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آدم ربايي در افغانستان  به سبك   هاليوود!
دو م�رد ايران�ي ك�ه ب�راي س�رمايه گذاري و 
كارآفرين�ي به كش�ور افغانس�تان رفته بودند 
فك�ر نمي كردن�د 21 روز در ش�كنجه گاه 
ش�وند.  گرفت�ار  تبه�كار  چن�د  مخ�وف 
به گزارش جوان، چندي قبل ب��ه مأموران پليس 
تهران خبر رسيد دو مرد پولداري كه براي كار آفريني 
به كشور افغانس��تان رفته اند از سوي چند تبهكار 

افغان گروگان گرفته شده اند. 
زن ميانس��الي كه موضوع را ب��ه اداره پليس خبر 
داده بود، گفت: ش��وهرم بهرام مهندس است و در 
يك ش��ركت صنعتي بزرگ مدير واحد صادرات و 
مش��اور مدير عامل است. او هميش��ه براي فروش 
محصوالت شركتش��ان به كش��ورهاي مختلف و 
مخصوصاً كش��ورهاي همسايه  س��فر می كرد، اما 
مدتي است كه به خاطر بيماري كرونا از طريق تلفني 
و فضاي مجازي مشتري جذب مي كند. مدتي بود 
با مرد س��رمايه داري در افغانستان در تماس بود و 
قرار بود در زمينه كارآفريني  با او در افغانس��تان به 
صورت شراكتي شركت دارويي راه اندازي كنند به 
همين خاطر دو روز قبل همراه يكي از دوستانش 
به نام فرامرز كه دكتر اس��ت به كش��ور افغانستان 

سفر كردند. 
وي ادامه داد: امروز مرد ناشناسي كه لهجه افغاني 
داش��ت با تلفن همراه من تم��اس گرفت و گفت 
شوهرم و فرامرز را گروگان گرفته اند و براي آزادي 
آنها بايد 200 هزار دالر پرداخت كنيم و بعد هم تلفن 
همراهش را قطع كرد. در حالي كه نگران شوهرم 
بودم با تلفن همراه او تماس گرفتم كه ديدم همان 
مرد تلفن همراه شوهرم را جواب داد و گفت اگر پول 
براي آنها نفرستم شوهرم و دوستش را مي كشند. او 
تهديد كرد چنانچه موضوع را به مأموران پليس هم 

خبر بدهم گوش هاي آنها را براي ما مي فرستد. 
با شكايت زن ميانس��ال پرونده به دستور بازپرس 
دادس��راي امور جنايي تهران براي رس��يدگي در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
نخستين بررسي هاي مأموران پليس نشان داد بهرام 
و فرامرز روز حادثه به درخواست مردي كه خودش 
را تاجر افغان  معرفي كرده براي س��رمايه گذاري و 
راه اندازي شركتي به كش��ور افغانستان رفته كه از 
سوي چند خالفكار مسلح گروگان گرفته شده اند. 

   آزادي گروگان ها 
بدين ترتيب مأموران پليس از طريق پليس اينترپل 
تحقيقات خود را براي شناسايي مخفيگاه آدم ربايان 
و آزادي گروگان ه��ا آغ��از كردن��د، ام��ا دريافتند 
گروگانگيران افراد حرفه اي هستند كه هيچ ردي از 
خود به جاي نگذاشته و گروگان ها را هم در مناطق 

كوهستاني يكي از ش��هرهاي افغانستان نگهداري 
مي كنند. 

در حالي كه 21 روز از حادثه گذشته بود و تحقيقات 
همچنان ادامه داشت به مأموران پليس خبر رسيد 
تبهكاران پس از دريافت مبلغ زيادي از خانواده هاي 
دو گروگان، آنه��ا را در بيابان هاي اطراف مرز ايران 
رها كرده و دو مرد ربوده شده هم پس از ساعت ها 
پياده روي خودش��ان را به مرز رس��انده و با كمك 

مرزبان هاي ايراني به تهران بازگشته اند. 
   تاجر قالبي 

بهرام پس از آزادي به مأم��وران گفت: مدير واحد 
صادرات شركت هستم و براي فروش محصوالتمان 
با افراد زيادي در كشورهاي مختلف ارتباط داشتم 
تا اينكه مدتي قبل مردي به نام بشير از افغانستان 
با من تماس گرفت و درخواست كرد محصوالت ما 
را در افغانستان بفروشد و من هم قبول كردم و قرار 
بود به زودي مراحل اداري آن انجام ش��ود كه چند 
روز بعد بشير پيشنهاد وسوس��ه انگيزي را مطرح 
كرد. او در تماس هايي كه با من داشت متوجه شد 
كه وضع مالي خوبي دارم و از طرفي هم خودش را 
تاجر سرشناس��ي معرفي كرده بود كه مدعي شد 
2ميليون دالر س��رمايه دارد و مي خواهد من براي 

كارآفريني به او مشورت بدهم. بشير گفت حاضر 
اس��ت با من و تعدادي از دوس��تانم شريك شود و 
شركت بزرگي را در افغانستان راه اندازي كنيم. پس 
از اين من با يكي از دوستانم به نام فرامرز كه دكتر 
است تماس گرفتم و موضوع را با او در ميان گذاشتم. 
فرامرز قبل از اين قراربود با شركت ما كار كند، اما 
به داليلي نشد و با يك ش��ركت تجاري همكاري 
مي كرد. فرامرز پيشنهاد داد كه در افغانستان شركت 
نانو دارويي بزنيم و بشير هم كه از طريق من با فرامرز 
ارتباط گرفته بود قبول كرد و قرار ش��د دو نفري به 

افغانستان برويم. 
  تشريفات مخوف 

بش��ير گفت براي انجام كارهاي اداري الزم است 
همراه او به وزارت داخلي افغانس��تان و س��فارت 
ايران بروي��م و دو روز در آنج��ا كار داريم كه راهي 

افغانستان شديم. 
وي ادامه داد: م��ن و فرامرز با هواپيما به مش��هد 
رفتيم و از آنجا با تاكس��ي به م��رز دوغارون رفتيم 
چون خودروی تشريفات بشير آنجا منتظر ما بود. 
وقت��ي از مرز عب��ور كرديم تازه متوجه ش��دم كه 
فرامرز به سفارش بشير دو س��اعت طال به قيمت 
53 ميليون تومان براي او خريده است، البته بشير از 

من هم خواسته بود كه گوشي همراه براي او بخرم، 
اما نخريده بودم. در مرز س��وار خودروي سوزوكي 
تش��ريفاتي ش��ديم، اما هرگز فكر نمي كرديم كه 
خودروي تشريفات به جاي هتل ما را به شكنجه گاه 

مخوف بشير ببرد. 
   تفنگداران نقابدار 

خودرو به راه افتاد كه پس از طي مسافت 10 كيلومتر 
وارد جاده فرعي شد. راننده مدعي شد كه جاده در 
دست طالبان اس��ت و براي حفظ جان ما از بيراهه 
مي رود و گفت س��رمان را پايي��ن بياوريم كه پس 
از دقايقي توقف كرد كه خ��ودروي ديگري كه در 
تعقيب ما بود به ما رسيد. از داخل خودرو چند مرد 
نقاب دار مسلح پياده شدند كه تازه فهميديم در دام 

گروگانگيران گرفتار شده ايم. 
آنها دالره��ا و اموال م��ا را گرفتند و بع��د از اينكه 
چشمانمان را با پارچه اي بستند سوار خودرويمان 
كردند و به راه افتادند. ساعتي بعد ما   وارد خانه اي 
تاريكي ش��ديم كه صداهاي عجيب��ي از داخلش 
شنيده مي شد. بيرون از اتاق افراد مسلحي نگهباني 
مي دادند و هر زماني هم كسي به سراغ ما مي آمد 
چشمان ما را مي بستند يا اينكه خود آنها نقاب به 

صورت داشتند. 

200 هزار دالر 
آنه��ا پيش��نهاد دادن��د ك��ه ب��راي آزادي بايد 
ب��ا خانواده هايمان در اي��ران تم��اس بگيريم تا 
200 هزار دالر ب��راي آنه��ا بفرس��تند وگرنه ما 
را به قتل مي رس��انند يا اينكه به افراد داعش��ي 
مي فروش��ند. حرف هاي و تهديده��اي آنها زجر 
آور بود به طوري كه فكر مي كرديم كارمان تمام 
است و بايد همانجا غزل خداحافظي را بخوانيم. 
پس از اي��ن ما با خانواده هايم��ان تماس گرفتيم 
و پيشنهاد آدم ربايان مس��لح را به آنها داديم كه 
متوجه شديم پليس هم در تعقيب گروگانگيران 
اس��ت . در نهايت پس از چهار روز آنها مكان ما را 
تغيير دادند و به محل ديگري كه بدتر از محل اول 

بود منتقل كردند. 
17 روز در غ��ل و زنجي��ر در ش��كنجه گاه دوم 
تبه��كاران افغان بوديم و در اين م��دت تمام روز 
دس��ت و پايمان به ميله آهني بس��ته بود و مدام 
تهديد به مرگ مي ش��ديم و هر لحظه در انتظار 
مرگ بوديم كه با خانواده م��ا توافق كردند براي 

آزادي هر يك از ما 60 هزار دالر بگيرند. 
  جان دوباره 

گروگانگيران از آنجايي كه مي ترسيدند شناسايي 
و دس��تگير  ش��وند براي گرفتن دالره��ا خيلي 
احتياط مي كردند تا اينكه قرار ش��د مرد افغاني 
كه سال ها قبل در منزل پدر بزرگم كار مي كرد و 
االن در افغانستان است، مسئول رساندن دالرها 

به آدم ربايان باشد. 
در نهايت كارگ��ر افغاني پول ه��ا را از خانواده ما 
تحويل گرفت و به گروگانگي��ران تحويل داد، اما 
آنها ما را تحوي��ل او ندادند تا اينكه پس از 21 روز 
اسارت ما را داخل بيابان هاي اطراف مرز ايران رها 
كردند و گفتند كه ام��كان دارد در دام طالبان يا 
داعشي ها گرفتار شويم و از ما خواستند خودمان 
جان خودم��ان را نجات دهيم. ما يك س��اعت با 
ترس و لرز در بيابان به طرف مرز پياده روي كرديم 
و هر لحظه كه صدايي مي شنيديم از ترس نصف 
عمر مي شديم تا اينكه از دور برجك هاي مرزباني 

ايران را ديديم. 
با ديدن مرزبان��ان انگار جان دوباره به ما رس��يد 
و س��رانجام هم از طريق مرزبانان كشورمان وارد 

خاك ايران شديم. 
سرهنگ مرتضي نثاري، معاون جرائم جنايي 
پليس آگاه��ي پايتخ��ت ب��ا اعالم اي��ن خبر 
گفت: تحقيقات براي دس��تگيري عامالن اين 
گروگانگيري از س��وي كارآگاهان پليس ادامه 

دارد. 

اخاذي ميلياردي اينستاگرامي 
رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات تهران 
بزرگ از دس�تگيري متهمي خب�ر داد كه با هك 
كردن حساب كاربري ش�هروندي در اينستاگرام 
از وي يك ميلي�ارد ري�ال اخ�اذي ك�رده ب�ود. 
 به گزارش جوان، س��رهنگ داوود معظمي گودرزي 
گفت: چندي قبل خانم جواني به پليس فتای تهران 
مراجعه كرد و مدعي شد شخصي ناشناسي با دسترسي 
غيرمجاز به حس��اب كاربري اش در اينستاگرام مبلغ 

يك ميليارد ريال از وي اخاذي كرده است. 
ش��اكي در ادامه گفت: مدتي قبل تلفن همراه خود 
را ب��راي تعمير به يك فروش��گاه تعمي��رات موبايل 
دادم و س��اعاتي بعد از تحويل گرفتن گوشي صفحه 
اينستاگرامم از دسترسم خارج شد و ديگر نتوانستم 
وارد آن شوم تا اينكه دقايقي بعد شخص ناشناسي با 
من تماس گرفت و اعالم كرد مي تواند در ازاي واريز 
وجه صفحه م��ن را برگرداند و باتوجه ب��ه اينكه اين 
صفحه منبع درآمد چندين خانواده بود قبول كردم و 

پول به حسابش واريز كردم. 
رئيس پلي��س فتاي ته��ران ادامه داد: ش��اكي بيان 

داشت، بعد از واريز وجه صفحه ام برگشت، اما بعد از 
چندساعت مجدداً از دسترسم خارج شد و آن شخص 
مجدداً تماس گرفت و اين بار مبلغ بيش��تري طلب 
كرد، اين روند چندين بار تكرار ش��د و من هر بار به 
علت نياز شديد به اين صفحه مبلغ مورد نظر را واريز 
مي كردم، اما بعد از واريز آخرين مبلغ ديگر صفحه من 
را برنگرداند و تقاضاي مبلغ هنگفتي را داشت كه توان 

پرداختش را نداشتم. 
با ش��كايت دختر جوان، مأموران مته��م را در همان 
مركز تعميرات تلفن همراه شناس��ايي و دس��تگير 
كردند. متهم پ��س از انتقال ب��ه اداره پليس به جرم 

خود اقرار كرد. 
سرهنگ گودرزي با اش��اره به لزوم فعالسازي تأييد 
هوي��ت دو مرحل��ه اي ب��راي حس��اب هاي كاربري 
شبكه هاي اجتماعي به ش��هروندان توصيه كرد: در 
هنگام فعالي��ت در ش��بكه هاي اجتماعي تنظيمات 
امنيتي و حريم خصوصي را رعايت كنند و از در اختيار 
گذاشتن اطالعات حس��اب كاربري خود به ديگران 

خودداري كنند. 

پس�ر بوكس�ور كه در درگي�ري عمه تنهاي�ش را ب�ه قتل رس�انده بود در 
دادگاه مدعي ش�د كه پ�س از خوردن ق�رص مرتكب قتل شده اس�ت. در 
جلس�ه دادگاه اولياي دم براي نوه خطاكارشان درخواس�ت قصاص دادند. 
به گزارش جوان، 23 تير سال99 مأموران كالنتري 130 نازي آباد از كشف جسد 

زن ميانسالي به نام توران در منزل مسكوني اش با خبر و راهي محل شدند. 
با حضور مأموران در محل، جسد زن ميانسال، در حالي كه خانه را بوي شديد گاز 
فرا گرفته بود، با فرضيه گازگرفتگي به پزشكي قانوني فرستاده شد و تحقيقات در 
اين زمينه آغاز شد. يكي از بستگان توران كه در محل حاضر بود و مأموران را باخبر 
كرده بود، گفت: »توران چند س��ال قبل طالق گرفته بود و تنها زندگي مي كرد 
به همين خاطر هرازگاهي به او س��ر مي زدم. آخرين بار وقتي با او تماس گرفتم 
پاسخي نشنيدم. از نگراني مقابل درخانه اش رفتم و هر چه در زدم كسي در را باز 
نكرد، اما كفش هاي توران مقابل در بود. پس از اين همسايه ها را خبر كردم و با 
كمك آنها در را باز كردم و با جسد توران روبه رو شدم كه روي زمين افتاده بود.«

   قتل 
همزمان ب��ا ادامه تحقيقات درباره اين حادثه كارشناس��ان پزش��كي قانوني در 
گزارشي اعالم كردند زن ميانسال بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن و شكستگي 
گردن كشته شده است. با اعالم نظريه پزشكي قانوني فرضيه گاز گرفتگي كنار 
رفت و پرونده با موضوع قتل عمد در دستور كار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

قرار گرفت. 
  بازداشت قاتل در مراسم خاكسپاري 

بدين ترتيب مأموران پليس تحقيقات خود را براي شناسايي و دستگيري قاتل 
آغاز كردند تا اينكه دريافتند برادرزاده 2۴ س��اله مقتول به نام كامران كه او هم 
فرزند طالق است به خانه عمه اش رفت و آمد داشته و روز حادثه هم در آنجا ديده 
شده است. س��پس مأموران پليس كامران را در حالي كه در مراسم خاكسپاري 
مقتول بود بازداشت كردند. متهم به پليس آگاهي منتقل شد و در بازجويي ها به 
قتل عمه اش اعتراف كرد و گفت: »بعد از جدايي پدر و مادرم همرا پدرم بودم و با 
او زندگي مي كردم. او فلج بود و وضع مالي خوبي نداشت. از طرفي پدر بزرگم همه 
اموالش را به نام عمويم زده بود اما عمويم ح��ق پدرم را نمي داد. همين موضوع 

باعث شد كينه به دل بگيرم و رابطه خوبي با عمويم نداشته باشم.«
متهم ادامه داد: »با عمويم مشكل داشتم اما رابطه ام با عمه ام خوب بود به همين 
خاطر ش��ب ها به خانه او مي رفتم و گاهي اوقات تا صبح بي��دار بوديم و با او درد 

دل مي كردم.«
متهم در حالي كه گريه مي كرد، گفت: »مدت��ي قبل از حادثه با دختر جواني در 
اينستاگرام آشنا شدم. اين رابطه ادامه داش��ت و من به او دروغ گفته بودم پسر 
پولداري هستم و به همين خاطر هر بار براي مالقات با او يك خودروي گرانقيمت 
كرايه مي كردم و سر قرار مي رفتم تا اينكه يك روز آن دختر متوجه شد خودروها 
متعلق به من نيست و فهميد وضع مال خوبي ندارم. همين باعث شد رابطه اش 
را با من قطع كند. اين موضوع خيلي مرا ناراحت كرد چون او را دوست داشتم و 

طاقت دوري او را نداشتم.«
متهم در خصوص شب حادثه گفت: »آن ش��ب وقتي به خانه عمه ام رفتم مثل 
هميشه با او درددل كردم و گفتم از اينكه شرايط مالي خوبي ندارم ناراحتم سپس 
به عمو و پدربزرگم بدگويي كردم. عمه ام با شنيدن توهين هاي من عصباني شد 
و به صورتم سيلي زد. از او توقع نداشتم و به خاطر شرايط روحي ام عصباني شدم 
و كار به درگيري كشيد. در آن درگيري از آنجايي كه كنترل اعصابم را از دست 

داده بودم او را خفه كردم.«
    متهم   بعد از بازس��ازي صحن��ه جرم راهي زندان ش��د و پرونده بع��د از صدور 

كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
وی بعد از تعيين شعبه در وقت رس��يدگي مقابل هيئت قضايي يكي از شعبات 

دادگاه قرار گرفت. 
   درخواست قصاص 

بعد از اعالم رسميت جلسه از سوي رياست دادگاه، اولياي دم كه پدر و مادر مقتول 
بودند درخواست قصاص كردند و گفتند با گذشت يكسال از فوت دخترشان، اما 

هنوز باور ندارند كه نوه شان قاتل است. 
در ادامه متهم كه از زندان به دادگاه اعزام ش��ده بود به دستور رياست دادگاه در 
جايگاه قرار گرفت. او در حالي كه اش��ك مي ريخت گفت: »من بچه طالقم و از 
مادرم دور بودم. در آن شرايط هيچ كس به اندازه عمه ام كنار من نبود و من او را 
خيلي دوست داشتم. باور كنيد هرگز راضي به مرگش نبودم و اين حادثه خيلي 

اتفاقي بود.«
او در ادامه گفت: »آن شب به يك پارتي شبانه دعوت شده بودم به همين خاطر 
همراه دوستم به خيابان ناصرخسرو رفتيم و چند قرص روانگردان خريديم. وقتي 
به خانه برگشتيم همراه دوس��تم آن قرص را خورديم تا اينكه تماس گرفتند و 
گفتند مهماني لغو شده است. حال خوبي نداشتم به همين خاطر تصميم گرفتم 

تنها نمانم كه با عمه ام تماس گرفتم و شب را به خانه او رفتم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »آن شب در اثر خوردن قرص عصبي بودم و شرايط 
عادي نداشتم. وقتي سر صحبت را با عمه ام باز كردم به او گفتم عامل همه اين 
بدبختي ها عمو و پدربزرگم هس��تند. بعد از آن از پدربزرگم گله كردم و گفتم او 
نبايد حق پدرم را ضايع مي كرد و آنچه كه حق او بود را به عمويم مي بخش��يد. 
بعد از آن حرف ها از ش��دت عصبانيت به عمو و پدربزرگم ناسزا گفتم. عمه ام از 
حرفم ناراحت شد و از من خواست آرام باشم، اما من كه كنترل اعصابم را از دست 
داده بودم دوباره فحاشي كردم به همين خاطر عمه ام عصباني شد و يك سيلي 
به صورتم زد. با اين سيلي انگار همه دنيا برايم سياه شد و از او انتظار اين رفتار را 
نداشتم كه او را هل دادم و وقتي روي زمين افتاد دستانم را دور گردنش انداختم 

و فشار دادم.«
متهم كه گريه امانش نمي داد، گفت: »قبل از حادثه بوكسور بودم و دستان قوي 
داشتم به همين خاطر وقتي دستانم را دور گردن عمه ام حلقه كردم او خفه شد. 
آن لحظه اصاًل در حال خودم نبودم به همين خاطر وقتي به خودم آمدم متوجه 
شدم كار از كار گذشته و او نفس نمي كشد. آنجا بود كه از ترس براي گمراه كردن 
پليس شير گاز را باز گذاش��تم و طوري صحنه سازي كردم كه همه فكر كنند او 
بر اثر گازگرفتگي فوت كرده اس��ت. حاال پشيمانم و روز و ش��ب به عمه ام فكر 
مي كنم و خيلي احساس تنهايي مي كنم. نمي دانم بدون او چطور زندگي كنم و 

با تنهايي هايم چكار كنم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه به شماره پالک 1477 فرعی از 59 اصلی واقع در روستای تازه كند انگوت  بخش 15 اردبيل بشرح ذيل 
ثبت 5690 صفحه 331 دفتر جلد 36 بش�ماره سريال 144772سری   س�ال 91 به مساحت 60/7 متر مربع  بنام س�يد عظيم مزين فرزند سيد ستار ثبت، 
صادر و تسليم گرديده، سپس برابر سند رسمی شماره 15861مورخ 1399/11/16 دفترخانه شماره 55 گرمی بنام اسماعيل حاجی پور انتقال قطعی يافته و 
مالك فوق برابر درخواست وارده به شماره 1400/4000540 مورخه 1400/1/21 بانضمام دو برگ استشهاد محلی اعالم نموده كه سند مالكيت مزبور بنا بدليل 
اسباب كش�ی و جابجايی مفقود گرديده، لذا مراتب در اجرای تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانونی ثبت اسناد و امالک آگهی می گردد. كه هركس مدعی 
وجود سند مالكيت در پيش خود می باشد و يا معامله ای اعم از قطعی ، رهنی و غيره انجام داده اس�ت ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت 
گرمی تحويل نمايند در غير اينصورت اداره ثبت گرمی پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنی برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
تاريخ انتشار:1400/3/23                                    

  سعيد نيكخو ،  مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی

م الف 10۴2       آگهی فقدان سند مالکيت

اس�ناد مالكيت )س�ند كمپان�ی (خودروی س�واری دن�ا  EF7م�دل 1397 

س�فيد روغن�ی بش�ماره موت�ور 147H0393053 وش�ماره شاس�ی 

NAAW01HE9JE077673 و ش�ماره انتطامی 15ايران 785و67  مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

آگهی اعالم مفقودی

نظر بر اينكه به استناد رای شماره های ۴002181 مورخه 99/9/15 صادره هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
گرمی و طبق تبصره ماده 13 آئين نامه اجرايی قانون مزبور تحديد از امالك بشرح ذيل تاكنون بعمل نيامده است.لذا تحديد حدود امالك مزبور در روزهای تعيين شده بشرح 
ذيل بعمل خواهد آمد. بدينوسيله به مالكين و مجاورين اعالم می گردد راس ساعت 10 صبح  در موعد مقرر در محل حاضر شوند. ضمنا اعتراض بر تحديد حدود و حقوق ارتقاقی 

برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس به مدت 30 روز خواهد بود.
از پالک 152 اصلی واقع در بخش 20 اردبيل قريه بنه

1- خانم سكينه تقوی نسبت به ششدانگ يك باب خانه و باغچه به مساحت1171/90 متر مربع به شماره پالك 28۴ فرعی قسمتی از پالك 152 اصلی و 1۴ فرعی از 152 
اصلی واقع در بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمی از مالكيت رسمی علی ندائی

تحديد حدود:
 روز پنج شنبه راس ساعت 10 صبح 1۴00/۴/17

تاريخ انتشار روز دوشنبه 1۴00/3/2۴        
                                                                                 سعيد نيكخو

                                                                       مدير واحد ثبتی حزه ثبت ملك گرمی
                                                                        از طرف رحيم رحيمی ايلخانار

 م الف:1۴۴0  آگهی تحديد حدود اختصاصی

 آگهی ابالغ وقت رسيدگی و نسخه ثانی دادخواست

نظر به اينكه  مجيد محمد زاده دادخواست به خواس��ته الزامی تنظيم سند خودرو 
بطرفي��ت س��عيد س��االری. محمدرضاماليری.تقديم نم��وده و در اين ش��عبه به 
كالس��ه8/1۴00/175ثبت و برای تاريخ 1۴00/۴/26راس س��اعت 30/10 تعيين 

وقت گرديد. 
خواهان  مجيد محمد زاده فرزند علی جان شغل بازنشسته . محل سكونت: استان ايالم 

شهرستان ايالم ميدان  امام حسين بلوار نبوت ك عقيل .
 خوانده: سعيد ساالری فرزند محمدحسين،  شغل ازاد ،محل سكونت مجهول المكان 

محمدرضا ماليری فرزند محمدعلی  شغل آزاد .محل سكونت، مجهول المكان.
خواسته: الزام به تنظيم سند رسمی موتور س��يكلت الزام به تنظيم سند رسمی مو 
تور سيكلت )به ش��ماره انتظامی565-93676 والزام خوانده به حضوردر دفترخانه 

اسنادرسمی ونقل و انتقال سند مالكيت موتور(مقوم به 10،000،000ريال. 
رياست محترم شورای حل اختالف شهرستان ايالم 

 سال م عليكم 
احتراما به استخضار ميرسانداينجانب براساس مس��تندات ابزاری موتور سيكلت با 
مشخصات مندرج در ستون خواسته رااز خوانده رديف اول خريداری و ثمن معامله 
نيز پرداخت شده است و سند مالكيت آن به نام خوانده رديف دوم می باشد و حاضر 
به تنظيم به نام اينجانب نمی باش��ند. لذا صدور حكم به شرح ستون خواسته مورد 

استدعاست. 

مقام ارجاع كننده : علی نظر تيموری كيا.

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

فرار راننده سواري
 پس  از تصادف مرگبار با عابر پياده 

رانن�ده خ�ودروي س�واري پ�س از تص�ادف مرگب�ار ب�ا عاب�ر پي�اده اي ك�ه 
قص�د عب�ور از ع�رض بزرگ�راه ي�ادگار ام�ام را داش�ت از مح�ل گريخ�ت. 
 به گزارش جوان، ساعت 11:30 روز ش��نبه 22 خرداد مأموران پليس از مرگ مردي در 
بزرگراه يادگار امام با خبر و راهي محل شدند. بررسي ها نشان داد عابر پياده اي هنگام 
عبور از عرض بزرگراه با خودرو سواري كه در مسير شمال به جنوب بزرگراه در حركت 

بوده تصادف كرده و در دم جان باخته است. 
همچنين مشخص شد پس از اين حادثه راننده خودرو از محل فرار كرده است. 

تحقيقات براي شناسايي و دستگيري راننده فراري ادامه دارد. 

2 کشته  در تصادف   پژو با موتورسيکلت 
تصادف سواری  پژو 405 با موتورسيكلتي در بزرگراه نواب مرگ راننده و ترک نشين 

موتورسيكلت را رقم زد. 
به گزارش جوان، سرهنگ احسان مؤمني رئيس اداره تصادفات پليس راهور فاتب گفت: 
ساعت 5:10 صبح ديروز مأموران پليس راهور از تصادف مرگباري در مسير شمال به جنوب 

بزرگراه نواب با خبر و راهي محل شدند. 
بررسي ها نشان داد يكدستگاه موتورسيكلت در نزديكي خيابان شهيد محبوب مجاز به 
علت نقص فني در الين كناري بزرگراه متوقف بوده كه در همان لحظه يكدستگاه سواري 
پژو ۴05 در حال حركت با راننده و ترك نشين موتورسيكلت كه به صورت پياده در بزرگراه 

بودند برخورد و در اثر شدت ضربه هر دو نفر در محل حادثه فوت مي كنند. 

    طرح: حسين كشتكار /جوان

درخواست قصاص
 براي نوه خطاکار


