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  درخواست قصاص
 در پرونده قتل 3 عضو 

 یک خانواده
    فاطمه صبور

خانواده ش�ان  عض�و  س�ه  ک�ه  پرون�ده ای  دم  اولی�ای 
رفتن�د  م�رگ  کام  ب�ه  خانوادگ�ی  توطئ�ه  جری�ان  در 
کردن�د.  قص�اص  درخواس�ت  حادث�ه  عام�ان  ب�رای 
به گزارش جوان، 15 اسفند 99، مأموران پلیس تهران از قتل سه عضو 
یک خانواده در خیابان ابوذر در جنوب شهر باخبر شدند. مردی که پلیس 
را از ماجرا باخبر کرده بود، گفت: »امروز به دیدن یکی از دوستانم که در 
خانه دختر مورد عالقه اش بود، رفتم. وقتی وارد شدم،  خواستم به سرویس 
بهداشتی بروم که اش��تباه در حمام را باز کردم و با دیدن اجساد مادر و 

ناپدری آن دختر شوکه شدم و تصمیم گرفتم به پلیس خبر بدهم.« 
     کشف اجساد و بشکه اسید

بعد از آن بود که مأموران در محل حاضر شده و دو جسد را در حمام کشف 
کردند. ماموران همچنین داخل بشکه  اسید که گوشه حمام قرار داشت 
بقایای جسد دختر خانواده را که فریبا نام داشت، کشف کردند. با انتقال 
اجساد به پزشکی قانونی، تحقیقات نش��ان داد دختر بزرگ خانواده که 
عسل نام داشت همراه پسر مورد عالقه  اش افشین به طور مرموزی ناپدید 
شده  اند که مأموران آنها را بازداشت کردند. عسل در بازجویی ها اعتراف 
کرد با همدستی افشین و دوست او بابک مرتکب هر سه قتل شده اند. او 
توضیح داد: »مادرم چند سال قبل از پدرم طالق گرفت و با مردی افغان 
ازدواج کرد. من هم به خاطر اختالف با شوهرم طالق گرفته بودم و تنها 
فرزندم را به شوهرم سپرده بود. مادرم رفتار خوبی با من و خواهرم نداشت. 
در این ش��رایط بود که با افشین آشنا شدم. می  خواس��تیم با هم ازدواج 
کنیم، اما او بیکار بود. مادرم وضع مالی خوبی داش��ت، به همین خاطر 
به افشین پیشنهاد دادم از مادرم سرقت کنیم که افشین قبول کرد. قرار 
شد دوستش بابک هم در اجرای نقشه به ما کمک کند.« متهم ادامه داد: 
»شب حادثه، افشین به خانه ما آمد و سفارش غذا داد. او غذاهای خواهرم، 
مادرم و شوهر مادرم را مس��موم کرد. آنها بعد از خوردن شام خوابشان 
گرفت. همان موقع بابک هم وارد خانه شد و تصمیم گرفت آنها را به قتل 
برساند. ابتدا سراغ خواهرم رفت و با سیم شارژر او را خفه کرد و تا صبح 
منتظر ماندیم. حدود ساعت هفت صبح وقتی ناپدری ام  بیدار شد، بابک با 
گلدانی کریستالی به سرش کوبید و او را به قتل رساند. دقایقی بعد مادرم 
هم از خواب بیدار شد که بابک او را هم با ضربه ای که با جام کریستال به 

سرش زد به قتل رساند.« 
     قتل به خاطر دستمزد 300 میلیون تومانی

با اقرارهای متهم بود که بابک هم بازداشت شد. بابک در بازجویی  ها گفت 
به تنهایی مرتکب سه قتل شده است و همدستانش نقشی نداشته  اند. او 
گفت: »ما نقشه سرقت داشتیم، اما آن شب وقتی وارد خانه شدم جنون 
مرا گرفت و به خاطر خوردن مشروب حال عادی نداشتم که مرتکب قتل 
شدم. برای انجام نقشه قرار بود 300 میلیون تومان پول بگیرم، اما  هیچ 

پولی به من ندادند.« 
بابک ادامه داد: »بعد از قتل می  خواستیم اجساد را از خانه بیرون ببریم، 
اما در آن ساختمان رفت و آمد زیاد بود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
یک بشکه پر از اسید تهیه کنیم تا اجساد را به آن شیوه از بین ببریم. جسد 
خواهر عسل را داخل بشکه اسید انداختیم و قصد داشتیم دو جسد دیگر 

را همان طور از بین ببریم که دستگیر شدیم.« 
     انکار قتل در جلسه محاکمه

با کامل شدن تحقیقات، پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان 
تهران بررسی ش��د. وقتی اولیای دم درخواست قصاص کردند، بابک به 
اتهام مباشرت در سه فقره قتل به جایگاه رفت و گفت: »قبول دارم مادر 
و ناپدری عسل را به قتل  رسانده ام، اما فریبا را با همدستی افشین کشتم. 
وقتی فریبا روی کاناپه دراز کش��یده بود، س��راغش رفتم و او را مجبور 
کردم داروی سمی بخورد. سپس سیم شارژر تلفن همراه را دور گردنش 
انداختم و یک سر سیم را من گرفتم و سر دیگر سیم را افشین گرفت و با 
هم سیم را کشیدیم.«  سپس عسل به جایگاه رفت و با انکار جرمش گفت: 
»آن روز بابک و افشین به من مشروب زیادی داده بودند. نمی  دانم داخل 
آن چه چیزی ریخته بودند که بعد از خوردن مشروب حالم بد شد. اصاًل 
متوجه نبودم چه اتفاقی می  افتد.« در ادامه افشین هم جرمش را انکار کرد 
و گفت که در قتل ها نقشی نداشته است. در پایان هیئت قضایی جلسه را 
به تاریخ دیگری موکول کرد تا بعد از احضار سه شاهد در دادگاه و شنیدن 

توضیحات آنها، رأی را صادر کند.

کشف 110 کیلو شیشه در پایتخت
 رئیس پلیس مبارزه ب�ا مواد مخدر تهران از دس�تگیری چهار 
س�ودامرگ و کش�ف 110 کیلوگرم روانگردان شیشه خبر داد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ ضرغام آذین گف��ت: مأموران عملیات 
پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان تحقیقات خود متوجه شدند 
اعضای یک باند محموله مخدر شیشه را از کشور شرقی به تهران وارد 
کرده اند که مخفیگاه متهمان را شناسایی و ظهر روز گذشته چهار 
متهم را بازداشت کردند. وی گفت: مأموران در بازرسی از مخفیگاه 

متهمان، 110کیلوگرم ماده روانگردان شیشه کشف کردند.

دستبرد راننده تاکسی
 به حساب مسافر

رانن�ده تاکس�ی ک�ه در شهرس�تان یاس�وج ب�ه حس�اب 
یک�ی از مس�افرانش دس�تبرد زده ب�ود، بازداش�ت ش�د.
به گزارش جوان، سرهنگ سیدمهدی عمران فر، سرپرست پلیس فتا 
استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: چند روز قبل زنی به مأموران پلیس 
شهرستان یاسوج خبر داد که از حس��ابش برداشت غیرمجاز صورت 
گرفته اس��ت. او گفت: امروز پیامکی برایم ارسال شد که نشان می داد 
به صورت اینترنتی موجودی حسابم برداشت شده است. این اتفاق در 
حالی رقم خورد که من رمز دوم کارت بانکی ام را هم فعال نکرده بودم. 
با اطالعاتی که شاکی در اختیار پلیس گذاشت، مأموران پلیس موفق 
شدند برداشت کننده حساب را شناسایی و او را که راننده تاکسی بود 
بازداشت کنند. متهم ابتدا جرمش را انکار کرد، اما وقتی با شواهد پلیس 
مواجه شد، چاره ای جز اعتراف نداشت. او گفت: چندی قبل زن جوانی را 
به عنوان مسافر سوار کردم. او گفت که پول نقد ندارد برای همین کرایه 
را با گوشی تلفن همراهش برایم کارت به کارت کرد. من همان موقع 
اطالعات کارت بانکی او را به دست آوردم و توانستم موجودی حسابش 

را برداشت کنم. اصالً تصور نمی کردم گرفتار پلیس شوم. 
سرهنگ سیدمهدی عمران فر در توصیه به شهروندان گفت: از نگهداری 
رمز عبور به همراه کارت عابر بانک خود جداً خودداری کنید تا در صورت 
مفقودی یا ربوده ش��دن کارت با حس��اب خالی خود مواجه نشوید. 
همچنین برای پرداخت وجه، کارت بانکی خ��ود را در اختیار دیگران 
قرار ندهید و حتماً به صورت دوره ای نسبت به تغییر رمز کارت بانکی 

خود اقدام کنید.

رمزگشایي از سرقت بزرگ
 بدون سرنخ

    سردار حسین رحیمي*
انتشار خبر سرقت صندوق امانات بانک ملي 
در حالي پس از تعطیالت چهار روزه دو هفته 
گذشته رسانه اي ش��د که با توجه به از بین 
بردن تمام سرنخ ها توسط سارقان و حرفه اي 
عمل کردن آن��ان در این اق��دام تبهکارانه، 
کسي گمان نمي کرد پلیس پایتخت بتواند 
48 ساعته، پرونده را که مالباختگان زیادي 

داشت، به نتیجه برساند و سارقان را دستگیر و بخش زیادي از اموال سرقت 
شده را کشف کند. 

پلیس در رسیدگي به پرونده هاي تشکیل شده، بدون توجه به کوچکي و 
بزرگي آنها اقدام مي کند و همواره پیگیر تمام پرونده هاي تشکیل شده است 
و خود را موظف مي داند تا رسیدن به نتیجه، آن را پیگیري کند، اما در این 
میان هستند پرونده هایي که به دالیل مختلف مانند فراواني مالباختگان، 
میزان گستردگي جرم و جغرافیاي وقوع جرم اهمیت مي یابند. در مورد 
پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملي، گرچه نقاط مبهم زیادي در آن 
وجود دارد، از عدم بهره گیري از سامانه هاي هوشمند هشدار دهنده توسط 
بانک تا دسترسي تقریباً آسان به داخل بانک و البته تأخیر چند روزه در 
اعالم سرقت به این گستردگي به پلیس، اما نکته اي که حائز توجه است 
سرعت عمل پلیس در به فرجام رساندن این پرونده است. همانطور که در 
خبرها نیز آمد، پس از اعالم سرقت و تأکید ویژه فرمانده کل انتظامي کشور 
و تالش هاي کارآگاهان پلیس آگاهي پلیس پرونده به نتیجه رسید و پس 

از 48 ساعت 13 نفر از عامالن این سرقت بزرگ دستگیر شدند. 
این سرعت عمل پلیس در حالي اس��ت که در سرقت هاي مشابه صورت 
گرفته در دیگر کشورها، در سریع ترین حالت، کشف و دستگیري سارقان 
صندوق امانات »نایتس بریچ« انگلیس پس از 32 روز به نتیجه رسیده است 
و پس از این، مي توان به کشف و دستگیري سارقان بانک کالیفرنیا پس از 
دو ماه اشاره داش��ت، یا به پرونده سرقت از بانک مرکزي برزیل که پس از 
دو سال با دستگیري تعدادي از سارقان به سرانجام رسید، پرداخت؛ البته 
ناگفته نماند که سرقت از صندوق امانات »بانک ملي وود فارست تگزاس« 
و بانک »ایتائو برزیل« هیچ گاه به نتیجه نرسید، سارقان آن دستگیر نشدند 

و تمام اموال سرقت شده مردم نیز به تاراج رفت. 
به هر حال این سرقت یکي از بزرگ ترین س��رقت هاي رخ داده در دنیا و 
ایران محسوب مي شود و البته باید با افتخار اعالم کنیم که پلیس ایران 
توانست بي هیچ سرنخي و با تکیه بر توانایي و تجربه خود این پرونده چند 
بعدي و امنیتي را در کمتر از دو روز به سرانجام برساند که در نوع خود یک 

رکوردشکني  محسوب مي شود. 
 امروز با افتخار و با صدایي رسا اعالم مي داریم که پلیس ایران و به خصوص 
پلیس تهران بزرگ با کوله باري از تجربه و با چاشني اشراف دقیق، تسلط 
و وجدان کاري توانس��ت در 48 س��اعت پرونده اي پرهیاهو را که حتي 
رسانه هاي معاند و خارج نشین نیز مترصد فرافکني در این زمینه بودند، 
به نتیجه مثبت رساند و عالوه بر دستگیري تمام سارقان، اموال سرقتي را 
نیز بازگرداند؛ پلیس همواره در حرف و عمل اثبات کرد  که امنیت رواني و 
فیزیکي شهروندان، خط قرمزش محسوب مي شود. تمام این پرونده هاي 
منتج به نتیجه  شده، پیگیري هاي به فرجام رسیده، رضایت شهروندان از 
پلیس خدوم و در باز شهادت در این شغل مقدس، نشان از باور پلیس به لزوم 
حفظ و ارتقاي امنیت و احساس امنیت در جامعه دارد؛ باوري که چونان 
مدالي گرانبها بر گردن پلیس مي درخشد و این بیرق برافراشته امنیت و 
آرامش اجتماعي هیچ گاه از دستان پرافتخار پلیس ایران اسالمي نمي افتد 
تا روزي که یاغیان و گردنکشان را مجبور به کرنش کند و در مقابل، مردم را 

در امنیت تام و تمام ببیند. 
 * فرمانده انتظامي پایتخت

 تیراندازی به امام جماعت
 یکی از مساجد اصفهان

ام�ام جماع�ت مس�جد بقیه اهلل)ع�ج( اصفه�ان، صب�ح روز 
گذش�ته ه�دف ش�لیک گلول�ه ق�رار گرف�ت و مج�روح ش�د.
به گ��زارش ایرنا، مجتب��ی کوچ��ک زاده، مدیر اجرایی رس��یدگی به 
امور مس��اجد اس��تان اصفهان گفت: صبح روز گذشته حجت االسالم 
سیدمحس��ن اخوان هنگام بازگش��ت از اقامه نماز صبح در مس��جد 
بقیه اهلل)عج( مورد س��وءقصد یک موتورسیکلت سوار قرار گرفت. وی 
ادامه داد: در این حادثه با اسلحه به حجت االسالم اخوان شلیک شد که 
آسیب جدی به وی وارد نشد و در بیمارستان غرضی اصفهان بستری 

شد. تحقیقات برای بازداشت ضارب در جریان است.

بازداشت عامالن قدرت نمایی 
در چیتگر

س�رکانتر پنجم پلیس پیش�گیري ته�ران بزرگ از بازداش�ت 
عامان اصل�ی تخری�ب خودروه�ا در محل�ه چیتگر خب�ر داد.

 به گزارش جوان، سرهنگ پیمان لطیفی گفت: روز گذشته به مأموران 
کالنتری 154 چیتگر خبر رس��ید چند نفر از اش��رار در حال تخریب 
خودروهای عبوری و پارک ش��ده و ایجاد مزاحمت و قدرت نمایی در 
محله چیتگر هستند که مأموران در محل حاضر شدند. وی ادامه داد: 
همزمان با حضور پلیس، سه نفر که در حال قدرت نمایی بودند سوار بر 
خودرو شدند و از محل گریختند که مأموران، آنها را در جریان تعقیب و 
گریز بازداشت کردند. سرهنگ لطیفی با اشاره به اینکه در بررسی اولیه 
از متهمان سه قبضه قمه کشف شد، گفت که متهمان در بازجویی ها به 

جرائم خود اعتراف کردند.

    غامرضا مسکنی 
پن�ج نف�ر از اهال�ي روس�تاي س�ایه خ�وش در بن�در 
خمی�ر اس�تان هرم�زگان در جری�ان زمین ل�رزه 6/3 
ریش�تري ک�ه آبادي ش�ان را وی�ران ک�رد، ج�ان باختن�د. 
به گزارش »جوان«، زلزله 6/3 ریش��تري س��اعت 2 بامداد شنبه 
11 تیر در اس��تان هرمزگان که مرکز آن بندر خمیر و تعدادي از 
روستاهاي آن بود، خانه هاي سس��ت و گلي را به تلنباري از خاک 
تبدیل کرد. زلزله هر چند پنج کشته و 84 زخمي برجاي گذاشت، 
اما تصاویر منتشر شده از بندر خمیر و روس��تاهاي اطراف آن به 
خصوص روستاي » س��ایه خوش « حکایت از آن دارد خانه هایي 
گلي، بلوکي و سس��ت که بدون هیچ ضابطه اي و نظارتي از سوي 
سازمان هاي مربوطه ساخته شده اند، به ویرانه اي تبدیل شده است. 
شدت این زمین لرزه به حدي بود که ساکنان ابوظبي، دبي، شارجه 
و عجمان در امارات آن را احساس کردند و حتي ساکنان شهر العین 
امارات پس از زلزله سراسیمه از خانه هایشان بیرون آمدند و به داخل 
خیابان پناه بردند. پس از وقوع این زمین لرزه، بالفاصله تیم هایي 
امدادي از سپاه و هالل احمر عوامل اورژانس به منطقه اعزام شدند و 

به آسیب دیدگان و افراد گرفتار شده امدادرساني کردند. 
عالوه بر ارس��ال اقالم خوراکي و امدادي و یک دستگاه چادر راب 

هال ) چادر هاي گروهي مجهز به سیستم خنک کننده ( و چادر هاي 
معمولي امدادگ��ران براي ارائ��ه خدمات رفاهي ب��ه خانوارهاي 
آسیب دیده اقدام به راه اندازي آشپزخانه صحرایي کردند تا به افراد 
آسیب دیده غذاي گرم برسانند. همچنین پس از این حادثه برق 55 
روستا قطع شده بود که به سرعت برق اکثر روستاهاي آسیب دیده 

هم وصل و آب آشامیدني هم به زلزله زدگان رسانده شد. 
    تخریب 80 درصدي سایه خوش 

در این حادثه 80 درصد از خانه هاي روستاي سایه خوش تخریب 
شده اند و خانه هایی که هنوز س��رپا ایستاده اند، سست و لرزانند و 
امکان دارد با کوچک ترین تلنگري آوار ش��وند. به گفته شاهدان 
عیني هیچ خانه اي در این روستا قابل سکونت نیست و به همین 
خاطر چادرهایي از س��وي امدادگران هالل احمر در این روستا بر 
پا شده است. امدادگران همزمان با انتقال افراد زخمي شده در این 
روستا به مراکز درماني، پیکر بي جان سه مرد و دو زن را از زیر آوار 

بیرون آوردند. 
شهریار نوري زاده، مدیر کل بنیاد مسکن هرمزگان درباره روستاي 
سایه خوش گفت: » در پي این زلزله که کانون آن در سایه خوش 

بوده، 450 واحد مسکوني صد درصد خسارت دیده اند. 
چند روس��تاي اطراف نیز همچون کنخ و دژگان نیز خس��اراتي 

دیده اند که در حال بررسي میزان خس��ارات در این روستاها نیز 
هستیم.«

 سردار اباذر ساالري، فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان پس از 
حضور در مناطق زلزله زده گفت: » از ابتداي وقوع زلزله با استفاده از 
ظرفیت شهرهاي همجوار، نیروهاي سپاه از شهرستان هاي لنگه، 
بندر خمیر و گروه هاي بسیجي و جهادي به منطقه اعزام شدند که 

امدادرساني با اولویت نجات جان مردم از زیر آوار آغاز شد. 
وي با اشاره به حجم بسیار گس��ترده تخریب منازل گفت: » سپاه 
با استفاده از تمام ظرفیت هاي خود در گام بعدي نیز براي اسکان 
موقت و همچنین زمینه سازي براي احداث منازل زلزله زدگان در 

کنار سایر مجموعه ها یاري رسان و در خدمت مردم خواهد بود.«
     ۵0 بادگیر بافت تاریخي الفت آسیب دید

 سهراب بناوند، مدیر کل میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 
اس��تان هرمزگان از آس��یب به 50 بادگیر در بخش تاریخي بندر 
الفت بر اثر زلزله خبر داد و گفت: » با ارزیابي انجام ش��ده و حضور 
کارشناس��ان میراث  فرهنگي در کانون هاي زلزله و بررسي هاي 
اولیه از آثار تاریخي در این مناطق، مشخص شد  خساراتي در بافت 
تاریخي الفت ش��امل ریزش و ترک خوردگي 50 بادگیر و ریزش 

گلدسته مسجد جامع اتفاق افتاده است.«

     آرمین بینا 
م�رد ج�وان ک�ه متهم اس�ت پس�ر 
مزاح�م را ب�ه خاط�ر متلک گوی�ي 
ب�ه همس�ر صیغ�ه اي اش ب�ه قت�ل 
ش�د.  بازداش�ت  رسانده اس�ت، 
به گ��زارش »جوان«، اواخ��ر خردادماه 
امس��ال به مأموران پلی��س تهران خبر 
رسید در یکي از پارک هاي جنوب شهر 

درگیري خونیني رخ داده است. 
وقت��ي مأموران پلیس ب��ه محل حادثه 
رس��یدند، دریافتند لحظاتي قبل مرد 
جواني با چند پسر جوان درگیر مي شود 
و یکي از آنها را با چاقو زخمي و از محل 
فرار مي کند. همچنین مشخص شد پسر 
زخمي که پیمان نام دارد براي درمان به 

بیمارستان منتقل شده است. 
بدین ترتیب مأموران پلیس براي بررسي 
موضوع راهي بیمارستان شدند که تیم 
پزشکي اعالم کرد پیمان بر اثر خونریزي 
ش��دید روي تخ��ت بیمارس��تان فوت 

کرده است. 
با اعالم خبر قتل پس��ر ج��وان، قاضي 
محمد حسین زارعي، بازپرس ویژه قتل 
دادسراي امور جنایي تهران همراه تیمي 
از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي در 

محل تحقیقات خود را آغاز کردند. 
نخستین تحقیقات حکایت از آن داشت 
که درگیري خونین به خاطر متلک گویي 
به زن جواني آغاز شده و به قتل پیمان 
پایان یافته است. بررس��ي ها نشان داد 
مقتول هم��راه تعدادي از دوس��تانش 
داخل پارک نشسته بوده که زن جواني 

از نزدیکي آنها عبور مي کن��د و یکي از 
پس��ران جوان به او متلک��ي مي گوید و 
همین موضوع باعث مشاجره لفظي آنها 
با زن جوان مي شود. سپس مرد جواني 
که ادعا مي کرده شوهر زن جوان است، 
وارد درگیری مي شود و با چاقو پیمان را 

به قتل مي رساند. 
    دستگیري قاتل 

همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشکي 
قانوني، مأموران تحقیقات گسترده اي را 
براي شناسایي و دستگیري قاتل فراري 
آغاز کردند. مأموران چند روز قبل، زن 
جوان را به نام صفورا شناسایي کردند که 
مشخص شد وي روز حادثه همراه شوهر 
صیغه  ای اش به نام س��تار این درگیري 
خونین را رقم زده اس��ت، بنابراین ستار 
به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار گرفت، 
اما مأم��وران متوجه ش��دند وي پس از 
حادثه به مکان نامعلومي گریخته است. 
تحقیقات براي دستگیري قاتل فراري 
ادامه داش��ت ت��ا اینکه ی��ک روز قبل 
مأموران پلیس متهم را در مخفیگاهش 
در یک��ي از ش��هرهاي اط��راف تهران 

شناسایي و بازداشت کردند. 
     اعتراف به قتل 

متهم پ��س از انتقال ب��ه اداره پلیس با 
اظهار پش��یماني ب��ه قتل پس��ر جوان 
اعتراف ک��رد و در ادعایي گفت: » مدتي 
اس��ت با همس��رم صیغه اي ام اختالف 
دارم و روز حادثه ه��م همراه او به پارک 
رفتم تا درباره اختالفم��ان با هم حرف 
بزنیم. روي نیمکتي نشسته بودیم و قرار 

بود اختالفمان را حل و فصل کنیم، اما 
دوباره با هم مشاجره لفظي پیدا کردیم 
و به همی��ن خاطر همس��ر صیغه اي ام 
قهر کرد و به طرف خانه اش به راه افتاد. 
سپس من هم به طرف دیگر پارک به راه 
افتادم و قصد داش��تم براي انجام کاري 
به داخل خیابان بروم، اما هنوز از پارک 
بیرون نرفته بودم که ص��داي درگیري 
صفورا را ش��نیدم. به سرعت به طرف او 
رفتم و دیدم با چند پسر جوان در حال 
مشاجره لفظي است. صفورا گفت آنها به 
او متلک گفته  و مزاحمش ش��ده اند که 
به غیرتم بر خورد و با آنها درگیر ش��دم. 
وقت��ي درگیري ما ب��اال گرفت، چاقوي 
میوه خوري زن و مردي که داخل چمن 
پارک در حال خ��وردن هندوانه بودند، 
برداشتم و به طرف پسران جوان رفتم. 
چاقو را بدون هدف به سوي آنها پرتاب 
کردم که به پسر جواني برخورد کرد و او 
خونین روي زمین افتاد و من هم از ترس 

از پارک فرار کردم.«
وي در پایان گفت: » من فکر نمي کردم 
پس��ر جوان با ضربه چاق��وی من فوت 
کند و احتمال مي دادم او زخمي ش��ده 
و در بیمارس��تان تحت درمان است، اما 
از ترس فراري شدم و االن که دستگیر 
شدم، تازه متوجه شدم پسر جوان به قتل 

رسیده است  و من هم قاتل هستم.«
متهم در ادامه براي تحقیقات بیش��تر 
به دس��تور بازپرس جنای��ي در اختیار 
کارآگاه��ان اداره دهم پلی��س آگاهي 

قرار گرفت. 

مفقودى
برگ سبز خودروسـوارى وانت پيكان1600 مدل 1393به 
رنگ سفيد شيرى روغنى به شماره موتور 118P0075017و 
شماره شاسـى NAAA36AA4EG674770 و شماره 
شـهربانى ايـران96-573ب72 متعلق به آقاى حسـين 
عزابادى دارنده كدملـى 4579297350 مفقود گرديده و 
سمنان از درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
سند بنچاق قبلى، شناسنامه مالكيت و كارت شناسايى 
سـوارى پـژو تيـپ 206 مـدل 1386 به رنگ مشـكى 
متاليك به شماره موتور 13386001619 و شماره شاسى 
18915911 و شـماره پالك 632د29 ايـران 59 مفقود 
گلستان گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز، سند كمپانى و كارت شناسايى خودرو سوارى 
پيكان تيپ 1600  مدل 1381 به رنگ سـفيد روغنى به 
شـماره پالك ايران 68 –923س85 به شـماره موتور 
11158187879   و شماره شاسى 81589941  متعلق به 
آقاى محسن عليقلى  با كد ملى 5879768082 مفقود 
الف ل شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
 TD كارت ماشين و بيمه خودروى سـوارى كوپه  كيا سراتو
مدل 2012 به رنگ مشـكى روغنى به شـماره انتظامى ايران 
35-417ل34 و شماره موتور G4KDBH716502 و شماره 
شاسى  KNAFU612BC5518981 مفقود شده و از درجه 
تبريز اعتبار ساقط است.   

 آگهى اختصاصى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايى قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شـماره 140160312008000370 تاريـخ 1401/2/24 هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان آق قال پرونده كالسه 1400114412008000163 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم پروانـه لگزايى فرزند غالم حيدر 
به شماره شناسـنامه 2112147919 و كد ملى 2112147919 صادره از گرگان 
درشش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 49/75 مترمربع در 
قسمتى از باقيمانده شش دانگ پالك شـماره 3211 فرعى از 1 اصلى واقع در 
اراضى آق قال بخش 7 حوزه ثبتى ملك شهرستان آق قال از سهمى خانم پروانه 
لگزايى تأييد گرديده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 
پانزده روزاگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشارنوبت دوم: 12 /1401/4 تاريخ انتشارنوبت اول: 1401/3/28 

محمد فندرسكى - رييس اداره ثبت اسناد وامالك آق قال

امدادرسانی سریع
   پس از زلزله شدید

قتل به خاطر متلک گویي 


