
14
88498435سرويس  حوادث

 چهار ش��نبه 24 ش��هريور 1400 | 8 صف��ر 1443 || روزنامه جوان |  شماره 6302

تعرض به زنان مسافر
 با تهديد قمه

  فالكت حمل و نقل عمومي به شكل گيري 
پرونده هاي جنايي منجر مي شود

راننده خ�ودروي س�واري پژو كه در پوش�ش 
مس�افربر به زن�ان تع�رض مي كرد س�رانجام 

بازداشت شد. 
به گزارش جوان، س��ردار عليرض��ا لطفي، رئيس 
پليس آگاهي تهران بزرگ توضيح داد: چند شب 
قب��ل زن جواني ب��ه يك��ي از كالنتري هاي غرب 
تهران رفت و گفت كه از س��وي راننده خودروي 
سواري ربوده ش��ده و به او تعرض ش��ده است. او 
در ش��رح ماجرا گفت: س��اعتي قبل كنار خيابان 
هاشمي منتظر تاكسي بودم تا به خانه ام بروم كه 
يك دستگاه خودروي پژو 405 عبوري توقف كرد. 
من بعد از گفتن مسيرم در صندلي جلو سوار شدم 
و راننده شروع به حركت كرد. بعد از طي مسافتي 
راننده ناگهان تغيير مسير داد كه اعتراض كردم. 
او بدون توجه ب��ه اعتراض م��ن در محلي خلوت 
توقف كرد و قمه كش��يد. بعد با تهديد قمه به من 
تعرض كرد و من را از ماشين بيرون انداخت و فرار 
كرد. بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به دستور 
بازپرس به اداره 16 پليس آگاهي تهران فرس��تاده 
شد و تحقيقات در اين باره ادامه پيدا كرد. مأموران 
پليس با بررسي دوربين هاي مداربسته و اطالعاتي 
كه شاكي در اختيارشان گذاش��ته بود تحقيقات 
بيش��تري انجام دادند. در حالي كه تجسس هاي 
پليس جريان داشت شكايت مش��ابهي به پليس 
گزارش شد. اين بار ش��اكي زني ميانسال بود كه 
خودش را به كالنتري 111 هفت چنار رس��انده و 
عليه مردي مسافربر ش��كايت كرده بود. او گفت: 
شب حادثه حوالي كالنتري منتظر تاكسي بودم تا 
به مترو بروم كه يك خودروي پژو 405 توقف كرد. 
بعد از گفتن مسيرم سوار شدم و راننده هم حركت 
كرد. حوالي مترو اما او در محلي خلوت توقف كرد و 

قمه كشيد بعد هم من را به مرگ تهديد كرد و... .
مشخصاتي كه هر دو زن در اختيار پليس گذشته 
بودند حكايت از اين داشت كه هر دو از سوي يك 
نفر ربوده شده و مورد آزار قرار گرفته اند. مأموران 
پلي��س در جريان تحقيق��ات ميداني و بررس��ي 
دوربين هاي مداربس��ته حوالي مترو موفق شدند 
ش��ماره پالك خودرو را به دس��ت آوردند. وقتي 
بررسي هاي پليس در اين باره نشان داد كه مالك 
خودرو زني ميانسال است مأموران احتمال دادند 
كه خودرو بايد در اختيار پس��ر يا يكي از نزديكان 
وي باشد. در جريان تحقيقات ميداني اما مشخص 
شد كه خودرو در اختيار پسر او كه پژمان نام دارد 
است. با كامل شدن تحقيقات در اين باره مأموران 
موفق شدند پژمان را در حالي كه سوار بر خودروي 
خود بود بازداشت كنند. او وقتي در اين باره تحقيق 
ش��د گفت كه از ماجرا خبر ندارد و به زنان تعرض 
نكرده است. متهم اما وقتي با شواهد پليس مواجه 
شد و دو شاكي را مقابل خود ديد به جرمش اعتراف 
كرد. او گفت: از مدتي قبل بود كه تصميم شيطاني 
گرفتم و با پرسه شبانه در شهر آن را اجرا كردم تا 

اين كه به دام پليس افتادم. 
سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: تحقيقات براي كش��ف جرائم بيشتر 
متهم و شناس��ايي ش��اكيان احتمال��ي در اداره 
شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ جريان دارد. 

متهم: پشت سرم بدگويي كرد
 2 قاتل اجير كردم 

مردي كه متهم اس�ت دو قات�ل اجاره اي 
را براي قتل دوس�تش اجير كرده مدعي 
اس�ت بدگويي هاي مقتول پشت سر وي 
انگيزه اي براي ارتكاب جنايت شده است. 
به گزارش جوان ، ساعت 22 شامگاه يكشنبه 
دهم مرداد امس��ال قاضي رحيم دش��تبان، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
با تماس تلفني مأموران كالنتري 163 ولنجك 
از قتل مرد جواني در خان��ه وياليي در يكي 
از خيابان هاي اطراف ب��ا خبر و همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي راهي 
محل شد. تيم جنايي در محل حادثه كه اتاق 
سرايداري در خانه وياليي بزرگي بود با جسد 
مرد 35 ساله اي به نام صفدر روبه رو شدند كه با 
اصابت جسم سختي به سرش به قتل رسيده 
بود. در حالي كه معاينات اوليه پزشكي قانوني 
نشان مي داد 17 س��اعت از مرگ مرد جوان 
گذشته است ، مأموران پليس دريافتند مقتول 
در اين خانه بزرگ سرايدار بوده و صاحبخانه 

هم خارج از ايران زندگي مي كند. 
همچنين بررسي هاي محل حادثه حكايت 
از آن داشت عامل يا عامالن قتل تلفن همراه 
و اموال مقتول را سرقت كرده اند.  مردي كه 
موضوع را به مأموران پليس خب��ر داده بود، 
گفت: نيمه هاي شب قبل متوجه سر و صدايي 
از داخل خانه وياليي شدم، اما سر و صدا خيلي 
زود تمام شد و من هم كنجكاو نشدم تا اينكه 
دقايقي قبل براي خريد از خانه بيرون آمدم كه 
ديدم در خانه وياليي باز است و از سرايدار هم 
خبري نيست. هر چقدر او را صدا زدم جواب 
نداد كه به داخل اتاق سرايداري رفتم و ديدم 
جسد خونينش در گوش��ه اتاق افتاده وهمه 
وسايل او بهم ريخته اس��ت كه موضوع را به 

پليس خبر دادم. 
   رد پاي دوست 

  مأموران پليس در تحقيقات ميداني به رد پاي 
يكي از دوستان مقتول به نام حامد رسيدند 
كه مشخص شد مدتي است با مقتول اختالف 
دارد. همچنين مشخص شد مقتول و حامد 
روزها با ه��م در يك كارگاه مبل س��ازي كار 
مي كرده اند و در محل كارشان هم چند باري 
با هم مشاجره لفظي داشته اند. از سوي ديگر 
بررسي هاي فني هم نشان داد حامد به خانه 
س��رايداري مقتول رفت و آمد داشته و شب 
حادثه هم در آن نزديكي ديده شده است كه او 

را دستگير كردند. 
    بازداشت قاتل 

 متهم پس از دس��تگيري جرم خود را انكار 
كرد و مدعي بود كه از قتل دوستش بي خبر 
اس��ت و نمي داند چ��ه كس��ي او را به قتل 
رسانده است. متهم سرانجام صبح ديروز در 
دادسراي امور جنايي وقتي با مدارك و داليل 
روبه رو شد و به جرم خود اقرار كرد و مدعي 
ش��د كه از مقتول كينه به دل داشته است و 
براي تنبيه او دو نفر را اجير كرده اما آنها او را 

به قتل رسانده اند. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر در اختيار 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
مأموران در تالش��ند تا دو مرد اجير شده را 
كه متهم ادعا مي كند آنها صف��در را به قتل 

رسانده اند، بازداشت كنند. 

گفت وگو با متهم 
چرا مقتول را به قتل رساندي ؟ 

من او را به قتل نرساندم. اما دو نفر را اجير كردم 
او را تنبيه كنند كه او را به قتل رساندند. 

چه دشمني با او داشتي ؟ 
دش��مني نداش��تم ، به خاطر رفتارهايي كه 
داش��ت از او كينه به دل گرفته بودم اما قصد 
قتل او را نداشتم فقط مي خواستم او را تنبيه 

كنم تا كمتر در كار من دخالت كند. 
چه كاري ؟ 

من حدود 11 سال است در كارگاه مبل سازي 
كار مي كنم ت��ا اينكه يك س��ال و نيم پيش 
صفدر به عنوان كارگر وارد كارگاه شد. او روزها 
دركارگاه مبل س��ازي كار مي كرد و شب ها 
هم به خانه وياليي مي رفت و س��رايدار آنجا 
بود. ابتدا با هم دوست ش��ديم و رفت و آمد 
مي كرديم، اما كم كم متوجه شدم پشت سر 
من پيش صاحبكارم از من بدگويي مي كند. 
مثاًل مي گفت كه من كاره��ا را خوب انجام 
نمي دهم. از زير كار شانه خالي مي كنم و بيشتر 
وقت ها كارهاي خودم را انجام مي دهم. به هر 
حال براي اينكه خودش را پيش صاحبكارم 
عزيز كند، هميش��ه از من ب��د مي گفت كه 
آخرش متوجه شدم با اينكه سابقه اش از من 
خيلي كمتر است، حقوقش از من بيشتر شده 
است. همين موضوع باعث شد از او كينه به دل 

بگيرم و تصميم بگيرم او را تنبيه كنم. 
چ�را ب�ا صاحب�كارت صحب�ت 

نكردي ؟ 
صاحبكارم حرف هاي او را باور كرده بود و به من 

اطمينان نداشت و اصالً كار به من نمي داد. 
دو م�رد اجي�ر ش�ده را از كج�ا 

مي شناختي ؟ 
من موض��وع را با يكي از دوس��تانم در ميان 
گذاش��تم و به او گفتم كه مي خواهم يكي از 
همكارانم را تنبيه كن��م و او هم گفت دو نفر 
را مي شناس��د كه در قبال گرفت��ن پول هر 
كاري را انجام مي دهند. دوستم وقتي فهميد 
تصميم من جدي است به من قول داد كه با 

آنها صحبت مي كند به من خبر مي دهد. 
بعد چه شد ؟ 

يك روز قبل از حادثه آنها از طرف دوس��تم 
با من تماس گرفتند و براي ساعت 10 شب 
در ميدان الغدير در شرق تهران قرار مالقات 
گذاش��تند. وقتي آنها را دي��دم موضوع را به 
آنها گفتم و س��ه نفري راه��ي محل زندگي 
صفدر شديم. ساعت 11 شب بود كه من زنگ 
خانه را زدم و صفدر هم وقتي ديد من پشت 
در هستم در را باز كرد و سه نفري وارد خانه 

وياليي شديم. 
من داخل حياط ماندم و دو نفر به داخل خانه 
رفتند كه صداي داد و فريادش��ان به گوشم 
رسيد. آنها او را به قصد كشتن مي زدند و در 
نهايت هم دقايقي بعد در حالي كه تلفن همراه 
صفدر را برداشته بودند از اتاق او خارج شدند 
و گفتند كارشان را انجام داده اند. من به آنها 
نگفته بودم كه او را بكشند و وقتي هم اعتراض 
كردم مرا هم تهديد به مرگ كردند كه سكوت 
كردم. پس از اين آنها شروع به صحنه سازي 
كردند كه مأموران پليس را فريب دهند اما در 

نهايت دست ما رو شد.  

پس�ر جواني كه در يك�ي از پارك هاي 
تهران دوستش را به خاطر متلك پراني 
به قتل رسانده اس�ت ، با جل�ب رضايت 
اولياي دم از جنبه عمومي جرم محاكمه 
ش�د. او گفت: »م�ادرم ب�ا گريه هايش 
پ�اي چوب�ه دار رضاي�ت اولي�اي دم 
را گرف�ت و م�را از م�رگ نج�ات داد.«
به گزارش جوان، 26 آذر سال 93 مأموران 
پليس تهران با اعالم گزارش مرگ مشكوك 
پسر نوجواني به يكي از بيمارستان ها شهر 
رفتند. بررس��ي هاي اولي��ه حكايت از آن 
داشت فرامرز 18 ساله در جريان درگيري 
بين چند پسر جوان در يكي از پارك هاي 
شهر بر اثر اصابت ضربه چاقو به بيمارستان 
منتقل ش��ده، اما بر اثر ش��دت جراحات و 

خونريزي  فوت كرده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، شاهدان 
حادثه يك به يك مورد تحقيق قرار گرفتند 
و همگ��ي عامل قتل را پس��ر جواني به نام 

مبين معرفي كردند. 
به اين ترتي��ب مبين تح��ت تعقيب قرار 
گرفت، اما مشخص شد به مكان نامعلومي 
گريخته است. با گذشت چند روز از حادثه 
سرانجام پسر جوان به اداره پليس رفت و 
خودش را تسليم مأموران كرد. او با اقرار به 
قتل گفت: »درگيري به خاطر متلك پراني 
به يك دختر ج��وان اتفاق افت��اد و در آن 
درگيري مقتول را با چاقو زدم. « او در شرح 
حادثه گفت: »من و فرامرز سال ها همديگر 
را مي شناختيم و با هم دوست بوديم. بچه 
محل بوديم و با هم خصومتي نداش��تيم. 

در محله م��ان پاركي بود كه ه��ر ازگاهي 
بچه هاي محل آنج��ا همديگر را مي ديدند 
و در آنجا بارها فرامرز را ديده بودم و با هم 
تفريح كرده بوديم. من هيچ وقت از فرامرز 
رفتار ناشايس��تي نديده بودم تا روز حادثه. 
آن روز در پارك ق��دم مي زديم كه ناگهان 
متوجه شدم فرامرز به دختر جواني متلك 
انداخت. به او اعتراض كردم اما او ناراحت   
ش��د. همين بهانه اي ش��د تا با هم درگير 
ش��ويم.« مته��م در خصوص قت��ل گفت: 
»فكر نمي كردم درگيري باال بگيرد و اين 
حادثه رقم بخورد. در درگيري من و فرامرز 
چند پس��ر جوان ديگر هم دخالت كردند 
و براي طرف��داري از فرامرز ب��ه من حمله 
كردند. چاره اي نداشتم و بايد از خودم دفاع 
مي كردم اين شد كه چاقويي كه همراهم 
بود را از جيب��م درآوردم و ي��ك ضربه به 
مقتول زدم. من ضربه را ناخواسته زدم كه 

به سينه او خورد و باعث قتل شد.«
با ثبت اين اظهارات متهم بعد از بازسازي 
صحنه ج��رم راهي زندان ش��د و پرونده با 
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد.  پرونده با تعيين 
شعبه در وقت رس��يدگي روي ميز هيئت 

قضايي شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. 
ب��ا اع��الم رس��ميت جلس��ه، اولي��اي دم 
درخواس��ت قصاص كردند. در ادامه متهم 
در جايگاه قرار گرفت و با ش��رح حادثه از 

خودش دفاع كرد. 
در پايان هيئت قضايي وارد ش��ور ش��د و 
با توجه ب��ه اوراق پرونده پس��ر جوان را به 

قصاص محكوم كرد. 
اين حكم با اعتراض مته��م به ديوان عالي 
كش��ور فرستاده ش��د و با بررس��ي مجدد 
پرونده رأي صادره از سوي قضات يكي از 

شعبات ديوان تأييد شد. 
با تأييد اين حكم متهم در انتظار چوبه دار 
قرار گرفت تا اينكه در روز اجراي حكم در 
حالي ك��ه وي كنار طناب دار ق��رار گرفت 
توانست رضايت اولياي دم را جلب كند و از 

مرگ نجات پيدا كند. 
با اعالم رضايت اولي��اي دم متهم اين بار از 
جنبه عمومي جرم مقاب��ل هيئت قضايي 

شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. 
او بعد از اعالم رس��ميت جلسه، در آخرين 
دفاعش گفت: »آن روز درگيري اتفاقي بود 
و انگيزه قتل نداشتم. فقط قصد داشتم به 
دوس��تم تذكر بدهم، اما او عصباني شد و 
كار به درگيري كشيد و با دخالت ديگران 

حادثه قتل رقم خورد.«
او در ادامه گفت: »هفت سال از سال هاي 
جواني ام در زندان گذش��ت و بعد از تأييد 
حكم قصاص شب و روزهاي سختي را در 
زندان مي گذراندم. روزي كه با پاي لرزان 
پاي چوب��ه دار رفتم فك��ر نمي كردم روي 
زندگي را ببينم، اما ب��ا گريه هاي مادرم و 
التماس هاي او مادر مقتول مرا بخشيد و مرا 
شرمنده كرد. حاال از دادگاه تقاضا دارم در 
مجازاتم تخفيف قائل شوند تا اين روزهاي 

سخت را براي خانواده ام جبران كنم.«
در پايان هيئت قضاي��ي جهت صدور رأي 

وارد شور شد. 

قاتل: گريه هاي مادرم من را از قصاص نجات داد

آگهى تغييرات شركت تعاونى كشاورزى مرغدارى كيميا مرغ سردشت به شماره 
ثبت 465 و شناسه ملى 10862098837 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
18/05/1400 و نامه شماره 418/1400/342/10 مورخ 1400/05/19 اداره تعاون 
كار و رفاه اجتماعى سردشت تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - ابوبكر ابراهيميان با 
كد ملى2889713784 عضو على البدل هيات مديره بجاى آقاى ادريس عبدالهى 
بعنوان عضو اصلى هيئت مديره هيئت مديره براى مدت 2 سال باقيمانده خدمت 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى  انتخاب شد.  هيات مديره 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سردشت (1192256)

آگهى  فراخوان ارزيابي كيفي مهندسان مشاور
اداره كل بنادر و دريانوردى استان مازندران

اداره كل بنادر و دريانوردى استان مازندران – منطقه ويژه اقتصادى بندر نوشهر در نظر دارد در اجراى آئين نامه خريد خدمات مشاور موضوع مصوبه شماره 193542/ت 42986ك مورخ 1388/10/1 
نسبت به ارزيابى كيفى مهندس مشاور ذى صالح براى پروژه به مشخصات ذيل اقدام نمايد.

1-نام و  نشانى كارفرما:
اداره كل بنادر و دريانوردى استان مازندران – منطقه ويژه اقتصادى بندر نوشهر

نوشهر، نبش خيابان ستارخان شمالى، اداره كل بنادر و دريانوردى استان مازندران، كدپستى 4651895988، تلفن 011-52333031
2-موضوع خدمات مشاور:

ارائه خدمات مشاوركارفرما «پروژه طراحى، ساخت ،حمل و تحويل يك فروند بارج موتوردار اليروبى 1000 متر مكعبى بندر نوشهر »
3-شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران :  2000003822000006

4-گواهينامه صالحيت مرتبط( رشته تخصصى مشاور ):
دارابودن حداقل پايه 3 بازرسى فنى از گروه تخصصى هاى مشترك يا 3 تخصص بندر سازى و سازه هاى دريايى 

5-روش انتخاب مشاور:  انتخاب مهندس مشاور بر اساس روش كيفيت و قيمت (QCBS) مى باشد.
6-حداقل امتياز ارزيابى كيفى: 60 امتياز (پس از انجام مراحل ارزيابي كيفي و تهيه فهرست 

كوتاه، انتخاب مشاور بر اساس مفاد بند ب ماده 17 آيين نامه خريد خدمات مشاور عمل خواهد شد).
7-تاريخ، مهلت دريافت اسناد:

مناقصه گران مي توانند حداكثر تا ساعت15 مورخ  1400/7/3 نسبت به دريافت اسناد ارزيابي 
كيفي از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (setadiran.ir) اقدام نمايند.

8-نحوه دريافت اسناد ارزيابى و هزينه آن:
متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل نسبت به دريافت اسناد ارزيابى كيفى به صورت رايگان و از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (setadiran.ir) اقدام نمايند.

9-تاريخ، محل و مهلت بارگذاري اسناد:
شناسه آگهى 1189053مهلت بارگذاري اسناد ارزيابى كيفى در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (setadiran.ir) حداكثر تا ساعت 10  مورخ1400/7/17 ميباشد.

آگهى تغييرات شركت تعاونى كشاورزى مرغدارى كيميا مرغ سردشت به شماره 
ثبت 465 و شناسه ملى 10862098837 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
18/05/1400 و نامه شماره 418/1400/342/10 مورخ 1400/05/19 اداره تعاون 
كار و رفاه اجتماعى سردشت تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - ابوبكر ابراهيميان با 
كد ملى2889713784 عضو على البدل هيات مديره بجاى آقاى ادريس عبدالهى 
بعنوان عضو اصلى هيئت مديره هيئت مديره براى مدت 2 سال باقيمانده خدمت 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى  انتخاب شد.  هيات مديره 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سردشت (1192256)

آگهى  فراخوان ارزيابي كيفي مهندسان مشاور
اداره كل بنادر و دريانوردى استان مازندران

اداره كل بنادر و دريانوردى استان مازندران – منطقه ويژه اقتصادى بندر نوشهر در نظر دارد در اجراى آئين نامه خريد خدمات مشاور موضوع مصوبه شماره 193542/ت 42986ك مورخ 1388/10/1 
نسبت به ارزيابى كيفى مهندس مشاور ذى صالح براى پروژه به مشخصات ذيل اقدام نمايد.

1-نام و  نشانى كارفرما:
اداره كل بنادر و دريانوردى استان مازندران – منطقه ويژه اقتصادى بندر نوشهر

نوشهر، نبش خيابان ستارخان شمالى، اداره كل بنادر و دريانوردى استان مازندران، كدپستى 4651895988، تلفن 011-52333031
2-موضوع خدمات مشاور:

ارائه خدمات مشاوركارفرما «پروژه طراحى، ساخت ،حمل و تحويل يك فروند بارج موتوردار اليروبى 1000 متر مكعبى بندر نوشهر »
3-شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران :  2000003822000006

4-گواهينامه صالحيت مرتبط( رشته تخصصى مشاور ):
دارابودن حداقل پايه 3 بازرسى فنى از گروه تخصصى هاى مشترك يا 3 تخصص بندر سازى و سازه هاى دريايى 

5-روش انتخاب مشاور:  انتخاب مهندس مشاور بر اساس روش كيفيت و قيمت (QCBS) مى باشد.
6-حداقل امتياز ارزيابى كيفى: 60 امتياز (پس از انجام مراحل ارزيابي كيفي و تهيه فهرست 

كوتاه، انتخاب مشاور بر اساس مفاد بند ب ماده 17 آيين نامه خريد خدمات مشاور عمل خواهد شد).
7-تاريخ، مهلت دريافت اسناد:

مناقصه گران مي توانند حداكثر تا ساعت15 مورخ  1400/7/3 نسبت به دريافت اسناد ارزيابي 
كيفي از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (setadiran.ir) اقدام نمايند.

8-نحوه دريافت اسناد ارزيابى و هزينه آن:
متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل نسبت به دريافت اسناد ارزيابى كيفى به صورت رايگان و از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (setadiran.ir) اقدام نمايند.

9-تاريخ، محل و مهلت بارگذاري اسناد:
شناسه آگهى 1189053مهلت بارگذاري اسناد ارزيابى كيفى در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (setadiran.ir) حداكثر تا ساعت 10  مورخ1400/7/17 ميباشد.

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــاختمان هاى فاقد  ــن تكليف وضعيت اراضى و س ــتور مواد 1و3 قانون تعيي نظر به دس
ــمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك  ــند رس س
ــتقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض  قانون مذكور مس
ــرح ذيل آگهى مى گردد: ــرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به ش  آنان مح
ــى ــتان هرازپ ــت آمل-دهس ــازده ثب ــش ي ــع در بخ ــان واق ــالك متقاضي  ام

ــش دانگ اعيانى  ــان) : 748 فرعى خانم ايران خانم رنديده در ش 1 اصلى (قريه مصيبت
يك قطعه زمين با ساختمان احداثى كه كل عرصه آن موقوفه است به مساحت 91,17 
مترمربع خريدارى شده بالواسطه از سميرا خشك ريش و شريف فريدون، لذا به موجب 
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى و  ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى 
/كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص 
ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها 
ــليم و  از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در 
صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با 
رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و 
تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان 
ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى 
 منتشر مى نمايد .تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/24 نوبت دوم 1400/07/07 .م/الف
ــل آم ــالك  ام و  ــناد  اس ــت  ثب اداره  ــت  ذبيحى-سرپرس ــه  ل ا ــض   في

شناسه آگهى: 1189050

مفقودى
ــان تيپ  ــتم كاوي ــون بارى سيس ــى  خودرو كامي برگ كمپان
ــماره پالك  K106GLمدل 1387 رنگ فيروزه اى متاليك ش
(ايران22 941ع 68) به شماره موتور 1252069720942شماره 
ــى NA5K106C8G332728 متعلق به رضا على پور  شاس

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد

برگ س�بز  خودرو پرايد تيپ 133SL مدل 1390 رنگ 
س�فيد روغنی ش�ماره پالك ) اي�ران30  496 س 47( 
به ش�ماره موت�ور M13/4532396 ش�ماره شاس�ی 
S5430090082009 متعلق به آيالر قربانی مفقود ش�ده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد./البرز

شناسنامه اينجانب آيالر قربانی فرزند امير 
علی به شماره ملی 4272330322 صادره 
از زنجان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد./البرز

 آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف
 وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــماره 140060306271001088 هيات موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على اكبراحمدى 
فرزند محمد ابراهيم درششدانگ يك باب خانه مشتمل برمغازه به مساحت 162/5 
ــمتى از پالك 188 فرعى از2 اصلى بخش 9 واقع درابوطالب 25 پالك  مترمربع قس
93/2 خريدارى ازمالك رسمى آقاى محمدرضا جهانى (توضيحاتى درسوابق ثبتى 
ــتعالم از ثبت احوال محمدرضا صحيح است)  حميدرضا قيد شده است ولى برابر اس
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته 
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/9   تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/24- م الف 836

 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

شـوراى حل اختـالف در خصـوص پرونده شـماره 
ح/94/92/1 خواهان خانم زهرا لطفى. براى خوانده 
على اصغر على صفايى فرزنـد محمود. تقاضاى راى 
اصال حى نمـوده كه بدينوسـيله به اطـالع عمومى 

ميرسد.

بازداشت سارقان مسلح در خواب
پوش�ش  در  ك�ه  مس�لح  س�ارق  س�ه 
مس�افربر ام�وال ش�هروندان را س�رقت 
مي كردن�د در خ�واب بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش ج��وان،  س��رهنگ كارآگاه مرتضي 
نث��اري، مع��اون مب��ارزه ب��ا جرائ��م جنايي 
پليس آگاهي ته��ران گفت: چندي قبل مردي 
با مركز فوريت هاي پلي��س 110 تهران تماس 
گرفت و گزارش يك س��رقت را اع��الم كرد. با 
حضور پليس در محل ش��اكي به آنها گفت كه 
از سوي سرنشينان يك خودروي سواري هدف 
سرقت قرار گرفته اس��ت. او در توضيح بيشتر 
به كارآگاه��ان اداره يك��م پليس آگاهي گفت: 
ساعت هش��ت ش��ب در ميدان آزادي منتظر 
تاكسي بودم تا به ميدان صادقيه بروم كه يك 
خودروي پژو 405 نقره اي توقف كرد. به غير از 
راننده دو مرد ديگر سوار بودند. من هم بعد از 
گفتن مسيرم سوار شدم و راننده حركت كرد. 
راننده بعد از طي مسافتي ناگهان تغيير مسير 
داد كه به او اعتراض كردم. همان لحظه دو مرد 
ديگر با اس��لحه من را تهديد كردند. آنها من را 
به شدت كتك زدند و گوشي تلفن همراهم به 

همراه پول نقد، كارت هاي عابربانكم را سرقت 
كردند. بعد ب��ا تهديد رمز كارت��م را گرفتند و 
20 ميلي��ون تومان موجودي حس��اب هايم را 
در چند مغازه خريد كردند. بعد هم به س��مت 
ميدان فتح حركت كردند و در محلي تاريك من 

را بيرون انداختند و گريختند. 

با مطرح شدن شكايت كارآگاهان در اين باره 
تحقيق كردند. آنه��ا با بررس��ي دوربين هاي 
مداربسته موفق شدند پالك خودروي سارقان 
را به دس��ت آورده و يكي از آنها را شناس��ايي 
كنند. سپهر از مجرمان سابقه دار بود كه بارها 
به اتهام سرقت در پوشش مسافربري بازداشت 

ش��ده و به زندان افتاده بود. ش��اكي هم بعد از 
ديدن تصوير سپهر او را به عنوان يكي از سارقان 

شناسايي كرد. 
در ش��اخه ديگري از بررسي ها مأموران پليس 
موفق شدند دو همدست سپهر را هم شناسايي 
كنند. بهزاد و فريدون هم از مجرمان سابقه دار 
بودند كه قباًل به اتهام س��رقت و زورگيري در 
پوشش مسافربري بازداشت ش��ده و به زندان 
افتاده بودند. با كامل ش��دن تحقيقات بود كه 
مأموران پليس موفق شدند مخفيگاه متهمان را 
در جنوب تهران شناسايي و در جريان عمليات 

همزمان آنها را در خواب بازداشت كنند. 
س��ه متهم وقتي در اين باره تحقيق شدند به 
سرقت هاي سريالي به اين شيوه اعتراف كردند. 
آنها گفتند از مدتي قبل اين باند را تشكيل داده 

و در حال فعاليت بودند كه بازداشت شدند. 
  س��رهنگ كارآگاه مرتض��ي نث��اري، معاون 
مبارزه با جرائم جناي��ي پليس آگاهي تهران 
گفت: تحقيقات براي كش��ف جرائم بيش��تر 
متهم��ان در اداره يك��م پليس آگاهي تهران 

بزرگ ادامه دارد.

قصاص مردي كه مهمانش را به قتل رساند 
مردي كه از هشت سال قبل به اتهام قتل ميزبانش در بازداشت 

به سر مي برد قصاص شد. 
به گزارش جوان ، بامداد شش��م اس��فند س��ال 92 بود كه مأموران 
پليس تهران از آتش سوزي خودروي پژو پارس��ي در خيابان ري با 
خبر و راهي محل شدند. پس از اطفاي حريق از سوي آتش نشانان 
مأموران پليس با جسد سوخته ش��ده مرد جواني در صندلي عقب 

خودرو روبه رو شدند. 
بررسي ها نشان داد آتش سوزي عمدي بوده و به همين خاطر پرونده 
مرگ آتش��ين مرد جوان به دس��تور بازپرس ويژه قتل دادس��راي 

امورجنايي ته��ران براي بررس��ي در اختيار كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاهي قرار گرفت. 

مأموران پليس در گام نخست هويت مقتول را كه مرد 30 ساله اي به 
نام بهرام بود شناسايي كردند و دريافتند شب قبل بهرام پس از پايان 
عروسي يكي از بستگانش براي خواب به خانه يكي از اقوام نزديكش 
به نام س��تار رفته تا اينكه دقايقي قبل جس��دش داخل خودرواش 
كشف مي شود.  مأموران پليس در ادامه از زن و شوهري كه مقتول 
به خانه آنها رفته بود تحقيق كردند، اما آنها مدعي ش��دند كه بهرام 
نيمه هاي آن شب با يكي از دوستانش قرار داشته و از خانه آنها بيرون 

رفته است.  بررسي هاي مأموران نشان داد زوج جوان دروغ مي گويند 
به همين س��بب از آنها دوباره تحقيق كردند كه ستار به قتل بهرام 
اعتراف كرد. قاتل در بازجويي ها مدعي شد كه نيمه هاي شب وقتي 
براي بردن فرزندش به دستش��ويي از خواب بيدار شده ، ديده است 
كه بهرام در حال سرقت طالهاي همسرش است و در درگيري او را 

به قتل رسانده است.
متهم در ادامه در دادگاه با درخواس��ت قصاص اولياي دم به قصاص 
محكوم شد تا اينكه چند روز قبل در زندان رجايي شهر كرج با طناب 

دار قصاص شد.


