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»خرس شرور« 
در كرمان دستگير شد

كالهبرداري با اجاره كارت عابر بانك 

قتل مرموز گداي  ميلياردر 
در خانه وياليي اش 

مأموران پليس تهران جسد گداي ميلياردري 
را در خان�ه وياليي اش كش�ف كردن�د كه به 
طرز مرموزي به قتل رس�يده بود. تحقيقات 
ب�راي شناس�ايي عامالن قت�ل ادام�ه دارد. 
به گ��زارش »جوان« س��اعت ۱۱ قب��ل از ظهر 
دوش��نبه ۳۰فروردين امس��ال مردي در تهران 
ب��ا اداره پليس تم��اس گرفت و گف��ت از خانه 
همسايه شان بوي بدي به مشام مي رسد و احتمال 
مي دهد براي صاحبخانه كه مرد س��الخورده و 

تنهايي است حادثه ای رخ داده باشد. 
 با اعالم اين خبر تيمي از مأموران كالنتري ۱۲۶ 
تهرانپارس همراه عوامل آتش نش��اني در محل 
حادثه كه خانه وياليي در نزديكي خيابان استخر 
است، حاضر شدند. بررسي هاي مأموران نشان 
داد در اين خانه مرد تنهاي��ي به نام ايرج زندگي 
مي كند كه چند روزي اس��ت همس��ايه ها از او 
بي خبر هستند. مأموران پليس در ادامه با كمك 
آتش نشانان در خانه وياليي را باز كردند. در زير 
زمين خانه با جسد مردی ۷۰ساله روبه رو شدند 
كه نخ پالستيكي كه با آن جعبه هاي شيريني را 
بسته بندي مي كنند به دور گردنش پيچانده و با 

آن دست و پايش بسته شده بود. 

پس از آن مأموران با حفظ صحنه جرم موضوع 
قتل مرد سالخورده را به قاضي حبيب اهلل صادقي، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران 
خبر دادند. با حضور بازپرس جنايي و كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي مش��خص ش��د مقتول 
گداي ميلياردري است كه ۱۰روز قبل بر اساس 
نظريه اوليه پزش��كي قانوني به طرز مرموزي در 

خانه اش به قتل رسيده است. 
  دفترچه بانكي 220 ميليون توماني 

تيم جنايي در همان ابتداي ورود به قتلگاه مرد 
تنها با  به هم ريختگي وسايل خانه روبه رو شدند 
كه حكايت از آن داش��ت عامل يا عامالن قتل با 

انگيزه سرقت دست به جنايت زده اند. 
 همچنين مش��خص ش��د قاتل يا قاتالن افراد 
آشنايي بودند كه بدون درگيري و تخريب در وارد 
خانه شده و در فرصتي مناسب گداي ميلياردر 

را خفه كرده اند. 
مأموران پليس در ادامه بررسي های محل حادثه، 
دفترچه بانكي از مقتول پيدا كردند كه نش��ان 
مي داد وي چند س��ال قبل مبلغ ۲۲۰ ميليون 
تومان به حس��اب بانكي اش واريز كرده اس��ت. 
همچنين قبض ها و رسيد هاي برداشت واريزي 

بانكي زيادي در خانه مقتول كش��ف ش��د كه 
حكايت از آن داش��ت مقتول ب��ه احتمال زياد 
حس��اب هاي بانكي ديگري ه��م دارد و در آن 
حس��اب ها مبالغ زيادي جابه جا كرده است.   از 
س��وي ديگر مأموران احتمال دادند مقتول در 
خانه اش پول نگهداري مي كرده و عامالن قتل نيز 
از اين موضوع باخبر بوده اند كه پس از حادثه از 
كمد وي مبلغ زيادي پول يا دالر و اموال قيمتي 

سرقت كرده اند. 
 بررسي هاي مأموران نشان داد مرد سالخورده هر 
روز صبح از خانه اش براي گدايي بيرون مي رفته و 

شب با دست پر به خانه برمي گشته است.  
    گدای تنها 

يكي از همسايه ها به مأموران پليس گفت: ايرج 
از حدود۲۰سال قبل در اين خانه وياليي قديمي 
تنها زندگي مي كرد. در اين چند سال كسي به 
خانه او رفت و آمد نداش��ت و به همين خاطر ما 
احتمال مي دهيم او زن و فرزندي ندارد و فقط 
بعضي از همسايه از او شنيده بودند خواهري دارد 
كه در شهرستان زندگي مي كند. ايرج با اينكه 
مشكل مالي نداش��ت و همه مي دانستند وضع 
مالي خوبي دارد اما گدايي مي ك��رد. او هر روز 

صبح از خانه بيرون مي رف��ت و در خيابان هاي 
اطراف گدايي مي كرد و ش��ب دوب��اره به خانه 
بازمي گش��ت. چند روزي بود ك��ه از او خبري 
نداشتيم فكر مي كرديم او به مسافرت يا به ديدن 
خواهرش رفته اس��ت تا اينكه امروز همسايه ها 
متوجه بوي متعفني در اطراف شدند. هر ساعتي 
كه مي گذشت بوي بد بيشتر به مشام مي رسيد 
و ما را بيشتر آزار مي داد تا اينكه تصميم گرفتيم 
منش��أ بو را پيدا كنيم. م��ا رد ب��و را گرفتيم و 
فهميديم بوي متعفن از پنجره زير زمين خانه 
ايرج كه شيشه آن شكسته بود به بيرون مي آيد و 

بعد هم موضوع را به شما خبر داديم. 
   آغاز تحقيقات جنايی

همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد 
مرد سالخورده براي مشخص شدن علت اصلي 
مرگ به پزش��كي قانوني منتقل شد. همچنين  
قاضی حبيب اهلل صادقي به مأموران پليس دستور 
داد ضمن بررسي دوربين هاي محل حادثه براي 
شناس��ايي عامل يا عامالن قتل، حس��اب هاي 
بانكي مقتول را نيز بررسي كنند تا مشخص شود 
عامالن اين حادثه از حساب ها و كارت هاي بانكي 

او برداشت كرده اند يا نه؟

مرد جوانی كه متهم است با همدستي زن مورد عالقه اش شوهر 
وي را به قتل رس�انده در دادگاه مدعي شد زن جوان قاتل است. 
به گزارش »جوان« سال گذشته مرد سالخورده اي با مراجعه به اداره 
پليس تهران، مأموران را از ناپديد شدن پسرش به نام رضا باخبر كرد 
و گفت: »پسرم همراه عروسم و فرزندش��ان در طبقه باالي منزل ما 
زندگي مي كنند. چند روزي است كه از رضا خبري ندارم. روز گذشته 
از عروسم سراغ او را گرفتم كه گفت قرار بود رضا به سفر تركيه برود و 
همراهش ۲۰ميليون تومان طال بوده است. او هم از پسرم خبر نداشت 

و به همين خاطر نگرانم اتفاق بدي برايش افتاده باشد.« 
بعد از اين توضيحات تحقيقات براي يافتن مرد جوان آغاز شد تا اينكه 
چند روز بعد جسد وي در گودالي در حاشيه باقرشهر كشف شد كه با 

ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود. 
مأموران در نخستين گام از همسر مقتول به نام هستي تحقيق كردند. 
متهم در بازجويي ها به قتل با همدستي پسر جواني به نام فرزين كه 
مس��تأجر پدرش بود اعتراف كرد. متهم گفت: »فرزين همراه مادر و 
خواهرش مس��تأجر پدرم بودند. من و رضا باهم اختالف داشتيم و با 
داشتن يك فرزند قصد داشتم از او جدا شوم اما رضا مرا طالق نمي داد. 
فرزين از اختالف ما خبر داشت و وقتي با او درددل كردم ابراز عالقه 

كرد تا اينكه پيشنهاد داد شوهرم را به قتل برسانيم.«
زن جوان ادامه داد: »طبق نقشه فرزين چند قرص خواب آور خريد و 
من هم در غذاي شوهرم ريختم. بعد از خوراندن قرص فرزين آمد و 
من و رضا را سوار خودرو اش كرد و به نزديكي محل كارش در باقرشهر 
برد. وقتي به آنجا رسيديم او ماش��ين را نزديك گودالي كه كنده بود 
متوقف كرد و از ش��وهرم كه بي حال بود خواس��ت تا از ماشين پياده 
شود. وقتي رضا از ماشين پياده شد، فرزين با چاقويي كه همراه داشت 
چند ضربه از پشت به او زد. بعد از قتل جسد او را در گودال انداختيم 

و فرار كرديم.« 
با اعتراف زن جوان، فرزين بازداشت شد و با اقرار به قتل وي به اتهام 

قتل عمد و زن جوان به اتهام معاونت در قتل راهي زندان شدند. 
پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات در شعبه دوم دادگاه كيفري يك 

استان تهران تحت رسيدگي قرار گرفت. 
ابتداي جلس��ه اولياي دم كه پدر مقتول بود از طرف خودش و دختر 

هفت ساله مقتول درخواست قصاص كرد. 
در ادامه مرد جوان در جايگاه ايس��تاد و خالف اظهاراتش قتل را 
انكار كرد و گفت: »در دادسرا تحت تأثير حرف هاي هستي به قتل 
اعتراف كردم ام��ا حاال مي خواهم حقيقت را بگوي��م. زماني كه ما 
مستأجر پدر هس��تي بوديم، او به من ابراز عالقه كرد و خواست به 
خاطر اختالفي كه با شوهرش دارد رضا را به قتل برسانيم. هستي 
ابتدا پيشنهاد داد شوهرش را در رودخانه بيندازيم و سنگبارانش 
كنيم كه گفتم اين كار از عهده من برنمي آيد، سپس پيشنهاد داد 
در نزديكي محل كارم در باقرش��هر گودالي بكنم ت��ا بعد از اينكه 
ش��وهرش را كش��ت، جس��دش را داخل آن بيندازيم. او گفت به 
خانواده شوهرم مي گويم رضا با ۲۰ميليون تومان به تركيه رفت و 
وقتي خبري از او نشود، احتمال مي دهند كه او به خاطر سرقت به 

قتل رسيده است.« 
متهم ادامه داد: »به خاطر وعده هاي دروغين هس��تي قبول كردم و 
چند روز قبل از حادثه گودالي در نزديكي محل كارم حفر كردم. روز 
حادثه هستي تماس گرفت و گفت قرص خواب آور خريده و قصد دارد 
شب آنها را در غذاي شوهرش بريزد. همان شب مقابل خانه شان رفتم 
و آنها را با خودرو ام به محل حف��ر گودال بردم. رضا بي   حال بود وقتي 
در نزديكي گودال از ماشين پياده شد، هستي چاقوي مرا گرفت و يك 
ضربه به شكم شوهرش زد. رضا در آغوش من افتاد و باهم گالويز بوديم 

كه هستي چند ضربه ديگر از پشت سر به او زد كه كشته شد.« 
او در پاسخ به سؤال هيئت قضايي درباره اقرار به قتل در دادسرا گفت: 
»در پليس آگاهي براي چند دقيقه من و هستي تنها مانديم. او قول 
داد اگر قتل را گردن بگيرم ي��ك طبقه از خانه پدري اش و خودرويي 
را كه دارد مي فروش��د و رضايت اولياي دم را جلب مي كند. هس��تی 
مي گفت پدر شوهرش او را دوس��ت دارد، حتماً رضايت مي دهد كه 

فريب حرف هايش را خوردم و قتل را قبول كردم.« 
س��پس زن جوان نيز با قبول معاونت در قتل ب��ا تأييد اظهاراتش در 
دادس��را گفت: متهم دروغ مي گويد و من ضربه اي به شوهرش نزدم 

است.  در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

متهم سابقه داري معروف به خرس ش�رور كه تحت تعقيب 
مأموران كرمان بود، حين مزاحمت براي زن جواني به دام افتاد. 
فرمانده انتظامي شهرستان كرمان گفت: مأموران پايگاه امنيت 
عمومي شهرس��تان كرمان مرد شرور س��ابقه داري را كه جرائم 
متعددي از جمله ايجاد رعب و وحش��ت، عربده كش��ي، نزاع و 
درگيري، تهديد به قتل، آدم ربايي، ايجاد مزاحمت براي نواميس، 
قدرت نمايي با س��الح در فضاي مجازي، ايراد خسارت به اموال 
عمومي و اخالل در نظم عمومي و آتش زدن يك منزل مسكوني 

در پرونده اش ثبت شده بود، تحت تعقيب قرار دادند. 
سرهنگ پورامينايي با بيان اينكه اين متهم به لحاظ بزرگي جثه، 
لقب خرس را براي ايجاد رعب و وحشت براي خود برگزيده بود، 
تصريح كرد: مأموران طي عملياتي موفق شدند اين متهم را حين 
ارتكاب جرم و در حال ايجاد مزاحمت ب��راي يك خانم جوان و 
تهديد وي، در يكي از محالت جنوبي شهر كرمان دستگير كنند. 
فرمانده انتظامي شهرستان كرمان با اشاره به كشف تعدادي سالح 
سرد و آالت و ادوات مجرمانه از مخفيگاه اين متهم به ايلنا گفت: 
دستگيري متهم و معرفي وي به دستگاه قضايي، تقدير شهروندان 

از پليس را به همراه داشت. 

مردي ك�ه ب�ا وع�ده ميليونر ش�دن   كارت 
عابر بان�ك ش�هروندان اج�اره و اق�دام به 
كالهب�رداري مي ك�رد، دس�تگير ش�د. 
  ب��ه گ��زارش »ج��وان« س��رهنگ داود 
معظمي گ��ودرزي رئيس پليس فض��ای توليد 
و تبادل اطالع��ات ته��ران بزرگ درب��اره اين 
خبر گف��ت: در پي رصد و پاي��ش روزانه فضاي 
مجازي، كارشناس��ان پليس فتا تعدادي كانال 
را در شبكه هاي اجتماي شناسايي كردند كه با 

تبليغات دروغين و وعده ميليونر شدن، كاربران 
ش��بكه هاي اجتماع��ي را به اج��اره كارت هاي 

بانكي شان ترغيب مي كردند. 
وی افزود: بررسي موضوع در دس��تور كار قرار 
گرفت و كارآگاهان پليس فتا در بررس��ي هاي 
تخصصي متوجه شدند مدير تمامي اين كانال ها 
يك نفر مي باشد كه با هويت غيرواقعي با وعده 
ميليونر ش��دن در زماني كوتاه تع��داد فراواني 
كارت هاي بانكي شهروندان را اجاره كرده است. 

مأموران خيلي زود موفق ش��دند هويت واقعي 
و مخفي��گاه وي را در ش��رق تهران شناس��ايي 
و دري��ك عملي��ات غافلگيرانه او را دس��تگير و 
همراه تجهيزات الكترونيكي به پليس فتا انتقال 

دهند. 
 متهم پس از انتقال به پلي��س فتا به جرم خود 
اعتراف كرد و گفت: ب��ا تبليغات پررنگ و وعده 
ميليونر ش��دن، كارت بانكي افراد را اجاره و در 
سايت هاي شرط بندي از آنها استفاده مي كردم و 

حدود ۳ميليارد ريال از شهروندان كالهبرداري 
كرده ام. 

اين مقام س��ايبري با تأكيد بر اينكه مسئوليت 
تمامي تراكنش هاي بانكي بر عهده مالك كارت 
مي باشد، به شهروندان توصيه كرد به هيچ عنوان 
كارت و شماره حس��اب بانكي خود را در اختيار 
ديگران قرار ندهند و فريب تبليغات اغواكننده 
و ميليونر ش��دن يك شبه توس��ط سودجويان 

را نخورند. 

پس�ر خالف�كاري كه پن�ج س�ال قبل 
در درگي�ري يك�ي از دوس�تانش را به 
خاط�ر اج�اره خان�ه ب�ه قتل رس�انده 
ب�ود، از اولي�اي دم رضاي�ت گرف�ت 
بازگش�ت.  دوب�اره  زندگ�ي  ب�ه  و 
به گزارش »جوان« ساعت ۲۳:۲۳   شامگاه 
۲۲شهريور سال 85 به مأموران پليس تهران 
خبر رس��يد كه چند پس��ر جوان درگيري 
خونيني را در يك خانه قديمي در محله استاد 
معين رقم زده اند. با اعالم اين خبر تيمي از 
مأموران پليس به محل حادثه اعزام شدند كه 
دريافتند در اين حادثه پسر جواني از ناحيه 
گردن زخمي و به بيمارس��تان منتقل شده 
است، سپس مأموران براي تحقيقات راهي 
بيمارستان شدند كه ساعتي بعد تيم پزشكي 
اعالم كرد پسر زخمي به نام سعيد بر اثر شدت 

جراحات و خونريزي فوت كرده است. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد عامل 
قتل پسر جواني به نام مهراد است كه پس از 

حادثه از محل گريخته است. 
يكي از دوستان مقتول گفت: من و مقتول و 
يكي ديگر از دوستانمان در خانه مهراد بوديم 
كه او به ما فحاشي كرد و با هم درگير شديم. 
وقتي درگيري ما باال گرفت، او با چاقو ضربه اي 
به گردن سعيد زد و فرار كرد. ما سعيد را به 
بيمارستان رسانديم و اميد داشتيم زنده بماند 

اما متأسفانه به كام مرگ رفت. 
     دستگيري قاتل 3سال بعد 

بدين ترتيب مأموران پليس براي دستگيري 
قاتل فراري به محل كار او رفتند كه مشخص 
ش��د وي ب��ه مح��ل كارش نرفته اس��ت. 
بررسي هاي مأموران نش��ان داد قاتل متهم 

سابقه داري است كه شش سابقه كيفري در 
پرونده اش ثبت و به تازگي هم از زندان آزاد 
شده است.  در حالي كه س��ه سال از حادثه 
گذش��ته بود و مأموران پليس همچنان در 
جست وجوي قاتل فراري بودند، متوجه شدند 
مهراد به تهران بازگش��ته و در قهوه خانه اي 
مشغول به كار شده است.  با شناسايي محل 
كار متهم مأموران وي را دس��تگير و به اداره 

پليس منتقل كردند. 
      اعتراف به قتل 

متهم در بازجويي ها ب��ا تناقض گويي قصد 
فريب مأموران را داش��ت اما وقتي با شواهد 
و داليل روبه رو شد با اظهار پشيماني به قتل 

دوستش اعتراف كرد. 
وي درباره روز حادثه گف��ت: زندگي خوبي 
داش��تم تا اينكه معتاد و براي فراهم كردن 
مواد مخدر وارد باند خالفكاران ش��دم و به 
همين خاطر شش بار به زندان رفتم. آخرين 
بار هم به جرم سرقت و مواد راهي زندان شدم 
تا اينكه چند روز قبل از حادثه مدت حبسم 

تمام شد و آزاد شدم. 
وي ادامه داد: قبل از اينكه روانه زندان شوم، 
خانه اي در محله اس��تاد معين اجاره كردم 
كه دوس��تم س��عيد به خانه من رفت و آمد 
داش��ت. در مدتي كه در زندان بودم سعيد 
خانه مرا پاتوق دوستانش كرده بود و در اين 
مدت هم اجاره اي ب��ه صاحبخانه نداده بود. 
وقتي از زندان آزاد ش��دم و ب��ه خانه ام رفتم 
صاحبخانه از من خواس��ت كرايه چهار ماه 
عقب افتاده ام را پرداخ��ت كنم. تازه متوجه 
شدم در اين مدت سعيد و دوستانش اجاره اي 
به صاحبخانه نداده اند. آن روز سعيد همراه دو 

نفر از دوستانش در خانه من بودند كه به آنها 
اعتراض كردم كه چرا در اين چهار ماه اجاره 
خانه را پرداخت نكرده اند، بعد هم دوباره به 
آنها گفتم اگر به خان��ه من رفت و آمد كنند 
بايد اجاره بدهند كه مقتول از حرف هاي من 
عصباني شد و همراه دوستانش از انباري چوب 
برداشتند و مرا به شدت كتك زدند. خيلي 
عصباني شده بودم و تصميم گرفتم از خودم 
دفاع كنم، به همين دليل چاقوي ميوه خوري 
را از آشپزخانه برداشتم و ضربه اي به سعيد 
زدم كه به گردنش اصابت كرد و خونين نقش 

بر زمين شد   كه از ترس فرار كردم. 
وي ادام��ه داد: پس از حادثه س��راغ يكي 
از دوس��تانم رفت��م و مق��داري پول قرض 
گرفتم و به شهرستان فرار كردم. در آنجا در 
قهوه خانه اي كارگري مي كردم تا اينكه پس 
از گذشت سه سال از حادثه فكر كردم آب ها 
از آسياب افتاده و مأموران پليس در تعقيب 
من نيس��تند كه با هويت جعلي به تهران 
آمدم و در قهوه خانه اي شروع به كار كردم 
اما خيلي زود مأموران پليس مرا شناسايي 

و دستگير كردند. 
    بخشش 

متهم پس از اعتراف به قتل روانه زندان شد 
تا اينكه پس از تحقيقات تكميلي در شعبه 
۱۱۳دادگاه كيفري يك استان تهران پاي 
ميز محاكمه حاضر ش��د. اولياي دم براي 
قاتل درخواس��ت قصاص كردند و هيئت 
قضايي هم مهراد را مجرم شناخت و به جرم 

قتل عمد به قصاص محكوم كرد. 
رأي دادگاه پس از تأييد در شعبه ۱۷ديوان 
عالي كشور براي سير مراحل اجراي حكم به 

آگهی تحديد حدود اختصاصی حوزه ثبتی منطقه پنج مشهد
پيرو آگهی تحديدحدود قبلی كه به موجب مقررات ماده ۱4 قانون ثبت منتشر گرديده است . 
اينك بر حسب در خواست واصله مستند به ماده مذكور و ماده ۶۱آئين نامه ثبت تحديد حدود 
يك قسمت از امالک واقع در بخش 9 حوزه ثبتی اين واحد به شرح زير :4۱۳فرعی از 49 اصلی 
بنام محمد رضا ساالر سماغچه – يك باب منزل مسكونی واقع در مشهد،گلشهر ،خيابان شهيد 
شفيعی ۲۷،پالک ۷8 در مورخه ۱4۰۰/۰۲/۲۶ در محل انجام خواهد شد –لذا به موجب ماده 
۱4 قانون ثبت امالک به مجاورين شماره های فوق الذكر بوسيله اين آگهی اخطار می گردد 
كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند .چنانچه هر يك از صاحبان امالک يا 
نماينده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 5قانون مزبور ملك مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی و نيز صاحبان امالک كه در موقع مقرر حاضر نبوده مطابق ماده ۲۰قانون ثبت 
فقط تا سی روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ۲ماده واحد قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترض ثبتی ،معترضين ميبايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی الزم از 

مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند .
تاريخ انتشار 1400/02/01/ م الف 623
اداره ثبت و اسناد و امالک ناحيه 5مشهد مقدس 

آگهی فقدان سند مالکيت
 نظر به اينك��ه آقای هادی مروج به اس��تناد اوراق استش��هاديه جهت دريافت 
س��ند مالكيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی است سند 
مالكيت ششدانگ اعيان يكباب آپارتمان به پالک 5۶۱۱ فرعی از 48۷۲ فرعی 
از۱- اصلی بخش نه مشهد، به علت سهل انگاری مفقود گرديده است. بابررسی 
دفتر امالک ،معلوم ش��د مالكيت پ��الک ثبتی فوق ذيل شناس��ه الكترونيك 
۱۳95۲۰۳۰۶۰۰۳۰۰8۷4۶ ثبت وسند مالكيت به شماره 8۰544۰ سری الف 
9۳ بنام هادی مروج صادر گرديده است.دفتر امالک بيش ازاين حكايتی ندارد 
لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت ، مراتب يك نوبت آگهی ومتذكر می 
گردد هركس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود 
سند مالكيت نزد خود ميباشد ،بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهی 
اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمی به اين 
اداره تسليم نمايد. بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ويا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنی وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
  حميد رضا افشار 
ثبت اسناد وامالک ناحيه 5 مشهد مقدس – م الف 625

آگهی فقدان سند مالکيت
نظر به اينكه خانم عفت عرب برابر وكالتنامه ۱۲۰۷۷ م��ورخ ۱۳99/۱۲/۲۶ وتفويض 
وكالت ۱۲۱۷۳ مورخ ۱4۰۰/۰۱/۲9 دفترخانه ۲۲۱ مشهد از طرف ورثه مرحوم علی 
اصغر محمدوخراسانی به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنی 
نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعی است س��ند مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زمين به شماره پالک ۱۶45 فرعی از9۲۰ فرعی از۷ اصلی بخش نه مشهد بعلت پارگی 
ومفقودی قسمتی از سند غير قابل استفاده می باشد با بررسی دفتر امالک معلوم شد 
ششدانگ ذيل دفتر۱۶۱ صفحه 588 شماره ثبت ۲5۶۶9 ثبت و سند مالكيت به شماره 
۷۳48۶۱ صادر گرديد وبرابر سند رهنی۱۱5۰5۶ مورخ ۱۳88/۱۰/۲۲ دفترخانه 45 
مشهد در بانك ملی ايران قرار دارد.دفتر امالک بيش از اين حكايتی ندارد لذا به استناد 
ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهی ومتذكر ميگردد هر كس نسبت 
به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، 
بايستی ظرف مدت ده روز از انتش��ار آگهی اعتراض كتبی خود را به پيوست اصل سند 
مالكيت يا سند معامله رسمی به اين اداره تس��ليم نمايد. بديهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور سند مالكيت المثنی وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
حميد رضا افشار
ثبت اسناد وامالک ناحيه 5 مشهد- م الف 626
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بخشش قاتل براي رضاي خدا

دادسراي امور جنايي تهران فرستاده شد. قاتل مدتي قبل پس 
از گرفتن استيذان حكمش در زندان رجايي شهر پاي چوبه دار 
حاضر شد. طناب دار به گردن وي آويخته بود كه قاضي محمد 
شهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران همراه تيم 
صلح و س��ازش تالش زيادي براي جلب رضايت از اولياي دم 
آغاز كردند و در نهايت اولي��اي دم به قاتل مهلت دادند. بدين 
ترتيب قاتل به سلولش بازگشت و در حالي كه مهلت قاتل تمام 
شده بود، تيم صلح و سازش دادسراي امور جنايي موفق شدند 
با برگزاري جلسات صلح و سازش رضايت اولياي دم را جلب 
كنند. يكي از اعضاي خانواده هنگام تحويل رضايتنامه كتبي به 
شعبه سوم اجراي احكام گفت: قاتل در زندان اظهار پشيماني 
كرده بود و ما هم براي رضاي خدا او را بخشيديم. بدين ترتيب 
پسر جوان كه قرار بود به زودي قصاص شود با اقدام خداپسندانه 

اولياي دم به زندگي دوباره بازگشت. 

من قاتل نيستم

2 كشته در آتش سوزي
 شهرك صنعتي 

حادثه آتش س�وزي ش�هرک صنعتي ش�ماره2 اردبيل دوكشته 
برجاي گذاشت. 

سردار هوش��نگ حس��يني، فرمانده انتظامي اس��تان اردبيل گفت: 
مأموران كالنتري مركزي شهرس��تان »نمين« از طريق اعالم مركز 
فوريت هاي پليسي ۱۱۰ از وقوع حادثه آتش سوزي در شهرک صنعتي 

شماره ۲ اردبيل مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند. 
با حضور پليس در محل مش��خص ش��د، اين حادثه مربوط به كارگاه 
توليد بازيافت الستيك بوده است در جريان آن  دو نفر طعمه حريق 
شدند و به علت س��وختگي ۱۰۰درصدي جان خود را از دست دادند.  
به گفته وي، علت اين حادثه توسط كارشناسان، وقوع انفجار در كوره 

كارگاه گزارش شده است. 

۵ كشته در 2 تصادف
در دو حادثه رانندگي در شهرس�تان شيراز پنج نفر كشته و دو نفر 

زخمي شدند. 
به گزارش ايس��نا، نخستين حادثه ساعت۲۱:۳۲ش��امگاه دوشنبه ۳۰ 
فروردين ماه رخ داد كه در جريان آن دو خودروي پژو ۲۰۶ و پژو 4۰5 در 
محدوده كمربندي دراک واژگون شدند و دو نفر از سرنشينان پژو 4۰5 

جان خود را از دست دادند. 
فوت شدگان يك مرد و زن 4۰ و ۳5 ساله بودند كه حين واژگوني از خودرو 
به بيرون پرتاب شده و در دم جان باخته بودند. سرنشينان خودروي پژو  
۲۰۶ نيز در اين حادثه، به شدت مصدوم و توسط عوامل اورژانس راهي 
بيمارستان ش��دند.  همچنين در حادثه ديگري ساعت۲۱:44دوشنبه 
۳۰فروردين ماه و در محور شيراز- خان زنيان يك دستگاه خودروي تيبا 
پس از برخورد با يك دستگاه وانت نيسان واژگون مي شود.  در اين حادثه 
يكي از سرنشينان خودروي تيبا به بيرون پرتاب شده بود كه در دم فوت 
مي كند و سرنشين زن آن به همراه راننده جوان خودروي نيسان، ميان 
قطعات له شده خودروها گرفتار شده بودند كه پس از خارج كردن آنها 

مشخص مي شود، دو نفر ديگر هم فوت كرده اند. 


