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كالهبرداري ميلياردی 
با فروش يك خودرو به 40 نفر

ب�ا  م�رد فريب�كار ك�ه مته�م اس�ت 
فروش ي�ك خ�ودرو ب�ه ع�ده زي�ادي از 
مش�تريانش پ�ول ميلي�اردي ب�ه جي�ب 
زده اس�ت، شناس�ايي و بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، اين پرونده 21 دي ماه امسال 
روي ميز كارآگاهان پايگاه هشتم پليس آگاهي 
تهران قرار گرفت. بررسي هاي اوليه حكايت از 
اين داشت كه مردي 36 ساله به نام نيما با وعده 
فروش خودرو به مشتريانش پول ميلياردي به 
جيب زده و ناپديد شده است. يكي از شاكيان 
در توضيح ماجرا گفت: دو ماه قبل قصد خريد 
يك خودرو داشتم. با نيما كه از دوستانم بود و 
قباًل صاحب يك نمايشگاه خودرو بود تماس 
گرفتم و قرار ش��د كه يك خودروي پژو 405 با 
قيمت مناس��ب برايم پيدا كند. براي اين كار 
40 ميليون تومان به حساب نيما واريز كردم و 
قرار داد خريد خودرو را هم با هم امضا كرديم. 
ساعتي بعد از نوشتن قرار داد، نيما تماس گرفت 
و گفت كه خودروي مناس��بي پيدا كرده و آن 
را به من تحويل داد. من هم خ��ودرو را تحول 
گرفتم و قرار ش��د كه براي انتقال سند با من 
تماس بگيرد. س��اعتي بعد بود كه نيما تماس 

گرفت و گفت كه متوجه شده خودرويي كه به 
من داده دچار نقص فني است و خواست كه آن 
را به او برگردانم تا در مدت يك هفته خودروي 
مناسب تري به من بدهد. من كه به نيما اعتماد 
داشتم قبول كردم و خودرو را به او تحويل دادم. 
بعد از آن هر چه با نيما تماس گرفتم گوش��ي 
تلفن همراهش خاموش بود. فهميدم كه او به 
اين ش��يوه از من كالهبرداري كرده است كه 

درخواست كمك دارم. 
بررس��ي ش��كايت هاي مطرح ش��ده حكايت 
از اين داش��ت كه نيما از ش��اكيان بين 20 تا 
40 ميليون تومان پول گرفته و به اين شيوه از 

آنها كالهبرداري كرده و متواري شده است. 
در حالي كه بر تعداد ش��اكيان اضافه مي شد، 
كارآگاهان پليس موفق ش��دند مخفيگاه نيما 
را در غرب تهران شناسايي و 27 بهمن ماه او را 
بازداشت كنند. نيما وقتي با شاكيان مواجه شد 
چاره اي جز اعتراف نداشت. او گفت: سال ها بود 
كه صاحب نمايشگاه خودرو بودم. يكسال قبل 
بود كه اين نقشه به ذهنم رسيد و تصميم گرفتم 
كه آن را اجرا كنم براي همين نمايش��گاهم را 
تعطيل كردم. مطابق نقش��ه با مشترياني كه 
در س��ال ها جمع كرده بودم تماس مي گرفتم 
و به عنوان پيش پرداخت مبلغ��ي از آنها پول 
مي گرفت��م و خودروي��ي را هم تحويل ش��ان 
مي دادم. ساعتي بعد هم تماس مي گرفتم و با 
ادعاي اينكه خودرو دچار نقص فني است آن را 
پس مي گرفتم و ديگر به تماس هاي شان جواب 

نمي دادم تا اينكه شناسايي و بازداشت شدم. 
سرهنگ كارآگاه علي عزيز خاني، رئيس پايگاه 
هش��تم پليس آگاهي پايتخت در حال حاضر 
40 نفر از ش��اكيان عليه نيما شكايت كرده اند 
و ارزش ريالي پرون��ده هم بيش از يك ميليارد 
تومان اس��ت. وي ادامه داد به دستور بازپرس 
شعبه دوم دادسراي ناحيه 10 تهران تحقيقات 
براي كشف جرائم بيشتر متهم در جريان است. 

كشف 300 هزار عدد انواع مواد محترقه غيرمجاز 
سركالنتر هفتم پايتخت از دستگيري كشف 300 هزار انواع مواد محترقه غيرمجاز در انباري در 

مركز تهران و بازداشت يك متهم خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ دوستعلي جليليان گفت: مأموران پليس با دريافت خبري درباره دپو و 
توزيع مقدار زيادي مواد محترقه در مغازه اي در بازار حضرتي موضوع به صورت ويژه در دستور كار 
مأموران پليس سركالنتري هفتم تهران بزرگ قرار گرفت. مأموران بعد از انجام تحقيقات اوليه راهي 
محل شدند و همزمان با دستگيري متهم 100 هزار عدد انواع مواد محترقه غير مجاز كشف كردند. در 
شاخه ديگري از تحقيقات پليسي مشخص شد كه متهم در انباري در همان حوالي مقدار فراواني مواد 
محترقه غير مجاز دپو كرده است. كه در بازرسي از اين محل نيز 200 هزار انواع مواد محترقه غير مجاز 
ديگر كشف شد. سرهنگ جليليان گفت: در مجموع 300 هزار انواع مواد محترقه كشف كردند و متهم 

براي سير مراحل قانوني در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت. 

اعتراف دزد سا بقه دار به سرقت از پسران نوجوان
دزد سابقه دار كه با پرسه در پارك هاي جنوب تهران گوشي تلفن همراه نوجوانان را سرقت 

مي كرد بار ديگر بازداشت شد. 
به گزارش جوان، ظهر روز شنبه سوم اسفند ماه دو پسر نوجوان همراه خانواده هاي شان وارد كالنتري 
شده و به مأموران پليس گفتند كه مردي سارق گوشي تلفن همراه شان را سرقت كرده است. يكي از 
آنها گفت: ما در پارك نزديك خانه مان با گوشي هاي تلفن همراهمان در حال بازي بوديم كه مردي 
جوان با تهديد چاقو گوشي هايمان را سرقت كرد و گريخت. با اطالعاتي كه دو نوجوان در اختيار پليس 
گذاشتند مأموران در محل حاضر شدند و با بررسي دوربين هاي مداربسته تصوير متهم را به دست 
آوردند. بررسي ها نشان داد كه متهم از مجرمان سابقه داري است كه قباًل به اتهام سرقت بازداشت 
شده و به زندان افتاده است. بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه مأموران راهي مخفيگاه متهم 
شده و او را بازداشت و چند گوشي سرقتي از او كشف كردند. متهم 25 ساله در اولين بازجويي ها به 

سرقت از نوجوانان اعتراف كرد. 

بازگشت دوباره سارقان 
سابقه دار به زندان

سه سارق س�ابقه دار كه بعد از رهايي از زندان باند 
سرقت تشكيل داده بودند، دوباره بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، تحقيقات كارآگاهان پايگاه شش��م 
پليس آگاهي تهران براي بازداشت اعضاي اين باند از 
آذرماه امسال و همزمان با سرقت هاي مشابه در شرق و 

جنوب شرق تهران به جريان افتاد. 
يكي از شاكيان در طرح شكايت اوليه خود به مأموران 
كالنتري 110 شهدا گفته بود، ساعت10شب 22 آذرماه 
براي انج��ام كاري خانه را ترك ك��ردم. وقتي به خانه 
برگشتم ديدم كه در خانه تخريب شده و مقدار زيادي 
پول نقد، طال و لوازم باارزش كه 80ميليون تومان ارزش 

داشت سرقت شده است. 
كارآگاهان پليس با بررسي شكايت هاي مطرح شده 
و بازبيني دوربين هاي مداربسته موفق شدند يكي از 
سارقان  را كه مردي 31 ساله به نام منصور بود شناسايي 
كنند. منصور از سارقان س��ابقه دار منازل بود كه قباًل 
به همين اتهام بازداش��ت ش��ده و به زندان افتاده بود. 
تحقيقات بعدي مشخص شد  كه منصور به تازگي از 
زندان آزاد شده و با تشكيل باند سريال سرقت هايش را 
شروع كرده است. بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود 
كه مخفيگاه منصور حوالي شهر ري شناسايي و متهم به 

همراه دو همدستش بازداشت شد. 
سه متهم در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي از خانه ها 
اعتراف كردند. منصور گفت: ما س��ه نفر قباًل به اتهام 
سرقت بازداشت ش��ده و به زندان افتاده بوديم. ما در 
زندان با هم آشنا شديم و چهار ماه قبل كه آزاد شديم 
بيكار بوديم. بعد از آن بود كه من به دوستانم پيشنهاد 
سرقت از منازل را دادم. ما با پرسه در كوچه و خيابان ها 
خانه هاي خالي را شناسايي كرده  و با تخريب در وارد 
می شديم و سرقت مي كرديم. اموال سرقت شده را هم 

به مردي 54 ساله به نام جواد مي فروختيم. 
با اطالعاتي كه منص��ور در اختيار پليس گذاش��ت، 
مخفيگاه جواد هم شناسايي و متهم بازداشت و مقدار 

زيادي از اموال سرقتي كشف شد. 
سرهنگ كارآگاه بهزاد اختياري، رئيس پايگاه ششم 
پليس آگاهي پايتخت گفت: اعضاي باند بعد از اعتراف 
به س��رقت هاي س��ريالي و انجام تحقيقات به دستور 
بازپرس شعبه سوم، بازپرسي دادسراي ناحيه 34 تهران 

راهي زندان شدند. 

كالهبرداري به بهانه
 فروش دالر ارزان قيمت 

كالهبردار  سابقه داري كه به بهانه فروش دالر ارزان 
قيمت از شهروندان كالهبرداري مي كرد به دام افتاد. 
به گزارش جوان، چندي قبل مرد طال فروشي در تهران 
به اداره پليس رفت و از  متهم سابقه داري به نام شايان به 

اتهام كالهبرداري شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گف��ت: من طالفروش��م و 
از ش��هرهاي مختلف ط��ال مي خرم و با س��ود اندكي 
مي فروشم. 10 س��ال قبل با مردي به نام شايان كه او 
هم در طالفروش��ي كار مي كرد آشنا ش��دم. آن زمان 
او نيم كيلو طال از من خري��د و پولش را پرداخت نكرد 
كه از او ش��كايت كردم و به زندان افتاد. پس از مدتي 
خانواده اش مقدار زيادي از پول م��را پرداخت كردند 
و من رضايت دادم و از زندان آزاد شد، البته 2ميليون 
تومان آن باقي ماند تا اينكه مدتي قبل دوباره به سراغم 
آمد و گفت قصد دارد بدهي اش را جبران كند. او گفت 
كه با مردي آشنا اس��ت كه از خارج دالر وارد مي كند 
و مي تواند ب��ه قيمت پايين تر از بازار به من بفروش��د. 
به هرحال او با چرب زباني دوباره مرا فريب داد و من هم 
اين بار 400 گرم طال به او دادم كه دالر به من بدهد كه 
ناگهان ناپديد شد.  با طرح اين شكايت ، مأموران پليس 
تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي مرد كالهبردار 
آغاز كردند كه دريافتند شايان در اين مدت از سه زن 
و يك مرد ديگر به بهان��ه ف��روش دالر ارزان از 30 تا 

100 ميليون تومان از آنها كالهبرداري كرده است. 
يكي از شاكيان كه زن ميانسالي بود، گفت: مدتي قبل 
داخل خيابان سوار خودروي مسافركشي شدم كه راننده 
آن مرد ميانسال خوش زباني بود. او مدعي شد كه يكي از 
دوستانش از خارج دالر وارد مي كند و مي تواند به قيمت 
پايين به ما بفروشد. من 100 ميليون تومان به او دادم و 
در مقابل هم او به من شمش طاليي به امانت داد و قرار 
شد بعد از اينكه دالر ها را به من تحويل بدهد شمش طال 
را به او برگردانم. مدتي گذشت از او خبري نشد تا اينكه 
شمش طال را به طالفروشي بردم و فهميدم تقلبي است 

و او از من كالهبرداري كرده است. 
مأموران در ادامه تحقيقات،  شايان را شناسايي و دستگير 
كردند. متهم در بازجويي ها به كالهبرداري از چهارزن 
و دو مرد اعتراف كرد و گفت به خاطر اينكه بدهي هاي 
قبلي اش را پرداخت كند تصميم به كالهبرداري كرده 
است. تحقيقات از متهم به دستور قاضي دادسراي ويژه 
سرقت براي شناسايي مالباختگان احتمالي ادامه دارد. 

 

 كرونا، سارق كيف دالر را گرفتار كرد

قاتل كابل  دزد  قصاص  شد 
س�ارق كابل دزدي ك�ه عالوه بر س�رقت هاي 
س�ريالي در ته�ران دس�ت ب�ه قت�ل دو 
نف�ر ه�م زده ب�ود، در زن�دان رجايي ش�هر 
ش�د.  آويخت�ه  مج�ازات  دار  ب�ه  ك�رج 
به گزارش جوان، متهم مرد جواني به نام عرش��يا 
است كه 7 ارديبهشت  س��ال 1395 در شهرستان 
ش��ازند اراك به اتهام س��رقت كابل برق دستگير 
ش��د كه در بازجويي  ها عالوه بر 31 فقره س��رقت 
از ش��هرهاي مختلف به دو قت��ل در پايتخت هم 

اعتراف كرد. 
آن روز مأموران پليس شازند اراك هنگام گشت زني 
در شهر به مرد جواني كه روي پل عابر پياده اي در 
حال سرقت كابل بود مشكوك و براي دستگيري 
وي وارد عمل شدند. متهم دقايقي پس از فرار در 
دام مأموران پليس گرفتار ش��د و مأموران هم در 
بازرسي وس��ايل او حدود 30 كيلو  گرم كابل برق 

سرقتي كشف كردند. 
در حالي كه متهم مدعي بود براي اولين بار دست 
به سرقت زده است، بررس��ي هاي مأموران پليس 
حكايت از اين داشت عرشيا، س��ارق سابقه داري 
است كه در شهرهاي مختلف دست به سرقت زده 

و حتي به زندان هم رفته است. 
عرش��يا وقتي با دالي��ل و مدارك روبه رو ش��د به 
31 فقره سرقت از شهرهاي تهران، اصفهان، كاشان 

و قزوين اعتراف كرد . 
وي گفت: از دوران كودكي با پدرم اختالف داشتم 
و تا دوران نوجواني بارها با هم درگير شده بوديم كه 
در نهايت پنج سال قبل از خانه مان كه در يكي از 
شهرهاي غربي كشور است، فرار كردم. پس از اين 

آواره كوچه و خيابان ش��دم و از طرفي هم به مواد 
مخدر معتاد ش��دم و به همين دليل براي هزينه 
اعتيادم مجبور بودم س��رقت كنم. ابتدا با يكي از 
دوستانم كه در خيابان با او آشنا شده بودم سرقت 
مي كردم اما مدتي بعد او در حادثه تصادفي فوت 
كرد و من تنها شدم. در اين مدت 269 كيلو گرم و 
400 متر كابل از شهرهاي مختلف سرقت كردم. 
در اين مدت جايي براي زندگي نداشتم و بيشتر به 
صورت كارتن خواب در پارك ها مي خوابيدم و براي 
اينكه دستگير نش��وم از اين شهر به آن شهر كوچ 

مي كردم تا اينكه در شازند دستگير شدم. 
   اعتراف به 2 قتل در تهران 

متهم در ادامه تحقيقات به دو قتل هم در پايتخت 
اعتراف كرد و گفت كه در اين مدت عذاب وجدان 

زيادي داشته و االن تصميم گرفته است به دو قتلي 
كه انجام داده اعتراف كند و از عذاب وجدان رهايي 
يابد.  وي در توضيح دو قتل گفت: آبان سال 93 در 
حوالي بزرگراه كردستان حوالي يوسف آباد ايستاده 
و منتظر طعمه اي بودم كه از او سرقت كنم كه با پير 
زني روبه رو شدم. به طرفش رفتم كه از او سرقت كنم 
اما پير زن در مقابل م��ن مقاومت كرد كه عصباني 
شدم و با آجر چند ضربه به سرش زدم و از محل فرار 
كردم. پس از اين حادثه مدتي از تهران فرار كردم 
و به شهرهاي ديگر رفتم و مشغول سرقت شدم تا 
اينكه مدتي بعد به تهران برگشتم و دومين جنايت 
را مرتكب شدم.  وي درباره دومين قتل هم گفت: 
غروب روز 11 دي س��ال 93 بود كه براي تفريح به 
پارك اركيده در غرب تهران رفته بودم كه ديدم يكي 

از دوستانم به نام نويد همراه دختر جواني در يكي از 
آالچيق ها پارك نشسته و با هم حرف مي زنند. وقتي 
به آنها نزديك شدم به نويد گفتم كه چرا دختر مردم 
را فريب داده و به پارك  آورده است كه مدعي شد او 
نامزدش است. نويد در ادامه با من مشاجره لفظي و 
فحاشي كرد كه با چاقو ضربه اي به او زدم و از پارك 
گريختم. پس از اين حادثه ع��ذاب وجدان گرفتم 
و چند باري خواس��تم خودم را به كالنتري معرفي 
كنم اما ترس��يدم و از تهران به يكي از شهرها رفتم 
و در آنجا شروع به سرقت كردم.  متهم در حالي كه 
از سوي قضات شعبه دادگاه بخش زاليان اراك به 
حبس محكوم شده بود، براي ادامه تحقيقات درباره 
قتل هاي انجام شده به دادسراي امور جنايي تهران 

منتقل شد.
 عرشيا در تهران به قتل مرد جوان و زن سالخورده 
در دو حادثه جداگان��ه اعتراف ك��رد. مأموران در 
بررس��ي هاي پرونده ه��اي جناي��ي دريافتند در 
تاريخ هاي گفته شده از سوي متهم دو جسد از سوي 
مأموران كشف شده است. بنابراين با مشخص شدن 
صحت اعترافات متهم، كيفرخواست وي به اتهام دو 
قتل صادر شد و در نهايت قاتل در يكي از شعبه هاي 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران به دو بار قصاص 
محكوم شد.  رأي دادگاه پس از تأييد در ديوان عالي 
كشور براي اجرا به شعبه اجراي احكام دادسراي امور 
جنايي تهران فرستاده شد و سرانجام متهم چند روز 
قبل پس از گرفتن استيذان حكمش در زندان رجايي 

شهر قصاص شد. 
بدين ترتيب پرونده قاتل كابل دزد براي هميشه 

بسته  شد. 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

كارت شناسايى و بيمه نامه شخص ثالت  خودرو پرايد تيپ جى 
تى ايكس اى  مدل 1386به رنگ نقره اى متاليك به شماره پالك 
ايران 21 - 752 د 69 به  شماره موتور 2261511 و شماره شاسى  
ملى  كد  با  زكى  حجت  آقاى  به  متعلق   S1412286674634

1670968110  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
پروانه اشتغال به كار مسكن و ساختمان شركت 
افرند آفرين آسيا  مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. گلستان

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى باشد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهركرد  بخش ده استان چهارمحال و بختيارى 

 امالك واقع در مزرعه حاجى اباد شهركرد بشماره پالك ثبتى 12 – اصلى 
- 333 فرعى آقاى صادق طاهرى سرتشنيزى ششدانگ يكباب خانه به مساحت 186,72 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از رستم عبدالبنايى 

امالك واقع در قريه فرخشهر به شماره پالك ثبتى 22 – اصلى 
- 3061 فرعى آقاى على رضا شاه قلى قهفرخى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 207/43 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از سيد حميد طاهرى 

- 5819  فرعى اقاى حسن صابرى مقدم ششدانگ يك باب خانه به مساحت 213/22 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از پرويز مشرف
امالك واقع در مزرعه نوغفران از مزارع شهر كيان  بشماره پالك 49- اصلى 

- 61 فرعى آقاى شهاب نكويى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه بمساحت 201,22 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از هرمز نكويى و شركاء 
امالك واقع در قريه هفشجان به شماره پالك 221- اصلى 

- 4836 فرعى اقاى اكبرى نصيرى هفشجانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 178/81متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از پرويز حق شناس
- 4967 فرعى خانم زهرا آ هنگ جونقانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 177/34 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از هرمز عالى پورهفشجانى

به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طريق روزنامه كثير االنتشار و محلى آگهى و در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى صادره اعتراضى داشته باشند بايد تا دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها 
و از تاريخ الصاق آگهى در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهركرد تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت ناحيه دو شهركرد تحويل دهد. در اين صورت اقدامات 
ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد با معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه 

نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
ايرج عليارى-  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهرستان شهركرد
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/12/10- نوبت دوم: يك شنبه 98/12/25

به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات 
مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:

پي�ك موت�وري خيانت�كار كه با س�رقت 
كي�ف دالر صاحب�كارش قصد داش�ت از 
كش�ور خارج ش�ود به دليل بس�ته بودن 
مرز ب�ه خاط�ر انتش�ار وي�روس كرونا به 
خان�ه برگش�ت و گرفت�ار پلي�س ش�د. 
به گزارش جوان، پنجم اس��فندماه امس��ال 
مردي ميانس��ال وارد كالنتري 169 مشيريه 
ش��د و مأموران پليس را از گم شدن ناگهاني 
پسر 23 س��اله اش با خبر كرد. او گفت: پسرم 
به عنوان پيك موتوري در يك شركت توليد 
چرم كار مي كند. او صبح ديروز مثل هميشه 
راهي محل كار شد و ديگر به خانه برنگشت. از 
روز گذشته هر چه با او تماس گرفتيم گوشي 
تلفن همراهش خاموش است. همكارانش هم 
به ما گفته اند كه س��اعتي را در شركت بوده 
و بعد براي انجام كاري بي��رون رفته و ديگر 
برنگشته اس��ت. مرد ميانس��ال ادامه داد: از 
ديروز با دوستان و بستگان تماس گرفته ايم 
اما كسي از او خبر ندارد. به چند بيمارستان 
هم سركشي كرده ايم، اما اثري از پسرم پيدا 
نكرديم ت��ا اينكه تصميم گرفتي��م پليس را 
از ماجرا با خب��ر كنيم.  بعد از مطرح ش��دن 
شكايت مشخصات پسر گمشده به گشت هاي 
پليس و كالنتري هاي ديگر اعالم شد. در حالي 
كه بررسي ها در جريان بود مدير شركتي كه 
پسر گمشده در آن كار مي كرد، هم وارد اداره 

پليس شد و ماجراي تازه اي را مطرح كرد. او 
گفت: پسر جوان به عنوان پيك موتوري در 
ش��ركت من كار مي كرد و به خاطر اعتمادي 
كه به او داش��تم كار جابه جايي پول را هم به 
او سپرده بودم. روز گذش��ته كيف محتواي 
دالر به ارزش 900 ميليون تومان را به او دادم 
تا به شركت ديگري منتقل كند. ساعتي كه 
گذشت ديگر از او خبري نشد و هر چه با تلفن 
همراهش هم تماس گرفتم، گوشي او خاموش 
بود. وقتي تحقيق كردم متوجه شدم كه پول را 
هم به مقصد نرسانده و درخواست مي كنم كه 
در اين باره تحقيق كنيد.  بعد از مطرح شدن 
گمش��دن كيف حاوي دالر مأموران پليس 
احتمال دادند كه مردجوان در جريان سرقت 
دالرها نقش داشته باشد، بنابراين تحقيقات 

بيشتر در اين باره ادامه پيدا كرد. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات ودر حالي كه 
بررسي ها ادامه داش��ت روز ششم اسفندماه 
پس��ر جوان همراه پ��درش وارد كالنتري و 
مدعي ش��د كه س��ارقان كيف حاوي دالر را 
سرقت كرده اند. او گفت: روز حادثه از شركت 
چرم خارج شدم تا كيف را به مقصد برسانم. 
در محلي خلوت دو مرد ج��وان به من حمله 
كردن��د و بعد از ضرب و ج��رح من و تخريب 
كردن موتورس��يكلتم كيف ح��اوي دالر را 

سرقت و فرار كردند. 

بعد از مطرح شدن اين ادعا بود كه پسر جوان 
به دس��تور قاضي به پزش��كي قانوني منتقل 
ش��د. وقتي گزارش كارشناسي نشان داد كه 
زخم هاي ايجاد ش��ده از س��وي فرد ديگري 
ايجاد نشده است، پس��ر جوان بار ديگر مورد 

بازجويي قرارگرفت. 
متهم كه چاره اي جز اعتراف نداشت با گريه 
به س��رقت كيف دالر اقرار ك��رد و گفت: روز 
حادثه بعد از اينكه مدير ش��ركت كيف را به 
دس��ت من داد و گفت كه حاوي مقدار دالر 
به ارزش 900 ميليون تومان اس��ت وسوسه 
ش��دم كه كيف را س��رقت كنم. براي همين 
كيف را سرقت كردم و تصميم گرفتم خودم 
را به مرز غربي كشور برسانم و از كشور خارج 
شوم. وقتي به مرز رس��يدم ديدم كه به علت 
بروز ويروس كرونا مرز بسته است. من كه راه 
فراري نداشتم به تهران برگشتم و كيف را زير 
كاميونت پدرم جاس��از ك��ردم و با طرح يك 
سناريوي دروغين قصد فريب پليس را داشتم 
كه دستم رو شد و گرفتار شدم. با اطالعاتي كه 
متهم در اختيار پليس گذاشت مأموران كيف 
حاوي دالر را كش��ف كردند و به صاحب آن 
بازگرداندند.  سرهنگ سيد امين موسوي پور، 
رئيس كالنتري 169 مش��يريه گفت: بعد از 
اعتراف متهم به سرقت، وي به همراه پرونده 

در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت. 

درخواست اشد مجازات 
براي سارقان خشن غرب تهران

دو مرد و يك زن كه در پوش�ش مس�افربر ب�ا تهديد 
مس�افران از آنه�ا س�رقت مي كردن�د در دادگاه 
كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه ش�دند. 
به گزارش جوان، اين پرونده از فروردين سال قبل و همزمان با 
طرح شكايت هاي مشابه عليه اين باند در دستور كار مأموران 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت. بررسي شكايت هاي مطرح 
ش��ده كه همگي در غرب تهران در حال رقم خوردن بود، 
حكايت از اين داشت كه دو مرد و يك زن سوار بر خودروي 
پژو، شهروندان را س��وار كرده و با تهديد چاقو اموالشان را 

سرقت مي كنند. 
در حالي كه تحقيقات پليس در جريان بود يكي از شاكيان 
اولين سرنخ را به دست پليس داد. او گفت: در ميدان صنعت 
سوار يك خودروي پژو مسافربر شدم تا به ميدان كاج بروم. 
به جز راننده كه مردي جوان بود زني به عنوان مس��افر در 
صندلي جلو و مرد جواني هم در صندلي عقب نشسته بود. 
راننده هنوز مسافت زيادي را طي نكرده بود كه مردي كه 
كنارم نشسته بود، چاقويي زير گلويم گذاشت و با تهديد پول، 
گوشي تلفن همراه و كارت عابربانكم و رمز آن را گرفت. آنها با 
تهديد، موجودي حسابم را خالي و من را در محلي خلوت از 
ماشين بيرون انداخته و فرار كردند. هنگام دور شدن خودرو 

توانستم شماره پالك را به حافظه ام بسپارم. 
با اطالعاتي كه ش��اكي در اختيار پليس گذاشت مأموران 
موفق ش��دند يكي از متهمان را كه مردي به نام جواد بود 
شناسايي و بازداش��ت كنند. جواد وقتي از سوي شاكيان 
شناسايي شد دو همدستش تورج و شيرين را هم به پليس 

معرفي كرد كه هر دو بازداشت شدند. 
اعضاي بان��د در بازجويي ها به س��رقت هاي س��ريالي از 
ش��هروندان به اين ش��يوه اعتراف كردند. با كامل ش��دن 
تحقيقات و در حالي كه 16 نفر عليه اعضاي باند ش��كايت 

كرده بودند پرونده با صدور كيفرخواست به   شعبه 12 دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 

ابتداي جلسه رسيدگي شاكيان يك به يك در جايگاه حاضر 
شدند و عليه متهمان اعالم جرم كردند. يكي از آنها گفت: روز 
حادثه در ميدان كاج منتظر تاكسي بودم تا به ميدان فرهنگ 
بروم كه پژوی مسافربر توقف كرد و بعد از گفتن مسيرم به 
راننده كه مردي جوان بود در صندلي عقب سوار شدم. به 
جز من، زني به عنوان مسافر در صندلي جلو و مردي جوان 
هم در صندلي عقب نشسته بود. قبل از رسيدن به ميدان 
كاج تصميم گرفتم كه پياده شوم. وقتي خودرو توقف كرد 
مردي كه كنارم نشسته بود ناگهان با چاقو من ر اتهديد كرد 
و كاپشنم را روي سرم كشيد. فهميدم كه در دام زورگيران 
گرفتار شده ام. آنها با تهديد 400 دالري كه همراه داشتم به 
همراه 400 هزار تومان پول نقد و كارت عابربانك و رمزش 
را از من گرفتند. بعد 17 ميليون تومان از حسابم برداشت 
كردند و من را از ماش��ين بيرون انداخته و گريختند كه از 
آنها شكايت دارم. شاكي گفت: من بعد از حادثه دچار ترس 
زيادي شدم و ديگر نمي توانم سوار خودروهاي مسافربر شوم 

براي همين براي متهمان درخواست اشد مجازات دارم. 
در ادامه جواد به عنوان سركرده باند در جايگاه قرار گرفت 
و اتهام 16 فقره سرقت به همراه اعضاي باندش را قبول كرد. 
شيرين به عنوان يكي از اعضاي باند هم به دادگاه گفت: من 
و جواد به هم عالقه داشتيم و قصد داشتيم ازدواج كنيم اما 
جواد پول نداش��ت. او من را وارد باند سرقت كرد تا پولدار 
شويم و شرايط ازدواجمان را فراهم كنيم. من در صندلي 
جلو سوار مي شدم تا مسافران اعتماد كرده و سوار شوند و 
بتوانيم از آنها اخاذي كنيم. سومين عضو باند هم همدستي 
در سرقت هاي س��ريالي را پذيرفت. هيئت قضايي بعد از 

شنيدن دفاعيات متهمان وارد شور شد. 

به جوان 
دوباره نگاه كن

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

كارت شناسايى و بيمه نامه شخص ثالت  خودرو پرايد تيپ جى 
تى ايكس اى  مدل 1386به رنگ نقره اى متاليك به شماره پالك 
ايران 21 - 752 د 69 به  شماره موتور 2261511 و شماره شاسى  
ملى  كد  با  زكى  حجت  آقاى  به  متعلق   S1412286674634

1670968110  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
پروانه اشتغال به كار مسكن و ساختمان شركت 
افرند آفرين آسيا  مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. گلستان

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر مى باشد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهركرد  بخش ده استان چهارمحال و بختيارى 

 امالك واقع در مزرعه حاجى اباد شهركرد بشماره پالك ثبتى 12 – اصلى 
- 333 فرعى آقاى صادق طاهرى سرتشنيزى ششدانگ يكباب خانه به مساحت 186,72 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از رستم عبدالبنايى 

امالك واقع در قريه فرخشهر به شماره پالك ثبتى 22 – اصلى 
- 3061 فرعى آقاى على رضا شاه قلى قهفرخى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 207/43 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از سيد حميد طاهرى 

- 5819  فرعى اقاى حسن صابرى مقدم ششدانگ يك باب خانه به مساحت 213/22 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از پرويز مشرف
امالك واقع در مزرعه نوغفران از مزارع شهر كيان  بشماره پالك 49- اصلى 

- 61 فرعى آقاى شهاب نكويى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه بمساحت 201,22 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از هرمز نكويى و شركاء 
امالك واقع در قريه هفشجان به شماره پالك 221- اصلى 

- 4836 فرعى اقاى اكبرى نصيرى هفشجانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 178/81متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از پرويز حق شناس
- 4967 فرعى خانم زهرا آ هنگ جونقانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 177/34 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از هرمز عالى پورهفشجانى

به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طريق روزنامه كثير االنتشار و محلى آگهى و در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى صادره اعتراضى داشته باشند بايد تا دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها 
و از تاريخ الصاق آگهى در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهركرد تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت ناحيه دو شهركرد تحويل دهد. در اين صورت اقدامات 
ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد با معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه 

نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
ايرج عليارى-  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهرستان شهركرد
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/12/10- نوبت دوم: يك شنبه 98/12/25

به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات 
مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
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