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   درگیری خونین 2  خیاط 
دعوای دو خی�اط جوان در یک کارگاه خیاطی ب�ا مرگ یکی از آنها 

به پایان رسید. 
به گزارش جوان، چند روز قبل مأموران کالنت��ری 133 بازار از حادثه 
درگیری در یک کارگاه  خیاطی باخبر و در محل حاضر شدند. بررسی ها 
نشان داد پسر 17 ساله که جواد نام داشت در جریان درگیری با یکی از 
کارگران مصدوم و به علت شدت جراحات فوت شده است. با تأیید حادثه 
از سوی پلیس، قاضی ساسان غالمی بازپرس شعبه سوم دادسرای امور 
جنایی همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر 
شدند. همزمان با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد عامل حادثه 
که مردی 24 ساله به نام مجید بود از سوی یکی از حاضران بازداشت شده 
است. متهم در روند بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و گفت: »من و جواد 

در آن کارگاه خیاطی مشغول کار بودیم.
 با هم اختالفی نداشتیم. س��اعتی قبل هر دو مشغول کار بودیم که سر 
موضوع جزئی با هم درگیر ش��دیم. در آن درگیری جواد مدام توهین و 
فحاشی می کرد. چند بار به او تذکر دادم، اما توجهی نمی کرد و همچنان 
فحش می داد. به خاطر رفتارهای او عصبانی شدم و با دستم گردنش را 
گرفتم و پیچاندم. ناگهان متوجه ش��دم جواد روی زمین افتاده اس��ت. 
نزدیکش شدم، دیدم نفس نمی کشد. آنجا بود که متوجه شدم گردنش 
شکسته و فوت شده است.« با ثبت اظهارات متهم، تحقیقات بیشتر درباره 

جزئیات حادثه ادامه دارد.

کالهبرداری میلیاردی
 با رسیدساز جعلی

م�رد فریب�کار ک�ه ب�ا رسیدس�از جعلی دس�ت ب�ه کالهب�رداری 
میلیاردی از کس�به شهرس�تان نجف آباد زده بود، بازداش�ت ش�د.

به گزارش جوان، سرهنگ میثم گوهري آراني، فرمانده انتظامي شهرستان 
نجف آباد گفت: چندی قبل شکایت های مشابهی درباره کالهبرداری به 
شیوه رسیدس��از جعلی به مأموران پلیس گزارش شد. بررسی ها در این 
باره نش��ان داد مردی پس از خرید مواد غذایی، لوازم خانگی و پوش��اک 
با ادعای اینکه پول را با اپلیکیش��ن های بانکی گوشی تلفن همراه واریز 
کرده، رسید واریز را به فروشنده نشان داده و کاالها را با خود برده است، 
اما مشخص شده که پول به حساب فروش��نده واریز نشده و به این شیوه 
از آنها کالهبرداری کرده است. یکی از شاکیان توضیح داد: من فروشگاه 
لوازم خانگ��ی دارم، مردی برای خرید ل��وازم خانگی وارد ش��د و بعد از 
بررسی لوازمی که برای فروش داشتم، چند قلم کاال خرید. او گفت کارت 
عابربانکش را همراه خودش نیاورده و اجازه خواست که پول را از طریق 
گوش��ی تلفن همراهش به حس��ابم واریز کند که قبول کردم. بعد از آن 
مشغول انجام کار با گوش��ی تلفن همراهش شد و لحظاتی بعد گفت که 
مبلغ مورد نظر را به حسابم واریز کرده است. او رسید پول را به من نشان 
داد و گفت که پیامک واریزی به گوش��ی تلفن همراهم ارسال می شود. 
هرچه منتظر ماندم پیامکی برایم ارس��ال نش��د. احتمال دادم به دلیل 
اختالل بانکی باشد برای همین به حرف او اعتماد کردم و کاالهایی را که 
خریده بود به او دادم. بعد از آن راهی عابربانک شدم و از حسابم موجودی 
گرفتم، اما متوجه شدم که پول به حسابم واریز نشده است. فهمیدم آن 
مرد کالهبردار بوده و به این شیوه مرا فریب داده و از من کالهبرداری کرده 

است که از او شکایت دارم.
در شاخه دیگری از بررسی ها و در حالی که شمار شکایت ها به 40 فقره رسیده 
بود، مأموران پلیس با اطالعاتی که شاکیان از متهم در اختیار پلیس گذاشتند 
و بررسی دوربین های مداربسته در این باره تحقیقات بیشتری انجام دادند و 

موفق شدند متهم را شناسایی و او را در مخفیگاهش بازداشت کنند.
س��رهنگ میثم گوهري آراني، فرمان��ده انتظامي شهرس��تان نجف آباد 
گفت: متهم اعتراف کرده به این ش��یوه یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
از فروشندگان کالهبرداری کرده اس��ت. وی از فروشندگان خواست قبل 
از تحویل کاال، حتماً مطمئن شوند پیامک واریز از سرشماره معتبر بانکي 

برایشان ارسال شده است.

مرگ مشکوک پسر جوان
 بررسی می شود

تحقیق�ات پلی�س پایتخ�ت درب�اره علت م�رگ پس�ر جوانی 
ک�ه ب�ه ط�رز مش�کوکی ب�ه کام م�رگ رفت�ه، ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، بامداد روز یک شنبه سوم مهرماه، مأموران پلیس تهران 
از مرگ مشکوک پسر جوانی به نام رامتین در یکی از بیمارستان های شهر 
باخبر و راهی محل شدند. بررسی های اولیه نشان داد ساعتی قبل دو نفر 
از دوستان رامتین، او را با عالئم مسمومیت به بیمارستان منتقل کرده اند. 
بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی، دوستان مقتول که در محل حاضر 
بودند یک به یک مورد تحقیق قرار گرفتند. یکی از آنها که آثار ضرب و 
جرح روی بدنش نمایان بود، گفت: »شب گذشته به یک میهمانی دعوت 
شدیم. در آن میهمانی صاحبخانه بعد از خوردن شام، مشروب سرو کرد. 
همگی مقداری مشروب خوردیم، اما رامتین دست بردار نبود و چند لیوان 
مشروب خورد. هرچه به او تذکر دادیم قبول نکرد و به کارش ادامه داد. 
ساعتی گذشت و متوجه شدیم او حالش خوب نیست. بالفاصله وی را به 
درمانگاهی نزدیک همان خانه بردیم، اما پزشک درمانگاه گفت باید او را به 
بیمارستان منتقل کنیم. وقتی رامتین را به بیمارستان رساندیم بی فایده 
بود و فوت کرد.« با ثبت این اظهارات، مأموران به دلیل آثار جراحات روی 
بدن یکی از دوستان مقتول به آنها مشکوک و هر دو پسر جوان را بازداشت 

کردند. تحقیقات برای مشخص شدن علت دقیق فوت ادامه دارد.

 درخواست اشد مجازات
 برای رمال فریبکار

رم�ال فریبکار ک�ه به اته�ام س�رقت و تع�رض به دخت�ر جوان 
بازداشت ش�ده با درخواس�ت اعدام از سوی ش�اکی مواجه شد.

به گزارش جوان، چندی قبل دختری به نام س��ارا از م��ردی رمال به 
اتهام سرقت و تعرض ش��کایت کرد. دختر 38 ساله گفت: من کارمند 
یک شرکت خصوصی هس��تم و همراه پدر و مادرم زندگی می کنم. با 
وجود اینکه سنم باال رفته موفق به ازدواج نشده ام. در رفت و آمد های 
خانوادگی مدام درباره ازدواج از من سؤال می کنند و این موضوع باعث 
رنجش خاطرم شده بود تا اینکه چند روز قبل با یکی از دوستانم در این 
باره درددل کردم. در وضعیتی قرار گرفته بودم که می خواستم تشکیل 
خانواده بدهم، اما خواستگاری نداشتم. دوستم مردی رمال در شهرک 
کاروان را به من معرفی کرد و گفت او می تواند با یک نسخه سحرآمیز 
بختم را باز کند. او، مرا به این کار تشویق کرد و خواست برای رها شدن 
از مشکلم حتماً به مرد رمال مراجعه کنم که حرفش را قبول کردم. با 
اصرار دوستم بود که راهی خانه مرد رمال شدم و موضوع را با او در میان 
گذاشتم. این مرد بعد از شنیدن حرف هایم گفت که شیاطین انرژی های 
من را طلسم کرده اند و برای شکستن طلسم باید انگشتر  طالیم را  به او 
بدهم. انگشترم را به تازگی 20 میلیون تومان خریده بودم. او گفت انگشتر 
را بعد از شکستن طلسم برمی گرداند برای همین اعتماد کردم و انگشتر 
را به او دادم. یک هفته بعد که برای گرفتن نسخه سحرآمیز به خانه اش 
رفتم گفت شیطان انگشتر را دزدیده است. او مهلت خواست که انگشتر 
را پس بگیرد و س��حرش را باطل کند. مرد رمال قبل از آن خواست که 
سحر شیطان را باطل کند. او گفت برای باطل کردن سحر باید از طریق 
چاکراه ها بختم را باز کند. به همین دلیل دست و پایم را بست و بدون 

توجه به التماس هایم...
شاکی ادامه داد: بعد از آن رمال مرا تهدید کرد که اگر شکایت کنم بختم 
را می بندد و شیاطین را به سراغم می فرستد که من را اذیت کنند. چند 
روز سکوت کردم، اما در این مدت به شدت آسیب روحی دیدم تا اینکه 
تصمیم به شکایت گرفتم. بعد از آن بود که شاکی در حالی که آثار جراحت 
و خراش روی نقاط مختلف بدنش وجود داشت به پزشکی قانونی معرفی 
شد. با مطرح شدن این شکایت، مأموران پلیس به سراغ مرد رمال رفتند و 
متهم را بازداشت کردند. متهم در بازجویی ها اتهامش را انکار کرد. متهم 
در شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می شود و دختر 

جوان نیز برای او درخواست اعدام کرده است.

    محبوبه قربانی 
م�رد قصاب ک�ه در جری�ان آش�نایی با زن�ی جوان، 
شوهر وی را با همدس�تی یکی از دوس�تانش به قتل 
رس�انده ب�ود بازداش�ت و به جرم�ش اعت�راف کرد.

21 تیرماه امسال قاضی محمد جاللی، بازپرس ویژه قتل 
دادس��رای امور جنایی تهران با تماس مأموران کالنتری 
144 جوادیه از قتل مرد جوانی در یک ساختمان مسکونی 
باخبر ش��د و همراه تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به 
محل رفت. ش��واهد اولیه حکایت از آن داشت که یکی از 
ساکنان ساختمان با ضربات متعدد چاقو در پارکینگ به 
کام مرگ رفته است که جس��د به پزشکی قانونی منتقل 
شد. کارآگاهان پلیس با بررسی دوربین های مداربسته و 
بررسی رد خون مقتول دریافتند عامالن حادثه دو مرد و 
موتورسوار هستند که لحظاتی قبل در حالی که نقاب به 
صورت داشتند با کلید وارد ساختمان شده اند. آنها خود را 
به طبقه منفی یک می رسانند و با مقتول درگیر می شوند. 
در آن درگیری یکی از آنها دس��ت به چاق��و و بعد از وارد 
کردن ضربات متعدد به مقتول همراه همدستش از محل 
متواری می شود. مقتول نیز در حالی که خون زیادی از او 
می رفت، دو مرد نقابدار را تا پارکینگ خانه تعقیب می کند، 
ولی بر اثر ش��دت خونریزی  همانجا روی زمین می افتد و 

فوت می کند. 
با ثبت مش��خصات دو مرد نقابدار و ثبت شماره پالک 
موتورسیکلت، عامل قتل شناسایی و بازداشت شد. مرد 
جوان که ساسان نام داشت در شعبه دوم  دادسرای امور 
جنایی تحت بازجویی قرار گرفت. او با اقرار به جرمش 
در ش��رح ماجرا گفت: »مقتول را نمی ش��ناختم و با او 
اختالفی نداش��تم. دو هفته قبل س��وار موتور بودم که 
در یکی از خیابان های اطراف سر جای پارک با مقتول 
درگیر شدم. درگیری با وس��اطت رهگذران تمام شد، 
اما به خاطر فحاش��ی کینه به دل گرفتم و یعقوب را تا 
خانه اش تعقیب کردم و آدرس خانه را یاد گرفتم. سپس 
در این باره با دوستم صحبت کردم و از او  خواستم برای 
انتقام مقابل خانه ش��ان برویم. قدیر قب��ول کرد و روز 
حادثه وقتی به آنجا رفتیم، مقتول در طبقه منفی یک 
ساختمان مشغول کار بود. به محض اینکه با او روبه رو 
 و شدم با هم درگیر شدیم، سپس چند ضربه چاقو زدم 

و فرار کردم.« 
بعد از ثبت ای��ن اظه��ارات از آنجایی که مته��م با کلید 

در س��اختمان را ب��از کرده ب��ود گم��ان می رف��ت او با 
تناقض گویی هایش قصد گمراه ک��ردن پلیس را دارد. به 
این ترتیب همدست او تحت تعقیب قرار گرفت و فردای 

آن روز بازداشت شد. 
قدیر در روند بازجویی ها به بازپرس پرونده گفت: » چند 
روز قبل از حادثه، ساس��ان به دیدنم آم��د و گفت مردی 
مزاحم همسرش شده است. او گفت آدرس خانه آن مرد را 
دارد، سپس از من کمک خواست تا او را گوشمالی دهیم، 
به خاطر اینکه مسئله ناموس��ی بود قبول کردم و همراه 
ساسان مقابل خانه مقتول رفتیم. ساسان کلید داشت و در 
حالی که صورتمان را پوشانده بودیم وارد ساختمان شدیم 
و به محض اینکه با مقتول روبه رو شدیم، ساسان با چاقو 

چند ضربه زد و با هم فرار کردیم.« 
بعد از این توضیحات، ساسان بار دیگر تحت بازجویی قرار 
گرفت. او این بار خالف اظهارات اولی��ه درباره انگیزه اش 
گفت که به خاطر ارتباط با همسر مقتول مرتکب قتل شده 
است. با اقرارهای متهم، همسر مقتول که ژاله نام داشت 
هم بازداشت شد و به همدس��تی با متهم و قتل شوهرش 

اعتراف کرد. 

خیانت به جنایت ختم شد

برابر آراى صادره هيأت هاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اسـت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالك مورد تقاضا به شـرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشـخاص نسبت به صدور سند مالكيت به نام 
متقاضيان اعتراضى داشته باشـند مى توانند ازتاريخ انتشـار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امالك محل تسليم و پس از 
اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواسـت خود را به مرجع 

قضائى تقديم نمايند.
  رديف 1: رأى شـماره 1051– 1401/3/23 آقاى/خانم مجيد افشار فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 391 صادره به شماره ملى 0531207072 در يك سهم مشاع 
از دو سهم مشاع از 72 سـهم 96 شعير شش دانگ مسـتثنيات اراضى مزروعى 
مزرعه شيروان به مساحت مترمربع پالك فرعى از68 اصلى واقع در بخش 7 اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدحسين مظفرى.
  رديف 2: رأى شماره 1475– 1401/4/25 آقاى/خانم محمود اسكندرى فرزند 
اسمعيل به شماره شناسنامه 23 صادره اراك به شـماره ملى 0534078664 در 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 145572,04 مترمربع پالك فرعى 

از14 اصلى واقع در بخش 8 اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
  رديف 3: رأى شـماره 1476– 1401/4/25 آقاى/خانم مسـتانه على پور فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 10123 صادره انديمشك به شماره ملى 1930101384 در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت 4520,60 مترمربع پالك 
فرعى از 14 اصلى واقع در بخش 8 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت سهم االرث مسلم على مردان از مالكيت اكبر على مردان.
  رديف 4:  رأى شماره 1477– 1401/4/25 آقاى/خانم محسن شفيع فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 1712صادره اراك به شماره ملى 0532349271  در سه دانگ 
مشاع از شش دانگ يك قطعه باغ به مسـاحت 4520,60 مترمربع پالك فرعى از 
14 اصلى واقع در بخش 8 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

سهم االرث مسلم على مردان از مالكيت اكبر على مردان.
  رديف 5:  رأى شـماره 1478– 1401/4/25 آقاى/خانـم مهدى على محمدى 
فرزند عزيزاله به شماره شناسنامه 523 صادره به شماره ملى 0533229642 
در شـش دانگ يك قطعه باغچه و عمارت احداثى به مسـاحت 3060 مترمربع 
كه طبق نامه شـماره 31/4/5866-1401/2/24 بنياد مسكن انقالب اسالمى 
اراك مورد تقاضا داراى 50 مترمربع عقب نشـينى در آينده مى باشد پالك 66 
اصلى واقع در بخش 7 اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

محمدجعفر باقرى.
  رديف 6: رأى شماره 1576– 1401/5/8 آقاى/خانم خديجه نصرى فرزند حسين 
به شماره شناسنامه 17 صادره مشهد به شماره ملى 6439914294  در شش دانگ 
يك قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 54778,63  مترمربع پالك 1 فرعى از13 

اصلى واقع در بخش حومه يك اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
  رديف 7: رأى شـماره 1577– 8//1401/5 آقاى/خانم ابراهيـم كريمى فرزند 
تقى به شماره شناسنامه 1615 صادره قره چاى به شـماره ملى 6178711131  در 
شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 64387,92 مترمربع پالك 1 

فرعى از 13 اصلى واقع در بخش يك اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
  رديـف 8: رأى شـماره 1678– 1401/5/22 آقاى/خانم سـيدمهدى مجيدى 
كرهرودى فرزند سيدمحمد به شماره شناسنامه 571 صادره اراك به شماره ملى 
0532238990 در شـش دانگ يك باب گاودارى به مسـاحت 1928,2 مترمربع 

پالك فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 8 اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.

  رديف 9: رأى شـماره 1680– 1401/5/22 آقاى/خانم احمدرضا سميعى فرزند 
عباسعلى به شماره شناسنامه 79 صادره اراك به شـماره ملى 0532910672 در 
شش دانگ يك باب ساختمان به مسـاحت 1783,87 مترمربع پالك فرعى از12 
اصلى واقع در بخش سـه اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

نظامعلى سميعى.
  رديف 10: رأى شماره 1681– 1401/5/22 آقاى/خانم محمود داودآبادى فرزند 
حسن به شـماره شناسـنامه 39 صادره اراك به شـماره ملى 0533810371 در 
شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 293254,98 مترمربع پالك 
فرعى از 319 اصلى واقع در بخش 6 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت حسن داودآبادى و غالمحسين داووديان مقدم.
  رديف 11: رأى شـماره 1682– 1401/5/22 آقاى/خانـم ابوالفضل بابائى فرزند 
صفرعلى به شـماره شناسـنامه 188 صادره به شـماره ملى 0533431484 در 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 65740,00 مترمربع پالك فرعى 

از 107 اصلى واقع در بخش 7 اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
  رديف 12: رأى شـماره 1791– 1401/5/30 آقاى/خانم ابوالفضـل بابائى فرزند 
صفرعلى به شـماره شناسـنامه 188 صادره به شـماره ملى 0533431484 در 
شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 51957 مترمربع پالك فرعى 

از107 اصلى واقع در بخش 7 اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
  رديف 13: رأى شماره 1804– 1401/5/31 آقاى/خانم رحمن حسينخانى هزاوه 
فرزند على به شماره شناسنامه 48 صادره مركزى به شماره ملى 0534440126 در 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 108610,70 مترمربع پالك فرعى 
از 14 اصلى واقع در بخش حومه يك اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت هيبت اله حجتى امامى.
  رديف 14: رأى شـماره 1805– 1401/5/31 آقاى/خانم غريب اله سلطانى مقدم 
فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 6 صادره اراك به شماره ملى 0533889790 
در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 70892,59 مترمربع پالك 2 
فرعى از 4 اصلى واقع در بخش حومه يك اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از 

محل مالكيت محمد نبى حسينى مرادآبادى و طوران خانم.
  رديـف 15: رأى شـماره 1870– 1401/6/5 آقاى/خانم مرتضـى نعيمى فرزند 
مرادعلى به شـماره شناسـنامه 14 صـادره به شـماره ملـى 0622186434 در 
شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 61,35 مترمربع پالك 10 فرعى از 3428 

اصلى واقع در بخش يك اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى. 
  رديف 16: رأى شماره 1871– 1401/6/5 آقاى/خانم ابوطالب شهسوارى فرزند 
محمدمهدى به شماره شناسـنامه 2صادره اراك به شماره ملى 0622139320 در 
شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 121,25مترمربع پالك فرعى از4115 اصلى 

واقع در بخش يك اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى. 
  رديف 17: رأى شماره 1917– 1401/6/13 آقاى/خانم حسين دانايى فرزند قربان 
به شماره شناسنامه 244صادره به شماره ملى 0519661656در شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 141,94مترمربع پالك فرعى از3924 اصلى واقع در بخش يك 

اراك از خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت كمال ميرعابدينى. 
  رديـف 18: رأى شـماره 1990– 1401/6/19 آقاى/خانم ليال قريـب فرزند على 
به شـماره شناسـنامه 1654صـادره اراك به شـماره ملـى 0532535537در 
شش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 139,97مترمربع پالك فرعى از 3924 

اصلى واقع در بخش يك اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى. 
 تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1401/6/22

 تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/7/6
رئيس ثبت اسناد منطقه يك اراك - محمدحسين عبدى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى(نوبت 109)

م. الف:456

نوبت  دوم  

مفقودى
كارت شناسـايى خودروى پژو 207 مدل 1389 رنگ 
خاكسـترى متاليك  بـه شـماره پالك  ايـران68-
549م33 و شـماره موتور 13389010903 و شـماره 
شاسى NAAR03FE5AJ950841 متعلق به فريد 
البرز امام مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانى خودروى پرايـد 131SLمدل 
1390 رنگ سـفيد روغنى  به شـماره پـالك ايران21-
835ط14 و شـماره موتور 3903592 و شـماره شاسى 
S3412289830397 متعلق به وحيد آغول مفقود شده 
البرز و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
كارت ملـى اينجانـب عصمـت نـوروزى فرزنـد 
محمدحسـين متولـد  1366/12/1با شـماره ملى 
1882323114 و شماره شناسنامه 1733 صادره از 
شوشتر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز  

برابر آراى صادره هيأت هاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اسـت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالك مورد تقاضا به شـرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشـخاص نسبت به صدور سند مالكيت به نام 
متقاضيان اعتراضى داشته باشـند مى توانند ازتاريخ انتشـار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امالك محل تسليم و پس از 
اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواسـت خود را به مرجع 

قضائى تقديم نمايند.
  رديف 1: رأى شـماره 1051– 1401/3/23 آقاى/خانم مجيد افشار فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 391 صادره به شماره ملى 0531207072 در يك سهم مشاع 
از دو سهم مشاع از 72 سـهم 96 شعير شش دانگ مسـتثنيات اراضى مزروعى 
مزرعه شيروان به مساحت مترمربع پالك فرعى از68 اصلى واقع در بخش 7 اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدحسين مظفرى.
  رديف 2: رأى شماره 1475– 1401/4/25 آقاى/خانم محمود اسكندرى فرزند 
اسمعيل به شماره شناسنامه 23 صادره اراك به شـماره ملى 0534078664 در 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 145572,04 مترمربع پالك فرعى 

از14 اصلى واقع در بخش 8 اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
  رديف 3: رأى شـماره 1476– 1401/4/25 آقاى/خانم مسـتانه على پور فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 10123 صادره انديمشك به شماره ملى 1930101384 در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت 4520,60 مترمربع پالك 
فرعى از 14 اصلى واقع در بخش 8 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت سهم االرث مسلم على مردان از مالكيت اكبر على مردان.
  رديف 4:  رأى شماره 1477– 1401/4/25 آقاى/خانم محسن شفيع فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 1712صادره اراك به شماره ملى 0532349271  در سه دانگ 
مشاع از شش دانگ يك قطعه باغ به مسـاحت 4520,60 مترمربع پالك فرعى از 
14 اصلى واقع در بخش 8 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

سهم االرث مسلم على مردان از مالكيت اكبر على مردان.
  رديف 5:  رأى شـماره 1478– 1401/4/25 آقاى/خانـم مهدى على محمدى 
فرزند عزيزاله به شماره شناسنامه 523 صادره به شماره ملى 0533229642 
در شـش دانگ يك قطعه باغچه و عمارت احداثى به مسـاحت 3060 مترمربع 
كه طبق نامه شـماره 31/4/5866-1401/2/24 بنياد مسكن انقالب اسالمى 
اراك مورد تقاضا داراى 50 مترمربع عقب نشـينى در آينده مى باشد پالك 66 
اصلى واقع در بخش 7 اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

محمدجعفر باقرى.
  رديف 6: رأى شماره 1576– 1401/5/8 آقاى/خانم خديجه نصرى فرزند حسين 
به شماره شناسنامه 17 صادره مشهد به شماره ملى 6439914294  در شش دانگ 
يك قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 54778,63  مترمربع پالك 1 فرعى از13 

اصلى واقع در بخش حومه يك اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
  رديف 7: رأى شـماره 1577– 8//1401/5 آقاى/خانم ابراهيـم كريمى فرزند 
تقى به شماره شناسنامه 1615 صادره قره چاى به شـماره ملى 6178711131  در 
شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 64387,92 مترمربع پالك 1 

فرعى از 13 اصلى واقع در بخش يك اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
  رديـف 8: رأى شـماره 1678– 1401/5/22 آقاى/خانم سـيدمهدى مجيدى 
كرهرودى فرزند سيدمحمد به شماره شناسنامه 571 صادره اراك به شماره ملى 
0532238990 در شـش دانگ يك باب گاودارى به مسـاحت 1928,2 مترمربع 

پالك فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 8 اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.

  رديف 9: رأى شـماره 1680– 1401/5/22 آقاى/خانم احمدرضا سميعى فرزند 
عباسعلى به شماره شناسنامه 79 صادره اراك به شـماره ملى 0532910672 در 
شش دانگ يك باب ساختمان به مسـاحت 1783,87 مترمربع پالك فرعى از12 
اصلى واقع در بخش سـه اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

نظامعلى سميعى.
  رديف 10: رأى شماره 1681– 1401/5/22 آقاى/خانم محمود داودآبادى فرزند 
حسن به شـماره شناسـنامه 39 صادره اراك به شـماره ملى 0533810371 در 
شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 293254,98 مترمربع پالك 
فرعى از 319 اصلى واقع در بخش 6 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت حسن داودآبادى و غالمحسين داووديان مقدم.
  رديف 11: رأى شـماره 1682– 1401/5/22 آقاى/خانـم ابوالفضل بابائى فرزند 
صفرعلى به شـماره شناسـنامه 188 صادره به شـماره ملى 0533431484 در 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 65740,00 مترمربع پالك فرعى 

از 107 اصلى واقع در بخش 7 اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
  رديف 12: رأى شـماره 1791– 1401/5/30 آقاى/خانم ابوالفضـل بابائى فرزند 
صفرعلى به شـماره شناسـنامه 188 صادره به شـماره ملى 0533431484 در 
شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 51957 مترمربع پالك فرعى 

از107 اصلى واقع در بخش 7 اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
  رديف 13: رأى شماره 1804– 1401/5/31 آقاى/خانم رحمن حسينخانى هزاوه 
فرزند على به شماره شناسنامه 48 صادره مركزى به شماره ملى 0534440126 در 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 108610,70 مترمربع پالك فرعى 
از 14 اصلى واقع در بخش حومه يك اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت هيبت اله حجتى امامى.
  رديف 14: رأى شـماره 1805– 1401/5/31 آقاى/خانم غريب اله سلطانى مقدم 
فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 6 صادره اراك به شماره ملى 0533889790 
در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 70892,59 مترمربع پالك 2 
فرعى از 4 اصلى واقع در بخش حومه يك اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از 

محل مالكيت محمد نبى حسينى مرادآبادى و طوران خانم.
  رديـف 15: رأى شـماره 1870– 1401/6/5 آقاى/خانم مرتضـى نعيمى فرزند 
مرادعلى به شـماره شناسـنامه 14 صـادره به شـماره ملـى 0622186434 در 
شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 61,35 مترمربع پالك 10 فرعى از 3428 

اصلى واقع در بخش يك اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى. 
  رديف 16: رأى شماره 1871– 1401/6/5 آقاى/خانم ابوطالب شهسوارى فرزند 
محمدمهدى به شماره شناسـنامه 2صادره اراك به شماره ملى 0622139320 در 
شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 121,25مترمربع پالك فرعى از4115 اصلى 

واقع در بخش يك اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى. 
  رديف 17: رأى شماره 1917– 1401/6/13 آقاى/خانم حسين دانايى فرزند قربان 
به شماره شناسنامه 244صادره به شماره ملى 0519661656در شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 141,94مترمربع پالك فرعى از3924 اصلى واقع در بخش يك 

اراك از خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت كمال ميرعابدينى. 
  رديـف 18: رأى شـماره 1990– 1401/6/19 آقاى/خانم ليال قريـب فرزند على 
به شـماره شناسـنامه 1654صـادره اراك به شـماره ملـى 0532535537در 
شش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 139,97مترمربع پالك فرعى از 3924 

اصلى واقع در بخش يك اراك از محل مالكيت مشاعى متقاضى. 
 تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1401/6/22

 تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/7/6
رئيس ثبت اسناد منطقه يك اراك - محمدحسين عبدى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى(نوبت 109)

م. الف:456

نوبت  دوم  

مفقودى
كارت شناسـايى خودروى پژو 207 مدل 1389 رنگ 
خاكسـترى متاليك  بـه شـماره پالك  ايـران68-

549م33 و شـماره موتور 13389010903 و شـماره 
شاسى NAAR03FE5AJ950841 متعلق به فريد 
البرز امام مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانى خودروى پرايـد 131SLمدل 
1390 رنگ سـفيد روغنى  به شـماره پـالك ايران21-

835ط14 و شـماره موتور 3903592 و شـماره شاسى 
S3412289830397 متعلق به وحيد آغول مفقود شده 
البرز و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
كارت ملـى اينجانـب عصمـت نـوروزى فرزنـد 
محمدحسـين متولـد  1366/12/1با شـماره ملى 
1882323114 و شماره شناسنامه 1733 صادره از 
شوشتر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز  

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

      گفت وگو با متهم
سابقه داری؟

خیر. 
چه شغلی داشتی؟

قصاب بودم، اما مسافرکشی هم می کردم.
چطور با همسر مقتول آشنا شدی؟

اولین بار او را به عنوان مسافر سوار کردم. 
بعد..

در مسیر آن زن از من خواست گوش��ی ام را به او بدهم تا تماس بگیرد. 
بعد از تماس سر صحبت باز شد و گفت با شوهرش اختالف دارد. همین 
بهانه آشنایی ما شد و مدتی با هم تلفنی صحبت می کردیم تا اینکه قرار 

مالقات گذاشتیم. 
چه شد تصمیم به قتل گرفتی؟

پیشنهاد ژاله بود. او می گفت اگر شوهرش را به قتل برسانم، می توانیم با 
هم ازدواج کنیم. از آنجایی که به او عالقه مند شده بودم، قبول کردم. 

از نقشه قتل بگو.
طبق نقش��ه کلید س��اختمان را از ژاله گرفتم تا در فرصت مناسب وارد 
خانه شوم. آن روز ژاله تماس گرفت و گفت شوهرش در طبقه منفی یک 
مشغول کار است. همراه قدیر صورتمان را برای اینکه شناسایی نشویم، 
پوشاندیم و به آن خانه رفتیم. وقتی با مقتول روبه رو شدم چند ضربه به 

او زدم و فرار کردیم.
پشیمان نیستی؟

چرا، امیدوارم اولیای دم مرا ببخشند. فریب خوردم. 

    فاطمه صبور 
مرد جوانی که به خاط�ر متلک پرانی  مرد 
رهگذر را با شیش�ه نوشابه به قتل رسانده 

بود، دستگیر شد. 
روز شنبه، دوم مهرماه امس��ال مأموران پلیس 
تهران از قتل مرد جوانی در خیابان کمیل باخبر و 
راهی محل شدند. وقتی مأموران به محل حادثه 
رسیدند با جسد مرد 34 ساله به نام یزدان روبه رو 
شدند که با ضربه شیشه شکس��ته کشته شده 
بود. جسد به پزش��کی قانونی منتقل شد و یکی 
از ش��اهدان حادثه که در محل حضور داش��ت 
مورد تحقیق قرار گرفت. او در توضیح به مأموران 

گفت: »مشغول کاسبی 
بودم که متوجه درگیری 
دو مرد جوان ش��دم. به 
خاطر سروصدا و فریاد 
آنها از مغازه بیرون رفتم. 
ناگهان متوجه ش��دم 
یکی از آنها در حالی که 
به ش��دت عصبانی بود 
شیشه نوشابه شکسته را 
به مقتول زد و فرار کرد. 
همراه دیگر افرادی که 
در آنجا حاضر بودند او را 
دنبال کردیم، اما موفق 
نشدیم آن مرد را بگیریم 
و فرار کرد. همان موقع با 
اورژانس تماس گرفتیم، 
اما وقتی عوامل اورژانس 
آمدند کار از کار گذشته 
بود و مرد ج��وان بر اثر 
ش��دت خونریزی فوت 

کرده بود.« 

بعد از این توضیحات، مأم��وران تحقیقات خود 
را برای شناسایی عامل قتل آغاز کردند تا اینکه 
با رصد دوربین های مداربس��ته در محل حادثه 
و چهره نگاری در اداره پلیس، متهم شناسایی و 

بازداشت شد. 
متهم که بیژن نام دارد ابتدا جرمش را انکار کرد، 
اما در بازجویی های فنی به قتل اعتراف کرد و در 
شرح ماجرا گفت: »آن روز برای خرید به خیابان 
کمیل رفتم و در مسیر با مقتول روبه رو شدم. او 
را نمی شناختم و او هم مرا نمی شناخت. مقتول 
بی دلیل و بدون هیچ انگیزه ای تا مرا دید متلک 
انداخت. علت را پرس��یدم که شروع به تمسخر 
کرد. با این رفتار عصبانی 
ش��دم و با صدای بلند 
اعتراض کردم. مقتول 
وقتی صدای مرا شنید 
فریاد کشید، سپس یک 
شیشه نوشابه به طرفم 
پرتاب کرد. شیشه روی 
زمین افتاد و شکست. از 
شدت عصبانیت کنترل 
اعصابم را از دست دادم، 
سپس شیشه شکسته را 
از روی زمین برداشتم 
و به داخل بدن مقتول 
فرو ب��ردم. همان موقع 
فرار ک��ردم، اما پلیس 
مرا شناسایی و دستگیر 

کرد. 
با اقرارهای متهم، پرونده 
برای بررسی های بیشتر 
در اختی��ار کارآگاهان 

پلیس قرار گرفت. 

کشف 142 قبضه سالح در تبریز
فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف  142 قبضه 

سالح  خبر داد.
به گزارش جوان، سردار رحیم جهانبخش گفت: مأموران پلیس 
تبریز در جریان اجرای طرح مبارزه با سالح و مهمات غیرمجاز و 
تقویت مؤلفه های امنیت عمومی موفق شدند افرادی را که در زمینه 
خرید و فروش سالح غیرمجاز  فعالند و قصد ایجاد ناامنی داشتند، 
شناسایی و در بازرسی از مخفیگاه متهمان 142  قبضه سالح کشف 
کنند. وی ادامه داد: مأموران موفق شدند این باند را متالشی و هفت 

نفر را بازداشت کنند که تحقیقات از آنها جریان دارد.

عامل شهادت مأمور پلیس 
پای میز محاکمه 

عامل شهادت مأمور پلیس 
در شهرستان رامیان استان 
گلس�تان در دادگاه کیفری 
یک استان محاکمه می شود.

ش��هید عل��ی س��روانی از 
مأم��وران پلیس شهرس��تان 
 رامیان در استان گلستان بود 
که 25 شهریور با اصابت گلوله 
هدف قرار گرفت و به شهادت 
رسید. ش��ب حادثه، مأموران 
پلیس با دریافت تماس از مرکز فوریت های پلیس از حادثه نزاع خانوادگی 
در یکی از محله ها باخبر و در محل حاضر شدند. همزمان با حضور پلیس 
بود که یکی از شرکت کنندگان در نزاع شروع به تیراندازی به سوی مأموران 
کرد که شهید س��روانی هدف اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. 
همزمان با وقوع حادثه، مأموران پلیس در محل حاضر شدند و عامل حادثه و 

شرکت کنندگان در نزاع را بازداشت کردند. 
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: با کامل شدن 
تحقیقات در مدت ش��ش روز کیفرخواس��ت پرونده صادر و پرونده برای 
محاکمه و صدور رأی به دادگاه کیفری یک گنبدکاووس فرستاده شده است. 
وی ادامه داد: به مقامات قضایی توصیه کرده ایم در کوتاه ترین زمان ممکن 

حکم دادگاه صادر شود.

قتل به  خا طر  متلک  پرانی


