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سردسته ،باند سرقت را متالشي كرد

عض�و بان�د س�رقت وقت�ي متوج�ه ش�د
سردس�ته باند مجس�مههاي قيمت�ي را چند
ميلي�ارد تومان فروخت�ه و پول�ش را به جيب
زده اس�ت پلي�س را از ماج�را ب�ا خب�ر كرد.

متهم :براي نجات فرزندم
برادرم را كشتم

مرد ميانس�الي كه در درگيري برادر بيمارش را به قتل رساندهبود
در دادگاه مدعي شد كه مقتول قصد داشته پسرش را خفه كند به
همين خاطر دست به چاقو برده و برادرش را به قتل رساندهاست.

به گزارش جوان ،زمستان سال گذشته مأموران پليس پايتخت از مرگ
مشكوك پس��ر جواني در يكي از بيمارستانهاي ش��هر باخبر و راهي
محل شدند .جسد متعلق به حميد 20ساله بود كه در جريان درگيري
با برادرش بر اثر ضربات چاقو زخمي شده و بعد از انتقال به بيمارستان
به خاطر شدت خونريزيها فوت كرده بود.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني ،پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد
و برادر حميد به عنوان عامل قتل بازداشت شد.
اقرار به قتل برادر
يعقوب 45ساله به پليسآگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت.
او در همان بازجوييهاي اوليه با اقرار به جرمش گفت« :برادرم مشكل
روحي و روانياز همان دوران كودكي و بيماري مغز و اعصاب داش��ت.
مقتول هميشه با رفتارهايش خيلي ما را اذيت ميكرد تا اينكه آخرين
بار به خانهام آمد و با من درگير ش��د .در آن درگيري پسرم و دوستش
براي هواخواهي از من وارد درگيري ش��دند .برادرمدستانش را روي
گردن پسرم قرار داده بود و قصد داش��ت او را خفه كند كه با ديدن آن
صحنه عصباني شدم و كنترلم را از دس��ت دادم و با چاقوي آشپزخانه
سه ضربه به او زدم».
با اعتراف قاتل و بعد از بازسازي صحنه جرم وی راهي زندان شد و پرونده
در حال كامل شدن بود كه اوليايدم به دادسرا رفتند و اعالم گذشت
كردند .به اين ترتيب پرونده با صدور كيفرخواست از جنبه عمومي جرم
به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و بعد از تعيين شعبه
در وقت رسيدگي مقابل هيئت قضايي شعبهدهم دادگاه كيفري يك
استان تهران قرار گرفت.
جلسه محاكمه
اولين جلس��ه در همان شعبه تش��كيل شد .ابتداي جلس��ه نماينده
دادس��تان متن كيفرخواس��ت را قرائت كرد .در ادامه متهم از جنبه
عمومي جرم مقابل هيئت قضايي دادگاه قرار گرفت و با اقرار به جرمش
در شرح ماجرا گفت« :ما هشت خواهر و برادر بوديم و پدرمان با سختي
زندگيمان را اداره ميك��رد .حميد هنگام تولد دچ��ار عارضه مغزي
شدهبود و مشكالت روحي و رواني زيادي داشت .مادرمان وقتي باردار
بود نميدانست دو قلو باردار است تا اينكه وقت زايمان رسيد و بعد از
به دنيا آمدن خواهرم پزشكان فهميدند آنها دوقلو هستند و يك نوزاد
ديگر هم در شكم مادرم هست .اين شد كه حميد با تأخير به دنيا آمد
و در آن زايمان پرده گوش او پاره شد و به مغزش آسيب جدي رسيد.
همين باعث شد او از نظر روحي مشكل پيدا كند و ما را هم با مشكالت
زيادي روبهرو كند».
متهم ادامه داد« :حميد به مدرسه رفت ولي نتوانست درسش را ادامه
بدهد از طرفي كار كردن هم برايش مشكل بود و به همين دليل گرفتار
دوس��تان ناباب ش��د .او عالوه بر ارتباط با دوس��تان خالفكار هميشه
مش��روب ميخورد و مس��ت ميكرد و با زنان مش��كل دار هم رابطه
داشت».
متهم ادامه داد« :راننده تاكسي بودم كه به خاطر مشكالت خانوادگي
گرفتار اعتياد شدم .چند بار به كمپ رفتم تا اعتيادم را ترك كنم ،اما در
آنجا به خاطر درگيري دچار نقص عضو شدم .پس از اين مثل قبل توان
كار كردن نداشتم و بيشتر در خانه استراحت ميكردم».
مرد ميانسال در خصوص درگيري با برادرش در روز حادثه گفت« :خانه
پدرم در منطق��هاي بود كه در آنجا م��ردان و زنان فاس��دي رفت و آمد
داشتند .برادرم تحت تأثير حرفهاي دوستانش گرفتار آنها شدهبود به
همين خاطر آبروي خانواده ما را در آن محله برده بود .او مدام مش��روب
ميخورد و شروع به عربده كشي ميكرد .هر بار هم با او صحبت ميكردم
فايده نداشت و گوشش به نصيحت ما بدهكار نبود .روز حادثه حميد به
خانهمان آمد و يك شيشه مشروب دستش بود .در اتاقي كه دراز كشيده
بودم پسرم و دوستش نيز نشسته بودند .به حميد گفتم جلوي پسرم اين
كار را نكن .وقتي حرفهايم را تكرار كردم او عصباني شد و به طرفم حمله
كرد .او گردنم را گرفت و ميخواست مرا خفه كند كه همان موقع پسرم و
دوستش به هواخواهي از من وارد درگيري شدند .پسرم حميد را گرفت و
از خانه بيرون برد .من هم از اتاق بيرون رفتم كه فهميدم آنها در پاركينگ
با هم درگير شدهاند .بالفاصله به پاركينگ رفتم كه ديدم با هم در حال
كتككاري هستند .لحظاتي بعد برادرم كه خيلي عصباني بود گلوي پسرم
را گرفت و قصد داشت او را خفه كند .با ديدن اين صحنه كنترل اعصابم
را از دست دادم و همان موقع به آشپزخانه رفتم و يك چاقو برداشتم و به
پاركينگ رفتم .آن لحظه به هيچ چيزي جز نجات پسرم فكر نميكردم كه
با چاقو سه ضربه به برادرم زدم و او خونين روي زمين افتاد».
متهم در حالي كه سرش پايين بود ،گفت« :از قبل هيچ نقشهاي براي
كشتن برادرم نداشتم ،اما در ش��رايطي قرار گرفتم كه جان پسرم در
خطر بود .باور كنيد هر فرد ديگري هم آنجا بود از جان فرزندش دفاع
ميكرد .آنقدر برادرم ما را اذيت كرده بود كه انگار آن ضربات با دستان
خودم نبود و يك نفر دس��تور ميداد چاقو را باال و پايين ببرم .اختيار
از من گرفته شده بود و نميتوانستم درس��ت تصميم بگيرم .صداي
دوستان برادرم كه او را به فساد كشانده و ما را بدبخت كرده بودند در
گوشم شنيده ميشد ،اما بعد از آنكه برادرم را خونين روي زمين ديدم
پشيمان شدم و بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم و خودم را به پليس
معرفي كردم».
متهم در آخر گفت« :بعد از اين حادثه حالت عادي ندارم و وقتي به من
گفتند كه بايد به دادگاه بيايم و از خ��ودم دفاع كنم هرچه فكر كردم
ديدم حرفي براي دفاع ندارم .من سواد ندارم و نميتوانم از خودم دفاع
كنم به همين خاطر در يك كاغذ دفاعياتم را به كمك دوستانم نوشتم
كه ميخواهم تحويل دادگاه بدهم .فقط اين را بگويم كه پش��يمانم و
تقاضاي بخشش دارم».
در پايان هيئت قضايي بعد از تحويل دست نوشته متهم جهت صدور
رأي وارد شور شد.

به گزارش جوان ،چندي قب��ل به مأموران پليس
پايتخت خبر رسيد سارقاني به خانهاي در يكي از
خيابانهاي شمالي تهران دس��تبرد زده و پس از
سرقت ميلياردي از آنجا گريختهاند.
صاحبخانه به مأموران گفت :خان��ه ما طبقه دوم
ساختمان مسكوني در شمال تهران است .امشب
همراه خانوادهام براي ش��ام مهم��ان خانه يكي از
بستگانمبوديم.وقتيبهخانهبرگشتيمهمهوسايل
بهم ريخته بود كه حكايت از آن داشت سارقاني به
خانه ما دستبرده زدهاند.
بالفاصله به محل نگهداري پول ،ارز و طالهايمان
رفتيم كه ديديم س��ارقان همه ام��وال قيمتي ما
را س��رقت كردهاند .در بررسيهاي بعدي متوجه
شديم كه در بالكن باز است و فهميديم كه سارقان
از طريق بالكن وارد خانهمان شدهاند و االن ماندهايم
كه چطور آنها توانستهاند از دو طبقه باال بيايند و در
بالكن را باز كنند.
با ش��كايت صاحبخانه تيم وي��ژهاي از كارآگاهان
پليسآگاهي به دس��تور بازپرس دادس��راي ويژه
سرقت براي شناسايي سارقان وارد عمل شدند.
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه چند
شكايت ديگر هم به مأموران پليس گزارش شد كه
نشان ميداد سارقان اعضاي باند حرفهاي هستند
كه وقتي متوجه ميشوند كسي داخل خانه نيست
از طريق بالكن وارد خانه ميشوند و اموال قيمتي را
سرقت ميكنند.
سارقي مثل شبح
يكي از شاكيان گفت :داخل خانهام خواب بودم كه
صداي شبيه زنگ خانه شنيدم ،اما فكر كردم در آن
نيمهشب خواب ديدهام و به همين خاطر توجهي
به آن نكردم و دوباره خوابيدم تا اينكه دقايقي بعد
متوجهصداييازبيرونساختمانشدم.اينباربيدار
شدم و از پنجره به بيرون نگاه كردم كه چشمانم به
شبحي شبيه انس��ان افتاد كه روي ديوار حركت
ميكرد و ناگهان غيبش زد .فك��ر كردم در خواب
و بيداري قرار دارم و چشمانم اشتباهي ديده است.
دوباره به اتاق خواب رفتم و خوابيدم كه لحظاتی
بعد صداي باز شدن در خانهام را شنيدم و به سرعت
به داخل پذيرايي آمدم .داخل پذيرايي با سه مرد
نقابدار روبهرو شدم كه مشخص بود سارق هستند.
در حالي كه من وحشت كردهبودم ،سارقان هم با
ديدن من هراسان شدند كه با داد و فرياد درخواست
كمك كردم و سارقان هم به شدت مرا كتك زدند
و به س��رعت از خانهام فرار كردند كه موضوع را به
مأموران پليس خبر دادم.
بعد از آن بود كه فهميدم آن شبح يكي از سارقان
بود كه از طريق بالكن وارد خانهام شده و در را روي
سارقان ديگر باز كرده است.

سرقتمجسمههايعتيقه
يكي ديگر از شاكيان هم گفت :همراه خانوادهام به
مسافرت رفتهبودم تا اينكه پس از چند روز به تهران
برگشتم و متوجه شدم اموال قيمتيام سرقت شده
است .سارقان از طريق بالكن وارد خانهام شدهبودند
و عالوهبر طالها ،اموال قيمتي ،تعدادي مجسمه
عتيقه گرانقيمت هم سرقت كرده بودند.
زن جوان سر دسته باند
بررسيهاي مأموران پليس نش��ان داد سارقان در
تمامي سرقتهاي س��ريالي خود نقاب به صورت
دارند و هيچ ردي هم از خود به جاي نگذاشتهاند .در
حالي كه هر چند روز يكبار به تعداد شاكيان افزوده
ميشد پس��ر جواني به اداره پليس رفت و راز باند
سارقان منزل را بر مال كرد.
وي گفت :مدتي قبل با زن جواني به نام شهره در يك
مهماني آشنا شدم كه قرار بود خيلي زود مرا پولدار
كند و به همين خاطر وارد باند سرقت شدم ،اما در
اولينسرقتمتوجهشدمشهرهسراعضایباندكاله
ميگذارد كه تصميم گرفتم باند آنها را لو بدهم .
بررسيهاي مأموران نش��ان داد باندي كه شهره
تش��كيل داده همان باند سارقان خانههاي شمال
تهران اس��ت كه دس��ت به س��رقتهاي سريالي
ميزنند .سپس مأموران پليس شهره و شش عضو

ديگر اين باند را شناسايي و دستگير كردند.
متهمان پس از اقرار به س��رقتهاي سريالي براي
تحقيقات بيش��تر در اختيار مأموران پليس قرار
گرفتند.
گفتوگو با يكي از سارقان
يكي از اعضاي باند پسر ورزشكاري است كه رئيس
باند او را معتاد و وارد باند خالفكاران كرده است .به
گفته خودش در بين دوستانش به سهيل عنكبوتي
معروف اس��ت ،چون از ديوار راس��ت باال ميرود و
همين موضوع باعث شدهبود كه شهره براي او تله
بگذارد و او را گرفتار كند.
سهيل ورزشكاري؟
بله ،من از دوران كودكي ژيمناستيك كار ميكردم
تا اينكه به ورزش پاركو عالقه پيدا ك��ردم و آن را
به صورت حرفهاي ادامه دادم .هميش��ه دوستانم
به من غبطه ميخوردند چون از ديوار راست يك
ساختمان سهطبقه در سه دقيقه باال ميرفتم و به
همين خاطر معروف شدم به سهيل عنكبوتي ،اما
قدر خودم را ندانستم و زندگيام را تباه كردم.
شماكهورزشكارحرفهايبودي،چهشد
كه معتاد شدي؟
شهره مرا معتاد كرد .او براي تكميل شدن اعضاي
باندش به فردي نياز داشت كه به راحتي از ديوار باال

كبوتر جان مرد ميانسال را گرفت

مرد48سالهاي در شهرستان ساوجبالغ ،وقتي ميخواست كبوتري
را روي چراغ ب�رق بگيرد دچار ب�رق گرفتگي ش�د و جان باخت.

برود و از طريق بالكن وارد خانه ش��ود و در را براي
اعضايباندبازكندبههمينخاطروقتيفهميدمن
ورزشكار و جوياي نام هستم براي من تله گذاشت
و من در تله افتادم.
چطوري؟
من به يكي از باشگاههاي مشهور ميرفتم و در آنجا
تمرين ميكردم و گاهي هم با دوستانم در همان
نزديكي داخل پاركي حركات پاركو انجام ميداديم
كه شهره مرا ديده بود و همانجا تصميم گرفته بود
مرا در تله بيندازد .آن روز لعنتي وقتي از باش��گاه
بيرون آمدم و سوار خودروام شدم داخل خيابان با
خودروي زن جواني (شهره) آينه به آينه شدم ،البته
زن جوان مقصر بود كه از من خواست تلفن همراهم
را به او بدهم تا هماهنگ كند خسارت ماشين مرا
بپردازد .او خودش را شهره معرفي كرد و بعد از يكي
دوباره تلفني حرف زدن به دروغ گفت كه مدير يك
شركت است و شوهر هم ندارد .او به من ابراز عالقه
كرد و پس از اينكه چند باري با او به مهماني رفتم
متوجه شدم كه در دام اعتياد گرفتار شدهام .بعد
از آن بود كه ناخواسته وارد باند سارقان شدم تازه
متوجه شدم شهره رئيس باند است و مرا فريب داده
است ،اما من معتاد ش��ده بودم و آلوده به كارهاي
خالف كه ديگر كاري از دستم ساخته نبود.
درباره شگرد سرقتها توضيح بده.
ماششنفربوديمكهمعموالًچهارنفريبرايسرقت
ميرفتيم .البته شهره همه برنامهريزيها را انجام و
دس��تورات را به ما ش��ش نفر ميداد و خودش به
سرقت نميآمد .ابتدا محل سرقت مشخص ميشد
و بعد ما به محل ميرفتيم و وقتي متوجه ميشديم
كسي داخل خانه نيس��ت يكي از ما داخل خودرو
زاغزني ميكرد و من در چند دقيق��ه خودم را به
بالكن ميرساندم و پس از اينكه در را باز ميكردم دو
نفر ديگر وارد ميشدند و اموال را سرقت ميكردند
و در آخر هم اموال سرقتي را براي تقسيم به شهره
تحويل ميداديم.
در س�رقتها با صاحبخانه هم روبهرو
ميشديد؟
بله ،در چند مورد كه زنگ زديم صاحبخانه خواب
بود و متوجه نميشد ،اما وقتي وارد خانه ميشديم
متوجه ما ميش��د كه مجبور بوديم براي فرار او را
كتكبزنيم.
چه شد كه همدست شما ،باند را لو داد؟
شهره هميشه سر ما كاله ميگذاشت و پول كمي
به ما ميداد ،ما هم متوجه نميشديم تا اينكه پسر
جواني عضو باند ما ش��د .يكبار كه چند مجسمه
عتيقه سرقت كرده بوديم شهره گفت مجسمهها
تقلبي هستند و كسي بابت آنها پولي نداده است.
عضو جديد باند كه پسر زيركي است متوجه شد
شهره آنها را به قيمت بااليي فروخته است و همين
موضوع باعث درگيري آنها شد و شهره او را از باند
اخراج كرد و او هم به اداره پليس رفته بود و ما را لو
داده بود.

سارق خودروهاي مدل باال به دام افتاد

ق حرف�هاي ك�ه ب�ا ش�يوهاي خاص دس�ت
س�ار 
ب�ه س�رقتهاي س�ريالي خودروه�اي م�دل باال
م�يزد در دام مأم�وران پلي�س گرفت�ار ش�د.

به گزارش جوان9 ،خردادماهامسال ،مردي با مراجعه به
اداره پليس مأموران را از س��رقت
خودرواش باخبر كرد و در توضيح
ماجرا گفت« :س��اعتي قبل براي
خري��د ب��ه فروش��گاهي واقع در
تهرانپارس رفتم و بعد از خريد از
فروشگاهميخواستمسوارخودروام
شوم كه فردي ناشناس نزديك شد
و سراسيمه گفت فردي با خودروام
تصادف و فرار كرده است .خودروام
مدل باال بود به همين دليل براي
بررسي آن پياده ش��دم كه همان
موقع فرد ناشناس سوار خودروام
شد و آن را سرقت كرد».
با ط��رح اين ش��كايت ،پرونده در
اختيار كارآگاه��ان پايگاهچهارم
پليسآگاهي تهران ب��زرگ قرار
گرفت و تحقيق��ات در اين زمينه
آغاز شد .كارآگاهان در اولين گام

از تحقيقات و رصد دوربينهاي مداربس��ته توانس��تند
چهره س��ارق فراري به نام كريم را شناس��ايي كنند .با
شناس��ايي متهم مأموران در ش��اخه ديگر از تحقيقات
موفق به شناسايي مخفيگاه وي در شرق تهران شدند تا
اينكه كارآگاهان بعد از هماهنگي
با مراج��ع قضايي موفق ش��دند
سهروز بعد از س��رقت متهم را در
مخفيگاهش بازداشت كنند.
سرهنگ كارآگاه سعيد مجيدي،
رئيس پایگاه چهارم پليسآگاهي
تهران بزرگ درباره اين خبر گفت:
«با انتقال متهم به پليسآگاهي،
وي در روند بازجوييها به سرقت
خودروي شاكي و پنج فقره سرقت
خودروهاي مدل باال اعتراف كرد.
متهم در اظهاراتش مدعي ش��د
همه خودروها را به همين ش��يوه
سرقت كردهاست و بعد از سرقت
خودروها ،تجهي��زات باارزش آنها
را باز كرده اس��ت .تحقيقات براي
كشف سرقتهاي احتمالي ديگر
از سوي متهم ادامه دارد».

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 ش��ماره۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۷۸۵هیات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای محمدرضاقادری فرزندعبدالقادربش��ماره شناس��نامه۱۱صادره از فریمان دری��ک قطعه زمین مزروعی
بمس��احت۵۱/۲۲۰۵۹مترمربع پالک فرعی ازباقیمانده ۳۲۶اصلی واقع دربخش۵خریداری از مالک رسمی
آقای علی حسن زواری محرز گردیده اس��ت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی
می شوددرصورتی 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 ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۰/۳/30:
تاریخ انتشارنوبت دوم۱۴۰۰/۴/13:

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

تصادف مرگبار
موتورسيكلت با تاكسي

تصادفيكدستگاهموتورسيكلتدرايستگاهبيآرتيشهيدمدني
تهران با خودروي تاكسي مرگ راكب موتورسيكلت را در پي داشت.

به گزارش ج��وان ،ظهر روز جمعه28خرداد مأم��وران پليس تهران از
برخورد يك دستگاه موتورسيكلت با يك دستگاه خودروي تاكسي در
ايستگاه بيآرتي شهيد مدني با خبر و راهي محل شدند .اولين بررسيها
نشان داد ،موتورسيكلت با ورود با خط ويژه در ايستگاه بيآرتي شهيد
مدني در بزرگراه امامعلي با يك دستگاه خودروي تاكسي برخورد کرده
كه در اثر اين حادثه راكب موتور سيكلت به خاطر شدت ضربه وارده در
دم جان باخته است.
س��رهنگ احس��ان مؤمني ،رئيس اداره تصادفات پليس راهور گفت:
«كارشناسان ،علت حادثه را حركت موتور س��يكلت در مسير خالف
جهت و سرعت باالي خودروي تاكسي اعالم کردند».

سارقان دوچرخه
دستگير شدند

فرمان�ده انتظام�ي اس�تان الب�رز از دس�تگيري س�ارقاني ك�ه
48دوچرخه در شهرستان نظرآباد را سرقت كردهبودند خبر داد.

2كشته و2مجروح
در حادثه رانندگي در محور چمن بيد

برخ�ورد ي�ك دس�تگاه خ�ودروي
س�مند با يك دس�تگاه پراي�د درمحور
چمنبيد اس�تان خراس�ان ش�مالي دو
كش�ته و دو مج�روح بر جاي گذاش�ت.

به گ��زارش ج��وان ،س��رهنگ محمدرضا
قهرماننژاد سرپرس��ت پليسراه اس��تان
خراس��ان ش��مالي با اعالم اين خبر گفت:
بامداد ديروز مأم��وران پليس راه از تصادف
بين يك دستگاه س��مند و خودروي پرايد

در كيلومتر يك محور چمن بي��د با خبر و
راهي محل ش��دند .وي با اشاره به اينكه در
اين حادثه متأسفانه دو نفر در دم فوت و دو
نفر ديگر نيز به شدت مجروح شدند ،افزود:
مجروحان بالفاصله توسط عوامل اورژانس
به بيمارستان منتقل ش��دند .كارشناسان
راهنمايي و رانندگي علت وقوع اين حادثه
را تجاوز به چ��پ خودروي پرايد ناش��ي از
خستگي و خوابآلودگي اعالم كردند.

آگهی اعالم مفقودی

م الف 649

نظر به اینکه شهرداری مشهد با نمایندگی آقای حسن امیدوار طبق وکالتنامه شماره 106830و 106832
مورخ  1386/11/29و قوت وکالت ش�ماره  140085650586000027مورخ  1400 /3/19دفتر  45مشهد از
خانم طاهره صاحبی به استناد اوراق استشهادیه جهت دریافت مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه
نموده ومدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک  1590فرعی از  188اصلی بخش

نه مشهد مفقود شده اس�ت ،با بررسی دفتر امالک معلوم ش�د مالکیت ذیل دفتر شماره  540صفحه 291
ششدانگ به نام نادر حیدرپور قاالچقی ثبت وسند مالکیت به ش�ماره  953339صادر وسپس طی سند
شماره  17250مورخ  1363/4/23دفتر  50مش�هد به خانم میهن کودهی وعلی اکبر رخش سامی انتقال
وپس از آن طی سند ش�ماره  31009مورخ  1367 /2 /22دفتر  50مشهد به آقای کاظم اربابی یزدی انتقال
وسپس برابر سند شماره  92183مورخ  1371/6 /18دفتر  7مش�هد بنام فاطمه و ملیحه و محمد وسعید
ومنصوره و حمید رضا ش�هرگ همگی اخالقی و خانم طاهره صاحبی انتقال گردیده است .در حال حاضر
احدی از مالکین (خانم طاهره صاحبی دارای میزان مالکیت  16سهم از  172سهم ششدانگ ) درخواست

صدور سند المثنی برای بالک خود را نموده است .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد ،لذا به استناد ماده
 120اصالحی قانون ثبت ،مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله
ای انجام داده ویا 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 در صورت 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.

		

به گزارش جوان ،سرهنگعلي سليماني ،فرمانده انتظامي شهرستان
س��اوجبالغ درباره اين حادثه گف��ت :در پي اعالم مرك��ز فوريتهاي
پليس 110مبني بر يك فقره برق گرفتگي در ش��هرك كردان بخش
چندار شهرستان ساوجبالغ ،بالفاصله مأموران انتظامي به محل حادثه
اعزام شدند.
وي افزود :با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد ،مرد 48سالهاي كه
براي گرفتن يك كبوتر از تيرچراغ برق باال رفته بود بر اثر تماس با سيم
برق ،دچار برق گرفتگي شده و جان خود را از دست دادهاست.
جسد مرد فوت شده با تشكيل پرونده براي بررسيهاي الزم به پزشكي
قانوني انتقال داده شد.

حمیدرضا افشار-ثبت اسناد وامالک ناحیه  5مشهد مقدس

به گزارش جوان ،سردار عباس��علي محمديان با اعالم اين خبر گفت:
چندي قبل تعدادي شهروند به كالنتري 11مركزي آمدند و از سرقت
دوچرخههايشان شكايت كردند.
وي اظهار داشت :پس از اين مأموران پليسآگاهي دست به تحقيقات
تخصصي زدند كه مشخص شد سارقان از غفلت شهروندان سوءاستفاده
كرده و پس از ورود به پاركينگ مجتمعهاي مسكوني ،دوچرخههايي
را که فاقد تجهيزات ايمني هستند سرقت ميكنند.
سردار محمديان با اش��اره به اينكه در تحقيقات ميداني از محلهاي
سرقت مشخص شد كه سرقتها توسط دو س��ارق انجام شده است،
توضي��ح داد :در نهايت مأموران پليس در بررس��يهاي فني مخفيگاه
سارقان كه س��اختمان متروكهاي در محدوده ش��هر بود ،شناسايي و
دوسارق را دستگير كردند.
وي گفت :متهم��ان به 48فقره س��رقت در شهرس��تانهاي نظرآباد،
هشتگرد و شهر جديد هشتگرد اعتراف و اقرار كردند ،اموال سرقتي را به
پنج مالخر فروختهاند .پس از اين كارآگاهان تمامي متهمان را دستگير
و از مخفيگاه آنها 10دستگاه دوچرخه سرقتي كشف كردند.
متهمان پس از تحقيقات تكميلي براي سير مراحل قانوني در اختيار
مراجع قضايي قرار گرفتند.

آگهی اعالم مفقودی

م الف 648

نظربه اینکه آقای حس�ین رفیعی دولت آبادی به اس�تناد اوراق استش�هادیه
جهت دریافت س�ند مالکیت المثنی نوب�ت اول به ای�ن اداره مراجعه نموده و
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک  175فرعی
از -160اصلی بخش نه مشهد ،مفقود شده اس�ت.با بررسی دفتر امالک معلوم
شد مالکیت نامبرده ذیل شماره  265صفحه  534ثبت وسند مالکیت به شماره
2/369089صادرگردیده اس�ت .دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به
استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت،مراتب یک نوبت آگهی و متذکرمیگردد
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده ویا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود میباش�د ،بایس�تی 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 در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر
ویا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
حمیدرضا افشار-ثبت اسناد وامالک ناحیه  5مشهد مقدس

