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آزادي از زندان
13 سال پس از قتل همسر

پيرمرد محكوم به قصاص كه 13 سال قبل همسر جوانش را به قتل رسانده بود 
به دلي�ل پيگيري نك�ردن پرون�ده از س�وي اولي�اي دم از حبس آزاد ش�د. 
به گزارش جوان، 23 ارديبهشت س��ال ۸۶، مأموران پليس تهران از قتل زن جواني در 
خانه  اش باخبر و راهي محل شدند. بعد از حضور مأموران در محل آنها با جسد ثريا 35 ساله 
روبه رو شدند كه با ضربات چاقو از سوي شوهرش به قتل رسيده بود. غالم 52 ساله وقتي 
تحت بازجويي قرار گرفت، گفت: »من و همسرم اختالف سن زيادي داشتيم به همين 
خاطر مدام با هم درگير بوديم. او مي گفت به من عالقه اي ندارد و مي خواهد طالق بگيرد. 
ما صاحب دو فرزند بوديم اما او هميشه فحاشي مي كرد و مي گفت پير هستم و به خاطر 
اينكه سيگار مي كش��يدم مي گفت دندان هايم زرد است. همسرم هميشه مرا تحقير 
مي كرد و از من متنفر بود. « متهم در خصوص قتل گفت: »آن روز بار ديگر با هم درگير 
شديم و همسرم مي گفت قصد دارد از من جدا شود و مي خواهد با مرد جواني ازدواج 
كند. با شنيدن اين حرف عصباني شدم و درگيري باال گرفت. قصد داشتم او را بترسانم تا 
ساكت شود به همين خاطر دست به چاقو شدم. ثريا وقتي اين صحنه را ديد به طرفم آمد 
و داد زد »بزن«. او مرا تحريك مي كرد به همين دليل با چاقو او را هدف قرار دادم.  متهم 
در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. در آن جلسه 
اولياي دم درخواست قصاص كردند. نماينده دادستان نيز از طرف دو فرزند صغير مقتول 
درخواست قصاص كرد. در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و مدعي شد قتل عمدي 
نبوده است. او در دفاع از خود گفت: » تحت فشارهاي رواني گفتم همسرم را از روي عمد 
كشتم. باور كنيد قتل عمدي نبود. آن لحظه كه ثريا مرا تحريك مي كرد و مي گفت »ضربه 
بزن« يك لحظه تعادلم را از دست دادم و چاقو ناخواسته از دستم پرت شد و به سينه او 
برخورد كرد. باور كنيد قصد كشتن همسرم را نداشتم. « در پايان هيئت قضايي متهم را 
به قصاص محكوم كرد. اين حكم در ديوان عالي كشور نيز مهر تأييد خورد اما با گذشت 
13 سال از حادثه متهم به دليل عدم پيگيري اجراي حكم از سوي اولياي دم با نوشتن 
نامه اي درخواست تعيين تكليفي كرد. به اين ترتيب متهم بار ديگر مقابل هيئت قضايي 
قرار گرفت. او كه حاال ۶5 سال سن دارد در آخرين دفاعش گفت: »وقتي حكم قصاص 
تأييد شد آماده مرگ بودم اما خانواده همسرم پيگير اجراي حكم نشدند. دو پسر هم دارم 
كه هر دو براي زندگي به امريكا رفته اند و در اين سال ها هيچ خبري از آنها ندارم.  چند 
ماه قبل به خانواده همسرم ابالغ شد تا درخواستشان را پيگيري كنند اما خبري نشد.  از 
دادگاه تقاضا دارم مرا كمك كنيد تا از اين شرايط نجات پيدا كنم. « در پايان هيئت قضايي 

بعد از شور دستور داد تا متهم با تأمين قرار وثيقه از زندان آزاد شود.

 سفر زن و مرد سارق 
براي سرقت ميلياردي

زن و مرد س�ارق كه ب�ا دس�تبرد ب�ه خانه هاي زي�ادي در چند اس�تان 
كش�ور پ�ول ميلي�اردي ب�ه جي�ب زده بودن�د، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي استان البرز گفت: 
چندي قبل شكايت هاي مشابهي درباره سرقت از چند خانه در مناطق عظيميه، اسالم 
آباد و شهرستان فرديس كرج به مأموران پليس آگاهي گزارش شد. در تحقيقات ميداني 
پليس مشخص شد كه سارقان به شيوه تخريب توپي قفل در و سرقت از راه بالكن به 
خانه هاي شهروندان دستبرد زده اند. در جريان تحقيقات بيشتر كه با بررسي دوربين هاي 
مداربسته انجام شد،  مأموران پليس موفق شدند يكي از متهمان را كه مجرم سابقه داري 
بود، شناسايي كنند. تحقيقات نشان داد كه متهم از مجرمان سابقه دار است كه 14 بار 
به اتهام جرائم مختلف از جمله قتل و سرقت بازداشت شده و به زندان افتاده است. در 
بررسي هاي بعدي معلوم شد كه متهم با همدستي زني جوان سوار بر خودروهاي پژو 
پارس و سمند راهي سرقت مي شود كه چند روز قبل مخفيگاه متهمان در شهرستان 
مالرد شناسايي شد و دو متهم بازداشت شدند. مأموران پليس در بازرسي از مخفيگاه 
متهمان تعداد زيادي اموال سرقتي كشف كردند. دو متهم در بازجويي ها اعتراف كردند 
كه از 70 خانه در شهرهاي كرج، زنجان، قم، تهران و چند شهر در استان مازندران سرقت 
كرده اند. رئيس پليس آگاهي استان البرز با اعالم اينكه ارزش مالي پرونده در حال حاضر 
11 ميليارد تومان است  گفت كه  شاكيان مي توانند براي طرح شكايت به پليس آگاهي 

استان البرز در كرج، ميدان طالقاني، ابتداي بلوار تعاون مراجعه كنند. 

دو حادثه در آبادان و مشهد كه در اولی يک دختر 
جوان - اگرچه مته�م و خطاكار- به دس�ت يک 
نگهبان مورد تعرض قرار می گيرد و در دومی يک 
معتاد متجاهر- اگرچه متهم و خطاكار- در حاليكه 
دس�تانش بسته اس�ت با شوكر و افش�انه پليس 
آس�يب می بيند و نهايتًا در راه بيمارس�تان جان 
خود را از دست می دهد، موجب شد دادستان ها و 
فرماندهان پليس دستور فوری رسيدگی به هر دو 
حادثه را صادر كنند. هرچند اطالع رسانی پليس 
و دستگاه  قضا همچنان مثل وقايع مشابه از اطالع 
رسانی های عمومی در ش�بكه های مجازی عقب 
ماند و ب�ه همين خاطر در ه�ر دو حادثه، حقيقت 
ماجرا و چرايی و چگونگی وقوع آنها با تناقض ها 
و شبهات فراوان  منتشر شد، اين ها همه در حالی 
است كه انتشار سند متعالی امنيت قضايی كه در 
آن شيوه مواجهه با افراد متهم و خطاكار به روشنی 
قيد شده و با استقبال حقوقدانان و مردم روبه رو 
ش�ده اس�ت، اميدهای فراوانی را در ب�ه حداقل 
رساندن رفتار غيرقانونی و غيرشرعی با متهمان 
ايجاد كرد و انتظار می رود مسئوالن امر با برخورد 
قانونی قاطع و س�ريع با خاطينان اي�ن دو حادثه 
-نگهبان و پليس- اين اميدها را زنده نگه دارند. 
 در حادثه ای در آبادان دختري جوان از سوي اعضاي 
خانواده يكي از كاركنان پااليشگاه نفت آبادان و يكي 
از كاركنان حراست اين مركز مورد ضرب و جرح قرار 
گرفت. در حادثه ديگری در مشهد نيز پس از اينكه 
چند شهروند مردي را به شدت كتك زدند، يكي از 
مأموران پليس از راه رسيد و پس از بازداشت متهم و 
بستن وي به تيرك، او را با اسپري و شوكر هدف قرار 
داد كه مرد بازداشت شده در راه انتقال به بيمارستان 

فوت شد. 
صبح روز پنج ش��نبه اول آبان ماه كاربران شبكه هاي 
اجتماعي با ديدن تصاوير خون آل��ود از دختري كه 
نقش بر زمين ش��ده بود، در انتظ��ار توضيح پليس و 
مقامات قضايي نشستند. براساس توضيحاتي كه در 
اين پست ها به اشتراك گذشته مي شد، محل حادثه 
منطقه بريم شهر آبادان و دختر جوان، منشي رئيس 
فضاي سبز پااليشگاه آبادان كه مدعي بود، از سوي 
وي مورد تعرض قرار گرفته اس��ت. اين دختر وقتي 
براي اعتراض به رفت��ار آن مدير به خانه او مي رود، از 
سوي اعضاي خانواده مدير و يكي از كاركنان حراست 
پااليشگاه  مورد ضرب و جرح قرار مي گيرد. در عين 
حال ويدئوهاي ديگري از سوي خانواده مدير منتشر 
شد كه نشان مي داد، دختر جوان، آنها را با چاقو، اسيد 
و وس��ايل ديگری هنگام ورود به خان��ه آنها تهديد و 

مضروب كرده است. 
   اطالع رساني قطره چكاني

به سياق انتشار خبرهايي از اين دست، كوتاهي و  تأخير 
در اطالع رساني دستگاه هاي مسئول، خصوصاً پليس و 
دستگاه قضايي به كمك رسانه هاي معاند آمد و سبب 
ش��د تا با ابهام هاي صورت گرفته در خبرهاي منتشر 
شده، حاشيه هاي ايجاد ش��ده بر اصل ماجرا مستولي 

ش��ود. به عنوان مثال زين العابدين موسوي، فرماندار 
ويژه آبادان پس از وقوع حادثه اعالم كرد كه همه زنان 
و مرداني كه در ويدئو ديده مي شوند بازداشت شدند، 
با اين حال وي از ارائه جزئيات بيش��تر درباره چرايي 
اتفاق خودداري كرد و تأكيد ك��رد كه اين موضوع، به 
آن صورتي نيست كه در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شده اس��ت و اين موضوع يك اختالف شخصي 
بوده اس��ت. فرماندار آبادان درباره توضيح بيشتر هم 
س��كوت مي كند و مي گويد كه پرونده قضايي در اين 
باره تشكيل شده است. اطالعات قطره چكاني پليس 
هم دست كمي از ديگران نداشت به طوري كه سروان 
اميرسام كمايي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
آبادان به برنا گفته بود: »در تحقيقات ميداني مشخص 
شد كه زن جوان با صاحبخانه اختالف شخصي داشته 
است و براي تسويه حساب وارد خانه شده كه به دست 
اهالي خان��ه و مأموران حراس��ت دس��تگير و تحويل 

مأموران كالنتري شده است.« 
   شرح ماجرا

يك منبع آگاه اما در توضيح ماجرا به جوان مي گويد: 
»دختر جوان از چند س��ال قبل به عنوان منشي و به 
صورت قراردادي در قسمت فضاي سبز شركت نفت 
مشغول كار بوده است اما از محل كارش اخراج مي شود. 
روز حادثه دختر جوان براي انتقام راهي خانه مدير و با 
همسر و پسر وي درگير مي شود. پس از حادثه، تيمي 
از مأموران پليس راهي محل حادثه شدند و مشخص 
در جريان درگيري دختر جوان از ناحيه بيني زخمي 
و پسر خانواده هم از ناحيه دست با اصابت تيغ موكت 
بري زخمي ش��ده اس��ت. مأموران پليس در بازرسي 
بدني از دخت��ر جوان تيغ موكت بري، چس��ب پهن و 
ش��وكر كش��ف كردند.« وي ادامه داد: »دختر جوان 

در تحقيقات گفته است كه به در خانه مدير قبلي اش 
مي رود تا با او حرف بزند و وقتي در مي زند پسرش در را 
باز مي كند و مي گويد كه پدرش در خانه نيست. دختر 
جوان می گويد كه به حرف هاي پس��ر جوان توجهي 
نكرده و با كفش وارد خانه آنها ش��ده است كه پسر و 
مادر شروع به داد و فرياد كردند و با او درگير شدند و او 
هم از ترس فرار كرده و به خيابان آمده است. وی گفته 
است كه همان لحظه جلوي خودروي عبوري را گرفت 
و از راننده خواست او را از آنجا دور كند. اما وقتي سوار 
شده است، مادر و پسر هم كه پشت سر او بيرون آمده 
بودند شروع به داد و فرياد كردند و گفتند »آي دزد آي 
دزد!« كه راننده او را با لگد از خودرواش بيرون انداخته 
است. دختر جوان همچنين گفته است كه روي زمين 
افتاده بوده كه پس��ر جوان خودش را به او مي رساند و 
او را زير مش��ت و لگد مي گيرد كه او هم براي دفاع از 
خودش با تيغ موكت بري ضربه اي به دست پسر مي زند 
و بعد هم مادرپسر سر رس��يده و او را كتك زده است. 
در ادامه هم با درخواست كمك آنها، مأموران حراست 

آنجا رسيدند.«
   ادعاي زن صاحبخانه

زن صاحبخانه هم در توضيح ماجرا گفت: » در خانه 
بوديم كه دختر جوان در حالي كه چاقو و مقداري مايع 
اسيد در دست داشت، وارد شد و با داد و فرياد و تهديد 
از ما خواست هر چه طال و پول داريم به او بدهيم كه 
مقابلش مقاومت كرديم كه با چاقو ضربه اي به دست 
پسرم زد و فرار كرد كه درخواس��ت كمك كرده و با 

كمك همسايه ها او را دستگير كرديم.«
   فقط يک نفر بازداشت است

حميد مراني پور، دادس��تان شهرس��تان آب��ادان اما 
مي گويد: دختر جوان پس از تحقيقات و تعهدات الزم 

با قرار گذاش��تن وثيقه قانوني، آزاد و به خانواده اش 
تحويل داده شده است. همچنين زن صاحبخانه  هم 
كه جراحاتي را به اين دختر وارد كرده بود با گذاشتن 
وثيقه قانوني آزاد ش��ده اس��ت. مراني پور مي گويد: 
مأمور نيروي حراست پااليشگاه نفت هم كه در صحنه 
حضور داشت و آن رفتار ناشايس��ت را انجام مي داد، 
احضار و پس از بازجويي و تحقيقات روانه زندان شده 
است.   دادس��تان آبادان گفته است كه تحقيقات در 
مورد كساني كه فيلم را منتشر كردند و باعث ناامني 

شهر شدند در جريان است. 
   درباره حادثه مشهد

در حالي كه تحقيقات درباره حادثه آبادان در جريان 
بود، روز گذش��ته انتش��ار كليپ ديگ��ري در فضاي 
مجازي جنجال زي��ادي به پا كرد. براس��اس كليپ 
منتشر ش��ده يكي از مأموران پليس مشهد با بستن 
متهم بازداشت ش��ده به تيرك، روي او اسپري فلفل 
مي زند. ماجرا وقتي پيچيده تر مي شود كه مشخص 

شد متهم بازداشت شده هنگام انتقال به اداره پليس 
فوت شده است. 

در واكنش به انتشار خبر، سردار محمد كاظم تقوي، 
فرمانده انتظامي اس��تان خراس��ان رض��وي گفت: 
تحقيقات ويژه درباره مرگ اين مرد در جريان است. 
او توضيح داد: »درباره اين ادعا كه عنوان شده متهم 
به علت مسموميت اس��پري فلفل جانش را از دست 
داده اس��ت، تحقيقات با احضار مأمور انتظامي آغاز 
شده است. « س��ردار تقوي با ابراز تأسف از وقوع اين 
حادثه گفت كه موضوع به صورت ويژه بررسي و نتايج 

آن اعالم خواهد شد.
س��ردار تقوی ب��ا اع��الم اينك��ه پلي��س مقيد به 
اخالق م��داری و قانون مح��وری اس��ت و احق��اق 
شهروندان را وظيفه و تكليف خودمی داند اعالم كرد 
كه مأمور خاطی توسط بازرسی احضار و و تحقيقات 
از او در جريان اس��ت. وی همچنين درباره س��وابق 
متهم فوت ش��ده اعالم كرد كه وی س��وابق متعدد 
نگهداری حشيش و و هروئين در سال 93، سرقت 
ادوات كش��اورزی و سرقت گوش��ی تلفن همراه در 
سال 97 و سرقت احشام و لوازم خانه و باغ در سال 

9۸ در پرونده اش ثبت شده بود. 
 در عين حال كليپ هاي ديگري از اين حادثه منتشر 
شده اس��ت كه براس��اس آنها، متهم پرونده قبل از 
حادثه، شروع به تخريب شيشه هاي خودرو و مغازه 
شهروندان مي كند و با آنها درگير مي شود و شهروندان 
نيز به شدت او را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند. بعد 
از آن با تماس رهگذران مأمور پليس از راه مي رس��د 
و متهم را بازداش��ت مي كند و با دس��تبند به تيرك 
مي بندد و منتظر رسيدن گش��ت خودرويي پليس 
براي انتقال به كالنت��ري مي ماند. در حالي كه متهم 
مدام فحاش��ي مي كند، مأمور پليس روي او اسپري 
فلفل مي زند كه ماجرا بعداً با مرگ متهم به حاشيه اي 

بيشتري تبديل مي شود. 
   مديريت خبر به دست شبكه هاي اجتماعي

هر لحظه كه مي گذرد بر پيچيدگي هاي شبكه هاي 
اجتماعي اضافه مي شود با اين وجود تغيير در ساختار 
اطالع رساني دستگاه هاي مس��ئول ديده نمي شود. 
اطالع رس��اني نادرست از س��وي همه ساختارهاي 
قانوني كش��ور ك��ه در حال حاضر صاحب س��خنگو 
هستند، سبب شده است تا در بس��ياري از حوادث، 
مديريت خب��ر در دس��ت ش��بكه هاي اجتماعي يا 

رسانه هاي معاند قرار گيرد. 
اين حوادث در حالي است كه انتش��ار سند متعالي 
امنيت قضايي، اميدها را براي برخورد قانوني و شرعي 
با متهمان افزايش داده است و پليس و دستگاه قضايي 

بايد در عمل اين اميدها را زنده نگه دارند. 
مردم انتظار دارند برخ��ورد قانوني و قاطع با نگهبان 
پااليش��گاه در آبادان ك��ه تعرض او ب��ه دختر جوان 
محرز اس��ت و نيز برخورد قانوني با پليسي كه رفتار 
غيرانس��اني با متهمي كه دس��تانش بس��ته است، 
انجام داده و با س��رعت و دقت انجام و نتايج به مردم 

اطالع رساني شود.

دستور دادستانی و پليس  در رسيدگی به 2 حادثه مشهد و آبادان

آگهى مفقودى
برگ فك رهن خودرو سوارى كار هيونداى تيپ سانتافه 2400 مدل 
2017 به رنگ مشكى متاليك به شماره پالك ايران 38- 818 ه 72 به 
-KMHSU81 G4KJHA999586 و شماره شاسى   شماره موتور
DHU825216 متعلق به آقاى سام پور محمد مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى فقدان سند مالكيت اصلى اوليه و صادره و تحرير شده 
با سالم و احترام اعالم ميدارد: آقاى شاپور روزگارى ساقصلو برابر درخواست 
كتبى وارده به شماره 10014186مورخ 1399/5/29منضم به دو برگ استشهاد و 
استعالم و شهادت شهود گواهى امضا شده توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 12 
اردبيل مدعى شده است شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى شماره 4951 
فرعى از 127 اصلى مفروز و مجزى شده از 3622 فرعى از اصلى مذكور قطعه 7 
تفكيكى واقع در بخش 3 اردبيل كه مع الواسطه از طرف آقاى آزادخان روزگارى 
ساقصلو برابر سند شماره 12704مورخ 1397/12/27 دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 77 اردبيل به نامبرده انتقال قطعى يافته است و سند مالكيت كاداسترى آن به 
شماره چاپى و سريال 043341 سرى ب سال 98 به شرح شماره دفتر الكترونيكى 
139820303010015081 به نام نامبرده ثبت و صادر شده است به علت سهل 
انگارى مفقود گرديده است و پس جستجوى كامل پيدا نشده، تقاضاى سند مالكيت 
المثنى نموده اند و مفقود شدن سند مالكيت اوليه و اصلى صادره و تحرير شده طى 
بخشنامه به شماره شناسه يكتا 139980003144000370 مورخ 1399/6/13 
به كليه دفاتر اسناد رسمى ابالغ گرديده است. لذا مراتب مطابق ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت اسناد و امالك و تبصره يك ذيل آن آگهى ميگردد كه هر شخص يا 
اشخاصى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى كرده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشند بايد تا ده (10) روز پس از تاريخ انتشار اين آگهى به اداره ثبت اسناد 
و امالك منطقه دو اردبيل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله كتبا تسليم نمايند. در غير اينصورت و پس از انقضاى مهلت مذكور 
و پس از طى مراحل ادارى و تشريفات قانونى طبق مقررات سند المثنى بنام مالك 

ثبت و صادر و تسليم خواهد شد و سند اوليه از درجه اعتبار خارج خواهد شد.
م الف: 3338/ رحمان حسنى قابل

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو اردبيل  

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فريمان 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر راي شماره 139860306022001082هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات 
غالم  فرزند  احمدى  مرتضى  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه 
حسين به شماره شناسنامه 7184 صادره از فريمان در يك قطعه 
زمين مزروعى به مساحت 89504/20  متر مربع پالك فرعى از 
379 اصلى واقع در بخش 5 از محل مالكيت رسمى متقاضى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
محمدرضا رجايى مقدم - رئيس ثبت اسناد و امالك 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/8/5 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/8/20

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فريمان 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر راي شماره 139960306022000288هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم شهربانو اختيارى فرزند مختار به 
شماره شناسنامه 2 صادره از فريمان در يك قطعه زمين مزروعى به 
مساحت 228664/45 متر مربع پالك فرعى از 279 اصلى واقع در 
بخش 13 خريدارى از محل مالك رسمى آقاى مختار اختيارى محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
محمدرضا رجايى مقدم - رئيس ثبت اسناد و امالك 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/8/5 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/8/20

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فريمان 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

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

برابر راي شماره 139960306022000287هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم صفيه اختيارى فريمانى فرزند مختار به 
شماره شناسنامه 217صادره از فريمان در يك قطعه زمين مزروعى  
به مساحت 228664/45  متر مربع پالك فرعى از 279 اصلى واقع 
در بخش 13 خريدارى از مالك رسمى آقاى مختار اختيارى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
محمدرضا رجايى مقدم - رئيس ثبت اسناد و امالك 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/8/5 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/8/20

آگهى مفقودى
بدينوسيله به اطالع مى رساند  برگ سبز و كارت شناسايى خودرو سوارى 
پيكان مدل 1375 به رنگ سفيد به شماره پالك ايران 21- 543 و 35 
به شماره موتور 1127517019 و شماره شاسى 75526521 متعلق 
 به آقاى نيما شيرى يان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

آگهى مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى و سند نقل و انتقاالت خودرو پرايد تيپ جى 
تى ايكس مدل 1382 به رنگ سفيد شيرى روغنى به شماره پالك 
ايران30 - 124 د 83 به شماره موتور 00457207 و شماره شاسى 
S1412282920926 متعلق به آقاى ابراهيم رضاييان مظاهر مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى مفقودى
بدينوسيله به اطالع مى رساند سند مادر (سند كمپانى) خودرو سوارى 
206 مدل 1384 به شماره پالك ايران 78- 537 ص 66 و شماره 
موتور 3470665 به شماره شاسى 19841337 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

آگهى فقدان سند
نظر بر اينكه سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه بشماره 3 فرعى از 5492 اصلى واقع در بخش 1 اردبيل بشرح ص 394 دفتر 140 ذيل ثبت 29285 بنام بيوگ آقا قربانى فرزند ابراهيم سند ثبت و صادر گرديده است 
و بعدا برابر سند مصالحه بشماره 71443-  86/02/04 دفترخانه 20 اردبيل بالسويه بنامهاى قادر قربانى فرزند ابراهيم و خانم ناز خانم قربانى فرزند حميد هر كدام به مقدار يك دانگ و نيم مصالحه گرديده است و به علت 
اسباب كشى منزل اصل سند مالكيت ناز خانم قربانى مفقود شده است از طرف وراث مرحومه ناز خانم قربانى براى اين پالك برابر درخواست وارده بشماره 1020209 مورخه 1399/07/27 و تقاضاى صدور سند مالكيت 
المثنى را نموده اند است لذا مراتب طبق بخشنامه شماره 139980003144000470 تاريخ 1399/07/30 به دفاتر اسناد رسمى سراسر كشور ابالغ سپس در اجراى تبصره يك ماده 120 اصالحى قانون ثبت موضوع يكبار 
در روزنامه آگهى گرديده كه هر كس ادعايى بوجود سند مالكيت يا سند معامله بنام خود داشته باشند. ظرف 10 روز پس از تاريخ انتشار اين آگهى داليل قانونى و يا اصل سند مالكيت را با اخذ رسيد تسليم اين اداره نمايند. 
بديهى است پس از انقضاى مدت مقرره طى تشريفات قانونى سند مالكيت بنامهاى وراث ناز خانم قربانى هر كدام به مقدار سهم االرث سند صادر و تسليم خواهد شد و سند اوليه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد در اجراى 
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آگهى اصالحى
پيرو اگهى ابالغ اجرائيه مربوط به كالسه 9901862 منتشره در مورخ 
13 مهر 1399 در شماره 6041 روزنامه جوان در سطر ششم كالسه 

9901862 صحيح مى باشد. 
م الف: 540 / رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد - محمدرضا اجتهادى عرب 
مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پور سريندى 

سازمان آگهي هاي روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
88341654


