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انتقام   2 پسرعموي افغان 
از عضو القاعده

باب�ك خرمدي�ن، كارگردان س�ينما و اس�تاد دانش�گاه با 
سناريوي طراحي ش�ده از س�وي والدينش به قتل رسيد. 
زوج س�الخورده روز گذش�ته در جري�ان بازجويي ه�ا 
توضي�ح دادن�د ك�ه درماندگ�ي آنه�ا مقاب�ل رفتاره�اي 
فرزندش�ان منج�ر به اج�راي اي�ن س�ناريوي ش�ده بود. 
به گزارش جوان، ساعت ۴ بامداد روز يك شنبه ۲۶ ارديبهشت ماه 
كارگران خدماتي شهرداري تهران هنگام انتقال زباله هاي فاز ۳ 
شهرك اكباتان با جسد مثله شده اي در يكي از سطل زباله ها روبه رو 
شدند و بالفاصله موضوع را به مأموران پليس خبر دادند. با اعالم 
اين خبر تيمي از مأموران كالنتري ۱۳۵ آزادي در محل حاضر شده 
و مشاهده كردند دو سرشانه، دو كف دست، دو بازو و دو مچ يك 

انسان داخل چمداني در سطل زباله رها شده است. 
    تحقيقات جنايي 

كشف اعضاي مثله شده انسان حكايت از جنايت هولناكي داشت 
كه با اعالم اين حادثه قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي است كارآگاهان اداره دهم 
پليس  آگاهي در محل تحقيقات خود را آغاز كردند. درحالي كه 
مشخص بود اعضاي كشف شده متعلق به مرد است مأموران پليس 
به دس��تور بازپرس جنايي همزمان با انتقال جسد مثله شده به 
پزشكي قانوني تحقيقات خود را براي شناسايي هويت مقتول آغاز 
كردند. مأموران پليس ابتدا به سراغ نگهبان ساختماني در نزديكي 
محل كشف جسد رفتند و از وي تحقيق كردند. نگهبان گفت: 
ساختمان ما مجهز به شوتينگ زباله  است و نيروهاي خدماتي 
قبل از انتقال زباله ها به بيرون تمامي نايلون هاي زباله را  بررسي 
مي كنند كه وسيله اي از ساختمان سرقت نشده باشد به همين 
دليل اعضاي بدن كشف شده متعلق به ساختمان ما نيست و گرنه 

قبل از انتقال نيروهاي خدماتي ما متوجه مي شدند. 
      شناسايي هويت 

همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران تشخيص 
هويت با انگشت نگاري خيلي زود موفق شدند كه هويت مقتول 

را شناسايي كنند. 
جس��د متعلق به بابك خرمدي��ن،  كارگردان س��ينما بود كه 
بررس��ي هاي مأموران پليس نش��ان داد وي همراه پ��در و مادر 
سالخورده اش در يكي از ساختمان هاي شهرك اكباتان زندگي 
مي كرده است. بدين ترتيب مأموران پليس راهي محل زندگي 
بابك شدند كه پس از بررسي دوربين هاي مداربسته ساختمان 
متوجه ش��دند پدر و مادر بابك ساعت ۲۴ ش��امگاه قبل با سه 
چمدان از خانه خارج شده و س��اعتي بعد بدون چمدان به خانه 

بازگشته اند. 
     سوگنامه بابك به دست پدر و مادر 

بررسي هاي فني و شواهد همگي حكايت از آن داشت كه بابك 
به دست پدر و مادرش به قتل رسيده است. در چنين شرايطي 
تيم جنايي پدر و مادر وي را به عنوان مظنون اين حادثه بازداشت 

كردند. 
متهمان در همان دقايق اوليه به قتل پسر شان اعتراف كردند. صبح 

ديروز زن و شوهر سالخورده براي بازجويي به دادسراي امور جنايي 
تهران منتقل شدند كه پس از اعتراف به قتل به دستورقاضي محمد 
جواد شفيعي براي ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاهان اداره دهم 

پليس  آگاهي قرار گرفتند. 
8۱سال س��ن دارد و نامش اكبر اس��ت. در حالي كه دستبند به 
دستانش گره خورده كنار همسر سالخورده اش كه او هم دستبند 
به دست است آرام نشسته است. نه تنها از قتل پسرش پشيمان 
نيست كه دستانش را به آسمان بلند مي كند و به خاطر قتل او 
خدا را ش��كر مي گويد. با كمال خونسردي اعتراف مي كند كه با 
همدستي همسرش بابكش را به قتل رس��انده است. مي گويد 
كه دست به قلم است و گاهي چيزهايي مي نويسد و زمان حادثه 
هم در حال نوشتن زندگي و سوگنامه بابكش بوده كه اين اتفاق 

رخ مي دهد. 
         

      گفت وگو با پدر بابك  
بابك تنها فرزند شما بود ؟

 نه، من غير از بابك دو دختر و يك پسر ديگر هم دارم. دخترانم 
ازدواج كردند و مستقل هستند و پسر ديگرم نيز مستقل است و 
جدا از ما زندگي مي كند، اما باب��ك از دوران بچگي با ما زندگي 

مي كرد. 

از بابك برايمان تعريف كنيد؟
كارمند سازمان نظامي بودم كه چند سال قبل بازنشسته شدم 
و االن هم با خودروام گاهي مسافركشي مي كنم. بابك از بچگي 
ما را اذيت مي كرد. او هميشه از مدرسه فراري بود، اما من تالش 
كردم تا او هم مثل ديگ��ر فرزندانم تحصيل كند و آينده خوبي 
داشته باش��د. به هرحال درس خواند و راهي دانشگاه شد و در 
رشته كارگرداني فوق ليسانس گرفت . او همزمان با كارگرداني 
فيلم در دانش��گاه كرج تدريس هم مي كرد از آنجايي كه عالقه 
زيادي به رش��ته كارگرداني داش��ت يكي از فيلم هايش نيز در 
جش��نواره جايزه گرفت و ما هم از اين بابت خيلي خوش��حال 
بوديم و به خود مي باليديم و فكر نمي كرديم كه سرنوش��ت او 

اينگونه رقم خورد. 
پس چه ش�د كه تصميم به اين سختي و غيرقابل 

باور را گرفتيد؟
 واقعيتش اين بود كه من و همس��رم از نظر اعتقادي و فكري 
تفاوت زيادي ب��ا او داش��تيم. رفتارهاي او م��ا را آزار و اذيت 
مي كرد. او در دانش��گاه كرج كارگرداني و فيلمنامه نويس��ي 
تدريس مي كرد، ام��ا از زماني كه دانش��گاه ها به خاطر كرونا 
تعطيل شدند و تدريس مجازي شد، بابك هم از خانه به صورت 
آنالين با شاگردانش در ارتباط بود و به آنها درس مي داد. بابك 

به همين بهانه هفته س��ه روز تعدادي دختر را كه مدعي بود 
دانشجوهاي او هستند به خانه مي آورد. من و همسرم اعتراض 
مي كرديم اما او ن��ه تنها به اعتراض هاي ما توجهي نداش��ت 
كه گاهي م��ادرش را به اين بهانه كتك م��ي زد. او از مادرش 
مي خواست كه از مهمان هايش پذيرايي كند و براي آنها غذا 

و چايي درست كند. 
او ما را كتك مي زد به طوري كه از رفتارهاي او به س��توه آمده 
بوديم و در نهايت من و همسرم تصميم گرفتيم بابك را به قتل 

برسانيم و از دست او راحت شويم. 
چرا از او نخواستيد كه براي خودش زندگي مستقلي 

تشكيل دهد و از شما جدا شود؟
ما بارها به او گفتيم كه براي خودش خانه اجاره كند و ما را تنها 
بگذارد. حتي پيشنهاد داديم كه به او كمك مي كنيم و گفتيم 
درصورتي كه موافقت كند خانه ام را مي فروش��م و سهم او را 
مي دهم تا براي خودش خانه  اي اجاره كند و حتي راضي بودم 
خودروام را بفروشم و به او بدهم كه دست از سر ما بر دارد، اما 
بابك قبول نمي كرد از خانه ما بيرون برود. آنقدر ما را اذيت و 
آزار مي داد كه او را تهديد به مرگ كردم و گفتم افرادي را براي 
قتلش اجير مي كنم كه خنديد و گفت» كسي بابك خرمدين 
را نمي تواند بكش��د.«  آخرين بار جمعه ۲۴ ارديبهشت همراه 
بابك در محيط ش��هرك اكباتان ورزش مي كردي��م كه به او  
پيشنهاد دادم از ما جدا شود كه گفت هيچ جا براي او شهرك 

اكباتان نمي شود. 
 درباره حادثه توضيح بده.

آن روز وقتي به خانه برگشتم به همسرم گفتم كه بابك قبول 
نمي كند از ما جدا ش��ود. همانجا با همسر م تصميم گرفتيم او 
را به قتل برس��انيم. شب قبل از حادثه همس��رم آبگوشت مرغ 
درست كرده بود كه در غذاي او مقدار زيادي قرص خواب آور كه 
همسرم مصرف مي كرد ريختيم، اما آن شب بابك شام نخورد و 
گفت گرسنه نيست. روز بعد پس از اينكه كالس هاي آنالينش 
تمام شد ظرف آبگوشت را از داخل يخچال برداشت و گرم كرد 
و خورد. ساعتي بعد درحالي كه حالش بد ش��ده بود شروع به 
فحاشي كرد . من در حال نوشتن زندگينامه بابك بودم كه با هم 
درگير شديم. بابك گيج بود كه با بند پوتين پاهايش را بستم و 
با بست پالستيكي گردنش را بستم و با چاقويي كه داشتم چند 

ضربه به قفسه سينه اش وارد كردم كه فوت كرد. 
بعد چه شد ؟

پس از آن جسد را با كمك همسرم به داخل حمام برديم و مثله 
كرديم و تكه هاي جسد را داخل هشت كيسه قرار داديم. 

۱۲ شب به بعد جسد مثله شده را داخل سه چمدان قرار داديم و به 
صندوق عقب خودروام منتقل كرديم. ما دو نفري جسد مثله شده 
را در سه سطل زباله در مناطق آرياشهر سعادت آباد و اكباتان رها 

كرديم و بعد به خانه برگشتيم. 
 االن چه حسي داري؟

 فكر مي كنم من و همسرم راحت شديم و به آرامش رسيديم.

دو پس�رعموي افغان كه 15 س�ال قبل ش�ش نف�ر از اعضاي خانواده ش�ان ب�ا گلوله 
يك�ي از اعض�اي القاع�ده در افغانس�تان به قت�ل رس�يده  بودند وقتي ب�راي كار به 
ايران آمدن�د قاتل را در يك�ي از باغ هاي پاكدش�ت ديدن�د و او را به قتل رس�اندند. 
متهم�ان ب�ه زودي در دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران محاكمه خواهند ش�د. 
به گزارش جوان، سال گذشته مأموران پليس شهرستان پاكدشت از قتل مرد جواني در يكي از 
باغ  هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به مردي افغان به نام رحمان ۴۵ ساله بود 

كه بر اثر ضربات چاقو به قتل رسيده بود. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، صاحب باغ كه مأموران را خبر كرده بود، مورد تحقيق قرار 
گرفت. او گفت: »براي انجام كارهاي باغ دنبال نگهبان بودم تا اينكه با رحمان آشنا شدم. او از 
افغانستان به ايران آمده بود و دنبال كار مي گشت. وقتي به او پيشنهاد نگهباني از باغ را دادم 
قبول كرد. در اين سال ها از او مورد مشكوكي نديده بودم تا اينكه امروز وقتي به باغ آمدم متوجه 
شدم او در انتهاي باغ درخواست كمك مي كند. دستپاچه شدم و به آنجا رفتم تا اينكه ديدم دو 
مرد جوان در حالي كه چاقو در دستانشان بود به رحمان حمله كردند و او را كشتند. آنها قصد 

فرار داشتند اما تا مرا ديدند از ترس در گوشه باغ نشستند و تسليم شدند.«
با ثبت اين اظهارات عامالن قتل كه دو مرد افغان بودند و از سوي صاحب باغ دستگير شده 
بودند بازداشت شدند. متهمان به پليس آگاهي منتقل شدند و تحت بازجويي قرار گرفتند. دو 
متهم در روند بازجويي ها به قتل اعتراف كردند و يكي از آنها گفت: »ما در افغانستان زندگي 
مي كرديم، اما حدود ۱۵ سال قبل رحمان كه از اعضاي القاعده بود دست به جنايت وحشتناكي 
زد. او به دستور القاعده به شش عضو خانواده من و پسر عمويم در زمين كشاورزي حمله كرد 
و آنها را به رگبار بست. او بعد از اين قتل عام گريخت. خيلي دنبال او بوديم، اما هيچ خبري از 
او نبود. من و پسر عمويم تنها بازمانده هاي اين كشتار بوديم تا اينكه چند سال بعد تصميم 

گرفتيم براي كار به ايران بياييم.«
متهم ادامه داد: »دنبال كار بوديم تا اينكه در شهرستان پاكدشت مشغول كار شديم. بعد از 
مدتي متوجه شديم رحمان نيز به ايران آمده و مشغول كار شده است. خيلي پيگيري كرديم تا 
اينكه فهميديم او هم در همان پاكدشت در باغي به عنوان نگهبان استخدام شده است. با تالش 

زياد آدرس آن باغ را پيدا كرديم و او را شناسايي كرديم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »بعد از اينكه مطمئن شديم مرد نگهبان رحمان است طبق نقشه 
همراه پسرعمويم مقابل باغ رفتيم و از ديوار آن وارد باغ شديم. رحمان در انتهاي باغ مشغول 
كار بود. به او نزديك شديم سپس در فرصت مناسب من از پست سر دهانش را گرفتم و او در 
حالي كه غافلگير شده بود روي زمين افتاد. بالفاصله دست و پاي او را نگه داشتم و پسرعمويم 
با چاقويي كه همراه داشت چند ضربه به او زد. در حال فرار بوديم كه صاحب باغ ما را ديد. از 
ترس نتوانستيم فرار كنيم و همانجا روي زمين نشستيم.« متهم در آخر گفت: »از كاري كه 
كردم پشيمان نيستم. او همه خانواده مرا كشت و در اين سال ها به خاطر غم عزيزانم خواب و 
خوراك نداشتم. با مرگ آنها خيلي احساس تنهايي مي كردم به همين خاطر هر لحظه به اين 
فكر مي كردم قاتل را پيدا كنم و انتقام خون خانواده ام را بگيرم. اين شد كه هر جا مي رفتم دنبال 

قاتل آنها بودم تا او را پيدا كنم. از قتل پشيمان نيستم و تازه آرامش گرفته ام.«
بعد از ثبت اظهارات متهم، پسر عموي او نيز بازداشت شد. او نيز در روند بازجويي ها با اقرار به 
جرمش گفت: »رحمان ۱۵ سال قبل مادر، خواهر، عمو و زن عمويم را در زمين كشاورزي در 
كشور افغانستان به رگبار بست و آنها را كشت. آن زمان من پسر نوجواني بودم و انتقام برايم 
سخت بود اما وقتي بزرگ شدم هرجا مي رفتم چشمانم دنبال قاتل عزيزانم بود تا اينكه او را در 

ايران پيدا كردم و طبق نقشه با همدستي پسرعمويم در فرصت مناسب او را كشتم.«
متهم در آخر گفت: »خانواده ام هيچ بدي به رحمان نكرده بودند و او فقط به خاطر دستور 
القاعده آنها را به قتل رساند. وقتي به ايران آمديم فهميديم او بعد از ضعيف شدن القاعده به 
ايران آمده است و مشغول كار شده است كه او را به قتل رسانديم و پشيمان نيستم. بعد از 
اعترافات دو پسر عمو و اظهارات آنها، مأموران پليس با استعالم از كشور افغانستان و اثبات 
ادعاي دو متهم دريافتند اعضاي خانواده آنها سال ها قبل در زمين كشاورزي شان كشته 
شده اند، اما پليس افغانستان اعالم كرد اطالعات دقيقي درباره نحوه قتل و جنايت هاي 
القاعده در دست ندارد و نمي داند قاتل آنها چه كسي است.  بعد از ثبت اين اطالعات دو 
متهم راهي زندان شدند و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات و صدور كيفرخواست به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. پرونده بعد از تعيين شعبه در اختيار هيئت 
قضايي شعبه دهم دادگاه به رياست قاضي متين راسخ قرار گرفت تا بعد از رؤيت اوراق 

پرونده و تعيين وقت از سوي دفتر شعبه دو متهم از خودشان دفاع كنند. 
 
 

برگ اعالم وضعيت ) برگ سبز(  وانت پيكان به شماره انتظامی 
15 ايران 1۲4ج ۷۸ و به شماره شاسی ۲۲1۰۰۹۳۰ و به شماره 
موت�ور 11۲۸5۰۳5۳۰1 مفقود ش�ده و از درج اعتبار س�اقط 

است.  تبريز

آگهی اعالم مفقودی
سند کمپانی سواری پیکان مدل ۸۳ پالک۶۳-۹۸۳ب۴

موتور11۲۸۳۰۶۳۲۳۹
شاسی۸۳44۰۸۹۲

به نام: كنيز قائد ی فرزند زينل، ش ش ۲ صادره از الرستان، مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.شيراز 

آگهی اعالم مفقودی

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 4۰۰۲۸۰۹ مورخه ۹۹/1۲/۲ هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملك گرمی تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی خانم رقيه دشتی زنگير به شماره 
شناس�نامه ۲۲۹ كد ملی 1۶۲۰۳۷۸11۶ فرزند خداقلی نس�بت به ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 1۸۷ متر مربع قسمتی از پالک 1۲۲۶ اصلی واقع در بخش ۲۰ اردبيل 
شهرستان گرمی خريداری از مالك رسمی آقای حسن توكلی محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول روز سه شنبه مورخه 14۰۰/۲/۲۸

تاريخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه مورخه 14۰۰/۳/1۲           

م الف:1۰۲۰                           سعید نیکخو،  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملکی گرمی                

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

مشخصات ثبتی ملك مورد مزايده: ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه بشماره پالک 
4۹۶5 فرعی از ۲۰ اصلی واقع در گرمی بخش ۲۰ اردبيل به مساحت 1۹۹/۲5 متر مربع 
با حدود: شماال: بطول 1۹/۸5 متر ديوار به ديوار ملكی آقا محمد انورنژاد. شرقا: بطول 
ده متر پی به پی زمين بياض سواد حضرتی. جنوبا: بطول ۲۰ متر ديواريست به آبرو غربا: 
بطول ده متر ديوار و درب ورود اس�ت به كوچه به ماليت اس�الم )وحيد(جاويد فرزند 
حبيب با جز سهم ۶ از كل س�هم ۶ بعنوان مالك ش�ش دانگ عرصه  و اعيان، موضوع 
سند مالكيت اصلی بشماره چاپی 44۷۳۶ كه در صفحه ۳41 دفتر امالک جلد 1۰4 ذيل 
شماره 15۳۸۷ ثبت گرديده اس�ت. محدوديت دفتر امالک: رهنی شماره 4۰۰4 مورخ 
1۳۸۷/1۲/14 )كالسه ۹۶۰۰۰۳۰( به مبلغ 1۶۹4۸۰۰۰۰ و مازاد اول رهنی شماره ۸۲۹1-
1۳۹1/4/۲4)كالسه ۹۹۰۰۲4۸(به مبلغ 1۸۰5۲۰۰۰۰ و مازاد دوم رهنی شماره ۸۲۹۲-
1۳۹1/4/۲4 )كالسه ۹۹۰۰۲45( به مبلغ ۲4۰۰۰۰۰۰۰ ريال بنفع بانك تجارت و مازاد سوم 
الی پنجم به موجب بازداشتنامه شماره 1۳۹۹۰5۰۰۳14۲۰۰۳۰4۰ )كالسه ۹۸۰۰1۳۰( و 
1۳۹۹۰5۰۰۳14۲۰۰۳۰41 )كالسه ۹۸۰۰1۳1( 1۳۹۹۰5۰۰۳14۲۰۰۳۰4۲ )كالسه ۹۸۰۰1۳1( 
مورخ 1۳۹۹/1۲/۶ وفق مقررات به نفع بانك تجارت شعب استان اردبيل بازداشت و طبق 
نظريه قطعی هيئت كارشناسان رسمی دادگس�تری 1۳۹۹۰5۰۰۳14۲۰۰۲5۳5 مورخ 
1۳۹۹/1۰/۲۰ در خصوص ارزيابی يك باب خانه مورد رهن بانك تجارت بش�ماره پالک 
4۹۶5 فرعی از 1۲۰ اردبيل به نشانی گرمی- محله عباسيه- خيابان معلم- كوچه گل 
سرخ با حدود و مشخصات ثبتی فوق بمساحت 1۹۹/۲5 متر مربع می باشد. اعيانی ملك 
مذكور شامل ساختمان يك طبقه با زيرزمين كه طبقه اول بمساحت 11۰ متر مربع كه در 
زمان معاينه دارای سكونت بوده ولی طبقه زيرزمين بمس�احت ۶5 متر مربع بصورت 
انباری مورد استفاده قرار دارد.اعيانی ملك جمعا با مساحتی حدود 1۸۰ متر مربع از نوع 
آجری بار بر فاقد كالف بندی و طاق ضربی با نمای س�يمان سفيد و درب و پنجره های 
آلومينيومی و دربهای اتاق از نوع چوبی و فضای داخلی گچ سفيد كه قدمت بنای موجود 

بيش از بيست سال می باشد. همچنين ساختمان  و ملك مورد ارزيابی ساختمان و ملك 
مورد ارزيابی با امتيازات سه گانه آب، برق و گاز دارای حياط محصور كف موزاييك فرش 
و درب آهنی ماش�ين رو با دسترس�ی به كوچه 4 متری واقع در ضلع غربی ملك بوده 
و مجرای آب در ضلع جنوبی به عرض ۸۰ س�انتيمتر قرار دارد.علی ايحال با عنايت به 
موقعيت مكانی ملك، نحوه دسترسی و بهره دهی ، ابعاد و قدمت ساختمان و ساير عوامل 
جهات موثر در ارزيابی امالک و ساختمانهای مسكونی، ارزش ششدانگ ملك مذكور 
در زمان كارشناسی و با عنايت به قيمت عادله روز بمبلغ ۳/۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال معادل: 
) سيصد و نود و هشت ميليون تومان( ارزيابی و اعالم می گردد. فلذا مزايده ششدانگ 
پالک فوق روز چهارش�نبه مورخ 14۰۰/۳/1۲ ) دوازده خرداد هزار و چهار صد ه-ش( از 
ساعت ۹ صبح الی 1۲ ظهر در واحد اجرايی اسناد رسمی گرمی به نشانی : گرمی محله 
هالل احمر – خيابان شهيد دكتر بهشتی- روبروی مسجد امام حسين – اداره ثبت اسناد 
و امالک  از طريق مزايده به فروش می رسد. شركت در جلسه مزايده برای عموم آزاد بوده 
و با حضور خريداران و نمايندگان قانونی آنها من�وط به پرداخت ده درصد از مبالغ پايه 
كارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد. برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی 
كه ظرف مقرر مانده فروش را بحساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد 
نبوده و بحساب خزانه دولت واريز خواهد شد و در اين صورت عمليات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزايده تجديد خواهد شد. الزم بذكر است كليه هزينه های قانونی و بدهی 
های مربوطه )بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره( تا تاريخ مزايده اعم از اينكه 
رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد برعهده برنده مزايده و نيم عشر و حق مزايده نقدا 
وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی مصادف گردد، مزايده روز اداری 

بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار: روز سه شنبه مورخ ۲۸/ 14۰۰/۲    

برابر ماده 1۲1 آئين اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و به موجب پرونده اجرائی بشماره كالسه های بايگانی ۹۶۰۰۰۳۰ و ۹۹۰۰۲4۸ 
و ۹۹۰۰۲45 و قرارداد بانكی تحت كالسه های ۹۸۰۰1۳۰ و ۹۸۰۰1۳1 و ۹۸۰۰1۳۲ بشرح ذيل بفروش ميرسد:

م الف: 1۰۲5      

 سعید نیکخو، مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی

برگ س�بز خودرو تيبا مدل  1۳۹۳ رنگ سفيد روغنی شماره 
پ�الک ) اي�ران ۲1 ۹۲۹ و ۷۲( به ش�ماره موت�ور ۸1۰۹1۲۷ و 
شماره شاس�ی NAS۸111۰۰E5۷۶۲۶۹4 متعلق به معصومه 
پور عبداله گيكاسری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. البرز

آگهی اعالم مفقودی

برگ سبز،برگ كمپانی خودرو وانت پيكان مدل  1۳۸4 رنگ 
سفيد روغنی شماره پالک ) ايران ۶۸  ۷۷۶ ص 4۸ ( به شماره 
موتور 11۲۸۳۰۲1۸۰۰ و شماره شاسی ۸۳۹۰۲۹۰۸ متعلق به 
س�عيد علی نگهبان مفقود ش�ده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. البرز

آگهی اعالم مفقودی
كارت سواری پژو 4۰5 جی ال ايكس آی مدل ۸۷ 

پالک ۷۳-۷5۳ د5۳ 
ش موتور 1۲4۸۷1۸14۶۲

ش شاسی NAAM۰1CA۳۹E۳۸۷5۰۸ به نام: علی مولودی فرزند حسين 
كد ملی ۲4۹۰۶51۷4۹ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.  شيراز

آگهی اعالم مفقودی

سند كمپانی سواری پرايد جی تی ايكس ای مدل ۸۹
پالک ۷۳-۶۸1 د5۲

ش موتور ۳۳4455۶
ش شاسی S141۲۲۸۹145۹۰۲ به نام: س�يد معين الدين حصرانی كد ملی 

۲۲۹1۶۰51۲۷ مفقود و از درجه اعتبار  ساقط است.  شيراز

آگهی اعالم مفقودی

برگ س�بز،برگ كمپانی خودرو پژو تيپ پ�ارس مدل  1۳۸۲ 
رنگ يشمی متاليك شماره پالک ) ايران 44  4۶۲ ص ۳۳ ( به 
شماره موتور ۲۲۸۲۸۲۰۸۳۸4 و شماره شاسی ۸۲۸۰۸۳۳۳ 
متعلق به زهرا عسگری مفقود ش�ده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. البرز

آگهی اعالم مفقودی
برگ اعالم وضعيت ) برگ سبز(  وانت پيكان به شماره انتظامی 
15 ايران 1۲4ج ۷۸ و به شماره شاسی ۲۲1۰۰۹۳۰ و به شماره 
موت�ور 11۲۸5۰۳5۳۰1 مفقود ش�ده و از درج اعتبار س�اقط 

است.  تبريز

آگهی اعالم مفقودی

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان

88498476

دستگیري ۳ مأمور کتک زن شهرداري 
دادستان شهرري از بازداشت سه نفر از مأموران سد معبر 
كه يك دستفروش را مضروب كرده بودند خبر داد و گفت: 
متهمان به صورت هفتگي براي فعاليت دستفروشان از آنها 
پول مي گرفتند. هفته گذش�ته نيز چهار مأمور شهرداري 
نگهبان روزنامه» جوان« را به ضرب پتك و ميلگرد زخمي 
و روانه بيمارستان كردند. شهرداري هنوز به انتشار خبر 
كتك زدن مأموران در اين پرونده واكنش نشان نداده است. 

غالمرضا نوفرستي، دادستان شهرستان ري توضيح داد: پس از 
انجام بررسي هاي قضايي، سه نفر از مأموران سد معبر كه يك 
دستفروش را مضروب كرده بودند بازداشت شدند و تحقيقات 
براي بازداشت نفر چهارم در حال انجام است.  وي با بيان اينكه 
مرد دس��تفروش عليه متهمان ش��كايت كرده و درخواست 
خسارت كرده است گفت كه شاكي چند سال به صورت سيار 
مقابل مغازه اي عينك فروش��ي مي كرد و متهمان به صورت 

هفتگي از دس��تفروش پول مي گرفتند تا اجازه دستفروشي 
داشته باشند. نوفرستي گفت: شاكي به دليل اينكه چهار هفته 
اخير فروشي نداشته نتوانس��ته مبلغ مورد نظر مأموران سد 
معبر شهرداري را بپردازد به همين دليل مورد ضرب و جرح 

آنها قرار گرفته است.
 دادستان ش��هرري تأكيد كرد كه رس��يدگي هاي قضايي در 
خصوص پرونده ادامه دارد و با عوامل آن برخورد خواهد شد.  

در جريان حادثه اي ديگر كه نيمه ش��ب شش روز قبل اتفاق 
افتاد مأموران پيمانكار شهرداري نيمه شب در حال جمع آوري 
تابلوي روزنامه از روي پش��ت بام بودند كه با اعتراض نگهبان 
مواجه شدند. چهار مأمور شهرداري نگهبان را با ضربات پتك 
و ميلگرد زخمي و روانه بيمارستان كردند. شهرداري تهران 
هنوز درباره رفتار اين مأموران كتك زنش واكنش��ي نش��ان 

نداده است. 

سناریوي خونین  بابک خرمدین


