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سرقت از زنان مسافر با آبميوه مسموم
مرد جواني كه در پوش�ش مسافر بر، 
اموال چند زن جوان را بعد از خوراندن 
آبمي�وه مس�موم س�رقت كرده بود، 
حين ارتكاب جرم بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل زن جواني 
با مراجعه ب��ه اداره پليس از مرد جواني 
به خاطر س��رقت پ��ول و طالهايش در 
پوشش مسافربر ش��كايت كرد و گفت: 
»س��اعتي قبل منتظر تاكسي بودم كه 
يك خودروي پرايد توقف كرد. س��وار 
شدم و در ماشين سرگرم بازي با تلفن 
همراهم بودم ك��ه بين راه راننده س��ر 
صحبت را ب��از كرد و از من پرس��يد آيا 
جايي مشغول كار هستم يا نه؟ او مدعي 
بود مي تواند ش��رايط اس��تخدام را در 
شركت هاي مختلف فراهم كند. حتي 
مي گفت مي تواند خ��ودرو و دالر را به 
قيمت كارخانه و دولتي خريداري كند. 
بعد از شنيدن صحبت هايش فكر كردم 
او فرد قاب��ل اعتمادي اس��ت به همين 
خاطر وقتي آبميوه تعارف كرد آنرا قبول 
كردم، اما بعد از خوردن آن بيهوش شدم 

و ديگر چيزي نفهميدم.«
شاكي ادامه داد: »بعد از آنكه به هوش 
آم��دم و متوج��ه ش��دم رانن��ده زمان 
بيهوشي همه پول نقد و طالهايي را كه 
همراه داشتم سرقت كرده است و مرا در 
محله اي خلوت، بين شمشادهاي پارك 
آن حوال��ي رها كرده اس��ت و گريخته 

است.«
تالش براي شناسايي راننده خودروي 
پرايد ادامه داش��ت كه با طرح چندين 
شكايت مش��ابه مشخص ش��د راننده 
س��ارق، بعد از س��رقت از ش��اكيان كه 
همگ��ي زن��ان ج��وان بودند، آنه��ا را 
در محله ه��اي خلوت يا بين شمش��اد 
بوس��تان هاي اطراف ش��رق تهران رها 
كرده و گريخته اس��ت. ش��اكيان نيز يا 
بعد از به هوش آمدن يا حين بيهوشي، 
به كمك اف��راد رهگذر به بيمارس��تان 

منتقل شده اند. 
با ب��ه دس��ت آم��دن اي��ن اطالعات، 
تحقيقات براي دستگيري متهم ادامه 
داشت، س��رانجام پليس موفق شد در 
يك عمليات غافلگيرانه، متهم را حين 
س��رقت از زن جواني به همين ش��يوه 
شناسايي و بازداشت كند. مرد جوان به 
اداره پليس منتقل شد و تحت بازجويي 
قرار گرفت. او با اقرار به جرمش مدعي 
شد اعتياد به مواد مخدر شيشه داشته 
اس��ت و براي تأمين هزينه هاي زندگي 
مرتكب س��رقت شده اس��ت. او درباره 
اموال س��رقتي نيز مدعي ش��د، بعد از 
فروش آنها مق��داري از پ��ول را صرف 
هزينه هاي زندگي و مقداري را نيز براي 

تهيه مواد خرج كرده است. 
تحقيقات براي شناسايي ديگر شاكيان 

احتمالي ادامه دارد. 

تصادف، سارق را گرفتار كرد
س�ارق خودرو هنگام فرار از دست پليس دچار س�انحه ش�د و به دام پليس افتاد. 
سرهنگ كارآگاه كرم يوسفوند، رئيس مركز عمليات پليس آگاهي تهران بزرگ توضيح داد: 
ساعت 2 بامداد ششم آذر ماه كارآگاهان يگان گشت پليس آگاهي هنگام گشت زني در محدوده 
خيابان تجريش به يك دستگاه خودروي سمند عبوري مظنون شده و بعد از بررسي متوجه 
شدند اين خودرو دو روز قبل حوالي كالنتري 126 تهرانپارس سرقت شده است. وقتي مأموران 
براي بازداشت راننده وارد عمل شدند او با فشار روي پدال گاز از محل متواري شده و عمليات 
تعقيب وگريز به جريان افتاد. هر چند مأموران به راننده هشدار داده و خواستند خودش ر اتسليم 
كند، اما او بدون توجه به هشدار پليس به فرار ادامه داد و وارد خيابان وليعصرجنوب شد. در 
جريان تعقيب و گريز مأموران با به كار گيري قانون استفاده از سالح شروع به تيراندازي كردند، 
اما سارق به اين هشدار پليس هم توجه نكرد تا اين كه پس از تصادف با گاردريل وسط خيابان 
از اين مانع عبور كرد و بعد از تصادف با در يك رس��توران متوقف شد. تصادف اما پايان ماجرا 
نبود بلكه سارق اين بار پاي پياده به فرارش ادامه داد كه مأموران وي را بازداشت كردند. متهم با 

تشكيل پرونده به اداره دوم پليس آگاهي منتقل شد. 

 مرگ مشکوک در آرایشگاه
زنانه بررسی می شود

تحقيق�ات از زن آرايش�گر ب�ه خاط�ر قت�ل زن 
مطلقه بر اثر مس�موميت با م�واد مخدر ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، چندي قب��ل مأموران پليس تهران از مرگ 
مشكوك دختر 30 ساله به نام پريوش در يكي از بيمارستان هاي 
شهر باخبر و راهي محل شدند. وقتي مأموران به بيمارستان 
مورد نظر رفتند پدر پريوش كه در محل حاضر بود، مورد تحقيق 
قرار گفت و به مأموران گفت: »چند سال پيش پريوش طالق 
گرفته بود و همراه فرزندش با ما زندگي مي كرد. او مدتي قبل 
با زن آرايشگري آشنا شده بود و با هم رفت و آمد داشتند. امروز 
زن آرايشگر تماس گرفت و گفت پريوش با او تماس گرفته و 
گفته است در خيابان حالش بده شده است. زن آرايشگر پريوش 
را به بيمارستان رسانده بود به همين خاطر به اين بيمارستان 
آمديم اما ساعتي بعد دخترم فوت كرد.« جسد به دستور قضايي 
به پزشكي قانوني فرستاده شد تا اينكه مشخص شد علت فوت بر 
اثر مسموميت با موادمخدر بوده است. با اعالم نظر كارشناسان، 
پرونده با موضوع قتل عمد در دستور كار قرار گرفت و در روند 
تحقيقات خانواده مقتول با طرح شكايت از زن آرايشگر مدعي 
شدند دخترشان معتاد نبوده و حتي به بوي سيگار و مواد مخدر 
نيز آلرژي داشته است. آنها گفتند به آن زن مشكوك هستند 
و احتماالً او از ماجراي قتل باخبر باش��د. با طرح اين شكايت، 
مأموران اداره دهم پليس آگاهي زن آرايشگر را احضار كردند تا 

در روند بازجويي راز قتل زن 30 ساله مشخص شود. 

 حادثه خونين
برای جوینده كار

تالش براي دستگيري عامل يا عامالن قتل پسر شهرستاني 
جوياي كار كه در خانه مجردي اش كشته شده بود ادامه دارد. 
به گزارش جوان، هفتم آذرماه مأموران كالنتري 135 آزادي 
از قتل مرد جواني به نام كيوان در يك منزل مسكوني در غرب 
تهران باخبر و راهي محل شدند. آنها با جسد كيوان 26 ساله 
روبه رو شدند كه با ضربات متعدد چاقو كشته شده بود. جسد به 
پزشكي قانوني فرستاده شد و برادر كيوان كه مأموران را با خبر 
كرده بود مورد تحقيق قرار گرفت. او به مأموران گفت: »برادرم 
براي پيدا كردن كار از شهرس��تان به تهران آمده بود. من و او 
حوالي ميدان آزادي در يك محل زندگي مي كرديم. امروز مقابل 
خانه اش رفتم، اما هر چه در زدم كسي در را باز نكرد. همانجا با 
مأموران تماس گرفتم سپس به كمك آنها قفل در را شكستيم 
كه با جسد برادرم روبه رو شدم. نمي دانم چه كسي يا كساني با 
چه انگيزه اي برادرم را به قتل رسانده اند.« بعد از اين توضيحات، 
پرونده براي شناسايي و دس��تگيري عامل يا عامالن قتل در 

اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. 

مرد جواني كه بعد از ارتكاب قتل همسرش 
در ش�هر رش�ت، به تهران گريخته و در 
منزل يكي از بستگانش مخفي شده بود، 
بعد از تماس داماد خانواده بازداشت شد. 
به گزارش جوان، 11 آذرماه روز پنجشنبه، 
مرد جواني ب��ا مراجعه ب��ه كالنتري 132 
نبرد، مأموران پليس را از پنهان ش��دن يك 
قاتل فراري در خانه مادر همس��رش باخبر 
كرد و گفت: »چند روز قب��ل با يك تماس 
تلفني فهميدم يكي از بستگانمان همسرش 
را در شهر رشت به قتل رسانده است و بعد 
از ارتكاب جرم از محل متواري ش��ده است. 
وقتي پيگير ماجرا شدم فهميدم قاتل فراري 
از شهر رشت به تهران آمده و در خانه مادر 

همسرم مخفي شده است.«
بعد از اين تماس، روند تحقيقات نشان داد 
قاتل مرد 40 س��اله اي به نام بابك است كه 

از چهار روز قبل به خاطر قتل همس��رش با 
ضربات چاقو و فرار از محل حادثه از س��وي 
مأم��وران پليس آگاهي تح��ت تعقيب قرار 

دارد. 
با اعالم اين خبر، بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايي تهران دستور بازداشت قاتل را 
در مخفيگاهش راكه يك منزل مس��كوني 
در خيابان نبرد بود صادر كرد. به اين ترتيب 
مأموران به آدرس آن خان��ه رفتند و بعد از 
حضور در محل حين عمليات دس��تگيري 
متهم، وي را در حالي كه مس��لح بود و قصد 
داشت با چاقو به طرف مأموران حمله كند 

دستگير و به پليس آگاهي منتقل كردند. 
با اقرار متهم به قتل همس��رش ب��ا انگيزه 
اخت��الف خانوادگي، او به دس��تور بازپرس 
پرونده براي بررس��ي هاي بيشتر در اختيار 

مأموران اداره پليس آگاهي قرار گرفت. 

قتل در رشت، پنهان شدن در تهران

مرد عتيقه فروش�ي كه با همدستي يكي از 
دوس�تانش مرتكب قتل ش�ده بود، با فوت 
همدستش در زندان اعترافاتش را در جلسه 
محاكمه پس گرفت و قتل را گردن او انداخت. 
به گزارش جوان، سال ۹۸ مأموران پليس تهران 
جس��د مرد جواني را در جاده آبس��رد دماوند 
كشف كردند كه در بررسي هاي اوليه مشخص 
شد وي در جاي ديگري به قتل رسيده است و 

جسدش به اين مكان منتقل شده است. 
با دستور قضايي جسد مرد جوان در حالي كه 
به دليل عبور خودرو يا خودروها قابل شناسايي 
نبود براي تش��خيص هويت به پزشكي قانوني 
فرستاده شد و مشخص ش��د متعلق به ايوب 
37 ساله است كه با شليك س��ه گلوله به قتل 

رسيده است. 
با اعالم نظر كارشناسان پزشكي قانوني، پرونده 
با موضوع قتل عمد در دستور كار قرار گرفت 
و در تحقيق از خانواده مقتول، پليس دريافت 
ايوب مدت ها قبل با يكي از دوس��تانش به نام 

سپهر اختالف داشته است. 
با به دس��ت آمدن اين سرنخ س��پهر بازداشت 

شد، اما گفت از سرنوشت ايوب اطالعي ندارد 
تا اينكه در روند بازجويي ها به قتل با همدستي 

يكي از دوستانش به نام امير اعتراف كرد. 
س��پهر درباره انگيزه قتل مدعي شد با مقتول 
بر س��ر ي��ك قطعه زمي��ن اختالف حس��اب 
داش��ته اس��ت، ام��ا در بررس��ي هاي بعدي 
 مشخص شد اختالف آنها بر سر معامله عتيقه 

بوده است. 
با افش��اي اين ماجرا س��پهر ب��ار ديگر تحت 
بازجوي��ي قرار گرف��ت و گفت: »م��ن و ايوب 
مدتي قبل مق��داري عتيقه پي��دا كرده بوديم 
و آنها را جايي مطمئن مخف��ي كرده بوديم تا 
در فرصت مناسب بفروش��يم. چند روز قبل از 
حادثه مي خواستم آنها را معامله كنم، اما وقتي 
سراغ عتيقه ها رفتم فهميدم ايوب مقداري از 
آنها را برداشته است. در اين رابطه با او صحبت 
كردم كه كار به درگيري كشيد. آن روز گذشت 
تا اينكه آخرين بار من و امي��ر دنبالش رفتيم 
و او را سوار ماش��ين كرديم. امير روي صندلي 
عقب ماشين بود و ايوب هم كنار من نشست. 
در مسير دوباره حرف عتيقه ها ش��د، اما او با 

عصبانيت جوابم را داد ب��ه همين خاطر با هم 
درگير ش��ديم. در آن درگيري بود كه امير از 
روي صندلي عقب با اسلحه اي كه داشت سه 
گلوله به او شليك كرد. دو تير به  دست مقتول 
و آخرين تير به ش��اهرگش خورد كه موجب 
مرگ او ش��د. من و امير براي اينك��ه از مرگ 
او مطمئن شويم جس��د را در بين جاده زان و 
آبسرد انداختيم و چند بار با ماشين از روي آن 

عبور كرديم تا شناسايي نشود. 
بعد از اين توضيحات امير نيز با تأييد حرف هاي 
دوس��تش به قتل اعتراف ك��رد. دو متهم بعد 
از بازس��ازي صحنه جرم راهي زندان ش��دند 
و پرون��ده با كامل ش��دن تحقيق��ات و صدور 
كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك اس��تان 

تهران فرستاده شد. 
پرونده در نوبت رس��يدگي بود كه خبر رسيد 
سپهر بر اثر بيماري در زندان فوت كرده است. 
با مرگ يكي از متهمان، همدست او در اولين 
جلسه محاكمه به دادگاه اعزام و محاكمه شد. 
بع��د از اع��الم رس��ميت جلس��ه، اولياي دم 
درخواست قصاص كردند. بعد از اين درخواست 

مرد جوان در جايگاه ايستاد و خالف اظهارات 
قبل، جرمش را انكار ك��رد و گفت: »اظهارات 
قبلي را قبول ندارم. س��پهر بود كه به مقتول 
شليك كرد. او بعد از دستگيري قول داده بود 
اگر قتل را گردن بگيرم رضاي��ت اولياي دم را 
جلب مي كند و به خان��واده ام دو و نيم ميليارد 
تومان پول مي دهد. اين ش��د كه قتل را گردن 

گرفتم.«
متهم ادام��ه داد: »حاال كه س��پهر فوت كرده 
است مي خواهم حقيقت را بگويم. من مقتول 
را نمي ش��ناختم و علت درگيري او را با سپهر 
نمي دانس��تم. فقط مي دانس��تم آنها اختالف 
دارند. وقتي او از من خواست آن شب همراهش 
باشم قبول كردم، اما بعد از سوار شدن مقتول و 
درگيري بين راه تازه متوجه موضوع شدم. آنجا 
بود كه سپهر با شليك سه گلوله مقتول را كشت 
و جسدش را از ماشين بيرون انداخت. سپس 
براي گمراه كردن پليس چند بار با ماش��ين از 

روي او رد شد تا شناسايي نشود.« 
در پاي��ان هيئت قضايي با اعالم ختم جلس��ه 

جهت صدور رأي وارد شور شد. 

عتيقه فروش اتهام را گردن همدست مرده اش انداخت
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مترمربع واقع دراراضى مازاد سعداباد از پالك شماره 1 فرعى از 123 اصلى بخش دو 
حوزه ثبت گرگان طبق راى صادره حكايت از انتقال از مالك رسمى به متقاضى دارد 
ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين 
رو اشخاصى كه نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 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 
تاريخ انتشار نوبت اول1400/9/13
تاريخ انتشار نوبت دوم9/29 /1400

على برقى 
رييس اداره ثبت اسناد  وامالك منطقه يك  گرگان

ــهر كرج به شماره  ــوراى اسالمى ش برابر بند الف - 4 مصوبه ش
438/600/2/6 مورخ 1400/6/30 مبنى بر تغيير نام امتياز موقت 
ــيله دكه كد 179 واقع در  دكه به نام آخرين متصرف به اين وس
ــهر بلوار ارم نبش خيابان 119 به نام اينجانب سعيد  كرج مهرش
ــاز موقت موصوف طى  ــا آخرين مدعى امتي قربانيان نقدى علي

وكالت شماره 23790 مورخ1398/06/13
ــمى در يكى از دفاتر اسناد  با رعايت تشريفات قانونى و اقرار رس
رسمى از سوى سازمان ساماندهى مشاغل شهرى وفراورده هاى 
كشاورزى در حال انتقال مى باشد ، چنانچه هر شخص حقيقى يا 
حقوقى و وراث هرگونه ادعايى در رابطه با تعلق امتياز موقت دكه 
فوق دارند ظرف مدت 15 روز به اداره ساماندهى مشاغل شهرى 
واحد امور كيوسكها واقع در بلوار طالقانى شمالى شهرك ادارى 
سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فراورده هاى كشاورزى طبقه 

همكف مراجعه نمايند

ــهر كرج به شماره  ــوراى اسالمى ش برابر بند الف - 4 مصوبه ش
6/2/600/438 مورخ 1400/6/30 مبنى بر تغيير نام امتياز موقت 
دكه به نام آخرين متصرف به اين وسيله دكه كد واقع در كرج بلوار 
باغستان نبش بوستان نهم كد 239 به نام اينجانب وحيد قربانيان 
نقدى عليا آخرين مدعى امتياز موقت موصوف طى وكالت شماره 

106313 مورخ1399/09/24
ــمى در يكى از دفاتر اسناد  با رعايت تشريفات قانونى و اقرار رس
رسمى از سوى سازمان ساماندهى مشاغل شهرى وفراورده هاى 
كشاورزى در حال انتقال مى باشد ، چنانچه هر شخص حقيقى يا 
حقوقى و وراث هرگونه ادعايى در رابطه با تعلق امتياز موقت دكه 
فوق دارند ظرف مدت 15 روز به اداره ساماندهى مشاغل شهرى 
واحد امور كيوسكها واقع در بلوار طالقانى شمالى شهرك ادارى 
سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فراورده هاى كشاورزى طبقه 

همكف مراجعه نمايند.

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

برابر راى شماره 7846  14006031200100  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى تصرفات 
ــه  1400114412001000192   تقاضاى رمضانعلى  ــارض كالس مالكانه بالمع
كالنترى به شماره شناسنامه 23 وكد ملى 2121805478 صادره از گرگان فرزند 
على درششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 368/20 
مترمربع واقع دراراضى مازاد سعداباد از پالك شماره 1 فرعى از 123 اصلى بخش دو 
حوزه ثبت گرگان طبق راى صادره حكايت از انتقال از مالك رسمى به متقاضى دارد 
ا.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين 
رو اشخاصى كه نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 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 
تاريخ انتشار نوبت اول1400/9/13
تاريخ انتشار نوبت دوم9/29 /1400

على برقى 
رييس اداره ثبت اسناد  وامالك منطقه يك  گرگان

ــهر كرج به شماره  ــوراى اسالمى ش برابر بند الف - 4 مصوبه ش
438/600/2/6 مورخ 1400/6/30 مبنى بر تغيير نام امتياز موقت 
ــيله دكه كد 179 واقع در  دكه به نام آخرين متصرف به اين وس
ــهر بلوار ارم نبش خيابان 119 به نام اينجانب سعيد  كرج مهرش
ــاز موقت موصوف طى  ــا آخرين مدعى امتي قربانيان نقدى علي

وكالت شماره 23790 مورخ1398/06/13
ــمى در يكى از دفاتر اسناد  با رعايت تشريفات قانونى و اقرار رس
رسمى از سوى سازمان ساماندهى مشاغل شهرى وفراورده هاى 
كشاورزى در حال انتقال مى باشد ، چنانچه هر شخص حقيقى يا 
حقوقى و وراث هرگونه ادعايى در رابطه با تعلق امتياز موقت دكه 
فوق دارند ظرف مدت 15 روز به اداره ساماندهى مشاغل شهرى 
واحد امور كيوسكها واقع در بلوار طالقانى شمالى شهرك ادارى 
سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فراورده هاى كشاورزى طبقه 

همكف مراجعه نمايند

ــهر كرج به شماره  ــوراى اسالمى ش برابر بند الف - 4 مصوبه ش
6/2/600/438 مورخ 1400/6/30 مبنى بر تغيير نام امتياز موقت 
دكه به نام آخرين متصرف به اين وسيله دكه كد واقع در كرج بلوار 
باغستان نبش بوستان نهم كد 239 به نام اينجانب وحيد قربانيان 
نقدى عليا آخرين مدعى امتياز موقت موصوف طى وكالت شماره 

106313 مورخ1399/09/24
ــمى در يكى از دفاتر اسناد  با رعايت تشريفات قانونى و اقرار رس
رسمى از سوى سازمان ساماندهى مشاغل شهرى وفراورده هاى 
كشاورزى در حال انتقال مى باشد ، چنانچه هر شخص حقيقى يا 
حقوقى و وراث هرگونه ادعايى در رابطه با تعلق امتياز موقت دكه 
فوق دارند ظرف مدت 15 روز به اداره ساماندهى مشاغل شهرى 
واحد امور كيوسكها واقع در بلوار طالقانى شمالى شهرك ادارى 
سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فراورده هاى كشاورزى طبقه 

نوبت دومهمكف مراجعه نمايند. نوبت دوم


