
آگهى مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى و سند نقل و انتقاالت خودرو پژو 405تيپ 
GLXI مدل 1386به رنگ نقره اى متاليك به شماره پالك ايران 
30 - 42 س 74 به شماره موتور 12486093767و شماره شاسى 
40423671 متعلق به آقاى بهنام شعبانى نژاد مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى مفقودى
بدينوسيله به اطالع مى رساند برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) 
خودروى سوراى سمند مدل 1392 به شماره ايران 35 - 268 ج 15 
 NAAC91C124 و شماره شاسىK0325667 به شماره موتور
 C4EF650979 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

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

به دستور مواد 1و3 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 مستقردراداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهركرد مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى 
گردد: امالك واقع در ابنيه هفشجان به شماره پالك ثبتى 220 – اصلى 1819فرعى قسمتى از پالك 200 فرعى آقاى عبدالرسول فتحى هفشجانى نسبت به 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 347,04 مترمربع 1819فرعى قسمتى از پالك 200 فرعى خانم افسانه شيخ هفشجانى نسبت به  
دودانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 347,04 متر مربع 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 15روز 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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل نمايد وگواهى 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 يا 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 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهرستان شهركرد

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/8/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: يك شنبه 1399/8/25 

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پرايد رنگ نقره اى متاليك به شماره پالك 
ايران 71-286 ب 63 به شماره موتور1904794 و شماره شاسى 
S1412286315695 متعلق به آقاى على بهرامى عيسى آبادى به 
شماره ملى 4679241896 و شماره شناسنامه 1280 فرزند مراد 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شهركرد
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  قاتل: اعتياد زندگي مان  را
سياه كرد

معلم بازنشسته كه به اتهام قتل پسر معتادش در بازداشت 
به سر مي برد، گفت كه اعتياد فرزندش به مواد مخدر زندگي 
آنها را سياه كرده بود. متهم با كامل شدن تحقيقات به زودي 
در دادگاه كيفري يك اس�تان تهران محاكمه مي شود. 
به گزارش جوان، چندي قبل، مأموران كالنتري 160 خزانه 
از قتل مردي در يكي از خيابان هاي محل باخبر ش��ده و در 
آنجا حاضر ش��دند. اولين بررسي ها نش��ان مي داد شاهين 
40 ساله معتاد به مواد مخدر بوده است كه در جريان درگيري 
با پدرش به قتل رسيده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
پدر شاهين كه معلم بازنشسته بود و در محل حضور داشت 

بازداشت شد. 
مجيد 65 ساله با اقرار به قتل پس��رش تحت بازجويي قرار 
گرفت و در ش��رح ماجرا گفت: »معلم بازنشسته هستم و 
زندگي آبرومندي داشتم. شاهين پسر بزرگم بود كه سالها 
قبل به دام اعتياد افتاد. او 40 س��اله ب��ود و به خاطر اعتياد 
ازدواج نكرده بود. او زندگي خودش و هم زندگي ما را سياه 
كرده بود. در اين س��الها خيلي تالش كردي��م، او را كمك 
كنيم تا مواد را كنار بگذارد اما هر بار كه در كمپ بس��تري 
مي شد، بعد از ترخيص دوباره سراغ مواد مي رفت. خالصه 
اينكه اوضاعش خيلي بد ش��ده بود، طوري كه روزي چهار 
مرتبه هروئين مصرف مي كرد و من ناچار بودم، پول زيادي 
به او بپردازم. اين شرايط او را خيلي هم بداخالق كرده بود، 
طوري كه بارها من و مادرش را كتك زده بود وحتي تهديد 

به مرگ كرده بود.«
آن مرد در خصوص روز حادثه گفت: »آن روز پسر كوچكم 
تماس گرفت و گفت با شاهين درگير شده است. بالفاصله به 
خانه رفتم و سعي كردم شاهين را آرام كنم، اما او درخواست 
پول كرد. قبول كردم و به او پول دادم، اما او دوباره بهانه اي ديگر 
گرفت و گفت بايد همين االن به چالوس برويم. هر چه سعي 
كردم او را قانع كنم تا صبح صبر كند، گوشش بدهكار نبود. به 
همين خاطر همراه پسر كوچكم و شاهين سوار ماشين شديم 
و به طرف كرج حركت كرديم. هنوز مسيري را نرفته بوديم كه 
شاهين شروع به فحاشي كرد و با لگد به شيشه كوبيد. طوري 
كه روي برادرش چاقو كشيد و او را به مرگ تهديد كرد. او آنقدر 

بي قرار بود كه يكباره در را باز كرد و از ماشين بيرون پريد.«
مرد سالخورده درباره نحوه قتل گفت: »وحشت كرده بودم و 
در حاليكه دستپاچه شده بودم از ماشين پياده شدم. شاهين 
را بار ديگر سوار ماشين كردم و روي صندلي شاگرد نشاندم 
اما او دست بردار نبود و اين بار طنابي را از جيبش بيرون آورد 
و دور گردن برادرش انداخت. او مي خواست برادرش را خفه 
كند. با ديدن آن صحنه كنترل اعصابم را از دست دادم و طناب 
را گرفتم و دور گردن شاهين پيچاندم. وقتي به خودم آمدم 
كه پسرم از نفس افتاده بود. آنجا بود كه از برادرش خواستم تا 

با پليس تماس بگيرد.«
متهم در آخر گفت: »پس��رم خيلي ما را اذي��ت كرده بود اما 
هيچ وقت راضي به مرگش نبودم. در اين سالها سعي كردم به 
بسياري از بچه ها درس بدهم و آنها را تربيت كنم اما نمي دانم 

چرا پسرم به بيراهه رفت و اين سرنوشت برايش رقم خورد.«
با اقرارهاي متهم وي روانه زندان شد و از آنجا كه پدر ولي دم 
فرزند محسوب مي شود و همسرش هم از شوهر خود اعالم 
گذشت كرده بود، كيفرخواست عليه متهم صادر و پرونده براي 
رسيدگي از جنبه عمومي جرم به دادگاه كيفري يك استان 
تهران ارجاع ش��د. به اين ترتيب متهم بعد از تعيين وقت در 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران از جنبه عمومي 

جرم محاكمه خواهد شد.

مرگ رهگذر   
هنگام عبور از زير 

پل عابرپياده
بي احتياط�ي رهگ�ذر ميانس�ال هنگام 
عب�ور از زير پ�ل عابرپي�اده در بزرگراه 
جناح تهران به قيمت جانش تمام ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ احسان مؤمني 
رئي��س اداره تصادفات پلي��س راهور فاتب 
توضيح داد: س��اعت 11:40 روز پنج شنبه 
هشتم آبان ماه مأموران پليس راهور از حادثه 
رانندگي در مسير شمال به جنوب بزرگراه 
جناح، مقابل خيابان سازمان آب با خبر شده 

و در محل حاضر شدند.
در بررسي ها مشخص شد كه مردي رهگذر 
حدود 60 ساله هنگام عبور از عرض خيابان 
در تصادف با خودروي پژو 206 عبوري دچار 
حادثه ش��ده و جانش را از دست داده است. 
س��رهنگ مؤمني گفت: اين حادثه درست 
زير پل عابر پياده اتفاق افتاده و مرد رهگذر 
به جاي اس��تفاده از پل عاب��ر وارد بزرگراه 
شده بود كه حادثه رقم مي خورد. وي علت 
حادثه را بي احتياطي رهگذر به دليل عبور 
غير  مجاز از عرض بزرگراه و عدم استفاده از 

پل هوايي اعالم كرد.

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى(نوبت 92)
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 م الف: 422/ رئیس ثبت اراك اسماعیلى

فرار سارق  با گردنبند طالي علي دايي
ب�رق گردنبند طالي�ي عل�ي دايي، فوتباليس�ت 
سرش�ناس، س�رانجام توجه س�ارقان را ب�ه خود 
جلب كرد و س�بب شد س�رقت از او خبرساز شود. 
به گزارش جوان، س��اعت 18 روز چهارش��نبه، هفتم 
آبان ماه علي داي��ي همراه فرزن��دش از دفتر محل كار 
خود در خياب��ان آصف محله زعفرانيه خارج ش��د و به 
سمت خودروي خود حركت كرد. براساس فيلم منتشر 
شده از صحنه حادثه، دايي هنوز پشت فرمان خودروي 
خود ننشسته بود كه مرد جواني كه ماسك به صورت 
داشت از پشت سر به او حمله كرد و گردنبند طالي او 
را به دست گرفت. علي دايي اما خيلي زود هوشيار شد 

و در حالي كه دخترش نورا خود را به كنار ديوار رساند، 
براي لحظاتي با سارق درگير شد كه در جريان آن، علي 
دايي ناگهان نقش بر زمين شد و سارق فرصت فرار پيدا 
كرد.  سارق خيلي زود خودش را به موتورسواري رساند 
كه انتظارش را مي كشيد و ثانيه هايي بعد هر دو از محل 
متواري شدند. س��رهنگ محمد كالوسي، سركالنتر 
يكم پليس پيشگيري تهران گفت كه گردنبند او كاماًل 
نمايان بود و به نظر نمي رسد كه سارقان از قبل دايي را 
براي سرقت گردنبند شناسايي كرده باشند. وي ادامه 
داد: ارزش گردنبند س��رقت ش��ده 80 ميليون تومان 
است. سركالنتري يكم پليس آگاهي تهران گفت كه در 

حال حاضر پرونده به پليس آگاهي تهران ارجاع شد و 
تحقيقات براي بازداشت سارقان در جريان است. 

انتشار خبر س��رقت از دايي در ش��بكه هاي اجتماعي 
واكنش بسياري از كاربران را  به همراه داشت. بسياري 
از كاربران عكس هايي از اين فوتباليست با گردنبند طال 
را به اش��تراك گذاشته و گفته اند كه س��ارقان به جاي 
صورت دايي، چش��م به گردنبند او داش��ته و مرتكب 
سرقت شده اند. ناكامي اين فوتباليست هنگام درگيري 
با سارق هم مورد اقبال كاربران قرار گرفته است. بسياري 
از كاربران هم از اينكه دايي و دخترش در جريان حادثه 

دچار جراحت نشده ابراز خوشحالي كرده اند. 

آه بيمار سرطاني گريبان سارق را گرفت
يكي از اعضاي باند سارقان مسافركش پس   از 
دستگيري اعتراف كرد كه  بعد  از زورگيري از 
يك   سرطاني به همين بيماري مبتال شده است. 
به گزارش جوان، چندي قبل مردي به اداره پليس 
تهران رفت و از چهارمرد زورگير به اتهام آدم  ربايي و 

سرقت اموالش شكايت كرد. 
شاكي در توضيح ماجرا گفت: » مدتي است بيماري 
س��رطان دارم و هزينه درمان و داروهايم خيلي باال 
است. يك روز قبل يكي از دوستانم 5 ميليون تومان 
به كارتم واريز كرد كه با آن دارو بخرم تا اينكه ساعتي 
قبل از اسالمشهر با خودروي پرايد مسافركشي راهي 
تهران شدم تا به داروخانه دولتي بروم و داروهايم را 
تهيه كنم. عالوه بر راننده سه مرد ديگر هم به عنوان 
مس��افر داخل خودرو بودند كه من هم سوار شدم 
و راننده هم به طرف ته��ران به راه افت��اد. در ميانه 
راه راننده تغيير مس��ير داد كه به او اعتراض كردم و 
در همين لحظه ناگهان يكي از مس��افران چاقويي 
به پهلويم گذاش��ت و تهديد كرد هيچ حرفي نزنم. 
فهميدم كه در دام زورگيران مسافركش نما افتاده ام 
و چاره اي جز سكوت ندارم. در نهايت آنها كارت عابرم 
و رمزش را به زور از من گرفتند و در نزديكي دستگاه 
عابر بانكي خودرو را نگه داشتند. وقتي فهميدم قصد 
دارند پول هاي داخل كارتم را برداشت كنند، التماس 

كردم و گفتم كه بيمار س��رطاني هستم و پول هاي 
داخل كارت هم از دوس��تم قرض گرفته ام كه دارو 
بخرم اما آنها ب��ه التماس ها و گريه هاي من توجهي 
نكردند و تمامي پول هايم را برداش��ت كردند و آخر 
هم با سرقت تلفن همراهم مرا در يكي از خيابان هاي 
خلوت جنوب ته��ران از خودرو بي��رون اندختند و 

گريختند.«
    دستگيري زورگيران 

بدين ترتيب تيمي از كارآگاهان زبده پليس آگاهي به 

دستور قاضي علي ايرد موسي، بازپرس شعبه پنجم 
دادسراي ويژه س��رقت براي شناسايي و دستگيري 
زورگيران مسافركش نما وارد عمل شدند.   بررسي هاي 
مأموران نشان داد سارقان با دو خودروي پرايد و پژوي 
سرقتي در تيم هاي دو، سه و چهار نفره مسافران را از 
اسالمشهر سوار خودرو كرده و در ميانه راه با تهديد 

چاقو و ضرب و جرح اموال آنها را سرقت مي كنند. 
در حالي كه تحقيقات براي دس��تگيري س��ارقان 
ادامه داش��ت، چند روز قبل به مأموران پليس خبر 

رسيد، يكي از اعضاي باند سارقان هنگام زورگيري 
از مس��افري به دام افتاده اما همدست وي موفق به 
فرار شده است. همچنين مأموران پليس دريافتند 
يكي ديگر از اعضاي اين باند هم چندي قبل هنگام 
زورگيري دس��تگير و راهي زندان شده است اما دو 
نفر ديگر همچنان فراري هس��تند.  متهم 21 ساله 
كه فريبرز نام دارد روز چهارش��نبه براي بازجويي 
به دادسراي ويژه سرقت منتقل شد و به جرم خود 

اقرار كرد. 

گفت وگو با متهم 
فريبرز سابقه داري ؟ 

بله، سابقه سرقت دارم. البته مدتي است كه وارد 
باند سارقان شده ام. 

چرا ؟ 
از دو سال قبل كه معتاد به شيشه شدم براي تهيه 

هزينه مواد وارد باند خالفكاران شدم. 
بيشتر توضيح بده.

من ديپل��م دارم و كفش فروش��ي كار مي كردم و 
درآمدم بد نبود تا اينكه دو سال قبل  با پسر جوان 
خالفكاري در پارك آشنا شدم. او سارق حرفه اي 
بود و هميشه از هيجان و درآمد خوب سرقت تعريف 

مي كرد. خيلي دوست نداشتم، دنبال سرقت بروم 
اما او كم كم مرا معتاد به مواد مخدر شيشه كرد كه 
پس از آن بيكار شدم و همراه او و دو نفر ديگر باند 
سرقت تشكيل داديم. روز حادثه هم او همراه من 

بود كه موفق به فرار شد. 
درباره نحوه سرقت توضيح بده.

كار خاصي انجام نمي داديم. معموالً ابتدا خودرويي 
س��رقت مي كرديم و بعد با خودروي س��رقتي در 
پوش��ش مس��افربري اموال مس��افران را به زور 

مي گرفتيم. 
چقدر گير شما مي آمد ؟ 

در هر سرقت معموالً بين يك تا 3 ميليون تومان 

گير من مي آمد. 
درباره زورگيري از مرد سرطاني توضيح 

بده.
آن روز وقتي از او زورگيري كرديم، خيلي التماس 
كرد و گفت كه پول داخ��ل كارتش را براي خريد 
داروي بيماري سرطانش قرض گرفته است اما ما 

توجهي نكرديم و پول هاي او را گرفتيم. 
چرا ؟ 

فكر كرديم دروغ مي گويد، اما آه و نفرين او خيلي 
زود مرا گرف��ت و االن من چند روزي اس��ت كه 
س��رطان فك گرفته ام و فكر مي كنم ت��اوان آن 

زورگيري را پس مي دهم.

به جوان 
دوباره نگاه كن


