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بازداشت كالهبردار 25 هزار ميليارد توماني

معماي قتل يك زن در باغ گيالس

عدد و ارقامي ك�ه اين روزها از ميزان س�رقت، 
اختالس و كالهبرداري اعالم مي ش�ود آن قدر 
زياد اس�ت كه مي تواند تن س�الطين س�رقت، 
اخت�الس و كالهب�رداري را ك�ه ب�ا مبالغ�ي 
حقيرتر مج�ازات و راهي خاك س�رد ش�ده اند 
در گور بلرزاند. پليس روز گذش�ته از بازداشت 
كالهبرداري 25 هزار ميلي�ارد توماني خبر داده 
و اين شوك را بار ديگر به جامعه داده كه چگونه 
در ساختارهاي قانوني چنين افرادي مي توانند 
دس�ت به چنان كالهبرداري ه�اي كالن بزنند. 
سردار هادي شيرزاد، رئيس پليس بين الملل نيروي 
انتظامي اطالعاتي قطره چكاني از متهم بازداش��ت 
شده اعالم كرده و گفته است كه مقام هاي قضايي 

از پليس بين الملل خواس��ته بودند ف��ردي را كه با 
اس��ناد غير واقعي و مال نامش��روع به مبلغ بيش از 
يك ميليارد دالر، كالهب��رداري كرده و در خارج از 

كشور اقامت دارد بازداشت كنند. 
وي ادامه داد: متهم و همدس��تانش با تشكيل چند 
ش��ركت هم گروه در داخ��ل و خارج از كش��ور و با 
مراجعه به نظام بانكي و ارائه اسناد جعلي و ساختگي 
تس��هيالت ارزي و ريالي كالني را به مبلغ 25 هزار 
ميليارد تومان كالهبرداري و به حس��اب وابستگان 

خود منتقل مي كرد. 
وي ادامه داد: در بررس��ي هاي اوليه، مشخص شد، 
متهم پس از ارت��كاب جرم به يكي از كش��ورهاي 
منطقه متواري ش��ده اس��ت ك��ه پ��س از وصول 

درخواست مرجع قضايي ضمن هماهنگي با سازمان 
اينترپل عليه وي اعالن قرمز صادر ش��د كه متهم 

بازداشت و به مقام قضايي تحويل داده شد. 
متهم بازداشت شده كه در حال حاضر جزئياتي از 
وي منتشر نشده مثل همه كس��اني كه نامشان در 
ليس��ت بلند اختالس و فس��اد اقتصادي ثبت شده 
در همين س��اختار قانوني كش��ور فعاليت كرده و 
توانس��ته اند با پرداخت رش��وه، كارگزاران قانوني 
را به خدمت خ��ود در آورند و س��رمايه عمومي را 

غارت كنند. 
آمد و ش��د مفس��دان اقتصادي به محاكم قضايي 
چند سالي اس��ت كه به رويه اي عادي تبديل شده 
اس��ت. مثل بازداشت س��ارقان خرد، حاال پليس و 

دستگاه قضايي دست به بازداشت مفسداني زده اند 
كه ظاه��راً صف درازي ه��م دارد. هم��ان طور كه 
سال هاست بازداشت مدام س��ارقان به قرار گرفتن 
آنها در چرخه س��رقت تبديل ش��ده حاال بازداشت 
مفس��دان هم به رويه اي مشابه تبديل شده و نشان 
داده است كه بازداش��ت اين افراد نتوانسته نقشي 
در پيش��گيري از وق��وع جرائم ايفا كن��د، بنابراين 
تا زماني كه دس��ت كارگزاران براي گرفتن رش��وه 
 دراز اس��ت حي��ات مفس��دان ه��م برقرار اس��ت. 
در اين بين جامعه زماني مي تواند به ساختار قانوني 
اعتماد داشته باش��د كه تأثير بازداشت مفسدان و 
بازگشت س��رمايه هاي اختالس ش��ده به جامعه را 

شاهد باشد. 

جريمه يك ميليون توماني 
براي ترددهاي عيد فطر

سخنگوي نيروي انتظامي 
تعطي�الت  در  گف�ت: 
عيد فط�ر خودروهايي 
ك�ه در ش�هرهاي قرمز 
تردد كنند يك ميليون 
تومان و خودروهايي كه 
در ش�هرهاي نارنجي و 
زرد تردد كنن�د 5۰۰ هزار تومان جريمه مي ش�وند. 
به گزارش جوان، س��ردار مهدي حاجيان توضيح داد: 
بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا براي اين ايام 
محدوديت هايي در نظر گرفته شده كه از روز سه شنبه 
2۱ ارديبهشت تا روز شنبه 25 ارديبهشت در سراسر كشور 
اعمال مي شود.  وي ادامه داد: در تمامي ورودي شهرها 
دوربين ها فعال هستند و خودروهايي كه در شهرهاي 
قرمز تردد كنند يك ميليون توم��ان و خودروهايي كه 
در شهرهاي نارنجي و زرد تردد كنند 5۰۰ هزار تومان 
جريمه مي شوند. همچنين تمامي مجوزهاي صادر شده 

براي سفر به جز مواقع اضطرار باطل است. 
حاجيان با بيان اينكه در اي��ن ايام ناوگان هاي عمومي، 
خودروهاي ام��دادي و خدمات رس��ان مي توانند تردد 
كنند، گفت: از ابتداي سال 2۷۷ هزار خودرو در شهرهاي 
قرمز مبلغ يك ميليون تومان، در شهرهاي زرد بيش از 
يك ميليون خودرو به مبلغ 2۰۰ هزار تومان و ۱5۷ هزار 
خودرو كه در ش��هرهاي نارنجي تردد داشته اند، اعمال 
قانون شده اند. در طرح محدوديت ش��بانه هم بيش از 

يك ميليون خودرو جريمه 2۰۰ هزار توماني شده اند.

حكم قصاص داماد خشمگين كه هفت سال قبل همسرش را 
به قتل رسانده در ديوان عالي كشور تأييد شده است. خانواده 
مقتول اما حاضر به اجراي حكم نيستند براي همين متهم از 
دادگاه درخواست كرده كه تكليف او را در زندان مشخص كند. 
به گزارش جوان، ۱6 مرداد س��ال ۹۳، مأموران پليس شهرس��تان 
رباط كريم از قتل زن جواني در من��زل پدرش باخبر و راهي محل 
شدند. بعد از حضور مأموران در محل آنها با جسد طاهره ۳5 ساله 
روبه رو شدند كه با ضربات چاقوي شوهرش نويد به قتل رسيده بود. 
همچنين مشخص شد نويد با ضربات چاقو دو برادر همسرش را 
هم زخمي و راهي بيمارس��تان كرده است. عامل قتل كه از محل 
متواري شده بود روز بعد از حادثه شناس��ايي و بازداشت شد. او در 
همان بازجويي هاي اوليه به قتل همسرش اعتراف كرد و گفت: من 
و همسرم با هم اختالف داش��تيم و بچه دار نمي شديم. سر همين 
موضوع اختالف ما شديدتر شده بود تا اينكه يكماه قبل او قهر كرد 
و به خانه پدرش رفت. در اين يكماه چند بار با او تماس گرفتم اما 
حاضر به برگشت نشد. روز حادثه تصميم گرفتم به خانه پدرزنم 
بروم و طاهره را به خانه برگردانم. وقتي وارد خانه آنها شدم، طاهره 
به محض ديدن من بي محلي كرد و به اتاقي رفت. دنبالش رفتم اما 
فحاشي كرد. مادر همسرم و برادرانش هم آنجا بودند. توقع داشتم 
آنها او را س��رزنش كنند اما برعكس مادر همسرم مدام طرفداري 
دخترش را مي كرد طاهره هم دس��ت از فحاش��ي برنمي داشت و 
مي گفت بايد از خانه پدرش بيرون ب��روم. از عصبانيت به طرفش 
دويدم كه به طرف حمام رفت. من هم از عصبانيت بيرون رفتم و از 
داخل ماشين چاقو را برداشتم و به طرف حمام رفتم. برادران همسرم 
وقتي مرا ديدند به طرفم آمدند كه آنها را زخمي كردم سپس سراغ 

طاهره در حمام رفتم و با چند ضربه او را به قتل رساندم. 
با ثبت اظهارات متهم وي بعد از بازسازي صحنه جرم راهي زندان 
شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به دادگاه كيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. متهم بعد از تعيين شعبه در وقت رسيدگي در 
شعبه دهم دادگاه محاكمه شد. در آن جلسه اولياي دم درخواست 
قصاص كردند. سپس برادران مقتول نيز درخواست ديه كردند. در 
پايان هيئت قضايي با توجه به مدارك در پرونده متهم را به قصاص، 
پرداخت ديه و سه سال و شش ماه حبس محكوم كرد. اين حكم به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد تا اينكه رأي صادره از سوي قضات 
يكي از شعبات آن تأييد شد. با گذشت هفت سال از حادثه متهم 
به خاطر عدم پيگيري اولياي دم براي اجراي حكم با نوشتن نامه  اي 
درخواست تعيين تكليفي كرد. با اين درخواست پرونده بار ديگر به 
دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا در نوبت رسيدگي به 

اين درخواست رسيدگي شود. 
 

م�ردي ك�ه مته�م اس�ت پ�س از آش�نايي 
اينس�تاگرامي با زني جوان او را فري�ب داده و 
پ�س از قت�ل وي در ب�اغ گي�الس، جس�دش 
را در چاه�ي متروك�ه ره�ا ك�رده ب�راي فرار 
از اتهام س�ه رواي�ت از ماج�را را مط�رح كرد. 
به گزارش جوان، اوايل ارديبهشت زن جواني در 
تهران سراس��يمه به اداره پليس رفت و از ناپديد 
شدن ناگهاني خواهر ۳8 س��اله اش به نام شهين 

خبر داد. 
وي گفت: خواهرم چند سال قبل از شوهرش جدا 
ش��د و خانه اي در يكي از محالت جنوبي تهران 
اجاره كرد و تنها زندگي مي كرد. ما با هم رفت و آمد 
داشتيم و هر روز هم تلفني با هم حرف مي زديم كه 
متوجه شدم با پسر جواني در فضاي مجازي آشنا 
شده اس��ت و قصد دارد با او ازدواج كند. امروز هر 
چقدر با تلفن همراهش تماس گرفتم جواب نداد و 
بعد هم به خانه اش رفتم كه در خانه نبود. نگرانش 
شدم و همراه شوهرم از دوستان و بستگان سراغش 
را گرفتيم اما او را پيدا نكرديم و االن نگرانم براي او 

اتفاق بدي رخ داده باشد. 
    آشنايي در اينستاگرام 

با شكايت زن جوان پرونده به دستور قاضي عظيم 
سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جنايي 
در اختيار تيم��ي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار 

گرفت. 
تحقيقات مأموران پليس نشان داد شهين چند ماه 
قبل از طريق اينستاگرام با پسر جواني به نام بهروز 
آشنا مي شود و از آن روز به بعد با او ارتباط تلفني، 

پيامكي و رفت و آمد به خانه او داشته است. 
از س��وي ديگر مأموران پليس در بررس��ي هاي 
تخصصي دريافتند شهين آخرين بار با بهروز تلفني 
صحبت كرده و قرار بوده همراه او به باغي حوالي 

جاجرود برود. 
بدين ترتيب بهروز به عنوان مظنون تحت تعقيب 
قرار گرفت و در نهايت چند روز قبل بازداشت شد. 

    سه روايت 
متهم پس از دس��تگيري ابتدا منكر آش��نايي با 
شهين شد، اما وقتي با ش��واهد و مدارك روبه رو 
شد در ادعايي سه روايت را بازگو كرد. وي در اولين 
روايت گفت: مدتي قبل در اينس��تاگرام با شهين 
آشنا شدم و پس از آن به هم عالقه پيدا كرديم و 
يكديگر را دوست داشتيم و قرار بود به زودي با هم 
ازدواج كنيم. روز حادثه تلفني با هم قرار گذاشتيم، 
اما براي من كار مهمي پيش آمد كه سر قرار نرفتم 

و ديگر از او خبري ندارم. 
متهم در بازجويي هاي بعدي رواي��ت ديگري را 
بازگو كرد و در دومين روايت گفت: آن روز با شهين 
قرار گذاشتيم و به باغ يكي از دوستانم در جاجرود 
رفتيم. داخل باغ تعدادي از دوس��تانم بودند كه 
شهين وارد باغ شد و من براي خريد به بيرون رفتم 
اما وقتي برگشتم دوس��تانم ادعا كردند شهين را 

نديده اند. دنبال او گشتم اما پيدايش نكردم. 
بررس��ي هاي مأموران نش��ان داد بهروز باز هم با 
تناقض گويي قصد فريب مأموران را دارد كه براي 
چندمين بار مورد بازجويي قرار گرف��ت و اين بار 
س��ومين روايت را به مأموران گفت: روز حادثه هر 
دو به باغ رفتيم و س��اعتي هم با هم درباره زندگي 
آينده مان ح��رف زديم، ام��ا او از صحبت هاي من 
ناراحت ش��د و با قهر باغ را ترك كرد. دقايقي بعد 
دنبالش رفتم اما او را پيدا نكردم و احتمال مي دهم 
كه در يكي از باغ ها حادثه اي براي او رخ داده باشد. 

    كشف جسد داخل باغ 
پس از ادعاهاي متهم مأموران پليس احتمال دادند 
كه وي شهين را به قتل رس��انده و داخل باغ دفن 

كرده اس��ت. مأموران چن��د روزي داخل باغ هاي 
اطراف به جست وجو پرداختند اما اثري از شهين 

پيدا نكردند. 
در حالي كه تحقيقات براي بر مال شدن سرنوشت 
زن گمشده ادامه داشت صبح روز شنبه هجدهم 
ارديبهش��ت مردي با مأموران پليس شهرستان 
جاجرود تماس گرفت و اعالم كرد از داخل چاه 
باغش بوي متعفني به مش��امش مي رس��د كه 

احتمال مي دهد جسدي داخل آن باشد. 
سپس مأموران پليس و آتش نشانان راهي محل 
شدند و از داخل چاه 25 متري جسد زن جواني را 
بيرون كشيدند كه دست هايش از پشت با طناب 
بسته شده بود و حكايت از آن داشت بر اثر فشار 

بر عناصر حياتي گردن به قتل رسيده است. 
بررسي هاي مأموران نشان داد جسد متعلق به زن 
جواني به نام شهين است كه خواهرش دو هفته 

قبل اعالم مفقودي كرده بود. 
   تكرار ادعاهاي قبلي 

بدين ترتيب همزمان با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني براي مشخص ش��دن علت اصلي مرگ، 
متهم صبح ديروز براي تحقيق به دادسراي امور 
جنايي منتق��ل ش��د. وي در بازجويي ها دوباره 
همان ادعاهاي قبلي خود را تكرار كرد و مدعي 
شد كه آن روز ش��هين قهر كرده و از باغ بيرون 
رفته  است و او در مرگ زن مورد عالقه اش دخالتي 

نداشته است.  
ادعا هاي متهم در حالي اس��ت كه همه شواهد و 
داليل نشان مي دهد وي قاتل زن جوان است و 
به همين دليل براي بازجويي هاي فني و روشن 
ش��دن زواياي پنه��ان حادثه متهم به دس��تور 
قاضي پرون��ده در اختيار كارآگاه��ان اداره دهم 

پليس آگاهي قرار گرفت. 

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اينكه شش��دانگ يكباب خانه پ��الك ۱6۷۳ فرعی ازپالك 5۹ 
اصلی واقع در بخش ۱5اردبيل شهرستان تازه كند انگوت به مساحت 
۱84/45متر مربع كه به استناد رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۰۳۰۰4۰۰۱۹۷۷ 
مورخه ۹۹/۹/۷ هيات موضوع قانون تكليف مستقر در ثبت گرمی بنام 
آقای قادر دادرس يل س��وئی تاييد و تحديد حدود آن تاكنون به عمل 
نيامده تحديد حدود پالك مزبور در روز پنجشنبه ۱4۰۰/۰۳/۱۳ ساعت 
۱۰ صبح بعمل خواهد آمد. بدينوسيله به مالكين و مجاورين اعالم می 
گردد در موعد مقرر در محل حاضر شوند ضمنا اعتراض بر تحديد حدود 
و حقوق ارتقاقی برابر ماده 2۰ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 

به مدت ۳۰ روز خواهد بود.
تاريخ انتشار: روز دوشنبه مورخه ۱4۰۰/2/2۰ - م الف: ۱۰۰۷                          

 سعيد نيكخو
  مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اينكه آقای محمدعلی پوررجبی به شماره ملی ۰84۹۷48۰8۹ به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه 
نموده ومدعی است مالكيت ششدانگ پالك 2۰8۳ فرعی از65- اصلی بخش نه 
مشهد،به علت سهل انگاری مفقود گرديده است.بابررسی دفتر امالك معلوم شد 
شش��دانگ پالك ثبتی فوق ذيل دفتر الكترونيك ۱۳۹۹2۰۳۰62۷۱۰۰558۳ 
بنام وی ثبت وسند مالكيت به شماره 4۷۳۷44 صادر گرديده است.دفتر امالك 
بيش از اين حكايتی ندارد،لذا به استناد ماده ۱2۰ اصالحی قانون ثبت،مراتب يك 
نوبت آگهی ومتذكرمی 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 پيوس��ت اصل سند مالكيت يا سند 
معامله رسمی به اين اداره تسليم نمايد ،بديهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالكيت يا سند معامله رسمی 

نسبت به صدورسند مالكيت المثنی وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
 حميدرضا افشار،  ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 6۳5

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اينكه آقای سيد مهدی رستگار مقدم موس��وی به استناد اوراق استشهاديه 
جهت دريافت سند مالكيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعی است 
سند مالكيت ششدانگ اعيان يكباب منزل به ش��ماره پالك ۱8۱۷ فرعی از۱88- 
اصلی بخش نه مشهد مفقود شده است.بابررس��ی دفتر امالك معلوم شد،مالكيت 
نامبرده ذيل دفترشماره ۷64 صفحه ۱44 به شماره 224۱۰ ثبت وسند ماليكت به 
شماره 656۰۰5 ب/ ۹۰ صادر گرديده اس��ت.ضمنا برابر اسناد شماره 66۷5 مورخ 
۱۳۹2/۹/25 و86۰4 م��ورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و۷۰6۳ مورخ ۱۳۹2/۱۱/2۷ و66۷5 
مورخ ۱۳۹2/۹/25 دفتر 2۱۰ مشهد در رهن بانك ملت می باشد. دفتر امالك بيش 
ازاين حكايتی ندارد،لذا به استناد ماده ۱2۰ اصالحی قانون ثبت ،مراتب يك نوبت 
آگهی ومتذكر ميگردد هركس نس��بت 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 در مهلت مقررويا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند 

مالكيت المثنی وتسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
 حميدرضا افشار،  ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 6۳4

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اينكه خانوم زهرا اسالمی طبق وكالتنامه شماره 6۳8۹ مورخ ۱۳۹۹/۱2/۱۳ 
دفتر ۳58 مشهد از ورثه مرحوم عباس��علی وظيفه دان به استناد اوراق استشهاديه 
جهت دريافت س��ند مالكيت المثنی نوبت اول به اي��ن اداره مراجعه نموده ومدعی 
است سند مالكيت س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ يك قطعه زمين به شماره پالك 
245 فرعی از۳- اصلی بخش نه مش��هد ،مفقود شده اس��ت.با بررسی دفتر امالك، 
معلوم شد مالكيت نامبرده ذيل شماره ۷۰ صفحه ۱۹۷ به شماره 8۹۹۱ ثبت وسند 
مالكيت به ش��ماره 4۱۹486 صادرگرديده است ،س��پس پالك مذكور به قطعات 
متعدد تفكيك گرديده اس��ت.دفتر امالك بيش ازاين حكايتی نداردلذا به استناد 
ماده ۱2۰ اصالحی قان��ون ثبت،مراتب يك نوبت آگه��ی و متذكرميگردد هركس 
نس��بت 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 درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقررويا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله رسمی نس��بت به صدور سند مالكيت المثنی وتسليم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.
حميد رضا افشار، ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 633

برگ سبز و كارت خودرو سمند ال ايكس مدل 13۸6
پالك 44-3۷1 ط۷5، ش موتور 124۸6125164

ش شاس�ی ۷32۸۹5۹1،ب�ه ن�ام: احم�د كبي�ری ك�د ملی 
243265۹61۹

مفقود و از درجه ی اعتبار ساقط است. | شيراز

آگهی اعالم مفقودی
سند كمپانی،  سند مالكيت، برگ اعالم وضعيت ) برگ سبز( 
خودروی سواری پرايد مدل 13۸6 به شماره موتور 21۰6۰6۷ 
و به شماره شاس�ی S14122۸63۸2361 و به شماره انتظامی 

15- ۸25 م 4۹ مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
تبريز

آگهی اعالم مفقودی

سند كمپانی سواری پرايد 141 ای مدل ۸5 
پالك ۷3- 5۹۹ د ۷۸، ش موتور 1636۷۹۷

ش شاس�ی s14۸22۸۸51۷11۹۰، به نام:  علی اصغر تس�ليم 
فرزند غالمرضا، كد ملی 24۸۰23۷۷۰2

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. | شيراز

آگهی اعالم مفقودی
اينجانب رفيع مجتهدي مالك خودرو به شماره شهرباني   2۱6 ب 24 � ايران 25 و 
شماره شاسي  8۱۷۰585۳ و شماره موتور 22۳28۱۰6۳۰۳ به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اس��ناد مذكور را نموده است . لذا چنانچه هر كس 
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقي س��ازمان 
فروش ايران خودرو واقع در كيلومتر ۱4 جاده مخصوص تهران � كرج شهرك پيكان 
شهر ساختمان سمند طبقه ۱ مراجعه نمايد . بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.تبريز

آگهی اعالم مفقودی

  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز ) نوبت دوم (
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك اشتهارد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش�ماره 13۹۹6۰331۰14۰۰1۰۷1 م�ورخ 25/ 12 / 13۹۹ هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك اش�تهارد تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای سعيد بهادر خانی فرزند علی اكبر بشماره شناسنامه 
1۷45 صادره از كرج ، در يك باب خانه به مس�احت 12۰ متر مربع در قسمتی 
از پالك *فرعی از 5۸3اصلی مفروز و مجزی ش�ده از پالك * فرعی از 5۸3 
اصلی قطعه *واقع در شهر اشتهارد بخش مركزی حوزه ثبت ملك اشتهارد 
خريداری از مالك رس�می آقای حمداله صدری محرز گرديده اس�ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود 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 مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : مورخ ۰4/ ۰2 / 14۰۰
تاريخ انتشار نوبت دوم : مورخ 2۰/ ۰2 / 14۰۰

حميد شهدوست  – رييس ثبت اسناد و امالك - م/ الف ۷5۹/ف

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز ) نوبت اول (
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كرج - ناحيه يك
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موض��وع ماده ۳ قان��ون و م��اده ۱۳ آئين نام��ه قانون تعيي��ن تكليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای شماره 
۱۳۹۹6۰۳۳۱۰۰۹۰۰2۳۹4 مورخ 25/ ۱2 / ۹۹ هي��ات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك كرج - ناحي��ه يك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی خانم عصمت سرداری به شماره شناس��نامه 844 فرزند فرض اله به 
صورت شش دانگ يك قطعه زمين بابنای احداثی به مساحت ۱۹۱ متر مربع 
مفروز از پالك ۱۰۷2 فرعی از ۱55 اصلی واقع در جواداباد خريداری از مالك 
رسمی خانم مرضيه حاجيان به طور قولنامه ای كه مالكيت نامبرده در صفحه 
2۷۳ دفتر ۱۹۰ محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 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 تس��ليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراضی طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : مورخ 2۰/ ۰2 / ۱4۰۰
تاريخ انتشار نوبت دوم : مورخ ۰4/ ۰۳ / ۱4۰۰

عباسعلی شوش پاشا
رييس ثبت اسناد و امالك - م/ الف ۷۷8/ف

موتورسواران
 در صدر سوانح مرگبار تهران

رئي�س اداره تصادف�ات ته�ران ب�زرگ از س�هم 
44 درص�دي موتورس�واران در س�وانح مرگب�ار 
رانندگي خب�ر داد. س�رهنگ احس�ان مؤمني گفت 
رتبه بعد با 42 درصد در اختيار عاب�ران پياده قرار داد. 
به گزارش جوان رئي��س اداره تصادفات ته��ران بزرگ در 
تشريح سوانح رانندگي سال گذشته گفت كه بررسي هاي در 
اين باره نشان مي دهد كه 44 درصد قربانيان سوانح رانندگي 
تهران موتورس��واران و 42 درصد عابران پياده و ۱4 درصد 
هم راننده و سرنشين خودروها هستند. وي دليل افزايش 
۷درصدي مرگ موتورس��واران در سال گذشته را افزايش 
استفاده از موتورسيكلت نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
آن اعالم كرد.   سرهنگ مؤمني درباره داليل وقوع سوانح 
هم گفت كه ۳4 درصد داليل مربوط به عدم توجه به جلو و 
حواس پرتي و ۱6 درصد هم ناشي از عدم رعايت حق تقدم 
در خيابان ها و تقاطع ها و ۱2 درصد هم مربوط به عدم توانايي 
در كنترل وسيله نقليه ناشي از تخطي از سرعت مطمئنه 
و سرعت غير مجاز در بزرگراه ها بوده اس��ت.  رئيس اداره 
تصادفات تهران بزرگ گفت كه 42 درصد سوانح در ساعت 
تاريكي شب و 26 درصد هم در ساعت ۱6 تا 2۰ اتفاق افتاده 
است. وي بيشترين سهم قربانيان سوانح رانندگي را متعلق 
به مناطق 4، ۱5 و ۱۹ شهرداري شهرداري اعالم كرد. وي 
تنها راه كاهش سوانح را رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي 

و توجه به هشدارهاي پليس اعالم كرد. 
 

كارت و برگ سبز وانت نيسان 24۰۰ مدل ۸4 
پالك ۸3- 425 ج14، ش موتور 2۹42۹6

ش شاسی d۹۰۸4۰، به نام: محراب زراعتی حيدرآبادی فرزند 
اله داد، كد ملی 654۹644۹۰۹ 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.| شيراز

آگهی اعالم مفقودی
برگ س�بز خودرو پژو پارس تي�پ مدل  13۸6 رنگ س�فيد 
روغنی ش�ماره پالك ) ايران 3۰   552 د ۸4( به شماره موتور 
124۸62۰2۹1۸ و ش�ماره شاس�ی ۸16۰24۹۰5۰342234 
متعلق به سكينه كوهس�تانی نجفی مفقود ش�ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

پرونده داماد خشمگين 
دوباره ورق مي خورد


