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بازيك�ن س�ابق تي�م فوتب�ال امي�د 
در  اس�ت  مته�م  پرس�پوليس ك�ه 
جري�ان درگي�ري م�رد همس�ايه را 
به قتل رس�انده اتهامش را ان�كار كرد. 
به گزارش جوان، 24 اسفند سال گذشته قاضي 
ساسان غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از 
مرگ مشكوك مرد سالخورده اي در بيمارستان 
ش��هداي تجريش با خبر و هم��راه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل 
شد. بررسي ها نشان داد مرد 75 ساله اي به نام 
صمد 29 روز قبل در پاركينگ محل سكونتش 
در جريان درگيري با يكي از همسايه ها زخمي 

و بعد از انتقال به بيمارستان فوت مي شود. 
در نخس��تين گام خان��واده صم��د از پس��ر 
همسايه ش��ان نويد و مادرش ب��ه اتهام قتل 
ش��كايت كردند. گزارش پزشكي قانوني هم 
نشان داد صمد بر اثر نارسايي تنفسي به دنبال 
خونريزي مغزي ناشي از اصابت جسم سخت به 
سرش فوت شده است. تحقيق از شاهدان هم 
نشان داد صمد روز حادثه با خانواده همسايه 
درگير شده اما كسي متوجه نشده است چه 
كسي به سر او ضربه زده است. يكي از اعضاي 
خانواده صمد گفت: ساعت 9:30 صبح پدرم به 
پاركينگ رفته بود كه با خودرواش بيرون برود 
اما همس��ايه مان طوري خودروشان را پارك 
كرده بودن��د كه پدرم قادر ب��ه جابه جا كردن 
ماشينش نش��ده بود. وقتي صداي درگيري 
آنها را ش��نيديم به پاركينگ رفتيم و ديديم 
سر و صورت پدرمان خوني اس��ت كه او را به 

بيمارستان منتقل كرديم. 
آقاي گل بودم 

پسر همسايه در بازجويي ها گفت: من ورزشكار 
حرف��ه اي هس��تم و از دوران كودكي فوتبال 
بازي مي كردم ت��ا جايي كه عض��و تيم اميد 
پرس��پوليس ش��دم و به عنوان مهاجم بازي 
مي كردم و دربازي ها آقاي گل شدم. وي ادامه 
داد: در يك بازي حس��اس دچار مصدوميت 
شديد شدم به طوريكه پزشكان اعالم كردند 
بايد بازي فوتبال را براي هميشه كنار بگذارم 
و بدين ترتيب از فوتبال فاصله گرفتم و شغل 
آرايشگري را براي خودم انتخاب كردم و االن 

هم مغازه آرايشگري دارم. 
وي درب��اره روز حادثه گفت: چن��د روز قبل 
از حادثه تع��دادي از بس��تگان نزديكمان از 
شهرستان مهمان ما ش��دند. دوست داشتم 
آنها را براي تفريح به اطراف تهران ببرم براي 
همين خودروي پرايد دايي ام را امانت گرفتم 
و به خانه مان آوردم. م��ا پاركينگ نداريم، اما 
از آنجايي كه خودرو امانت بود تصميم گرفتم 
كنار باغچه داخل پاركينگ كه ماشيني پارك 
نمي ش��د، خودرو را پارك كنم. صبح روز بعد 
متوجه سر و صداي صمد ش��دم كه به پارك 
خودرو اعتراض داش��ت. پس از اين مادرم از 
من خواس��ت خودرو را بردارم ت��ا قائله ختم 
شود. من هم خودرو را به خانه دايي ام بردم، اما 
وقتي برگشتم ديدم كه مادرم بي هوش شده و 
صمد هم حالش خوب نيست كه دقايقي بعد 
اورژانس آمد و صمد را به بيمارستان منتقل 
ك��رد. وي در پايان گفت: م��ن نمي دانم چه 
كسي ضربه به مرد همسايه زده است و اينكه 
خانواده اش مدعي هستند من به سر پدر آنها 

ضربه زده ام، قبول ندارم. 
مادر او هم گفت: ما 10 ماه اس��ت كه در اين 
آپارتمان مستأجر هستيم و در اين مدت صمد 
هميش��ه به بهانه هاي مختلف با ما مشاجره 
لفظي مي كند. او يك روز به چكه كردن لوله ها 
به ما گير مي داد يك روز ديگر هم بهانه ديگري 
مي گرفت تا اينكه روز حادثه به خاطر پارك 
خودرو با من درگير شد. آن روز پسرم خودرو 
را از پاركينگ بيرون برد كه صمد با من درگير 
شد و حتي به صورتم سيلي زد كه از حال رفتم 
و ديگر نفهميدم صمد چطوري زخمي و حالش 
بد شد. دختر زن ميانسال هم در بازجويي ها 

حرف هاي مادرو برادرش را تأييد كرد. 
در حالي كه اعضاي اي��ن خانواده منكر ضربه 
زدن به مرد فوت شده هستند، قاضي ساسان 
غالمي ب��ه كارآگاهان اداره دهم دس��تور داد 
عالوه بر تحقيق از پسر فوتباليست و اعضاي 
خانواده اش از همس��ايه ها و ش��اهدان عيني 
هم دوباره تحقيق شود و چنانچه محل حادثه 
مجهز به دوربين مداربسته است، فيلم آن روز 
را هم بررسي كنند تا عامل ضربه به سر صمد و 

چگونگي زخمي شدن وي مشخص شود. 

دو م�رد ك�ه ب�ه اته�ام همدس�تي در 
قت�ل صاح�ب چن�د نانواي�ي تح�ت 
تعقي�ب بودن�د هن�گام پرس�ه زني در 
دادس�راي امور جنايي بازداشت شدند. 
به گزارش ج��وان، چند روز قب��ل مأموران 
حفاظت دادسراي امور جنايي تهران متوجه 
رفتارهاي مش��كوك دو مرد جوان ش��دند 
كه در حال ح��رف زدن با برخ��ي متهمان 
بودند. آنها درباره پرونده قت��ل مردي نانوا 
كه 17 خردادماه به قتل رسيده  بود در حال 
تحقيق بودن��د كه مأموران دادس��را آنها را 

بازداش��ت و براي بررس��ي به شعبه شش��م 
دادسرا منتقل كردند. بازپرس بعد از گشودن 
پرونده قتل نانوا بود كه با تصوير دو مظنون 
مواجه شد كه پليس از 17 خرداد ماه آنها را 
تحت تعقيب قرار داده بود بنابراين هر دو به 
دستور قاضي بازداش��ت شدند. آنها گفتند: 
17 خرداد ماه دوس��تمان به اتهام قتل نانوا 
بازداشت شد و از آن روز ما مي ترسيديم كه 
مبادا دوستمان ما را به پليس معرفي كرده 
باشد. امروز براي پرس و جو به دادسرا آمده 

بوديم كه گرفتار شديم. 

بازداشت همدستان قاتل نانوا در دادسرا 

 تحقيق از آقاي گل سابق 
تيم اميد پرسپوليس به اتهام قتل

 مرگ 3 کودک
در کانال آب 

جانشين انتظامي شهرستان برخوار استان اصفهان از غرق شدن 
س�ه كودك كه خواهر و برادر بودند در يك كانال آب خبر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ حجت فرهادي گفت: مأموران پليس 
شهرستان برخوار و امدادگران بعد از اطالع از حادثه غرق شدگي 

چند نفر در يكي از كانال هاي آب در محل حاضر شدند. 
وي ادامه داد: بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل نشان داد 
كه پسر پنج ساله و دو دختر 12 و 6 ساله كه خواهر و برادر بودند، 
هنگام بازي كردن اط��راف كانال آب به عل��ت نامعلومي به آب 
سقوط كرده و غرق شده اند. وي گفت: با تالش گروه هاي امدادي، 
جسد دونفر از آنها از آب خارج شد ولي جس��د يكي از كودكان 

پيدا نشده است. 

 فوت 6 سرنشين پژو 
در تصادف با کاميون

شش سرنش�ين خودروي پژو در تصادف با كاميون در محور 
قزوين به كرج جان باختند. 

به گزارش جوان، سرهنگ قدرت حس��ني، سرپرست پليس راه 
استان قزوين گفت: دو روز قبل مأموران پليس راه قزوين از حادثه 
رانندگي در آزاد راه قزوين به كرج با خبر ش��ده و در محل حاضر 
شدند. بررسي ها نشان داد كه شش سرنش��ين خودروي پژو در 
تصادف با كاميون به علت ش��دت جراحت در دم جان باخته اند. 

بي توجهي راننده كاميون به جلو علت حادثه اعالم شده است.

 کشف عتيقه هاي هزاره اول 
قبل از ميالد

فرمانده يگان حفاظت وزارت ميراث فرهنگي از كشف اشياء 
تاريخي با قدمت هزاره اول و دوم قبل از ميالد و دوران اسالمي 

در استان كرمانشاه خبر داد. 
به گزارش جوان، سردار امير رحمت اللهي توضيح داد: چند روز 
قبل مأموران يگان حفاظت استان كرمانشاه با بررسي گزارش هاي 
مردمي از انتقال مقداري اشياي تاريخي در يكي از محله هاي شهر 
با خبر شده و بعد از حضور در محل 167 قلم شي تاريخي شامل 
جام، كاسه مفرغي، عطردان، تبرزين، سرپيكان، دستبند، سنجاق 
قفلي، آويزهاي تزئيني، گوشواره، انگشتر، پيكرك حيواني و مهر 

استوانه اي كشف شد و يك متهم را بازداشت كردند. 
وي ادامه داد: با توجه به اعالم نظر كارشناس��ان ميراث فرهنگي 
استان، اشياء مكشوفه داراي ارزش تاريخي و قدمت اشيا هزاره 

اول پيش از ميالد و دوره اسالمي تخمين زده شده است.

 دستگيري سوداگر مرگ 
با يك تن مواد افيوني

فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان از دستگيري 
يكي از سرشبكه هاي اصلي قاچاق مواد مخدر در جنوب شرق 

كشور و كشف يك تن مواد افيوني خبر داد. 
به گزارش جوان، س��ردار محمد قنبري گف��ت: مأموران پليس 
مبارزه با مواد مخدر در جري��ان تحقيقات خود از فعاليت يكي از 
سرشبكه هاي مواد افيوني در شهر دلگان با خبر شده و دو روز قبل 
متهم را به همراه همدستش در مخفيگاهشان بازداشت كردند. 
وي گفت: مأموران پليس در بازرسي از مخفيگاه متهمان 966 كيلو 

و 200 گرم ترياك و 35 كيلو و 800 گرم حشيش كشف كردند. 

قضات ديوان عالي كش�ور حكم برائت زن�ي را كه به 
همدستي در قتل شوهرش محكوم شده بود نقض كرد 
و پرونده را براي بررسي دوباره به دادگاه كيفري يك 
استان تهران ارجاع دادند. همدست اين زن كه مردي 
49 ساله به نام كيارش بود به قصاص محكوم شده است. 
به گزارش جوان، 19 دي سال 95، مأموران پليس شهرستان 
شهريار جسد مرد ميانسالي را داخل يك گوني حوالي شهر 
كشف كردند. بررسي ها نشان داد جسد متعلق به مرد 50 ساله 
به نام اسماعيل است كه با ضربات چاقو كشته شده است. همسر 
مقتول كه رضوانه نام داشت و زني 45 ساله بود در تحقيقات به 
پليس گفت: »من و اسماعيل اختالفي نداشتيم و نمي دانم چه 

كسي شوهرم را به قتل رسانده است.«
بعد از توضيحات اين زن تالش ب��راي يافتن عامل ياعامالن 
قتل ادامه داشت تا اينكه مأموران پليس با بررسي تماس هاي 
رضوانه متوجه شدند كه او با يكي از دوستان صميمي شوهرش 

كه مردي 49 ساله به نام كيارش بود رابطه دارد. 
بعد از بدست آمدن اين سرنخ رضوانه لب به اعتراف گشود و 
به قتل شوهرش با همدس��تي كيارش اعتراف كرد. او گفت: 
»ش��وهرم معتاد بود به همين خاطر با او اختالف داشتم اما 
راضي به مرگ او نبودم. « او در شرح ماجرا گفت: »در اين سالها 
به خاطر فرزندانم با اسماعيل ساختم و مي خواستم زندگي 
كنم تا اينكه سه سال قبل پاي كيارش به خانه ما باز شد و رفت 
و آمد با او زندگي ام را تغيير داد. كيارش با همسرش اختالف 
داشت به همين خاطر به من ابراز عالقه كرد و مي گفت قصد 

دارد همسرش را طالق دهد و با من ازدواج كند. اين شد كه 
پيشنهاد قتل شوهرم را داد تا مانعي براي ازدواج  مان نباشد. 
او چند بار نقشه قتل را طراحي كرد اما قبول نكردم تا اينكه 

آخرين بار بدون اطالع من مرتكب قتل شد.«
اين زن در خصوص قتل گفت: »آن روز همراه پسرم به خانه 
يكي از اقواممان در تاكستان رفته بوديم. دخترم نيز به دانشگاه 
رفته بود كه كيارش تماس گرفت و س��راغ شوهرم را گرفت. 
او وقتي متوجه شد اسماعيل در خانه تنهاست به آنجا رفته 
و مرتكب قتل ش��ده بود. عصر همان روز دخترم بعد از اينكه 
از دانش��گاه به خانه رفته بود، متوجه شده بود پدرش در خانه 
نيست. آن روز همه جا را دنبال ش��وهرم گشتيم اما خبري 
نشد تا اينكه آخرشب كيارش تماس گرفت و گفت شوهرم 
را كشته است. مي خواستم با پليس تماس بگيرم اما ترسيدم 
حرفي بزنم.« با اظهارات اين زن، كيارش نيز بازداشت شد و به 
قتل اعتراف كرد. او كه چند زمين و خانه را به نام رضوانه سند 
زده بود در توضيح گفت: »با همسرم اختالف داشتم و قصد 
جدايي داشتيم، اما نگران بودم همسرم اموالم را به نام خودش 
توقيف كند به همين خاطر خانه و زمين هايي كه داشتم را به 

نام رضوانه سند زدم. من خيلي رضوانه را دوست داشتم و قرار 
بود، بعد از قتل اسماعيل با هم ازدواج كنيم اما پليس ماجرا را 

فهميد و بازداشت شدم.«
با اين ادعا زن جوان بار ديگر تحت بازجويي قرار گرفت و گفت: 
»بعد از قتل شوهرم مي خواستم واقعيت را به پليس بگويم. به 
همين خاطر كيارش خانه و زمين هايش را به خاطر حق سكوت 

به نامم سند زد. باور كنيد در قتل شوهرم نقشي نداشتم.«
بعد از اين توضيحات، كيارش به اتهام مباشرت در قتل و رضوانه 
به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند و پرونده در شعبه 17 
دادگاه شهرستان شهريار رسيدگي ش��د. دو متهم در اولين 
جلسه رسيدگي به پرونده بعد از درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم از خودشان دفاع كردند. در آخر هيئت قضايي با تبرئه 
زن ميانسال، كيارش را به قصاص محكوم كرد.  اين حكم به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد اما با اعتراض اولياي دم، حكم 
قصاص متهم رديف اول تأييد اما رأي تبرئه همسر مقتول از 
سوي قضات شعبه 26 ديوان نقض شد.  به اين ترتيب پرونده 
اين بار به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا زن 

ميانسال بعد از تعيين شعبه بار ديگر از خودش دفاع كند. 

مردي كه با نشان داد اسكرين ش�ات از فروشندگان كاال 
كالهبرداري مي كرد س�رانجام به دام پليس تهران افتاد. 
به گزارش جوان، نيمه خرداد ماه امس��ال پرون��ده اي با موضوع 
كالهب��رداري روي ميز كارآگاهان پايگاه هش��تم پليس آگاهي 
تهران قرار گرفت. تحقيقات انجام شده حكايت از اين داشت كه 
مردي فريبكار پس از خريد مقدار زيادي كاال با ادعاي پرداخت 
پول با گوش��ي تلفن همراهش، خريداران را فريب داده و از آنها 

كالهبرداري كرده است. 
يكي از ش��اكيان توضيح داد: من فروش��نده مواد غذايي هستم. 
14 خردادماه مردي وارد مغازه ام شد و مقدار زيادي مواد غذايي 
به ارزش 500 ميليون تومان خريد كرد. او گفت كه قصد دارد پول 
را با گوشي تلفن همراهش به حسابم واريز كند كه قبول كردم. 
آن مرد بعد از گرفتن شماره كارتم مدعي ش��د كه پول را واريز 
كرده است و از روي گوشي تلفن همراهش رسيد، آن را به صورت 
اسكرين شات  به من نشان داد. شاكي ادامه داد: وقتي گوشي تلفن 
همراهم را بررسي كردم متوجه شده كه پيامك واريز شدن پول 
به حسابم ارسال نشده است با اين حال به آن مرد اعتماد كردم و 
احتمال دادم كه پيامك به دليل اختالل هاي بانكي ارسال نشده 
باشد. بعد از اينكه موجودي حسابم را از طريق بانك بررسي كردم 
متوجه شدم كه هيچ پولي به حسابم واريز نشده و آن اسكرين شات 

هم جعلي بوده و آن مرد از من كالهبرداري كرده است.  مأموران 
پليس در جريان تحقيقات خود و با بررسي تماس هاي مرد فريبكار 
از چند نفر تحقيق كردند. بررسي ها اما نشان داد كه همه افراد مورد 

تحقيق قرار گرفته خودشان هم از متهم،  شاكي هستند و آن مرد 
به همان شيوه از آنها كالهبرداري كرده است. 

در شاخه ديگري از بررسي ها بود كه مأموران موفق شدند متهم 
را شناسايي و هشتم تيرماه او را در حالي كه مشغول خريد كاال از 
مغازه اي در خيابان جنت آباد بود، بازداشت كنند. متهم 35 ساله 
كه وحيد نام داشت وقتي مورد بازجويي قرار گرفت جرمش را انكار 
كرد. متهم اما وقتي مقابل شاكيان قرار گرفت چاره اي جز اعتراف 
نداشت. او گفت: من با ادعاي خريد اجناس به صورت عمده وارد 
مغازه ها مي شدم. بعد از خريد ادعا مي كردم كه پول را به صورت 
اينترنتي و از طريق گوش��ي تلفن همراهم پرداخت مي كنم كه 
فروش��نده ها هم موافقت مي كردند. متهم ادامه داد: من از قبل 
اسكرين شاتي با مبلغي مش��خص جعل كرده و در گوشي تلفن 
همراهم ذخيره كرده بودم. بعد از خريد اسكرين شات را به مشتري 
نشان داده و مدعي مي شدم كه پول را واريز كرده ام و به اين شيوه 

از فروشندگان كالهبرداري مي كردم. 
متهم در بازجويي ها به كالهبرداري هاي سريالي از فروشندگان 
كاال در ته��ران و دزفول اعت��راف كرد. س��رهنگ كارآگاه علي 
عزيزخاني، رئيس پايگاه هشتم پليس آگاهي پايتخت گفت: در 
حال حاضر 25 نفر از شاكيان پرونده شناسايي شده اند و تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر متهم ادامه دارد. 

 زن خيانتكار 
به ميز محاکمه 
بازگشت

کالهبرداري از فروشندگان کاال با اسكرين شات

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص

شد:  اتخاذ  ذيل  مورخ 1398/10/3تصميمات  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به 
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 مفقودى
برگ سبز خودرو سواري پژو  تيپ 306SD-TU5  مدل1393 به 
رنگ نقره اى شماره پالك ايران 38 - 664 ن 77 به شماره موتور 
 NAAP41FDXDJ906346 160B0072868و شماره شاسى 
متعلق به آقاى على اكرام نخبه زاده با كدملى 4899267584 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى ابالغ ماده 87 آئين نامه اجراء كالسه 9901734
بدينوسيله به آقاى احمد سرورى نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1339/7/20 شماره 
ملى: 0943879000 شماره شناسنامه: 23 پرونده كالسه 9901734 ابالغ مى گردد 
تمامى سهم االرث شما از محل مالكيت احمد سرورى در پالك ثبتى باقيمانده 756 
فرعى از 5 اصلى بخش 9 مشهد در قبال طلب خانم شيرين محمد حسنى كاريزنوئى 
بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب به شما اخطار مى شود 
ضمنا هر گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به موارد بازداشتى ممنوع است و 

ترتيب اثر داده نمى شود.   م الف: 467

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9901544
بدينوسيله به آقاى حسين بابائى نام پدر: قربانعلى تاريخ تولد: 1359/6/30 
شماره ملى: 0779163400 شماره شناسنامه: 410 ابالغ مى شود كه پرى 
هوشمند صاحب خرد نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1365/12/17 شماره 
ملى: 0945526857 شماره شناسنامه: 13250 جهت وصول تعداد 300 
در- سند  مندرج  مهريه  استناد  به  آزادى  بهار  تمام  عدد سكه طالى 
ازدواج: شماره سند: 16، تاريخ سند: 1383/6/16، دفترخانه صادر كننده: 
دفترخانه ازدواج شماره 79و طالق 28 استان خراسان رضوى عليه شما 
اداره  اين  به كالسه9901544 در  اجرائى  پرونده  و  نموده  اجرائيه صادر 
تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1399/3/30 مامور پست محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق 
ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 

اقدام ننمايد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 
م الف: 470

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9902097
بدينوسيله به آقاى على حيدرى روشناوند نام پدر: عباسعلى تاريخ تولد:  
1360/5/15 شماره ملى: 0919616763 شماره شناسنامه: 23 ابالغ ميگردد  
كه بستانكار پرونده متعهدله: مريم كريم زاده نام پدر: اصغر تاريخ تولد: 
1367/11/3 شماره ملى: 0946256179 شماره شناسنامه: 25415 مستند 
به شماره چك: 398760، تاريخ چك: 1399/3/1 شرح: مبلغ 200/000/000 
ريال (دويست ميليون ريال) ميباشد و پرونده اجرائى به كالسه 9902097 
عليه شما در اين اداره اجرا تشكيل گرديده است و چون برابر اعالم مامور 
ابالغ پست به دليل عدم شناسايى آدرس شما به شرح متن سند ابالغ ميسر 
نگرديده است لذا به استناد ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم 
االجرا مراتب طى اين اگهى به شما ابالغ و عمليات  اجرائى ظرف ده روز پس  
از انتشار آگهى به شما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى 

منتشر نخواهد شد.
م الف: 466/ رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد (شعبه سوم)
محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه9901734
بدينوسيله به آقاى احمد سرورى نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد:  1339/7/20 
 9901734 كالسه  پرونده   23 شناسنامه:  شماره   0943879000 ملى:  شماره 
ابالغ ميگردد كه برابر سند ازدواج سند ازدواج: شماره سند: 2252، تاريخ سند: 
1364/7/28، دفترخانه صادر كننده: دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد 
استان خراسان رضوى بين شما و خانم شيرين محمد حسنى كاريزنوئى به مبلغ 
چهار ميليون ريال مقوم به مبلغ دو ميليارد و يكصد و چهل ميليون و شصت و سه 
هزار و سيصد و بيست و پنج ريال بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر 
و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين اگهى كه تاريخ ابالغ 
اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى 

ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف: 468/ مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغ  اجرائيه كالسه : 9901227
بدينوسيله به آقاى احمد شجاعى هفت سوئى  نام پدر: عباسعلى تاريخ تولد: 
1361/3/30 شماره ملى: 0749730285 شماره شناسنامه: 5 بدهكار پرونده 
كالسه 9901227  كه برابر گزارش مامورابالغ به آدرس متن سند شناخته 
نگرديده ابالغ ميگردد كه برابر سند ازدواج شماره 24291 مورخ 1381/11/21 
بين شما و خانم زهرا كبكى مهرآباد تعداد يكصد و بيست سكه طالى كامل 
بهار آزادى بدهكار مى باشد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكاردرخواست 
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق 
در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ 
اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت 
بدون انتشار اگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد.
م الف: 471/ مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى ابالغيه ماده 87 آئين نامه اجرا كالسه 9900828
بدينوسيله به آقاى عباس كرمانى نژاد طرقى  نام پدر: غالمحسين تاريخ تولد: 1349/1/1 
شماره ملى: 0940667827 شماره شناسنامه:62 پرونده كالسه 9900828 ابالغ ميگردد 1. 
ششدانگ پالك ثبتى 79545 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مشهد ملكى شما در قبال كل 
مهريه بازداشت گرديده 2. تمامى مازاد اول ششدانگ پالك ثبتى 79546 فرعى از 175 
اصلى بخش 10 مشهد ملكى شما در قبال كل مهريه بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين 
نامه اجراى مراتب به شما اخطار مى شود ضمنا هر گونه نقل و انتقالى از طرف شما نسبت به 

موارد بازداشتى ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. م الف: 469

آگهى ابالغ اجرائيه
پدر:  نام  راعى  حسن   - راعى:  على  احمد  مرحوم  ورثه  به  بدينوسيله 
شماره   0931410738 ملى:  شماره   1342/8/9 تولد:   تاريخ  احمدعلى 
شناسنامه: 53438 - زهرا راعى نام پدر: احمد على تاريخ تولد: 1358/1/1 
شماره ملى: 0944579965 شماره شناسنامه: 115 - عباسعلى راعى نام 
پدر: احمد على تاريخ تولد: 1353/1/18 شماره ملى: 0937855693 شماره 
شناسنامه: 85 - معصومه راعى نام پدر: احمد على تاريخ تولد: 1334/5/1 
شماره ملى: 6439873180 شماره شناسنامه: 8 - ساره راعى نام پدر: احمد 
على تاريخ تولد: 1349/10/12 شماره ملى: 0942275381 شماره شناسنامه: 
1452 - حسين راعى نام پدر: احمد على تاريخ تولد: 1337/1/9 شماره ملى: 
6439884115 شماره شناسنامه: 3 ابالغ ميگردد  كه پالك 2485 فرعى از 
21- اصلى بخش 9 مشهد متعلق به مرحوم احمد على راعى در قبال طلب 
بستانكار بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب به شما 
اخطار مى گردد ضمنا هر گونه نقل و انتقالى از طرف شما نسبت به مورد 

بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود.
م الف: 473

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9602681
بدينوسيله به آقاى حميدرضا اسپان منش نام پدر: حسن تاريخ تولد:  
1362/11/25 شماره ملى: 0941647390 شماره شناسنامه: 6154  بدهكار 
پرونده كالسه 9602681 كه برابر گزارش مامور ابالغ به آدرس متن سند 
شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 13410مورخ 
1387/6/26 بين شما و خانم منيره خرم ارزنه ئى تعداد 14 عدد سكه طالى 
كامل بهار آزادى به انضمام مبلغ هفتاد و سه ميليون ريال بدهكار مى باشيد 
كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از 
تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح مى باشد 
لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى 
گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط 
يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى 

عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 
م الف: 472/ سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد
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|| روزنامه جوان |  شماره 5959     1441 ــده  ذى القع  5  |  1399 ــر  تي  7 ــنبه    ش

قصاص  مجازات
 چشم  در چشم شدن

پسـر جواني كه به خاطر چشم در چشـم شدن مرتكب 
قتـل شده اسـت در حالـي كه بـه قصاص محكوم شـد 
كه جرمش را بـه گردن همدسـت فـراري اش انداخت. 
ــوران پليس از مرگ  ــال 97 مأم به گزارش جوان، بهمن س
مشكوك پسر جواني در بيمارستان حضرت زهرا شهرستان 
ــوران در محل با  ــدند. مأم رباط كريم باخبر و راهي محل ش
جسد پسر 22 ساله به نام رضا روبه رو شدند كه چند روز قبل 
ــرش مجروح و به بيمارستان منتقل  با ضربات متعدد به س

شده بود. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات در اين زمينه آغاز 
شد تا اينكه دو پسر جوان به نام هاي سيروس و سعيد به عنوان 
عامالن قتل شناسايي و بازداشت شدند. سيروس با انكار قتل 
گفت: «من و سعيد از خيابان عبور مي كرديم كه با رضا روبه رو 
شديم. سعيد از رضا كينه داشت به همين خاطر وقتي مقتول 
نگاه چپ كرد با هم درگير شديم و در آن درگيري من با كارد 

ميوه خوري يك ضربه به صورت رضا زدم.»
ــعيد نيز تحت بازجويي قرار گرفت،  با ثبت اين اظهارات س
اما جرمش را انكار كرد و با قرار وثيقه آزاد شد و بعد از مدتي 

متواري شد. 
به اين ترتيب با توجه به شواهد موجود، كيفرخواست براي 
ــعيد به اتهام  ــرت در قتل و براي س سيروس به اتهام مباش
معاونت در قتل صادر شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات 
در حاليكه پليس در دستگيري سعيد ناكام مانده بود به دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
متهم در اولين جلسه رسيدگي مقابل هيئت قضايي شعبه 
ــه پدر و مادر مقتول  چهارم دادگاه قرار گرفت. ابتداي جلس
ــت قصاص كردند و مادر مقتول گفت: «پسرم روز  درخواس
ــود. احتمال  ــول نقد همراهش ب ــه 3 ميليون تومان پ حادث
مي دهم متهمان به انگيزه سرقت با او درگير و مرتكب قتل 

شدند.»
ــا انكار جرمش  ــيروس در جايگاه قرار گرفت و ب در ادامه س
ــناختم اما سعيد مي گفت قبًال  گفت: «من، مقتول را نمي ش
مستأجر خانه خاله رضا بوده و چند بار با او درگير شده است. » 
ــي مقتول را ديديم او نگاه چپ  متهم ادامه داد: «آن روز وقت
كرد اين شد كه عصباني شديم و با هم درگير شديم. در آن 
درگيري مقتول به ما حمله كرد و من هم با كارد ميوه خوري 
ــورت او زدم، اما ضربه  ــتم يك ضربه به ص كه در جيبم داش
ــيد كه از ترس  ــنده نبود. همان لحظه سعيد فرياد كش كش
ــه صورت مقتول  ــتم. باور كنيد ضربه اي كه ب به خانه برگش
ــي آن ضربه ها را به سر  زدم كشنده نبود و نمي دانم چه كس
ــت.» متهم در دفاع از خود با اشاره به نظريه  مقتول زده اس
كارشناسان پزشكي قانوني گفت: «پزشكي قانوني علت مرگ 
ــوج مغزي اعالم كرده است.  را آسيب ديدگي جمجمه و نس
ــت اين همه شديد باشد. در  ضربه اي كه من زدم نمي توانس
تحقيقات پليسي نيز سه نفر از دوستانم گفته بودند كه روزي 
سعيد را در قهوه خانه ديده بودند كه در حالت مستي گفته بود 
ــدوارم زنده بماند. باور كنيد بي گناه  يك نفر را زده ام ولي امي

بازداشت شدم و حاال بايد در جايگاه قاتل بايستم.»
متهم در آخر گفت: «پدرم با دوره گردي و سختي زياد ما را 
بزرگ كرد. باور كنيد بي گناهم و از دادگاه تقاضا دارم به خاطر 
ــيده اند مرا كمك كند تا از  خانواده ام كه سختي زيادي كش
اين اتهام تبرئه شوم. » در پايان هيئت قضايي بعد از شنيدن 
آخرين دفاع متهم، وي را بنا به مدارك موجود در پرونده به 

قصاص محكوم كرد. 

   حسين فصيحى
بازگشـت مجرمـان خطرنـاك از زنـدان بـه جامعـه مي توانـد بـه توليـد بيشـتر 
جرم كمك كنـد. نگراني از نبـود سـازوكارهاي الزم براي كنتـرل رفتار اين دسـته از 
مجرمان سـبب شـده بخشـي از آنها مدام بين جامعـه و زندان در آمد و شـد باشـند. 
بخشـي از نگراني جامعـه مربوط اسـت بـه زندگي كـردن كنار افـرادي مثـل عامل 
اسيدپاشـي به آمنه يا قاتل ابوالفضل كودك 11 سـاله كـه جرائم مرتكب شـده آنها نه 
تنها افـراد جامعه بلكه گسـتره اي خـارج از مرزها را هم تحـت تأثير قرار داده اسـت. 
ــواده ابوالفضل از عامل  ــت خان ــنبه، پنجم تيرماه خبر اعالم گذش در صفحه حوادث روز پنج ش
جنايتي كه پسربچه 11 ساله شان را با 89 ضربه چاقو به قتل رسانده بود، منتشر كرديم. اين حادثه 
17 شهريور سال 96 در جنوب تهران اتفاق افتاده بود و بعد از انتشار خبر، افكار عمومي به شدت 
جريحه دار و واكنش هاي بسياري به دنبال آن ايجاد شد. متهم كه علي نام داشت و آن زمان مردي 
22 ساله بود، خيلي زود شناسايي و دستگير شد. او درباره انگيزه اش گفته بود: « در نوجواني مردي 
در پارك نزديك خانه مان من را فريب داد و به من تعرض كرد كه اين حادثه تأثير رواني بسياري 
روي من گذاشت و هرگز نتوانستم آن ماجراي سياه را فراموش كنم. تا اينكه   متوجه شدم ابوالفضل 
كه همراه پدرش در همسايگي ما زندگي مي كند، خيلي از روزها به تنهايي به پارك مي رود. احتمال 
دادم به سرنوشتي مشابه من دچار شود براي همين تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. روز حادثه به 

بهانه نشان داد كبوتر او را فريب داده و به خانه مان كشاندم و با ضربات چاقو كشتم.» 
به خاطر واكنش هايي بسياري كه انتشار خبر به دنبال داشت تحقيقات در اين باره انجام و پرونده 
براي بررسي به شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. قضات دادگاه هم بعد از 
رسيدگي، متهم را به اعدام در مألعام محكوم كردند. انتشار خبر مجازات در نظر گرفته شده براي 
متهم تا حد زيادي خشم عمومي از رفتار خشونت باري را كه مرتكب شده بود، كاهش داد تا اينكه 
چند روز قبل خبر رسيد خانواده ابوالفضل از متهم اعالم گذشت كرده اند.  با اعالم گذشت از متهم 
مجازات قصاص از وي ساقط شد و او بعد از چند سال تحمل حبس آزاد و به جامعه باز خواهد 
گشت.  محمدسلطان، همت يار وكيل دادگستري كه پرونده هاي جنايي بسياري را در مقام قاضي 
دادگاه هاي كيفري يك استان تهران و ديوان عالي كشور رسيدگي كرده است، در اين باره مي گويد: 
«در مورد اين پرونده كه اولياي دم از متهم اعالم گذشت كرده اند، قصاص منتفي است و براساس 
ماده 612 قانون مجازات اسالمي متهم اين بار از جنبه عمومي جرم محاكمه و به مجازات تعيين 
شده سه تا 10 سال حبس محكوم خواهد شد. البته به دليل واكنش هايي كه حادثه در جامعه به 
همراه داشت و بيم تجري جرم وجود دارد، دست قاضي در اين باره باز است و مي تواند از لحاظ 
كيفري و با رعايت حدود الزم مجازات تكميلي مثل تبعيد، تغيير محل زندگي متهم يا محروميت 

از حقوق اجتماعي را هم براي وي در نظر بگيرد.»
نگراني عمومي درباره بازگشت مجرمان به جامعه همواره وجود داشته است، اما به گفته قاضي 
باسابقه جنايي، قانونگذار پس از تحمل مجازات متهم، در مورد وي سخت گيري بيشتري نكرده 
است چراكه نمي تواند درباره رفتار آينده وي پيش بيني كند. قاضي سابق جنايي در مورد اين 
سخت  گيري ها معتقد است: «اين احتمال در صورتي وجود داشت كه هيئتي وجود داشت كه 
ــوي وي وجود دارد يا خير  بررسي كند، آيا متهم بالفطره مجرم است و احتمال وجود بزه از س
كه در آن صورت قانونگذار هم پيش بيني الزم را انجام مي داد و احتمال داشت متهم براساس 
پيش بيني هاي الزم تحت نظر قرار گيرد. برخي از مجرمان بيمار هستند كه هيئت تخصصي 
پزشكي قانوني بايد در اين باره تشكيل شود و از نظر انگيزه احتمالي يا نوعي بيماري بايد جاي 
مناسبي نگهداري شوند و بيماري آنها هم درمان شود كه در قوانين چنين چيزي پيش بيني 
نشده است، اما مي شود اين موضوع را مورد بررسي بيشتري قرار داد. در قوانين ما مسائلي مثل 
تشكيل پرونده شخصيتي تشكيل شده كه در حال حاضر ساز و كار الزم در اين باره وجود ندارد يا 
خيلي كم است كه اين موضوع با پيوست هاي جنبه هاي زيرساختي، مسائل سياسي و اقتصادي 

در ارتباط است.»
   توليد مجرم حرفه اي

نگراني هاي عمومي درباره بازگشت مجرمان خطرناك پرونده هاي جنجالي به جامعه تنها مربوط 
به پرونده ابوالفضل 11 ساله نمي شود. در مورد پرونده هاي جنجالي، پرونده آمنه بهرامي هم كه 
12 آبان سال 1383 اتفاق افتاد حاشيه  هاي زيادي ايجاد كرد. متهم پرونده كه مجيد نام داشت هر 
چند به قصاص چشم محكوم شد اما هنگام اجراي حكم، آمنه از او اعالم گذشت كرد و متهم به 

15 سال حبس و تبعيد محكوم و بعد از تحمل مجازات آزاد شد. 
از منظر قوه قضائيه، كنترل و پايش اعمال و رفتار مجرمان براي جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم 
ضروري بوده و اجتناب ناپذيراست. آمارها نشان مي دهد كه مرتكبان جرائم غالباً همين گروه 
ــتند كه حتي در ايام مرخصي از زندان هم مرتكب جرم مي شوند. با  از مجرمان خطرناك هس
اينكه سيستم قضايي متولي پيشگيري از جرم در جامعه است، اما بروز جرائم از سوي مجرمان 
حرفه اي نشان مي دهد كه سازوكار اين دستگاه از كم ترين تأثيرگذاري برخوردار بوده است. اگر 
گزارش هايي را كه درباره بازداشت مجرمان در اين صفحه منتشر مي شود،  دنبال كرده باشيد 
متوجه خواهيد شد كه بخش زيادي از متهمان بازداشت شده داراي سوابق قبلي هستند كه اين 
موضوع نشان مي دهد با اينكه دستورالعمل كنترل مجرمان حرفه  اي و سابقه دار تدوين شده 
است اما آمد و شد مدام مجرمان حرفه اي و سابقه دار بين  زندان و جامعه حكايت از ناكارآمدي 

اين دستورالعمل ها دارد. 
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كوچه شهيد مهدى زاده 2. محمدرضا محمدى فرزند: محمد شغل آزاد: محل سكونت اهواز منطقه گلستان كوى سعدى شهيد غزه 
پالك 89 خواسته: الزام به تنظيم سند خوردرو (سوارى پرايد به شماره انتظامى 14 ايران 839ج16 به انضمام كليه خسارت  دادرسى) 
مقوم به 50،000،000  داليل و منضمات: 1. ساير داليل و مستندات: مستندات 2. دادخواست، كپى سند، كپى قولنامه به شماره 1 مورخ  
نظر به اينكه آقاى حسن باج دادخواستى به خواسته الزام، تنظيم سند خودرو، به طرفيت آقاى محمدرضا محمدى تقديم نموده و 
 در اين شعبه به كالسه 743/98/8 ثبت و براى تاريخ 1399/5/8 ساعت 00: 17 عصر تعيين وقت گرديده به لحاظ مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
نشر تا خوا نده مذكور قبل از وقت رسيدگى دردفتر شعبه حاضر و نسخه ثانى و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى 

حاضر شود در غير اين صورت شورا به صورت غيابى رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد بود.  
شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

آگهى فقدان مدرك فارغ التحصيلى
مدرك فارغ التحصيلى متعلق به اينجانب مرسل نعمتى فرزند 
سالم اله به شماره ملى 1552510735 متولد 1363 صادره از 
مراغه در مقطع كارشناسى رشته عمران دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مراغه ورودي 1383 به شماره دانشجويي 83479045  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

آگهى موضوع ماده3 قانون وماده13آئين نامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمي 

محمدرضارجايى مقدم- رئيس ثبت اسناد وامالك 
تاريخ انتشارنوبت اول:1399/4/7- تاريخ انتشارنوبت دوم: 1399/4/21

آگهى فقدان مدرك فارغ التحصيلى
مدرك فارغ التحصيلى متعلق به اينجانب مرسل نعمتى فرزند سالم 
اله به شماره ملى 1552510735 متولد 1363 صادره از مراغه در 
مقطع كارشناسى رشته عمران دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه 
ورودي 1383 به شماره دانشجويي 83479045  مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

به جوان  دوباره نگاه كن

قبض پاركينگ سارق
 در محل سرقت جاماند

مرگ سارق  هنگام فرار
 از دست پليس 

عضـو يكـي از شـبكه هاي سـرقت 
وقتـي از حضـور پليـس بـا خبر شـد 
بـه  مخفيگاهـش  از  فـرار  هنـگام 
پاييـن سـقوط كـرد و جـان باخـت. 
به گزارش جوان، چندي قبل مأموران تهران 
از سرقت از خانه اي در تهرانسر باخبر شده و 
ــي ها  در اين باره تحقيق كردند. اولين بررس
نشان  داد، سارقان كه سه مرد جوان بودند كه 
با شكستن در ساختمان و تهديد سالح سرد 
ــده و از محل گريخته اند.  مرتكب سرقت ش
بعد از به دست آمدن اين اطالعات مأموران 
پليس با بررسي دوربين هاي مداربسته موفق 
شدند هويت دو نفر از سارقان را كه مهرداد و 
آرسام نام داشتند، شناسايي كنند. در حالي 
ــت خبر رسيد كه  كه تحقيقات جريان داش
ــرقت مسلحانه از  مهرداد در جريان يك س
ــط مأموران  ــهرك غرب توس خانه اي در ش
ــتگير شده است. مهرداد  كالنتري 134 دس
بعد از بازداشت ابتدا خودش را با هويتي جعلي 
معرفي كرده بود، اما خيلي زود مشخص شد 
كه او از مجرمان سابقه دار است كه به جرمش 
اعتراف كرد و گفت كه اعضاي باند چهار نفر 
هستند كه در گروه هاي مختلف راهي سرقت 

مي شوند. 
ــاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان  در ش
اداره يكم پليس آگاهي موفق شدند مخفيگاه 
ــام نام داشت در  ــارق را كه آرس دومين س
محدوده كيانشهر شناسايي كنند. چند روز 
ــت  قبل و در حالي كه مأموران براي بازداش
ــده بودند، او از حضور  ــل ش متهم وارد عم
ــده و در حالي كه قصد  ــر ش مأموران با خب

داشت از پنجره آپارتمانش فرار كند از ارتفاع 
سقوط كرد و از چند ناحيه دچار شكستگي 
شد. با حضور امدادگران متهم به بيمارستان 
منتقل شد، اما به علت شدت جراحت روي 
ــتان جانش را از دست داد. در  تخت بيمارس
شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس در 
بازرسي از مخفيگاه متهم مقدار زيادي اموال 
سرقتي از جمله 24 تخته فرش، قاليچه نفيس 
و گرانقيمت، طالجات، دالر، لير، يورو، سكه، 
چند دستگاه لپ تاپ و دستگاه پوز، دو قبضه 
سالح گرم و مقدار زيادي لوازم سرقتي ديگر 
كشف كردند. همچنين مشخص شد اعضاي 
اين باند در باند هاي سه يا چهارنفره با تخريب 
در ساختمان مرتكب سرقت منزل و خودرو 
مي شدند و از خودروهاي سرقتي براي حضور 
در محل هاي سرقت استفاده مي كردند. آنها 
زمانيكه با مقاومت صاحبخانه مواجه مي  شدند 
با تهديد سالح گرم و مصدوم كردن مال باخته 

اموال را سرقت مي كردند. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه 
با سرقت هاي خاص پليس آگاهي با اشاره به 
اينكه تا كنون هشت نفر از شاكيان شناسايي 
و اموال كشف شده به آنها تحويل شد، گفت: 
«تحقيقات پليس همچنين نشان داده است 
كه نامادري آرسام هم در نگهداري و فروش 
اموال سرقتي با او همكاري داشته كه دستگير  
شد و براي تحقيقات بيشتر به اداره هفدهم 
ــت. » وي ادامه داد:  پليس آگاهي انتقال ياف
ارزش اموال كشف شده در منزل متهم بيش 
ــت و تحقيقات براي  10 ميليارد تومان اس

دستگيري ساير اعضاي باند ادامه دارد. 

قبـض پاركينـگ به جـا مانـده يكـي از 
اعضـاي باند سـرقت منازل سـبب شـد 
تـا مأمـوران پليـس متهـم را بازداشـت 
كننـد.  را شناسـايي  او  و همدسـتان 
ــل و همزمان با  ــوان، چندي قب به گزارش ج
ــابه از منازلي در غرب  ــرقت هاي مش وقوع س
ــوم پليس آگاهي  ــران كارآگاهان پايگاه س ته

تهران در اين باره تحقيق كردند. 
ــان داد كه اعضاي باند  بررسي هاي پليس نش
پس از اطمينان از نبود صاحبخانه وارد شده و 
بعد از ارتكاب سرقت از محل متواري مي شوند. 
در حالي كه بررسي ها در جريان بود مأموران 
ــه در خيابان  ــي از خانه اي ك پليس در بازرس
ــرار گرفته بود، يك  ــرقت ق جهان آرا هدف س

قبض پاركينگ كشف كردند. 
وقتي مشخص شد كه اين قبض متعلق به هيچ 
كدام از ساكنان خانه نيست مأموران احتمال 
ــورد نظر بايد متعلق به يكي  دادند كه قبض م

از سارقان باشد. 
ــود كه  ــرنخ ب ــت آمدن اين س ــد از به دس بع
بررسي ها در اين باره به جريان افتاد و مشخص 
شد كه مالك خودرويي كه مشخصات آن در 
ــاله به نام  ــده بود مردي 41 س قبض ثبت ش
ــاكن يكي از محله هاي  ــت كه س سيروس اس
ــوابق سيروس  ــت. بررسي س غرب تهران اس
نشان داد كه او از مجرمان سابقه دار است كه 
ــرقت از منازل بازداشت شده  بارها به اتهام س
ــب مأموران  ــال حاضر هم تحت تعقي و در ح
ــت  ــت. پس از به دس پليس آگاهي تهران اس
آمدن اين سرنخ بود كه متهم در مخفيگاهش 
ــي از محل مقدار زيادي  بازداشت و در بازرس

اموال سرقتي كشف شد.
 متهم به 15 فقره سرقت با همدستي سه نفر 
از اعضاي باند به نام هاي «وحيد»، «كامران» 
ــم گفت: بعد از  ــد» اعتراف كرد. مته و «مجي
ــرقت شده را بين  ارتكاب هر سرقت اموال س

خودمان تقسيم مي كرديم. 
سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال، رئيس پايگاه 
سوم پليس آگاهي پايتخت گفت: در حالي كه 
تحقيقات از متهم براي كشف جرائم بيشتر در 
جريان است تالش پليس براي بازداشت سه 

همدست وي هم ادامه دارد. 

فرار ناكام سارقان آدم ربا
  هنگام انتقال به بازداشتگاه

دو مرد افغـان كه از مدت هـا قبل به اتهام سـرقت 
و آدم ربايـي تحـت تعقيب قـرار داشـتند، پس از 
دستگيري در راه انتقال به بازداشتگاه موفق به فرار 
از دست مأموران شده، اما خيلي زود گرفتار شدند. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي به اداره پليس رفت 
و سه سارق به اتهام آدم ربايي و سرقت خودرواش شكايت 
كرد. شاكي در توضيح ماجرا گفت: ساعتي قبل خودروي 
پژوام را كنار خياباني در شرق تهران پارك كردم تا براي 
ــتم كه مرد موتورسواري كنارم  ــتم پيامكي بفرس دوس
ــيكلتش بنزين تمام كرده و  توقف كرد و گفت موتورس
ــت بنزين كرد. وقتي از خودروام پياده شدم تا  درخواس
كمي بنزين به او بدهم ناگهان سه نفر به من حمله كردند 
ــد. يكي از آنها هم  و مرا به زور داخل خودروام انداختن
پشت فرمان نشست و به راه افتاد. آنها ساعتي مرا داخل 
خيابان ها چرخاندند و وقتي فهميدند پولي ندارم مرا از 
ــرت كردند و خودروام را همراه  داخل خودرو به پايين پ

مداركم سرقت كردند. 
ــكايت مأموران پليس به دستور بازپرس  با طرح اين ش
دادسرا تحقيقات خود را براي شناسايي سارقان آدم ربا 

ــاره اين حادثه  آغاز كردند.  در حالي كه تحقيقات درب
ادامه داشت، مأموران پليس هنگام گشت زني در حوالي 
شهرك استقالل در شرق تهران متوجه دو مردي شدند 
ــوار خودروي پژويي كنار خودروي پرايدي توقف  كه س

كردند.
ــماره پالك خودروي پژو  ــتعالم ش  مأموران پس از اس
ــت و دو مرد هم  ــرقتي اس ــودروي پژو س دريافتند خ
ــرقت از داخل خودروي پرايد را دارند كه براي  قصد س
دستگيري آنها وارد عمل شدند. مأموران پليس خيلي 
ــتگير كردند، اما دومين نفر  زود يكي از متهمان را دس
موفق به فرار شد. مأموران در گام بعدي ساعتي بعد در 
يك قرار ساختگي همدست سارق را  هم دستگير كردند 
كه مشخص شد دو متهم كه افغاني هستند مدتي است به 

همين شيوه دست به سرقت و آدم ربايي مي زنند. 
   فرار ناكام متهمان 

بدين ترتيب دو متهم پس از تحقيق با خودرويي راهي 
زندان شدند، اما در بين راه دستبند خود را باز كردند و در 
حالي كه خودرو در حال حركت بود، خودشان را از داخل 

خودرو به پايين پرتاب و فرار كردند. 

پس از اين مأمور بدرقه كه متوجه فرار دو سارق شده بود 
ــت پس از طي چند  به تعقيب آنها پرداختند و در نهاي

خيابان دو سارق را دستگير كرد. 
ــراي به 30 فقره سرقت  متهمان چند روز قبل در دادس
اعتراف كردند و يكي از آنها در مورد فرار هنگام انتقال 
به بازداشتگاه گفت: من و دو همدستم مدتي است كه 
ــرقت داخل خودرو مي زنيم و گاهي هم به  دست به س
ــافر يا بهانه گرفتن بنزين راننده ها را گروگان  بهانه مس
ــرقت هاي بعدي  ــودروي آنها را براي س مي گيريم و خ

سرقت مي كنيم. 
ــتم و روزي كه  من در باز كردن در خودرو حرفه اي هس
مأمور پليس آژانس گرفت كه ما را به بازداشتگاه منتقل 
ــتبندم را به راحتي باز كردم و تصميم گرفتم  كند، دس
ــتم را باز كردم و بعد  ــپس دستبند همدس فرار كنم . س
ــه داخل خيابان  ــاز كرديم و خودمان را ب در خودرو را ب
ــس ما را تعقيب كرد و  پرت و فرار كرديم، اما مأمور پلي

دستگير شديم. 
تحقيقات از متهمان براي شناسايي همدستان و جرائم 

احتمالي آنها ادامه دارد. 

قوانين كنترل مجرمان خطرناك
 ناكارآمد   است

عامالن قتل طالفروش معروف تهران  تحت تعقيب پليس
تحقيقـات پليـس تهـران بـراي بازداشـت عامـل يـا 
عامـالن قتـل طالفـروش معـروف در جريـان اسـت. 
مقتـول از طالفروشـان قديمـي پايتخـت و از اعضـاي 
سـابق اتحاديـه طالفروشـان و اتـاق بازرگانـي بـود 
كـه جسـدش در حاشـيه شـهر كشـف شـده اسـت. 
به گزارش جوان، ساعت 11:20 صبح روز چهارشنبه چهارم 
ــراي  تيرماه قاضي مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل دادس
ــف  ــي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از كش امور جناي
ــرق تهران با خبر و همراه  جسد مردي حوالي جاده تلو در ش
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل شد. تيم 
جنايي در محل حادثه با جسد مردي حدوداً 78 ساله روبه رو 
ــدند كه آثار خفگي روي گردن و زخم روي سر آن نمايان  ش
بود. مردي كه موضوع را به مأموران پليس خبر داده بود، گفت: 
من و همكارم مأمور شهرداري هستيم كه ساعتي قبل براي 
گشت زني به اين محل آمديم. وقتي وارد اين فرعي شديم با 
جسد اين مرد مواجه شديم و بالفاصله موضوع را به مأموران 

پليس خبر داديم . مأموران پليس در بررسي هاي اطراف جسد 
ــال مي رفت مقتول در  ــي را پيدا كردند كه احتم رد خودروي
ــد آن با خودروي شاسي  مكان ديگري به قتل رسيده و جس
ــت. از آنجايي كه  ــده اس بلندي به اين مكان منتقل و رها ش
همراه جسد هيچ مدرك هويتي نبود، مأموران براي شناسايي 
هويت دست به تحقيقات زدند كه دقايقي بعد در همان محل 

كيف دستي را كشف كردند كه متعلق به مقتول بود. 
بررسي ها نشان داد مقتول كه كامران نام دارد از طالفروشان 
ــو اتحاديه  ــم عض ــال ها قبل ه ــوده و س ــران ب ــي ته قديم
ــابق اتاق بازرگاني و عضو سابق هيئت  طالفروشي ها، عضو س

اسكي نيز بوده است. 
ــد مقتول پس از فوت همسرش مغازه  همچنين مشخص ش
طالفروشي اش را تعطيل مي كند، اما همچنان در كار خريد و 
فروش طالهاي قديمي فعاليت داشته است. بررسي هاي فني 
ــت مقتول هميشه در  و تخصصي مأموران حكايت از آن داش
معامالت طال و جواهرات كيف مخصوصي همراه خود مي برده 

ــت و روز حادثه هم با همان كيف مخصوص ازخانه خارج  اس
شده است كه نشان مي دهد وي قرار بوده براي انجام معامله اي 
ــد و كيف  ــرز مرموزي به قتل مي رس به محلي برود كه به ط
مخصوص او همراه خودروي گرانقيمت و تلفن همراه و برخي 

مداركش سرقت مي شود. 
ــدي دريافتند مقتول پس از  مأموران پليس در تحقيقات بع
فوت همسرش درتهران تنها زندگي مي كرده و فرزندش هم 

در كشور كانادا زندگي مي كند. 
در حالي كه پزشكي قانوني در محل حادثه اعالم كرد از قتل 
ــاعت مي گذرد، جسد براي  مرد طالفروش حدود 8 تا 12 س
انجام آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 
همچنين قاضي واحدي به مأموران پليس دستور داد با بررسي 
ــودروى مقتول، عامل يا  ــته و رد زني خ دوربين هاي مداربس
ــت كنند. تحقيقات درباره  عامالن قتل را شناسايي و بازداش

اين حادثه ادامه دارد. 

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص

شد:  اتخاذ  ذيل  مورخ 1398/10/3تصميمات  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به 
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 مفقودى
اينجانب مجيد سليماني مالك خودروي به شماره شهرباني ايران 35ـ  454 ق 61 و 
شماره شاسي NAAN01CA89K755445 و شماره موتور 12488067631 به علت 
فقدان اسناد فروش  تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است . لذا چنانچه 
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي  
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج شهرك پيكان 
شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد. تبريز

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88341654


