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حفظ سرمايه انساني پليس
 با آموزش هاي نوين

 شهادت مأموران پليس در جريان مأموريت هاي محول شده يكي از اتفاق هاي 
ناگواری است که متأس��فانه آمار آن کم هم نيس��ت . مأموران پليس در اين 
عمليات ها با شليك گلوله، ضربه چاقو يا تصادف عمدي از سوي مجرمان هدف 
قرار گرفته و جانشان را از دست مي دهند. بديهي است مأموراني که به صورت 
انفرادي يا جمعي راهي مأموريت مي ش��وند بايد به تجهيزات نوين پليسي و 
مهارت مواجهه با خطرهاي پيش رو مجهز باشند. تجهيزات پليسي مثل خودرو 
و سالح پيشرفته يا سبك پوشيدن لباس از مهم ترين ابزارهاي بازدارنده جرائم 
است که ظهور و بروز آن در جامعه مي تواند براي شهروندان احساس امنيت 
و براي مخالن امنيت احساس ناامني به همراه داشته باشد. موضوع ديگر در 
اين باره نحوه مواجهه پليس در برخورد با مخالن امنيت است که بايد به حفظ 
سالمت پليس و بازداشت يا هالك مخالن امنيت منجر شود که خواسته مردمي 

چيزي بيش از اين نيست. 
حفظ سالمت نيروهاي پليس به عنوان مهم ترين سرمايه انتظامي زماني ارتقا 
پيدا مي کند که دو گزاره مورد اشاره يعني تجهيزات نوين و آموزش مأموران 
مورد توجه حقيقي فرماندهان آن قرار گيرد. اين روزها با ورود پديده  هاي نوين 
به زندگي اجتماعي سبك بروز جرائم هم با پيچيدگي هاي بسياري مواجه است. 
پديده هاي نوين اين امكان را در اختيار مجرمان قرار داده است که براي مصون 
ماندن از دست پليس از دانش کافي براي مواجهه با موضوعاتي که برايشان ايجاد 
خطر مي کند آگاه باش��ند، از همين رو زماني که مأموران از آموزش و مهارت 
کافي براي مقابله يا رويايي با چنين خطرهايي برخوردار نباشند، نمي توانند 
در جري��ان مأموريت هاي خود موفق عمل کنند و مأموريت ها با ش��هادت يا 
مجروح شدن مأموران پليس همراه است. هزينه کردن براي تجهيزات پليس 
و آموزش مأموران به عنوان سرمايه گذاري پايدار در تأمين امنيت کشور است. 
بنابراين فرمانده انتظامي کشور در دور جديد از رويكردي که در پيش دارد بايد 
اين رويكرد مهم را مورد توجه قرار دهد و از سرمايه انساني که در اختيار دارد، 

محافظت کند.  

  نماينده مدافع ارابه مرگ
 و منافع خود !

نماينده اي که 50 سال است، فعال بازار خودرو اس��ت در مخالفت با واردات 
خودرو، يك تن��ه از ارابه هاي مرگ خودروس��ازان داخل��ي حمايت مي کند. 
مصطفي ميرسليم که براساس اطالعات پايگاه اطالع رساني مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، رئيس هيئت مديره شرکت دسا )ديزل سنگين ايران( ، مؤسس 
مرکز تحقيقات موتور و رئيس هيئت مديره شرکت تحقيق، طراحي و توليد 
موتور ايران خودرو )ايپكو( از سال 1376 تاکنون، ناظر عالي طرح موتور ملي 
پايه گازسوز و ناظر عالي طرح موتور ملي ديزل سواري است، اظهار نظر پليس 
درباره بازنشدن ايربك ها را دروغ مي داند و با مقصر خواندن پليس مي گويد اين 
ادعا اصالً صحت ندارد! او باز نشدن 100 ايربك خودرو بين 900 هزار خودروي 
توليد داخل را آماري ناچيز مي داند. با چنين اظهار نظري اگر بازنشدن ايربك ها 
به مرگ 100 نفر هم منجر شده باشد، از دست رفتن جان مردم براي اين نماينده 
مردم آماري ناچيز است. ميرسليم مدعي است توليد خودروهاي داخلي ، لج 

خودروسازان خارجي و واردکنندگان را در آورده است. 
اظهار نظرهاي اين نماينده مجلس در دفاع از ارابه هاي مرگ، بار ديگر چرايي آن 
را مورد پرسش قرار داد. دفاع از منافع شغلي يا منافع عمومي، عمده ترين موضوع 
مطرح شده است که قطعاً منافع عمومي در آن جايگاهي ندارد. اگر آراي کسب 
شده اين نماينده را هم در نظر بگيريم بدون ترديد از 892هزارو318 شهروندي 
که به وي رأي دادند، بعيد است به جز صاحب يك يا چند رأي، بقيه با وي در 

اين موضوع همداستان باشند. 
جالب است اين نماينده هنوز نمي داند گاليه از توليدات ارابه هاي مرگ آن هم 
به قيمت نجومي، درد عمومي است که از هر طرف آن را بخوانند درد است و 
تاکنون به مدد دست هاي پنهان براي آن درماني پيدا نشده است. نماينده تهران 
بهتر است يك روز که تحت الحفظ به مجلس مي رود يا از آن خارج مي شود، 
سري هم به بيمارس��تان معيري که در چند قدمي مجلس قرار دارد، بزند و 
آمار مصدومان و کشته هاي سوانح ناشي از توليدات داخل را که در اين مرکز 
تخصصي ثبت مي شود بررسي کند، شايد با ديدن ملت رنج کشيده اي که در 
طول شبانه روز به اين مرکز درماني آمد و شد دارند درکي حقيقي از آن چه در 

ميدان جريان دارد، پيدا کند. 
نقل اس��ت که طبيبي را ديدند که هرگاه به گورستان رس��يدي  ردا  در سر 
کشيدي. از س��بب آنش س��ؤال کردند. گفت: از مردگان اين گورستان شرم 
مي دارم، بر هر که مي گ��ذرم ضربت من خورده اس��ت و در هر که مي نگرم 
از ش��ربت من مرده است! اين حكايت گورس��تان هاي کشور است که عمده 
قبرهايش به دليل استفاده از همين توليدات شرکت هاي خوروسازي بنا شده 
است و مديران و مدافعانشان بايد هنگام عبور از کنار آرامگاه ها آن کنند که آن 

طبيب مي کرد. 

خودكشي 
پس از قتل 3 عضو خانواده

از  پ�س  اصفه�ان  ش�هر  ش�اهين  شهرس�تان  در  م�ردي 
قت�ل س�ه عض�و خان�واده اش و زخم�ي ك�ردن دو عض�و 
ديگ�ر ب�ا ش�ليك گلول�ه ب�ه زندگ�ي خ�ودش پاي�ان داد. 
سرهنگ جهانگير کريمي، معاون فرهنگي اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان اصفهان گفت: س��اعت 17 روز يك شنبه، 25 ارديبهشت مأموران 
پليس از حادثه تيراندازي در شهر گرگاب شهرستان شاهين شهر، با خبر 
شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد مرد 40 ساله وارد محل کار 
برادرش شده و او را با شليك گلوله زخمي و فرار کرده است. وقتي مأموران 
براي بازداشت متهم وارد خانه اش شدند، مشخص شد وي با شليك گلوله به 
زندگي خودش پايان داده است. همچنين مشخص شد دختر شش ساله اش 
هم با ش��ليك گلوله اي که کمانه کرده بود از ناحيه پا زخمي ش��ده است 
که به بيمارستان منتقل شد. در تحقيقات پليس همچنين معلوم شد، 
مرد40 ساله يك روز قبل همسر، پدر و مادر همسرش را هم با شليك گلوله 

به قتل رسانده است. تحقيقات بيشتر پليس در اين باره جريان دارد. 
 

تحقيقات پليس درباره قتل دختري كه 
جسد او در دو سطل زباله كشف شده بود 
با دس�تگيري يك مظنون ادامه دارد. 
به گزارش جوان ، س��اعت دو بامداد روز 
يك شنبه 18 ارديبهشت رفتگر شهرداري 
در يكي از خيابان هاي جنوبي تهران در 
منطق��ه خزانه نيم تنه انس��اني را داخل 
گوني کنار س��طل زباله پيدا ک��رد و به 
مأموران پليس خبر داد. با اعالم اين خبر 
قاضي محمد تقي شعباني، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه 
تيم��ي از کارآگاه��ان اداره دهم پليس 
آگاهي و مأموران کالنت��ري 160 خزانه 
راهي مح��ل و در آنجا با نيم تنه جس��د 
زن جوان��ي داخل گوني روبه رو ش��دند. 
بررس��ي هاي اوليه تيم جنايي و پزشكي 
قانوني نش��ان داد جس��د متعلق به زني 
حدوداً 35 ساله و حدود 24 ساعت هم از 

مرگ وي گذشته است. 
در حالي که تحقيق��ات درباره اين حادثه 
ادامه داشت ساعت پنج صبح به تيم جنايي 
خبر رسيد رفتگر ديگري دو پاي مثله شده 
انس��اني را داخل گوني در نزديكي سطل 
زباله اي در حوالي بازار گل محالتي کشف 

کرده و به مأموران پليس خبر داده است. 
سپس تيم جنايي به محل کشف دو پاي 
انسان رفتند و دريافتند دو پاي کشف شده 
متعلق به نيم تنه زن جوان است که ساعتي 

قبل در منطقه خزانه کشف شده است. 

   شناسايي جسد 
همزمان با ادامه تحقيقات اعضاي کشف 
ش��ده براي شناس��ايي هويت به پزشكي 
قانوني فرستاده شد تا اينكه چند روز قبل 
پس از انگشت نگاري مأموران تشخيص 
هويت موفق به شناس��ايي جسد شدند. 
بررسي ها نشان داد جسد متعلق به دختر 
جواني به نام آرزو اس��ت که هم��راه مادر 
سالخورده اش در يكي از خيابان هاي جنوب 
تهران زندگي مي کرده است. از سوي ديگر 
مشخص شد   مقتول سابقه دار  است و چند 
باري به اتهام مصرف ، حم��ل و نگهداري 
مواد مخدر دستگير شده و در پليس آگاهي 

تهران پرونده دارد. 
پس از اين مأموران پليس مادر دختر فوت 
شده را به پزشكي قانوني دعوت کردند و او 

هم جسد دخترش را شناسايي کرد. 
    بازداشت يك مظنون 

با شناس��ايي مقتول کارآگاه��ان جنايي 
تحقيقات گس��ترده اي را براي شناسايي 
عامل ي��ا عامالن قت��ل آغ��از کردند که 
دريافتن��د مقت��ول از مدتي قب��ل با مرد 
41 ساله اي به نام ارشيا ارتباط داشته و به 
خانه او رفت و آمد مي کرده است. بررسي 
فني و دقيق مأموران نش��ان داد آرزو روز 
قبل از حادثه با ارشيا قرار مالقات داشته و 

به خانه او رفته است. 
بدين ترتيب ارشيا به عنوان مظنون تحت 
تعقيب مأموران پليس ق��رار گرفت و در 

نهايت ي��ك روز قبل بازداش��ت و به اداره 
پليس منتقل شد. 

    انكار قتل 
متهم صبح ديروز در دادسراي امور جنايي 
ته��ران در بازجويي ها قت��ل دختر مورد 

عالقه اش را انكار کرد. 
وي در ادعاي��ي گف��ت: » مدت��ي قبل در 
مهماني با آرزو آش��نا ش��دم و به او عالقه 
پيدا کردم. آن روز من ش��ماره تلفن او را 
گرفتم و مدتي هم با ه��م ارتباط تلفني و 
پيامكي داشتيم تا اينكه از او خواستگاري 
کردم. ما دو نفر عاشق هم بوديم و من هم 
خيلي او را دوست داشتم. قرار بود به زودي 
به خواس��تگاري اش بروم و با ه��م ازدواج 
کنيم، اما متوجه شدم معتاد به مواد مخدر 
شده است. از طرفي هم من به رفتارهاي 
او مش��كوك ش��ده بودم و همين موضوع 
باعث اختالف ما شده بود. يك روز قبل از 
حادثه او به خانه من آمد و دوباره به خاطر 
اعتيادش با هم مشاجره لفظي کرديم و او 
قهر کرد و از خانه من بيرون رفت و ديگر از 
او خبري نداشتم تا االن که متوجه شدم به 

قتل رسيده است.«
از آنجايي که داليل و مدارك حكايت از آن 
دارد ارش��يا در قتل دختر مورد عالقه اش 
دست داشته است، وي به دستور بازپرس 
جنايي براي تحقيقات بيش��تر در اختيار 
کارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي قرار 

گرفت تا راز قتل دختر جوان بر مال شود. 

    بازداشت يك مظنون 
  در قتل دختر تنها 

مفقودى
برگ سبز سـوارى پيكان تيپ 1600 مدل 1378 به 
 شـماره موتور 11127828939 به شـماره شاسى 
  99 913س پـالك  شـماره  بـه   78429143 
ايران 59 مفقـود گرديده و از درجه اعتبار سـاقط 
گلستان مى باشد.  

مفقودى
كليه مدارك شـامل (برگ سـبز، سـند كمپانى، كارت شناسـايى، 
كارتن سـوخت و سـند قطعى دفتر خانه) خودرو سـوارى كيا  تيپ 
CERATO TD مدل 1393 به رنگ سـفيد روغنى به شماره پالك 
ايران 47 – 336ب46 به شـماره موتور 312062   و شـماره شاسـى 
NAS621100E1000978  متعلـق به غالمرضا نيـك روش با كد ملى 
الف ل 0569432510 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز خودروى سوارى سمند به رنگ سفيد روغنى 
مدل 1388 به شماره موتور 12488259107 و به شماره 
شاسـىNAAC91CC4AF771053 و بـه شـماره 
انتظامى ايـران35/ 744س 92 مفقود شـده و از درجه 
تبريز اعتبار ساقط است.  

مفقودى
برگ سبز خودروى سوارى پرايد صبا GTX مدل 1381 رنگ 
سفيد شيرى روغنى شماره پالك (ايران38-476ى38) به 
 S1412281874675 شماره موتور 00409013 شماره شاسى
متعلق بـه كاوس چهاردولى مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط  مى باشد.  

آگهى تغييرات شـركت ريگـزار سـهامى خاص به شـماره ثبـت 16669 و شناسـه ملى 
10861679048 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/01/21 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: آقاى عليرضا خردمندان به كد ملى 4721798040 بسمت رئيس هيئت مديره و خانم 
منا معتمد به كد ملى 0383932467 به سمت نائب رئيس ه يئت مديره و آقاى هادى دوست 
به كد ملى 3620908591 به سمت عضو هيئت مديره و مدير عامل تعيين گرديدند كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از قبيل چك وسفته مبراست و قراردادها و عقود اسالمى با امضاء 

رئيس هيئت مديره و نائب رئيس هيئت مديره و با مهر شركت معتبر مى باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1318420)

آگهى تغييرات شـركت ريگزار سـهامى خاص به شـماره ثبت 16669 و شناسه ملى 
10861679048 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1401/01/21 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى عليرضا خردمندان كد ملى 4721798040 آقاى هادى 
دوست به كد ملى 3620908591 خانم منا معتمد به كد ملى 0383932467 به عنوان 
اعضاى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. آقاى فيض اله ابراهيمى به كد 
ملى 4032337888 به سمت بازرس اصلى و خانم زهرا بخشى به كد ملى 0013915681 

به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1318423)  

برابر آراء صـادره هياتهاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وسـاختمان هاى فاقد سـند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15روز آگهى 
مى شود. در اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادو امالك محل تسليم وپس از اخذ 

رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
رديف1 - راى شماره 3037–1400/11/18 آقاى محمدكريمى فرزند محمدمهدى به شماره شناسنامه 33 صادره 
سربند به شماره ملى 0534247954 در سه دانگ مشاع از شش دانگ  يك باب عمارت به مساحت 314/56  
مترمربع پالك 1137-1139  فرعى از  2  اصلى واقع در حومه بخش 2  اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از 

محل مالكيت عزت اله حاج محمدولى .
رديف2 - راى شماره 3038– 1400/11/18 آقاى على رافعى فرزند داود به شماره شناسنامه 222 صادره به شماره 
ملى 0534208584 در سه دانگ مشاع از شـش دانگ  يك باب عمارت به مساحت 314/56  مترمربع پالك 
1137-1139 فرعى از 2  اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

عزت اله حاج محمدولى .
رديف 3 - راى شماره 3184 – 1400/12/3 آقاى محسن د نمكى فرزند حسين به شماره شناسنامه 109 صادره 
اراك به شماره ملى 0533059348 -  در شش دانگ  يك باب هتل سه ستاره به مساحت40026/14  مترمربع 
پالك 17  اصلى واقـع در حومه بخـش دو اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت مشـاعى 

متقاضى .
رديف4 - راى شماره 3358– 1400/12/21 آقاى غالمرضا قواميان فرزند رمضانعلى به شماره شناسنامه 3393 
صادره به شماره ملى 0039634906 در شـش دانگ يك قطعه باغ با حق عبوراز باغ 3006/1 فرعى و 3006/4 
فرعى از 2 اصلى و حق عبور و حق مجرى از پالك 3006/2 فرعى از 2 اصلى  به مسـاحت  327/66 متر مربع 
پالك 3006/2  فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

لطف اله عدل سنجانى .
رديف5 - راى شـماره 2359–1400/12/22 آقاى محمد حسـين هزارهء فرزند جواد به شـماره شناسـنامه 
569 صادره اراك به شماره ملى 0532821858 در قسمتى از شش دانگ يك قطعه باغ محصور  به مساحت 
16127/40 مترمربع پالك 23 اصلـى واقع دربخش حومه دو اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت جواد هزارهء.
رديف 6-  راى شماره 89 –1401/1/15 آقاى مهدى پروان فرزند حسينعلى به شماره شناسنامه 251 صادره 
به شماره ملى 0532359240 درقسمتى از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 71/27  مترمربع پالك 
4394 اصلى واقـع در بخش دو اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت شـاطر قنبر ركاب 

طاليى .
رديف7 -  راى شـماره 90 –1401/1/15 آقاى اميد پروان فرزند حسينعلى به شـماره شناسنامه 2142 صادره 
به شماره ملى 0533050154 در شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 187/50  متر مربع پالك 4394 اصلى 

واقع در  بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت غالمعلى ملك زاده .
رديف 8 - راى شماره 125 – 1401/1/16 آقاى قاسم واعظى پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 1 صادره كرهرود 
به شماره ملى 0533817862 در شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 179/49  متر مربع پالك 2228 اصلى 

واقع در  بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمد باقر صدوق عباسيان .
رديف9 - راى شماره 136– 1401/1/18 خانم زهرا طيبى فرزند محمد به شماره شناسنامه 543  صادره از اراك 
به شماره ملى 0622310518 در شـش دانگ يك باب عمارت  به مسـاحت 102/07 متر مربع پالك 116 فرعى 
از يك  اصلى واقع در حومه بخـش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت آقايان احمد و 

مرتضى هردو كندى .
رديف 10- راى شماره 137 – 1401/1/18 خانم فاطمه احمدى فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 481  صادره از 
اراك به شماره ملى 0531488225 شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 140/65 متر مربع پالك 2267 اصلى 

واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت مهوش قادران و ابوالحسن مقيميان .
رديف 11- راى شماره 141 – 1401/1/20 آقاى عين اله عبدى فرزند عبدالرحيم به شماره شناسنامه 285 صادره 
از خمين  به شماره ملى 0558026222 شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 200 متر مربع پالك 4303 فرعى 
از 2 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت على اصغر فاتحى زاده 

(سيدعابدينى) .
رديف 12 - راى شماره 142 – 1401/1/20 آقاى محمدصادق خيرآبادى فرزند محمدباقر به شماره شناسنامه  1281 
صادره اراك  به شماره ملى 0530945711 شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 64/61 متر مربع پالك 4452 

اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت لطف اله غزنوى .
رديف13 – راى شماره 143- 1401/1/20 آقاى محمدصادق خيرآبادى فرزند محمدباقر به شماره شناسنامه 1281 
صادره مركزى به شماره ملى 0530945711 شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 161/87 متر مربع پالك 

4452 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت لطف اله غزنوى
رديف14 – راى شماره 144- 1401/1/20 آقاى صفر حسينى فرزند حميدرضا به شماره شناسنامه 56 صادره 
به شماره ملى 5939962750 دودانگ مشـاع از شش دانگ يك باب عمارت باستثناى بهاى ثمنيه اعيانى به 
مسـاحت 95/80 متر مربع پالك 2234 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

عذرا عراقى .
رديف15 – راى شـماره 145- 1401/1/20 آقاى اسـماعيل حسـينى فرزند حميدرضا به شـماره شناسنامه  
0610091379 صادره به شماره ملى 0610091379 دودانگ مشـاع از شش دانگ يك باب عمارت به استثناى 

بهاى ثمنيه اعيانى به مسـاحت 95/80 متر مربع پالك 2234 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه 
عادى از محل مالكيت عذرا عراقى .

رديف16 – راى شماره 146- 1401/1/20 آقاى مهدى حسـينى فرزند حميدرضا به شماره شناسنامه 15790 
صادره به شـماره ملى 0081818394 - دو دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به استثناى بهاى ثمنيه 
اعيانى به مساحت 95/80 متر مربع پالك 2234 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت عذرا عراقى .
رديف17– راى شـماره 148- 1401/1/20 آقاى مصطفى مشـيرى زاده فرزند حسينعلى به شماره شناسنامه 
962 صادره به شماره ملى 0533202310 سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب مغازه به استثناى بهاى ثمنيه 
اعيانى به مساحت 35/70 متر مربع پالك 1388 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه  نامه عادى از محل 

مالكيت ابراهيم خوبياريان .
رديف18– راى شـماره 149- 1401/1/20 آقاى ابوالفضل كريمى فرزند محمدحسـين به شـماره شناسنامه 
1605صادره به شـماره ملى 0558172555 - شـش دانگ يك باب مغازه به اسـتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به 
مسـاحت 33/20 متر مربع پالك 1388 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

ابراهيم خوبياريان.
رديف19– راى شماره 161- 1401/1/20 آقاى على اكبر طاليى فرزند على به شماره شناسنامه 57 صادره اراك 
به شماره ملى 0533612926 - شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 72/18  پالك3329  فرعى از 2 اصلى 
بانضمام شش دانگ بناهاى مفرزه 2-4-5-6 از پالك 2/3329 واقع درحومه بخش دو اراك از محل مالكيت 

مشاعى متقاضى .
رديف20– راى شماره 165- 1401/1/21 خانم اعظم ترك پريدرى فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 11238 
صادره به شماره ملى 0530643261- 4/5 دانگ مشاع ازشش دانگ يك باب عمارت به مساحت 242/12 متر 
مربع  پالك251-233-234  فرعى از يك اصلى واقع درحومه بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل 

سهم االرث هاجر ربيعى از مالكيت عبداله ربيعى و بتول امينى .
رديف21– راى شماره 166- 1401/1/21 آقاى مجتبى ترك پريدرى فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 54 
صادره اراك به شماره ملى 0534206905 -  1/5 دانگ مشاع ازشش دانگ يك باب عمارت به مساحت 242/12 
متر مربع  پالك251-233-234  فرعى از يك اصلى واقع درحومه بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل 

سهم االرث هاجر ربيعى از مالكيت عبداله ربيعى و بتول امينى.
رديف22– راى شماره 173- 1401/1/23 آقاى محرم گنجى فرزند محمد به شـماره شناسنامه 2 صادره ازنا 
به شماره ملى 4849819095 -  شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 111/00 متر مربع  پالك1411 فرعى از يك 

اصلى واقع درحومه بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت اعظم نيرى كرهرودى . 
رديف23– راى شـماره 174- 1401/1/23 آقاى حبيب اله احمدى فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 853 
صادره اراك به شماره ملى 0530837978 -  شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 261/80 متر مربع  پالك 

4394 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت شاطر قنبر ركاب طاليى . 
رديف24– راى شماره 175- 1401/1/23 آقاى محمد واشقانى فراهانى فرزند على اصغر به شماره شناسنامه 
16 صادره به شماره ملى 5449885628 – سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 314 متر 
مربع  پالك 4621 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل سـهم االرث مصطفى آقامير از 

مالكيت خانم آغا آقامير .
رديف25– راى شـماره 176- 1401/1/23 خانم زهرا توحيدنژاد فرزند حسينعلى به شماره شناسنامه1153 
صادره كميجان به شماره ملى 5718853606– سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 
314 متر مربع  پالك 4621 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل سـهم االرث مصطفى 

آقامير از مالكيت خانم آغا آقامير .
رديف26– راى شماره 177- 1401/1/23 آقاى غالمرضا قواميان فرزند رمضانعلى به شماره شناسنامه3393 
صادره به شـماره ملى 0039634906–شش دانگ يك قطعه باغ به مسـاحت 203/72 متر مربع  پالك 4096 
فرعى از 2 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت بهجت عدل سـنجانى 

(ذوالفقارى) و فاطمه همتى سنجانى    
رديف27– راى شماره 178 - 1401/1/23 آقاى رحيم شاهرخى فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه8189 صادره 
به شماره ملى 053737124 – شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 151/44 متر مربع  پالك 144 فرعى از 1 

اصلى واقع در بخش حومه دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت يوسف نيرى .
رديـف28– راى شـماره 330 - 1401/2/6 آقاى سـيد مجتبى سـجادى نيا فرزند سـيد قاسـم به شـماره 
شناسنامه11985  صادره اراك به شماره ملى 053650762 – شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 109/08 
متر مربع  پالك 351 فرعـى از 4460  اصلى واقع در بخـش دو اراك برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت 

على اكبر عسگرى .
رديف29– راى شـماره 340 - 1401/2/7 آقاى محمد محمدى فرزند واحد به شماره شناسنامه2971 صادره 
مركزى به شماره ملى 0621138185 – شش دانگ يك باب سوله به مسـاحت 214/25 متر مربع  پالك 339  
فرعى از يك  اصلى واقع در بخش حومه دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت اسداله پره (نصيرى كيا) 

و اسداله صفرى .

تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1401/2/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/3/11

رييس ثبت منطقه دو اراك - على اكبر اسماعيلى  

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى(نوبت 12)

 م الف :192

 

مفقودى
برگ سبز سـوارى پيكان تيپ 1600 مدل 1378 به 
 شـماره موتور 11127828939 به شـماره شاسى 
  99 913س پـالك  شـماره  بـه   78429143 
ايران 59 مفقـود گرديده و از درجه اعتبار سـاقط 
گلستان مى باشد.  

مفقودى
كليه مدارك شـامل (برگ سـبز، سـند كمپانى، كارت شناسـايى، 
كارتن سـوخت و سـند قطعى دفتر خانه) خودرو سـوارى كيا  تيپ 
CERATO TD مدل 1393 به رنگ سـفيد روغنى به شماره پالك 
ايران 47 – 336ب46 به شـماره موتور 312062   و شـماره شاسـى 
NAS621100E1000978  متعلـق به غالمرضا نيـك روش با كد ملى 
الف ل 0569432510 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سبز خودروى سوارى سمند به رنگ سفيد روغنى 
مدل 1388 به شماره موتور 12488259107 و به شماره 
شاسـىNAAC91CC4AF771053 و بـه شـماره 
انتظامى ايـران35/ 744س 92 مفقود شـده و از درجه 
تبريز اعتبار ساقط است.  

مفقودى
برگ سبز خودروى سوارى پرايد صبا GTX مدل 1381 رنگ 
سفيد شيرى روغنى شماره پالك (ايران38-476ى38) به 
 S1412281874675 شماره موتور 00409013 شماره شاسى
متعلق بـه كاوس چهاردولى مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط  مى باشد.  

آگهى تغييرات شـركت ريگـزار سـهامى خاص به شـماره ثبـت 16669 و شناسـه ملى 
10861679048 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/01/21 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: آقاى عليرضا خردمندان به كد ملى 4721798040 بسمت رئيس هيئت مديره و خانم 
منا معتمد به كد ملى 0383932467 به سمت نائب رئيس ه يئت مديره و آقاى هادى دوست 
به كد ملى 3620908591 به سمت عضو هيئت مديره و مدير عامل تعيين گرديدند كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از قبيل چك وسفته مبراست و قراردادها و عقود اسالمى با امضاء 

رئيس هيئت مديره و نائب رئيس هيئت مديره و با مهر شركت معتبر مى باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1318420)

آگهى تغييرات شـركت ريگزار سـهامى خاص به شـماره ثبت 16669 و شناسه ملى 
10861679048 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1401/01/21 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى عليرضا خردمندان كد ملى 4721798040 آقاى هادى 
دوست به كد ملى 3620908591 خانم منا معتمد به كد ملى 0383932467 به عنوان 
اعضاى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. آقاى فيض اله ابراهيمى به كد 
ملى 4032337888 به سمت بازرس اصلى و خانم زهرا بخشى به كد ملى 0013915681 

به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1318423)  

برابر آراء صـادره هياتهاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وسـاختمان هاى فاقد سـند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15روز آگهى 
مى شود. در اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادو امالك محل تسليم وپس از اخذ 

رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
رديف1 - راى شماره 3037–1400/11/18 آقاى محمدكريمى فرزند محمدمهدى به شماره شناسنامه 33 صادره 
سربند به شماره ملى 0534247954 در سه دانگ مشاع از شش دانگ  يك باب عمارت به مساحت 314/56  
مترمربع پالك 1137-1139  فرعى از  2  اصلى واقع در حومه بخش 2  اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از 

محل مالكيت عزت اله حاج محمدولى .
رديف2 - راى شماره 3038– 1400/11/18 آقاى على رافعى فرزند داود به شماره شناسنامه 222 صادره به شماره 
ملى 0534208584 در سه دانگ مشاع از شـش دانگ  يك باب عمارت به مساحت 314/56  مترمربع پالك 
1137-1139 فرعى از 2  اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

عزت اله حاج محمدولى .
رديف 3 - راى شماره 3184 – 1400/12/3 آقاى محسن د نمكى فرزند حسين به شماره شناسنامه 109 صادره 
اراك به شماره ملى 0533059348 -  در شش دانگ  يك باب هتل سه ستاره به مساحت40026/14  مترمربع 
پالك 17  اصلى واقـع در حومه بخـش دو اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت مشـاعى 

متقاضى .
رديف4 - راى شماره 3358– 1400/12/21 آقاى غالمرضا قواميان فرزند رمضانعلى به شماره شناسنامه 3393 
صادره به شماره ملى 0039634906 در شـش دانگ يك قطعه باغ با حق عبوراز باغ 3006/1 فرعى و 3006/4 
فرعى از 2 اصلى و حق عبور و حق مجرى از پالك 3006/2 فرعى از 2 اصلى  به مسـاحت  327/66 متر مربع 
پالك 3006/2  فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

لطف اله عدل سنجانى .
رديف5 - راى شـماره 2359–1400/12/22 آقاى محمد حسـين هزارهء فرزند جواد به شـماره شناسـنامه 
569 صادره اراك به شماره ملى 0532821858 در قسمتى از شش دانگ يك قطعه باغ محصور  به مساحت 
16127/40 مترمربع پالك 23 اصلـى واقع دربخش حومه دو اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت جواد هزارهء.
رديف 6-  راى شماره 89 –1401/1/15 آقاى مهدى پروان فرزند حسينعلى به شماره شناسنامه 251 صادره 
به شماره ملى 0532359240 درقسمتى از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 71/27  مترمربع پالك 
4394 اصلى واقـع در بخش دو اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت شـاطر قنبر ركاب 

طاليى .
رديف7 -  راى شـماره 90 –1401/1/15 آقاى اميد پروان فرزند حسينعلى به شـماره شناسنامه 2142 صادره 
به شماره ملى 0533050154 در شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 187/50  متر مربع پالك 4394 اصلى 

واقع در  بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت غالمعلى ملك زاده .
رديف 8 - راى شماره 125 – 1401/1/16 آقاى قاسم واعظى پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 1 صادره كرهرود 
به شماره ملى 0533817862 در شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 179/49  متر مربع پالك 2228 اصلى 

واقع در  بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمد باقر صدوق عباسيان .
رديف9 - راى شماره 136– 1401/1/18 خانم زهرا طيبى فرزند محمد به شماره شناسنامه 543  صادره از اراك 
به شماره ملى 0622310518 در شـش دانگ يك باب عمارت  به مسـاحت 102/07 متر مربع پالك 116 فرعى 
از يك  اصلى واقع در حومه بخـش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت آقايان احمد و 

مرتضى هردو كندى .
رديف 10- راى شماره 137 – 1401/1/18 خانم فاطمه احمدى فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 481  صادره از 
اراك به شماره ملى 0531488225 شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 140/65 متر مربع پالك 2267 اصلى 

واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت مهوش قادران و ابوالحسن مقيميان .
رديف 11- راى شماره 141 – 1401/1/20 آقاى عين اله عبدى فرزند عبدالرحيم به شماره شناسنامه 285 صادره 
از خمين  به شماره ملى 0558026222 شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 200 متر مربع پالك 4303 فرعى 
از 2 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت على اصغر فاتحى زاده 

(سيدعابدينى) .
رديف 12 - راى شماره 142 – 1401/1/20 آقاى محمدصادق خيرآبادى فرزند محمدباقر به شماره شناسنامه  1281 
صادره اراك  به شماره ملى 0530945711 شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 64/61 متر مربع پالك 4452 

اصلى واقع در بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت لطف اله غزنوى .
رديف13 – راى شماره 143- 1401/1/20 آقاى محمدصادق خيرآبادى فرزند محمدباقر به شماره شناسنامه 1281 
صادره مركزى به شماره ملى 0530945711 شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 161/87 متر مربع پالك 

4452 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت لطف اله غزنوى
رديف14 – راى شماره 144- 1401/1/20 آقاى صفر حسينى فرزند حميدرضا به شماره شناسنامه 56 صادره 
به شماره ملى 5939962750 دودانگ مشـاع از شش دانگ يك باب عمارت باستثناى بهاى ثمنيه اعيانى به 
مسـاحت 95/80 متر مربع پالك 2234 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

عذرا عراقى .
رديف15 – راى شـماره 145- 1401/1/20 آقاى اسـماعيل حسـينى فرزند حميدرضا به شـماره شناسنامه  
0610091379 صادره به شماره ملى 0610091379 دودانگ مشـاع از شش دانگ يك باب عمارت به استثناى 

بهاى ثمنيه اعيانى به مسـاحت 95/80 متر مربع پالك 2234 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه 
عادى از محل مالكيت عذرا عراقى .

رديف16 – راى شماره 146- 1401/1/20 آقاى مهدى حسـينى فرزند حميدرضا به شماره شناسنامه 15790 
صادره به شـماره ملى 0081818394 - دو دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به استثناى بهاى ثمنيه 
اعيانى به مساحت 95/80 متر مربع پالك 2234 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت عذرا عراقى .
رديف17– راى شـماره 148- 1401/1/20 آقاى مصطفى مشـيرى زاده فرزند حسينعلى به شماره شناسنامه 
962 صادره به شماره ملى 0533202310 سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب مغازه به استثناى بهاى ثمنيه 
اعيانى به مساحت 35/70 متر مربع پالك 1388 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه  نامه عادى از محل 

مالكيت ابراهيم خوبياريان .
رديف18– راى شـماره 149- 1401/1/20 آقاى ابوالفضل كريمى فرزند محمدحسـين به شـماره شناسنامه 
1605صادره به شـماره ملى 0558172555 - شـش دانگ يك باب مغازه به اسـتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به 
مسـاحت 33/20 متر مربع پالك 1388 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

ابراهيم خوبياريان.
رديف19– راى شماره 161- 1401/1/20 آقاى على اكبر طاليى فرزند على به شماره شناسنامه 57 صادره اراك 
به شماره ملى 0533612926 - شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 72/18  پالك3329  فرعى از 2 اصلى 
بانضمام شش دانگ بناهاى مفرزه 2-4-5-6 از پالك 2/3329 واقع درحومه بخش دو اراك از محل مالكيت 

مشاعى متقاضى .
رديف20– راى شماره 165- 1401/1/21 خانم اعظم ترك پريدرى فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 11238 
صادره به شماره ملى 0530643261- 4/5 دانگ مشاع ازشش دانگ يك باب عمارت به مساحت 242/12 متر 
مربع  پالك251-233-234  فرعى از يك اصلى واقع درحومه بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل 

سهم االرث هاجر ربيعى از مالكيت عبداله ربيعى و بتول امينى .
رديف21– راى شماره 166- 1401/1/21 آقاى مجتبى ترك پريدرى فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه 54 
صادره اراك به شماره ملى 0534206905 -  1/5 دانگ مشاع ازشش دانگ يك باب عمارت به مساحت 242/12 
متر مربع  پالك251-233-234  فرعى از يك اصلى واقع درحومه بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل 

سهم االرث هاجر ربيعى از مالكيت عبداله ربيعى و بتول امينى.
رديف22– راى شماره 173- 1401/1/23 آقاى محرم گنجى فرزند محمد به شـماره شناسنامه 2 صادره ازنا 
به شماره ملى 4849819095 -  شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 111/00 متر مربع  پالك1411 فرعى از يك 

اصلى واقع درحومه بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت اعظم نيرى كرهرودى . 
رديف23– راى شـماره 174- 1401/1/23 آقاى حبيب اله احمدى فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 853 
صادره اراك به شماره ملى 0530837978 -  شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 261/80 متر مربع  پالك 

4394 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت شاطر قنبر ركاب طاليى . 
رديف24– راى شماره 175- 1401/1/23 آقاى محمد واشقانى فراهانى فرزند على اصغر به شماره شناسنامه 
16 صادره به شماره ملى 5449885628 – سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 314 متر 
مربع  پالك 4621 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل سـهم االرث مصطفى آقامير از 

مالكيت خانم آغا آقامير .
رديف25– راى شـماره 176- 1401/1/23 خانم زهرا توحيدنژاد فرزند حسينعلى به شماره شناسنامه1153 
صادره كميجان به شماره ملى 5718853606– سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 
314 متر مربع  پالك 4621 اصلى واقع در بخش دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل سـهم االرث مصطفى 

آقامير از مالكيت خانم آغا آقامير .
رديف26– راى شماره 177- 1401/1/23 آقاى غالمرضا قواميان فرزند رمضانعلى به شماره شناسنامه3393 
صادره به شـماره ملى 0039634906–شش دانگ يك قطعه باغ به مسـاحت 203/72 متر مربع  پالك 4096 
فرعى از 2 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت بهجت عدل سـنجانى 

(ذوالفقارى) و فاطمه همتى سنجانى    
رديف27– راى شماره 178 - 1401/1/23 آقاى رحيم شاهرخى فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه8189 صادره 
به شماره ملى 053737124 – شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 151/44 متر مربع  پالك 144 فرعى از 1 

اصلى واقع در بخش حومه دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت يوسف نيرى .
رديـف28– راى شـماره 330 - 1401/2/6 آقاى سـيد مجتبى سـجادى نيا فرزند سـيد قاسـم به شـماره 
شناسنامه11985  صادره اراك به شماره ملى 053650762 – شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 109/08 
متر مربع  پالك 351 فرعـى از 4460  اصلى واقع در بخـش دو اراك برابر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت 

على اكبر عسگرى .
رديف29– راى شـماره 340 - 1401/2/7 آقاى محمد محمدى فرزند واحد به شماره شناسنامه2971 صادره 
مركزى به شماره ملى 0621138185 – شش دانگ يك باب سوله به مسـاحت 214/25 متر مربع  پالك 339  
فرعى از يك  اصلى واقع در بخش حومه دو اراك برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت اسداله پره (نصيرى كيا) 

و اسداله صفرى .

تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1401/2/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/3/11

رييس ثبت منطقه دو اراك - على اكبر اسماعيلى  

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى(نوبت 12)

 م الف :192

 

مرگ خود خواسته مرد بدهكار در بازداشتگاه پليس 
مرد بدهكار كه از س�وي يكي از شاكيانش 
بازداشت و به اداره پليس منتقل شده بود، 
قبل از ورود به كالنت�ري مخفيانه با خوردن 
قرص برنج خودش را مسموم و در بازداشتگاه 
فوت كرد. ثبت تصوير از سوي دوربين هاي 
مداربسته س�بب شد تا ش�اكي آزاد شود. 
به گزارش ج��وان ، چندي قب��ل قاضي ميثم 
حس��ين پور، بازپ��رس وي��ژه قتل دادس��راي 
امور جنايي ته��ران با تماس تلفن��ي مأموران 
پليس از مرگ مشكوك مرد جواني در يكي از 

بازداشتگاه هاي اداره پليس با خبر شد. 
بررس��ي ها نش��ان داد م��رد ج��وان ، بدهكار 
فراري بوده که س��اعتي قبل از مرگش يكي از 
طلبكارانش با در دست داشتن حكم جلب سيار 
وي را دستگير و به اداره پليس منتقل مي کند، 

اما دو س��اعت بعد ناگهان حالش بد مي ش��ود 
و قب��ل از انتقال به بيمارس��تان فوت مي کند. 
از آن جاي��ي که مرگ مرد جوان مش��كوك به 
نظر مي رس��يد ، جس��د براي مش��خص شدن 
علت اصلي مرگ به دستور بازپرس جنايي به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 
در حالي که معاينات اوليه حكايت از آن داشت 
مرد بدهكار بر اثر سكته قلبي فوت کرده است ، 
چند روز قبل پزشكي قانوني اعالم کرد وي بر 
اثر مصرف قرص برنج به کام مرگ رفته اس��ت. 
بدين ترتيب با اعالم علت اصلي مرگ ، پرونده 
وارد مرحله تازه اي ش��د و تيمي از کارآگاهان 
اداره ده��م پليس آگاه��ي براي بررس��ي وارد 

عمل شدند.
 تي��م جناي��ي در نخس��تين گام دوربين هاي 

مداربسته بازداش��تگاه را بررس��ي کردند، اما 
مش��خص ش��د مرد جوان داخل بازداشتگاه 
چيزي مصرف نكرده اس��ت. مأم��وران پليس 
در بررس��ي دوربين مداربس��ته بيرون از اداره 
پليس دريافتند لحظاتي قبل از ورود متهم به 
کالنتري شاکي بطري آبي به او مي دهد و مرد 
جوان هم مي نوش��د و دو ساعت بعد حالش بد 

مي شود و فوت مي کند. 
بدين ترتيب مأموران شاکي را بازداشت کرده 
و مورد بازجويي قرار دادن��د. وي گفت: » مرد 
فوت شده حدود 16 ميليارد تومان به چند نفر 
بدهكار بود و من هم 3 ميليارد تومان به او پول 
داده بودم. قرار بود او در ساخت و ساز سرمايه 
گذاري کند و به ما خانه بدهد، اما ناگهان ناپديد 
شد و بعد هم بستگانش گفتند ورشكست شده 

اس��ت. من حكم جلب او را گرفت��ه بودم و روز 
حادثه هم داخ��ل خيابان او را بازداش��ت و به 
کالنتري منتقل کردم. قبل از ورود به کالنتري 
از من خواست براي او آب بخرم و من هم بطري 

آبي خريدم و به او دادم.«
مأموران پلي��س در ادامه فيل��م دوربين هاي 
مداربسته اي که از زواياي ديگري فيلم گرفته 
بودند، بررسي کردند. يكي از دوربين ها نشان 
مي داد زماني که شاکي به مرد فوت شده بطري 
آب مي ده��د ، وي از جيبش ق��رص برنجي را 
بيرون م��ي آورد و مخفيانه مي خ��ورد. بدين 
ترتيب اين فرضيه ب��راي مأموران قوت گرفت 
مرد بدهكار تصميم گرفته اس��ت زماني که از 
سوي شاکيان دستگير ش��ود با قرص برنج به 

زندگي اش پايان دهد. 

حسين فصيحي
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 امور مشترکین و توزیع
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جالل مهرگان

شهادت مأمور پليس هنگام 
درگيري با قاچاقچيان سوخت

ش�هادت يكي ديگر از مأم�وران پلي�س در جري�ان درگيري 
ب�ا مخ�الن امني�ت، ض�رورت توجه بيش�تر ب�ه آم�وزش را 
ب�راي حف�ظ ج�ان كاركن�ان پليس م�ورد توج�ه ق�رار داد. 
به گزارش »جوان«، سردار غالمرضا جعفري، فرمانده انتظامي استان 
هرمزگان اعالم کرد که ستوان سوم رضا احترامي، از مأموران يگان 
امداد شهرستان بندرعباس در جريان درگيري با قاچاقچيان سوخت 
به ش��هادت رس��يد. درگيري پليس با قاچاقچيان سوخت شامگاه 
يكشنبه اتفاق افتاد. شب حادثه مأموران پليس متوجه شدند يك 
تانكر عبوري در منطقه پاتل در حال قاچاق سوخت است که خودرو 
را متوقف کردند. تحقيقات پليس بعد از بررسي اوراق نشان داد که 
بارنامه جعلي است. راننده وقتي مورد تحقيق قرار گرفت اعتراف کرد 
که سوخت را از اصفهان به روستاي گچين مي برد تا به قاچاقچيان 
برس��اند. با اعتراف راننده مأموران پليس قصد انتقال تانكر به يگان 
پليس را داش��تند که با مقاومت راننده مواجه شدند. همزمان يك 
خودروي پژو پارس که خودروی حامل سوخت را اسكورت مي کرد 
به صورت خالف به سمت مأموران پليس رانندگي کرد و با سرعت و 
به صورت عمد با دو نفر از مأموران پليس تصادف کرد که در جريان 
آن ستوان سوم رضا احترامي به شدت مجروح شد و به علت شدت 

جراحت به شهادت رسيد. 
همزمان با وقوع حادثه راننده قصد فرار از محل را داشت که با شليك 
پليس مجروح و بازداشت شد. متهم گفت که پسر راننده تانكر است 
که براي نجات پدرش وارد عمل شده بود که تحقيقات از وي جريان 
دارد. براس��اس اين گزارش مأمور پليس هم ک��ه در جريان حادثه 

مجروح شده بود در بيمارستان تحت درمان قرار دارد. 
  


