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بازداشت دزد سحرخيز
 در پاتوق خالفكاران

م�ردي ك�ه ب�ا دس�تبرد ش�بانه ب�ه خان�ه همسايه ش�ان 
س�رقت ك�رده ب�ود در پات�وق خالف�كاران بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان، سرهنگ كارآگاه علي كنجوريان، رئيس پايگاه ششم 
پليس آگاهي پايتخت توضيح داد: س��اعت 4 بامداد اول تيرماه بود كه 
زن ميانس��الي با مركز فوريت هاي پليس 110 تماس گرفت و گزارش 
يك س��رقت را اعالم كرد. لحظاتي بعد تيمي از مأموران كالنتري 159 
بي س��يم در محل حادثه كه خانه اي در خيابان 17 شهريور بود، حاضر 
شدند. زن ميانسال گفت: لحظاتي قبل من در طبقه اول خانه مان خواب 
بودم. پدر، مادر و خواهرم هم در طبقه همكف خواب بودند كه ناگهان 
متوجه حضور مردي ناشناس در خانه شدم. وقتي دقت كردم، ديدم كه 
آن مرد دزد است و در حال جست وجو در كيف من است. در حالي كه به 
شدت ترسيده بودم از جايم برخاستم كه مرد سارق من را تهديد به مرگ 
كرد و خواست كه گردنبند، دستبند و گوشواره هايم را به او بدهم كه از 
ترس جانم همه را به او دادم. لحظاتي بعد آن مرد با سرقت طالهايم كه 

30 ميليون قيمت داشت از خانه فرار كرد و من پليس را با خبر كردم. 
بعد از مطرح ش��دن ش��كايت و پرونده به دس��تور قاضي براي بررسي 
تخصصي به پايگاه شش��م پليس آگاهي تهران فرس��تاده شد. مأموران 
پليس در جريان تحقيق بيشتر از شاكي موفق شدند متهم را كه يكي از 
همسايه هاي شاكي بود شناسايي كنند. تحقيقات نشان داد كه متهم 
از مدت ها قبل به مصرف مواد مخدر اعتياد دارد و به خانه اي كه پاتوق 
خالفكاران اس��ت رفت و آمد دارد. بعد از به دست آمدن اين اطالعات 
بود كه چند روز قبل مأموران پليس موفق شدند مرد سارق را در پاتوق 
افراد خالفكار بازداشت كنند. متهم كه نعيم نام داشت وقتي در اين باره 
مورد تحقيق قرار گرفت به سرقت از خانه شاكي اعتراف كرد. او گفت: از 
مدت ها قبل به مصرف مواد اعتياد پيدا كردم و براي تأمين هزينه مواد به 
پول نياز داشتم. از آنجا كه بيكار بودم تصميم گرفتم به خانه همسايه مان 
دستبرد بزنم و پول مواد را تأمين كنم براي همين سحرگاه وارد خانه آنها 
شده و در حال جست وجوي پول و طال بودم كه زن صاحبخانه بيدار شد 

با اين حال موفق به سرقت شدم و فرار كردم تا اينكه بازداشت شدم. 
س��رهنگ كارآگاه علي كنجوريان، رئيس پايگاه شش��م پليس آگاهي 
پايتخت گفت: تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم در پايگاه ششم 

پليس آگاهي تهران همچنان در جريان است. 

رها كردن نوزاد مقابل بهزيستي تبريز
نوزادي كه مقابل سازمان بهزيستي شهرستان تبريز رها شده بود 

به شيرخوارگاه تحويل داده شد. 
فرگل صحاف، مديركل بهزيستي آذربايجان شرقي گفت: ساعت15:30 
روز پنج ش��نبه خبر رس��يد كه نوزاد پس��ر پنج روزه اي مقابل سازمان 
بهزيستي رها شده اس��ت كه اين نوزاد در اختيار شيرخوارگاه احسان 

قرار گرفت. 
براساس اين گزارش پيش از كشف نوزاد تصاوير رها شدن اين طفل در 
خيابان منظريه تبريز در فضاي مجازي دست به دست مي شد. براساس 
تصاوير منتشر شده مادر نوزاد در نامه اي از عدم توانايي مالي الزم براي 
بزرگ كردن اين نوزاد خبر داده و درخواست كرده بود به يك خانواده 

خوب تحويل داده شود. 
 4كشته در تصادف 2 پژو 

مح�ور  در  پ�ژو  س�واري  خ�ودروي  دو  تص�ادف 
گذاش�ت.  برج�اي  كش�ته  چه�ار  زاه�دان  ب�ه  زاب�ل 
عصر روز پنج شنبه مأموران پليس راه از حادثه رانندگي در محور زابل 
به زاهدان با خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي هاي اوليه نشان 
داد در جريان تصادف دو خودروي پژو 405 و پژو پارس چهار سرنشين 
سواري پژو پارس به علت شدت جراحت جان باخته اند و پنج سرنشين 
سواري پژو 405 مجروح شده اند كه به بيمارستان منتقل شدند. علت 

حادثه در دست بررسي است. 

كشف نيم تن مواد افيوني در هرمزگان 
از  انتظام�ي اس�تان هرم�زگان از كش�ف بي�ش  فرمان�ده 
550 كيلو گرم ترياك و دس�تگيري پنج س�وداگر م�رگ خبر داد. 
 به گزارش جوان، سردار غالمرضا جعفري گفت: مأموران پليس مبارزه 
با موادمخدر اين استان با همكاري مأموران انتظامي لنگه، ميناب، رودان 
و حاجي آباد كاروان حم��ل مواد مخدر را متوق��ف و همزمان با توقيف 
چهاردستگاه خودروی سبك و س��نگين 550 كيلو و 800 گرم ترياك 

كشف و  پنج سوداگر مرگ را هم بازداشت كردند. 

نجات از مجازات قصاص 
با پرداخت ديه

مرد   محكوم به مرگ كه 10 سال قبل به اتهام قتل دستگير شده 
بود، توانس�ت با پرداخت دي�ه رضايت اولي�اي دم را جلب كند. 
 به گزار ش جوان، تابستان سال 89 مأموران پليس ورامين از قتل مرد 
جواني در يكي از خيابان هاي پاكدشت باخبر و راهي محل شدند. جسد 

متعلق به فرامرز 32 ساله بود كه بر اثر اصابت چاقو كشته شده بود. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، مأموران در تحقيقات ميداني از 
شاهدان حادثه دريافتند، عامالن قتل سه مرد جوان به نام هاي پرويز، 
نادر و اشكان هستند كه در جريان درگيري با مقتول بعد از ارتكاب جرم 

از محل متواري شده اند. 
به اين ترتيب سه مرد جوان تحت تعقيب قرار گرفتند تا اينكه چند روز 
بعد از حادثه، يكي از آنها به نام اشكان شناسايي و بازداشت شد. او به 
جرمش با همدستي دوستانش اقرار كرد و مدعي شد مقتول مدتي 
قبل براي همسرش ايجاد مزاحمت كرده است. او در توضيح به مأموران 
گفت: »فرامرز از دوستانم بود و در يك محل زندگي مي كرديم. چند 
ماه قبل متوجه ارسال پيامك هاي مشكوك به همسرم شدم، وقتي در 
اين مورد با او صحبت كردم، همسرم گفت آن مرد ناشناس فرامرز است 
و مدتي است براي او ايجاد مزاحمت مي كند. با شنيدن اين حرف شوكه 
شدم.« متهم ادامه داد: »پرويز هم از دوستان صميمي ام بود، به همين 
خاطر در اين مورد با او صحبت كردم و قرار شد او هم با فرامرز صحبت 
كند. مدتي گذشت اما متوجه شدم مقتول از مزاحمت براي همسرم 
دست بردار نيست به همين خاطر روز حادثه همراه پرويز و يكي ديگر 
از دوستانم به نام نادر سراغ مقتول رفتيم. او در خيابان ايستاده بود، اما 
وقتي حرف مزاحمت هايش شد، او عصباني شد و با چاقو حمله كرد. در 
آن درگيري ما هم براي دفاع از خودمان با چاقو به او حمله كرديم اما 
ضربه كشنده را پرويز به او زد.« با ثبت اين توضيحات، دو متهم ديگر 
نيز بازداشت شدند و تحت بازجويي قرار گرفتند تا اينكه با تأييد اين 
توضيحات پرويز با قبول جرمش گفت: »قصد داشتم از ناموس دوستم 
دفاع كنم، اما مقتول حمله كرد. چاره اي جز دفاع نبود به همين خاطر 

ناخواسته مرتكب قتل شدم.«
با اقرار متهمان، پرويز به اتهام مباشرت در قتل و اشكان و نادر نيز به 
اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند و پرونده به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. متهمان در اولين جلسه محاكمه مقابل 
هيئت قضايي شعبه دوم قرار گرفتند. در آن جلسه پرويز با درخواست 
اولياي دم به قصاص و دو متهم ديگر نيز به حبس محكوم ش��دند. با 
تأييد اين حكم متهم در آستانه مرگ قرار داشت تا اينكه با پرداخت 
ديه توانست رضايت اولياي دم را جلب كند.  به اين ترتيب با گذشت 
10سال از حادثه پرونده اين بار از جنبه عمومي جرم به همان شعبه 
فرستاده شد و بعد از تعيين وقت روي ميز هيئت قضايي شعبه دوم به 

رياست قاضي زالي قرار گرفت. 
بعد از اعالم رس��ميت جلس��ه، متهم در آخرين دفاعش گفت: »به 
خاطر نام��وس رفيقم مرتكب قتل ش��دم، اما توانس��تم با پرداخت 
75 ميليون تومان رضايت اولياي دم را جلب كنم. در اين مدت كه زندان 
بودم معرق كاري و بافندگي را آموزش ديدم تا اين سال ها را بي هدف 
تمام نكنم. حاال از دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف قائل شوند تا 
هرچه زودتر به پيش مادرم در شهرستان برگردم و اين روزها را برايش 
جبران كنم. « در پايان جلس��ه هيئت قضايي وارد شور شد تا دستور 

آزادي متهم را با احتساب روزهاي بازداشت صادر كند. 

موتورسيكلت سارقان در محل سرقت جا ماند
جاماندن موتورسيكلت سارقان در محل سرقت 
س�بب ش�د تا مأموران پليس تهران اعضاي 
يك ش�بكه دزدي منازل را بازداش�ت كنند. 
به گزارش جوان سرهنگ كارآگاه مسعود برجي، 
رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران توضيح 
داد: ساعت 23:15 شامگاه پنجم ارديبهشت ماه 
مردي با مرك��ز فوريت هاي پلي��س 110 تهران 
تماس گرفت و به مأموران خبر داد كه چند سارق 
در خانه اش مشغول سرقت هستند. لحظاتي بعد 
كه مأموران كالنتري 147 گلبرگ در محل حاضر 
شدند سارقان موفق ش��ده بودند با جا گذاشتن 
موتورسيكلت ش��ان فرار كنند. با اي��ن حال مرد 
صاحبخانه از سارقان شكايت كرد و پرونده براي 
بازداشت متهمان به پليس آگاهي فرستاده شد. 

بعد از آن بود كه شاكي مورد تحقيق بيشتر قرار 
گرفت و جزئيات بيش��تري از ماجراي سرقت را 

براي پليس شرح داد.
او گف��ت: م��ن و خان��واده ام صب��ح روز چهارم 
ارديبهش��ت ماه از من��زل خ��ارج ش��ديم و 
ساعت 23:15 كه به خانه برگشتيم متوجه شديم 
كه س��ه مرد جوان داخل خانه مان هستند. آنها 
با ديدن ما خواس��تند با موتورسيكلت آپاچي كه 
داشتند فرار كنند كه من با آنها درگير شدم با اين 
حال سارقان موتورشان را در محل جا گذاشته و 

فرار كردند. 

با اطالعاتي كه ش��اكي در اختيار پليس گذاشت 
مأموران با بررسي ش��ماره پالك موتورسيكلت 
موفق ش��دند، مالك آن را كه مردي به نام رشيد 
بود شناسايي كنند. تحقيقات نشان داد كه رشيد 
از مجرمان سابقه دار منازل است كه بارها به اتهام 
سرقت بازداشت ش��ده و به زندان افتاده بود. بعد 
از به دس��ت آمدن اين س��رنخ بود كه مخفيگاه 

رشيد در سه راه افسريه شناسايي شده و مأموران 
پنجم شهريور او را دس��تگير كرده و در بازرسي 
از مخفيگاهش مقدار زيادي لوازم س��رقت شده 
كشف كردند. رشيد وقتي در اين باره مورد تحقيق 
قرار گرفت به س��رقت س��ريالي از منازل مردم با 
همدستي دو نفر اعتراف كرد. او گفت: مدتي قبل 
بود كه در قهوه خانه با مردي به نام ابراهيم آشنا 

شدم. مدتي كه از دوس��تي من و ابراهيم گذشت 
او پيش��نهاد س��رقت را مطرح كرد و بعد يكي از 
دوستانش كه اسمش را نمي دانم وارد باند سرقت 
كرد. پس از آن بود كه ما شبانه خانه هاي خالي را 

جستجو كرده و مرتكب سرقت مي شديم. 
مأموران پليس با بررسي لوازم سرقت شده موفق 
شدند چند نفر از شاكيان را شناسايي كنند. آنها 
وقتي در اين باره تحقيق شدند، گفتند كه به مدت 
چند ساعت خانه شان را ترك كرده بودند و بعد از 

بازگشت متوجه سرقت لوازم شده بودند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات بود كه به مأموران 
پليس خبر رسيد همدستان رشيد در جريان يكي 
از ايستگاه هاي ايست و بازرسي بازداشت شده و در 
بازرسي از آنها مقداري طال و لوازم سرقتي كشف 
شده است. متهمان بازداشت شده در بازجويي ها به 
سرقت اعتراف كردند. يكي از آنها گفت شب حادثه 
براي سرقت راهي محل حكيميه شديم. مطابق 
معمول بعد از شناس��ايي خانه هاي طبقه اول كه 
كسي داخل آن نبود از راه بالكن وارد شده و پول و 
طال سرقت كرديم و در راه بازگشت به خانه بوديم 

كه در ايست و بازرسي گرفتار شديم. 
س��رهنگ كارآگاه مس��عود برج��ي، رئي��س 
پايگاه چهارم پليس آگاه��ي تهران گفت: اعضاي 
باند با كامل شدن تحقيقات به دستور قاضي روانه 

زندان شدند. 

مردي كه 19 سال قبل به اتهام آزار و اذيت پسر 
خردس�الي غيابی به اع�دام در مألعام محكوم 
ش�ده بود پ�س از بازداش�ت با ان�كار جرمش 
و رضاي�ت ش�اكي از طن�اب دار نج�ات يافت. 
به گزارش جوان، اوايل سال 1380 بود كه مردي در 
تهران به اداره پليس رفت و از پسر جواني به اتهام آزار 

و اذيت پسر خردسالش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: همراه همس��رم و 
پسر پنج  ساله ام در خانه اي در غرب تهران زندگي 
مي كنيم. ساعتي قبل پس��رم براي بازي به كوچه 
رفت و دقايقي پيش در حالي كه گريه مي كرد وارد 
خانه شد. هر چقدر از او س��ؤال كردم كه چرا گريه 
مي كني جوابي نداد و من هم فكر كردم با بچه هاي 
همسايه دعوا كرده است، اما بعد به مادرش گفت كه 
پسر جواني او را فريب داده و داخل پاركي مورد آزار و 
اذيت قرار داده است. به همين خاطر تصميم گرفتم 
از پسر ش��يطان صفت ش��كايت كنم كه به سزاي 

اعمالش برسد. 
پسر خردسال هم به مأموران گفت: داخل كوچه 
تنهايي بازي مي كردم كه پسر جواني به من نزديك 
شد. او موهايش را از ته زده بود و لباس سربازي به 
تن داش��ت كه به من گفت داخل پ��ارك نزديكي 
خانه مان تعدادي خرگوش هستند و از من خواست 
كه همراهش به پارك بروم و خرگوش ها را به من 
نشان دهد. من حرف هايش را باور كردم و همراه او 
به پارك رفتم كه آنجا پشت درخت ها مرا كتك زد 
و بعد هم مرا آزار و اذيت كرد. با طرح اين شكايت 
پرونده به دس��تور بازپرس وقت دادسراي جنايي 

براي شناسايي متهم در اختيار تيمي از كارآگاهان 
پليس آگاهي قرار گرفت.  در حالي كه متهم هيچ 
س��رنخي  از  خود به جاي نگذش��ته بود، مأموران 
پليس متهم 19 س��اله را به نام س��يروس كه اهل 
يكي از شهرستان هاي اطراف تهران بود شناسايي 
و دستگير كردند.  سيروس بعد از دستگيري ابتدا 
منكر جرم خود ش��د، اما در بازجويي هاي فني به 
آزار و اذيت پس��ر خردس��ال اعتراف كرد و مدعي 
شد كه شيطان او را فريب داده است. متهم پس از 
تحقيقات تكميلي و صدور كيفرخواست در دادگاه 
كيفري استان تهران محاكمه ش��د اما در جلسه 
دادگاه جرم خود را انكار ك��رد. بنابراين براي ادامه 
تحقيقات روانه زندان ش��د تا اينك��ه مدتي بعد با 
گذاشتن وثيقه از زندان به مرخصي رفت و از آن روز 

به بعد فراري شد. 
   حكم اعدام در مأل عام 

در حالي كه سيروس فراري بود پرونده وي در يكي 
از ش��عبه هاي دادگاه كيفري بررسي شد و هيئت 
قضايي هم وي را مجرم  شناخت و به صورت غيابي 
به اعدام در مألعام محكوم كردند. حكم اعدام متهم 
پس از تأييد در يكي از شعبه هاي ديوان عالي كشور 
براي س��ير مراحل اجراي حكم به دادسراي امور 

جنايي تهران فرستاده شد.
 بدين ترتيب متهم تحت تعقيب مأموران پليس 
قرار داشت، اما مأموران پليس هيچ ردي از او پيدا 
نمي كردند كه مشخص بود، وي هر چند وقت يكبار 
محل زندگي اش را تغيير مي دهد. در نهايت مأموران 
پليس يك س��ال قبل متهم را در يكي از شهرهاي 

اط��راف ته��ران در حالي كه ب��ا خودروي 
نيس��اني در حال رانندگي بود شناسايي و 
دستگير كردند.  متهم پس از انتقال به اداره 
پليس دوباره جرم خود را انكار كرد. وي گفت: 
من آن سال پسر خردسال را آزار ندادم، اما 
مأموران پليس حرف هاي مرا باور نمي كردند 
تا اينكه پرونده ام به دادگاه رفت. وقتي از زندان 
مرخصي گرفتم، از ترس فرار كردم ديگر به 
زندان نرفتم تا اينكه فهميدم به اعدام محكوم 
شده ام وبعد از آن سعي كردم شناسايي نشوم. 
پس از اين تصميم گرفتم ازدواج كنم و االن هم 
متأهل هستم و يك فرزند دارم و از آنجايي كه 
من بيگناه بودم موضوع پرونده ام را به همسرم 
نگفته بودم. در اين مدت كار مي كردم تا اينكه 
خودروي نيس��اني خريدم و با آن شروع به كار 

كردم كه شناسايي و دستگير شدم. 
   نجات مرد اعدامي 

س��پس متهم در يكي از ش��عبه هاي هم عرض 
دوباره محاكمه ش��د و دوباره جرم خود را مقابل 
هيئت قضايي انكار كرد. در حالي كه تحقيقات 
درباره پرونده س��يروس ادامه داشت، شاكي به 
دادگاه رفت و اعالم كرد :  فكر مي كنم مردي كه 
19 سال قبل مرا آزار داد، اين مرد نباشد و در هر 
صورت من او را مي بخشم. با اعالم گذشت شاكي 
و انكار جرم از سوي متهم قضات دادگاه حكم بربي 
گناهي مرد اعدامي دادن��د و وي را از اعدام تبرئه 
كردند. بدين ترتيب متهم چند روز پيش از زندان 

آزاد شد و پرونده وي براي هميشه بسته شد. 

 آزادي اعدامي فراري
 پس از رضايت شاكي

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبت�ی  اراض�ی  و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ررای ش��ماره  19960324009001019–1399/5/29 هي��ات موضوع قان��ون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضی آقای حسن آوريفرزند حسين به شماره شناسنامه 28491صادره از بوشهر به شماره 
ملی 35002850558 در ش��ش دانگ يك باب خانه به مس��احت 142/50 متر مربع  پالك 22 فرعی 
از 3391 اصلی مفروز ومجزی ش��ده از پالك اصلی  واقع دربخش دو بوش��هر خريداری از مالك رسمی 

گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
مجيد اميری
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

تاريخ انتشار نوبت اول :99/7/5-      تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/7/20 362 م.الف

حصر وراثت 
آقای يداهلل نظافت فرزند ابراهيم دارای ش��ماره شناسنامه 6 به شرح دادخواست به كالسه 
124- 99ش2 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان خانم خديجه درخواه به شناس��نامه 2742 در تاريخ 1388/4/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس��ت به 1 آقای حبي��ب نظافت فرزند 
احمد به ش��ماره ملی 3569692124-2- آقای مهدی نظافت فرزند احمد به شماره ملی 
3569697541-3- آقای يداهلل نظافت فرزند احمد به ش��ماره ملی  4-3569705552- 
آقای عبدالرسول نظافت فرزند احمد به شماره ملی 3569716201-5- آقای محمد نظافت 
فرزند احمد به شماره ملی 3569922502- )پسران متوفی ( 6- خانم راضيه نظافت فرزند 
احمد به ش��ماره ملی 3569711153-7- آقای احمد نظافت فرزند عباس به شماره ملی 
3569666409 )همسر متوفی( 8- مرضيه نظافت فرزند احمد شماره ملی 3569746909 
)دختران متوفی( 9- خانم بلقيس درخواه فرزند قاسم به شماره ملی  3569404821 )مادر 
متوفی( اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مذبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا 
هركس اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
ظهير محمدی

رئيس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان كنگان

مفقودی281 م/الف
برگ و س�ند كمپانی بزرگ پژو 405 جی ال ايكس به رنگ 
 نوك م�دادی متاليك مدل 1379 به ش�ماره پ�الك ايران
 7۶-821ج22 به شماره موتور 2252790۶987 و شماره 
شاسی 7931037۶ متعلق به آقای حسين احمد پور چور 

كوچانی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ب�رگ س�بز خ�ودرو س�واری س�ايپا تي�پ 132 م�دل 
پ�الك ش�ماره  ب�ه  روغن�ی  س�فيد   1390رن�گ 
 ) اي�ران ۶8 _ 214 ن ۶8 ( به ش�ماره موت�ور 4155890 و 
شماره شاسی S1422290278305 متعلق به خانم فرزانه 
رزاقی با كد مل�ی 0085525394 مفقود ش�ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.البرز

برگ س�بز ، برگه كمپانی ، س�ند نقل و انتق�االت و بنچاق 
خودرو سواری پژو تيپ 20۶TU3 مدل 1382 به رنگ نقره 
ای متاليك به ش�ماره پالك ) اي�ران 38 _ 2۶3 ب 9۶ ( به 
شماره موتور 10FSJ54420۶04 و شماره شاسی 82۶19032 
متعلق به آقای سيد جعفر درخواه با كد ملی 1552911373 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

 LX XU7 ب�رگ س�بز خ�ودرو س�واری س�مند تي�پ
 مدل 1393 ب�ه رنگ س�فيد روغن�ی  به ش�ماره پالك 
 124K04199۶8 ايران 24 _ 525 ج 58 ( به شماره موتور (
و شماره شاسی NAAC91CC8EF۶۶807۶ متعلق به 
خانم س�هيال عس�جری با كد ملی 1828201715 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی رای هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج. تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده 
لذا بدین وسیله مش��خصات امالک در دو نوبت به فاصله 15روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول  اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای محمود قادری کره سی فرزند عبدالقادر تحت پالک308 فرعی از39 اصلی بخش ده به مساحت 
50/ 8013 مترمربع جزء نسق زارعانه شماره 23982 مورخه 52/11/15 بنام عبدالقادر قادری کره سی به ادرس سنندج روستای کره سی

 2- ششدانگ یک قطعه باغ بنام آقای محمود قادری کره سی فرزند عبدالقادر تحت پالک309 فرعی از39 اصلی بخش ده به مساحت 2350/10 
مترمربع جزء نسق زارعانه شماره 3760مورخه 42/1/15 بنام عبدالقادر قادری کره سی به ادرس سنندج روستای کره سی
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علت سقوط هواپيماي آموزشي،  اشتباه محاسباتي بود
هواپيم�اي  س�قوط  عل�ت 
آموزش�ي در ك�رج ك�ه ب�ه 
مصدوميت دو سرنش�ين آن 
منجر شد اشتباه محاسباتي 

اعالم شد. 
محمد رضا فالح نژاد دبير ستاد 
پيش��گيري بحران البرز به ايرنا 
گف��ت: هواپيم��اي آموزش��ي 
لحظاتي بع��د از برخاس��تن از 
ف��رودگاه آزادي نظرآباد به تپه 
برخورد ك��رد و س��قوط كرد و 
خلب��ان و كارآم��وز آن دچ��ار 
جراح��ت ش��دند. وي ادام��ه 
داد: خلب��ان اي��ن هواپيم��اي 
آموزش��ي تك موتور ب��ه دليل 

اشتباه محاس��باتي به تپه مجاور 
ف��رودگاه آزادي نظرآباد برخورد 
كرد. وي افزود: فعاليت فرودگاه 
آزادي نظرآب��اد در زمينه اجاره 
هواپيماهاي تفريحي اس��ت كه 

مح��دوده پ��رواز هواپيماه��اي 
اين فرودگاه اس��تان الب��رز بوده 
كه در برخي از موارد به س��مت 
اس��تان گيالن و س��اير استان ها 

نيز مي روند.


