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   عکس اینستاگرامی بالگر معروف 
  راز سرقت های سریالی را  برمال کرد

گريه هاي قاتل باالي سر مقتول

 بالگر معروف با همدستي كارگر اخراجي يك شركت 
خدماتي در نقش مراق�ب خانگ�ي وارد خانه افراد 
پولدار مي شد و پس از بيهوش كردن آنها اموالشان 
را سرقت مي كرد. او پس از آخرين سرقت گردنبند 
قيمتي يكي از قربانيانش را به گردن آويخت و زماني 
كه تصوير آن را در صفحه اينس�تاگرامش منتشر 
كرد با هوشياري يكي از دنبال كنندگانش بازداشت 
شد و اين گونه راز سرقت هاي س�ريالي بر مال شد. 
به گزارش جوان، چندي قبل به مأموران پليس تهران خبر 
رسيد زن خدمتكاري پس از بيهوش كردن صاحبخانه، 
طال و اموال قيمتي او را سرقت كرده است. پسر شاكي 
به پليس گفت: مادرم زن سالخورده است و چند سالي 
اس��ت كه در خانه اش تنها زندگي مي كند و به همين 
خاطر ما براي او مستخدم استخدام كرديم تا از او مراقبت 
كند. چند هفته قبل كه مراقب خانگي مادرم براي ادامه 
زندگي به شهرستان رفت تصميم گرفتيم براي او مراقب 
جديدي استخدام كنيم. در نهايت از طريق يك شركت 
دختر ۲۰ ساله اي را استخدام كرديم. شاكي ادامه داد: من 
چند ساعت قبل با مادرم تماس گرفتم اما جواب نداد براي 
همين با پرستارش تماس گرفتم كه تلفن او هم خاموش 
بود. نگران ش��دم و زماني كه به خانه مادرم آمدم ديدم 
مادرم بيهوش روي زمين افتاده و اموال قيمتي اش كه 
حدود ۵۰۰ ميليون تومان ارزش دارد سرقت شده است. 

پس از آن بالفاصله مادرم را به بيمارستان بردم كه گفتند 
او به خاطر مصرف دارو مسموم و بيهوش شده است. 

    شكايت هاي مشابه 
با طرح اين شكايت پرونده به دستور بازپرس دادسراي 
ويژه سرقت در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي 
تهران قرار گرفت. مأموران پليس در نخستين گام به 
ش��ركتي كه زن مراقب را معرفي كرده بود، رفتند اما 

مديرانش گفتند كه چنين پرستاري را نمي شناسند. 
 در حالي كه هر روز به تعداد ش��اكيان اضافه مي ش��د 
مأموران پليس دريافتند زن جوان به همين شيوه در 
حال سرقت است. در حالي كه بررسي ها در جريان بود، 
چند روز قبل پسر يكي از شاكيان با اداره پليس تماس 
گرفت و سرنخ تازه اي به مأموران پليس داد. وي گفت: 
من عالقه زيادي به فضاي اينستاگرام دارم و به همين 
خاطر هميش��ه صفحه هاي افراد و بالگرهاي معروف 
را نگاه مي كنم. امروز وقتي عكس هاي تازه بالگري را 
مش��اهده مي كردم متوجه گردنبند قيمتي و الماس 
نشان او شدم كه خيلي براي من آشنا بود. وقتي خوب 
دقت كردم ديدم اين گردنبند همان گردنبند قيمتي 
اس��ت كه پرس��تار قالبي با بيهوش كردن مادرم آن را 
سرقت كرده است. االن مطمئن هستم كه اين گردنبند 
متعلق به مادرم است و آن بالگر معروف هم همان مراقب 
قالبي است كه گردنبند را سرقت كرده است. با به دست 

آمدن اين سرنخ مأموران پليس بالگر معروف را كه زن 
۲۰ ساله اي است، بازداشت كردند. 

متهم گفت: من صفحات زيادي در اينستاگرام دارم و به 
عنوان يك بالگر معروف فعاليت مي كنم. مدتي قبل در 
اينستاگرام با پسري به نام شروين آشنا شدم. او خودش 
را مهندس معرفي كرد و گفت وضع مالي خوبي دارد و 
پيشنهاد ازدواج داد. مدتي با هم ارتباط داشتيم تا اينكه 
به او عالقه پيدا كردم و تصميم گرفتم با او ازدواج كنم. 
پس از اين او نقشه سرقت از خانه هاي افراد پولدار را در 
پوشش پرستار خانگي به من پيشنهاد داد و گفت كه در 
اين كار حرفه اي است و مي توانيم با سرقت از چند زن 
و مرد سالخورده پولدار شويم كه وسوسه شدم و قبول 
كردم. او در فضاي مجازي آگهي مي داد و مرا به عنوان 
پرستار به خانه افراد پولدار مي فرستاد. پس از يك يا دو 
هفته پرستاري از افراد س��الخورده اعتماد آنها را جلب 
مي كردم و محل نگهداري طال ها و اموال قيمتي آنها را 

متوجه مي شدم. 
 سپس طبق نقش��ه از قبل تعيين شده ش��روين مواد 
بيهوش��ي در اختيار من قرار مي داد و من هم با آن مواد 
صاحبخانه را بيه��وش و اموال او را س��رقت مي كردم. 
معموالً اموال سرقتي را به شروين مي دادم و او هم آنها را 
مي فروخت و سهم من را مي داد. وي ادامه داد: در آخرين 
س��رقت من از گردنبند قيمتي كه از زن سالخورده اي 

سرقت كرده بودم خوش��م آمد و شروين هم او را به من 
هديه داد. من با اي��ن گردنبند چند عدد عكس گرفتم 
و براي ج��ذب فالوور هاي تازه در صفحه اينس��تاگرام 
بارگذاري كردم كه همين عكس ها دست مرا رو كرد و 

به دام افتادم. 
    كينه قديمي 

پس از اين مأموران پليس شروين را شناسايي و بازداشت 
كردند. 

 متهم در بازجويي ها به جرم خود اقرار كرد و گفت: چند 
سالي در شركتي كه در زمينه خدمتكار خانگي فعاليت 
مي كرد كار مي كردم تا اينكه مدتي قبل صاحبكارم مرا به 
خاطر تخلفي كه كرده بودم اخراج كرد. هر چقدر التماس 
كردم كه مرا به كار برگرداند فايده اي نداشت و به همين 

دليل از او كينه به دل گرفتم تا اينكه مدتي بعد در فضاي 
مجازي با دختر جواني آشنا ش��دم كه فهميدم بالگر 
معروف است. به او پيش��نهاد ازدواج دادم و او هم قبول 
كرد كه در نهايت دو نفري تصميم گرفتيم با اين شيوه 
طالهاي زنان سالخورده را سرقت كنيم و پولدار شويم. 
من آگهي آن شركت معروف و معتبر را جعل كردم و زير 
آن تلفن خودم را نوشتم و در فضاي مجازي منتشر كردم. 
در اين مدت چند نفري براي استخدام پرستار خانگي با 
من تماس گرفتند كه من هم طبق نقشه دختر مورد 
عالقه ام را به عنوان پرستار به خانه هاي آنها مي فرستادم 
كه او هم در فرصت مناس��ب اقدام به سرقت مي كرد. 
متهمان پس از اعتراف به جرمشان براي تحقيقات بيشتر 

در اختيار مأموران پليس قرار گرفتند.

کالهبرداري 10 ميلياردي
 زوج فریبکار از 112 نفر

زوج فريب�كار ك�ه ب�ا داي�ر ك�ردن صن�دوق قرض الحس�نه 
در شهرس�تان داراب 10 ميلي�ارد توم�ان از پول 112 مش�تري 
را ب�ه جي�ب زده بودن�د در مش�هد بازداش�ت ش�دند. 
سردار يوس��ف ملك زاده، جانش��ين فرمانده انتظامي استان 
فارس گفت: چندي قبل به مأموران پليس فتای شهرس��تان 
داراب خبر رس��يد كه زوجي فريبكار با داير ك��ردن صندوق 
قرض الحسنه و وعده وام كم بهره پول مشتريان را به جيب زده 

و متواي شده اند.
 تحقيقات پليس نشان داد كه متهمان به اين شيوه 1۰ميليارد 
تومان از 11۲ نف��ر از اعضاي صن��دوق كالهب��رداري كرده و 
متواري شده اند. بررس��ي هاي پليس در اين باره نشان داد كه 
متهمان در مشهد پنهان ش��ده اند كه مخفيگاه آنها شناسايي 
و هر دو بازداشت ش��دند. زوج فريبكار در اولين بازجويي ها به 

كالهبرداري اعتراف كرده و تحويل مقام قضايي شدند. 
 

بازداشت عامالن درگيري 
بيمارستان کوثر سنندج 

رئيس پليس آگاهي انتظامي استان كردستان از بازداشت 
عامالن درگيري مرگبار در بيمارستان كوثر سنندج خبر داد. 
سرهنگ عبداهلل فاتحي توضيح داد: عصر روز چهارشنبه 3۰ تيرماه 
در جريان درگيري بين دو گ��روه در يكي از روس��تاهاي حوالي 
پليس راه سنندج كرمانشاه يك نفر مجروح و به بيمارستان كوثر 
س��نندج منتقل ش��د. بعد از آن بود كه درگيري به بيمارس��تان 
كشيده شد و گروه  ها با قمه و شمشير راهي بيمارستان شده و باهم 
درگير شدند كه يكي از آنها به شدت مجروح شد و در راه انتقال به 
بيمارستاني در استان همجوار فوت كرد و چند نفر مجروح شدند. 
س��رهنگ فاتحي گفت: مأموران پليس در جريان تحقيقات خود 
همه شركت كنندگان در نزاع را بازداش��ت كردند و تحقيقات در 

اين باره جريان دارد.

مرد سالخورده كه پس از قتل خدمتكار خانه اش 
باالي سر او گريه مي كرد مدعي است مقتول 
قصد داش�ته افرادي را براي قتل او اجير كند.
به گ��زارش ج��وان، س��اعت 1۲ روز جمعه اول 
مرداد ماه قاضي رحيم دش��تبان، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كالنتري نارمك از قتل مرد ميانسالي 
باخبر شد و به همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل ش��د.  تيم جنايي در 
پشت بام طبقه سوم ساختمان مسكوني با جسد 
مرد ۵۲ ساله اي به نام بهمن روبه رو شدند كه با 
اصابت ضربات جسم س��ختي به سرش به قتل 

رسيده بود. 
 كنار جسد تكه هاي شكس��ته گلدان سراميكي 
ريخته بود كه حكايت از آن داش��ت مقتول با آن 

گلدان به قتل رسيده است. 
كمي آن طرف تر هم صاحبخانه ۸۰ س��اله به نام 
كيوان نشسته و در حال گريه بود و زير لب زمزمه 
مي كرد » من قصد قتل نداشتم و فقط مي خواستم 
او را بترسانم.«  بررسي هاي مأموران پليس نشان 
داد مقتول از بس��تگان صاحبخانه است كه جاو 
مكاني نداشته و چند سالي است هم از صاحبخانه 
پرستاري مي كرده و هم در آنجا مي خوابيد است. 

همچنين مشخص شد داماد اين خانواده ساعتي 
قبل كه براي سركشي به خانه پدر زنش مي آيد با 
اين صحنه روبه رو مي شود و موضوع را به مأموران 

پليس خبر مي دهد. 

   آلزايمر
داماد خانواده به مأم��وران پليس گفت: پدر زنم 
چند س��الي اس��ت كه در اين خانه تنها زندگي 
مي كند. مقتول از بس��تگان دور او ب��ود و از آن 
جايي كه جا و مكاني نداش��ت در خانه پدر زن 
من زندگي  و از پدر زنم كه بيماري آلزايمر دارد 

پرستاري مي كرد.
ما هر روز به پدر زنم سر مي زديم و گاهي هم تلفني 
جوياي اح��وال او بوديم و زمان��ي هم كه چيزي 
نياز داش��ت برايش تهيه مي كرديم و به خانه اش 
مي آورديم.  ساعتي قبل با پدرزنم تماس گرفتم 
اما او جواب تلفنم را نداد، تلفن خانه اش هم جواب 
نداد كه نگران ش��دم و به در خانه آمدم. هرچقدر 
زنگ زدم در خانه را باز نك��رد و در نهايت با كليد 
يدكي كه داش��تم در خانه را باز كردم و وارد خانه 
شدم.  پدر زنم گريه مي كرد موضوع را از او سؤال 
كردم كه گفت پرستار خانه اش را در پشت بام به 
قتل رسانده است. هر دو باهم به پشت بام رفتيم و 
با ديدن جسد خونين بهمن موضوع را به مأموران 

پليس خبر دادم. 
   قصد قتل نداشتم 

تيم جنايي در گام بع��دي از قاتل تحقيق كردند 
وي در توضيح ماجرا به مأموران پليس گفت دو 
سال است كه بهمن در خانه من زندگي مي كند و 

كارهايم را انجام مي دهد. 
 در اين دو سال ما هيچ مشكلي نداشتيم و او رفتار 
خوبي داشت تا اينكه از مدتي قبل كم كم رفتارش 

عوض شد و او بد اخالقی مي كرد و گاهي هم مرا 
تهديد به م��رگ مي كرد و مي گفت ك��ه افرادي 
را براي قتل من اجير كرده اس��ت.   حرف هاي او 
هميش��ه مرا مي ترس��اند و آزار مي داد تا اينكه 
س��اعت هفت بعد از ظهر ديروز مقتول به من 
گفت كه پنج نفر از دوس��تانش را اجير كرده تا 
مرا بكشند. خيلي ترسيدم و به فكر فرو رفتم كه 
مقتول به پش��ت بام رفت و خوابيد. من خوابم 
نگرفت و مي ترسيدم كه افرادي كه مقتول اجير 
كرده به خانه ام بيايند و مرا بكشند كه در نهايت 
تصميم گرفت��م او را زخمي كنم. پ��س از اين 
گلدان سراميكي را برداشتم و به پشت بام رفتم 
و در حالي كه خواب بود چند ضربه اي با آن به 
سرش زدم اما فكر نمي كردم كه او به قتل برسد. 
دقايقي باالي سرش نشستم وقتي ديدم نفس 
نمي كشد به شدت پشيمان شدم و گريه كردم. 
من پس از آن نخوابيدم و نمي دانس��تم كه بايد 
چكار كنم تا اينكه دامادم وارد خانه شد و وقتي 
متوجه ش��د كه من بهمن را به قتل رسانده ام 
موضوع را به مأموران پليس خبر داد.  همزمان 
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني قاتل براي 
مشخص شدن س��المت روحي و رواني اش به 
دستور بازپرس ويژه قتل در اختيار تيم پزشكي 

قانوني قرار گرفت. 
 تحقيقات درباره اين حادثه تا روش��ن ش��دن 
زواياي پنهان آن از سوي مأموران پليس ادامه 

دارد. 

       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
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انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.  
تاريخ انتشارنوبت اول:1۴۰۰/۵/3

تاريخ انتشارنوبت دوم:1۴۰۰/۵/1۷

محمدرضارجایی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

       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 ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای ش��ماره1۴۰۰۶۰3۰۶۰۲۲۰۰۰1۹۰هيات اول موضوع قانون تعيي��ن تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمع��ارض متقاضی خانم مريم حاف��ظ پورفريم��ان فرزندقربانعلی كدملی۰۸۴۹۴1۴۷1۷بش��ماره 
شناسنامه1۲۶صادره از فريمان دريك باب ساختمان بمس��احت 1۵3،۴۵ مترمربع پالک 1۶۶فرعی 
از۲۷۶اصلی واقع در بخش 13خريداری ازمحل مالكيت رس��می متقاضی محرز گرديده اس��ت.لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت بفاصله1۵روزآگهی می ش��ود درصورتی كه اش��خاص نسبت به 
صدورس��ند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند ازتاريخ انتش��اراولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 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:1۴۰۰/۴/۲۰
تاريخ انتشارنوبت دوم:1۴۰۰/۵/3

محمدرضارجایی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

       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 ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

رابررای ش��ماره1۴۰۰۶۰3۰۶۰۲۲۰۰۰۲1۸هيات اول موضوع قانون تعيي��ن تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای سيد مصطفی كمال نيا فرزند سيدعلی بشماره شناسنامه3۸۷صادره ازفريمان 
دريك قطعه زمين بمس��احت۸1۷13مترمربع پالک فرعی از۲۷۵  اصل��ی واقع دربخش13خريداری 
ازمالك رسمی آقای سيدعلی كمال نيامحرزگرديده اس��ت.لذابه منظوراطالع  عموم مراتب دردونوبت 
بفاصله 1۵روزآگهی ميش��ود  درصورتی كه اشخاص نسبت به صدورس��ند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشندميتوانندازتاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس 
ازاخذرس��يد ، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خودرابه مراجع قضايی تقديم 
نمايند.بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهدشد.                                       
تاريخ انتشارنوبت اول:1۴۰۰/۵/3

تاريخ انتشارنوبت دوم:1۴۰۰/۵/1۷

محمدرضارجایی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

برگ اعالم وضعيت) برگ س�بز( خودروی س�واری پژو 206 به 
رنگ سفيد روغنی مدل 1390 به شماره موتور 13589016297 
و به شماره شاس�ی NAAP51FE6BJ366947 ,و به شماره 
انتظامی 15 ايران 518 ل 24 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

است.تبريز

آگهی مفقودی

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان

88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

به جوان 
دوباره نگاه كن

استحاله  فرهنگ با سگ گرداني 
سگ گرداني، از فرهنگ غربي اس��ت كه وارد سبك زندگي مدرن و ديجيتالي 
مردمان روزگار ما شده و مثل خيلي چيزهاي ديگر، پيش از آن كه فرهنگ، شيوه، 
قانون،  رسم ومنش و اصولش بيايد و اطالع رساني شود، كاركردش عمومي شده 
است. دهها سال اس��ت كه در اثر مرگ عاطفه ها و بيگانگي انسان ها از يكديگر 
سگ ها به خانه آمدند و سگ گرداني در كشور رايج و به يك فرهنگ مد گرايي و 
تجمل گرا تبديل شده است. اگرچه در ظاهر امر و در نگاهي سطحي؛ رواج پديده 
سگ گرداني در جامعه ايراني- اسالمي به عنوان صرفاً پديده اي ضدفرهنگي و 
در واقع ضداجتماعي نگريسته مي شود، اين پديده تهديدي عليه سالمت رواني 
و بهداشتي جامعه به حساب مي آيد، چراكه از مهم ترين علل شيوع سگ گرداني 
در جامعه  ضعف در فراهم كردن سرگرمي، كمبود برنامه براي پر كردن اوقات 
فراغت، احساس تنهايي وفاصله بين والدين و فرزندان و همچنين كاهش ارتباط 
با خويشاوندان و همسايگان ازجمله آنهاست. س��گ گرداني يا حمل سگ به 
روش هاي مختلف و ترويج و نهادينه سازي آن به عنوان يك خرده فرهنگ غربي، 
ضد اسالمي، ضد ارزشي و همچنين تبديل آن به عنوان عضوي از يك خانواده 
جامعه ايراني از جمله اقدامات هنجارشكنانه و ضدارزشي بوده كه مي تواند در 
شكل سازمان يافته و هدفمنِد خود در واقع گامي در جهت استحاله فرهنگي 
ارزيابي شود اين در حالي است كه برابر آموزه هاي ديني و اسالمي سگ به لحاظ 
شرعي نجس العين بوده و حمل و نگهداري آن به لحاظ عرفي و ارزشي نيز از جمله 

اقدامات هنجار شكنانه و در واقع ضد اجتماعي تلقي مي شود.
برخورد با سگ گرداني يك مطالبه عمومي مردمي است. نگهداري از سگ در 
مجتمع هاي مسكوني موجبات آزار و اذيت ديگر ساكنان و تشكيل پرونده هايي 
در مراجع انتظام��ي و كالنتري ها  شده اس��ت. همچنين حضور س��گ ها در 
پارک ها نيز موارد منجر به احساس نا امني در وحش��ت كودكان شده و طبق 
ماده  ۶1۸ ق. م. اسالمي هرگونه سلب آس��ايش و ايجاد رعب و وحشت توسط 
س��گ ها و س��گ گرداني قابل پيگيري بوده كه پليس در راس��تاي وظايف و 
مأموريت هاي ذاتي در جهت ايجاد امنيت و آسايش شهروندان و برخورد با موارد 
سلب آسايش عمومي و ناهنجار هاي اجتماعي با مجوز از دادستاني موظف به 

برخورد با پديده غرب گرايی سگ گرداني در سطح شهر است. 
 *رئيس اداره مطالعات اجتماعي معاونت اجتماعي پليس تهران

کالهبرداري واتساپي
 با وعده سيم کارت رند

مرد فريبكار كه در تماس واتساپي با وعده اهداي سيم كارت رند حساب 
مشتريان را خالي مي كرد س�رانجام به دام پليس فتای اصفهان افتاد. 
به گزارش جوان، سرهنگ مصطفي مرتضوي، رئيس پليس فتای  اصفهان 
توضيح داد: چندي قبل مردي وارد پليس فتای اصفهان شد و عليه مردي 
فريبكار شكايت كرد. او گفت: روز گذشته فردي ناشناس در واتساپ برايم 
پيغام صوتي گذاش��ت و خودش را نماينده يكي از اپراتورهاي تلفن همراه 
معرفي كرد. او گفت كه من از طرف ش��ركت آنها برنده يك سيم كارت رند 
شده ام و مي خواهد كه س��يم كارت را به دست من برساند. بعد لينكي برايم 
ارسال كرد و خواست كه ۲۰ هزار تومان به عنوان هزينه ارسال پستي به صورت 
اينترنتي پرداخت كنم. من هم به حرف آن مرد اعتماد كردم و بعد روي لينك 
مورد نظر كليك كردم و به درگاه بانكي هدايت شدم. بعد هم اطالعات بانكي ام 
را وارد كرده و پول را به حس��اب مورد نظر واريز كردم. بعد از آن اما پيامكي 
برايم ارسال شد كه نشان مي داد ۶ميليون تومان موجودي حسابم برداشت 
شده است. آنجا بود كه فهميدم آن مرد كالهبردار بوده و به اين شيوه من را 
فريب داده و به حسابم دستبرد زده و همه پولم را برداشت كرده است كه از او 
شكايت دارم.  بعد از مطرح شدن شكايت مأموران پليس در جريان تحقيقات 
خود موفق شدند مخفيگاه متهم را شناسايي و او را بازداشت كنند. متهم در 
بازجويي ها به خالي كردن حساب مشتريان به اين شيوه اعتراف كرد و گفت: از 
مدتي قبل اين سناريو را طراحي و شروع به كالهبرداري كردم. ابتدا در تماس 
واتساپي خودم را نماينده يكي از اپراتورها معرفي مي كردم و مدعي مي شدم 
كه فرد مورد نظر برنده خوش حسابي شده و يك سيم كارت رند جايزه برده 
است. بعد از اينكه اعتماد فرد را جلب مي كردم از او مي خواستم كه مبلغي 
ناچيز را با لينكي كه برايش ارسال مي كردم به عنوان هزينه پست واريز كند. 
آنجا بود كه او در دام من گرفتار مي شد؛ چراكه او را به صفحه اي جعلي هدايت 
مي كردم و به راحتي اطالعات حسابش را به دست آورده و موجودي حسابش 

را برداشت مي كردم. 
سرهنگ مصطفي مرتضوي، رئيس پليس فتای  اصفهان گفت كه تحقيقات 

براي كشف جرائم بيشتر متهم در جريان است.

سرهنگ سيامک محمدي*

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی )نوبت 96 (

برابر آراء صادره هياتهای موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان اراک تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به 

شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت بنام متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند ازتاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم نمايند رديف 1 رای شماره ۶۹۰۶ – ۹۹/1۲/1۲ آقای مرتضی كيشانی فراهانی فرزند شمس اله بشماره شناسنامه 3 صادره از اراک بشماره 

ملی ۰۶۲۲1۹3۷۵۹ در ششدانگ يكباب ساختمان به مس��احت 1۰۴/3۵ مترمربع پالک ۲ فرعی از 3۴۴۷ اصلی واقع در بخش يك اراک خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت حسين و خرم و محمد علی شهرت همگی آجرلو  . رديف ۲ رای 

شماره ۲1۷ – 1۴۰۰/۲/۴ آقای ذبيح اله عسگری مهرآبادی فرزند مراد قلی بشماره شناسنامه ۸۴۹ صادره از اراک بشماره ملی ۰۵3۲۰۲13۰۴ در ششدانگ يكباب عمارت به مساحت ۲1۵/۴۰ مترمربع پالک 3 فرعی ۴3۰1 اصلی واقع در بخش يك اراک 

از محل مالكيت مشاعی متقاضی . رديف 3 رای شماره ۲۲۴ – 1۴۰۰/۲/۴ خانم زهرا داودآبادی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۵۲۲۷ صادره از اراک بشماره ملی ۰۵31۰11۶۶۶ در ششدانگ يكباب عمارت به مساحت ۹۹/۶۰ مترمربع پالک 3۹۲۲ 

اصلی واقع در بخش يك اراک خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت وراث غالمعباس محمدی به اسامی احد و عليرضا و سودابه و مهديه همگی محمدی و كبری سجادی همسر متوفی . رديف ۴ رای شماره ۲۲۶ – 1۴۰۰/۲/۴ آقای علی انصاری 

فرزند منوچهر بشماره شناسنامه 1۰۴۰1 صادره از اراک بشماره ملی ۰۵3۰۶3۴۸۲1 در ششدانگ يكباب عمارت به مساحت ۲۲۸/۸۴ مترمربع پالک ۴۵۸۴ اصلی واقع در بخش يك اراک خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت غالمرضا نوری 

. رديف ۵ رای شماره 331 – 1۴۰۰/۲/11 خانم مرضيه محمدی فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 1۲ صادره از اراک بشماره ملی ۰۵3۴۰۶۲۰3۲ در ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 13۶/3۰ مترمربع پالک ۷3۵ فرعی از 1۶ اصلی واقع در بخش 

هشت اراک خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت محمد تقی محمدی انجدانی . رديف ۶ رای شماره ۴3۲ – 1۴۰۰/۲/۲۵ خانم فاطمه كاوه ئی فرزند حاجی آقا بشماره شناسنامه 3۲۹ صادره از اراک بشماره ملی ۰۵33۰۸۷۶۷۸ در ششدانگ 

يكباب عمارت به مساحت 1۰۶/۵۵ مترمربع پالک ۴333 اصلی واقع در بخش يك اراک خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت مهين سالمی . رديف ۷ رای شماره ۴33 – 1۴۰۰/۲/۲۵ آقای ايرج كريمی فرزند منوچهر بشماره شناسنامه ۸۷۶۴ 

صادره از بشماره ملی ۰۰۵۶۴1۶۵1۲ در ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 1۰۵/۷3 متر مربع پالک ۴۲۲۰ اصلی واقع در بخش يك اراک خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت بهاء الدين شير سوار شمامی) اسالم پناه ( . رديف ۸  رای شماره 

۴3۴ – 1۴۰۰/۲/۲۵ آقای ابوالفضل ده حقی فرزند مهراب بشماره شناسنامه ۸۴۶ صادره از اراک بشماره ملی ۰۵3۲۹۶۵۴1۸ در ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 1۰1/۰۵ متر مربع پالک ۴۵۷3 اصلی واقع در بخش يك اراک خريداری برابر مبايعه 

نامه عادی از محل مالكيت غالمحسين مينائی . رديف ۹ رای شماره ۴۷۰ – 1۴۰۰/۲/3۰ آقای ولی اله حيدری فرزند عبداله بشماره شناسنامه 1۵ صادره از بشماره ملی ۰۶۲13۵۲۹۵۰ در ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 11۰ متر مربع پالک 3۹۴۲ 

اصلی واقع در بخش يك اراک از محل مالكيت مشاعی متقاضی . رديف 1۰ رای شماره ۴۷1 – 1۴۰۰/۲/3۰ خانم سيده عفت قادری چنگزينی فرزند سيد محسن بشماره شناسنامه ۹ صادره از اراک بشماره ملی ۰۵3۴1۰۶13۷ در ششدانگ يكباب عمارت 

باستثناء بهای ثمنيه اعيانی آن به مساحت 1۵3/۶۸ متر مربع پالک ۶۰ فرعی از 11۰۹ اصلی واقع در بخش يك اراک از محل مالكيت مشاعی متقاضی . رديف 11 رای شماره ۵۵۰ – 1۴۰۰/3/3 آقای هوشنگ يزدان فر فرزند كريم خان بشماره شناسنامه 

۲ صادره از بشماره ملی ۰۶۲۲1۹۴۰۸۹ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب عمارت به مس��احت 1۵۵/۹۷ متر مربع پالک ۴۴۰۰ اصلی واقع در بخش يك اراک خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت طاهره شفيعی . رديف 1۲ رای شماره 

۵۵1 – 1۴۰۰/3/3 خانم مريم نجفی فرزند علی بشماره شناسنامه ۶ صادره از بشماره ملی ۶1۷۹۶۵1۷۸۷ در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 1۵۵/۹۷ متر مربع پالک ۴۴۰۰ اصلی واقع در بخش يك اراک خريداری برابر مبايعه 

نامه عادی از محل مالكيت طاهره شفيعی . رديف 13 رای شماره ۵۵۲ – 1۴۰۰/3/3 آقای كورش حاجی نژاد رامهرمزی فرزند علی بشماره شناسنامه 3۹ صادره از بشماره ملی ۵۲۷۹۴۹1۰1۲ در ششدانگ يكباب مغازه به مساحت ۵۶/۵۰ متر مربع پالک 

3۹۵۰ اصلی واقع در بخش يك اراک خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت مرتضی رمزی عراقی . رديف 1۴ رای شماره ۶13 – 1۴۰۰/3/۹ آقای رضا رضائی فيجانی فرزند ناصر بشماره شناسنامه ۲۰۰ صادره از بشماره ملی ۰۵3۲۵۹۰۷۷۵ در 

ششدانگ يك قطعه باغ محصور با مستدحثات  احداثی آن به مساحت 11۲۷ متر مربع پالک ۲ اصلی واقع در حومه بخش يك اراک خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت ابوالقاسم بوسحاق . 
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