدرقه به استناد 2 برگ استشهاد محلى كه به 
امضا شهود و بگواهى دفتر خانه شماره 2 سمنان رسيده 
مدعى مى باشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 3903 
فرعى از 9767 اصلى واقع در بخش يك سمنان به شماره 
الكترونيكى  امالك  دفتر  شماره  به  و   588429 چاپى 
و  مفقود  جابجايى  بعلت    139820329021008995
مالك درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است 
لذا مراتب به استناد ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى 
ميشود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك 
مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از 
تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
به ضميمه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم و رسيد 
دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى 
مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل 
اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طيق 

مقررات اقدام خواهد شد
روانبخش قنبرى 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان

برگ سبز (برگ اعالم وضعيت)  خودروى  سوارى 
ايران   15 انتظامى  شماره  به    1384 مدل  پرايد 
به  و  موتور 01141497  به شماره  و  و 53   536
شماره شاسى s1412284522585  مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

متهم  : 
طلبم   را   نمي داد

 كشتمش!

به جوان
 دوباره

 نگاه كن


