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  اعتراف مجرم تحت تعقیب
 به 5 بار سرقت از يك خانه

مجرم س�ابقه داری كه متهم است 
پنج بار به خانه اي در ش�مال تهران 
دستبرد زده، سرانجام بازداشت شد. 
به گزارش »ج��وان« 23خ��رداد ماه 
امس��ال مردي با مرك��ز فوريت هاي 
پليس110 ته��ران تم��اس گرفت و 
گزارش يك سرقت را اعالم كرد. پس 
از آن مأموران كالنت��ري 122 دربند 
در محل حادثه ك��ه خانه اي در محله 
ني��اوران بود، حاضر ش��دند. ش��اكي 
وقت��ي در اين باره م��ورد تحقيق قرار 
گرفت، گفت: من س��اعت 9 صبح روز 
25 ارديبهشت به شهرستان رفتم. به 
خاطر شيوع كرونا مدتي در شهرستان 
ماندم تا اينكه امروز به خانه ام برگشتم. 
وقتي وارد حياط ش��دم، ديدم كه در 
ورودي باز اس��ت. فهمي��دم كه بايد 
اتفاقي افتاده باشد، بنابراين با احتياط 
وارد خانه ش��دم و ديدم همه وسايل 
خانه به هم ريخته است. متوجه شدم 
دزد به خانه ام زده و 100ميليون تومان 
از لوازم باارزش��م س��رقت شده است، 
بنابراين با پليس110 تماس گرفتم. 
بعد از انجام تحقيقات اوليه و تشكيل 
پرون��ده، مأموران پاي��گاه يكم پليس 

آگاهي در اين باره تحقيقات بيشتري 
انجام دادند. در تحقيقات ميداني معلوم 
شد سارق يا سارقان با كمك لوله گاز 
و از مس��ير ديوار خانه وارد ساختمان 
شده و بعد از س��رقت از همان مسير 
خارج ش��ده اند. در ش��اخه ديگري از 
بررس��ي ها مأموران پليس با بررسي 
دوربين مداربسته موفق شدند سرنخ 

سرقت را به دست آورند. 
بر اس��اس تصاوير ضبط ش��ده سارق 
م��ردي ج��وان بود ك��ه پنج ب��ار در 
تاريخ ه��اي مختلف از مس��ير ديوار 
وارد خانه ش��ده و لوازم سرقت شده 
را با ي��ك گوني از محل خ��ارج كرده 
بود. همچنين مشخص شد سارق در 
پنجمين س��رقت همراه مردي ديگر  
وارد خانه شاكي شده و مرتكب سرقت 
شده اس��ت. در بررس��ي هاي بيشتر 
معلوم شد آنها با يك خودروي سواري 
تيبا كه لحظاتي بعد از خارج ش��دن 
سارقان در محل حاضر شده از محل 
دور شده اند. بعد از آن بود كه مأموران 
پليس با بررسي شماره پالك خودروي 
تيبا راننده اش را به اداره پليس احضار 
كردند. مالك تيبا ك��ه راننده آژانس 

بود، گفت: س��اعت17روز چهارشنبه 
19خرداد ماه بود ك��ه مردي تماس 
گرفت و درخواس��ت خودرو كرد. من 
هم به نشاني ای كه داده بود رفتم و دو 
مرد جوان را به آدرسي كه در يكي از 
محله هاي دربند بود، منتقل كردم. با 
اطالعاتي كه راننده آژانس در اختيار 
پليس گذاشت، مأموران موفق شدند 
متهم اصلي را شناس��ايي و بازداشت 
كنند. در بررسي هاي پليس مشخص 
شد متهم كه مجيد نام دارد از مجرمان 
س��ابقه داری اس��ت كه بارها به اتهام 
س��رقت بازداش��ت و به زندان افتاده 
است. همچنين مش��خص شد متهم 
از مدت ها قبل به اتهام سرقت و جرائم 
مواد مخدر تحت تعقيب چند مرجع 
قضاي��ي ق��رار دارد. او در بازجويي ها 
اعتراف كرد كه در پن��ج مرحله و در 
آخرين سرقت همراه دوستش اميد به 

خانه شاكي دستبرد زده است. 
سرهنگ كارآگاه سعيد دالوند، رئيس 
پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات برای كش��ف جرائم 
بيشتر متهم و بازداشت همدست وي 

در جريان است. 

مرد خياط كه متهم اس�ت همكار نوجوانش 
را با ضربه  مش�ت ب�ه قتل رس�انده، مدعي 
اس�ت حادثه به خاطر لجب�ازي رقم خورده 
اس�ت. مته�م ب�ه زودي در دادگاه كيف�ري 
يك اس�تان ته�ران محاكمه خواهد ش�د. 
به گزارش »ج��وان« تيرماه امس��ال مأموران 
پليس تهران از مرگ مشكوك پسر نوجواني در 
يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل 
شدند. جسد متعلق به حسن 15ساله بود كه بر 
اثر ضربه مغزي به بيمارستان منتقل شد اما بر اثر 

خونريزي شديد فوت كرد. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، تحقيقات در 
اين زمينه آغاز ش��د و پدر حسن كه در محل 
حضور داش��ت مورد تحقيق قرار گرفت. او در 
توضيح به مأموران گفت: »پس��رم ماه گذشته 
در يك كارگاه خياطي مشغول كار شده بود. روز 
گذشته از كارگاه تماس گرفتند و گفتند حسن 
حالش بد شده است و او را به بيمارستان برده اند. 
بالفاصله خودم را به بيمارستان رساندم اما قبل 
از رسيدنم حسن فوت كرده بود. وقتي پيگير 
ماجرا ش��دم فهميدم او با يكي از همكارانش 
به نام نيما در آن كارگاه درگير ش��ده و نيما با 
مشت به صورت پس��رم كوبيده بود. نيما قاتل 
پسرم است، به همين دليل از او شكايت دارم.« 
با ثبت اين توضيحات، مأموران به كارگاه مورد 
نظر رفتند و صاحب آن را م��ورد تحقيق قرار 
دادند. مرد ميانس��ال در جواب مأموران گفت: 
»حس��ن و نيما از قبل باهم اختالف و مشكلي 
نداشتند. روز حادثه آنها باهم درگيري لفظي 
پيدا كردند اما اهميتي ندادم و با خودم گفتم 
دخالت نكنم. از آنجا بيرون آمدم كه دقايقي بعد 
متوجه شدم حسن حالش بد شده و روي زمين 
افتاده است. باالي س��رش رفتم كه شاگردان 
ديگر گفتند نيما با سر و مشت به صورت حسن 
زده، به همين خاطر حالش بد شده است. همان 
موقع حسن را به بيمارستان رسانديم اما شدت 
ضربه زياد بود و او فوت كرد.« با به دست آمدن 
اين اطالعات نيما 20س��اله تحت تعقيب قرار 

گرفت و بازداشت شد. او در پليس آگاهي تحت 
بازجويي قرار گرفت و با اقرار به جرمش در شرح 
ماجرا گفت: »من در كارگاه مشغول كار بودم 
كه حسن هم آنجا آمد و مشغول كار شد. ما باهم 
مشكلي نداشتيم اما روز حادثه او با من لجبازي 

كرد و اين اتفاق افتاد.«
متهم در ادامه گفت: »من در آن كارگاه كارگر 
قديمي تر از حسن و بقيه بودم، به همين خاطر 
صاحب كارگاه اگر كاري داشت به من مي گفت 
و من هم از ديگر بچه ها مي خواس��تم كه انجام 
بدهند. آن روز صاحب كارم از من خواست كارها 
را زودتر انجام دهيم و كارگاه را ترك كنيم. من 
هم به دستور او از ديگر همكارانم خواستم كارها 
را زود تمام كنند اما حسن قبول نكرد. از او علت 
را پرسيدم اما جواب درس��تي نداد. معلوم بود 
مي خواهد لجبازي و مرا اذيت كند. اهميتي ندادم 
و رفتم. بعد از ساعتي برگش��تم و از او خواستم 
كارها را زود تمام كند اما او گفت سريع تر از اين 
نمي تواند كارش را انجام دهد. از رفتار او عصباني 
شدم و كار به درگيري كش��يد. در آن درگيري 
كنترل اعصابم را از دست دادم و با سر به صورت او 
كوبيدم، سپس يك مشت به سرش زدم. حسن با 
آن ضربه روي زمين افتاد و حالش بد شد. همان 
موقع او را به بيمارستان رس��انديم اما بي فايده 
بود.« متهم در آخر گفت: »باور كنيد من با مقتول 
خصومتي نداش��تم و تا حاال باهم درگير نشده 
بوديم. نمي دانم چرا مقتول آن روز با من لجبازي 
كرد و بي دليل دعوا راه انداخت. او با رفتارهايش 
مرا عصباني كرد و من ناخواس��ته مرتكب قتل 
ش��دم. باور كنيد نمي دانستم ضربه هايم باعث 
مرگ او مي ش��ود.« بعد از اقرارهاي متهم، وي 
بعد از بررسي دوربين مداربسته محل حادثه و 
تحقيق از ديگر شاهدان راهي زندان شد. پرونده 
با درخواست قصاص از سوي اولياي دم كامل و 
بعد از صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. به اين ترتيب متهم 
بعد از تعيين شعبه در وقت رسيدگي در يكي از 

شعب دادگاه از خودش دفاع خواهد كرد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى شماره 140060306022000248هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى 
ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه 
نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى 
از مالك  از341اصلى واقع دربخش5خريدارى  بمساحت20873،90مترمربع پالك فرعى 
رسمى آقاى محمدباقرقوى محرزگرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
شماره140060306022000269هيات  برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  مستقردرواحدثبتى حوزه 
محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك 
در  واقع  از341اصلى  فرعى  پالك  19590،05مترمربع  بمساحت  مزروعى  زمين  قطعه 
بخش5خريدارى ازمالك رسمى آقاى ميرزابيك داد محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به 
آگهى  انتشاراولين  توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  صدورسندمالكيت 
بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.                                 

تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16
محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

 آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
شماره140060306022000252هيات  برابرراى   رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  مستقردرواحدثبتى حوزه 
جام  ازتربت  شناسنامه666صادره  شماره  به  نژادفرزندغالمرسول  ملك  محمدحسين 
دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت 18896،40 مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع 
لذابه  است.  گرديده  محرز  سيدحسن صفرى  آقاى  رسمى  ازمالك  بخش5خريدارى  در 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص 
انتشاراولين  توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  بصدورسندمالكيت  نسبت 
ازاخذ رسيد، ظرف مدت  تسليم وپس  اداره  اين  رابه  اعتراض خود  دوماه  بمدت  آگهى 
يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهدشد.  تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16
محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى شماره140060306022000251هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى 
ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه 
نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى 
بمساحت 30324،60مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از  مالك 
رسمى آقاى سيدحسن حسين زاده محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود 
رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
انقضاى مدت مذكور وعدم  نمايند.بديهى است در صورت  تقديم  خودرابه مراجع قضايى 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى شماره 140060306022000248هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى 
ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه 
نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى 
از مالك  از341اصلى واقع دربخش5خريدارى  بمساحت20873،90مترمربع پالك فرعى 
رسمى آقاى محمدباقرقوى محرزگرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
شماره140060306022000269هيات  برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  مستقردرواحدثبتى حوزه 
محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك 
در  واقع  از341اصلى  فرعى  پالك  19590،05مترمربع  بمساحت  مزروعى  زمين  قطعه 
بخش5خريدارى ازمالك رسمى آقاى ميرزابيك داد محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به 
آگهى  انتشاراولين  توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  صدورسندمالكيت 
بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.                                 

تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16
محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

 آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
شماره140060306022000252هيات  برابرراى   رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  مستقردرواحدثبتى حوزه 
جام  ازتربت  شناسنامه666صادره  شماره  به  نژادفرزندغالمرسول  ملك  محمدحسين 
دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت 18896،40 مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع 
لذابه  است.  گرديده  محرز  سيدحسن صفرى  آقاى  رسمى  ازمالك  بخش5خريدارى  در 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص 
انتشاراولين  توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  بصدورسندمالكيت  نسبت 
ازاخذ رسيد، ظرف مدت  تسليم وپس  اداره  اين  رابه  اعتراض خود  دوماه  بمدت  آگهى 
يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهدشد.  تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16
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اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى شماره140060306022000251هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى 
ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه 
نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى 
بمساحت 30324،60مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از  مالك 
رسمى آقاى سيدحسن حسين زاده محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود 
رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
انقضاى مدت مذكور وعدم  نمايند.بديهى است در صورت  تقديم  خودرابه مراجع قضايى 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
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ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه 
نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى 
از مالك  از341اصلى واقع دربخش5خريدارى  بمساحت20873،90مترمربع پالك فرعى 
رسمى آقاى محمدباقرقوى محرزگرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 
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فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  مستقردرواحدثبتى حوزه 
محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك 
در  واقع  از341اصلى  فرعى  پالك  19590،05مترمربع  بمساحت  مزروعى  زمين  قطعه 
بخش5خريدارى ازمالك رسمى آقاى ميرزابيك داد محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به 
آگهى  انتشاراولين  توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  صدورسندمالكيت 
بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.                                 
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دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت 18896،40 مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع 
لذابه  است.  گرديده  محرز  سيدحسن صفرى  آقاى  رسمى  ازمالك  بخش5خريدارى  در 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص 
انتشاراولين  توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  بصدورسندمالكيت  نسبت 
ازاخذ رسيد، ظرف مدت  تسليم وپس  اداره  اين  رابه  اعتراض خود  دوماه  بمدت  آگهى 
يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
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اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى شماره140060306022000251هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى 
ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه 
نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى 
بمساحت 30324،60مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از  مالك 
رسمى آقاى سيدحسن حسين زاده محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود 
رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
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قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى 
ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه 
نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى 
از مالك  از341اصلى واقع دربخش5خريدارى  بمساحت20873،90مترمربع پالك فرعى 
رسمى آقاى محمدباقرقوى محرزگرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. 
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
شماره140060306022000269هيات  برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  مستقردرواحدثبتى حوزه 
محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك 
در  واقع  از341اصلى  فرعى  پالك  19590،05مترمربع  بمساحت  مزروعى  زمين  قطعه 
بخش5خريدارى ازمالك رسمى آقاى ميرزابيك داد محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به 
آگهى  انتشاراولين  توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  صدورسندمالكيت 
بمدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.                                 

تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16
محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

 آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
شماره140060306022000252هيات  برابرراى   رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  مستقردرواحدثبتى حوزه 
جام  ازتربت  شناسنامه666صادره  شماره  به  نژادفرزندغالمرسول  ملك  محمدحسين 
دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت 18896،40 مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع 
لذابه  است.  گرديده  محرز  سيدحسن صفرى  آقاى  رسمى  ازمالك  بخش5خريدارى  در 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص 
انتشاراولين  توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  بصدورسندمالكيت  نسبت 
ازاخذ رسيد، ظرف مدت  تسليم وپس  اداره  اين  رابه  اعتراض خود  دوماه  بمدت  آگهى 
يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهدشد.  تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16
محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى برابرراى شماره140060306022000251هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى 
ملك  محمدحسين  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه 
نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى 
بمساحت 30324،60مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از  مالك 
رسمى آقاى سيدحسن حسين زاده محرز گرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خود 
رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  
انقضاى مدت مذكور وعدم  نمايند.بديهى است در صورت  تقديم  خودرابه مراجع قضايى 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،2 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،16

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

مفقودى
 گواهى نامه وكارت ملى وبيمه موتوروكارت  سوخت موتور به شماره بدنه

125A9011579
وشماره پالك ايران121

18162
بنام محمد جواد نودهى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است

گلستان

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــوع قانون تعيين  ــماره 140060306271001399 هيات موض برابر راى ش
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عباس رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعيان 
يك باب خانه /به مساحت 121/56 متر مربع قسمتى از پالك 71 اصلى بخش 
ــمالى 15 پالك 303 و305 اعيان متعلق به خود متقاضى  9 واقع در مسلم ش
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور 
ــند ،مى توانند از تاريخ انتشار اولين  سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت المثنى صادر خواهد شد. م الف 874
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/06/16     -  تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/31

 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

ــركت تجارت كومار كردستان با مسئوليت محدود  آگهى تغييرات ش
ــتناد  ــى 14005256020 به اس ــه مل ــماره ثبت 120 و شناس به ش
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 25/05/1400 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - آقاى توفيق نيك بخت (كدملى 2889052567) با 
واريز مبلغ نهصد و شصت ميليون ريال به صندوق شركت ، سهم الشركه 
ــك ميليارد ريال افزايش  خود را از مبلغ چهل ميليون ريال به مبلغ ي
ــركت از مبلغ چهار ميليارد ريال به مبلغ چهار  داد. 2-اصل سرمايه ش
ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در 
ــد: ماده 4- سرمايه  اساسنامه شركت بشرح ذيل اصالح و تصويب ش
ــون ريال نقدى  ــصت ميلي ــركت : مبلغ چهار ميليارد و نهصد و ش ش
ــركاء - آقاى خالد على پور (كدملى 2889049167  است. اسامى ش
ــهم الشركه - آقاى توفيق نيك  ) داراى مبلغ 3960000000 ريال س
ــغ 1000000000 ريال  بخت (كدملى 2889052567) داراى مبل
ــتان آذربايجان غربى  ــركه اداره كل ثبت اسناد و امالك اس سهم الش
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سردشت (1186484)

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001398 هيات موض برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رس
ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم منصوره رفعت 
معينى فرزند ابراهيم در سه دانگ مشاع ازششدانگ اعيان يك باب خانه/ به مساحت 
121/56 متر مربع قسمتى ازپالك 71 اصلى بخش 9 واقع درمسلم شمالى 15 پالك 
303 و305 اعيان متعلق به خود متقاضى وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا 
به منظور اطالع عموم ،مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهى مى شود.درصورتيكه 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از  اشخاص نسبت به صدور س
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت المثنى صادر خواهد شد. م الف 876
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/06/16       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/06/31

رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

مفقودى
 گواهى نامه وكارت ملى وبيمه موتوروكارت  سوخت موتور به شماره بدنه

125A9011579
وشماره پالك ايران121

18162
بنام محمد جواد نودهى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است

گلستان

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــوع قانون تعيين  ــماره 140060306271001399 هيات موض برابر راى ش
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عباس رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعيان 
يك باب خانه /به مساحت 121/56 متر مربع قسمتى از پالك 71 اصلى بخش 
ــمالى 15 پالك 303 و305 اعيان متعلق به خود متقاضى  9 واقع در مسلم ش
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور 
ــند ،مى توانند از تاريخ انتشار اولين  سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت المثنى صادر خواهد شد. م الف 874
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/06/16     -  تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/31

 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

ــركت تجارت كومار كردستان با مسئوليت محدود  آگهى تغييرات ش
ــتناد  ــى 14005256020 به اس ــه مل ــماره ثبت 120 و شناس به ش
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 25/05/1400 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - آقاى توفيق نيك بخت (كدملى 2889052567) با 
واريز مبلغ نهصد و شصت ميليون ريال به صندوق شركت ، سهم الشركه 
ــك ميليارد ريال افزايش  خود را از مبلغ چهل ميليون ريال به مبلغ ي
ــركت از مبلغ چهار ميليارد ريال به مبلغ چهار  داد. 2-اصل سرمايه ش
ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در 
ــد: ماده 4- سرمايه  اساسنامه شركت بشرح ذيل اصالح و تصويب ش
ــون ريال نقدى  ــصت ميلي ــركت : مبلغ چهار ميليارد و نهصد و ش ش
ــركاء - آقاى خالد على پور (كدملى 2889049167  است. اسامى ش
ــهم الشركه - آقاى توفيق نيك  ) داراى مبلغ 3960000000 ريال س
ــغ 1000000000 ريال  بخت (كدملى 2889052567) داراى مبل
ــتان آذربايجان غربى  ــركه اداره كل ثبت اسناد و امالك اس سهم الش
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سردشت (1186484)

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001398 هيات موض برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رس
ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم منصوره رفعت 
معينى فرزند ابراهيم در سه دانگ مشاع ازششدانگ اعيان يك باب خانه/ به مساحت 
121/56 متر مربع قسمتى ازپالك 71 اصلى بخش 9 واقع درمسلم شمالى 15 پالك 
303 و305 اعيان متعلق به خود متقاضى وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا 
به منظور اطالع عموم ،مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهى مى شود.درصورتيكه 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از  اشخاص نسبت به صدور س
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت المثنى صادر خواهد شد. م الف 876
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/06/16       تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/06/31
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مفقودى
 گواهى نامه وكارت ملى وبيمه موتوروكارت  سوخت موتور به شماره بدنه

125A9011579
وشماره پالك ايران121

18162
بنام محمد جواد نودهى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است

گلستان

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــوع قانون تعيين  ــماره 140060306271001399 هيات موض برابر راى ش
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عباس رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعيان 
يك باب خانه /به مساحت 121/56 متر مربع قسمتى از پالك 71 اصلى بخش 
ــمالى 15 پالك 303 و305 اعيان متعلق به خود متقاضى  9 واقع در مسلم ش
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور 
ــند ،مى توانند از تاريخ انتشار اولين  سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت المثنى صادر خواهد شد. م الف 874
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/06/16     -  تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/31

 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

ــركت تجارت كومار كردستان با مسئوليت محدود  آگهى تغييرات ش
ــتناد  ــى 14005256020 به اس ــه مل ــماره ثبت 120 و شناس به ش
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 25/05/1400 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - آقاى توفيق نيك بخت (كدملى 2889052567) با 
واريز مبلغ نهصد و شصت ميليون ريال به صندوق شركت ، سهم الشركه 
ــك ميليارد ريال افزايش  خود را از مبلغ چهل ميليون ريال به مبلغ ي
ــركت از مبلغ چهار ميليارد ريال به مبلغ چهار  داد. 2-اصل سرمايه ش
ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در 
ــد: ماده 4- سرمايه  اساسنامه شركت بشرح ذيل اصالح و تصويب ش
ــون ريال نقدى  ــصت ميلي ــركت : مبلغ چهار ميليارد و نهصد و ش ش
ــركاء - آقاى خالد على پور (كدملى 2889049167  است. اسامى ش
ــهم الشركه - آقاى توفيق نيك  ) داراى مبلغ 3960000000 ريال س
ــغ 1000000000 ريال  بخت (كدملى 2889052567) داراى مبل
ــتان آذربايجان غربى  ــركه اداره كل ثبت اسناد و امالك اس سهم الش
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سردشت (1186484)

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001398 هيات موض برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رس
ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم منصوره رفعت 
معينى فرزند ابراهيم در سه دانگ مشاع ازششدانگ اعيان يك باب خانه/ به مساحت 
121/56 متر مربع قسمتى ازپالك 71 اصلى بخش 9 واقع درمسلم شمالى 15 پالك 
303 و305 اعيان متعلق به خود متقاضى وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا 
به منظور اطالع عموم ،مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهى مى شود.درصورتيكه 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از  اشخاص نسبت به صدور س
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت المثنى صادر خواهد شد. م الف 876
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مفقودى
 گواهى نامه وكارت ملى وبيمه موتوروكارت  سوخت موتور به شماره بدنه

125A9011579
وشماره پالك ايران121

18162
بنام محمد جواد نودهى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است

گلستان

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــوع قانون تعيين  ــماره 140060306271001399 هيات موض برابر راى ش
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عباس رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعيان 
يك باب خانه /به مساحت 121/56 متر مربع قسمتى از پالك 71 اصلى بخش 
ــمالى 15 پالك 303 و305 اعيان متعلق به خود متقاضى  9 واقع در مسلم ش
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور 
ــند ،مى توانند از تاريخ انتشار اولين  سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت المثنى صادر خواهد شد. م الف 874
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ــركت تجارت كومار كردستان با مسئوليت محدود  آگهى تغييرات ش
ــتناد  ــى 14005256020 به اس ــه مل ــماره ثبت 120 و شناس به ش
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 25/05/1400 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - آقاى توفيق نيك بخت (كدملى 2889052567) با 
واريز مبلغ نهصد و شصت ميليون ريال به صندوق شركت ، سهم الشركه 
ــك ميليارد ريال افزايش  خود را از مبلغ چهل ميليون ريال به مبلغ ي
ــركت از مبلغ چهار ميليارد ريال به مبلغ چهار  داد. 2-اصل سرمايه ش
ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در 
ــد: ماده 4- سرمايه  اساسنامه شركت بشرح ذيل اصالح و تصويب ش
ــون ريال نقدى  ــصت ميلي ــركت : مبلغ چهار ميليارد و نهصد و ش ش
ــركاء - آقاى خالد على پور (كدملى 2889049167  است. اسامى ش
ــهم الشركه - آقاى توفيق نيك  ) داراى مبلغ 3960000000 ريال س
ــغ 1000000000 ريال  بخت (كدملى 2889052567) داراى مبل
ــتان آذربايجان غربى  ــركه اداره كل ثبت اسناد و امالك اس سهم الش
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سردشت (1186484)

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 140060306271001398 هيات موض برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه  وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رس
ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم منصوره رفعت 
معينى فرزند ابراهيم در سه دانگ مشاع ازششدانگ اعيان يك باب خانه/ به مساحت 
121/56 متر مربع قسمتى ازپالك 71 اصلى بخش 9 واقع درمسلم شمالى 15 پالك 
303 و305 اعيان متعلق به خود متقاضى وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا 
به منظور اطالع عموم ،مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهى مى شود.درصورتيكه 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از  اشخاص نسبت به صدور س
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 
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 برگ سبز و كارت و سند كمپانی خودرو وانت سيستم :  پيكان   تيپ 
: 1600  رنگ :  سفيد - روغنی    مدل:  1384  به  شماره انتظامی   912  
ص  24     ايران 84 ، شماره موتور :   11284029880 ، شماره شاسی 
:  12119965، به مالكيت آقای مهدی محمد حسينی قلعه قاضی  به 
كد ملی   3380821896  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. / هرمزگان                                      

آگهی مفقودی

برگ سبز  خودرو پژو پارس مدل 1385 رنگ خاكستری 
متاليك ش�ماره پالک ) ايران66  435 ی 96( به شماره 
موتور 12485063255شماره شاسی 19355541متعلق 
به عليرضا ناصری  مفقود ش�ده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. / البرز

آگهی مفقودی متن آگهی   آگهی تغييرات شركت تجارت كومار كردستان با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 120 و شناسه ملی 14005256020 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 31/05/1400 تصميمات ذيل اتخاذ ش�د : 1 - آدرس شركت واقع 
در سردشت به شرح ذيل تغيير يافت: -استان آذربايجان غربی ، شهرستان 
سردشت ، بخش مركزی ، شهر سردش�ت، محله كمربندی ، كوچه ))باران(( 
، خيابان حاجی رش�يد ، پالک 0 ، طبقه همكف كد پس�تی : 5961645785 . 
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربی مرجع ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجاری سردشت )1186721(

گهی تغييرات شركت تجارت كومار كردستان با مسئوليت محدود به شماره ثبت 120 و شناسه ملی 14005256020 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1400 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آقای خالد علی پور )كدملی 2889049167 ( با دريافت مبلغ نهصد و شصت 
ميليون ريال از صندوق شركت، ميزان سهم الشركه خود را از مبلغ سه ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال به مبلغ سه ميليارد ريال كاهش داد. 
2- اصل سرمايه شركت از مبلغ چهار ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال به مبلغ چهار ميليارد ريال كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
شركت بشرح ذيل اصالح و تصويب شد: ماده4- سرمايه شركت : مبلغ چهار ميليارد ريال نقدی است. اسامی شركاء - آقای خالد علی پور )كدملی 
2889049167 ( دارای مبلغ 3000000000 ريال سهم الشركه - آقای توفيق نيك بخت )كدملی 2889052567( دارای مبلغ 1000000000 ريال سهم 

الشركه اداره كل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری سردشت )1186722(

  قتل خیاط نوجوان 
 به خاطر لجبازي

 اسيدپاشي   فرجام تماس پيرمرد با زن جوياي كار
مرد سالخورده ای كه از س�وي دو موتورسوار 
هدف اسيدپاشي قرار گرفته است، مي گويد، 
احتماالً حادثه از س�وي بس�تگان زن جواني 
رقم خورده كه قصد كمك به او را داشته است. 
به گزارش »جوان« چندي قبل مرد 80ساله اي به 
نام فرمان در تهران به اداره پليس رفت و از دو مرد 

ناشناس به اتهام اسيدپاشي شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: وضع مالي خوبي 
دارم و گاهي هم اگر كار خيري از دستم برآيد براي 
افراد نيازمند انجام مي دهم. مدتي قبل براي معاينه 
به مطب پزش��كي رفتم. روی صندلي در س��الن 
انتظار نشسته بودم كه زن جواني هم براي معاينه 
وارد سالن شد و كنار من نشست. زن جوان غم و 
غصه در چهره اش نمايان ب��ود و معلوم بود عالوه 
بر رنج بيماري رنج هاي ديگ��ري هم وجودش را 
فراگرفته است. به هر حال دقايقي گذشت تا اينكه 
زن جوان سؤالي از من كرد و بعد هم از مشكالت 

زندگي اش گفت و از بيكاري خودش و شوهرش و 
هزينه هاي سرس��ام آور زندگي صحبت كرد. من 
به او كمي دلداري دادم و گفتم كه سختي ها هم 
مي گذرند و بعد هم گفتم به دوستانم مي سپارم كه 

براي شوهر شما كار پيدا كنند. 
    اعتراض همسر 

همين موضوع باعث شد كه زن جوان شماره تلفن 
مرا يادداشت كند و براي يادآوري با من در تماس 
باش��د. او هر چند وقت يك بار با تلفن همراه من 
تماس مي گرفت و پيگير كار خودش و شوهرش 
بود تا اينكه همس��رم متوجه تماس هاي او شد و 
به من اعتراض كرد. همسرم به من گفت كه چرا 
آن زن با من تماس می گيرد و فك��ر كرد من و او 
رابطه اي باهم داريم اما وقتي موض��وع را براي او 
توضيح دادم، قانع ش��د. من به همسرم گفتم كه 
زن جوان مثل دخترم است و قرار است من براي 
شوهر او كار فراهم كنم، چون بيكار و گرفتار است. 

به هر حال همسرم راضي شد و من هم پيگير كار 
شوهر او بودم تا اينكه زن جوان يك روز در حالي 
كه خيلي ناراحت بود با من تماس گرفت و گفت، 
همسر من با او و برادرش تماس گرفته است. زن 
جوان گفت، همس��رم گفته چرا من با شوهرش 
ارتباط دارم و حتي به برادرم گفت كه خواهرت با 

شوهرم ارتباط پنهاني دارد. 
    اسيدپاشي 

وي ادامه داد: بعد از تماس همسرم، من از زن جوان 
خواس��تم براي حفظ زندگي من و خودش با من 
تماس نگيرد و او هم تماس نگرفت تا اينكه چند 
روز قبل داخل خيابان در حال راه رفتن بودم كه 
موتورسيكلتي با دو سرنشين به من نزديك شدند. 
هر دوي آنها كه به نظر مي رسيدند جوان هستند، 
نقاب به صورت داشتند و زماني كه به نزديك من 
رسيدند، ناگهان ترك نشين مايع داخل ظرفي را به 
روي من پاشيد و به سرعت فرار كردند. لحظاتي بعد 

تمام وجودم را سوزش عجيبي گرفت، به طوري كه 
صداي آي سوختم من به آسمان بلند شد و بعد هم 
رهگذران دور من جمع ش��دند و مرا براي درمان 
به بيمارستان منتقل كردند كه فهميدم آن مايع 
اسيد بوده است، بنابراين صورت و دست هاي من به 
شدت آسيب ديد. االن احتمال مي دهم آن دو مرد 
اسيدپاش برادر و شوهر زن جوان باشند كه از من 

كينه به دل گرفته اند، از آنها شكايت دارم. 
    انكار 

با طرح اين ش��كايت پرون��ده به دس��تور قاضي 
محمدجواد شفيعي، بازپرس شعبه پنجم دادسراي 
امور جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيمي 

از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
بررس��ي هاي مأم��وران نش��ان داد دوربين هاي 
مداربس��ته محل حادثه تصوير دو مرد نقابدار را 
كه با موتورس��يكلتي كه پالك آن مخدوش شده 
است ضبط كرده اند كه به روي مرد 80ساله مايع 

اسيدي مي پاشند. 
مأموران پليس در گام بعدي برادر و شوهر زن جوان 
را براي تحقيق به اداره پليس احضار كردند اما دو 

مرد جوان در تحقيقات جرم خود را انكار كردند. 
برادر زن جوان گفت: ما اص��اًل در جريان ارتباط 
خواهرم با مرد سالخورده نبوديم تا اينكه همسر او 
تماس گرفت و گفت از خواهرم بخواهم با شوهرش 
تماس نگيرد. بعد موضوع را از خواهرم سؤال كردم 
كه گفت قرار بوده مرد سالخورده براي شوهرش 
كار پيدا كند كه از خواهرم خواس��تم ارتباطش را 
قطع كند و او هم قطع كرد، چ��ون دامادمان كار 
پيدا كرد. ما اصاًل از آن پيرمرد كينه اي نداش��تيم 
كه بخواهيم اسيدپاش��ي كنيم. شوهر زن جوان 
هم در بازجويي ها حرف هاي برادر همس��رش را 

تأييد كرد. 
تحقيقات براي شناس��ايي عامالن اسيدپاشي از 

سوي مأموران پليس ادامه دارد. 

بازداشت 2 قاتل فراري
 در »خنداب«

خن�داب  شهرس�تان  انتظام�ي  فرمان�ده 
در اس�تان مرك�زي از بازداش�ت دو قات�ل 
ف�راري ك�ه چه�ار م�اه قب�ل در ش�ميرانات 
ته�ران مرتكب قت�ل ش�ده بودند، خب�ر داد. 
سرهنگ س��عيد گودرزي توضيح داد: ارديبهشت 
ماه امس��ال مأموران پليس از وقوع حادثه قتل در 
ش��ميرانات تهران باخبر و در محل حاضر شدند. 
بررسي هاي پليس نشان داد دو متهم پس از ارتكاب 
قتل از محل گريخته اند، بنابراين تحقيقات پليس 
براي بازداش��ت آنها به جريان افتاد. وي ادامه داد: 
مأموران پليس در جريان تحقيقات ميداني متوجه 
شدند متهمان در يكي از روس��تاهاي شهرستان 
خنداب پنهان ش��ده اند، بنابراين مخفيگاه آنها را 
شناسايي و روز گذشته دو متهم را در يك خانه باغ 
بازداشت كردند و آنها را در اختيار مأموران پليس 

اگاهي تهران قرار دادند. 


