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سرقت هاي سريالي
 خواستگار قالبي

  با بنز 

يک کشته
 در تصادف آتشین 

شكايت از 4 آشنا به اتهام قتل مرد جواهرساز

عا   مال  ن   قتل   مر  د    جو  ا  ن    غيا  بي   به   قصا ص  محكو م    شد  ند 

تحقيق از چهار مظنون آشنا، پرونده مرگ مشكوك مرد ثروتمند را وارد 
مرحله تازه اي كرد. سرقت 16 هزار دالر، 11 كيلو طال و مقدار زيادي پول و جواهر  
از صندوق امانات مرد پولدار گمانه زني ها درباره قتل وي را قوت بخشيد. 
به گزارش جوان، چند روز قب��ل مأموران پليس تهران مرگ مش��كوك مرد 

72 ساله اي را به بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران اعالم كردند. 
با اعالم اين خبر بازپرس شعبه سوم دادسراي جنايي همراه تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي راهي بيمارستان شدند كه دريافتند مرد فوت شده كه 
شاهرخ نام دارد جواهر ساز و طالساز بوده كه ساعتي قبل از سوي مردي كه مدعي 
است مباشرش است به بيمارستان منتقل مي شود و دقايقي بعد هم روي تخت 

بيمارستان به طور مشكوكي به كام مرگ مي رود. 
بدين ترتيب براي برمال شدن راز مرگ اسرار آميز مرد ثروتمند، جسد به پزشكي 
قانوني منتقل شد تا علت اصلي مرگ مشخص شود. در حالي كه تحقيقات درباره 
اين حادثه ادامه داشت پسر مرد فوت شده كه مقيم كشور امريكاست به دادسراي 
امور جنايي رفت و از مباشر پدرش و همسر دوم پدرش  و دو خواهر ناتني اش به 
اتهام قتل   شكايت كرد. وي مدعي شد كه پدرش سالم بوده و هيچ بيماري نداشته 
و مباشر  او كه مرد جواني به نام كيوان است با همدستي مادر خوانده و دو خواهر 

ناتني اش براي تصاحب اموال، پدرش را به قتل رسانده اند. 
    ميلياردر تنها 

وي گفت: من مهندس هستم و از سال ها قبل در كشور امريكا زندگي مي كنم. 
پدر و مادرم چندين س��ال قبل با هم اختالف پيدا كردند و با رضايت از هم 
جدا شدند و پس از آن پدرم با زن ديگري ازدواج كرد و االن هم من دو خواهر 
ناتني دارم.  هميشه از امريكا با پدرم در ارتباط بودم كه چند ماه قبل به من 
خبر داد كه همسر دومش را طالق داده است. او گفت كه همسر دومش فقط 
به فكر تصاحب اموالش بوده كه او را طالق داده و االن هم تنها زندگي مي كند. 
از سوي ديگر خبر داشتم كه پدرم براي خودش مباشري استخدام كرده و 
تمامي كارهاي اداري و مالي اش را به او سپرده است و به او خيلي اعتماد دارد 

به طوري كه كليد خانه اش را هم در اختيار او قرار داده است. 
پس از اين ارتباطم با پدرم بيشتر شد تا اينكه دو ماه قبل از من خواست براي 
ديدن او و انجام يك سري از كارهايش به ايران برگردم. من به ايران برگشتم 

و كارهاي پدرم را انجام مي دادم كه متوجه ش��دم پدرم در اين مدت اموال 
زيادي را پس انداز كرده اس��ت و مقدار زي��ادي از اموالش را هم در صندوق 

امانات بانكي نگهداري مي كند. 
      قتل براي سرقت ميلياردي 

وي ادامه داد: پدرم هيچ بيماري نداش��ت و سالم بود و روز حادثه هم از 
همه روزها سر حال تر بود كه مباشرش با من تماس گرفت و گفت حال 

پدرم بد شده اس��ت و براي درمان او را به بيمارستان منتقل كرده است 
كه به س��رعت خودم را به بيمارستان رس��اندم و در كمال ناباوري تيم 
پزشكي اعالم كردند كه قلب پدرم از تپش افتاده است. كيوان مدعي بود 
كه براي انجام كاري با پدرم تماس گرفته اما وقتي او جواب نداده نگران 
ش��ده و با كليد يدكي كه داشته وارد خانه پدرم ش��ده و ديده است كه 
پدرم بي هوش روي زمين افتاده و او را براي درمان به بيمارستان منتقل 

كرده اس��ت. در حالي كه مرگ پدرم را باور نمي كردم به خانه اش رفتم 
تا براي مراسم كف و دفنش مداركش را بردارم كه متوجه شدم وسايل 

خانه اش بهم ريخته است. 
خبر داشتم كه پدرم سه كارت بانكي دارد كه در هر كدام مقدار زيادي 
پول پس انداز كرده اس��ت و هر س��ه كارت را هم به مباشر داده است. به 
همين خاطر از كيوان خواستم كارت هاي پدرم را پس دهد، اما او مدعي 
شد كه فقط يك كارت در اختيار او بوده اس��ت. وقتي به بانك رفتم به 
من گفتند كه حساب هاي پدرم خالي شده است و مباشرش هم مدعي 
بود كه احتماالً پدرم قبل از مرگش حساب هايش را خالي كرده است، اما 

وقتي به سراغ صندوق اماناتش رفتم شكم به او بيشتر شد. 
چون تمامي اموال پدرم كه 16 هزار دالر، 8 كيلو طال، مقدار زيادي جواهر 
و دو شمش طال كه وزن هر كدام از آنها يك و نيم كيلو بود از داخل صندوق 
امانات سرقت شده بود. پس از بررسي متوجه شدم كه كيوان با كليدي كه 
داشته اموال داخل صندوق امانات را خالي كرده است، اما وقتي از او سؤال 
كردم ابتدا سكوت كرد و بعد هم مدعي شد كه خبري از صندوق امانات 
ندارد. از طرفي هم من هميشه به كيوان مشكوك بودم چون متوجه شده 

بودم كه كيوان با نامادري و دو خواهر ناتني ام ارتباط دارد. 
     شكايت از 4 آشنا 

وي در پايان گفت: االن از مباشر پدرم و نامادري ام و دو خواهر ناتني ام 
به اتهام قتل شكايت دارم چون مطمئن هستم كه آنها با همدستي هم 

پدرم را به قتل رسانده اند تا اموالش را تصاحب كنند. 
با شكايت مردجوان، بازپرس ويژه قتل همزمان با احضار چهار مظنون 
ب��راي تحقيق به مأم��وران پليس دس��تور داد تا با انجام بررس��ي هاي 
تخصصي و بررسي دوربين هاي مداربسته مش��خص كنند كه چه فرد 
يا افرادي اموال صندوق امانات را تخليه ك��رده و همچنين اعالم كنند 
كه روز حادثه چه كساني به خانه مرد ثروتمند رفت و آمد داشته اند. از 
سوي ديگر به پزشكي قانوني دستور داد علت اصلي مرگ مرد طالساز 
را براي روشن شدن زوايا ي پنهان حادثه اعالم كنند. تحقيقات درباره 

اين حادثه ادامه دارد. 

تحقيق�ات ب�راي دس�تگيري پس�ر بنز س�واري 
ك�ه دخت�ران دم بخ�ت را ب�ه بهان�ه ازدواج 
فري�ب مي ده�د و پ�س از بي هوش�ي آنه�ا 
اموالش�ان را س�رقت مي كن�د ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان، اوايل هفته گذشته بود كه به مأموران 
پليس پايتخت خبر رسيد پيكر نيمه جان و بي هوش 
دختر جواني براي درمان به بيمارستاني منتقل شده 

است. 
با اعالم اين خبر تيمي از مأموران راهي بيمارس��تان 
ش��دند و از دختر ج��وان تحقيق كردن��د. وي پس از 
بهبودي نسبي كه به سختي حرف مي زد در توضيح 
ماجرا گفت: كارمند يك مطب زيبايي در شمال تهران 
هستم. مدتي قبل پس از پايان كارم به داخل خيابان 
آمدم و منتظر تاكسي بودم كه به خانه مان برگردم. دير 
وقت بود و تاكسي هم داخل خيابان نبود كه خودروي 
بنز گرانقيمتي جلوي پايم توقف كرد . راننده كه پسر 
جواني بود به من گفت در اين موقع از ش��ب تاكسي 
گيرم نمي آيد و از من خواست كه سوار شوم تا  مرا به 
مقصد برساند كه به او اعتماد كردم و سوار شدم. مرد 
جوان در مسير با چرب زباني مرا فريب داد و گفت تاجر 
طال است و بعد هم خواست براي آشنايي بيشتر با من 

ارتباط تلفني داشته باشد. 
   خواستگار قالبي 

 آن ش��ب او مرا نزديك خانه مان پياده كرد و پس از آن 
ارتباط پيامكي و تلفني ما ادامه داشت تا اينكه چند باري 
يكديگر را در بيرون مالقات كرديم و به من پيش��نهاد 
ازدواج داد. خيلي خوش��حال بودم كه ب��ا مرد پولداري 
ازدواج مي كنم و هميش��ه براي خ��ودم رؤياي پردازي 
مي كردم تا اينكه امروز به س��راغم آمد و مرا براي ناهار 
به رستورانی دعوت كرد. دقايقي داخل خيابان دور دور 
كرديم كه جلوي آبميوه فروشي توقف كرد و دو ليوان 
آبميوه خريد. يك ليوان را خودش خورد و ليوان دوم را 
به من داد كه پس از خوردن آن هيچي نفهميدم و وقتي 
به هوش آمدم ديدم روي تخت بيمارستانم و تازه متوجه 
شدم خواستگار قالبي مرا مسموم كرده و تمامي طالهايم 
كه چند النگو، گردنبند، انگش��تر بود همراه موبايلم و 
پول هاي داخل كيفم را سرقت كرده و مرا بي هوش در 

بيابان هاي اطراف تهران رها كرده است. 
   3 شكايت مشابه 

با ش��كايت دختر ج��وان پرونده به دس��تور بازپرس 
دادس��راي ويژه س��رقت براي شناس��ايي خواستگار 
قالبي در اختي��ار تيمي از كارآگاه��ان پليس آگاهي 

قرار گرفت. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران 
پليس با سه ش��كايت مش��ابه ديگر روبه رو شدند كه 
حكايت از آن داشت متهم به بهانه ازدواج با سه دختر 
پولدار رابطه دوستي برقرار كرده و در فرصت مناسب 
آنها را با آبميوه يا بستني مسموم، بي هوش و اموال آنها 

را سرقت كرده است. 
يكي از شاكيان گفت: من ليسانس روانشناسي دارم و 
در يك مطب گفتار درماني در مركز تهران مشغول به 
كارم هستم. مدتي قبل زماني كه از محل كارم بيرون 
آمدم داخل خيابان با پسر جواني آشنا شدم كه مدعي 
بود تاجراست. او هميش��ه با خودروهاي مدل باال به 
سراغم مي آمد و پس از مدتي هم پيشنهاد ازدواج داد. 
روز حادثه او با خودروي بنزي به سراغم آمد و مرا سوار 
كرد. دقايق��ي داخل خيابان دور زدي��م تا اينكه براي 
خوردن بس��تني جلوي مغازه آبميوه فروش��ي توقف 
كرد و دو عدد بس��تني ليواني خريد. هر دو شروع به 
خوردن بستني كرديم كه لحظاتي بعد احساس كردم 
سرم گيج شده است و بعد هم بي هوش شدم. وقتي در 
بيمارستان به هوش آمدم متوجه شدم او تمامي طالها 
و اموال قيمتي ام مرا س��رقت كرده و بع��د در اطراف 
بزرگراه كرج رهايم كرده اس��ت كه خودروي عبوري 
متوجه من شده بود و مرا به بيمارستان منتقل كرده 
بود.  بدين ترتيب در حالي كه ش��اكيان خواستگاري 
قالبي به عدد چهار رسيده است مأموران در تالشند 

كه وي را شناسايي و بازداشت كنند.

تصادف مرگبار خودروي سواري پژو 405 با يك دستگاه سواري 
سمند در استان كرمانشاه يك كشته و سه زخمي برجاي گذاشت. 
به گزارش جوان، روز گذشته مأموران پليس اس��تان كرمانشاه از 
برخورد دو دستگاه خودروی  سواري پژو 405 و خودروي سواري 
سمند حوالي روس��تاي چشمه سفيد اس��تان باخبر و راهي محل 
شدند. بررسي هاي اوليه نشان داد در اين حادثه خودروي405 بعد 
از برخورد با گارد ريل جاده با يك دستگاه سواري سمند برخورده 
كرده و بعد از انحراف از جاده آتش  گرفته  كه   راننده پس از انتقال 
به بيمارستان فوت كرده است و دو سرنشين آن و راننده خودروی 

سمند هم مصدوم شده اند. 
سرهنگ فضل اهلل ش��يري رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان 
كرمانشاه گفت: » علت اين حادثه س��رعت زياد خودروي پژو 405 و 

عدم توانايي راننده آن در كنترل وسيله نقليه اعالم شده است.«

عام�الن قت�ل م�رد جوان�ي ك�ه ب�ه دس�تور رئي�س ي�ك فرقه 
انحراف�ي دس�ت ب�ه قت�ل زده و ب�ه خ�ارج از كش�ور گريخت�ه 
بودن�د در دادگاه غياب�ي محاكم�ه و ب�ه قص�اص محكوم ش�دند. 
همدس�ت متهمان كه دس�تگير ش�ده بود به حبس محكوم ش�د. 
به گزارش جوان، خرداد  سال 82، مأموران پليس پايتخت از مرگ مشكوك 
مرد جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. اولين 
بررسي ها حكايت از آن داشت زوج جواني بعد از شليك گلوله از سوي سه 
مرد ناشناس زخمي شده اند و بعد از انتقال به بيمارستان مرد جوان به نام 
كوروش بر اثر شدت جراحات فوت كرده است، اما همسرش به نام طوبي 
به طور معجزه آسايي زنده مانده اس��ت.  با انتقال جسد به پزشكي قانوني 
زن جوان بعد از بهبود نسبي مورد تحقيق قرار گرفت. او در توضيح گفت: 
»برادرم يكي از سران فرقه انحرافي است. دفتر اصلي آنها در امريكاست و 
در آنجا فعاليت هاي مربوط به پولش��ويي را انجام مي دهند. آنها در ايران 
هم فعاليت دارند به همين خاطر مدتي قبل من و شوهرم عضو آن فرقه 
شديم. بعد از مدتي كه عضو بوديم متوجه شديم بيشتر اعضاي آن عالوه 
بر پولشويي فساد اخالقي هم دارند به همين خاطر تصميم گرفتيم از آنها 

جدا شويم.«
زن جواني در حالي كه به سختي صحبت مي كرد، گفت: »بعد از جدايي از 
آن فرقه بارها از سوي آنها تهديد به مرگ شده بوديم تا اينكه چند روز پيش 
من و شوهرم در خودرو مان بوديم كه سه مرد ناشناس به سوي ما تيراندازي 
كردند كه شوهرم كشته و من هم زخمي شدم. االن احتمال مي دهم آن سه 

مرد از سوي برادرم دستور قتل ما را داشتند.«
    دستگيري يكي از متهمان 

با شكايت زن زخمي تحقيقات در اين زمينه آغاز شد تا اينكه مشخص شد 
دو نفر از عامالن تيراندازي  همان شب حادثه از مرز ايران خارج شده و به 
كشور امريكا گريخته  اند.  با به دس��ت آمدن اين اطالعات، تالش ها براي 
شناسايي عامالن شليك مرگبار ادامه داشت تا اينكه يكي از آنها به نام فرزاد 

20 ساله شناسايي و بازداشت شد. 
مرد جوان به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت. او در 
بازجويي   ها با اقرار به قتل به مأموران گفت: »عضو فرقه بودم تا اينكه زوج 
جوان هم عضو شدند، اما بعد از مدتي آنها به خاطر مشكالت اخالقي كه در 
فرقه بود تصميم گرفتند رابطه شان را قطع كنند. رئيس فرقه برادر طوبي بود 
كه بعد از جدايي خواهر و شوهر خواهرش دستور داد آنها را به قتل برسانيم. 
او براي انجام نقشه به من و دو نفر ديگر دستور داد تا شب حادثه با اسلحه 

سراغ آنها برويم و با شليك گلوله آنها را به قتل برسانيم.«
مرد جوان ادامه داد: »طبق نقشه قرار بود من به طوبي شليك كنم و دو نفر 
ديگر به شوهر او شليك كنند و بعد از كشتن آنها از مرز ايران فرار كنيم. 
وقتي با آنها روبه رو شديم متوجه ش��دم توان شليك به طوبي را ندارم به 
همين خاطر طوري شليك كردم كه او زنده بماند، اما آن دو مرد به سوي 
شوهر طوبي شليك كردند و بعد از حادثه از كش��ور خارج شدند. من در 
كش��ور ماندم چون آن زن زنده مانده بود به همين خاطر اجازه خروج از 
كشور ندادند.«  با اقرارهاي پسر جوان تالش ها براي دستگيري دو متهم 
فراري ديگر ادامه داشت، اما از آنجايي كه ردي از آنها به دست نيامد پرونده 
بعد از كامل شدن تحقيقات و صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 
    محاكمه غيابي متهمان فراري 

پرونده در نوبت رسيدگي قرار داشت تا اينكه با تعيين شعبه در وقت 
رسيدگي روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. بعد از 
اعالم رسميت جلسه از سوي رياست دادگاه، همسر مقتول در جايگاه 

قرار گرفت و گفت: »براي برادرم كه دستور قتل را صادر كرده  بود و دو 
مرد ناشناس كه قاتالن شوهرم هستند همچنين متهم دستگير شده 
درخواست اشد مجازات دارم. « سپس دختر مقتول نيز براي عامالن 
قتل پدرش درخواس��ت قصاص كرد.  در ادامه تنه��ا متهم حاضر در 
جلسه كه حاال 38 ساله است به اتهام شروع به قتل مقابل هيئت قضايي 
قرار گرفت.  او با اقرار به جرمش گفت: »آن زمان 20 ساله بودم و بعد از 
تحصيالت دوران دبيرستان دنبال معنويت بودم كه با آن فرقه آشنا شدم 
و به آنها اعتماد كردم و به عضويت گروه درآمدم، اما بيشتر كه با آنها آشنا 
شدم متوجه شدم چيزي جز فساد و پولشويي ندارند. من تحت تأثير 

حرف هاي آن فرقه اغفال شده بودم و حاال پشيمان هستم.«
متهم در شرح روز حادثه گفت: »طوبي و شوهرش مدتي عضو فرقه 
بودند، اما زماني كه متوجه رفتارهاي غيراخالقي فرقه شدند تصميم 
گرفتند از آن فرقه جدا شوند به همين خاطر برادر طوبي كه رياست فرقه 
بر عهده او بود دستور داد تا آنها را به قتل برسانيم، او من و دو مرد ديگر 
از اعضاي فرقه را انتخاب كرد. من راضي به انجام نقشه نبودم اما جرئت 
مخالفت هم نداشتم. آن شب طبق نقشه زن و مرد جوان را در حالي كه 
سوار خودروي شان بودند شناسايي كرديم و به آن محل رفتيم. طبق 
نقشه قرار بود من به طوبي شليك كنم و دو مرد ديگر شوهر او را هدف 
قرار دهند. وقتي چشمم به آن زن افتاد نتوانستم او، را به قتل برسانم 
و سپس طوري تيراندازي كردم كه فقط زخمي شود. اما دو مرد ديگر 

شوهر طوبي را به قتل رساندند.«
متهم در حالي كه س��رش پايين بود در آخر گف��ت: »از كاري كه كرده ام 
پشيمانم. باور كنيد آن زمان سن كمي داش��تم و از روي ترس و به اجبار 
دستوري كه به من داده شد را اجرا كردم و دست به اسلحه شدم. از همسر 
مقتول و دخترش درخواس��ت گذش��ت دارم. در اين 18 سال هيچ وقت 
آرامش نداشته ام و باور كنيد از همدستانم اطالعي ندارم و بعد از حادثه با 

آنها تماسي نداشته ام.«
بعد از دفاعيات متهم، همسر مقتول اعالم كرد از متهم دستگير شده در 
دادگاه شكايتي ندارد اما براي س��اير متهمان كه به طور غيابي محاكمه 

مي شدند درخواست اشد مجازات كرد. 
بدين ترتيب هيئت قضايي در پايان وارد شور شد و با توجه به گذشت شاكي 
متهم را به سه سال حبس محكوم كرد. قضات دادگاه همچنين برادر مريم 
را به اتهام معاونت در قتل به 15سال حبس و دو متهم فراري را هر كدام به 

اتهام قتل عمد به قصاص محكوم كرد. 

برگ كمپانی خودرو پژو تيپ PARS XU7 مدل  1395 رنگ س�فيد روغنی 

شماره پالك ) ايران 68  784 ه 95( به شماره موتور 124K0992642شماره 

شاسی NAAN01CE5GH937773 متعلق به عباس مسيبی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 4002769 مورخه 99/11/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضی آقای رحيم اسدی قره يتاق به شماره شناسنامه 3 كد ملی 1621520471 فرزند اوغالن نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 253 متر مربع قس��متی از پالك 770 فرعی از 120 اصلی واقع در 
شهرستان گرمی بخش 20 اردبيل خريداری از مالك رسمی اسماعيل آقازاده تولير و بيوك سعادت زاده 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشد 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 
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 روز دوشنبه مورخه 1400/3/10

تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/3/25                                                     
     سعید نیكخو 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی                                                  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 4002817 مورخه 99/12/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضی آقای حسين بدلی سقرلو به شماره شناسنامه 4194 كد ملی 1620041782 فرزند موسی نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب س��اختمان مخروبه به مساحت 221015متر مربع به شماره پالك 
11332 فرعی از 120 اصلی واقع در شهرستان گرمی بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمی خريداری 
از مالك رسمی نصير كريم زاده نمين و مشكور كريم زاده و اكبر جوادی محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 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 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 روز دوشنبه مورخه 1400/3/10

تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/3/25     
                                                                           سعید نیكخو 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی                                                  

م الف:1027        

آگهی تغییرات
آگهی تغييرات موسس�ه مش�اوره حقوقی فاطمه حس�ينی به ش�ماره ثبت 

22 و شناس�ه ملی 10980228866 به اس�تناد صورتجلسه درخواست مدير 

موسسه حقوقی )موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه( مورخ1400/03/03  و 

نامه شماره ث/ 20/12421مورخ 1399/12/17مركز وكالء كارشناسان رسمی 

و مش�اوران خانواده قوه قضائيه تصميمات ذيل اتخاذ ش�د : -1 محل قانونی 

مؤسسه از سردشت به استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزی ، شهر 

تهران، محله باغ صبا- س�هروردی ، بزرگراه مدرس ، خيابان ش�هيد اس�تاد 

مطهری ، پ�الك 258 ، طبقه اول ، واحد جنوبی و كدپس�تی 1588864431 

انتقال يافت. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربی مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاری سردشت )1149286(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 4000058 مورخه 1400/1/26 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی تصرفات مالكانه بال 
معارض متقاضی آقای سيد علی منصوری به شماره شناسنامه 1093 كد ملی 1620115638 فرزند مير 
محمد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 178720متر مربع قسمتی از پالك 46 
اصلی واقع در قريه شوردرق )موران( بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمی خريداری از مالك رسمی مير 
غالم منصوری محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی 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 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 روز دوشنبه مورخه 1400/3/10

تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/3/25             
سعید نیكخو                                                                       

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی                                                  

م الف:1032
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