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دردسر عظيم 
براي متقاضيان اقامت در آلمان

مدي�ر ي�ك آژان�س مس�افرتي متقاضيان 
س�فر به آلم�ان را با وع�ده اقام�ت فريب 
مي داد و با گ�روگان گرفتن آنها در كش�ور 
تركيه از خانواده هايش�ان اخاذي مي كرد . 
به گزارش جوان، چندي قبل به مأموران پليس 
تهران خبر رسيد مادر و پسر تهراني در يكي از 
روستاهاي مرزي تركيه گروگان گرفته شده اند 
و آدم ربايان براي آزادي آنها چند صد ميليون 

تومان درخواست كرده اند. 
بررسي ها حكايت از آن داشت افراد ربوده شده 
با فريب مدير آژانس مسافرتي به اميد گرفتن 
اقامت كشور آلمان به تركيه مي روند كه در دام 

قاچاقچيان انسان گرفتار مي شوند. 
در حالي كه تحقيق��ات درباره اي��ن حادثه از 
طريق پلي��س اينترپل ادامه داش��ت مأموران 
پليس دريافتند گروگانگي��ران پس از اخاذي 
مادر و پسر جوان را آزاد كرده اند. بدين ترتيب 
مأموران براي بررس��ي موضوع به سراغ مادر و 

پسر رفتند و از آنها تحقيق كردند. 
     اقامت آلمان 

زن جوان در توضيح ماجرا گفت: مدتي بود كه 
تصميم گرفته بودم همراه پسرم به كشور آلمان 
بروم و در آنجا زندگي كنم. چون مي خواستم 
پس��رم در آنجا ادامه تحصيل ده��د و من هم 
كنارش زندگ��ي كنم. به همي��ن خاطر دنبال 
گرفتن اقامت كشور آلمان بودم. با افراد زيادي 
كه در اين زمينه فعاليت داش��تند مش��ورت 
كردم، اما آنها براي گرفتن اقامت مبلغ هنگفتي 
را درخواس��ت مي كردند تا اينكه چندي قبل 
در س��ايت ديوار با آگه��ي تبليغات��ي آژانس 
مسافرتي روبه رو شدم كه مدعي بود در زمينه 
اقامت كش��ورهاي اروپايي مخصوصاً كش��ور 
آلمان فعالي��ت دارد. پس از اين ب��ا تلفني كه 
در آگهي نوش��ته بود تماس گرفت��م و با مدير 
آژانس صحبت ك��ردم كه ادعا ك��رد با قيمت 
مناسبي براي من و پسرم ويزا و اقامت آلمان را 
مي گيرد و حتي قول داد براي ما در آلمان كار 

هم فراهم كند . 
     وعده هاي فريبانه 

وي ادامه داد: ما چند باري با هم تلفني حرف 
زديم ك��ه او توضيحات كاملي درباره ش��رايط 

س��فر و زندگي در آلمان به ما داد و مش��خص 
بود اطالعات زيادي درب��اره فعاليت كاري اش 
دارد و حرفه اي است. در نهايت با چرب زباني و 
وعده هاي وسوسه انگيزي كه به من داد راهي 
دفترش شدم تا در آنجا قرارداد امضا كنم. روزي 
كه به آنجا رفتم مدي��ر آژانس خودش را آرش 
معرفي كرد و قرار ش��د همزمان با امضاي قرار 
داد 300 ميليون تومان به او بدهم و او هم تعهد 
داد كه مراح��ل اداري كارهاي��م را چند روزه 
انجام دهد و پس از اينكه اقامت من و پس��رم 
را گرفت 300 ميليون توم��ان باقي مانده آن را 

پرداخت كنم. 
من تمام مدارك و پول درخواستي را به او دادم 
و به خانه ام برگشتم و منتظر تلفن آرش بودم و 
فكر مي كردم به زودي همراه او به سفارت آلمان 
مي روم و مجوز اقامتم را مي گيرم، اما آرش پس 
از چند روز با م��ن تماس گرف��ت و گفت بايد 
همراه پس��رم به تركيه بروم و آنجا همكارانش 
در سفارت آلمان كارهاي مرا انجام مي دهند. او 
گفت: رابطشان كه با سفارت آلمان كار مي كند 

در تركيه است و من هم قبول كردم. 
     گروگانگيري 

چمدان هايمان را بستيم و با برنامه اي كه آرش 
به ما داد از طريق زميني خودمان را به يكي از 
شهرهاي مرزي تركيه رسانديم چون قرار بود 
رابط آرش در آن ش��هر به دنبال م��ا بيايد و ما 
را تا پايان گرفتن مج��وز اقامت همراهي كند. 
خوش��حال بودم از اينكه به زودي در كش��ور 
آلمان زندگي تازه اي را شروع مي كنم كه پس 
از يك روز اقامت در هت��ل، آرش با من تماس 
گرفت و گفت خودروي وني جلوي هتل منتظر 
من و پسرم است. ما سوار خودروي ون شديم 
كه پس از طي مسافتي در بيرون از شهر راننده 
توقف كرد و مرد مسلح نقابداري سوار خودرو 
شد. همان لحظه فهميدم كه در دام قاچاقچيان 
انسان گرفتار شده ايم، اما كاري از دست من و 

پسرم برنمي آمد . 
هر چقدر التماس كردم كه من و پس��رم را رها 
كنند فايده اي نداشت و در نهايت مردان مسلح 
ما را به روس��تاي دور افتاده بردند و درخانه اي 
زنداني كردند. مردان مس��لح تهديد كردند با 

خانواده و بستگانم تماس بگيرم و براي آزادي 
خودم و پسرم درخواست 300 ميليون تومان 

پول كنم. 
آنها تهديد كردند اگر ب��ه آنها پول ندهيم ما را 
مي كشند و جس��دمان را همانجا رها مي كنند 
كه من هم براي نجات جان خودم و فرزندم با 
تعدادي از بستگانم تماس گرفتم و خواستم به 
شماره حسابي كه آنها به من دادند پول واريز 
كنند. به بس��تگانم گفتم كه در تركيه گرفتار 
ش��ده ام و براي من پ��ول بفرس��تند و آنها هم 
300 ميليون تومان واريز كردن��د و در نهايت 
پس از سه روز زنداني و گرفتن تمامي ارزهايي 
كه همراه داش��تيم ما را به داخل همان ش��هر 
مرزي آوردند و رها كردند كه دس��ت خالي به 

ايران بازگشتيم . 
     شكايت هاي سريالي 

با شكايت زن جوان پرونده به دستور بازپرس 
شعبه ششم دادسراي امور جنايي تهران براي 
رسيدگي و دستگيري متهمان در اختيار تيمي 

از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
بررس��ي هاي مأموران پليس نش��ان داد آرش 
به همين شيوه از چند شهروند ديگر كه قصد 
مس��افرت به اروپا و گرفتن اقامت در آلمان را 
داش��ته اند كالهبرداري كرده است. همچنين 
مشخص شد متهم با تشكيل باندي در كشور 
تركيه بعضي طعمه ها را به بهانه اينكه رابطش 
در س��فارت آلمان در تركيه پيگي��ر كارهاي 
اقامت آنها اس��ت به كش��ور تركيه مي فرستد 
كه همدس��تان وي آنها را گروگان مي گيرند و 
پس از اخاذي 100 تا 500 ميليون توماني آنها 

را آزاد مي كنند. 
يكي از شاكيان گفت: قرار بود همراه خانواده ام 
براي زندگي به يك��ي از كش��ورهاي اروپايي 
برويم كه مدتي قبل از طريق آگهي در سايت 
ديوار با آرش آشنا شديم. او گفت كه با هزينه 
خيلي كم براي خان��واده ما در كش��ور آلمان 
اقامت مي گيرد و ما هم ب��ه او اعتماد كرديم و 
چند صد ميليون تومان به عنوان پيش پرداخت 
به او داديم. چند روزي گذش��ت اما خبري از 
مجوز اقامت نشد كه متوجه شديم آرش از ما 

كالهبرداري كرده است. 

مأموران پليس در تحقيق��ات بعدي دريافتند 
آرش پس از كالهبرداري سريالي دفتر كارش را 

بسته و به مكان نامعلومي گريخته است. 
بدين ترتيب مأم��وران تحقيقات خ��ود را در 
ش��اخه ديگري ادامه دادند كه مش��خص شد 
بعضي پول هاي پرداختي به دو كارت بانكي به 

نام هاي مشخص واريز شده است. 
     تحقيق از كارمند آژانس 

استعالمات بانكي نش��ان داد يكي از حساب ها 
متعل��ق به مرد معت��ادي اس��ت و ديگري هم 
متعلق به يكي از كارمندان آرش اس��ت. بدين 
ترتي��ب مأموران ابت��دا از مرد معت��اد تحقيق 
كردند كه مدعي ش��د كه او كارتش را به مبلغ 
اندكي به فردي فروخته است و پول آن را هم 

مواد كشيده است. 
پ��س از اين مأم��وران كارمن��د آرش را براي 
تحقيق به دادسرا احضار كردند. وي در ادعايي 
گفت: مدتي قبل در دفتر مسافرتي استخدام 
شدم كه در زمينه اعزام مسافران به كشورهاي 

اروپايي و گرفتن مجوز اقامت فعاليت مي كرد. 
آرش مرا مسئول مالي دفتر گذاشت و به من 
گفت حس��اب بانكي به نام خودم ب��از كنم و 
تمامي پول هايي كه مسافران اروپايي پرداخت 
مي كنند به حساب من واريز شود. از آنجايي 
كه خبر نداش��تم او فعالي��ت غير قانوني و از 
مسافران اروپايي كالهبرداري مي كند قبول 
كردم و براي خودم حس��اب بانكي باز كردم. 
من تمامي پول ها  را دوباره به حساب ديگري 
كه آرش به م��ن داده بود منتق��ل مي كردم. 
وي در پايان گفت: ي��ك روز كه به محل كارم 
آمدم ديدم كه دفتر بسته است و هر چقدر با 
تلفن آرش تم��اس گرفتم او ج��واب نداد كه 
تازه فهميدم او در پوش��ش دفتر مسافرتي از 

مسافران كالهبرداري مي كرده است . 
همزمان با ادامه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
مأموران پليس به دستور بازپرس شعبه ششم 
دادس��راي امور جنايي آرش و همدستانش را 

تحت تعقيب قرار دادند. 

  قاچاقچي قاتل 
محاکمه می شود 

قاچاقچي مواد مخدري كه سال گذشته 
در مرخصي از زندان مادر زن س�ابقش 
را ب�ه خاط�ر اختالف حس�اب ب�ه قتل 
رسانده بود ، با درخواست قصاص از سوي 
اولي�اي دم ب�ه زودي در دادگاه كيفري 
يك اس�تان تهران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، خرداد سال 99، مأموران 
پليس پايتخت از ناپديد شدن  زن ميانسالی  
باخبر و تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز 
كردند. تحقيقات نشان مي داد آن زن براي 
انجام كاري از خانه خارج ش��ده است، اما 

ديگر بازنگشته است. 
تحقيق��ات در اين زمينه ادامه داش��ت تا 
اينكه مأم��وران حين گش��ت زني حوالي 
يكي از اتوبان هاي شهر جسد سوخته زن 
ميانسالي را كشف كردند كه بررسي هاي 
اوليه نش��ان مي داد چن��د روزي از قتل او 
گذشته اس��ت. همچنين در بررسي هاي 
بيشتر چهار فشنگ جنگي و قسمت هايي 
از يك كلت شكسته نيز كنار جسد كشف 

شد. 
با انتق��ال جس��د ب��ه پزش��كي قانوني و 
تش��خيص هويت مش��خص ش��د جسد 
متعلق به زن 61 س��اله به نام مينا  اس��ت 
كه چندي قبل خانواده اش اعالم مفقودي 

كرده بودند. 
    داماد سابق

به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد 
تشكيل ش��د و در اولين گام از تحقيقات 
خانواده مقتول مورد تحقيق قرار گرفتند. 
پسر مقتول   در توضيح به مأموران گفت: 
»چند س��ال قبل خواهرم با مردي به نام 
داريوش ازدواج كرد، اما آن مرد خالفكار 
بود به همين خاطر خواه��رم از او طالق 
گرفت و جدا شد. بعد از جدايي، داريوش 
به خاطر اختالف مالي كه با مادرم داشت 
مدام در تماس ب��ود و آنها بارها براي حل 

اين اختالف همديگر را ديده بودند. 
اين گذشت تا اينكه چند سال قبل داريوش به 
خاطر حمل مواد دستگير شد و به زندان افتاد. 
مدتي در زندان بود تا اينكه آخرين بار كه از 
زندان به مرخصي آمده ب��ود با مادرم تماس 
گرفت و از او خواست تا به مالقاتش برود و در 
مورد اختالف حسابشان با هم صحبت كنند. 
مادرم قبول كرد و با او قرار مالقات گذاشت. 
مادرم چند بار به ديدن داريوش رفت و هر بار 
هم من اصرار داش��تم همراه مادرم سر قرار 
بروم اما او قبول نمي ك��رد و به همين خاطر 
هميشه نگران مادرم بودم كه داريوش باليي 
س��رش بياورد. آخرين بار روز حادثه وقتي 
مادرم از خان��ه بيرون رفت ك��ه داريوش را 
مالقات كند ديگر بازنگشت تا اينكه دو روز 
بعد جسد او پيدا شد. ما به داريوش مشكوك 
هستيم و احتمال مي دهيم او مادرمان را به 
قتل رسانده است چون پس از حادثه ديگر از 

او هم خبري نداريم.«
پس از اظهارات پسر مقتول، مأموران داماد 
س��ابق مقتول را تحت تعقيب قرار دادند. 
بررسي ها نشان داد داريوش پس از گرفتن 
مرخصي از زندان ديگر به زندان برنگشته 
و پس از حادث��ه هم به م��كان نامعلومي 

گريخته است. 
    دستگيري متهم 

با گذش��ت س��ه ماه از حادثه در حالي كه 
تالش ها براي شناس��ايي مرد ميانس��ال 
ادامه داشت، سرانجام وي به اداره پليس 
رفت و خودش را تسليم مأموران كرد، اما 
مدعي شد در ماجراي قتل نقشي نداشته 
است. داريوش وقتي تحت بازجويي قرار 

گرفت در توضيح ماجرا گفت: »س��ال 90 
به خاطر حمل يك كيلو شيشه بازداشت 
ش��دم و بعد از محاكمه به اعدام محكوم 
شدم. قبول داشتم آن مقدار مواد همراهم 
بود، اما توانستم ثابت كنم مواد مخدر كه 
شيشه بود متعلق به من نبوده است و آن 
مواد براي دوستم بود كه قرار بود آن را به 
كس��ي تحويل بدهم، اما بين راه دستگير 
شدم. اين شد كه حكم اعدام نقض شد و 

به 25 سال حبس محكوم شدم.«
مته��م ادام��ه داد: »در زن��دان ب��ودم تا 
اينكه گرفتار ويروس كرونا ش��دم. در ايام 
ش��يوع ويروس توانس��تم با قرار وثيقه از 
زندان آزاد ش��وم. بع��د از آزادي از زندان 
تصميم گرفتم موضوع اختالف حس��اب 
چند ساله با مادرزن س��ابقم را حل كنم. 
به همين خاط��ر با مينا تم��اس گرفتم و 
از او خواس��تم تا يكديگر را مالقات و اين 
مش��كل را حل كنيم كه او هم قبول كرد. 
آن روز با خودروي خودم دنبالش رفتم و 
در حالي كه در ماشين نشسته بود درباره 
موضوع اختالف حس��اب ب��ا هم صحبت 
كرديم. در مس��ير به خيابان شريعتي كه 
رسيديم از من خواس��ت او را پياده كنم. 
همان موقع ماش��ين را متوق��ف كردم و 
مينا از ماش��ين پياده ش��د و رفت و ديگر 
از او خبري نداشتم تا اينكه چند روز بعد 
متوجه شدم مينا با ش��ليك گلوله كشته 
شده و جسد سوخته ش��ده او هم كشف 

شده است.«
او در خصوص فرارش بعد از حادثه گفت: 
»از آنجايي كه من زنداني بودم و با مقتول 
اختالف حس��اب داش��تم فكر مي كردم 
مظنون به قتل شوم به همين خاطر فرار 
كردم و از ترس س��ه ماه ف��راري بودم. در 
اين مدت ش��ب ها در پارك مي خوابيدم، 
اما از اين وضعيت خس��ته ش��دم تا اينكه 
تصميم گرفتم خودم به اداره پليس بروم و 
حقيقت را بگويم. باور كنيد از قتل و اينكه 
چه كس��ي يا كس��اني مقتول را كشته اند 

اطالعي ندارم.«
در حالي كه متهم قتل مادر زن سابقش را 
انكار مي كرد با توجه به ش��واهد و مدارك 
از جمله، كش��ف آثار خ��ون مقتول روي 
خودروي متهم و رديابي تلف��ن همراه او 
كه زمان حادثه در منطقه كش��ف جس��د 
آنتن دهي داش��ته اس��ت، مته��م مجرم 
ش��ناخته ش��د و به اتهام قتل عمد راهي 

زندان شد. 
     درخواست بخشش 

پرون��ده با درخواس��ت قصاص از س��وي 
اولياي دم در حال كامل شدن بود كه يكي 
از بس��تگان داريوش مدعي شد مقتول را 
در خواب ديده كه متهم را بخش��يده و از 
اولياي دم نيز خواسته است رضايت دهند و 

متهم را ببخشند. 
س��پس يكي از دختران مقتول كه مبتال 
به بيماري سرطان است اعالم كرد به يك 
شرط اعالم گذش��ت مي كند. او گفت اگر 
مته��م در دادگاه حقيقت را بگويد كه چرا 
و با چه انگيزه اي مادرش را كشته است و 
نحوه قتل را توضيح دهد از قصاص منصرف 

خواهد شد و رضايت خواهد داد. 
بدين ترتيب پرونده متهم پس از تحقيقات 
تكميلي و صدور كيفرخواس��ت از س��وي 
بازپرس جنايي براي رس��يدگي به دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران فرستاده شد تا 
متهم بعد از تعيين شعبه محاكمه شود و از 

خودش دفاع كند. 

سه س�ارق حرف�ه اي ك�ه در پوش�ش 
مسافركش�ي از ش�هروندان تهران�ي 
زورگي�ري مي كردن�د ب�ه دام افتادن�د. 
به گزارش ج��وان، س��ردار عليرضا لطفي 
رئيس پليس آگاهي ته��ران بزرگ با اعالم 
اين خبر گفت: س��اعت 17 دوم آبان س��ال 
گذش��ته مرد جواني به اداره پليس رفت و 
از س��ه مرد جوان مس��افركش نما به اتهام 
زورگيري ش��كايت كرد. با ش��كايت مرد 
جوان پرونده با دستور بازپرس شعبه دوم 
دادسراي ناحيه 34 تهران براي رسيدگي در 
اختيار كارآگاهان پايگاه پنجم پليس آگاهي 

قرار گرفت. 
شاكي پس از حضور در پايگاه به كارآگاهان 
گفت: به عنوان مس��افر در مي��دان آزادي 
سوار يك دس��تگاه خودروي تيبا شدم كه 
داراي دو نفر سرنش��ين و راننده بود. پس 
از طي مسافتي يكي از سرنشينان خودرو 
با تهديد چاقو اقدام به سرقت گوشي تلفن 
همراه، وجوه نقد و كارت عابر بانك من كرد 

و پس از حدود نيم ساعت در مكاني خلوتي، 
مرا از ماش��ين به بيرون پرت��اب و از محل 

فرار كردند. 
رئي��س پليس آگاهي ته��ران ادام��ه داد: 
تحقيقات مأموران پليس نشان داد متهمان 
با پالك سرقتي كه روي تيبا نصب كرده اند 
دس��ت به زورگيري زده ان��د. در حالي كه 

تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داش��ت 
مأموران پليس با سرقت هاي مشابه ديگري 
روبه رو شدند كه متهمان با همان خودروي 

تيبا از شهروندان زورگيري كرده بودند. 
مأم��وران پليس در بررس��ي هاي تخصصي 
هويت يكي از سارقان به نام سروش 26 ساله 
كه بي��ش از پنج فقره س��ابقه كيف��ري در 

كارنامه اش داشت شناسايي كردند. 
بدين ترتي��ب متهم و همدس��تانش تحت 
تعقيب قرار گرفتند تا اينكه هفدهم خرداد ماه 
ط��ي چن��د س��اعت عملي��ات هماهنگ و 
پليسي س��ركرده باند و س��اير همدستانش 
به نام هاي ايرج 36 ساله و رسول 25 ساله را 
در مخفيگاهشان در يكي از شهرهاي غربي 
اس��تان تهران دس��تگير و به پايگاه منتقل 

شدند. 
متهمان در بازجويي ها به 10 فقره سرقت و 

زورگيري اعتراف كردند. 
سردار لطفي افزود: سروش در اعترافات خود 
به كارآگاهان گفت، حدود هشت ماه پيش با 
ديگر همدستانم كه بچه يك محل هستيم 
اقدام به تشكيل باند سرقت كرديم و با سرقت 
يك دس��تگاه تيبا در محدوده غرب تهران 
س��رقت به ش��يوه زورگيري را انجام داديم 
و اموال مس��روقه را بين خودمان تقسيم و 
صرف خوشگذراني مي كرديم. تحقيقات از 

متهمان ادامه دارد. 

برگ اعالم وضعيت) برگ س�بز( خودروی سواری پرايد مدل 
1384  به رنگ زيتونی به شماره موتور 01021274 و به شماره 
شاسیS1412283400474 و به شماره انتظامی 15 ايران 623 

ب 63 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

آگهی اعالم مفقودی

س�ند كمپان�ی و برگه س�بز خودرو پ�ژو تي�پ PARSTU5 بش�ماره 
  NAAN11FE8HH998724 181  و شماره شاسیBOO19231موتور
به نام خانم محبوبه كريم زاده سورشجانی بشماره ملی 4620361399 و 
شماره انتظامی 318د42ايران 71 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد . / شهركرد

آگهی اعالم مفقودی

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 140060306022000147هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم زری مزينی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 105۸0صادره ازفريمان كد 
ملی  0۸4۸5266۸6دريك باب ساختمان به مساحت 1۸1.26 مترمربع پالك2405 فرعی از276 
اصلی واقع دربخش13ازمحل مالكيت رسمی  متقاضی محرزگرديده است.لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددر صورتی كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند ازتاريخ انتش��اراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،دادخواست 
خودرابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.                                  
 تاريخ انتشارنوبت اول: 1400/3/13
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1400/3/27

محمدرضارجایی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماه140060306022000149هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم زيورمزينی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 11۸6صادره ازفريمان كد 
ملی  0۸49۸69961دريك باب ساختمان به مساحت 155.24 مترمربع پالك2405 فرعی از276 
اصلی واقع دربخش13ازمحل مالكيت رسمی  متقاضی محرزگرديده است.لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددر صورتی كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،داد خواست خود رابه 
مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
 تاريخ انتشارنوبت اول: 1400/3/13
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1400/3/27

محمدرضارجایی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

       سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای ش��ماره14006030602200014۸هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی خانم زهره مزينی فرزند قاس��م به ش��ماره شناسنامه ۸223صادره 
ازفريمان كدملی  0۸4۸5016۸3دريك باب ساختمان به مساحت229 مترمربع پالك2405 
فرعی از276 اصلی واقع در بخش13ازمحل مالكيت رس��می  متقاضی محرزگرديده است.لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددر صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدورسندمالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس��ليم وپس ازاخذ  رس��يد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم 
اعتراض،داد خواست خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است درصورت انقضای مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.  
 تاريخ انتشارنوبت اول: 1400/3/13
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1400/3/27

محمدرضارجایی مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالک

نظربه اينكه خانم زهرا اكبرآباد به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت 
س�ند مالكيت المثنی نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعی است 
سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل به ش�ماره پالک 102020 فرعی از 
3- اصلی بخش نه مشهد مفقود ش�ده است.بابررسی دفتر امالک معلوم 
شد ،مالكيت نامبرده ذيل دفتر شماره 749 صفحه 131 به شماره 158789 
ثبت وسند مالكيت به ش�ماره 743234 صادر گرديده است. دفتر امالک 
بيش ازاين حكايتی ندارد لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت ،مراتب 
يك نوبت آگهی ومتذكرميگردد 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 انتش�ار 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 مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالكيت يا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالكيت المثنی و 

تسليم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

حميدرضا افشار-ثبت اسناد وامالک ناحيه 5 مشهد مقدس
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 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

زورگيران  غرب تهران دستگير شدند 

 مرگ دلخراش فوتباليست جوان 
در تصادف با قطار 

محمد مغانلو، مهاجم سابق تيم پرسپوليس وگسترش فوالد هنگام 
نصب بنر تبليغاتي در برخورد با قطار به طرز دلخراشي فوت كرد. 
صبح ديروز مأموران پليس از تصادف مرگبار پسر جواني با قطار در حوالي 
تهران با خبر و راهي محل شدند.  بررسي نشان داد پسر فوت شده بازيكن 
سرشناس فوتبال به نام محمد مغانلو است كه در سال 1394 عضو تيم 
فوتبال پرسپوليس بود كه سال گذشته به عنوان بازيكن سرباز راهي فجر 

سپاسي شيراز شد تا در اين تيم خدمت سربازي را پشت سر بگذارد. 
 بر اساس تحقيقات ميداني مشخص شد او در حال نصب بنر تبليغاتي 
در قسمت ريل راه آهن بوده كه در برخورد با قطار آسيب ديده و فوت 
مي كند. اين بنر تبليغاتي براي برادر محم��د مغانلو بود كه كانديداي 

شوراي نسيم شهر شده است. 


