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سرويس حوادث 88498435

برق گرفتگي مرگبار پسر خردسال در پارك رازي
سهلانگاري و عدم نظارت كافي
در نگهداري وسايل برقي پار 
كها
هر
از گاهي حوادث تلخي را براي
كودكان رقم ميزند.
پس�ر ششس�الهاي
گزارش
غالمرضا مسكني هن�گام ب�ازي در پارك
رازي دچ�ار ب�رق
گرفتگ�ي ش�د و ج�ان خ�ود را از دس�ت داد.

به گزارش جوان ،ساعت 9:30صبح روز پنجشنبه
بيس��تم خرداد مأموران كالنتري 115رازي مرگ
مشكوكپسرخردساليراتلفنيبهقاضيحبيباهلل
صادقي ،بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي
تهران اطالع دادند.
مأموران اعالم كردند كه پس��ر خردس��ال شامگاه
چهارشنبه نوزدهم خرداد همراه خانوادهاش براي
بازي و تفريح به پارك رازي نزديكي خيابان قزوين
رفته كه ساعت حدو د 9شب در داخل باغچهاي دچار
برق گرفتگي و براي درمان به بيمارس��تان منتقل
شده ،اما در نهايت صبح پنجشنبه با وجود تالش تيم
پزشكي به خاطر شدت حادثه روي تخت بيمارستان
فوت ميكند.
تحقيقاتجنايي
با اعالم اين خب��ر تيم جنايي ب��راي تحقيق راهي
بيمارستان شدند كه دريافتند اميرعلي ششساله
شامگاه قبل همراه عمو و خانوادهاش به پارك رفته
و هنگام بازي به دليلي ك��ه احتمال ميرود او براي
برداشتن شي وارد فضاي سبز شده و پس از دست
زدن به تير چراغ برق روشنايي دچار برق گرفتگي
ميشود و جانش را از دست ميدهد.
در حالي كه بررسيهاي تيم جنايي حكايت از آن
داشت اميرعلي بر اثر سهل انگاري مسئوالن پارك
در حفظ و نگهداري وس��ايل برقي و عدم بررسي و
بازبيني و رفع نكردن ايرادها جان خود را از دست داده
است،قاضيحبيباهللصادقيبهتيميازكارشناسان
دستور داد تا پس از بررسي محل حادثه و تير چراغ
برق روشنايي پارك علت حادثه و مقصران احتمالي
دراين حادثه را اعالم كنند.
همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اي��ن حادثه از
سوي مأموران پليس جس��د اميرعلي براي انجام
آزمايشهاي الزم و مش��خص ش��دن علت اصلي
مرگ به دستور بازپرس جنايي به پزشكي قانوني
فرستاده شد .
حضور در محل حادثه
در حالي كه سهروز از حادثه مرگبار براي اميرعلي

گذشتهاستبرايتهيهگزارشميدانيبهپاركرازي
در نزديكي خيابان قزوين در جنوب تهران رفتم.
محل بازي بچه در وس��ط اين پارك بزرگ اس��ت.
تعدادي وس��ايل بازي مانند سرس��ره و تابهاي
پالستيكي در حصار ديوار كوتاه سيماني قرار دارد.
هوا گرم است و به جز چند دختر و پسر خردسال كه
همراهخانوادههايشانبهپاركآمدهاندداخلمحوطه
بازي فرد ديگري نيست .محل حادثه هم چند متري
با فضاي بازي كودكان فاصل��ه دارد و تير چراغ برق
سبز رنگي هم كه امير علي با دست زدن به آن جان
خود را از دست داده است ،در نزديكي درختي داخل
باغچهاي قرار دارد كه هنوز ه��م نوارهاي زردرنگ
هشدار خطر كه پس از حادثه دور آن و درخت كنار
آن كشيده شده است به چشم ميخورد.
افرادي كه همراه فرزندشان در پارك هستند هيچ
كدام خبر ندارند كه سه روز قبل پسر خردسالي در
اين نزديكي بر اثر سهل انگاري مسئوالن پارك دچار
برق گرفتگي شده و فوت كرده است.

سرقتهاي سريالي
در پوشش مستخدم
زن جوان�ي ك�ه ب�ه عن�وان مس�تخدم ب�ا همدس�تي
دو نف�ر ديگ�ر از خان�ه اف�راد س�الخورده دس�ت
ب�ه س�رقتهاي س�ريالي م�يزد ب�ه دام افتادن�د.

به گزارش جوان ،بيستم فروردينماه امسال مرد سالخوردهاي به
پايگاه سوم پليس آگاهي رفت و از زن خدمتكاري به اتهام سرقت
شكايت كرد.
وي گفت :مدتي قبل زن��ي را از طريق فضاي مج��ازي به عنوان
مستخدم براي خانهام استخدام كردم .روز گذشته او به منزل من
آمد و در حال تميز كردن وس��ايل بود كه براي من يك استكان
چايي آورد .وقتي چايي را خوردم بيهوش شدم  .وقتي به هوش
آمدم تازه فهميدم مستخدم مرا مسموم كرده و بعد كارت عابرم را
كه 600ميليون تومان داخلش بود همراه تعدادي وسايل با ارزش
و قيمتي خانهام را سرقت كرده است.
مأموران پليس پس از طرح ش��كايت دريافتند س��ارق همراه دو
نفر ديگر پس از سرقت از خانه مرد سالخورده با خودروي 206از
محل گريختهاند .سرهنگ كارآگاه قاسم دستخال ،رئيس پايگاه
س��وم پليس آگاهي تهران بزرگ با اعالم اين خبر گفت :مأموران
در گام اول دو نفر از سارقان را شناسايي و آنها را در مخفيگاهشان
در محله نواب دستگير كردند .در ادامه مأموران خانم مستخدم را
حوالي سيدخندان دستگير كردند .متهمان در تحقيقات اوليه به
پنجفقره سرقت به همين شيوه اعتراف كردند.
وي در پايان گفت :متهم��ان با قرار صادره روانه زندان ش��دند و
كشف جزئيات پرونده و جرائم احتمالي اين سارقان در دستور كار
كارآگاهان قرار دارد.

مقصران مرگ پسرم مجازات شوند
پدر اميرعلی كه حال خوبي نداش��ت و هنوز در
شوك از دس��ت دادن فرزند خردس��الش بود به
خبرنگار ما گف��ت :اميرعلي فرزن��د دوم من بود
و فرزند اولم سارا  8ساله اس��ت اما االن به خاطر
سهل انگاري مسئوالن پارك يك فرزند دارم .شب
حادثه س��ر كارم بودم كه امير علي و سارا همراه
عمويشان براي بازي به پارك رفته بودند .معموالً
برادرم هر زماني فرزندان خودش را براي بازي به
پارك ميبرد بچههاي مرا هم با خودش ميبرد .آن
شب برادرم تلفني به من گفت كه به بيمارستان
بروم ،اما نگفت كه امير علي را برق گرفته اس��ت.
گفت كه امير علي حالش بد ش��ده ،اما وقتي به
بيمارس��تان رفتم تازه متوجه ش��دم چه باليي
سرم آمده است .االن من از مس��ئوالن پارك به
خاطر مرگ پسر بيگناهم شكايت دارم .آنها من و
همسرم را داغدار و سياهپوش كردند و از مسئوالن

غرق شدن دختر جوان در رودخانه كرج

دخت�ر ج�وان وقت�ي دي�د ب�رادرش در رودخان�ه
ك�رج در ح�ال غرق ش�دن اس�ت ب�راي نج�ات ج�ان او
به داخ�ل رودخانه رف�ت و جان خ�ودش را از دس�ت داد.

سرهنگ محمد معظمي گودرزي ،فرمانده انتظامي شهرستان
كرج بااعالم اين خبر گفت :مأموران پليس كرج با تماس تلفني

شهروندي از غرق ش��دن دختر جواني در رودخانه كرج با خبر
و راهي محل ش��دند .با حضور مأموران در محل و بررسيهاي
ميداني مشخص شد كه اعضاي يك خانواده براي تفريح به كنار
رودخانه در اطراف سد كرج رفته بودند كه پسر۱۲ساله خانواده به
داخل رودخانه رفته و در اثر شدت آب دچار غرق شدگي ميشود

پليس ناجي جان مرد جوان
در غرب تهران

به گزارش جوان ،س��رهنگ جليل موقوفهاي با اع�لام اين خبر گفت:
س��اعت ۱۶:۱۰چهارش��نبه ۱۹خرداد ماه مأموران گش��ت انتظامي
كالنتري ۱۴۰باغفيض در حال گش��تزني در بل��وار هميال بودند كه
متوجه شدند مردي جوان از يك ساختمان نيمه كاره قصد خودكشي
دارد.
وي تصريح كرد :مأموران پليس در بررسيهاي اوليه به دست آوردند،
اين مرد جوان ،راننده جرثقيل س��اختمان نيمهكاره اس��ت و به دليل
مطالبات مالي و عقب افتادگي حقوق خود قصد خودكشي از ساختمان
نيم��ه كارهاي به ارتفاع ۳۰مت��ر را دارد .اين مقام انتظام��ي ادامه داد:
بالفاصله مأموران كالنت��ري ۱۴۰باغفيض همراه ب��ا رئيس كالنتري
سرهنگ رسول بهرامي وارد عمل شدند و با ارائه خدمات مشاورهاي و
با بهرهگيري از مهارتهاي عمليات رواني طي مدت زمان ۷ساعت ،مرد
جواني را كه قصد خودكشيداش��ت منصرف كردند و وي را به زندگي
دوباره برگرداندند.

برگ سبز و سند نقل و انتقاالت خودرو پراید تیپ صبا  GTXمدل  1376رنگ
سفید روغنی شماره پالک ( ایران 795 38م  )46به شماره موتور 00043978
و شماره شاسی  S1412276536685متعلق به محمد جواد اسمی خانی مفقود
شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۲۹۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی
حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی کریمی فریمانی فرزندحسن به شماره شناسنامه  ۶۲۴۳کدملی۰۸۴۸۴۸۱۹۰۹
صادره از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت ۲۵۰مترمربع پالک۲۲۹۰فرعی از۲۷۶اصلی واقع دربخش ۱۳خریداری ازمحل مالکیت رسمی متقاضی
محرز گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله۱۵روزآگهی می شوددر صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ
تسلیم اعتراض،داد خواس��ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهدشد.
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

تصادف دو دستگاه موتور سيكلت در بزرگراه شهيد
باباييپايتخت،يكفوتيودومصدومبرجايگذاشت.

به گزارش جوان ،جمعه شب مأموران پليس پايتخت از
برخورد دو دستگاه موتور سيكلت در بزرگراه شهيد بابايي
باخبر و راهي محل ش��دند .اولين ش��واهد نشان ميداد
در اين حادثه دو دستگاه موتورسيكلت بعد از برخورد با
يكديگر به گاردريلهاي كنار بزرگراه برخورد كرده و در اثر

انفجار تانكر حامل سوخت در برخورد با دو دوستگاه
خودروی پارك شده در شهرستان سنندج در استان
كرمانشاه فوت راننده تانكر را رقم زد.

به گزارش ج��وان ،بامداد روز ش��نبه مأم��وران پليس
شهرستان س��نندج از برخورد يك تانكرحامل سوخت
با يك دس��تگاه خودروي حامل كانتينر و يك دستگاه
اتوبوس پارك شده در بلوار دكتر حسيني آن شهر باخبر و
راهي محل شدند .اولين بررسيها نشان داد در آن حادثه

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۲۸۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی
حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه غدیری فرزندمحمدباقر به شماره شناسنامه۵۴کدملی۰۸۴۹۴۵۱۶۰۴صادره از
فریمان دریک باب ساختمان به مساحت ۴۲/۲۰۲مترمربع پالک۱۷۶۸۷فرعی از۲۷۶اصلی واقع دربخش  ۱۳خریداری ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی
محرز گردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله۱۵روزآگهی می شوددر صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ
تسلیم اعتراض،داد خواس��ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۰/۳/۲۳:
تاریخ انتشارنوبت دوم۱۴۰۰/۴/۶ :

اين حادثه يكي از راكبان موتور سيكلت در دم فوت كرده
است و دونفر از سرنشينان موتور سيكلت مصدوم و راهي
مراكز درماني شدهاند.
سرهنگ احس��ان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس
راهور تهران بزرگ گفت« :پس از بررس��ي كارشناسان،
علت حادثه سرعت باالي دو موتورسيكلت و عدم توانايي
راكبان آن در كنترل وسايل نقليه اعالم شد».

انفجار مرگبار تانكر حامل سوخت

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۳۱۱هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی
حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم تکتم رفعت جوفرزندمحمد به شماره شناسنامه۱۰۴۷کدملی ۰۸۴۹۴۷۸۷۰۷صادره
از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت ۴۰/۱۷۴مترمربع پالک۳۶۲۳فرعی از۲۷۶اصلی واقع در بخش۱۳خریداری ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی
محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱۵روزآگهی می شوددر صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ
تسلیم اعتراض،داد خواس��ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۰/۳/۲۳:
تاریخ انتشارنوبت دوم۱۴۰۰/۴/۶ :

كه در اين حين خواهر وي براي نجات او به داخل آب ميرود كه
او را نيز آب با خود ميبرد .فرمانده انتظامي شهرستان كرج ادامه
داد :پدر خانواده با ديدن غرق شدن فرزندانش به داخل آب رفته
و پسرش را نجات ميدهد ،اما موفق به نجات دخترش نميشود
و آب دختر را با خود ميبرد.

 3كشته و مجروح در برخورد 2دستگاه موتور سيكلت

رئي�س پلي�س پيش�گيري ته�ران ب�زرگ از تلاش مأم�وران
كالنت�ري 1 40با غفي�ض ب�راي نج�ات ج�ان م�رد جوان�ي
ك�ه قص�د خودكش�ي در غ�رب ته�ران داش�ت ،خب�ر داد.

آگهی اعالم مفقودی

تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۰/۳/۲۳:
تاریخ انتشارنوبت دوم۱۴۰۰/۴/۶ :

پس از گش��ت و گذاري كوتاه در نهاي��ت مردي را
پيدا كردم كه شب حادثه شاهد ماجراي دلخراش
براي امير علي بوده است  .وي گفت :آن شب براي
هواخوري به پارك آمده ب��ودم و در نزديكي محل
بازي بچهها روي صندلي نشس��ته بودم .امير علي
همراه خانوادهاش ب��ه پارك آمده ب��ود و در حالي
ك��ه خان��وادهاش در آن نزديك��ي نشس��ته بودند
با دوچرخهاش ب��ازي ميكرد .لحظاتي بع��د او از
دوچرخه پياده شد و به طرف باغچه رفت كه صداي
دلخراشي به گوشم رس��يد .وقتي برگشتم ديدم او
روي زمين افتاده است كه پس از حضور بر بالينش
فهميديم تير چراغ برق را لم��س كرده و دچار برق
گرفتگي شده است.
وي در پايان گفت :متأس��فانه او بر اثر سهلانگاري
مسئوالن پارك جان خود را از دست داد و مسئوالن
پارك الزم است توجه بيشتري در نگهداري از وسايل
پارك و رفع نواقص داشته باشند.

ميخواهم مقصران مرگ پسرم را مشخص و آنها
را مجازات كنند.
مقابل چشمان مادرش پر پر شد
عموي پسر فوت شده هم گفت :معموالً هر زماني
كه از محل كار به خان��ه ميآيم به خاطر طوالني
بودن روزها بچههاي خودم و برادرم را براي بازي
به پارك ميبرم .به خاطر كرونا هميشه در خانه
هستند و سعي ميكنم كه آنها در هواي باز بازي
كنند و خستگيشان رفع شود ،اما خبر نداشتم كه
اين بار پارك رازي پسر برادرم را از من ميگيرد .آن
شب همراه همسرم ،فرزندانم ،اميرعلي ،خواهرش
و مادرش به پارك رفتيم .پارچ��هاي در نزديكي
محل بازي بچهها پهن كرديم و روي آن نشستيم
ك زير نظر داشتيم .آنها گاهي
و بچهها را از نزدي 
دوچرخه سواري ميكردند و گاهي با وسايل پارك
بازي ميكردند و هر از گاهي هم پيش ما ميآمدند.
تا اينكه صداي دلخراشي به گوشمان رسيد .وقتي
به طرف صدا نگاه كردي��م ديديم اميرعلي نقش
برزمين افتاده اس��ت و دو نفر هم در حال احياي
او هستند .به سرعت خودمان را بر بالين اميرعلي
رسانديم كه متوجه شديم او دچار برق گرفتگي
شدهاس��ت .بالفاصله او را به بيمارستان منتقل
كرديم،امامتأسفانهپزشكاناعالمكردندحالشبد
است و بعد از چند ساعت هم فوت كرد و امير علي
اين چنين مقابل چشمان مادرش پر پر شد.
برق گرفتگي سريالي
وي درب��اره حادثه گفت :آن لحظه پس��ر برادرم
در حال دوچرخه سواري بود كه به گفته يكي از
ش��اهدان با ديدن گربهاي دوچرخهاش را پارك
ميكند و به صورت پا برهنه به داخل باغچه ميرود
تا با گربه بازي كند كه ناگهان دستش به چراغ برق
روشنايي برخورد ميكند و برق او را ميگيرد .وقتي
بر بالين امير علي حاضر شديم پسر نوجواني پيش
ما آمد و گفت او هم شب قبل در همين مكان دچار
برق گرفتگي شدهاست .او گفت :توپ بدمينتونم
داخل چمنها افتاد و وقتي براي برداشتن آن به
داخل باغچه آمدم و دست به چراغ برق زدم برق مرا
گرفت و پرت كرد اما خيلي زود خوب شدم.
امير علي عاشق آتش نشاني بود
بوخيليمهربانيبودوهميشهدوست
اوپسرمؤد 
داش��ت به ديگران و دوس��تانش كمك كند و به
همين خاطر ميگفت دوست دارد در آينده آتش
نشان ش��ود و جان انس��انهاي گرفتار را نجات
دهد اما خودش به خاطر سهلانگاري مسئوالن
پارك به كام مرگ رفت .مادرش پس از اين حادثه
بيتابي ميكند و دائم به او داروي آرامبخش تزريق
ميكنند واالن هم حال خوبي ندارد.

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

دو خودروي اتوبوس و کانتینر كه بدون سرنشين پارك
شدهبودند به شدت آسيب ديدهاند ،اما راننده تانكر حامل
سوخت به دليل شدت جراحات در دم فوت كردهاست.
سرهنگ برزو مردادي ،رئيس پليس راهنمايي و رانندگي
اس��تان كردس��تان گفت« :اين تانكر بر اثر سرعت باال
يا خوابآلودگ��ي راننده به يك تانك��ر حامل كانتينر و
اتوبوسي كه در محل پارك شدهبود برخورد كرده و منفجر
شدهبود».

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۲۶۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی
حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه سلطان سلطانی مقدم فرزندمراد به شماره شناسنامه  ۳۵کدملی۰۸۴۹۷۹۳۴۸۳
صادره از فریمان دریک باب س��اختمان به مس��احت ۳۵/۲۲۲مترمربع پالک ۴۱۷۸فرعی از۲۷۶اصلی واقع دربخش۱۳خریداری ازمالک رس��می آقای
ناصروجدانی محرز گردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱۵روزآگهی میش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،داد خواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۰/۳/۲۳:
تاریخ انتشارنوبت دوم۱۴۰۰/۴/۶ :

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای اصالحی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۰۱۴هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان -های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی زینلی فرزندخسروبشماره شناسنامه ۳۷۵صادره ازفریمان دریک باب ساختمان به شرح ذیل اصالح گردید:مساحت ملک بمقدار۵۵/۱۵مترافزایش
داشته ومقدار۳۵/۱۷۷مترشده است ولذاحدوداربعه به شرح ذیل تغییرنموده است:شماالبطول۳/۶متردردو قسمت اول دیواریست به منزل علی آسیایی پورودوم درب ودیواریست به کوچه بن بست

درخواست اشد مجازات
براي سارق خشن
دو مرد جوان كه در پوش�ش مس�افر با تهديد اس�لحه و چاقو دس�ت به س�رقتهاي
خش�ن س�ريالي میزدن�د در دادگاه محاكم�ه ش�دند .ش�اكيان يك�ي از
س�ارقان را بخش�يدند ام�ا ب�راي نف�ر دوم درخواس�ت اش�د مج�ازات كردن�د.

به گزارش جوان ،اواخر سال ،97مردی با مراجعه به اداره پليس از دو مرد جوان به اتهام سرقت و
زورگيري شكايت كرد و گفت« :در حال مسافركشي بودم كه دو مرد جوان به عنوان مسافر سوار
شدند .قرار بود آنها را به قيامدشت ورامين ببرم ،اما بعد از طي مسافتي آنها در محل خلوتي با
تهديد چاقو خودرو و اموالم را سرقت كردند و گريختند».
دستگيري سارقان سريالي
با طرح اين شكايت تالش براي دستگيري سارقان آغاز شد تا اينكه بعد از گذشت يكسال در
حاليكه ردي از آنها به دست نيامده و شمار شكايتها به 14فقره رسيده بود ،پليس توانست با
شناسايي يكي از خودروهاي سرقتي دو متهم را بازداشت كند.
متهمانبهنامهايرامينومحمددرپليسآگاهيتحتبازجوييقرارگرفتنداماجرمشانراانكار
كردند تا اينكه در بازجوييهاي فني با اقرار به جرمشان راهي زندان شدند.
پرونده در حال كامل شدن بود كه محمد توانست با رضايت شاكيان و قرار وثيقه آزاد شود ،اما
رامين با رضايت تعدادي از شاكيان همچنان در زندان بود تا اينكه پرونده با صدور كيفرخواست
به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد .دو متهم بعد از تعيين شعبه در وقت رسيدگي
مقابل هيئت قضايي شعبه دوم دادگاه به رياست قاضي زالي قرار گرفتند.
درخواست اشد مجازات
ابتداي جلسه نماينده دادستان متن كيفرخواست را قرائت كرد .در ادامه يكي از شاكيان كه پسر
جواني بود در طرح شكايت خود گفت« :حادثه روز 27اسفندسال ۹۷اتفاق افتاد .دو ،سه روزي
مانده بود به سال جديد و من با خودروام كه پرايد بود در حال مسافركشي در سمت شرق تهران
بودم كه دو متهم را به مقصد قيامدشت ورامين سوار كردم .ميخواستم مسافر بزنم كه گفتند
كرايه را به صورت دربست حساب ميكنند .قبول كردم و وقتي به قيامدشت رسيديم آنها مرا به
بهان همالقاتبايكيازدوستانشانبهمحلخلوتيبردندوسپسرامينچاقورازيرگردنمگذاشت
و خواست ساكت باشم و هر چه ميخواهد را در اختيارش بگذارم».
پسر جوان ادامه داد« :از ترس تسليم شدم و آنها سوئيچ ماشينم را گرفتند و سپس مرا به بيرون
پرتاب كردند .آنها خودرو را روش��ن كردهبودند و قصد فرار داشتند طوري كه سر من نزديك
الستيكهاي خودرو قرار داش��ت به همين خاطر ابتدا چشمانم را بس��تم و فكر كردم زمان
مرگم رسيده است ،اما در يك چش��م به هم زدن خودم را كنار كشيدم و نجات پيدا كردم .دو
مرد جوان ،خودرو ،پول نقدي كه آن روز مسافركشي كردهبودم به همراه تلفن همراه سرقت
كردند و گريختند».
متهم در حاليكه به شدت عصباني بود گفت« :خودروام وقتي پيدا شد به شدت آسيب ديدهبود،
اما ضررهاي روح و رواني كه بر اثر اين حادثه به من وارد شده است خيلي برايم مهمتر است چون
جبران آن خيلي سخت است به همين خاطر نميتوانم از متهم بگذرم .من بچه هيئتيام و قبل
از حادثه يكبار هم به پدر و مادرم بياحترامي نكرده بودم ،اما بر اثر اين حادثه با آنها تندي ميكنم
طوري كه يكبار به خاطر موضوع ناچيزي كم ماندهبود ،روي پدرم دست دراز كنم .شبها كابوس
ميبينموهيچكنترليروياعصابمندارم.بههميندلیلنسبتبهيكيازمتهمانبهخاطراينكه
آن روز چاقويي نداشت و مرا اذيت نكرده بود اعالم گذشت كردم ،اما نسبت به رامين راضي به
گذشت نيستم و درخواست اشد مجازات دارم».
در ادامه شاكي ديگري كه مرد ميانس��الي بود در جايگاه ايس��تاد و در طرح شكايتش گفت:
«11اسفندسال ۹۸با خودروي 405درحال مسافركشي بودم كه در اتوبان امام علي دو متهم را
ديدم.آنهابهبهانهدربستبهمقصدقيامدشتسوارشدند.وقتيبهمقصدرسيدندازمنخواستند
با پرداخت كرايه اضافه آنها را به سمت شهرك انقالب ببرم .قبول كردم اما وقتي به محل رسيديم
آنها با تهديد چاقو مرا به يك جاده خاكي بردند و رامين با تهديد چاقو ،تلفن همراه ،كارت عابر
بانكي و پول نقدي كه در آمد روزانهام بود را از من گرفت .او حتي مرا با يك اسلحه تهديد كرد و
سپس از ماشين مرا بيرون انداخت».
شاكي ادامه داد« :به سختي توانستم خودم را به خانه برسانم و از آنها شكايت كنم .متهمان قبل از
دستگيري با ارسال پيامك به شماره مخاطباني كه روي گوشيام ذخيره شدهبود به بهانه خرابي
ماشين از آنها درخواست پول كرده بودند .آنها با اين ترفند توانستند حدود چند ميليون تومان
از دوستانم كالهبرداري كنند ».او در آخر گفت« :براي يكي از متهمان اعالم گذشت كردم ،اما
براي رامين درخواست اشد مجازات دارم».
دفاع متهمان
بعد از درخواست شاكيان ،رامين به اتهام 14فقره سرقت با سالح سرد به همراه آزار و اذيت در
جايگاه ايستاد و در دفاع از خود گفت« :در دادسرا مرا مجبور كردند تا هر14فقره سرقت را گردن
بگيرم ،اما اين تعداد سرقت را قبول ندارم و تنها پنج فقره از آنها را قبول دارم ».او در توضيح گفت:
«در يك شركت اپراتور مشغول كار بودم و درآمدي نداشتم .بعد از فوت پدرم ،مخارج زندگي
مادرم به گردن من افتاد .خ��ودم نيز متأهل بودم به همين خاط��ر از پس هزينههاي زندگي
برنميآمدم كه وسوسه شدم و تصميم به سرقت گرفتم».
متهم درباره حمل اسلحه نيز كه يكي از شاكيها مدعي بود ،گفت« :اسلحهاي كه شاكي در مورد
آن صحبت كرد ،اسلحه نبود .بلكه يك فندك شبيه به اسلحه بود .من آن را همراه داشتم تا براي
ترساندن مالباختهها استفاده كنم .حاال پشيمانم و درخواست گذشت دارم».
سپس متهم ديگر كه به اتهام معاونت در 14فقره سرقت با سالح سرد و اذيت و آزار با قرار وثيقه
آزاد بود در جايگاه ايستاد و گفت« :فقط پنجفقره سرقت را قبول دارم و تنها در يكي از سرقتها
چاقو داشتم ،اما از آن استفاده نكردم ».او در ادامه گفت« :آن زمان در يك تراشكاري مشغول كار
بودم تا اينكه گرفتار اعتياد شدم .براي پول مواد پيشنهاد رامين را پذيرفتم و فريب خوردم .باور
كنيد در اين سرقتها هيچ پولي به من نرسيد .بعد از اين حادثه نيز در بيمارستان رواني بستري
شدم و تحت درمان قرار گرفتم .حاال توبه كردهام و از دادگاه درخواست بخشش دارم».
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.

آگهی مجمع عمومی عادی
از کلی�ه س�هامداران موسس�ه خدم�ات حفاظت�ی و مراقبت�ی نظ�م آفرین�ان دامغ�ان ب�ه
ش�ماره ثب�ت  ۲۱۲دع�وت میش�ود جه�ت گ�زارش هی�ت مدی�ره در ام�ور مال�ی و ترازنام�ه
س�الیانه موسس�ه و تصوی�ب ان در مورخ�ه  ۲/۴/۱۴۰۰درس�اعت  ۱۷در مح�ل قانون�ی
موسس�ه واق�ع در دامغ�ان بل�وار پی�روزی پلاک  ۳۷۶تش�کیل میش�ود حض�ور به�م رس�انید
هیئت مدیره موسسه نظم آفرینان

آگهی فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه آقای سید حامد جاودانی ادهمی به ش��ماره ملی  0941702901برابر وکالتنامه 16324
تاریخ  1400 /2/22دفترخانه
 337مشهد به وکالت از طرف آقای سید محمد جاودانی ادهمی وکالت دارد به استناد اوراق استشهادیه
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اس��ت سند مالکیت
ششدانگ پالک  573فرعی از  -120اصلی بخش نه مشهد ،به علت سهل انگاری مفقود گردیده است.
بابررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت پالک ثبتی فوق ذیل دفتر الکترونیک
 139720306271016448ثبت وسند مالکیت به شماره  937968الف  97به نام سید محمد جاودانی
ادهمی صادر گردیده است.
ضمنا در راستای استاندار س��ازی پالک فرعی  4مکرر از  120اصلی به پالک  573فرعی از  120اصلی
تبدیل گردیده است.دفتر امالک بیش ازاین حکایتی ندارد،لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت
،مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است درصورت عدم
وصول اعتراض در مهلت مقرر ویا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به
صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

			
طول۱۷/۱۷متر دیواربه دیوارمنزل علی آسیایی پور.لذا بمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله  ۱۵روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
شرقا به طول ۸۵/۲۱متردیواربه دیوارمنزل حسین آسیایی پورپالک ۱۸۰۶۹فرعی وجنوبابطول۹/۱۲متردیواربه دیوار منزل ملول پالک۴۱۰۱فرعی ودیواربه دیوارمنزل ملول پالک۴۱۰۰غربابه

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۰/۳/۲۳:
		
انتشارنوبت دوم۴۰۰/۴/۶ :

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

م الف 642

حمیدرضا افشار

ثبت اسناد وامالک ناحیه  5مشهد مقدس

