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 سرقت موتور مسافربران 
با آبميوه مسموم

م�رد فريب�كار ك�ه مته�م اس�ت ب�ا آبمي�وه مس�موم موت�ور 
مس�افربران را س�رقت مي كرد س�رانجام ب�ه دام پلي�س افتاد. 
به گزارش جوان، ششم مرداد ماه مردي با مركز فوريت هاي پليس  110 
تماس گرفت و گزارش يك سرقت را اعالم كرد. وقتي مأموران كالنتري 
132 نبرد در محل حاضر شدند شاكي جزئيات سرقت را اين طور شرح 
داد: » من با موتور مسافركشي مي كنم. ساعتي قبل در خيابان مولوي 
مردي را به عنوان مس��افر س��وار كردم تا او را به خيابان شوش شرقي 
برس��انم. در ميانه راه كنار يك دكه روزنامه فروشي از من خواست كه 
توقف كنم. او پياده شد و از دكه دو آبميوه خريد و يكي را به من تعارف 
كرد. من هم به رسم ادب قبول كردم. بعد از نوشين آبميوه ناگهان سرم 
گيج رفت و چيزي نفهميدم تا اينكه در پاركي همان نزديكي به هوش 
آمدم. آنجا بود كه فهميدم آن مرد سارق بوده و بعد از بيهوش شدن من 
موتور، گوشي تلفن، پول و اوراق هويتي ام را سرقت كرده است. بعد از 
مطرح شدن شكايت پرونده براي بررسي به پايگاه ششم پليس آگاهي 
فرستاده ش��د و تحقيقات در اين باره ادامه پيدا كرد. مأموران پليس با 
بررسي دوربين هاي مداربسته موفق شدند چهره متهم را كه از مجرمان 
س��ابقه دار بود شناس��ايي كنند. عبداهلل 35 س��اله داراي هشت سابقه 
كيفري بود كه مخفيگاه وي در خيابان شوش شناسايي و بازداشت شد. 
مأموران پليس در بازرسي از محل ، موتورسيكلت مسروقه و مقداري 
لوازم سرقتي كشف كردند. بررسي هاي بيشتر در اين باره نشان داد دو 
شكايت مشابه عليه متهم مطرح شده است كه شاكيان با حضور در اداره 

پليس، عبداهلل را به عنوان سارق شناسايي كردند. 
سرهنگ كارآگاه شهرام سلطاني، سرپرست پايگاه ششم پليس آگاهي 
تهران بزرگ گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم جريان دارد. 

اداره برآورد اجتماعي و افكارسنجي معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي 
تهران بزرگ، در پژوهش��ي، به بررس��ي پيامدهاي فردي و اجتماعي 
قتل هاي خانوادگي تهران به صورت توصيفي و تحليلي با روش اسنادي 
و كتابخانه اي و مطالعه پرونده ها، پرداخته اس��ت. ارائه آمار از معا ونت 
عمليات و پليس آگاهي تهران مي توان��د تعيين كننده ميزان قتل هاي 

خانوادگي در سال هاي مورد بررسي باشد كه به آن استناد شده است. 
قتل، شديدترين نوع خشونت اس��ت كه به دليل آسيب هاي جسمي و 
روحي كه به اشخاص وارد مي كند، سبب بهم ريختگي نظم اجتماعي 
مي شود. در قتل هاي خانوادگي كه شديدترين نوع خشونت هاي خانگي 
است ، عواملي همچون اختالل ش��خصيت ، اختالف مالي ، سوء ظن ها ، 
ارتباط نامش��روع و خيانت در زندگي مشترك و اعتياد دخيل هستند. 
با توجه به تأثيرات نامطلوب اين جرم كه منجر به سلب امنيت و برهم 
خوردن نظم عمومي  مي شود شديدترين مجازات براي آن پيش  بيني 
شده است. بررسي انگيزه وقوع قتل هاي خانوادگي تهران بايد به صورت 
منظم انجام شود تا تغييرات انجام شده در روند جنايت، به موقع معلوم 
شود و اقدامات الزم براي پيشگيري و كاهش اين جرم خشن به موقع 
صورت پذيرد. ارتكاب قتل ممكن اس��ت با تصميم قبلي يا تحت تأثير 
عوامل بيروني يا يك حالت مجزاي رواني و ب��دون مقدمه انجام گيرد، 
بنابراين انگيزه هاي قتل با توجه به شرايط موقعيت هاي مختلف متفاوت 
است. نتايج به دس��ت آمده از مصاحبه اوليه مشخص كرد كه هر كدام 
از عوامل تا چه مي��زان در وقوع اين جرم مؤثر اس��ت. عوامل اجتماعي 
31 درصد ، عوام��ل فرهنگي 15 درص��د ، عوامل اقتص��ادي 14 درصد 
،عوامل روان شناختي 42 درصد ، عوامل انتظامي و امنيتي 5 درصد است 
كه نشان مي دهد عوامل روانشناختي بيشترين تأثير را در گرايش افراد 
به وقوع قتل هاي خانوادگي دارا است. با توجه به يافته هاي اين پژوهش 
اكثر مقتوالن مرد و در سن جواني و ميانسالي قرباني شده اند. در ضمن 
روش هاي مختلف قتل و انگيزه هاي آن با عوامل روانشناختي و اجتماعي 

ارتباط بيشتري دارد.
*كارشناس ارشد اداره برآورد معاونت اجتماعي پليس تهران

عوامل روانشناختي در صدر انگيزه هاي 
قتل هاي خانوادگي پايتخت

مرد فريبكار براي تصاحب آپارتمان هاي پيرمرد تنها ابتدا به 
خانه اش دستبرد زد و بعد از سرقت اسنادش، مردي معتاد را 
گريم كرد و توانست امالك وي را به نام خودش منتقل كند. او 
بعد از فروش اولين آپارتمان دستش رو شد و به دام پليس افتاد. 
به گزارش جوان ، اوايل مرداد ماه امسال مردي در تهران به اداره پليس 

رفت و از سرقت مدارك و اموال خانه پدري اش شكايت كرد. 
 شاكي در توضيح ماجرا گفت: پدرم سالخورده است و در آپارتمان 
بزرگي زندگي مي كند و ما ه��ر از گاهي به خان��ه او مي رويم و 
كارهايي را انجام مي دهيم. پدرم اموال زيادي دارد و از آنجايي كه 
بيماري آلزايمر دارد تمامي مدارك و وسايل قيمتي او را در يكي 
از آپارتمان هايش نگهداري مي كنيم. معموالً هر چند روز يكبار 
به محل نگهداري وسايل و اسناد مي رفتيم و سركشي مي كرديم 
تا اينكه يك روز قبل وقتي به آپارتمان او رفتيم متوجه ش��ديم 
تمامي وسايل قيمتي و مدارك و اسناد امالك پدرم سرقت شده 
است. پس از اين نيز متوجه شديم يكي از آپارتمان هاي پدرم با 
سند سازي به زن جواني فروخته شده است. االن به اداره پليس 
آمديم تا از س��ارقان و فروش��نده خانه پدري ش��كايت كنيم. با 
شكايت مرد جوان پرونده به دستور داديار شعبه چهارم دادسراي 
ويژه سرقت در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت 

تا راز سرقت و فروش ملك ميلياردي شاكي برمال شود. 
   مرد آشنا

مأموران پليس در نخس��تين بررسي ها متوجه ش��دند كه سه 
آپارتمان مرد سالخورده كه حدود 15 ميليارد تومان ارزش دارد 
در يكي از دفترخانه هاي تهران به فردي به نام پيمان انتقال داده 
شده است. همچنين مشخص ش��د پيمان چند روز قبل يكي از 
آپارتمان ها را به زن جواني به نام شهين فروخته است. مأموران 
پليس در گام بعدي دوربين هاي دفتر ثبت و اسناد را مورد بازبيني 
قرار دادند كه بررس��ي حكايت از آن داشت مردي سالخورده اي 
كه ش��باهت زيادي با صاحب امالك داشته به دفتر خانه رفته و 

سه ملك شاكي را به پيمان انتقال داده است. مأموران پليس در 
بررسي ها و تحقيقات فني احتمال دادند كه پيمان مرد آشنايي 
است كه از امالك مرد س��الخورده باخبر بوده و با او رفت و آمد 
داشته است. بدين ترتيب وقتي تصوير پيمان را به مرد سالخورده 
نشان دادند وي پيمان شناخت و گفت كه با او در پارك آشنا شده  

است و پس از آن به خانه هم رفت و آمد داشته اند. 
پس از اين مأموران پيم��ان را به عنوان مظن��ون تحت تعقيب 

قرار دادن تا اينكه چند روز قبل وي را بازداشت و به اداره پليس 
منتقل كردند. 

   گريم براي سرقت ميلياردي
متهم در ابتدا منكر جرم خود ش��د، اما وقتي ب��ا داليل و مدارك 
روبه رو ش��د چاره اي جز بيان حقيقت نداش��ت. وي گفت: مدتي 
قبل در پارك با پيرمرد آشنا شدم كه متوجه شدم او تنها زندگي 
مي كند و مرد سرمايه داري اس��ت و امالك زيادي دارد. به همين 
خاطر وسوسه شدم تا به هر طريقي شده است امالك او را تصاحب 
كنم كه طرح دوستي با او ريختم. من كارهاي او را انجام مي دادم 
و حتي به خانه اش مي رفتم و خانه اش را نظافت مي كردم و برايش 
خريد مي كردم تا اين كه اعتماد او را جلب كردم و بعد متوجه شدم 
او اسناد امالكش را در آپارتمان ديگري نگهداري مي كند. پس از 
اين تصميم گرفتم نقشه سرقت اسناد را اجرا  كنم و براي اجراي 
نقش هم مرد معتاد سالخورده اي را اجير كردم و شبي همراه او به 
آپارتمان مرد سالخورده دستبرد زديم و تمامي وسايل گرانقيمت 
و اس��ناد را س��رقت كرديم. در ادامه براي تصاح��ب امالك مرد 
سالخورده مرد معتاد را به طرز ماهرانه اي با گريم شبيه مرد پولدار 
كردم. وي ادامه داد: پس از اين نوب��ت انتقال امالك به نام خودم 
شد كه مرد گريم شده را به دفترخانه اي بردم و با جعل امضا تمامي 
سه آپارتمان مرد پولدار را به نام خودم زدم. من تصميم داشتم با 
فروش امالك كه 15 ميليارد تومان ارزش داشت از ايران فرار كنم 
و به همين دليل آپارتمان ها را براي فروش آگهي دادم كه در اولين 
آگهي يكي از آنها را به زن جواني فروختم اما خيلي زود دستم رو 
شد و گرفتار شدم. با اعتراف متهم، مأموران پليس دريافتند صاحب 
دفتر ثبت هم در اين كالهبرداري دخالت داشته است و به همين 
دليل وي را بازداشت كردند. دومتهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر 
به دس��تور قاضي پرونده در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار 
گرفتند. مأموران پليس در تالشند تا مرد معتاد را كه نقش صاحب 

امالك را بازي كرده شناسايي و بازداشت كنند. 

سرگرد ليال حيدري* گريم مرد معتاد براي كالهبرداري ۱۵ ميلياردي 

م�ردان محك�وم ب�ه قص�اص ك�ه با ش�ليك 
گلوله و اصاب�ت قمه م�رد بده�كار را به قتل 
رس�انده بودن�د در دومي�ن دور محاكم�ه ب�ا 
درخواست قصاص از س�وي اولياي دم مواجه 
ش�دند. آنها ادعا كردن�د كه براي ترس�اندن 
م�رد بده�كار در محل حاض�ر ش�ده بودند. 
به گزارش جوان، 5 آذر س��ال ۹۷، مأموران پليس 
ورامين از مرگ مش��كوك مرد جواني در يكي از 
بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. 
جسد متعلق به كامران 2۸ س��اله بود كه در يك 
نزاع دسته جمعي با شليك گلوله زخمي اما بعد از 
انتقال به بيمارستان بر اثر شدت خونريزي  فوت 
كرده بود. همچنين مشخص ش��د مرد جواني به 
نام دانيال نيز از ناحيه چشم زخمي و او هم راهي 
بيمارستان شده است. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني تحقيقات در اين زمينه ادامه داش��ت كه 
خبر رسيد چشم چپ دانيال بر اثر شدت جراحات 
تخليه شده است. با به دست آمدن اين اطالعات و 
گزارش پزش��كي قانوني كه اعالم كرده بود علت 
فوت بر اثر ضربات متعدد به س��ر و شليك گلوله 
بوده است با تحقيق از شاهدان حادثه چهار نفر از 
دوستان مقتول به نام هاي مهدي، ساسان، ايرج و 
محس��ن كه در آن درگيري حضور داشتند تحت 
تعقيب قرار گرفتند و بازداشت شدند. مهدي كه 
در آن درگيري اسلحه داشت تحت بازجويي قرار 
گرفت و گف��ت: »من و كام��ران مدت ها اختالف 

حس��اب داش��تيم. او بدهكار بود، اما پولم را پس 
نمي داد. چند بار دوستانم وساطت كرده بودند، اما 
او اهميتي نمي داد و حتي بارها در اليو اينستاگرام 
كري خواني كرده بود. اين رفتار باعث شد از او كينه 
كنم تا اينكه آخرين بار يكي از دوستانم گفت قرار 
است كامران به پيش��وا بيايد. با شنيدن اين خبر 
من و دوستانم تصميم گرفتيم به آنجا برويم و او را 
بترسانيم تا بتوانم طلبم را پس بگيرم. قبل از رفتم 
به آن محل يك اسلحه وينچستر خريدم و آن شب 

همراه خودم بردم.«
او ادامه داد: »وقتي من و دوستانم با كامران روبه رو 
شديم كار به درگيري كش��يد. كامران نيز همراه 
دوس��تانش بود كه چند نفر از آنها حمله كردند 
و درگيري باال گرفت. هم��ان موقع دو تيرهوايي 
ش��ليك كردم كه يكي از گلوله ها به پاي كامران 
خورد. او روي زمين افتاده بود كه دوستانم با قمه 

به او حمله كردند و چند ضربه زدند.«
او درباره شليك به چش��م مرد جوان گفت: »من 
دانيال را نمي شناختم و خصومتي با او نداشتم. آن 
شب فقط به پاي مقتول شليك كردم و نمي دانم 

چطور گلوله به چشم دانيال خورده است.«
با اقرارهاي متهم، دوس��تان او نيز تحت بازجويي 
قرار گرفتند، اما مدعي ش��دند ضربه هايي كه به 

مقتول زده بودند كاري نبوده است. 
با ثبت اين اظه��ارات، چهار متهم بنا به ش��واهد 
موجود راه��ي زندان ش��دند و پرون��ده با صدور 

كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. 

اولين جلس��ه بعد از تعيين وقت در ش��عبه دهم 
دادگاه تش��كيل ش��د. در آن جلس��ه اولياي دم 
درخواس��ت قصاص كردند. دانيال نيز در جايگاه 
ايستاد و گفت: »آن شب فقط قصد ميانجيگري 
داشتم و متهمان را نمي شناختم كه يكباره گلوله 
به چشمم خورد و باعث كوري چشم چپم شد. بعد 
از آن حادثه زندگي سختي دارم به همين خاطر 

درخواست ديه دارم.«
در ادامه متهمان نيز يك به ي��ك در جايگاه قرار 
گرفتند و با ان��كار قتل مدعي ش��دند ضربات به 

مقتول كشنده نبوده است. 
در پايان هيئت قضايي بعد از شور با توجه به اوراق 
در پرونده ه��ر چهار متهم را ب��ه قصاص محكوم 
كرد. مهدي نيز به اتهام كوري چشم مرد جوان به 

پرداخت ديه محكوم شد. 
حكم صادره با اعت��راض وكالي چه��ار متهم به 
ديوانعالي كش��ور فرس��تاده ش��د تا اينكه بعد از 
بررس��ي دوباره اوراق پرونده رأي صادره از سوي 
يكي از ش��عبات آن نقض و پرونده براي بررس��ي 
علت دقيق فوت به پزشكي قانوني فرستاده شد. 

وقتي كارشناس��ان پزش��كي قانوني در گزارشي 
اعالم كردند تم��ام ضربات وارد ش��ده به مقتول 
كشنده بوده است پرونده بار ديگر روي ميز هيئت 
قضايي شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
قرار گرفت. تا اينكه بار ديگر چهار متهم محاكمه 
شدند. در جلس��ه رس��يدگي بار ديگر اولياي دم 
درخواست قصاص كردند. سپس مهدي در جايگاه 
ايستاد و گفت: »آن ش��ب قصد داشتم كامران را 
بترس��انم تا بدهي اش را بدهد و قصد كشتن او را 
نداشتيم. وقتي اسلحه را همراهم بردم نمي دانستم 
مسلح اس��ت. با رفتار مقتول عصباني شدم براي 
نمايش دو تير هوايي ش��ليك ك��ردم كه يكي از 
آنها ناخواس��ته به چشم ش��اكي خورد و ديگري 
به كامران برخورد كرد. از اين حادثه پش��يمانم و 

درخواست گذشت دارم.«
ديگر متهم نيز گفت: »قبول دارم آن ش��ب قمه 
دستم بود و يك ضربه به دس��ت مقتول زدم. اما 
قصد كشتن او را نداشتم و پش��يمانم. « دو متهم 
ديگر نيز گفتند:» ما براي ترساندن مقتول به آنجا 
رفته بوديم و قصد كشتن او را نداشتيم. پشيمانيم 
و درخواست بخشش داريم. « در آخر هيئت قضايي 

بعد از ختم جلسه وارد شور شد. 

بـه   1388 مـدل  سـوارى206  سـبز  بـرگ   
موتـور شـماره  بـه  روغنـى  سـفيد   رنـگ 
شاسـى  شـماره  و    14188011190
NAAp31EG19g223730 وپالك453ج33 ايران 59 

مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط است
 گلستان

كارت ملى اينجانـب محمد بهـادرى فرزند 
يعقوب به شـماره ملى2980609961 صادره 
از كرمان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.   البرز

مفقودى گواهى صالحيت پيمانكارى
 شـركت فنى ومهندسـى ماه افروز دريا با شماره ثبت 
6834 و شناسـه ملى 10800096197 و شـماره مجوز 

14390 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد
                                                         قشـم

سيسـتم:   سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ  مفقـودى 
پـژو   تيـپ :  405  رنـگ : نقـره اى متاليـك     مـدل:  
 1388  بـه  شـماره انتظامـى   152  ج  59     ايـران 84
 شـماره موتور :   12488107508                                                                  شماره 
شاسى :  NAAM01CA09E108595  به مالكيت خانم معصومه 
جدكاره  به كد ملـى   3160182071 مفقود گرديـده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.                                                                                       هرمزگان

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 

ــماره140060312480004877   ــر راى ش ــون تعيين تكليف براب آيين نامه قان
ــاختمان  ــى اراضى وس ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــه بالمعارض  ــات مالكان ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــاى فاقد س ه
ــى 2121029907 ــد مل ــنامه 880ك ــالرام بشناس ــه پي ــم صديق  خان
 صادره ازگرگان فرزند عيسى متقاضى كالسه پرونده1399114412480002636
در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت247099  متر 
مربع ازپالك 2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق 
ــه منظوراطالع عموم مراتب در  راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا ب
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/13تاريخ انتشار نوبت1400/6/29

 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان
ازطرف محمدامين صافى

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
ــال 1400 پروژه ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى واگذار نمايد.  بدينوسيله از   شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب س
اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در تجديد مناقصه عمومى و دريافت اسناد همراه بامعرفى نامه و مهرشركت به اداره قراردادهاى 
شهردارى اسالمشهر مراجعه نمايند .ضمناً مهلت دريافت و ارسال پيشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود .هزينه درج آگهى در 

روزنامه به عهده برنده تجديد مناقصه عمومى مى باشد.

ف
مدت رديف بودجهموضوع تجديد مناقصه عمومىردي

مبلغ سپرده شركت در تجديد مبلغ اعتبار(ريال)صالحيتاجرا
مناقصه عمومى (ريال)

خريد تجهيزات ويژه جمع آورى پسماند وزين 1
اساسنامه مرتبط با موضوع 3ماه37019/5جهت مجتمع صنفى و خدماتى

5/000/000/000250/000/000مناقصه

   2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش،فاقد سپرده و پيشنهاداتى  كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است. 4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند ،سپرده آن ها به ترتيب به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است. 6-چاپ اول: 1400/6/13     7-چاپ دوم:20 /1400/6
8-مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه:از مورخ 20 /1400/6 الى 29 /1400/6

9-مهلت  تحويل اسناد تجديد مناقصه: 30 /1400/6
10-جلسه كميسيون عالى معامالت:ساعت 14:30مورخ 1400/6/31

 محسن حميدى – سرپرست شهردارى اسالمشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه خانم زهرا عليزاده و آقاى شاهرخ چرمچى به عنوان مدير عامل و رييس 
هيات مديره شركت فريمان پرتوى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
ــت، سند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك 271 فرعى از 155 باقيمانده – اصلى  ــدانگ يك باب كارگاه به ش شش
بخش نه مشهد ،مفقود شده است .بابررسى دفتر امالك ،معلوم شد مالكيت نامبرده 
ذيل دفتر شماره 1418 صفحه 95 به شماره 255138 ثبت و سند مالكيت به شماره 
063310 به نام محمود محمد زاده صادر وسپس به موجب سند انتقال 2226 مورخ 
1385/8/25 دفتر 126 مشهد به شركت فريمان پرتوى انتقال گرديده است.دفتر 
امالك بيش از اين حكايتى نداردلذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت،مراتب 
يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
ــتى ظرف مدت ده روز از  داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خودميباشد،بايس
تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
   دفتر ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس

م الف 656

 نوبت اول

آگهی تغييرات ش��ركت واحد توليدی گل افش��ار س��هامی خاص 
به ش��ماره ثبت 4۹ و شناس��ه ملی 10۹۸004۷۷۸3 به اس��تناد 
صورتجلس��ه هيئت مدي��ره م��ورخ 1400/06/13 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1- خانم حبيبه شمسی به شماره ملی 2۹4۹۷۷33۸۹ 
به س��مت رئيس هيئت مديره وعضو هيات مديره -آقای داود عالی 
به شماره ملی 0061۹61345 به س��مت نايب رئيس هيئت مديره 
و عضو هيات مدي��ر- آقای عباداله عالی ش��ير مرد به ش��ماره ملی 
2۹4۹۷25۹02 به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره به مدت 
دوسال انتخاب شدند . 2- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت 
از قبيل چك ،س��فته ،بروات،قراردادها وعقوداسالمی با امضاءآقای 
عباداله عالی شير مرد به سمت مدير عامل و عضو هيات مديره همراه 

با مهر شركت معتبر می باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربی مرجع 
ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری تكاب )1194886(

سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت از رديف كد اعتباری پيش بينی شده در بودجه مصوب سال 1400 در نظر دارد مناقصه عمومی 
) يك مرحله ای ( واگذاری خدمات بازرسی خطوط حمل و نقلی سطح شهر خود را به شركت های ذيصالح از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت 
برگزار نمايد. لذا كليه مراحل برگزاری از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت 
به آدرس : Www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران واجد شرايط دارای مجوز معتبر فعاليت در امور خدمات حفاظتی و 
مراقبتی از نيروی انتظامی)پليس پيشگيری ناجا ( مرتبط با موضوع مناقصه                ) تأمين نيروی بازرس خطوط حمل و نقلی ( باشند و در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار مناقصه : مورخ 1400/0۷/04 می باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ 1400/0۷/04 لغايت 1400/0۷/11 از ساعت ۷:30 صبح الی 14:30 
مهلت ارسال پيشنهاد : از تاريخ 1400/0۷/11 لغايت 1400/0۷/20 تا ساعت 14:30

تاريخ بازگشايی: راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/0۷/21 در دفتر كار رياست سازمان به نشانی رشت ، بلوار شهيد چمران، سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری رشت قرائت می شود. حضور شركت كنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.

پيشنهاد دهندگان می بايست مبلغ 3/5۷1/5۷3/536 ريال را به بعنوان سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكی يا بشماره حساب 64021122122535 بانك مهرايران 
شعبه طالقانی به نام حساب تمركز وجوه سپرده خزانه شهرداری رشت واريز و ضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاكت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبيرخانه سازمان مديريت حمل 

و نقل بار و مسافر شهرداری رشت به نشانی فوق الذكر تحويل  نمايند ،الزم به ذكر است كه ارائه پول يا چكهای مسافرتی ويا چك تضمين بعنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.
* هزينه درج آگهی و كارمزد سامانه تداركات الكترونيك ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

* مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايی پاكت ها به مدت 3 ماه می باشد.
* ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

* بديهی است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط سازمان می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف 

آدرس : رشت، بلوار شهيد چمران، سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت
 محمد محبتی صف سریتلفن تماس : 33۸54134 – 33۸5۹030 - 013

سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری رشت

آگهی مناقصه عمومی ) يك مرحله ای (

 دستگيري عامل فروش 
 مهمات جنگي 

در فضاي مجازي 
رئيس پايگاه چهارم پليس امنيت پايتخت از دس�تگيري 
عامل فروش سالح و مهمات جنگي در فضاي مجازي خبر داد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ مهدي تاجيك توضيح داد: مأموران 
پليس در جريان تحقيقات خود متوجه فروش سالح در فضاي 
مجازي ش��دند. وي ادامه داد: مأموران در بررس��ی  هاي بيشتر 
مخفيگاه متهم را حوالي بلوار كاوه شناس��ايي كردند و شامگاه 
25 شهريورماه، وي هنگام انتقال سالح بازداشت شد و در بازرسي 
از مخفيگاهش يك قبضه سالح جنگي و يك قبضه سالح شكاري 

به همراه مقداري فشنگ جنگي و شكاري كشف كردند.

 مردان قمه به دست: 

   قصــد قتـــل
نداشتيم!

  مرگ سارق هنگام فرار
س�ارق حرف�ه اي هن�گام ف�رار از دس�ت پلي�س از روي 
پ�ل ب�ه خياب�ان س�قوط ك�رد و جان�ش را از دس�ت داد. 
به گزارش ج��وان ، اواخر هفته گذش��ته بود كه مأم��وران پليس 
تهران در حال گش��ت زني در يكي از خيابان ها به سه مرد جوان 
كه كوله پشتي و وسايلي همراه داشتند مشكوك شدند و دستور 
ايست دادند. سه مرد جوان با ديدن مأموران پليس و شنيدن دستور 
ايست نه تنها توقف نكردند كه با پاي پياده به سرعت فرار كردند تا 
در دام مأموران گرفتار نشوند. بدين ترتيب تعقيب و گريز مأموران 
پليس و سه مظنون آغاز شد تا اين كه دقايقي بعد مأموران پليس 
دو نفر از مظنونان را در يكي از كوچه ها بازداشت كردند و در ادامه 
به تعقيب نفر سوم پرداختند. مرد جوان با انجام حركاتي خطرناك 
سعي داش��ت كه مأموران را از تعقيبش منصرف كند اما مأموران 
پليس همچنان با پاي پياده پشت س��ر پسر جوان مي دويدند و با 
دستور ايست تالش مي كردند كه وي را متوقف و بازداشت كنند. 
س��رانجام دقايقي بعد مرد مظنون روي پلي رفت و براي اينكه از 
دس��ت مأموران فرار كند ناگهان به پايين خ��ودش را پرت كرد و 
خونين نقش بر زمين شد. مأموران پليس وقتي باالي سر او حاضر 
شدن متوجه شدن مرد جوان به شدت زخمي و نيمه جان است كه 
بالفاصله موضوع را به اورژانس خبر دادند و وي را براي درمان به 

بيمارستان منتقل كردند.
 در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت تيم پزشكي 
اعالم كرد مرد جوان بر اثر ش��دت ضربات و جراحات ش��ديد روي 
تخت بيمارستان فوت كرده است. بدين ترتيب خبر مرگ مشكوك 
مرد جوان به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران اعالم شد. سپس بازپرس جنايي همراه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در مح��ل به تحقيق پرداختند. 
تحقيقات مأموران نشان داد سه مرد جوان سارق بوده و مأموران پليس 
نيز از كوله پشتي آنها و كوله پشتي مرد فوت شده مقداري شير آالت 
و وسايل سرقتي كشف كرده اند. تيم جنايي در نخستين گام از دو 
همدست مرد فوت شده تحقيق كردند. يكي از آنها گفت: ما هر سه، 
شب حادثه پس از سرقت مقداري ش��ير آالت و وسايل ديگر داخل 
خيابان در حال رفتن به خانه هايمان بوديم كه مأموران پليس به ما 
مشكوك شدند. آنها به ما دستور ايست دادند كه ما هر سه فرار كرديم. 
ما دو نفر خيلي زود دستگير شديم، اما همدستمان فرار كرد كه االن 

متوجه شديم هنگام فرار از روي پل سقوط و فوت كرده است.

 دستور وزير كشور براي رسيدگي 
به وضعيت نوجوان فداكار ايذه  اي

وزير كشور براي رس�يدگي به وضعت نوجوان فداكار ايذه اي و 
خانواده اش به دو استاندار خوزستان و اصفهان فرمان پيگيري داد. 
نوجوان 15 ساله كه علي لندي نام دارد و ساكن شهرستان ايذه 
است 1۸  شهريور در حالي كه مهمان خانه خاله اش بود متوجه 
ش��د از خانه همس��ايه فرياد كمك خواهي به گوش مي رسد. او 
وقتي خود را به آپارتمان همسايه رساند ديد كه پيرزن و دختر 
جوانش گرفتار شعله هاي آتش شده اند. علي خيلي زود كپسول 
پيك نيك راكه كانون آتش بود به آغ��وش گرفت تا از محل دور 
كند، اما خودش دچار سوختگي شديد شد. پس از آن باحضور 
امدادگران علي و دو زن همسايه به بيمارس��تان طالقاني اهواز 
منتقل شدند. بررسي هاي اوليه نشان داد كه علي دچار سوختگي 
۹1 درصد ، پيرزن همسايه سوختگي 40 درصد و دخترش دچار 
سوختگي كمتر شده است. پدر علي اما تصميم به انتقال پسرش 
به بيمارستاني مجهزتر گرفت براي همين علي را با هزينه شخصي 
به بيمارستان امام موسي كاظم)ع( اصفهان منتقل كرده و با اصرار 
زياد او را بستري كرد. با انتشار خبر وزير كشور در تماس تلفني 
با استانداران اصفهان و خوزس��تان، پيگيري فوري درمان علي 
و رس��يدگي به خانواده وي براي تأمين هزينه هاي درمانش را 
خواستار شد. احمد وحيدي به استاندار اصفهان مأموريت داد تا 
با حضور مستقيم در بيمارستان، وضعيت درماني او را پيگيري 
و نتيجه را به وزير كش��ور گزارش كند. وزير كشور همچنين در 
تماس با خليليان استاندار خوزستان به وي مأموريت داد تا ضمن 
رسيدگي به وضعيت خانواده علي لندي تا حد امكان هزينه هاي 

درمان وي، از طرف استانداري تأمين شود.


