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استقرار پليس در ورودي تمام شهرهاي قرمز و نارنجي
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناج�ا با بيان اينكه  مجوز 
تردد فرمانداري ها در سراس�ر كشور ابطال ش�ده از اعمال 
محدوديت تردد در ۳۳۵ شهر قرمز و نارنجي كشور و تشديد 
نظارت بر منع ت�ردد در دو اس�تان تهران و الب�رز خبر داد. 
سردار سيد كمال هاديان فر درباره مصوبه تشديد محدوديت هاي تردد 
در شهرهاي داراي وضعيت قرمز و نارنجي و همچنين محدوديت ورود 
به استان هاي تهران و البرز گفت: برابر تازه ترين آمارها متأسفانه كشور 
وارد پيك پنجم كرونا شده و بر اين اساس ۱۶۹ شهر كشور در وضعيت 

قرمز و ۱۶۶ شهر در وضعيت نارنجي قرار دارد. 
وي با بيان اينكه در مجموع ۴۴۸ شهر كشور داراي وضعيت قرمز و 
نارنجي و زرد بود و از اين تعداد ۳۳۵ شهر در وضعيت قرمز و نارنجي 
قرار دارند، اظهار كرد: بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا مأموران 
پليس راهور در مبادي ورودي تمام شهرهاي قرمز و نارنجي مستقر 
بوده و عالوه بر اعمال قانون به ش��كل فيزيكي، دوربين هاي سطح 
جاده ها و مبادي شهرها نيز نسبت به اعمال قانون خودروهاي غير مجاز 

اقدام خواهد كرد.
 وي با اش��اره به اعمال محدوديت هاي ترافيكي بيشتر در دو استان 
تهران و البرز نيز گفت: مقرر شد تا از روز سه شنبه تا پايان وقت اداري 

روز يك ش��نبه منع ورود و خروج از تهران با هدف كاهش بيماري و 
جلوگيري از شيوع كرونا اعمال شود. لذا مأموران پليس در ۱۴ مبادي 
ورودي و خروجي مستقر خواهند شد. در همين راستا تا ساعت ۷ روز 
دوشنبه هفته آينده اين محدوديت ها در تهران اعمال مي شود و به جز 
خودروهاي ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر كه داراي اجازه 
تردد هستند، هيچ خودروي ديگري اجازه ورود و خروج در استان هاي 

تهران و البرز را ندارد. 

رئيس پليس راه��ور ناجا همچني��ن از ابطال مجوز تردد توس��ط 
فرمانداري ها در سراسر كشور خبر داد و گفت: بر اساس مجوز وزارت 
كشور تمامي مجوزهاي صادر شده براي سفر از سوي فرمانداري ها 
باطل اس��ت و در اين مدت هيچ خودرويي با اين مج��وز اجازه تردد 

ندارد. 
وي با بيان اينك��ه هدف پليس از اجراي اي��ن محدوديت ها جريمه 
نيست، گفت: در همين راستا نيز به تمامي مأمورانمان تأكيد شده 
تا ابتدا به اين خودروها تذكر داده و در صورت اصرار براي ادامه سفر 
جريمه يك ميليوني را در شهرهاي قرمز و نيم ميليوني را درشهرهاي 

نارنجي اعمال كند. 
هاديانفر بيان كرد: تهران و البرز و شهرستان هاي آنها در اين محدوديت 
شش روزه به طور يكپارچه ديده شده است و تردد بين شهرهاي داخل 
اين استان ها مانند تهران، كرج، شهريار و ورامين، رباط كريم ، دماوند 
بالمانع اس��ت، اما ورود و خروج به اين دو استان ممنوع بوده و حتي 
ساكنان شهرهاي مجاور اين دو استان اجازه ورود به داخل دو استان را 
نداشته و جريمه خواهند شد. رئيس پليس راهور ناجا همچنين گفت 
كه منع تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد همچنان به قوت خود باقي 

است و در تمام شهرها اجرا مي شود.

هشدار پليس درباره كالهبرداري
 با وعده اجاره خانه

مع�اون اجتماع�ي پلي�س فت�ا ناج�ا درب�اره درج آگهي ه�اي 
دروغي�ن در س�ايت دي�وار ب�ا ادع�اي »واگ�ذاري واحده�اي 
داد.  هش�دار  قيم�ت«  ارزان  اجاره ه�اي  ب�ا  مس�كوني 
س��رهنگ رامين پاش��ايي توضيح داد: با آغاز فصل نقل و انتقاالت مسكن 
شاهد افزايش ثبت آگهي هاي دروغين در پلت فرم هاي سايت هايي مانند 
ديوار هستيم. وي افزود: افراد سودجو با سوء استفاده از اين موقعيت و با ثبت 
آگهي هاي جعلي در سايت ديوار با قيمت هاي پايين تر از عرف تعيين شده 
و استفاده از ترفندهاي خاص و جلب نظر مش��تريان در خصوص تضمين 
معامله، مبالغي را تحت عنوان بيعانه از مشتريان دريافت كرده و پس از واريز 

وجه ديگر پاسخگوي تعهدات خود نيستند. 
وي ادامه داد: متأسفانه درج آگهي هاي دروغين و كالهبرداري با شيوه هاي 
مختلف با استفاده از بستر سايت ديوار و ساير سايت هاي واسطه اي يكي از 
شگردهاي مجرمان است كه با سوء استفاده از اعتماد كاربران و عدم آگاهي 
آنان به راحتي كالهبرداري مي كنند؛ اين افراد همواره جديدترين ترفندها 

را براي رسيدن به مقاصد شوم خود به كار مي برند. 
س��رهنگ پاش��ايي همچنين گفت: نظارت مس��تمر و دقيق بر نحوه درج 
آگهي و پياده سازي نظام احراز هويت يكي از اولويت هاي اصلي سايت هاي 
واسطه اي است كه متأسفانه به رغم پي گيري هاي مكرر پليس فتا به صورت 
كامل محقق نشده و مجرمان سايبري نيز با استفاده از شماره تلفن و شماره 
حساب هايي كه از طرق مختلف و به نام ساير اشخاص به دست مي آورند از 
متقاضيان كالهبرداري مي كنند.  سرهنگ پاشايي پياده سازي اين موارد 
در سايت هاي را جهت پيشگيري از وقوع كالهبرداري ضروري دانست و به 
هموطنان توصيه كرد: به هيچ عنوان هيچ گون��ه مبالغي را به عنوان بيعانه 
به آگهي دهندگان پرداخت نكنند و پس از اطمين��ان از اصالت كار و ارائه 

خدمات نسبت به انجام معامله اقدام كنند.

بازداشت آدم ربايان 20 ميلياردي
 در جلفا

20 ميلي�ارد تومان�ي  پن�ج م�رد آدم رب�ا ك�ه ب�راي اخ�اذي 
ش�دند.  بازداش�ت  بودن�د  رب�وده  را  پول�دار  م�رد 
روز گذش��ته مأموران پليس امنيت و آگاهي شهرس��تان جلف��ا از حادثه 
آدم ربايي با خبر شده و در اين باره تحقيق كردند. بررسي هاي اوليه نشان 
داد كه مردان ناشناس پس از ربودن مردي پولدار در تماس با خانواده اش 
درخواس��ت ۲0 ميليارد تومان پول كرده اند. در جري��ان تحقيقات ميداني 
مشخص شد كه آدم ربايان درحال حركت به سمت شهرستان مرند هستند 
كه خيلي زود تحت تعقيب قرار گرفتن��د. آدم ربايان وقتي پليس را در يك 
قدمي خود ديدند با مأموران درگير ش��دند. در جري��ان درگيري دو نفر از 
آدم ربايان مجروح و سرانجام هر پنج متهم بازداشت شدند و گروگان هم در 
سالمت كامل آزاد شد.  اعضاي باند وقتي مورد تحقيق قرار گرفتند گفتند 
كه مرد پولدار را براي اخاذي ۲0 ميليارد توماني ربوده بودند كه بازداش��ت 
شدند. سردار حسين عبدي، فرمانده انتظامي استان آذربايجان شرقي گفت: 

تحقيقات بيشتر از اعضاي باند در جريان است.

تخريب 2 خانه در انفجار بامدادي
وقوع حادثه انفجار منجر به تخريب دو خانه در شهرستان مشهد شد. 
مهدي رضايي، معاون آتش نش��اني مش��هد گف��ت: بامداد روز گذش��ته 
آتش نش��انان از حادثه انفجار در خيابان فاطميه با خب��ر و در محل حاضر 
شدند. بررس��ي ها نش��ان داد كه حادثه در دو خانه وياليي رقم خورده و به 
علت شدت انفجار ويران شده است. ش��دت حادثه به حدي بود كه به چند 
خانه همسايه هم خسارت وارد ش��ده بود. امدادگران در اولين گام با ايمن 
كردن محل شروع به جست وجو براي يافتن ساكنان ميان آوار شدند و موفق 
شدند سه نفر از ساكنان را از ميان خروارها خاك نجات دهند. علت حادثه 

در دست بررسي است. 

فروشنده هاي زمين هاي وقفي
 بازداشت شدند

اعض�اي بان�دي ك�ه با جع�ل س�ند زمين ه�اي اوق�اف شهرس�تان 
ش�دند.  بازداش�ت  مي رس�اندند  ف�روش  ب�ه  را  كرم�ان 
سرهنگ يداهلل حسن پور، رئيس پليس آگاهي استان كرمان گفت: مأموران 
پليس آگاهي در جريان تحقيقات خود از فعاليت يك باند پنج نفره كه در كار 
جعل و كالهبرداري فروش زمين هاي اوقاف و دولتي فعال بودند با خبر شده 
و در اين باره تحقيق كردند. در جريان تحقيقات مشخص شد كه سردسته 
باند از مجرمان سابقه دار است كه بعد از كامل شدن تحقيقات روز گذشته 
همه اعضاي باند كه دو نفر از آنها مادر و پسر بودند بازداشت شدند. بررسي ها 

در اين باره جريان دارد. 

انبار كارخانه توليد كفش در آتش سوخت
كارخانه ه�اي  از  يك�ي  انب�ار  در  آتش س�وزي  حادث�ه 
تولي�د كف�ش شهرس�تان ق�م خس�ارت ب�ه ج�اي گذاش�ت. 
حميد كريمي، سخنگوي سازمان آتش نشاني قم گفت: حادثه آتش سوزي 
در انبار كارخانه تولي��د كفش و دمپاي��ي در بلوار خليج ف��ارس و ابتداي 
جاده قديم، س��اعت ۱۲:0۷ روز گذشته به آتش نش��اني اعالم شد و بيش 
از ۵0 آتش نش��ان در محل حاضر ش��دند. كريمي افزود: با توجه به حجم 
آتش سوزي، ريزش سقف محل آتش سوزي و وجود چند كارخانه در اطراف 
اين محل، تالش براي مهار آتش در دس��تور كار قرار گرفت كه امدادگران 
پس از ايمن كردن محل در تيم هاي جداگانه آتش را مهار كردند. وي گفت 
كه در جريان حادثه دو آتش نشان مصدوم و راهي بيمارستان شدند. علت 

حادثه در دست بررسي است. 

تصادف، سارقان را گرفتار كرد
خودروه�اي  ب�ا  موتورس�وار  س�ارقان  تص�ادف 
ش�د.  شدنش�ان  گرفت�ار  ب�ه  منج�ر  ش�ده  پ�ارك 
به گزارش جوان، چند روز قبل رهگذراني كه در حال عبور از خيابان 
شيوا بودند با مركز فوريت هاي پليس تماس گرفتند و گفتند كه 
س��ارق موتورس��واري را گرفتار كرده اند. وقتي مأموران كالنتري 
شهدا در محل حاضر شدند يكي از شاهدان گفت: لحظاتي قبل دو 
موتورسوار پس از سرقت گوشي فردي رهگذر در حال فرار بودند كه 
با خودروهاي پارك شده تصادف كردند و به زمين سقوط كردند. 
وي گفت: ما ترك نشين موتور را بازداش��ت كرديم، اما راكب فرار 
كرد. بعد از آن بود كه مأموران پليس در محل حاضر شده و سارق را 
به كالنتري منتقل كردند. بررسي سوابق متهم بازداشت شده نشان 
دادكه او از مجرمان سابقه دار است كه قبالً به همين اتهام بازداشت 
شده بود. خسرو گفت كه از مدتي قبل همراه دوستش عقيل سريال 
سرقت هايشان را شروع كرده بودند كه هنگام فرار تصادف كرده و او 
بازداشت شد. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت مخفيگاه 
عقيل هم شناسايي و او هم بازداشت شد. بررسي سوابق عقيل هم 
نشان داد كه او هم از مجرمان سابقه دار است كه قبالً به اتهام سرقت 
بازداشت ش��ده بود. او هم در بازجويي ها به سرقت هاي سريالي با 

همدستي خسرو اعتراف كرد. 
سرهنگ كارآگاه شهرام سلطاني، سرپرست پايگاه ششم پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي كش��ف جرائم متهمان جريان 

دارد.
  

مرگ معدنچي در ريزش آوار
دامغ�ان  ط�رزه  كالري�ز  مع�دن  دي�واره  ري�زش 
ش�د.  تم�ام  معدنچي�ان  از  يك�ي  ج�ان  قيم�ت  ب�ه 
به گزارش مهر، عصر روز يك شنبه امدادگران از حادثه ريزش آوار در 
معدن معروف به كالريز در بخش طرزه دامغان با خبر شده و در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه در جريان ريزش آوار بخشي از 
معدن، يكي از معدنچيان كه يوسف كوهساري نام داشت ميان آوار 
گرفتار شده است. در بررسي هاي بعد مشخص شد كه يوسف به علت 
شدت جراحت فوت شده است كه جسد به پزشكي قانوني منتقل 
شد. يكي از شاهدان گفت قبل از حادثه ۲0 كارگر مشغول استخراج 
زغال به روش دبيل بودند كه حادث��ه رخ داد و به جز فرد متوفي، به 
ساير كارگران آسيب نرسيد. معدن طرزه در سال هاي اخير شاهد 
حوادث پرشماري از اين دست بوده كه اين امر، امنيت معادن را بار 
ديگر گوشزد مي كند، اما گويا مسئوالن دولتي در اين زمينه چندان 

اهتمامي ندارند. 

كشف محموله شيشه 
داخل كانال كولر

مأموران پلي�س مب�ارزه با م�واد مخدر ته�ران در بازرس�ي 
از خان�ه يك�ي از س�وداگران م�رك پنج كيل�و شيش�ه را 
داخ�ل كان�ال كول�ر كش�ف و مته�م را بازداش�ت كردن�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رئيس پليس مبارزه 
با مواد مخدر تهران بزرگ توضيح داد: چند روز قبل مأموران پليس در 
جريان بررسي هاي خود متوجه شدند كه يكي از سوداگران مرگ به 
تازگي يك محموله شيشه را از شرق كشور به تهران قاچاق كرده است. 
بعد از كامل شدن تحقيقات در اين باره مأموران پليس روز گذشته 
متهم را در خانه اش بازداشت و در بازرسي محل پنج كيلو شيشه كه به 

طرز ماهرانه اي در كانال كولر جاساز شده بود كشف كردند. 

بازداشت فروشنده سالح جنگي
 در فضاي مجازي

رئي�س مرك�ز عملي�ات پلي�س امني�ت ته�ران ب�زرگ از 
دس�تگيري   فروش�نده س�الح در فض�اي مجازي خب�ر داد. 
به گزارش جوان، سرهنگ سعيد راستي توضيح داد: مأموران پليس 
اطالعات و امنيت عمومي تهران در جريان تحقيقات خود از فعاليت 
فروشنده سالح در فضاي مجازي با خبر شده و در جريان تحقيقات 
خود موفق شدند مخفيگاه متهم را در شهرك آپادانا شناسايي كنند. 
وي ادامه داد:  بعد از كامل شدن تحقيقات مأموران پليس روز گذشته 
متهم را بازداشت و در بازرس��ي از مخفيگاهش يك قبضه اسلحه 
كالشنيكف كشف كردند. متهم در بازجويي ها گفت كه اسلحه را 
از دوس��تش در يكي از شهرهاي غربي كش��ور خريده است و قصد 
فروش آن را داشت كه بازداشت ش��د. تحقيقات بيشتر در اين باره 

جريان دارد. 

مرگ راننده هيوندا 
در تصادف با پژو

رانن�ده خ�ودروي س�واري هيون�دا در تص�ادف ش�بانه 
ب�ا خ�ودروي پ�ژو در بزرگ�راه ياس�يني ج�ان باخ�ت. 
سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران 
بزرگ به خبرنگار ما گفت: شامگاه يك شنبه مأموران پليس راهور 
از حادثه رانندگي در ش��مال به جنوب بزرگراه ياسيني بعد از پيچ 
سرخه حصار با خبر شده و در محل حاضر شدند. در اولين بررسي ها 
مشخص شد كه خودروي سواري هيوندا پس از تصادف با سواري 
پژو با گاردريل برخورد كرده است. همچنين مشخص شد كه راننده 
خودروي هيوندا به علت شدت جراحت فوت شده است. علت حادثه 

در دست بررسي است. 

خط و نشان قتل را 
در اينستاگرام كشيديم 

خط و نشان هاي اينستاگرامي دو گروه 
از اوباش ب�ا قتل يك�ي از آنه�ا حوالي 
ميدان امام حس�ين به سرانجام رسيد. 
به گزارش جوان، لحظاتي قبل از نيمه شب 
دوش��نبه۲۷ تيرم��اه رهگذران��ي كه در 
حال عبور از خيابان صف��ا، حوالي ميدان 
امام حس��ين)ع( بودند با ديدن درگيري 
دو گ��روه از اوب��اش با مرك��ز فوريت هاي 
پليس ۱۱0 تماس گرفتند. بعد از آن تماس 
بود ك��ه تيمي از مأم��وران كالنتري ۱۲۸ 
تهران نو در محل حاضر ش��دند. در اولين 
بررس��ي ها مش��خص ش��د كه در جريان 
درگيري خونين بين دو گ��روه از اوباش، 
چند نفر از طرفين به ض��رب چاقو يا قمه 
مجروح ش��ده اند. همچنين مشخص شد 
كه يكي از آنها كه مردي ۳0ساله بود بر اثر 
شدت جراحت در راه بيمارستان جان باخته 
اس��ت. با فوت مرد جوان قاضي واحدي، 

بازپرس شعبه ۱۱ دادس��راي امور جنايي 
به همراه تيم��ي از كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي در محل حاضر شد. 
در اولين گام و همزمان با انتقال جس��د به 
پزشكي قانوني، چند نفر از شركت كنندگان 
در نزاع بازداشت ش��دند. همچنين كسبه 
محل هم مورد تحقيق ق��رار گرفتند. آنها 
گفتند از مدتي قبل دو گروه از اوباش در اين 
محل با هم قرار مي گذاشتند و كري خواني 
مي كردند. آنها ساعتي قبل با هم كري خواني 
كردند و بعد با چاقو و قمه به جان هم افتادند 

كه حادثه خونين رقم خورد.
 يكي از شركت كنندگان در نزاع هم گفت: 
ما دو گروه هس��تيم كه در اينس��تاگرام 
صفحه داريم. از يكس��ال قبل م��ا در اين 
ش��بكه اجتماعي با هم درگيري داريم و 
مدام براي هم خط و نشان مي كشيم. اگر 
كسي از يك طرف به طرف ديگر فحاشي 

كرد ديگر اعض��اي گروه ب��ه هواخواهي 
او در مي آم��د. متهم گفت: م��ا دو گروه 
شب حادثه به خاطر همين خط و نشان 
كش��يدن ها با ه��م در خياب��ان صفا قرار 
گذاشتيم و با هم درگير شديم كه حادثه 

خونين اتفاق افتاد. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات مشخص 
ش��د كه عامل قتل يكي از اوباش معروف 
است. همچنين كارآگاهان پليس با بررسي 
دوربين هاي مداربس��ته متوجه شدند كه 
حادثه خونين از سوي همان مرد شرور رقم 
خورده اس��ت كه خيلي زود تحت تعقيب 
قرار گرفت. در حالي كه بررسي ها در اين 
باره جريان داشت صبح روز گذشته خبر 
رس��يد كه متهم خودش را ب��ه كالنتري 

رسانده و تسليم پليس كرده است. 
به دستور قاضي واحدي تحقيقات بيشتر 

در اين باره جريان دارد. 

آگهی تغيي�رات بان�ک مهر اقتصاد ش�ركت س�هامی عام به ش�ماره ثب�ت 429709 و شناس�ه ملی 
10۳20821816 به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/0۳/1۳99 و مجوز شماره 
22029۵/99 مورخ 10/7/99 بانک مركزی تصميمات ذيل اتخاذ ش�د : به اس�تناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 12/۳/99 شركت بانک مهر اقتصاد شركت سهامی عام به شماره ثبت 429709 
و شناسه ملی 10۳20821816 در شركت بانک سپه )سهامی خاص ( بشماره ثبت 429۳ و شناسه ملی 
108620647۳2 ادغام و منحل گرديدو مطابق قوانين جاری نياز به ختم تصفيه ندارد. س�ازمان ثبت 

اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تهران )1167281(

آگهی تغييرات

برگ اعالم وضعيت  ) برگ س�بز( و س�ند كمپان�ی خودروی 
س�واری  پرايد مدل 1۳86 به ش�ماره موتور1928۵4۵ و به 
شماره شاس�ی s1412286۳240۵۵  و به شماره انتظامی 1۵ 
ايران 2۳7 ی 64 مفقود ش�ده و از درجه اعتبار س�اقط است 

تبريز

آگهی مفقودی

ب�رگ س�بز خ�ودرو پ�ژو ه�اچ ب�ک تي�پ 206TU۵ مدل 
1۳9۵ رنگ س�فيد روغنی ش�ماره پ�الك ) اي�ران14  86۳ 
ن ۳۵( ب�ه ش�ماره موت�ور 174B0001000ش�ماره شاس�ی 
NAAP1۳FEGj879927 متعلق به فرشته شرفی مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی مفقودی

اس�ناد م�دارك پروانه اش�تغال به كار مهندس�ی بش�ماره 
1۳۳000۵21۵ و ش�ماره عضوي�ت 1۳۳010979 محمدعل�ی 
نوزادی خواجه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد 

تبريز

آگهی مفقودی

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره۱۴00۶0۳0۶0۲۲000۲0۳هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانم مهنازدودافكن فرزندغالمرضا بشماره شناسنامه0۹۲0۵۱۷۸۷0صادره ازمشهد دريك باب 
ساختمان بمساحت۵۱/۲0مترمربع پالك۳۵0۲ فرعی  از۲۷۶اصلی واقع دربخش۱۳خريداری ازمالك 
رسمی آقای محمدابراهيم صيامی محرز گرديده است. لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 
۱۵ روزآگهی می شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد ، 
ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است 

در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:۱۴00/۴/۲۹
تاريخ انتشارنوبت دوم:۱۴00/۵/۱۲

محمدرضارجايی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

راه اندازي كسب و كار
 با فروش اموال سرقتي

قاتل فروشنده تحت تعقيب پليس

مجرم سابقه دار كه به اتهام 
دستبرد به خانه اي در شمال 
تهران بازداشت شده مدعي 
است با فروش اموال سرقت 
ش�ده براي خودش كسب 
و كار راه انداخت�ه اس�ت. 
ج��وان،  گ��زارش  ب��ه 
۲۲ ارديبهشت ماه امسال مردي 
با مركز فوريت هاي پليس ۱۱0 
تماس گرف��ت و گزارش يك 
س��رقت را اعالم ك��رد. وقتي 
مأموران كالنت��ري ۱۶۴ قائم 
در محل حاضر شدند شاكي 
جزئيات ماجرا را شرح داد. او 

گفت: ساعت۸:۳0ش��ب بود كه همراه خانواده ام به 
خانه يكي از بستگان در آجودانيه رفتيم. ساعت يك 
و نيم بامداد بود ك��ه از مهماني به خانه برگش��تيم. 
وقتي وارد حياط ساختمان و متوجه شديم مقداري 
شيشه شكسته در حياط ريخته است. فهميديم كه 
شيش��ه پنجره آپارتمان ما شكسته است. خيلي زود 
خودمان را به خانه رسانديم و متوجه شديم كه وضع 
خانه به هم ريخته اس��ت. فهميديم كه دزد به خانه 
زده است. در بررسي بيش��تر متوجه شديم كه پول و 
طالهايمان كه ۳۵0 ميليون تومان ارزش داشت سرقت 
شده است كه درخواس��ت كمك داريم.  بعد از مطرح 
شدن شكايت پرونده به دس��تور قاضي به پايگاه يكم 

پليس آگاهي تهران فرستاده 
ش��د. تحقيقات پليس بعد از 
بررسي دوربين هاي مداربسته 
ساختمان و س��اختمان هاي 
اطراف مشخص كرد كه سرقت 
از س��وي مردي ج��وان رقم 
خورده اس��ت. در بررسي هاي 
بعد ب��ود كه هوي��ت اين مرد 
شناسايي شد. بررسي سوابق 
متهم كه نادر نام داشت نشان 
داد كه او از مجرمان سابقه دار و 
حرفه اي منزل است كه قباًل 
به اتهام سرقت بازداشت شده 
و به زندان افتاده ب��ود. بعد از 
به دس��ت آمدن اين اطالعات بود كه مخفيگاه هاي 
متهم در تهران و كرج شناسايي و متهم چند روز قبل 
بازداشت شد. متهم در بازجويي ها به سرقت از خانه 
شاكي اعتراف كرد و گفت: سرقت را به تنهايي انجام 
دادم. شب حادثه از راه ديوار و سپس بالكن وارد خانه 
شاكي شدم و پول و طال س��رقت كردم. اموال سرقت 
شده را هم به افراد ناشناس فروختم و با پول آن براي 
خودم كسب و كاري راه انداختم و مشغول كار بودم كه 

بازداشت شدم.  
سرهنگ كارآگاه سعيد دالوند رئيس پايگاه يكم پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي كشف جرائم 

بيشتر متهم در جريان است. 

تالش زن جوان براي تعمي�ر خانه اي كه به 
تازگي خريده بود به قيمت جانش تمام شد. 
مأموران پليس تهران جس�د اين زن را كه 
فروشنده يكي از فروش�گاه هاي بزرگ بود 
در حالي كه با 10ضربه چاقو به قتل رس�يده 
در خانه اش كش�ف كردند. تحقيقات براي 
بازداشت عامل يا عامالن حادثه جريان دارد. 
به گزارش جوان، س��اعت۱۸:۳0 روز دوشنبه 
۲۷ تيرماه مأم��وران كالنت��ري ۱۲۸ تهران نو 
به قاضي واح��دي، بازپرس وي��ژه قتل تهران 
خبر دادن��د زن جوان��ي حوالي مي��دان امام 
حس��ين به قت��ل رسيده اس��ت. لحظاتي بعد 
بازپرس به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل حاضر شد. محل حادثه 
طبقه سوم ساختماني مسكوني و جسد متعلق 
به زن جواني بود كه در اتاق پذيرايي با اصابت 
۱0ضربه چاقو به نقاط مختلف بدنش به قتل 

رسيده بود. 
برادر ۴۵ ساله مقتول كه پليس را از ماجرا با خبر 
كرده بود اولين كسي بود كه مورد تحقيق قرار 
گرفت. او گفت: من و خواهرم به تنهايي در خانه 
پدري مان زندگي مي كنيم. خواهرم فروشنده 
يكي از فروش��گاه هاي بزرگ است و اين خانه 
را به تازگي خريده اس��ت. پدر و مادرمان چند 
س��ال قبل فوت ش��دند. خواهر ديگري داريم 
كه او ازدواج كرده و همراه خانواده اش زندگي 
مي  كند. مدتي قبل خواهرم با پس انداز و فروش 
طالهايش اين خانه را خريد. خانه البته قديمي 

است و نياز به تعمير داشت. او از چند روز قبل 
به دنبال فردي بود كه بتواند خانه را بازسازي 
كند. خواه��رم در اين باره با چن��د نفر حرف 
زده بود و امروز هم با يكي از آنها قرار داشت تا 
خانه را به او نشان دهد. او گفت كه كليد يدك 

خانه را هم به آن مرد داده است. 
برادر مقتول ادامه داد: صبح امروز خواهرم براي 
مالقات با يكي از آنها خانه را ترك كرد. ساعتي 
بعد هر چه به گوشي تلفن همراهش زنگ زدم 
جواب نداد. احتمال دادم كه به فروشگاه محل 
كارش رفته و سرش ش��لوغ است. ساعت ۱۷ 
آخرين بار بود كه ب��ا او تماس گرفتم. وقتي به 
تماسم جواب نداد نگرانش شدم و به خانه اش 
آمدم تا شايد خبري از او پيدا كنم. وقتي مقابل 
ساختمان رسيدم همزمان مرد تعمير كار هم 
آمد و گفت ك��ه با خواهرم ق��رار دارد. او كليد 
داشت و با كليد يدك او وارد ساختمان شديم. 
در اتاق پذيرايي بود كه جسد خواهرم را ديديم 

و به پليس خبر دادم. 
در شاخه ديگري از بررسي ها مشخص شد كه 
پنج ساعت از وقوع حادثه گذشته است. بررسي 
محتويات كيف دستي مقتول هم نشان داد كه 
گوشي تلفن همراه و مقداري از اوراق او سرقت 

شده است. 
همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني 
تحقيقات كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي 
براي بازداش��ت عامل يا عامالن حادثه جريان 

دارد. 
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