
14
88498435سرويس  حوادث

 سه ش��نبه  16 آذر 1400 | 2 جمادی االول 1443 || روزنامه جوان |  شماره 6367 

هشدار پليس 
درباره كالهبرداري شب يلدا

گاهي ديده ش��ده كه پيام هايي حاوي لينك هاي ناش��ناس با عناوين 
مختلف تبريك يا تسليت مناسبت هاي خاص از جمله شب يلدا براي 
كاربران ارسال شده و از آنان خواس��ته مي شود با كليك بر روي لينك 
مورد نظر پيام را مش��اهده كنند. در برخي از اين پيام ها شامل تصاوير 
متحرك است، اما ممكن است سودجويان با ايجاد لينك هاي آلوده به 
بدافزار تلفن همراه يا رايانه را آلوده كنند و به تمامي اطالعات محرمانه 
و خصوصي ش��هروندان دسترس��ي پيدا كنند، از اين رو توصيه ما به 
كاربران فضاي مجازي اين است كه از بازكردن هرنوع لينك ناشناسي 
خودداري كنند. برخي از افراد سودجو برخي از كاالها يا خدمات مرتبط 
با شب يلدا را با قيمتي بسيار پايين آگهي كرده و تحت عناوين مختلف 
از جمله حراج ويژه يلدا از شهروندان كالهبرداري مي كنند براي همين 
الزم است كاربران حتما از سايت هاي معتبر و مجاز خريداري كنند و در 
صورت سفارش كاال تسويه حساب را در محل و پس از رؤيت و اطمينان 
از اصالت كاالي سفارش داده شده انجام دهند. در مواردي ديده شده 
كه كالهبرداران و افراد س��ودجو به بهانه برنده ش��دن در قرعه كشي، 
فروش بسته اينترنت ويژه و تخفيف اقدام به سوءاستفاده از اطالعات 
كارت بانكي كاربران كرده يا حتي از اطالعات هويتي آنان سوء استفاده 
مي كنند كه الزم اس��ت شهروندان هوش��ياري داشته باشند و به هيچ 

عنوان فريب تبليغات و وعده هاي دروغين فضاي مجازي را نخورند. 
ش��هروندان بايد هوش��يار باش��ند هرنوع تخفيفي كه بايد از س��وي 
اپراتورهاي تلفن همراه يا شركت هاي خدمات دهنده اينترنت ارائه شود، 
طبيعتاً بايد در سايت آنها يا رسانه هاي رسمي اطالع رساني شده باشد. 

بنابراين شهروندان در اين مورد نيز حتماً با هوشياري عمل كنند.
*رئيس پليس فتا تهران 

بي احتياطي، جان 2 راننده را گرفت
بي احتياطي دو رانن�ده دو خودروي س�واري در جريان دو حادثه 
رانندگي جداگانه در تهران منجر به از دس�ت رفتن جانشان شد. 
س��رهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پلي��س راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ به خبرنگار ما گفت: ساعت ۱:۴۰ بامداد روز گذشته 
مأموران پليس راهور از حادثه رانندگي در ش��مال ب��ه جنوب بزرگراه 
مدرس، تقاطع مطهري با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان 
داد كه خودروي س��واري دانگ فنگ بعد از انحراف از مسير اصلي ابتدا 
با جدول هاي كناري و س��پس با چندين درخت برخورد كرده و پس از 
شكستن درختان با پايه ستون تابلو هدايت مسير تصادف كرده و متوقف 
شده است. بررسي هاي بعدي نش��ان داد كه راننده كه فردي 2۰ ساله 
بود، به علت شدت جراحت فوت ش��ده و سرنشين خودرو هم مصدوم 
شده است كه به بيمارستان منتقل ش��د. علت حادثه سرعت غيرمجاز 
اعالم شده است. س��رهنگ مؤمني در توضيح دومين حادثه هم گفت: 
ساعت ۶:۵۰ بامداد روز گذشته مأموران پليس راهور از حادثه رانندگي در 
بزرگراه شهيد همداني با خبر و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد 
راننده خودروي سواري پژو در تصادف با سواري پرايد جان باخته است. 
در تحقيقات مشخص شد سواري پژو در مسير غرب به شرق بزرگراه در 
حال حركت بود كه دچار نقص فني و در حاشيه بزرگراه متوقف مي شود. 
راننده سواري پژو هيچ يك از عالئم ايمني را در محدوده توقف خودرو 
قرار نداده بود به همين خاطر س��واري پرايد با قسمت عقب اين خودرو 
برخورد كرده و راننده س��واري پژو كه مردي ۴۶ ساله و در حال تعمير 

وسيله نقليه بود در جريان حادثه فوت می شود. 

سرقت گوشي
 پشت چراغ قرمز

س�ارقان موتورس�وار كه پش�ت چ�راغ قرم�ز تلف�ن همراه 
ش�دند.  بازداش�ت  مي كردن�د  س�رقت  را  رانن�دگان 
به گزارش جوان، چندي قبل ش��كايت هاي مشابهي درباره سرقت 
گوش��ي تلفن همراه پش��ت چراغ قرمز به پايگاه دوم پليس آگاهي 
تهران گزارش شد. يكي از شاكيان توضيح داد: من در حال رانندگي 
بودم كه چراغ قرمز ش��د. همان لحظه در حال حرف زدن با گوشي 
تلفن همراه��م بودم كه موتورس��واري توقف ك��رد. در يك لحظه 
ترك نش��ين موتور گوش��ي تلفن همراهم را س��رقت كرد و هر دو 
گريختند. بررسي شكايت هاي مطرح شده نشان داد كه سرقت ها از 
سوي چهار موتورسوار در حال جريان است كه به صورت دو گروه دو 
نفره مشغول سرقت هستند. مأموران پليس با بررسي دوربين هاي 
مداربسته موفق ش��دند يكي از سارقان را بازداش��ت كنند. متهم 
اعتراف كرد كه از مدت��ي قبل به عضويت گروه س��رقت در آمده و 
مشغول سرقت شده است. با اطالعاتي كه او در اختيار پليس گذاشت 

مأموران موفق شدند سه عضو ديگر باند را بازداشت كنند. 
سرهنگ كارآگاه علي شريفي، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران 
بزرگ گفت: متهمان به 9۰ سرقت مشابه اعتراف كرده و تحقيقات 

بيشتر از آنها جريان دارد. 

كالهبرداران راديويي 
همچنان مشغول كارند

ضرب المثل معروفي است كه مي گويد پنير مجاني فقط در تله موش 
پيدا مي شود. اين موضوع در مورد پرونده هاي كالهبرداري  مصداق 
بارزي دارد و مرتكبان آن با توسل به همين ضرب المثل در حال كسب 
موفقيت هاي زيادي هستند. از شيوه هاي مرسومي كه مدت هاست 
گزارش هاي آن در حال انتشار است كالهبرداري به شيوه برنده شدن 
در مسابقه راديويي است. با اين كه گزارش هاي بسياري در مورد اين 
پرونده ها منتشر مي شود، اما مطرح شدن مستمر شكايت ها حكايت از 

بي توجهي بسياري از شهروندان به هشدارهاي پيشگيرانه دارد. 
تجربه نشان داده است افرادي كه به اين شيوه در حال كالهبرداري 
هستند از روابط عمومي بسيار بااليي برخوردار هستند و با توسل به 
مهندسي روان است كه مي توانند شهروندان را فريب داده و از آنها 
كالهبرداري كنند. آنها با ايجاد كردن فضاي استوديو و تسلط بسيار 
بر فن بيان با سوژه هاي مورد نظر تماس گرفته و مدعي مي شوند آنها 
در مسابقه راديويي برنده خوش حسابي شده اند. برخي از اين تماس ها 
از طريق واتساپ برقرار مي شود و مرتكبان با قرار دادن آرم صدا و سيما 
روي پروفايل مورد نظر با شهروندان تماس برقرار مي كنند. عمده اين 
مرتكبان از مجرماني هستند كه در حال طي كردن دوران محكوميت 
خود در زندان ها هستند و از فضاي الزم در زندان استفاده كرده و به 
اين شيوه كسب درآمد مي كنند. شهروندان هم با ديدن آرم صدا و 
سيما روي پروفايل و ادامه دادن به ديالوگ با فردي كه تماس را بر قرار 

كرده اطالعات بانكي خود را برمال مي كند. 
مهم ترين موضوعي كه از نظر شهروندان به دور مي ماند اين است 
كه آنها با علم به اين موضوع كه در هيچ مسابقه اي شركت نكرده اند 
وارد ماجرا می شوند و وسوسه به دست آوردن ۵ميليون تومان پول 
نقد بدون زحمت يا دريافت كمك هزينه عتبات آن هم بدون هيچ 

زحمتي سبب مي شود فرد طمع كرده و گرفتار  شود. 
عمده افرادي كه در دام اين دسته از كالهبرداران گرفتار مي شوند 
همه طبقات اجتماعي از جمله پزش��ك، مهندس و روان شناس را 
شامل مي شوند و اين گونه نيست كه طبقه فرودست جامعه گروه 

هدف اين دسته از متهمان باشند. 
افراد كالهبردار موجودي حساب سوژه هاي مورد نظرشان را به دو 
شيوه كش��اندن آنها پاي عابربانك يا از طريق اينترنت بانك خالي 
مي كنند. آنه��ا براي اطالع از موجودي حس��اب قرباني��ان خود با 
مهندسي فن بيان اطالعات چند كارت بانكي را به دست مي آورند و 
موجودي كارت ها را بررسي كرده و سپس حساب كارتي كه موجودي 
الزم را داشته باشد برداشت مي كنند. در اين مقطع تنها چيزي كه به 
دست جوينده جايزه مي رسد يك پيامك است كه به جاي واريز شدن 
پول به حسابش برداشت همه موجودي اش را اعالم مي كند. پس از آن 
روان فردي كه به راحتي سرمايه اش را تقديم فردي كالهبردار كرده 
پريشان مي شود و بايد تا مدت ها پله هاي پليس و دادسرا را طي كند. 
پليس همواره در اين باره به شهروندان هشدار داده و اعالم كرده است 
در صورتي كه كسي برنده مسابقه شود جايزه با انجام تشريفات اداري 
و قانوني اهدا مي شود و اصالً نيازي به رفتن پاي باجه عابربانك و دادن 
اطالعات كارت بانكي به افراد ناشناس نيست و هيچ مرجع قانوني 
در كشور جوايز به صورت تماس تلفني پرداخت نمي كند، بنابراين 
بررسي پرونده هاي مطرح شده حكايت از اين دارد كه تنها راه گرفتار 
نشدن در دام اين دس��ته از كالهبردارها بي توجهي به تماس هاي 
برقرار شده است. تا زماني كه به اين دسته از تماس ها پاسخ داده شود 
و با آنها همكاري شود بايد شاهد شكل گيري اين دسته از پرونده ها 
باشيم، بنابراين عينيت ضرب المثل پنير مجاني فقط در تله موش 
پيدا مي شود، بايد درك شود تا افراد مرتكب در رسيدن به هدفشان 

ناكام بمانند. 

تيراندازي در عروسي با 6 زخمي 
حادثه تيراندازي در جشن عروسي شهرستان دورود شش 

مجروح برجاي گذاشت. 
سرهنگ جمشيد سياه منصور، فرمانده انتظامي شهرستان دورود 
گفت: حادثه تيراندازي در يكي از روستاهاي اطراف اتفاق افتاد. 
بررسی  ها نشان داد كه يكي از شركت كنندگان در مراسم عروسي 
به خاطر شادماني شروع به تيراندازي با اسلحه شكاري كرده كه در 

جريان آن شش نفر از اهالي از ناحيه پا زخمي شده اند. 
وي گفت: همزمان با دس��تگيري مرد تيرانداز تحقيقات بيشتر 
در جريان است. وي ادامه داد: وضعيت مجروحان رضايت بخش 

است.

راننده تاكسي اينترنتي با همدستی دوستش 
كه بعد از آش�نايي با زني پولدار او را با انگيزه 
سرقت با ضربات تبر به قتل رسانده و جسدش 
را مثله كرده بود، سرانجام به قتل اعتراف كرد. 
به گزارش ج��وان، ۱۶ آبان ماه امس��ال مردي با 
مراجعه به پليس پايتخت مأموران را از ناپديد شدن 
همسر صيغه اي اش باخبر كرد و گفت: »مدتي قبل 
در فضاي مجازي با زن جواني به نام لعيا آشنا شدم. 
او را صيغه كرده بودم و هرازگاهي به خانه اش كه 
در غرب تهران بود، مي رفت��م. چند روزي بود كه 
متوجه شدم او در فضاي مجازي آنالين نيست. از 
نگراني با او تماس گرفتم، اما پاسخ تماس هايم را 
نداد. تصميم گرفتم به خانه اش بروم، اما او در خانه 
هم نبود و خودرو اش نيز در پاركينگ نبود. وقتي 
وارد اتاقش شدم ديدم در گاوصندوقش باز است و 
خالي از دالرها و يوروها بود. لعيا زن پولداري بود و 
قصد داشت از ايران خارج شود. نگرانم باليي سرش 

آمده باشد.«
با اعالم اين خبر تحقيق��ات براي يافتن زن جوان 
آغاز ش��د تا اينكه در آخرين تم��اس تلفن همراه 
مشخص ش��د او با مرد جواني به نام مبين تماس 

داشته است. 
مبين كه راننده تاكس��ي اينترنتي بود بازداشت 
ش��د. او وقتي مورد تحقيق قرار گرفت در توضيح 
به مأموران گفت: » چند هفته قبل زن جوان را به 
عنوان مسافر سوار كردم. او در ماشين نشسته بود 

كه سر صحبت باز شد و گفت تنها زندگي مي كند 
و فقط يك ش��وهر صيغه اي دارد ك��ه هرازگاهي 
به او س��ر مي زند. او ش��ماره اش را داد و قرار شد 
كاره��اي ش��خصي او را برايش انج��ام دهم و هر 
جايي كه مي خواست برود تماس مي گرفت و او را 
مي رساندم. چند باري هم او را مقابل يك سفارت 
رساندم كه فهميدم قصد خروج از كشور را دارد. 
حاال چند روزي است كه ديگر تماسي نگرفته و من 

هم از او بي خبر هستم.«
بعد از اين توضيحات دوس��ت مبين به نام آرين 
نيز بازداشت شد، اما او نيز مدعي شد از سرنوشت 
زن جوان اطالعي ندارد. تحقيقات ادامه داشت تا 
اينكه كارآگاهان پليس در بازرس��ي خانه مبين، 
خودروي 2۰7 و گوش��ي تلفن هم��راه آن زن را 
كشف كردند و در بازرس��ي از خانه آرين مقداري 
دالر و يورو كه متعلق به زن جوان بود نيز كش��ف 

ش��د. به اين ترتيب مبين بار ديگر مورد تحقيق 
قرار گرفت كه اين بار مدعي ش��د لعيا آخرين بار 
خودرو اش را امانت نزد او گذاشته بود تا به كشور 

امارت سفر كند. 
با اظهارات ضد نقيض راننده جوان روند تحقيقات 
نشان داد زن جوان از هيچ كدام از مرزهاي هوايي و 
زميني از كشور خارج نشده است، بنابراين او بار ديگر 
مورد بازجويي قرار گرفت تا اينكه متهم روز گذشته 
نزد قاضي دشتبان، بازپرس ويژه قتل تهران به قتل 
با همدستي آرين اعتراف كرد و در شرح ماجرا گفت: 
»بعد از آشنايي با لعيا فهميدم او زن پولداري است و 
مقدار زيادي دالر، يورو و طال دارد. همين باعث شد 
وسوسه شوم و در اين مورد با دوستم صحبت كردم. 
روز حادثه طبق نقشه لعيا را به بهانه يك مهماني به 
خانه ام دعوت كردم. ماجرا را از قبل با آرين در ميان 
گذاشته بودم و نقشه قتل او را طراحي كرده بودم. 
وقتي او وارد خانه شد من و آرين با تبر او را غافلگير 
كرديم و بعد از قتل جس��دش را مثل��ه كرديم. هر 
قسمت از بدن را در نقاط مختلف اطراف شهر تهران 
رها كرديم سپس خودرو، تلفن همراه، 98 هزار دالر 
و تعداد زيادي سكه و مقدار زيادي يورو و اسناد از 

گاوصندوق خانه اش سرقت و فرار كرديم.«
با ثبت اين اظهارات، تحقيق از متهمان در حالي كه 
هنوز ردي از تكه هاي جسد به دست نيامده است 
از سوي كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي جريان 

دارد. 

اعتراف راننده تاكسي اينترنتي به قتل مسافر پولدار

فراخوان مناقصه عمومى
 همزمان با ارزيابى كيفى فشرده دو مرحله اى

(نوبت اول) مناقصه خريد كنتور توربينى -  3120800035
شركت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزيابى  مناقصه به شماره نياز درسامانه   ستاد(2000001402000073) را از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكى( دولت ) برگزار نمايد. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه  مورخ1400/08/23 مى باشد 
مبلغ برآورد اوليه   22,813,000,000ريال 

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :  مطابق آييننامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 هـ تاريخ 1394/09/22 
به مبلغ 1,140,650,000ريال

آخرين زمان بارگذارى اسناد توسط مناقصه گزار در سايت و دريافت توسط مناقصه گر تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه 03/ 1400/09
آخرين زمان بارگذارى اسناد توسط مناقصه گر در سايت تا ساعت 16:00روز شنبه1400/09/20

 زمان بازگشايى پاكتها ( ازطريق سامانه ستاد )  
گشايش پاكت " الف ، ب   " : ساعت :   11:00 روزيكشنبه  تاريخ  09/28 /1400

گشايش پاكت " ج" : ساعت :   09:00 روزيكشنبه  تاريخ  10/05 /1400
شرايط مناقصه گر : ارائه تاييديه وزارت نفت وتاييديه سامانه توانيران در خصوص اقالم موضوع مناقصه توسط توليد كنندگان الزامى بوده  و 
تامين كنندگان از توليد كنندگانى كه در سامانه توانيران ثبت نام نموده اند مى توانند نسبت به تامين كاال اقدام نمايند و تاييديه سامانه توانيران 

مربوط به توليد كننده مزبور را ارائه نمايند.
مدت اعتبار پيشنهادات: 3ماه تقويمى  

آدرس : استان البرز ، كرج ، ميدان طالقانى ، بلوارتعاون ، خيابان فرهنگ ، روبروى تربيت 6 ، شركت گاز استان البرز ،امورپيمانها
   شناسه اگهى :1225703تلفن : 34187144-026    نمابر : 026-32520868 

ــن  تعيي ــه  نام ــن  آيي  13 ــاده  م و  ــون  قان  3 ــاده  م ــوع  موض ــى  آگه
ــمى ــند رس ــد س ــاختمانهاى فاق ــى و س ــى اراض ــت ثبت ــف وضعي  تكلي

برابر راى شماره 140060324009001562 -1400/08/16 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ــهر تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضى على ممسنى فرزندمحمد على  ثبتى بوش
بشماره شناسنامه 17 صادره از تنگستان به شماره ملى 3559841747 در ششدانگ 
ــاحت 135/98 متر مربع پالك 110 فرعى از 2310 اصلى  يكباب ساختمان به مس
مفروز و مجزى شده از پالك 2309و 2310 واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك 
رسمى گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز اگهى 
مى شوددر صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند ماكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضايى تقديم نمايدند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت سند مالكيت صادر خواهد شد/244973  

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/01  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/16 
شكراله سعادتى    
سرپرست اداره ثبت اسناد امالك شهرستان بوشهر 
از طرف ليال راد مرد

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
ــن  تكليف  ــون تعيي ــن نامه قان ــاده 13 آيي ــون و م ــاده 3 قان ــوع م آگهى موض
ــماره  ــمى  برابر راى ش ــند رس ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى  واراضى و س
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  140060306271002508 هيات موضوع قان
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم حسين بهمنى فرزند 
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 828/15 متر 
مربع قسمتى از پالك شماره 272 فرعى از3 اصلى بخش 9 واقع درمطهرى شمالى- 
ــن بهمنى و مابقى سهم مشاعى خود  ــمالى 31 خريدارى از حس نبش مطهرى ش
متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روزآگهى مى شود، درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
ــند مالكيت صادر خواهد شد.    مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/8/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/9/1
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اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى 
ــن  تكليف  ــون تعيي ــن نامه قان ــاده 13 آيي ــون و م ــاده 3 قان ــوع م آگهى موض
ــماره  ــمى  برابر راى ش ــند رس ــاختمان هاى فاقد س وضعيت ثبتى و اراضى و س
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  140060306271002510 هيات موضوع قان
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مس
مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يعقوبعلى بهمنى فرزند 
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 828/15 متر 
مربع قسمتى از پالك شماره 272 فرعى از 3 اصلى بخش 9 واقع در مطهرى شمالى 
–نبش مطهرى 31 خريدارى از حسن بهمنى و مابقى سهم مشاعى خود متقاضى 
محرز گرديده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهى 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود، درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور س مى ش
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض  به اين اداره تسليم و پس از اخذ رس
،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
ــند مالكيت صادر خواهد شد.   مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/8/16 تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/9/1
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آگهي اعالم مفقودي 
ــدل     ــان 125CC م ــپ جوان ــاز تي ــيكلت همت ــت موتورس ــند مالكي س
ــماره تنه  ــران 397 به ش ــالك 32312 اي ــماره پ ــه رنگ آبي به ش 1394  ب
125D9406922***NBF به شماره موتور 0120NBF500078  متعلق 
به سيد علي سيدي زاده  فرزند توفيق  به شماره ملي 1550474111 به شماره 

شناسنامه 47807  صادره از مراغه مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد .
تبريز

آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه آقاى على كوه كن طبق وكالتنامه شماره 32224 مورخ 1400/9/6 
دفتر 239 مشهد از آقاى محمد على پناهى به استناد اوراق استشهاديه جهت 
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است 
سند مالكيت ششدانگ اعيان يكباب ساختمان به شماره پالك 4855 فرعى 
ــت. با بررسى دفتر امالك معلوم شد،  از1 اصلى بخش 9 مشهد مفقود شده اس
ــماره 202564  ــه ش ــه 407 ب ــماره 1024 صفح ــر ش ــل دفت ــرده ذي نامب
ــت.دفتر ــادر گرديده اس ــماره 003535 ص ــه ش ــت ب ــند مالكي ــت و س  ثب
ــاده 120 اصالحى  ــتناد م ــه اس ــدارد ،لذا ب ــن حكايتى ن ــش از اي امالك پي
ــبت  ــر ميگردد هركس نس ــى و متذك ــت آگه ــب يك نوب ــون ثبت ،مرات  قان
به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد ،بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اگهى اعتراض كتبى خود را 
به پيوست اصل سند مالكيت ويا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.

بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض 
ــبت به صدور سند مالكيت  بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نس

المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد و امالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 669
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ــاده 120 اصالحى  ــتناد م ــه اس ــدارد ،لذا ب ــن حكايتى ن ــش از اي امالك پي
ــبت  ــر ميگردد هركس نس ــى و متذك ــت آگه ــب يك نوب ــون ثبت ،مرات  قان
به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد ،بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اگهى اعتراض كتبى خود را 
به پيوست اصل سند مالكيت ويا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.
بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض 
ــبت به صدور سند مالكيت  بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نس
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 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
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گن�ده الت ورامي�ن كه متهم اس�ت ب�ا كمك 
18 نوچ�ه اش، يك�ي از الت ه�اي ش�هر را 
ب�ا ش�ليك گلول�ه ب�ه قت�ل رس�انده  اس�ت 
انداخ�ت.  و اته�ام را گ�ردن همدس�تش 
به گزارش جوان، 29 تير  ماه سال 98، مأموران پليس 
ورامين از درگيري خونين در يكي از خيابان هاي شهر 
باخبر و راهي محل شدند. بررسي هاي اوليه نشان 
مي داد درگيري بين چند نفر اوباش محل بوده و در 
آن درگيري يكي از آنها به نام ساميار با شليك گلوله و 
ضربات قمه كشته شده است. همچنين مشخص شد 
دو نفر از آنها نيز مجروح و راهي بيمارستان شده اند. 
جسد در حالي كه يكي از گوش هاي آن بريده شده 
بود به پزشكي قانوني فرستاده شد و تحقيقات براي 
شناسايي عامل قتل آغاز شد. در روند تحقيقات دو 
نفر از دوستان مقتول بعد از بهبودي مورد تحقيق 
قرار گرفتند و گفتند ساميار در درگيري با جهانگير  

گنده الت ورامين و نوچه هايش كشته شده است. 
بررسي ها همچنين نش��ان داد مقتول با زني به نام 
مانا ارتباط داشته است. مانا به مأموران گفت: »من و 
ساميار با هم رابطه داشتيم كه جهانگير هم به من ابراز 
عالقه كرد. چند بار تلفني با او صحبت كردم و آخرين 
بار فهميدم مي خواهد همراه دوستانش ساميار را به 
ميدان اصلي شهر بكشاند و او را با اسلحه كالشنيكف 

به قتل برساند.«
بعد از اين اظهارات، جهانگير 2۶ س��اله شناسايي و 
بازداشت ش��د. او با اقرار به قتل با همدستي ۱8 نفر 
از نوچه هايش در شرح ماجرا گفت: »خانواده من و 
ساميار سال ها قبل بر سر يك زمين اختالف داشتند. 
همين باعث شد من و ساميار در اينستاگرام با هم 
كل كل داشته باش��يم. آخرين بار س��اميار در اليو 
اينستاگرام به من فحاشي كرد به همين خاطر نقشه 

قتل او را كشيدم.«
متهم ادامه داد: »ش��ب حادثه هم��راه نوچه هايم 

در حالي كه همگي قمه و چاقو داش��تند با ساميار 
و دوستانش روبه رو ش��ده و درگير ش��ديم. در آن 
درگيري با اسلحه به او ش��ليك كردم. سپس يكي 
از دوس��تانم گوش مقتول را بريد و قبل از فرار هم 
ماش��ين مقتول و دوس��تانش را آتش زديم سپس 
گريختيم. « با اقرارهاي مرد شرور، ۱8 همدست او 
نيز بازداشت شدند و به شركت در نزاع دسته جمعي 
اعتراف كردند.  تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت، 
اما جهانگير در بازجويي هاي بعدي جرمش را گردن 
يكي از دوستانش به نام شهاب انداخت. با اين ادعا اما 
در بازبيني دوربين هاي مداربسته، پرونده به اتهام 
محاربه به دادگاه انقالب اس��المي فرستاده شد و به 
اتهام قتل عمد به دادگاه كيفري يك استان تهران 

فرستاده شد. 
متهمان در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي 
ش��عبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران قرار 

گرفتند. در آن جلسه جهانگير با درخواست قصاص از 
سوي اولياي دم جرمش را گردن همدستش انداخت. 
او گفت: »بعد از حادثه، دوستان مقتول براي انتقام 
مقابل خانه پدري ام آمدند و برادر بزرگم را با شليك 
گلوله كشتند. پرونده آنها هنوز در پليس آگاهي در 
جريان است. من از روي رفاقت و مرام قتل را قبول 

كردم، اما اين شهاب بود كه مقتول را كشت.«
در ادامه شهاب اين ادعا را نپذيرفت و جلسه بعد از 
دفاع ديگر متهمان تمام شد. در پايان هيئت قضايي 
دستور داد فيلم دوربين مداربسته به مركز تشخيص 
هويت پليس آگاهي فرستاده شود تا كارشناسان با 
تن پيمايي دو متهم بتوانند عامل شليك مرگبار را به 
دادگاه معرفي كنند. به اين ترتيب در حالي كه نتيجه 
اين تحقيقات مشخص كرد جهانگير عامل شليك 
مرگبار بوده است پرونده در دو روز متوالي در همان 

شعبه رسيدگي شد. 

ابتداي جلسه جهانگير در جايگاه ايستاد و گفت: 
»آن ش��ب بعد از درگيري سوار ماشين شديم كه 
شهاب به من گفت برايت سورپرايز دارم. او گوش 
مقتول را كه بريده بود از جيبش درآورد و نش��انم 
داد. من به خاطر رفاقت با ش��هاب به قتل اعتراف 
كردم اما بعد تصميم گرفتم حقيقت را بگويم. « او 
در ادامه گفت: »وقتي دادگاه دستور تن پيمايي داد، 
شهاب براي اينكه نتيجه آنرا با خطا روبه رو كند در 
زندان معتاد شد. همين باعث اشتباه كارشناسان 
شد و من عامل قتل معرفي شدم. « سپس شهاب 
از خودش دفاع كرد و گفت: »جهانگير قاتل است. 
او به اندازه كافي انگيزه براي قتل داشته و خودش 
به مقتول شليك كرده است. « جلسات دادگاه بعد 
از آخرين دفاع ساير متهمان به پايان رسيد و بعد از 
اعالم ختم جلسه، هيئت قضايي جهت صدور رأي 

وارد شور شد. 

سرنوشت2گندهالتدرپروندهقتلمشخصميشود

مرگ مشكوك مرد برج ساز بررسي مي شود
مرگ مشكوك مرد برج ساز كه بر اثر مسموميت 
داروي�ي ب�ه كام م�رگ رفته ب�ود، ب�ا ش�كايت 
فرزندانش از همسر صيغه اي وي بررسي مي شود. 
به گزارش جوان، چندي قبل مأموران پليس تهران از 
مرگ مشكوك مرد ميانسالي به نام كوروش در يكي 
از بيمارستان هاي ش��هر باخبر و راهي محل شدند. 
بررسي هاي اوليه نشان مي داد آن مرد بر اثر مسموميت 
دارويي به كام مرگ رفته است. جسد مرد ميانسال به 
دستور قاضي شعباني به پزشكي قانوني فرستاده شد 
و خانواده وي مورد تحقيق قرار گرفتند. پسر كوروش 

در توضيح به مأموران گفت: »پدرم وضع مالي خوبي 
داشت و برج ساز بود. او چند سال بعد از فوت مادرم با 
زني آشنا شد و او را صيغه كرد. او هرازگاهي به خانه آن 
زن رفت و آمد داشت تا اينكه روز گذشته وقتي به خانه 
برگشت سردرد شديدي داشت و يكباره حالش بد شد. 
وقتي او را به بيمارستان رسانديم تالش ها بي فايده بود و 
او فوت كرد. به همسر صيغه اي پدرم مشكوك هستيم و 

احتماالً او در مرگ پدرم نقش داشته است.«
بعد از اين توضيحات زن ميانسال به نام طاهره نيز مورد 
تحقيق قرار گرفت. آن زن در اظهاراتش گفت: »بعد از 

فوت شوهرم با كوروش آشنا شدم و با هم ازدواج موقت 
كردي��م. او هرازگاهي به ديدنم مي آم��د تا اينكه روز 
گذشته وقتي وارد خانه شد گفت سردرد شديد دارد. 
برايش يك قرص مسكن آوردم اما او بعد از خوردن دارو 
سردردش خوب نشد. كوروش خيلي بي تابي مي كرد 
به همين خاطر از او خواستم به درمانگاه برويم، اما قبول 
نكرد. از او خواستم دراز بكشد و استراحت كند تا شايد 
آرام شود، اما خيلي بي قراري مي كرد به همين خاطر 
بدون توجه به صحبت هاي من چند عدد قرص مسكن 
را يكباره خورد. از او خواس��تم بدون تجويز پزش��ك 

قرص استفاده نكند، اما بي فايده بود تا اينكه تصميم 
گرفت به خانه اش برگردد. دوب��اره اصرار كردم با اين 
حال بيرون نرود، اما گفت مي خواهد همراه فرزندانش 
به بيمارستان برود. از او بي خبر بودم كه ساعتي قبل 
متوجه شدم فوت كرده اس��ت. باور كنيد حقيقت را 

مي گويم و در مرگ او بي تقصيرم.«
بعد از ثبت اين اظهارات تحقيق��ات در اين زمينه در 
حالي كه فرزندان كوروش مدعي هس��تند همس��ر 
صيغه اي پدرش��ان در اين حادثه مقصر اس��ت ادامه 

دارد. 
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