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   9 سال حبس
 براي عامالن  قتل مرد ميانسال 

ربودن  مرد   تاجر  با همدستي خواننده  زير زميني 
دخت�ر جواني ك�ه ب�ا همدس�تي خوانن�ده زير زميني 
م�ردی را ك�ه ب�ا او رابط�ه داش�ت، ربوده ب�ود پ�س از 
س�رقت ميلي�اردي ب�ه همدس�تش ه�م رك�ب زد. 
به گزارش جوان، چندي قبل به مأموران پليس تهران خبر 
رسيد دختر و پسر جواني مرد تاجري را ربوده و پس از سرقت 
ميلياردي وي را زخمي و كنار بزرگراهي رها كرده اند، اما راننده 
عبوري او را به بيمارستان رسانده و جانش را نجات داده است. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد اين حادثه يك هفته 
قبل اتفاق افتاده كه ش��اكي به خاطر ترس از آدم ربايان در 
بيمارس��تان به دروغ گفته تصادف كرده اس��ت، اما وقتي 
آدم ربايان دوباره براي اخاذي ميلياردي به سراغش مي آيند 
و او را تهديد مي كنند كه فيلم س��ياه او را در فضاي مجازي 
منتشر مي كنند، از مأموران پليس براي دستگيري آدم ربايان 

اخاذ درخواست كمك مي كند. 
   آشنايي در اينستاگرام 

مرد جوان در توضيح ماجرا به مأموران گفت: من تاجر فرش 
هس��تم و وضع مالي خوبي هم دارم. يك م��اه قبل با دختر 
تحصيلكرده اي ازدواج كردم و االن هم زندگي خيلي خوبي 
دارم اما قبل از آن با دختر جواني به نام ستاره رابطه دوستي 
داشتم و قرار بود با او ازدواج كنم   وقتي ديدم او مرا فريب داده 
رابطه ام را با او قطع كردم كه اين بال سرم آمد. وي ادامه داد: 
يكسال قبل در اينستاگرام با ستاره آشنا شدم. او ادعا كرد كه 
تحصيلكرده و مهندس است و خانواده اي اصل و نسب داري 
دارد و من هم حرف هاي او را باور كردم  و پيشنهاد ازدواج دادم 
و قرار بود همراه خانواده ام به خواستگاري اش بروم. چند روز 
مانده به مراسم خواستگاري متوجه شدم او به خاطر درگيري 
خانوادگي دستگير شده  و  با حكم قضايي به زندان افتاده است 
و آن روز بود كه راز س��تاره پيش من فاش شد و فهميدم او 
نه تنها دختر تحصيلكرده اي نيس��ت بلكه خانواده اش هم 
وضعيت خوبي ندارند و همه حرف هايي كه به من زده دروغ 

بوده و قصد داشته مرا فريب دهد و اموالم را باال بكشد. 
   آدم ربايي ميلياردي 

پس از اين رابطه ام را  با س��تاره قطع كردم و به او گفتم كه 
دستش پيش من رو شده و ديگر دوس��ت ندارم او را ببينم. 
به هر حال مدتي گذشت و من هم يك ماه قبل با دختر يكي 
از آشنايانمان ازدواج كردم و فكر مي كردم ستاره هم پس از 
آزادي از زندان به دنبال بخت خود مي رود و خبر نداش��تم 
كه او كينه به دل گرفته و قصد دارد با آدم ربايي از من انتقام 
بگيرد. قرار بود به زودي براي معامل��ه اي به دوبي بروم و به 
همين سبب روز حادثه براي خريد دالر و درهم به صرافي در 
مركز تهران رفته بودم و پس از خريد داخل خيابان درخواست 
تاكسي اينترنتي دادم كه لحظاتي بعد خودروي پژويي كه 
راننده اش مرد جواني بود جلوی  پايم توقف كرد. وقتي از او 
سؤال كردم كه تاكسي اينترنتي هستي با سرش اشاره كرد و 

من هم سوار شدم و راننده شروع به حركت كرد. 

راننده پس از طي مسافتي تغيير مسير داد كه به او شك 
كردم و خواس��تم توقف كند. راننده توقف كرد و چاقويي 
به پهلويم گذاش��ت و مرا تهديد به مرگ كرد و لحظه اي 
بعد هم ستاره كه در صندوق عقب خودرو پنهان شده بود 
بيرون آمد و كنارم نشست. همان لحظه فهميدم كه در تله 
ستاره گرفتار شده ام و او قصد انتقام دارد. به همين خاطر 
با التماس از آنها خواستم مرا رها كنند و حتي حاضر شدم 
همه دالرها و دينار ها را كه حدود 2ميليارد تومان ارزش 
داش��ت به آنها بدهم و مرا رها كنند اما فايده اي نداش��ت 
و راننده به راه افتاد تا اينكه در حاش��يه شهر توقف كرد. 
ستاره و همدس��تش ابتدا از من فيلم سياه تهيه كردند و 
بعد مرا به ش��دت كتك زدند و حتي با چاقو هم بدن مرا 
زخمي كردند و پس از سرقت پول هاي خارجي ام، زنجير 
طال، گوشي همراهم و حتي حلقه ازدواجم مرا رها كردند 
و از محل گريختند. آنها تهديد كردند اگر ش��كايت كنم 
فيلم سياهي كه از من تهيه كرد ند در فضاي مجازي پخش 
مي كنند و من هم از ترس آبرويم وقتي راننده عبوري مرا 
به بيمارستان رساند به دروغ گفتم تصادف كرده ام اما اين 

پايان ماجراي آدم ربايي نبود. 
وي ادامه داد: يك هفته پس از آدم ربايي همدست ستاره با 
من تماس گرفت و درخواست يك ميليارد تومان پول كرد. 
مرد جوان به من گفت اگر به خواسته اش عمل نكنم فيلم 

سياهي كه از من تهيه كرده براي همسرم مي فرستد. وقتي 
ديدم كه آنها با اين شيوه قصد اخاذي سريالي دارند تصميم 

گرفتم از آنها شكايت كنم. 
    خواننده زير زميني 

با شكايت مرد تاجر پرونده براي رسيدگي به دستور داديار 
شعبه چهارم دادس��راي ويژه س��رقت در اختيار تيمي از 

كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران پليس در نخستين گام همدس��ت ستاره را به نام 
سهيل شناسايي كردند. بررسي ها نشان داد سهيل خواننده 
زير زميني اس��ت كه مدتي قبل در يك مجلس عروس��ي 
با ستاره آشنا شده اس��ت. بدين ترتيب مأموران سهيل را 

بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. 
وي در باجويي ها با اعتراف به جرمش ادعا كرد كه ستاره به 

او هم ركب زده است. 
وي گفت: من خواننده هس��تم و در مجالس عروسي ترانه 
مي خوانم. مدتي قبل با ستاره آشنا شدم كه به من گفت مرد 
تاجري به او خيانت كرده اس��ت. او گفت مرد تاجر به بهانه 
ازدواج به او تجاوز و بعد هم او را رها كرده است و به همين 
خاطر قصد انتقام دارد. ستاره پيش��نهاد داد او را برباييم و 
اموالش را سرقت كنيم. ابتدا مخالفت كردم اما وقتي ديدم 
مرد تاجر قصد خريد ميلياردي دارد قبول كردم و روز حادثه 
همراه س��تاره او را ربوديم. قرار بود ستاره دالرها و درهم ها 

و طالهاي سرقتی  را بفروشد و س��هم مرا هم بدهد، اما او 
به من ركب زد و پس از آدم ربايي ناگه��ان غيبش زد. من 
كه فكر كردم در اين بازي هيچ چيزي گيرم نيامده اس��ت 
تصميم گرفتم از ش��اكي اخاذي كن��م و او را تهديد كردم 
كه فيلم سياهش را منتشر مي كنم در صورتي كه فيلم در 

اختيار ستاره بود. 
   دستگيري دختر  

با اعتراف متهم، مأموران پليس خيلي زود مخفيگاه ستاره 
را شناسايي و وي را بازداشت كردند. وي در بازجويي ها به 
آدم ربايي اعتراف كرد و گفت: وقتي با سامان در اينستاگرام 
آشنا ش��دم او به من پيش��نهاد ازدواج داد و من هم خيلي 
خوشحال بودم كه زن تاجري مي شوم تا اينكه من در جريان 
تقسيم ارثيه با يكي از بستگانم درگير شدم و به زندان افتادم 
كه سامان متوجه موضوع شد. پس از اين هر چقدر با تلفن او 
تماس مي گرفتم جواب نمي داد و گاهي هم به من فحاشي 
مي كرد و مي گفت خانواده من همسطح خانواده او نيستند 
و به اين بهانه زير قولش زد كه از او كينه به دل گرفتم. مدتي 
قبل با سهيل آشنا شدم و به دروغ ادعا كردم كه سامان به 
من تجاوز كرده و دو نفري نقشه آدم ربايي و سرقت اموالش 

را طراحي و اجرا كرديم. 
متهمان در ادامه براي تحقيقات بيش��تر در اختيار مأموران 

پليس قرار گرفتند. 

زن جوان�ي كه ب�ا همدس�تي ش�وهر خواهرش 
ش�وهر تاجرش را ب�ه قت�ل رس�انده بود پس از 
گرفتن رضاي�ت از اولياي دم همراه همدس�تش 
ب�ه حبس محك�وم ش�د. حك�م دادگاه پ�س از 
اعت�راض در دي�وان عال�ي كش�ور تأييد ش�د. 
به گزارش جوان، 2۱ ارديبهشت س��ال ۹۱، مأموران 
كالنتري ۱25 يوس��ف آباد از قتل مرد 57 ساله به نام 
سامان در خانه اش باخبر و راهي محل شدند. بعد از 
حضور مأموران در محل، جسد كه با شليك گلوله به 
قتل رسيده بود به پزشكي قانوني فرستاده شد و همسر 
مقتول كه مأموران را خبر كرده بود، مورد تحقيق قرار 
گرفت. او در توضيح به مأموران گفت: »امروز همراه 
دخترم و پسرم به منزل خواهرشوهرم رفته بودم، اما 
وقتي به خانه برگشتم هر چه در زدم شوهرم در را باز 
نكرد كه با كليد در را باز كردم، اما وقتي وارد خانه شدم 
با جسد سامان روبه رو ش��دم كه خونين روي زمين 

افتاده بود.«
بع��د از تحقيق از همس��ر مقتول،  مأم��وران پليس 
تحقيقات خود را درباره حادثه آغ��از كردند تااينكه 
دريافتن��د مقتول تاجر آه��ن بوده از مدت��ي قبل با 
همس��رش اختالف داشته اس��ت به طوري كه چند 
باري با هم درگير شده بودند، اما با فرد ديگري اختالفي 
نداشته است.  با بدس��ت آمدن اين اطالعات، همسر 
مقتول به نام ليال بار ديگر مورد تحقيق قرار گرفت، 
اما وي دوباره ادعا كرد كه از قتل ش��وهرش بي خبر 
است. پس از اين تحقيقات ادامه داشت و در حالي كه 
شش سال از حادثه گذشته بود و مأموران هيچ ردي از 
قاتل پيدا نكرده بودند متوجه شدند ليال با مرد جواني 

به نام فرزين رابطه پنهاني دارد. 
   اولين سرنخ 

به اين ترتيب فرزين بازداش��ت شد و تحت بازجويي 
قرارگرفت. او در اظهاراتش گفت: »من با باجناق مقتول 
كه پيام نام دارد از چند سال قبل آشنا بودم تا اينكه از 
طريق او پس از كشته شدن سامان با ليال آشنا شدم. 
روزي با پيام به تفريح رفته بوديم تا اينكه بعد از خوردن 
مشروب او حرف هاي عجيبي زد و گفت چند سال قبل 

با همدستي ليال باجناقش را كشته است.«
    اقرار به قتل 

بعد از اين اظهارات، مأموران بار ديگر همسر مقتول را 
تحت بازجويي قرار دادند تا اينكه وي به قتل شوهرش 
با همدستي شوهرخواهرش اعتراف كرد. او در شرح 
ماجرا گفت: »شوهرم از همسر اولش بچه دار نمي شد 
به همين خاطر از او طالق گرفت و به خواستگاري من 
آمد. من 20 سال كوچكتر از او بودم، اما سامان تاجر 
آهن بود و وضع مالي خوبي داشت به همين خاطر با 
او ازدواج كردم. او خيلي بداخالق بود و هميشه سر هر 
موضوعي فحاشي مي كرد و مرا كتك مي زد. اين اواخر 
تحمل زندگي با او را نداشتم تا اينكه يك روز به من 

گفت تصميم دارد مرا طالق بدهد.«
همسر مقتول ادامه داد: »بعد از سال ها درمان و معالجه 
صاحب يك دختر و يك پسر شده بوديم. من جواني ام 
را به پاي او گذاشته بودم به همين خاطر توقع نداشتم 
او پيشنهاد طالق را مطرح كند. اين شد كه با خواهرم 
درد دل كردم و به او گفتم قصد دارم شوهرم را به قتل 
برسانم و از او خواستم از شوهرش بخواهد مرا كمك 
كند، اما آن روز ش��وهر خواهرم مخالف��ت كرد. اين 
گذشت تا اينكه در سفري كه به شمال داشتيم خودم 

از شوهر خواهرم كمك خواستم و او قبول كرد.«
متهم در خصوص قتل گفت: » آن روز در غذاي شوهرم 
قرص خواب آور ريختم وخانه را ترك كردم كه پيام هم 
بعد از رفتن ما به خانه آمده بود و با شليك گلوله او را 

به قتل رساند.«

 با اقرارهاي آن زن، پيام نيز بازداشت شد. او در شرح 
ماجرا گفت: »مقتول مرد بد اخالقي بود. او به زن هاي 
فاميل نظر داشت و حتي به دختر من هم نظر داشت. 
به همين خاطر فكر مي كردم خونش حالل است تا 
اينكه تصميم به قتل گرفتم. روز حادثه با هماهنگي 
همسرش به خانه اش رفتم و با اسلحه به سرش شليك 
كردم. سپس به اصفهان فرار كردم و اسلحه را در زاينده 

رود انداختم.«
بعد از اعترافات دو متهم، پيام به اتهام قتل عمد و ليال به 
اتهام معاونت در قتل و خواهر ليال نيز به اتهام تحريك 
براي قتل راهي زندان ش��دند. پرونده در حال كامل 
ش��دن بود كه فرزندان مقتول اعالم گذشت كردند. 
به اين ترتيب پرونده از جنبه عمومي جرم به دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
   نبش قبر 

با تعيين شعبه پرونده در نوبت رسيدگي روي ميز 
هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه قرار گرفت كه در آن 
جلسه خواهر مقتول ادعاي عجيبي را مطرح كرد و 
گفت: »برادرم بچه دار نمي شد. او بارها تحت درمان 
قرار گرفت اما بي فايده بود. به همين دليل مشكوك 
هستم كه دختر و پسر برادرم فرزندان واقعي او باشند 

كه حاال به عنوان اولياي دم رضايت داده اند.«
در ادامه همس��ر مقت��ول در جايگاه ق��رار گرفت و 
گفت: »شوهرم نابارور بود اما بعد از درمان و چند بار 
عمل اي وي اف صاحب فرزند شديم و اولين فرزندمان 

سال 76متولد شد.«
با طرح اين ادعا رياس��ت دادگاه دستور نبش قبر را 
براي آزمايش DNAصادر كرد و پرونده به دادس��را 
فرستاده شد اما فرزندان مقتول براي انجام آزمايش 

مراجعه نكردند.
به اين ترتيب پرونده بار ديگر براي رسيدگي به همان 

شعبه فرستاده شد. 
    دومين جلسه محاكمه

در دومين جلسه نماينده دادستان كيفرخواست را 
قرائت كرد و گفت: » با توجه به اينكه فرزندان مقتول 
هيچ كدام براي انجام آزمايش DNA مراجعه نكردند 
براي متهم با توجه به ماده 6۱2 قانون مجازات اسالمي 

درخواست مجازات دارم.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با اقرار به جرمش 
گفت: »خواهرزنم بارها از بدرفتاري هاي باجناقم گله 
كرده بود و گفته بود بارها او را كتك زده است. از طرفي 
وقتي متوجه شدم او به خواهرزن ديگرم و حتي دخترم 
نظر دارد عصباني شدم و وقتي همسرش پيشنهاد قتل 
را داد پذيرفتم چون فكر مي كردم خونش حالل است. 
به همين خاطر او را كشتم چون فكر مي كردم زندگي 
راحتي را براي خواهرزنم رقم مي زنم. قتل را قبول دارم 

و پشيمان نيستم.«
در ادامه ليال در جايگاه ايستاد و با قبول اتهامش كه 
معاونت در قتل بود گفت: »شوهرم مرد بد رفتاري بود. 
من جواني ام را به پايش ريختم، اما قدر مرا نمي دانست 
و مدام مرا كتك مي زد. زندگي برايم خيلي س��خت 
شده بود به همين خاطر فكر كشتن او به سرم زد، اما 
نمي توانستم به تنهايي او را به قتل برسانم اين شد كه 
از شوهرخواهرم كمك گرفتم. مي دانم كار اشتباهي 
كرده ام و از دادگاه درخواست تخفيف در مجازات دارم 

تا هرچه زودتر پيش فرزندانم برگردم.«
    تأييد حكم حبس

در پايان هيئت قضايي مرد ميانسال را به شش سال 
حبس و همسر مقتول را به سه سال حبس محكوم 
كرد. اين حكم به ديوان عالي كش��ور فرستاده شد تا 
اينكه از س��وي قضات يكي از شعبات آن مورد تأييد 

قرار گرفت. 

جيب بر اتوبوس هاي بي آر تي 
دستگير شد 

 زن جيب ب�ر ك�ه در ش�لوغي 
اتوبوس ه�اي بي آر تي دس�ت 
به سرقت هاي س�ريالي مي زد 

دستگير شد. 
 رئيس پايگاه س��وم پليس آگاهي 
تهران بزرگ با اعالم اين خبر گفت: 
با مراجعه تعدادي از ش��هروندان 
به كالنتري ۱05 سنايي مبني بر 
سرقت اموالش��ان از قبيل گوشي 
همراه و وج��وه نقد در ايس��تگاه 
بي آر  تي، تيمي از مأموران كالنتري   
دستگيري سارق يا سارقان را در 
دس��تور كار قرار دادند.  مأموران 
كالنت��ري در بررس��ي پرونده ها 
دريافتند س��رقت ها توسط يك 
زن انجام شده اس��ت به طوري كه 

تعدادي از مال باختگان توانسته اند، چهره س��ارق را به خاطر 
بسپارند.  سرهنگ قاسم دستخال با اشاره به دستگيري سارق 
توسط مأموران كالنتري حين ارتكاب جرم تصريح كرد: سارق 
پس از انتقال به پليس آگاهي اعتراف كرد كه از شلوغي اتوبوس 
سوء استفاده مي كرده و با تنه زدن و هل دادن اموال مال باختگان 

را سرقت  كرده و به مالخري مي فروخته است. 
متهم در حالي كه 3۹ شاكي او را شناسايي كرده اند براي سير 
مراحل قانوني به دادسرا معرفي شد. تحقيقات براي شناسايي 

مالخر ادامه دارد.

4 مسافر به مقصد نرسيدند 
تصادف دو دس�تگاه خودروي پژو 405 و پرايد در مح�ور گرمه - ميامي 
اس�تان خراس�ان ش�مالي چهار كش�ته و پنج زخمي برجاي گذاشت. 
عصر روز پنج ش��نبه 20 خرداد مأم��وران پليس راه از تص��ادف خونيني در 
كيلومتر ۱6 محور گرمه – ميامي با خبر و راهي محل شدند. مأموران پليس 
در محل حادثه دريافتند در تصادف دو خودرو پژو 405 و پرايد سه نفر در دم 
جان باخته و يك نفر هم بعد از انتقال به بيمارستان فوت كرده است. همچنين 
مش��خص ش��د در اين حادثه پنج نفر هم مصدوم ش��ده كه در بيمارستان 

جواد االئمه شهرستان جاجرم تحت درمان هستند. 
دكتر تقي دولت آبادي، مدير حوادث دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 
با اعالم اينكه حال مصدومان رضايت بخش است به ايرنا گفت: علت حادثه از 

سوي كارشناسان پليس راه تحت بررسي است. 

زورگيران قاتل به دام افتادند 
در  ك�ه  مس�لحي  زورگي�ران  بان�د  اعض�اي 
الب�رز  اس�تان  س�اوجبالغ  شهرس�تان 
مرتك�ب دو قت�ل ش�ده بودن�د ب�ه دام افتادن�د. 
فرمانده انتظامي البرز با اع��الم اين خبر گفت: چندي 
قبل مأموران پليس از چند فقره س��رقت مسلحانه در 

بخش چهارباغ با خبر شدند.
 بررسي ها نشان داد زورگيران مسلح در يكي از سرقت ها 
پس از س��رقت يك دس��تگاه پرايد راننده آن را به قتل 
رسانده و س��اعتي بعد در زورگيري از دو موتورسيكلت 
هم راكب يكي از موتور س��يكلت ها را با شليك گلوله 

كشته و از محل گريخته اند. 
سردار عباسعلي محمديان ادامه داد: با توجه به اهميت 
موضوع كارآگاهان پليس آگاه��ي بالفاصله وارد عمل 
شده و با اش��راف اطالعاتي و انجام تحقيقات گسترده 
پليس��ي موفق ش��دند دو نفر از قاتالن مس��لح بخش 
چهارباغ را شناس��ايي كرده  و در يك عمليات منسجم 
و غافلگيرانه ه��ر دو متهم را در كمتر از 24 س��اعت از 
وقوع آخرين قتل در مخفيگاهشان در يكي از باغ هاي 

چهارباغ دستگير كنند. 
وي افزود: متهمان دستگير شده در بازجويي   اعتراف 

كردند با تشكيل يك باند چهار نفره و تهيه يك قبضه 
سالح گرم اقدام به زورگيري و سرقت هاي مسلحانه در 

سطح استان البرز مي كردند. 
بدين ترتيب مأموران پليس دو همدست ديگر آنها را كه 
يكي از آنها داراي سوابق متعدد كيفري بود شناسايي و 
در دو عمليات جداگانه دستگير و براي ادامه تحقيقات 

به پليس آگاهي ساوجبالغ منتقل كردند. 
سردار محمديان در پايان گفت: در بازرسي از مخفيگاه 
متهمان، دو قبضه س��الح گرم و س��رد، دو دس��تگاه 
موتورسيكلت و تعداد زيادي اموال سرقتي كشف شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 400222۱ مورخه ۹۹/۹/2۱ هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی 
تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی آقای عيس��ی عظيم زاده به شماره شناسنامه 230 كد ملی 
۱62048۱707 فرزند محرم نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 2۹۹85متر 
مربع قسمتی از پالك ۱5۱۱ فرعی از ۱20 اصلی واقع در بخش 20 اردبيل خريداری از مالك رسمی 
آقای سليمان صابر گرمی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نس��بت 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   شنبه مورخه 1400/٣/22  |  م الف:10٣5 

  مبلغ:200/000 ريال
 سعيد نيكخو

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی
  

سند مالكيت و برگ اعالم وضعيت) برگ سبز( موتور سيكلت بلوچ مدل 1٣97 

 NCT11B284JMA01607 0917 و شماره تنهNCT101407 به شماره موتور

 و به شماره  پالک ٣95- 949٣6 مفقود ش�ده و از درجه اعتبار ساقط است.

تبريز

آگهی اعالم مفقودی

كارت هوشمند آقای رامين اميله به شماره كارت 2986847 و 
تاريخ صدور 21/05/1٣94 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

ميگردد. تبريز

آگهی اعالم مفقودی

برگ س�بز خودرو رنو تيپ پارس تندر مدل 1٣95رنگ سفيد روغنی شماره 

پالک ) ايران٣8  ٣52 س 61( به ش�ماره موت�ور K4MA690_R15929٣ و 

شماره شاسی NAPLSRALDG12856٣9 متعلق به اميد كريمی السكی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

برگ سبز  خودرو پرايد تيپ 141 آی مدل 1٣85 رنگ نقره ای متاليک شماره 

پ�الک ) اي�ران91  971 ق 57( به ش�ماره موتور 1410720 و ش�ماره شاس�ی 

S14822851٣9964 متعلق به پيام قربانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. البرز

آگهی اعالم مفقودی

برگ س�بز خودرو پژو تيپ 405GLX_XU7 مدل 1٣95 رنگ خاكس�تری 

 124K0852٣47 متاليک شماره پالک ) ايران68 ٣15 ط 64( به شماره موتور

و شماره شاسی NAAM01CE5GK416177 متعلق به فرامرز غفوری مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

برگ س�بز خ�ودرو پ�ژو تي�پ 206TU٣ م�دل 1٣84رنگ س�فيد 
صدفی روغنی ش�ماره پالک ) ايران٣5  779 م 52( به شماره موتور 
1418602٣078 و شماره شاس�ی 21518640 متعلق به هاجر پر گنج 

آباد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی


