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شهروند| مردی که اقدام به ســرقت طالهای مادرش کرده بود ،در مترو دستگیر شد .سرهنگ علی راقی فرمانده یگان انتظامیمتروی پایتخت
دراینباره گفت« :چندی پیش هنگام تردد مسافران از گیتهای ورودی ایستگاه مترو ،مأموران انتظامی مستقر درایستگاه به رفتار مسافری که ساکی
در دست داشته و دارای اضطراب شدیدی بود ،مشکوک شدند و به همین دلیل برای بررسیموضوع وارد عمل شده و این فرد را به دفتر پلیس مستقر در
ایستگاه مترو دعوت کردند ».متهم در بازجویی اولیه پاسخ درستی بهسواالت پلیس نمیداد .کیف و ساک متهم مورد بازرسی قرار گرفت که در جریان
بازرسی از آن مقدار7میلیون تومان وجه نقدکشف ش د.متهم با مشاهده شواهد و ادله لب به اعتراف گشود و گفت که طال و جواهرات مادرش را به سرقت
برده و به مبلغیارزانتر از قیمت بازار به فروش رسانده است .با پولش هم یک موتورسیکلت خریده و مابقی آن هم7میلیون تومان بود که درساک کشف
ت.
ت.اینفردپسازاعترافصریحبهجرمارتکابی،برایانجامتحقیقاتتکمیلیدراختیارمأمورانکالنتری ۱۳۳شهرزیباقرارگرف 
شدهاس 

دستگیری
مردی با ساک
 ۷میلیونی در
مترو

در روزهای پس از بروز یک
حادثه ،کودکان به حمایت و
مراقبت بیشتری نیاز دارند.
ممکن است خیلی بترسند و
فشار زیادی به آنها وارد شده
باشد.

ذرهبین
اقدام به خودکشی پس از آزار و اذیت
شهروند| پسر جوانی که با وعده ازدواج دختری را
فریب داده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود ،دســتگیر
شد .دختر جوان پس از نقشه سیاه خواستگار فریبکار
دست به خودکشی زد.
چندی پیش پروندهای از شــعبه ششــم دادگاه
کیفری یک تهران مبنی بر اینکه خانم جوانی حدودا
 ۲۰ساله توســط جوانی به نام علیرضا متولد ۱۳۷۱
مورد آزار و اذیت قرار گرفته اســت ،به اداره شانزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شــد که با حضور
والدین دختــر جوان در اداره شــانزدهم ،کارآگاهان
اطالع پیدا کردند این دختر با تهیه نوشیدنی مسموم
اقدام به خودکشــی کرده که خوشــبختانه با انتقال
سریع به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی از مرگ
نجات پیدا کــرده و درحال حاضــر درحال تکمیل
اقدامات درمانی است.
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
برای انجام تحقیقات به بیمارستان اعزام شدند و دختر
ن سال
جوان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت« :بهم 
گذشته بود که از طریق فضای مجازی با علیرضا آشنا
شــدم .ابتدا ارتباط ما در حد چند پیام کوتاه بود ،تا
اینکه این ارتباط هر روز بیشتر و بیشتر شد و نهایتا
برای نخســتین بار در داخل پارک با یکدیگر مالقات
کردیم .مدتی از آشنایی من و علیرضا گذشت و در این
مدت عالقه شدیدی به او پیدا کردم ،تا اینکه یک روز
علیرضا مدعی قصد خود برای ازدواج با من شــد و به
من پیشنهاد ازدواج داد و من نیز بالفاصله پیشنهاد او
را قبول کردم .مدتی بعد یک روز علیرضا به من گفت
که قصد داردتا مرا به خانوادهاش معرفی کند و به این
ترفند مرا به خانهشان در محدوده فلکه دوم صادقیه
برد .به علیرضا اعتماد کامل داشــتم و به هیچ عنوان
فکر نمیکردم که او یک روز قصد فریب مرا داشــته
باشد .زمانی که وارد خانه شدیم ،متوجه شدم علیرضا
به دروغ مرا به داخل خانه کشانده و خانوادهاش آنجا
نیستند .قصد داشــتم از خانه خارج شوم ،اما علیرضا
در خانه را قفل کرده بود و به زور مرا مورد آزار و اذیت
قرار داد».
مریم درخصوص اقدام اخیرش برای پایان دادن
به زندگی خود نیز گفت« :پس از آن ماجرا چندین
نوبت با علیرضــا صحبت کرده و از او درخواســت
کردم تا به قول خودش برای ازدواج عمل کند ،اما
او هر بار بهانهای میآورد تا اینکه تلفن همراهش
خاموش شد و دیگر پاســخ تماسهای مرا نداد .از
یک ســو همه چیز برایم تمام شــده بود و از سوی
دیگر نیز نمیتوانســتم واقعیت را بــه پدر و مادرم
در میان بگذارم و به همین علت تصمیم گرفتم به
زندگی خود پایان دهم».
در ادام ه رســیدگی بــه پرونده ،کارآگاهــان اداره
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با شناسایی محل
سکونت علیرضا در فلکه دوم صادقیه به این محل اعزام
شدند و روز گذشــته او را دستگیر و به اداره شانزدهم
پلیس آگاهــی تهران بزرگ منتقل کردنــد .او نیز با
مشاهده شاکی و شواهد موجود به فریب شاکی اقرار
کرد.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ،معاون مبارزه
با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این
خبر گفت« :قرار قانونی از سوی مقام قضائی در مورد
این متهم صادر شــده و متهم برای انجام تحقیقات
تکمیلی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفته است».
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی

نوبت دوم
شماره مجوز5/323 :
برابر رای شماره  97/11/7 -139760317001005161صادره از هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز
خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره -601/96/17784
 96/7/4اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان خوزستان و نامه شماره
 97/5/29-97/170/179987روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به
متقاضی آقای یوسف محمدی اهوازی فرزند طاهر بشماره شناسنامه 176صادره
از اهواز به شماره ملی  1755432453در ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت 227/08مترمربع در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز
خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به نام وی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/09
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/02/25
اکبر افشین

تنها جانباخته و مصدومان حادثه .این حکم یعنی قاضی و
دادگاه مهــدی قائدی را راننده و مقصر حادثهتشــخیص
دادهاند .هرچند هنوز این فوتبالیست جوان خودش زیربار
اینموضوعنرفتهورانندگیاشراانکارمیکند.امابههرحال
حکم بدوی صادر شده و این یعنی مهدی مقصر این حادثه
بودهاست.
از همان لحظه وقوع حادثه و مــرگ تلخ احمد تاکنون
منتظربودند،منتظرمهدی،تااصلماجرارابرایآنهاتعریف
کند .به آنها بگوید که چطور ماشین واژگون شد ،چه کسی
پشــت رل بود واحمد در لحظه حادثه کجا نشسته بود .اما
همه اینها در حد انتظار باقــی ماند ،انتظاری که هیچوقت
برآورده نشــد .نه مهدی ماجرا را برای آنها تعریف کرد و نه
حتی همدردی با آنها شد .همینهم شد تا دلخوری خانواده
شاکری از آنها بیشتر شود ،هرچند آن طور که مادر احمد
شاکری میگوید این دلخوری باعث نشد که آنها راضی به
زندان افتادن مهدی شــوند« :من و همسرم اصالدوست
نداشتیم که مهدی زندانی شود .برای ما فقط روشن شدن
حقیقت مهم بود .ما دوست داشتیمکه مهدی خیلی رک
همه ماجرا را برای ما تعریف میکرد .او با پســر من سر یک
سفره مینشســت،من مثل مادرش بودم ،اصال ما در یک
ســاختمان زندگی میکردیم .این توقع زیادی نبود که او
مثلقبل با ما رفتار کند ».این مادر در ادامه صحبتهایش

سکوت دختر همراه
دخترمهدی قائدی
در تصادف شکست
«الم» که در زمان مرگ احمد شاکری
در اتومبیل بوده نمیخواهد
از راننده خودرو حرفی بزند

امیرحسینخواجوی|فقطمیخواهدحقیقترابداند.
اینکه آن روز چه کسی پشت فرمان بود وچطور در جادهای
صاف و هموار آن تصادف وحشــتناک رخ داد .حرفهای
زیادی شــنیده ،از بیتقصیر بودن مهدی تا سرخوشــی و
جنون ســرعت همه 5سرنشــین آن خودروی لعنتی .اما

هیچکدام رابــاور ندارد .نه او و نه خانــوادهاش .آنها فقط به
دنبال حقیقت ماجرا بودند تا بفهمند چطور پسرشاندر آن
حادثه جان باخت .اما بیش از یکسال طول کشید .پس از
کلی کش و قوس باالخره حکمصادر شد .یکسال حبس
تعزیری ،همراه با  200ساعت کار اجباری و پرداخت دیه به

پایان سکوت «الم»

اما در آن ماشین فقط مهدی و احمد حضور نداشتند ،سه نفر دیگر هم بودند.
امین ،علی و دختری به نام«ل».امین و علی کم و بیش درباره آن حادثه و اتفاقات
آن صحبت کردهاند ،هرچند ،اظهارات این دو نفرهم چندان به رمزگشایی اصل
ماجراکمکینکرد.امااللهتنهازنسرنشینآنماشینکهتاکنونباهیچرسانهای
درباره آن حادثه صحبت نکرده است .او یکی از آسیبدیدگان همان حادثه است،
بااین همه در این مدت ترجیح داده سکوت کند و به دور از جنجال مراحل قضائی
پرونده را باکمک پدرش پیگیری کند .اما این دختر بعد از یکسال لب به سخن
گشودوجزییاتآنحادثهرادرگفتوگوبا«شهروند»فاشکرد.

هم سرعت باال بود و هم کنترل ماشین از دست رفت .وقتی ماشین واژگون شد
مندیگرچیزینفهمیدم.

هیچیبابچههابیرونرفتهبودیم.درمسیربازگشتبودیمکهایناتفاقافتاد.

 من یک روز کامل بیهوش بودم .بعد هم که چشمانم را باز کردم خودم را روی

آن روز چه اتفاقی افتاد؟

ســیما فراهانی| نصاب در و پنجره ،یــک موادفروش
حرفــهای از آب درآمد .مردی که در قالبســرایدار امین و
معتمد محل و نصاب در و پنجره بود ،مواد مخدر و شیشــه
توزیعمیکرد.شیشههاومشروباتالکلیراباخودرویوانتش
در محل پخش میکرد و هیچکس هم به اومظنون نمیشد.
اما درنهایت پس از گذشت سهسال این مواد فروش حرفهای،
در دامکارآگاهان پلیس آگاهی مواد مخدر پایتخت گرفتار
شد و در بازجوییها به جرم خود اعترافکرد .از این مرد جوان
 10خــودروی لوکس و 30هزار دالر گردش مالی حســاب
بانکیاشکشفشد.بسیارشبیهکاراکترناصرخاکبازدرفیلم
متریشیشونیم.
چند وقت پیش بود کــه اهالی محلهای در غرب پایتخت،
رفت و آمدهای مشکوک یکســرایدار را به پلیس گزارش
کردند.آنهاباعنواناینکهدراینمکانمشروباتالکلیتوزیع
می شــود ،موضوع را به پلیس اطالع دادند .ماموران پلیس
امنیتعمومیتهرانبزرگهمبادریافتاینخبردرخصوص
تهیه و توزیع مشروبات الکلی از سوي مردی به نام «بهنام»،
بايک خودروی وانت در محدودههــای غرب تهران و تحت
پوشــش تعميرکار و نصاب در وپنجره ،موضوع را در دستور
کارخودقراردادن د.
ماموران پلیس به صورت شــبانهروزی ایــن فرد را تحت
کنترل خود قرار دادند ویک هفته تمام رفت و آمدهای او را
بررسیکردندتااینکهدرطولتحقیقاتانجامشدهمشخص
شد ،این متهم عالوه بر توزیع مشروبات الکلی در امر تهیه و
توزیع مواد مخدرروانگردان ازجمله شیشه ،نیز فعالیت دارد.
همین مسأله سرنخهای جدیدی را در اختیارماموران پلیس
امنیت عمومی پایتخت قرار دا د. با انجام تحقیقات محسوس
و نامحســوس درنهایت ماموران پایگاه پنجم پلیس امنیت

رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
__________________________________
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی

نوبت دوم
شماره مجوز5/320 :
برابر رای شماره  97/12/4 -139760317001005650صادره از هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز
خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره -601/96/17784
 96/7/4اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان خوزستان و نامه شماره
 97/5/29-97/170/179987روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به
متقاضی آقای ناصر حویزاوی فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه  8029صادره
از دشت آزادگان به شماره ملی  1987807979در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت 105/66مترمربع در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش 7
اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به نام وی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/09

به «شــهروند» میگوید« :اما چشم من به درخشک شد،
مادر مهدی فقط  5دقیقه در مراســم ختم پسر من حاضر
شد و دیگر هیچ .مهدی هم بهما اساماس داد که هر اتفاقی
افتاده بیمه دیه احمد را پرداخت میکند .بعد هم که دروغ
و شایعهدرباره این حادثه تمامی نداشت .خیلیها ماجرا را
رنگی دیدند .یعنی قرمز و آبی ،اما اصال موضوعاین نیست.
مگر اشتباه مهدی پای باشگاه استقالل نوشته میشود ،من
و همسرم در این مدت با اینهمه دغدغه سعی کردیم تا این
اینسوءتفاهمرابرطرفکنیم.ضمناینکهفراموشنکنید،
خانوادهداغدارماهستیم».بهگفتهاینمادراودرجلسهآخر
و اعالم حکم دادگاه حضور داشته و قبل از آنهم به قاضی
گفته که اصال دنبال به زندان افتادن مهدی نیســت« :من
چندبار به قاضی گفتم که برایمن و همسرم فقط روشن
شدنماجرامهماست،نهزندانیشدنمهدی.حتیحکمی
که برای اوصادر شــد3،سال بود2،سال آن به 200ساعت
کار اجباری تغییر کرد .» با این همه اما وکیل مهدی قائدی
معتقد است که حکم مهدی میشکند .نادر آران همچنان
بر بیگناهی موکلش در این حادثه تأکید دارد و میگوید
این حکم در دادگاه تجدید نظــر برمیگردد« :من وکالت
پروندههای زیادی را برعهده داشتم ،اما در هیچکدام از آنها
اینقدر مطمئن نبودم کهموکلم بیگناه اســت .مطمئن
هستمکهبهزودیحکمبرائتقائدیمیآید .»

تخت بیمارستاندیدم .سه تا از مهرههای گردنم به شدت آسیب دیده بود .سه تا از
دندههایم هم شکسته بود و ریههم آمبولی شد .زانوی پای راستم هم آسیب دیده
بود.حدود 15روزدربیمارستانبوشهربستریبودم.

شماموقعحادثهکجانشستهبودید؟

چهکسیپشتفرماننشستهبود؟

سرعتماشینزیادبود؟

شماازمهدیشکایتکردهاید؟

مننمیتوانمبگویمچهکسیپشتفرماننشستهبود.

منصندلیعقببودم.

یعنیبیهوششدید؟

پدرم بیشــتر پیگیر پرونده بود .البته من هم همراه او در جلسات دادگاه حاضر
بودم ،به جز جلســه آخرکه بوشهر نبودم .البته شنیدم که برای مهدی یکسال
زندان و 360میلیون تومان دیه تعیین کردهاند .البته این مربوط به خانواده شاکر
است.اینکه برای منچه مقداردیه تعیین شدهاسترابهدرستینمیدانم.

سرایدار معتمد ،یک مواد فروش بود با  10ماشین لوکس

ناصرخاکباز با وانت به دام افتاد
عمومیپایتخت،مخفیگاهمتهمرادرمحدودهبزرگراهستاری
شناســایی کرده و با هماهنگیهای انجام شده این متهم را
در مخفیگاهش دســتگیر وخودروی وی را که در پارکینگ
متوقفشدهبودنیزتوقیفکردن د.
خانه متهم هم مورد بازرســی قرار گرفت که طی آن 70
بطریمشروبات الکلی کشف و در بازرسي از خودروی متهم
نیز  60بسته يک کيلوگرمي حاوی موادروانگردان شيشه از
جنسمرغوبکهتولیدخارجیبود،کشفش د.
مواد مخدر کشــف شــده به پلیس مبارزه با مواد مخدر
پایتخت منتقل شــد که پس از تأیید و نظریه کارشناسی از
ســوی این پلیس مشخص شــد که مواد روانگردان مذکور
ازشرق کشور وارد شــده تا در اختیار توزیع کنندگان خرده
فروشموادمخدرقرارگیر د.
ســردار «علي ذوالقدري» رئيس پليس امنيت پایتخت،
با اعالم جزییات این پرونده گفت« :باتوجه به جرایم متعدد
متهم و همچنیــن احتمال ارتباط وی بــا باندهای مذکور،
درحال حاضرمتهم با هماهنگی از سوی مرجع قضائی برای
تحقیقاتپیرامونجرایماحتمالیدیگروی،دراختیارپليس
مبارزهباموادمخدرتهرانبزرگقراردار د. »
فکرنمیکردمدستگیرشوم
سه سالی میشود که در قالب ســرایدار برای این باند کار
میکند .باندی که تعداد اعضای آنمشخص نیست و فقط
یک فرد اصلی در خارج از کشور دارد .کیلو کیلو مواد مخدر
آگهی ثبتی

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/02/25
اکبر افشین
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
____________________________________
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی

نوبت دوم
شماره مجوز5/316 :
برابر رای شماره  97/12/14 -139760317001005875صادره از هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز
خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره -601/96/17784
 96/7/4اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان خوزستان و نامه شماره
 97/5/29-97/170/179987روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به متقاضی
آقای علی فرحانی فرزند ماید بشماره شناسنامه  1038صادره از اهواز به شماره
ملی  1752223039در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 132/20
مترمربع در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری شده
طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به نام وی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی میشود
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در

را دروانت بارش جا به جا میکرد ،چراکه خودروی ســرایدار
و نصــاب در و پنجره هیچگاه توجهکســی را به خود جلب
نمیکند .همین شد که بهنام سهسال تمام مواد و مشروب
فروخت ،بــااعضای باند بزرگ مواد مخــدر همکاری کرد و
به ثروت زیادی دســت به پیدا کرد .بهنام حاالکه در اختیار
پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ قرار دارد ،در گفتوگو
با خبرنگار «شــهروند» ماجرای سهسال تبهکاریهایش را
روایتکرد:
چندوقتاستکهموادفروشیمیکنی؟

سهسال پیش وقتی از کردســتان به تهران آمدم ،با فردی
آشنا شدم که در ازای پول خیلیزیادی از من خواست برایش
موادتوزیعکنم.مبلغشآنقدرزیادبودکهنتوانستمنهبگویم.
اهلکردستانی؟

بله .تا سهســال پیش آنجا زندگی میکردم .بعد از آن با
همسرمبرایکاربهتهرانآمدیم.دریکمجتمعآپارتمانیدر
خیابانپیامبربهعنوانسرایدارمشغولبهکارشدم.
نخستینباراستکهدستگیرمیشوی؟

ازآن طبق دستورات سردسته باند ،آنها را به مشتریهایی که
فروختم.

خودشمعرفیمیکرد،می
خودروی وانت برای خودت بود؟

بله .وانت برای خودم بود.

چطور سهســال تمام با این خودرو مــواد جابهجا
میکردیوکسیبهتوشکنمیکرد؟

من کار نصب پنجره و در را هم انجام میدهم .یک تابلو روی
وانتم نصب کردم و بهعنواننصاب و تعمیرکار در و پنجره در
خیابان تردد میکردم ،برای همین کسی به خودروی من و
وسایلآنشکنمیکرد.
موادهاراکجایخودروجاسازیکردهبودی؟

روی تاج خودرو یک صندوقچه گذاشــته بودم ،کلید هم
داشــت ،خیلی معلوم نبود ،اگر هم معلوممیشد شبیه به
صندوقچهابزارآالتبودوکسیشکنمیکرد.
چقدرپولمیگرفتی؟

درواقع به جای پول مواد خودروی لوکس خارجی تحویل
میگرفتم .دروواقع خودرو را به ناممن میزدند ،تا وارد ایران
شود .وقتی خودروها وارد میشد بعد از مدتی آن را دوباره به
نامفرد اصلی میزدم و سهم خودم را میگرفتم .وضع مالیام
خیلی خوب شده بود .اما برایاینکه کسی به من شک نکند،
در همان سر و وضع سرایداری ماندم.
فکرمیکردیدستگیرشوی؟

بله .من تا قبل از شروع این کار هیچوقت خالف نکرده بودم
و همیشه از راه حالل پول درمیآوردم.

اصال فکرش را هم نمیکردم .سردسته این باند هم به من
اطمیناندادهبودکههیچگاهکسیبهمنشکنمیکند.

فرد اصلی این باند که در خارج از کشــور زندگی میکند،
شیشهها و مشروبات را به تهرانمیفرستاد .من اینجا آنها را
تحویل میگرفتم و در خودروی وانتم جاسازی میکردم .بعد

نه ،من فقط سردسته را میشناختم و با او در فضای مجازی
در ارتباط بودم.

کارتدقیقاچهبود؟

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/09
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/02/25
اکبر افشین
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
____________________________________
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی

نوبت دوم
شماره مجوز5/318 :
برابر رای شماره  97/12/14 -139760317001005871صادره از هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز
خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره -601/96/17784
 96/7/4اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان خوزستان و نامه شماره
 97/5/29-97/170/179987روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به
متقاضی آقای عبداهلل حیائی اهوازی فرزند سلمان بشماره شناسنامه 307
صادره از اهواز به شماره ملی  1752225656در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت 267/05مترمربع در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش 7
اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد
مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی ( مالک رسمی) به نام وی

اعضایدیگراینباندراهممیشناختی؟

محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/09
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/02/25
اکبر افشین
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
____________________________________
مفقودی

کارخانه صالحی پیمان(همدست)
-۱پروانه بهداشتی سس مایونز کم چرب-شماره ۱۱۱۷۵/۵۲:تاریخ91/۰۲/13:
-۲پروانه بهداشتی سس گوجه فرنگی تند-شماره ۱۱۱۹۰/۵۲:تاریخ91/۰۴/2:
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

____________________________________
مفقودی

کارت ملی حسین احمدی به شماره  3920508351و کارت گواهینامه
محمدرضا قائم پناه به شماره 9406517204مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار
ساقط است.

____________________________________
مفقودی

یک فقره مجوز حمل سالح شکاری (ساچمه زنی) مربوط به آقای عبداله
کیشانی فراهانی فرزند عبدالمطلب به شماره سریال  1667326مفقود و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

