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مرد  اسيدپاش:

مردي كه  روي دو مأمور پليس اس�يد 
پاش�يده اس�ت، در بازجويي ها مدعي 
شد كه اسيد را براي تهديد بدهكارش 
خريده بود كه هنگام درگيري، مأموران 
پليس سر مي رس�ند و براي فرار  اسيد 
را روي مأم�وران پلي�س مي پاش�د! 
به گزارش جوان ، بامداد دوش��نبه هشتم 
ش��هريور مأموران كالنتري بازار در حال 
گشت زني در حوزه استحفاظي بودند كه 
متوجه درگيري دو مرد شدند كه حكايت 
از آن داش��ت يكي از طرفين كه چاقو به 
دس��ت دارد در حال زورگي��ري از طرف 
مقابل اس��ت. مأموران پليس با ديدن اين 
صحنه به س��رعت براي دستگيري متهم 
وارد عمل شدند، اما ضارب كه با چاقو يكي 
از انگش��تان طرف مقابل را قطع كرده بود 
با دي��دن مأموران پليس به س��رعت فرار 
كرد. در حالي كه يك��ي از مأموران پليس 

به كمك مرد زخمي ش��تافته بود ، سرباز 
وظيفه متهم را تعقيب ك��رد و در كوچه 
بن بستي وي را به دام انداخت. ضارب وقتي 
ديد راه فرار بسته است، بطري از جيبش 
بيرون آورد و مايع داخل آن كه اس��يدي 
بود روي س��رباز پاش��يد. فريادهاي »آي 
سوختم« سرباز وظيفه به آسمان بلند شد 
كه مأمور پليس براي دستگيري متهم به 
كمك همكارش آمد كه متهم دوباره مايع 
داخل بطري را روي مأمور پليس پاشيد. 
در حالي كه دو مأم��ور از ناحيه صورت و 
دست و پا زخمي شده بودند، متهم به فرار 
خود ادامه داد، اما مأمور پليس در همان 
وضعيت اسلحه اش را بيرون آورد و بعد از 
شليك چند تير هوايي و به كار بردن قانون 
س��الح پاي او را هدف ق��رار داد و ضارب 

فراري را زمينگير كرد. 
پ��س از اي��ن حادث��ه تيم��ي از مأموران 

كالنت��ري در مح��ل حاضر ش��دند و در 
بازرس��ي بدني از متهم يك اسلحه كلت 
كمري همراه پنج فش��نگ جنگي و يك 
چاقو كشف كردند و وي را همراه دو مأمور 
زخمي براي درمان به بيمارستان منتقل 

كردند. 
عام��ل اسيدپاش��ي كه مرد 38 س��اله اي 
به نام فرزاد اس��ت، چن��د روز قبل پس از 
بهبودي براي بازجويي به دادسراي امور 
جنايي تهران منتقل شد. وي در تحقيقات 
مدعي شد كه زورگير نيست و شب حادثه 
هم مي خواسته طلبش را از مردي به نام 
فريدون بگيرد ك��ه اين حادث��ه رخ داده 

است. 
متهم در ادامه ب��راي تحقيقات بيش��تر 
به دس��تور قاضي محمد جواد ش��فيعي، 
بازپرس شعبه پنجم در اختيار كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

امكان كاهش 85 درصدي سوانح رانندگي تهران
 با توجه به 3 اصل رانندگي

وقوع هزارو600 تصادف روزانه در شهري كه 1۲ ميليون نفر جمعيت 
و ۸ ميليون دستگاه موتورسيكلت و خودرو دارد جاي تعجب ندارد، 
آن هم در وضعيت نابسامان رانندگي كه خيابان هاي پايتخت حاكم 
اس�ت. آن گونه كه معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ اعالم 
كرده ۸5 درصد از سوانح رانندگي تهران به خاطر عدم توجه به جلو ، 
عدم رعايت فاصله طولي و عدم رعاي�ت حق تقدم اتفاق مي افتد. 
سوانح رانندگي بخشي جدايی ناپذير از جوامع شهري هستند كه شدت 
وقوع آن به پيامدهاي ديگر منجر مي شود. پيامدهايي از جمله بر جاي 
ماندن خسارت هاي مالي يا جاني كه تبعات آن پيوست هاي اجتماعي 
را تكان خواهد داد و به بروز ناهنجاري هاي اجتماعي منجر خواهد شد. 
مثالً وقتي يك سرپرست خانواده در جريان سانحه رانندگي فوت مي كند 
فقدان آن به بروز آسيب هاي بسياري در خانواده اش منجر مي شود. در 
اين بين اما تمكين از قانون اس��ت كه فقط مي تواند به كاهش س��وانح 
منجر شود، چيزي كه رسيدن به آن در خيابان هاي پايتخت امري بعيد 

به نظر مي رسد. 
س��رهنگ محمد رازقي، معاون عملي��ات پليس راهور ته��ران بزرگ 
درباره فراواني س��وانح رانندگي در تهران مي گويد: بنابر آمار تماس ها 
با پليس 110 ، هر 51 ثانيه يك سانحه رانندگي در تهران اتفاق مي افتد 
يعني روزانه هزارو600 مورد تصادف در شهر تهران اتفاق مي افتد و سوانح 
جزيي تا سوانح جرحي و فوتي را شامل مي شود كه شهروندان وقوع آن را 
به پليس 110 گزارش مي كنند و پليس راهور در محل حاضر مي شود. 

 س��رهنگ رزاقي مي گويد: اين ك��ه رانندگان بعد از وقوع س��انحه چه 

بايد بكنند امري مهم اس��ت. در برخي س��وانح به عل��ت جزيي بودن 
سانحه طرفين محل س��انحه را ترك مي كنند، اما برخي سوانح به بروز 
خسارت هاي جبران ناپذير منجر مي شود، بنابراين وظايف شهروندي 
مي تواند در اين امر بسيار هم باشد؛ چرا كه برخي سوانح تصادف ثانويه 
اس��ت يعني س��انحه اي اتفاق افتاده و به دليل اين كه طرفين تصادف 
ايمن سازي نكرده اند تصادف ديگري همان جا و با همان وسايل نقليه 
اتفاق مي افتد كه وظايف شهروندي مي تواند در كاهش اين سوانح مؤثر 
باشد. اضافه كنيد به اين امر كس��اني را كه بعد از وقوع سوانح در محل 

تجمع مي كنند و منجر به اخالل در نظم هم مي شوند. 
سرهنگ رزاقي يكي از وظايف رانندگان هنگام وقوع حادثه را ايمن سازي 
محل مي داند و مي گويد ايمن سازي حتماً بايد با مثلث شبرنگ انجام 

شود و با فاصله اي مناسب و با توجه به محلي كه تصادف روي داده انجام 
ش��ود كه رانندگان عبوري از وقوع تصادف مطلع شوند و حادثه بعدي 

اتفاق نيفتد كه اين فاصله در روز 70 متر و در شب 200 متراست. 
وي با اشاره به سوانحي كه راننده در آن حضور ندارد، می گويد: با توجه 
به اينكه يكي از طرفين تصادف حضور ندارد و مالك آن در محل تصادف 
نيست بايد راننده خودرويي كه حضور دارد و باعث تصادف شده مأموران 
پليس را باخبر كند. اگر امكان اين كار وجود نداشت مشخصات خودشان 
و وسيله نقليه و آدرس و شماره تماس خود را نوشته و روي قسمتي از 

خودرو كه در معرض ديد باشد الصاق كنند. 
سرهنگ رزاقي با بيان اين كه 85 درصد از تصادفات تهران به خاطر عدم 
توجه به جلو ، عدم رعايت فاصله طولي و عدم رعايت حق تقدم اس��ت، 
تأكيد می كند كه تنها راه كاهش سوانح تمكين از قانون است. يعني اگر 
راننده اي اين سه نكته را رعايت كند و با احتياط كامل رانندگي كند و 
حواسش كامل به جلو باشد و از اقداماتي كه حواس پرتي بوجود مي آورد 
خودداري كند و در زماني كه از فرعي به اصلي وارد مي شود توقف كند و 
به يكباره وارد نشود و فاصله طولي را به ويژه در بزرگراه ها رعايت كند تا 
85 درصد تصادف نخواهد كرد. مهم تر از همه، رعايت سرعت مطمئنه 
است كه اگر راننده سرعت مطمئنه را رعايت كند تصادف نخواهد كرد 
و اگر در معرض تصادف هم قرار بگيرد چون س��رعت خودرو كم است، 
مي تواند از تصادف اجتناب كرده و حداقل خسارت ممكن را به بار آورد. 
سرهنگ رازقي گفت كه تصادف يك انتخاب است و اتفاق نيست و اگر 

رانندگان اين سه مورد را رعايت كنند تا 85 درصد روي نخواهد داد. 

جریمه خودرو به خاطر ماسک نزدن راننده 
تکذیب شد  

مع�اون اجتماع�ي و فرهن�گ ترافي�ك 
پلي�س راه�ور ناج�ا خب�ر مرب�وط ب�ه 
جريم�ه خ�ودروي ش�خصي ب�ه دلي�ل 
ك�رد.  تكذي�ب  را  ن�زدن  ماس�ك 
سرهنگ عين اهلل جهاني در خصوص انتشار 
خب��ري در فضاي مجازي مبن��ي بر جريمه 
خودروي شخصي در جايگاه سوخت به دليل 

عدم ماسك زدن سرنشين خودرو ، ضمن تكذيب موضوع اظهار داشت: اين 
موضوع شايعه اي بيش نبوده و هيچ جريمه اي با اين عنوان تاكنون براي 
هيچ خودرويي صادر نشده است.  وي ادامه داد: در چندماه پيش نيز خبر 
مشابهي منتشر شده بود و ما اعالم كرديم كه چنين چيزي صحت ندارد.  
سرهنگ جهاني اضافه كرد: كارشناسان پليس راهور با مالك خودروي 
مذكور در خبر منتشره در فضاي مجازي تماس گرفتند ، ايشان نيز اعالم 

كرده كه اصالً تاكنون چنين جريمه اي براي او ابالغ نشده است. 

مرگ 2 موتورسوار
 در سانحه رانندگي

در  جداگان�ه  س�وانح  در  موتورس�يكلت  راك�ب  دو 
دادن�د. دس�ت  از  را  جانش�ان  ته�ران  بزرگ�راه  دو 

سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ 
توضيح داد: س��اعت 11:55 روز گذش��ته مأموران پليس راهور از حادثه 
رانندگي در بزرگراه ياسيني جنوب قبل از پيچ سرخه حصار با خبر شده 
و در محل حاضر شدند. بررسي ها نش��ان داد كه راكب موتورسيكلت در 
تصادف با خودروي عبوري دچار حادثه شده و جانش را از دست داده است. 
همچنين مشخص شد كه راننده خودروي سواري پس از حادثه متواري 
شده است كه تحقيقات براي بازداشت وي جريان دارد. سرهنگ مؤمني 
ادامه داد: ساعت 18:30 هم س��انحه ديگري در جنوب به شمال بزرگراه 
بسيج قبل از 20متري افسريه اتفاق افتاد. تحقيقات پليس بعد از حضور در 
محل نشان داد كه راكب موتورسيكلت در تصادف با يك دستگاه كاميون در 

دم جان باخته است كه علت اين حادثه در دست بررسي است.
 

بازداشت عامالن شهادت
 مأمور پليس دزفول

سارقان مسلح كه در جريان درگيري مسلحانه يكي از مأموران پليس 
شهرستان دزفول را به ش�هادت رس�انده بودند، بازداشت شدند. 
سردار سيد محمد صالحي فرمانده انتظامي خوزستان گفت: نهم مرداد ماه 
امس��ال يكي از مأموران كالنتري 15 دزفول به نام س��توان يكم »سجاد 
دالمن« در جريان درگيري با سارقان مسلح به شهادت رسيد. بعد از آن بود 
كه تحقيقات پليس براي بازداشت عامالن حادثه به جريان افتاد. تحقيقات 
پليس نشان داد كه عامالن حادثه اعضاي يك باند هستند كه در جريان 
سرقت هاي مسلحانه در شهرستان هاي اهواز، دزفول، شوش، شوشتر و 
حميديه نقش دارند. در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس موفق 
شدند مخفيگاه اعضاي باند را در گلدش��ت اهواز شناسايي كنند. وقتي 
مأموران پليس براي بازداشت متهمان وارد عمل شدند آنها از محل متواري 
شدند، اما مأموران با رعايت قانون به كارگيري سالح، سارقان را زمين گير 
و سه نفر از اعضاي باند را دستگير كردند. اعضاي باند در بازجويي ها به دو 
فقره تيراندازي به سمت مأموران گشت پليس كه به شهادت ستوان يكم 

»سجاد دالمن« منجر شد هم اعتراف كردند. 
 

كشف اسلحه از خودروي سرقتي
رئي�س مرك�ز عملي�ات پليس آگاه�ي تهران ب�زرگ از دس�تگيري 
س�ارق حرف�ه اي خودرو و كش�ف ي�ك قبضه س�الح گرم خب�ر داد.  
 به گ��زارش ج��وان، س��رهنگ كارآگاه كرم يوس��فوند توضي��ح داد: 
ساعت09:40 يازدهم شهريور ماه كارآگاهان يگان گشت پليس آگاهي 
هنگام گش��ت زني در محدوده خيابان دماوند نرسيده به ترمينال شرق 
به يك دستگاه خودرو سانتافه با پالك دس��ت نويس مظنون شده و با 
استعالم پالك خودرو از مركز فرماندهي و كنترل پليس آگاهي متوجه 
مي ش��وند كه اين پالك مربوط به خودروي توسان مشكي رنگ و فاقد 
سابقه اس��ت، بنابراين راننده را كه مردي به نام خس��رو بود، بازداشت 

كردند.  
وي ادامه داد: با دستگيري راننده س��انتافه     مشخص شد داراي سابقه 
سرقت به تاريخ بيست و چهارم تير ماه از كالنتري 104 عباس آباد است كه 
پس از بازرسي از داخل خودرو نيز يك قبضه اسلحه كمري به همراه 9 تير 
جنگي ، چهارعدد پالك اصيل مربوط به خودروهاي متفاوت و يك قبضه 
چاقو در زير صندلي شاگرد كشف شد. رئيس مركز عمليات پليس آگاهي 
تهران ابراز داشت: برابر بررسي سوابق متهم مشخص شد داراي سابقه 
متعدد سرقت تلفن همراه ، سرقت تجهيزات مخابراتي و مواد مخدر است 

كه براي كشف جرائم به پايگاه سوم پليس آگاهي منتقل شد. 
 

  قاتل  سرباز وظيفه 
 به ایستگاه محاكمه رسيد

 مجرم سابقه دار كه به اتهام شهادت سرباز پليس در بازداشت به سر 
مي برد به زودي در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي شود. 
به گزارش جوان، 9 مرداد ماه امس��ال، مأموران پليس پايتخت از شهادت 
يكي از سربازان وظيفه به نام عبدالجبار مختوم نژاد حين تعقيب و گريز 
باخبر شده و تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كردند. مأموران در اولين 
بررسي هاي خود دريافتند سرباز وظيفه در حال انتقال متهم 28  ساله به نام 
علي از دادسرا به كالنتري 110 شهدا بعد از فرار وي حين عمليات تعقيب 
و گريز با ضربات چاقو زخمي و بعد از انتقال به بيمارس��تان بر اثر شدت 

خونريزي به شهادت رسيده است. 
با به دس��ت آمدن اين اطالعات، تالش براي دستگيري متهم فراري آغاز 
شد تا اينكه مأموران او را حوالي كرج س��وار بر موتور سرقتي شناسايي و 

بازداشت كردند. 
متهم به اداره پليس منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت. او با اقرار به 
جرمش در شرح ماجرا گفت: »آشپز بودم و در دو دانشگاه آشپزي مي  كردم، 
اما از كار اخراج و بيكار شدم. همين بهانه اي شد با همسرم اختالف پيدا كنم 
و كارمان به جدايي رسيد. همسرم بعد از طالق همراه دختر هشت  ساله ام 
به تويسركان رفت. با رفتن آنها تنها شدم و از طرفي بيكار هم بودم اين شد 
كه براي تأمين هزينه هاي زندگي به فكر سرقت افتادم. اولين بار يك موتور 

سرقت كردم.«
متهم ادامه داد: »آخرين بار مقابل بيمارس��تان فجر رفت��م و يك موتور 
هوندا 125 س��رقت كردم. بعد از آن به خيابان محالتي رفتم و يك موتور 
آپاچي ديدم. همان جا موتور هوندا را رها كردم و آن موتور آپاچي را سرقت 
كردم. چند روز بعد دوباره مقابل بيمارستان فجر رفتم چون سرقت موتور 
آنجا برايم راحت تر بود. مشغول سرقت يك موتور آپاچي بودم كه يك دفعه 
صاحب موتور س��رقتي قبلي با ديدن چهره ام در دوربين مداربس��ته مرا 
شناخت و همراه برادرهايش به طرفم حمله كرد. آنها مرا به شدت كتك 

زدند و سپس با پليس تماس گرفتند.«
او ادامه داد و گفت: »در حالي كه س��ر، صورت و دس��تم به شدت آسيب 
ديده بود مرا به كالنتري 110 شهدا بردند، سپس براي درمان به بيمارستان 
امام سجاد ناجا منتقل شدم. در حالي كه دستم را آتل بسته بودند، همراه 

سرباز وظيفه از بيمارستان مرخص شدم و به كالنتري برگشتم.«
او درباره نحوه فرارش گفت: »فرداي آن روز س��رباز مختوم نژاد مرا براي 
بازجويي به دادس��رايي در ش��رق تهران برد. قاضي پرون��ده برايم وثيقه 
100 ميليوني صادر كرد. براي برگشت به كالنتري دستبند متهمي كه 
حكم آزادي اش صادر ش��ده بود را باز كردند و به دس��ت من زدند. حتي 
پاهايم را نيز با دستبند بستند. همراه آن سرباز سوار تاكسي شديم تا به 
كالنتري برگرديم. وسايل شخصي ام از جمله يك قبضه چاقو كه هميشه 
همراه داشتم داخل كيسه بود كه همان كيسه را به دستم دادند. نزديك 
كالنتري از ماشين پياده شديم تا ساندويچ بخريم. كنار درخت نشسته بودم 
كه سرباز مختوم  نژاد پابندم را باز كرد و آن را داخل كيسه انداخت و كيسه 
را به دست من داد. قرار بود همانجا ساندويچ بخوريم، اما او پشيمان شد و 
گفت بهتر است به كالنتري برويم و غذايمان را در كالنتري بخوريم. تا آن 
جا قصد فرار نداشتم، اما يكباره نقشه فرار به سرم زد و همان موقع از داخل 
كيسه چاقويم را بيرون آوردم و داخل جيبم گذاشتم. سپس با سوءاستفاده 
از غفلت سرباز كيسه را به سمت او پرتاب كردم و گريختم. بعد از فرار او مرا 
تعقيب كرد و كار به درگيري كشيد. در آن درگيري براي اينكه او مرا رها 
كند چند ضربه چاقو به سينه و شكمش زدم و همان موقع به طرف ميدان 
اصلي رفتم و پشت يك خودرو پنهان شدم. يكي از دستانم را كه دستبند 
بسته شده بود با باند پوشاندم تا كسي شك نكند. سپس سوار تاكسي شدم 

و به پاكدشت گريختم.«
متهم فراري در آخر گفت: »براي بريدن دستبند يك قيچي آهن بر خريدم و 
آنرا بريدم. دستبند را داخل كانال آبي در پاكدشت انداختم، سپس به سمت 
كرج رفتم و دوباره يك موتور سرقت كردم. سوار آن موتور بودم كه بازداشت 
شدم. باور كنيد قصد كشتن سرباز همراه را نداشتم. فقط مي خواستم از 
دست او فرار كنم كه كار به درگيري كشيد. چاره اي نداشتم به همين خاطر 

دست به چاقو شدم و او را زدم.«
با اقرارهاي متهم، وي بعد از بازسازي صحنه جرم راهي زندان شد و پرونده 
بعد از صدور كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 

شد. 
به اين ترتيب متهم به اتهام قتل عمدي، ضرب و جرح، سرقت و تخريب 
دستبند، تمرد از فرمان مأمور پليس، حمل سالح سرد و سرقت بعد از تعيين 
شعبه در وقت رسيدگي محاكمه مي شود. اين در حالي است كه اولياي دم 

درخواست قصاص را مطرح كرده اند. 

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

 مي خواستم اسيد را 
روي بدهکارم بپاشم !

 گفت وگو با متهم 
سابقه داري ؟ 

نه ، هيچ سابقه اي ندارم. 
معتاد به مواد مخدر هستي ؟ 

نه، مواد هم نمي كشم.
چرا اسيد خريده بودي ؟ 

مي خواس��تم مردي را كه از او طلب داش��تم 
با اس��يد تهديد كنم تا مجبورش ش��ود طلبم 

را بدهد. 
پس چرا روي مأم�وران پليس مايع 

اسيدي پاشيدي ؟ 
من آن شب مايع اسيدي را به قيمت 40 هزار تومان از 

بازار خريدم و به سراغ او رفتم كه با هم درگير شديم 
و همان لحظه هم مأموران پليس از راه رسيدند كه 
من فرار كردم. مأموران مرا تعقيب كردند و وقتي در 
كوچه بن بست به دام افتادم براي فرار مايع اسيدي را 
روي آنها ريختم، اما در نهايت با شليك گلوله مأمور 
پليس دستگير شدم. االن هم خيلي پشيمان هستم 

كه مأموران پليس را زخمي كرده ام. 
با شاكي چه معامله اي كرده بودي كه 

طلبت را نمي داد ؟
من در دوران كودكي پدر و مادرم را از دس��ت 
دادم و زندگي س��ختي داش��تم و حتي جايي 
هم براي زندگي نداش��تم و بيش��تر در خانه 

دوس��تانم و گاهي هم در گرمخانه ها زندگي 
مي كردم. هم��راه يكي از دوس��تانم ضايعات 
جمع مي كردي��م و مي فروختيم تا اينكه چند 
روز قبل از حادثه با دوس��تم ي��ك گاري پيدا 
كرديم كه همراه مق��داري ضايعات به مولوي 
برديم و به م��ردي به نام فري��دون فروختيم. 
او گاري را 500 هزار توم��ان و ضايع��ات م��را 
يك ميليون تومان خريد اما ب��ه من پولي نداد 
و گفت چن��د روز ديگر پول م��را مي دهد. من 
چند روزي دنبال او بودم كه طلبم را بگيرم، اما 
او را پيدا نمي كردم تا اينكه ش��ب حادثه يكي 
از دوستانم به من خبر داد فريدون را در محله 

بازار ديده است . من مي خواس��تم او را تهديد 
كنم و طلبم را بگيرم كه مقداري اسيد خريدم 

و به بازار رفتم و با او درگير شدم. 
چرا انگشتش را قطع كردي ؟ 

هنگام درگيري ضربه چاقوي من به دس��تش 
برخورد كرد كه يكي از انگشتان او قطع شد. 
اسلحه كلت را از كجا آورده بودي ؟ 

يك هفته قبل از حادث��ه هنگامي كه در ميان 
زباله ها دنبال پالستيك و نايلون بودم اسلحه 
كلت را همراه چند فشنگ كه داخل پارچه اي 
پيچانده شده بود پيدا كردم. البته بعد فهميدم 

كه اسلحه خراب است و كار نمي كند. 

برگ فك رهن خودرو هاچ بك جك تيپ AT_S5مدل 
1398 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران20  859 ن 
82) به شماره موتور HFC4GA31Dl0000069شماره 
رمضان  به  متعلق   NAKSH7327KB178240 شاسى 

بهارى پور مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

 آگهى تقاضاى ثبت طالق
شماره 140001390000618193 صادره از شعبه يك دادگاه خانواده كرج زوجه 
فاطمه رنجبر جمال آبادى به دفتر خانه مراجعه نموده و تقاضاى ثبت طالق را دارد 
لذا به آقاى احمد على مهر على بغداد آباد اخطار مى شود تا 10 روز پس از رويت 
 هر اخطار در دفتر خانه حضور يابد.در غير اين صورت برابر قانون اقدام خواهد شد.

 تاريخ انتشار نوبت اول : مورخ 04/ 06 / 1400
 تاريخ انتشار نوبت دوم : مورخ 15/ 06 / 1400

سر دفتر طالق 16 كرج  – سيد على مير سعيد قاضى - م/ الف 768/ ف

سند  سبز)،  برگ  وضعيت(  اعالم  برگ  از  اعم  مدارك  تمام 
برگ وكالت فروش  و  و كارت ماشين  مادر)  ( سند  كمپانى 
اى  نقره  رنگ  به   1399 مدل   405 پژو  سوارى  خودروى 
متاليك به شماره موتور 124K1407582 و به شماره شاسى 
 15 انتظامى  شماره  به  و   NAAM11VE4LK565622

ايران 612 ى 49 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودى
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) و سند كمپانى خودروى 
سـوارى پژو آردى مدل 83 به رنگ يشمى سير روغنى 
به شـماره انتظامـى 37 ايـران 133 ج 68 و به شـماره 
موتور11783033880 و به شـماره شاسى 83134102 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

مفقودى
سند كمپانى وبرگه تاييديه وشناسنامه خودرو وبنچاق سند 
 سوارى پرايد صبا دوگانه سوز مدل 1388 به شماره شاسى 
1412288015662 وشـماره موتور 3039723 وشماره 
انتظامى757س44 ايران 59 بنـام قربانعلى نجار مفقود 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است. گلستان

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
ــنادوامالك  ــت اس ــوى اداره ثب ــان رض ــتان خراس ــنادوامالك اس ــت اس اداره كل ثب
ــت ثبتى اراضى  ــن تكليف وضعي ــوع قانون تعيي ــك فريمان هيات موض حوزه ثبت مل
ــون وماده13آئين  ــوع ماده3قان ــى موض ــمى آگه ــند رس ــاى فاقد س ــاختمان ه وس
ــمى ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــف وضعيت ثبتى اراضى وس ــون  تعيين تكلي  نامه قان

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره140060306022000217هيات اول موض برابرراى ش
ــتقردرواحدثبتى حوزه ثبت  ــاختمانهاى فاقدسندرسمى مس وضعيت ثبتى اراضى وس
ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا حقايق فرزندحسن به 
شماره شناسنامه1207صادره ازفريمان كدملى 0849870178 دريك باب ساختمان 
بمساحت 184 مترمربع پالك فرعى ازباقيمانده276اصلى واقع در بخش13خريدارى 
ازمالك رسمى بنياد علوى محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه  اشخاص نسبت بصدورسندمالكيت متقاضى 
اعتراضى  داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،1
تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،15
محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

مفقودى
سند كمپانى وبرگه تاييديه وشناسنامه خودرو وبنچاق سند 
 سوارى پرايد صبا دوگانه سوز مدل 1388 به شماره شاسى 
1412288015662 وشـماره موتور 3039723 وشماره 
انتظامى757س44 ايران 59 بنـام قربانعلى نجار مفقود 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است. گلستان

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
ــنادوامالك  ــت اس ــوى اداره ثب ــان رض ــتان خراس ــنادوامالك اس ــت اس اداره كل ثب
ــت ثبتى اراضى  ــن تكليف وضعي ــوع قانون تعيي ــك فريمان هيات موض حوزه ثبت مل
ــون وماده13آئين  ــوع ماده3قان ــى موض ــمى آگه ــند رس ــاى فاقد س ــاختمان ه وس
ــمى ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــف وضعيت ثبتى اراضى وس ــون  تعيين تكلي  نامه قان
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره140060306022000217هيات اول موض برابرراى ش
ــتقردرواحدثبتى حوزه ثبت  ــاختمانهاى فاقدسندرسمى مس وضعيت ثبتى اراضى وس
ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا حقايق فرزندحسن به 
شماره شناسنامه1207صادره ازفريمان كدملى 0849870178 دريك باب ساختمان 
بمساحت 184 مترمربع پالك فرعى ازباقيمانده276اصلى واقع در بخش13خريدارى 
ازمالك رسمى بنياد علوى محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه  اشخاص نسبت بصدورسندمالكيت متقاضى 
اعتراضى  داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،1
تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،15
محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

دستگيري زوج سارق  پس از يكسال
زوج س�ارق ك�ه يك س�ال  قب�ل با دس�تبرد 
توم�ان  ۲0ميلي�ون  تنه�ا  زن  خان�ه  ب�ه 
ش�ده  بازداش�ت  كرده بودن�د  س�رقت 
و ب�ه ۲0 س�رقت ديگ�ر اعت�راف كردن�د. 
به گزارش جوان ، 12 آبان ماه س��ال گذشته زني با 
مركز فوريت هاي پليس 110 تهران تماس گرفت 
و گزارش يك سرقت را اعالم كرد. وقتي مأموران 
در خانه شاكي حاضر شدند، گفت: لحظاتي قبل 
در خانه مشغول اس��تراحت بودم كه متوجه صدا 

از داخل راهرو شدم. وقتي براي بررسي خودم را به 
راهرو رساندم ناگهان با زن و مردي جوان روبه رو 
شدم كه چاقو به دس��ت داش��تند. آنها دستم را 
زخمي كردند و بعد با تهديد 20 ميليون تومان پول 

و طاليي كه داشتم سرقت كرده و فرار كردند. 
بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دستور بازپرس 
به پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ فرستاده 
شد. بعد از آن بود كه شاكي بار ديگر مورد تحقيق 
قرار گرفت و تالش ها براي بازداشت دو متهم ادامه 

پيدا كرد. در حالي كه تحقيقات با بن بست مواجه 
شده بود چند روز قبل مأموران پليس مخفيگاه دو 
متهم را حوالي ميدان شوش شناسايي و هر دو را 
بازداشت كردند. بررس��ي ها در اين باره نشان داد 
كه زن و مرد جوان كه حجت و ساناز نام دارند زن 
و شوهر هستند و از مجرمان سابقه دار هستند كه 
بارها به اتهام سرقت بازداشت شده بودند. آنها در 
بازجويي ها به20 فقره سرقت ديگر در شرق تهران 
اعتراف كردند. حجت در بازجويي ها گفت: من قبل 

از سرقت از خانه آن زن در زندان بودم. وقتي آزاد 
شدم دوباره سريال سرقت هايم را شروع كردم و با 
كمك همسرم سرقت مي كرديم. اموال سرقت شده 
را هم در ميدان شوش به فروش مي رسانديم تا اين 

كه دوباره بازداشت شديم. 
س��رهنگ كارآگاه »قاس��م دس��تخال« رئي��س 
پايگاه س��وم پليس آگاه��ي تهران ب��زرگ گفت: 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهمان ادامه 

دارد. 

به جوان 
دوباره نگاه كن


