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مرگ سارق 
   در آخرين زورگيري خشن

سارق موتورسوار در آخرين زورگيري 
پس از سرقت تلفن همراه يك مأمور، 
تعادل موتورسيكلتش را از دست داد 
و به زمين س�قوط كرد و جان باخت. 
به گزارش »جوان«، ساعت 21 شامگاه 
سه شنبه شانزدهم شهريور به مأموران 
كالنتري 104 عباس آباد خبر رس��يد 
مردي لباس شخصي زير پل سيدخندان 

اقدام به تيراندازي هوايي كرده است. 
با اعالم اين خب��ر، تيم��ي از مأموران 
پليس راهي محل شدند كه دريافتند 
لحظاتي قبل مردي حدوداً 40 س��اله 
قصد بازداشت ش��ش موتورسواري را 
داشته كه يكي از آنها تلفن همراه او را 
زورگيري كرده بود. مرد مس��لح پس 
از اي��ن حادثه ب��ا كلت كمري ش��روع 
به تيران��دازي هواي��ي مي كن��د و به 
سرنشينان س��ه موتورسيكلت دستور 
ايس��ت مي دهد، اما آنها وحشت زده از 

محل فرار مي كنند. 
همچنين بررسي و گفته هاي شاهدان 
عيني نش��ان داد در اي��ن حادثه يكي 
از سرنش��ينان موتورس��يكلت پس از 
زورگيري از مرد مس��لح، هن��گام فرار 
تعادلش را از دس��ت مي دهد و از روي 
موتورس��يكلت روي زمي��ن مي افتد و 
سرش به شدت آسيب مي بيند و براي 

درمان به بيمارستان منتقل مي شود. 
بدين ترتيب مأم��وران پليس در ادامه 
براي تحقيقات بيشتر راهي بيمارستان 
ش��دند كه كاركنان بيمارستان اعالم 
كردند پس��ر زخمي به خاطر ش��دت 

جراحات فوت كرده است. 
با فوت پس��ر جوان، مأموران كالنتري 
موضوع را به قاض��ي مصطفي واحدي، 
بازپرس وي��ژه قت��ل دادس��راي امور 
جنايي خبر دادند و وي همراه تيمي از 

كارآگاهان راهي محل حادثه شد. 
تيم جنايي در بيمارستان با جسد پسر 
ناشناسي روبه رو ش��د كه به گفته تيم 
پزش��كي در اثر حادث��ه اي دچار ضربه 
مغزي شده و فوت كرده است. همچنين 
مشخص ش��د پسر فوت ش��ده همان 
فردي است كه تلفن همراه مرد مسلح 
را سرقت كرده و هنگام فرار دچار حادثه 

مرگبار شده است. 
   6 زورگير

تيم جنايي در نخستين گام از مرد مسلح 
كه در بيمارستان حاضر بود تحقيق كرد. 
وي گفت: من مأمور هستم و مجوز حمل 
سالح دارم. س��اعتي قبل از محل كارم 
راهي خانه  بودم كه زير پل سيدخندان 
از تاكسي پياده شدم و به طرف خانه ام به 
راه افتادم. هنوز چند قدمي نرفته بودم 
كه يكي از دوس��تانم با تلفن همراهم 
تماس گرفت و با او ش��روع به صحبت 
كردم. در حال حرف زدن بودم كه سه 
موتورسيكلت كه روی هر كدام دو نفر 

سوار بودند مرا محاصره كردند. همان 
لحظه فهميدم كه آنها س��ارق هستند 
و تصميم دارند تلفن همراه گران قميتم 
را س��رقت كنند. يكي از آنها در حالي 
كه چاقوي بزرگي در دس��ت داشت به 
س��رعت از موتورس��يكلت پياده شد و 
چاقو را زير گلويم گذاش��ت و خواست 
تلفن هم��راه را ب��ه او بده��م. فرصت 
دفاع را از من گرفته بودن��د و چاره اي 
نداشتم و براي حفظ جانم گوشي ام را 
به او دادم. پس��ر زورگير در يك چشم 
به هم زدن س��وار موتورسيكلت شد و 
هر سه موتورسيكلت به راه افتادند كه 
تصميم گرفتم با تيراندازي هوايي آنها 
را زمين گير كنم. به س��رعت اسلحه ام 
را بيرون آوردم و گفتم مأمور هستم و 
دستور ايست دادم و حتي براي ترساندن 
آنها چند تير هوايي هم شليك كردم، اما 

آنها توجهي نكردند و فرار كردند. 
   حادثه مرگبار 

پس از آن به طرف خانه ام به راه افتادم 
تا با ماشينم به كالنتري بروم و از آنها به 
جرم زورگيري شكايت كنم. هنوز خيلي 
دور نش��ده بودم كه مرد موتورسواري 
كه ش��اهد ماجراي زورگيري هم بود 
به س��راغم آمد و گفت همان پس��ري 
كه تلفن همراهم را سرقت كرده دچار 
حادثه شده و زخمي روي زمين افتاده 
است. او مرا سوار موتورسيكلتش كرد و 
به محل حادثه رفتيم كه گفت پس از 
اينكه آنها از من زروگيري كردند، آنها 
را تعقيب كرده كه ديده همان س��ارق 
روي موتورسيكلت تعادلش را از دست 
مي دهد و روي زمين مي افتد و سرش 
زخمي مي شود و دوستانش هم او را تنها 
مي گذارند و فرار مي كنند. از آنجايي كه 
فهميده بود من مأمور هستم به دنبالم 
آمد و مرا به مح��ل حادثه برد. در محل 
حادثه ديدم كه س��ارق پس از اينكه به 
زمين خورده، سرش به جدول اصابت 
كرده و بي هوش شده است. در آن محل 
زن جواني هم كه شاهد ماجرا بود تلفن 
همراهم را داد و گفت وقتي سارق زمين 
خورد تلفن از جيبش بيرون افتاد و او هم 
آن را برداشته تا تحويل پليس بدهد كه 

مرا ديد و تحويل داد. 
پس از اين حادثه، بالفاصله موضوع را به 
اورژانس و پليس خبر داديم كه پس از 
انتقال مصدوم به بيمارستان متأسفانه 

او فوت كرد. 
همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اين 
حادثه، جسد پسر جوان براي شناسايي 
و مشخص ش��دن علت اصلي مرگ به 
پزشكي قانوني منتقل شد. همچنين 
بازپ��رس جنايي دس��تور داد مأموران 
پليس پنج همدست پسر فوت شده را 
شناسايي و بازداش��ت كنند تا زواياي 

پنهان اين حادثه روشن شود. 

كالهبرداري
 با نصب همراه بانك جعلي

مرد فريب�كار كه ب�ا ارس�ال همراه بان�ك جعل�ي در فضاي 
مج�ازي متقاضي�ان را فري�ب م�ی داد و ب�ه حس�اب هاي 
بانكي ش�ان دس�تبرد م�ي زد س�رانجام بازداش�ت ش�د. 
به گزارش »ج��وان«، س��رهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس 
پليس فتا تهران بزرگ گفت: چن��دي قبل مردي وارد پليس فتا 
شد و گفت كه به صورت غيرمجاز 40 ميليون تومان از حسابش 
برداشت شده است. بعد از مطرح شدن شكايت، مأموران پليس 
در اين باره تحقيق كردند. ش��اكي در تحقيقات بعدي اطالعات 
بيشتری در اختيار پليس گذاشت. او گفت چند روز قبل خواستم 
همراه بانكم را به روز رساني كنم براي همين خيلي زود وارد صفحه 
گوگل شدم و همراه بانكم را جست وجو كردم. بعد از آن روي لينك 
دانلود زدم و همراه بانكم را به روز كردم.  س��اعتي گذشت و چند 
پيامك برايم ارسال شد كه نشان مي داد همه موجودي حسابم 
كه 40 ميليون تومان بود، برداشت ش��ده است، به همين دليل 

تصميم به شكايت گرفتم. 
بررسي هاي پليس در اين باره نشان داد كه نرم افزار همراه بانك نصب 
شده روي گوشي شاكي جعلي است. در شاخه ديگري از بررسي ها 
مشخص شد شكايت هاي مش��ابهي به پليس گزارش شده است. 
شاكيان به پليس گفته بودند كه به همان شيوه موجودي حسابشان 
برداشت شده است. در شاخه ديگري از بررسي ها مأموران پليس 
موفق شدند ارس��ال كننده نرم افزار جعلي را شناسايي و بازداشت 
كنند. متهم در بازجويي ها به جرم��ش اعتراف كرد و گفت: مدتي 
قبل بود كه نرم افزار جعلي شبيه همراه بانك طراحي و آن را در فضاي 
مجازي منتشر كردم. خيلي زود افراد زيادي آن را نصب كردند. بعد 
از اينكه آنها اطالعات كارت بانكي شان را وارد كردند، من اطالعات را 
سرقت و با آن خريد اينترنتي كردم كه سرانجام بازداشت شدم. متهم 

گفت موفق شده به اين شيوه 500 ميليون تومان به جيب بزند. 
رئيس پليس فتا تهران به شهروندان توصيه كرد: با توجه به شيوه هاي 
گوناگون و نوين كالهبرداران و س��ارقان اينترنتي در انجام اعمال 
مجرمانه و خرابكارانه  خود، هموطنان به اين موضوع توجه داشته 
باشند كه دانلود نرم افزار همراه بانك را تنها از سايت اصلي بانك انجام 
دهند و به هيچ وجه براي خريد ش��ارژ، انتقال وجه، دانلود نرم افزار 
بانكي يا هرگونه تراكنش مالي از جست وجو در سايت گوگل يا ساير 

موتورهاي جست وجوگر استفاده نكنند. 
بازداشت سارقان

 مسلح طالفروشي در كرج 
ب�ه ي�ك  س�ارقان مس�لح ك�ه 
طالفروش�ي در ك�رج دس�تبرد 
ش�دند.  بازداش�ت  بودن�د   زده 
به گزارش »جوان«، سردار عباسعلي 
محمديان، فرمانده انتظامي اس��تان 
البرز گف��ت: همزمان با وقوع س��رقت 
مسلحانه از يك طالفروشي در خيابان 
بهشتي كرج و انتشار فيلم آن در فضاي 
مجازي تحقيقات پليس در اين باره به 
جريان افتاد. بررس��ي ها حكايت از آن 
داشت كه چهار سرنش��ين خودروي 
س��مند با حض��ور در محل ب��ه مغازه 
طالفروش��ي دس��تبرد  زدند و سپس 

متواري شدند. 
متهمان پس از ورود به مغازه با تهديد 
اس��لحه و تيراندازي هوايي، موفق به 
س��رقت مقدار زي��ادي طال ش��دند و 
گريختند. در بررس��ي هاي بعد معلوم 
شد خودروي س��ارقان توسط گشت 
پليس راهور تحت تعقيب قرار گرفته، 
با اين حال آنها به سمت پليس شليك 

كردند و موفق به فرار شدند. 
در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران 
پليس با بررسي دوربين هاي مداربسته 
موفق شدند يكي از متهمان را شناسايي 
كنند. بررسي سوابق وي نشان داد او از 

مجرمان سابقه دار اس��ت كه از سوي 
مراج��ع قضايي و پليس چند اس��تان 

تحت تعقيب قرار دارد.
 بعد از به دس��ت آم��دن اين اطالعات 
بود كه مأموران موفق شدند مخفيگاه 
متهم را در يكي از شهرهاي غرب كشور 
شناسايي كنند. وقتي مأموران پليس 
براي بازداشت متهم وارد عمل شدند، 
او همراه اعضاي خان��واده اش با پليس 
درگير شد، با اين حال مأموران متهم 
را بازداشت كردند. همزمان با بازداشت 
متهم و در جري��ان عمليات همزمان، 
ش��ش عضو ديگر باند كه در سرقت ها 
دخالت داشتند در چند استان از جمله 
اس��تان تهران و البرز بازداشت شدند. 
مأموران پليس همچنين موفق شدند 
دو مالخر پرونده  را هم بازداشت كنند. 
بررسي سوابق اعضاي باند نشان داد كه 
آنها در جريان سرقت  از طالفروشي در 
استان هاي تهران، قم و مركزي دخالت 

داشته اند.
 سردار عباس��علي محمديان، فرمانده 
انتظامي اس��تان البرز با بيان كش��ف 
طالهاي سرقت شده، گفت تحقيقات 
براي كش��ف جرايم بيش��تر متهمان 

جريان دارد. 

م�رد جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت در 
جريان درگيري با ب�رادرش، وي را 
به قتل رسانده، از جنبه عمومي جرم 
محاكمه شد و درخواست آزادي كرد. 
به گ��زارش »ج��وان«، دوم مهر ۹۸، 
مأم��وران پلي��س ته��ران از درگيري 
خونين مقابل ي��ك قهوه خانه در يكي 
از خيابان هاي كهريزك باخبر و راهي 
محل شدند. بررسي هاي اوليه حكايت 
از آن داشت كه درگيري بين دو برادر 
اتفاق افتاده و يكي از آنها به نام ياشار 
بر اثر ضربه چاقو راهي بيمارستان شده 
است. با به دست آمدن اين اطالعات، 
ضارب كه مهرداد ۳۸ ساله نام داشت 
تحت تعقي��ب مأموران شناس��ايي و 
بازداشت شد. او به درگيري با برادرش 
اعتراف كرد و مدعي ش��د براي دفاع 
از خودش دس��ت به چاقو شده است. 
تحقيقات ادامه داش��ت تا اينكه خبر 
رسيد ياشار بر اثر شدت خونريزي   فوت 

كرده است. 
به اين ترتيب مه��رداد اين بار به اتهام 
قتل عمد تح��ت بازجويي قرار گرفت. 
او در شرح ماجرا گفت: »برادرم صاحب 
يك قهوه خانه در كهري��زك بود. من 
هرازگاهي به ديدنش مي رفتم. دو روز 
قبل از حادثه بار ديگر به آنجا رفتم كه 
ديدم او با دوستانش مشغول صحبت 
كردن است. آنها در گوشه اي نشسته 
بودند ك��ه ب��رادرم را صدا ك��ردم و او 
نزديك آمد. بعد از احوالپرسي و كمي 

گپ زدن خداحافظي كردم و به خانه 
برگشتم. فرداي آن روز برادرم را ديدم 
كه گله كرد چرا آن روز با دوس��تانش 
احوالپرسي نكردم! به او گفتم من آنها 
را نمي ش��ناختم پس دليل��ي ندارد از 
من گاليه داش��ته باشي. ياش��ار قانع 
نشد و خيلي ناراحت و عصباني بود، اما 

اهميتي ندادم تا روز حادثه.«
متهم در خصوص قتل گفت: »آن روز 
براي انجام كاري ب��ه قهوه خانه رفتم 
كه ب��رادرم را ديدم. او وقت��ي مرا ديد 
در حالي كه به شدت عصباني بود سر 
حرف را باز كرد و دوباره گاليه هايش را 
شروع كرد و گفت او را مقابل دوستانش 
تحقير كرده ام. با شنيدن اين حرف ها از 
كوره در رفتم و كار به درگيري كشيد. 
درگيري خارج از قهوه خانه بود. برادرم 
از ش��دت عصبانيت داخ��ل رفت و در 
حالي كه يك چاقو در دس��ت داشت 
بيرون آمد. او قصد داش��ت م��را بزند 
كه جاخالي دادم و چاقو را از دس��تش 
گرفتم، سپس براي دفاع از خودم يك 
ضرب��ه زدم كه ناخواس��ته به گردنش 

خورد و باعث مرگ او شد.«
با اقرارهاي متهم وي بعد از بازس��ازي 
صحنه جرم راهي زندان ش��د. پرونده 
در حال كامل شدن بود كه پدر و مادر 
مقتول به دادسرا رفتند و اعالم گذشت 

كردند. 
به اين ترتيب پرونده براي رسيدگي از 
جنبه عمومي جرم ب��ه دادگاه كيفري 

يك استان تهران فرستاده شد و بعد از 
تعيين شعبه، روي ميز هيئت قضايي 

شعبه دوم قرار گرفت. 
در آن جلس��ه نماينده دادستان متن 
كيفرخواس��ت را قرائت كرد. س��پس 
متهم در جاي��گاه ايس��تاد و در حالي 
كه به شدت اشك مي ريخت در دفاع 
از خ��ود گفت: »من فقط ب��رادرم را از 
دست نداده ام، او رفيقم بود كه رفت و 
تنها شدم. از اين حادثه خيلي ناراحتم 
و شرايط روحي خوبي ندارم. نمي دانم 
چه بگويم، خيلي ش��رمنده خانواده ام 

هستم.«
او در ادام��ه افزود: »ب��اور كنيد راضي 
به مرگ برادرم نب��ودم و هنوز هم باور 
نمي كنم ك��ه او مرده اس��ت. ما هيچ 
مشكلي با هم نداش��تيم، آن روز همه 
اتفاق ها به خاطر خشم و عصبانيت رخ 
داد. در آن حادثه برادرم با چاقو حمله 
كرد و من چاره اي جز دفاع نداش��تم. 
اين ش��د كه چاقو را از دستش گرفتم 
و بدون هيچ انگيزه و هدفي يك ضربه 
زدم كه به گردنش خورد. با داشتن سه 
فرزند زندگي سختي دارم و افسردگي 
گرفته ام. حاال با گذشت پدر و مادرم از 
دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف 
قائل ش��وند تا از فرزندانم دور نباشم. 
همه دلخوشي ام خانوده ام هستند، اگر 
از آنها دور باشم شرايط سختي دارم.«

در پايان هيئت قضاي��ي جهت صدور 
رأي وارد شور شد. 

برادر خشمگين درخواست آزادي كرد

آگهى ثبت طالق ( نوبت دوم)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

 9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضى ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت يك 
هفته پس از ابالغ قانونى ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد. در 
صورت عدم مراجعه جنابعالى ، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ( آدرس دفتر خانه رسمى ازدواج 37 
 و طالق 11 كرج : مهرويال بلوار دانش آموز نبش خيابان دوم ساختمان مهرگان طبقه اول احد 3 )
دفتر رسمى ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج   – سر دفتر محسن كردبچه - م/ الف: 765/ ف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   نامه 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  140060306022000246هيات  شماره 
فريمان  ملك  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتى  فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت12844مترمربع پالك 
فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا كرمانى محرزگرديده 
است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى 
توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  صدورسندمالكيت  به  نسبت  اشخاص  كه 
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 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذكور  مدت  انقضاى  صورت  در  است 

صادرخواهدشد.  تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،4 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
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 
برابرراى شماره  فاقد سند رسمى  اراضى وساختمانهاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  
اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  140060306022000244هيات 
مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتى  فاقدسندرسمى  وساختمانهاى 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره 
ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى به مساحت131265مترمربع پالك فرعى از341اصلى 
واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمرضا غالمى بربرى محرز گرديده است. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت 
بصدورسندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم 
 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،4

تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
 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 
نامه  وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
شماره  برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  
140060306022000255هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين 
مزروعى بمساحت20994مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى 
سيدحسين عبدى محرزگرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 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،4

تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
 محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سر پناه ساز رضوان
آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سرپناه ساز رضوان به شماره ثبت 388083  از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى دعوت مى نمايد تا در مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده (نوبت اول) كه در روز جمعه 
مورخ 1400/07/02 ساعت 14، به آدرس : اتوبان بسيج، ضلع شمالى سازمان بسيج، خيابان شهيد فهميده مجتمع 5 آذر برگزار مى شود، حضور به هم رسانيد. ضمنا آگهى دعوت به مجمع  منتشر شده 

در روزنامه جوان شماره 6288   چاپ  1400/06/08 نيز كان لم يكن اعالم مى گردد.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونى.
2-طرح و تصويب صورت هاى مالى(منتهى به 1399/12/29)

3-اخذ مجوز فروش واحد مسكونى دفتر تعاونى واقع در تهران خ فرجام جهت هزينه هاى ساخت پروژه رضوان عنداللزوم.
4-فروش يكجاى پروژه از طريق مزايده و مذاكره

5-مشاركت با سازنده و سرمايه گذاراز طريق مناقصه محدود و مذاكره در صورت عدم تحقق بند 4 بعد از 90 روز كارى
6-ادامه ساخت پروژه با تامين مالى ازطريق:

-  فروش سهام پاركينگ هاى اضافى  و تجارى ( درصورت اخذ مجوز از شهردارى براى تجارى) 
-  فروش سهام به صورت آزاد به اشخاص حقيقى و حقوقى در قالب پيش فروش واحد و طبقه

-  تهاتر با سازندگان ، سرمايه گذاران و پيمانكاران از وضع موجود تا اتمام كار پروژه 
در صورتيكه هريك از اعضا نتوانند در مجمع عمومى حضور يابند مى توانند حق خود را براى حضور و اعمال راى در مجمع عمومى به يك نماينده تام االختيار واگذار نمايند .تعداد آراء وكالتى هر عضو 
حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود . الزم به ذكر است تاييد نماينده تام االختيار با  بازرس و احدى از اعضاى هيات مديره تعاونى خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضى اعطاى 
نمايندگى بايد حداكثر تا تاريخ 1400/06/31  به همراه نماينده خود  و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاونى و كارت شناسايى معتبر در محل دفتر شركت تعاونى حاضر تا پس از احراز هويت 

تاريخ انتشار:  1400/06/18طرفين(عضويت متقاضى واهليت نماينده) برگه نمايندگى مربوط توسط مقام مذكور تاييد و برگه ورود به مجمع عمومى براى نماينده صادر گردد.
هيات مديره تعاونى

آگهى ثبت طالق ( نوبت دوم)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

 9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضى ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت يك 
هفته پس از ابالغ قانونى ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد. در 
صورت عدم مراجعه جنابعالى ، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ( آدرس دفتر خانه رسمى ازدواج 37 
 و طالق 11 كرج : مهرويال بلوار دانش آموز نبش خيابان دوم ساختمان مهرگان طبقه اول احد 3 )
دفتر رسمى ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج   – سر دفتر محسن كردبچه - م/ الف: 765/ ف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   نامه 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  140060306022000246هيات  شماره 
فريمان  ملك  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتى  فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت12844مترمربع پالك 
فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا كرمانى محرزگرديده 
است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى 
توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  صدورسندمالكيت  به  نسبت  اشخاص  كه 
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 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذكور  مدت  انقضاى  صورت  در  است 

صادرخواهدشد.  تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،4 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
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 
برابرراى شماره  فاقد سند رسمى  اراضى وساختمانهاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  
اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  140060306022000244هيات 
مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتى  فاقدسندرسمى  وساختمانهاى 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره 
ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى به مساحت131265مترمربع پالك فرعى از341اصلى 
واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمرضا غالمى بربرى محرز گرديده است. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت 
بصدورسندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم 
 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،4

تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
 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 
نامه  وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
شماره  برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  
140060306022000255هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين 
مزروعى بمساحت20994مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى 
سيدحسين عبدى محرزگرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 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،4

تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
 محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سر پناه ساز رضوان
آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سرپناه ساز رضوان به شماره ثبت 388083  از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى دعوت مى نمايد تا در مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده (نوبت اول) كه در روز جمعه 
مورخ 1400/07/02 ساعت 14، به آدرس : اتوبان بسيج، ضلع شمالى سازمان بسيج، خيابان شهيد فهميده مجتمع 5 آذر برگزار مى شود، حضور به هم رسانيد. ضمنا آگهى دعوت به مجمع  منتشر شده 

در روزنامه جوان شماره 6288   چاپ  1400/06/08 نيز كان لم يكن اعالم مى گردد.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونى.
2-طرح و تصويب صورت هاى مالى(منتهى به 1399/12/29)

3-اخذ مجوز فروش واحد مسكونى دفتر تعاونى واقع در تهران خ فرجام جهت هزينه هاى ساخت پروژه رضوان عنداللزوم.
4-فروش يكجاى پروژه از طريق مزايده و مذاكره

5-مشاركت با سازنده و سرمايه گذاراز طريق مناقصه محدود و مذاكره در صورت عدم تحقق بند 4 بعد از 90 روز كارى
6-ادامه ساخت پروژه با تامين مالى ازطريق:

-  فروش سهام پاركينگ هاى اضافى  و تجارى ( درصورت اخذ مجوز از شهردارى براى تجارى) 
-  فروش سهام به صورت آزاد به اشخاص حقيقى و حقوقى در قالب پيش فروش واحد و طبقه

-  تهاتر با سازندگان ، سرمايه گذاران و پيمانكاران از وضع موجود تا اتمام كار پروژه 
در صورتيكه هريك از اعضا نتوانند در مجمع عمومى حضور يابند مى توانند حق خود را براى حضور و اعمال راى در مجمع عمومى به يك نماينده تام االختيار واگذار نمايند .تعداد آراء وكالتى هر عضو 
حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود . الزم به ذكر است تاييد نماينده تام االختيار با  بازرس و احدى از اعضاى هيات مديره تعاونى خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضى اعطاى 
نمايندگى بايد حداكثر تا تاريخ 1400/06/31  به همراه نماينده خود  و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاونى و كارت شناسايى معتبر در محل دفتر شركت تعاونى حاضر تا پس از احراز هويت 

تاريخ انتشار:  1400/06/18طرفين(عضويت متقاضى واهليت نماينده) برگه نمايندگى مربوط توسط مقام مذكور تاييد و برگه ورود به مجمع عمومى براى نماينده صادر گردد.
هيات مديره تعاونى

آگهى ثبت طالق ( نوبت دوم)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

 9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضى ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت يك 
هفته پس از ابالغ قانونى ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد. در 
صورت عدم مراجعه جنابعالى ، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ( آدرس دفتر خانه رسمى ازدواج 37 
 و طالق 11 كرج : مهرويال بلوار دانش آموز نبش خيابان دوم ساختمان مهرگان طبقه اول احد 3 )
دفتر رسمى ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج   – سر دفتر محسن كردبچه - م/ الف: 765/ ف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   نامه 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  140060306022000246هيات  شماره 
فريمان  ملك  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتى  فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت12844مترمربع پالك 
فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا كرمانى محرزگرديده 
است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى 
توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  صدورسندمالكيت  به  نسبت  اشخاص  كه 
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 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذكور  مدت  انقضاى  صورت  در  است 

صادرخواهدشد.  تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،4 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
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 
برابرراى شماره  فاقد سند رسمى  اراضى وساختمانهاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  
اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  140060306022000244هيات 
مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتى  فاقدسندرسمى  وساختمانهاى 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره 
ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى به مساحت131265مترمربع پالك فرعى از341اصلى 
واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمرضا غالمى بربرى محرز گرديده است. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت 
بصدورسندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم 
 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،4

تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
 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 
نامه  وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
شماره  برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  
140060306022000255هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين 
مزروعى بمساحت20994مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى 
سيدحسين عبدى محرزگرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 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،4

تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
 محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سر پناه ساز رضوان
آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سرپناه ساز رضوان به شماره ثبت 388083  از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى دعوت مى نمايد تا در مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده (نوبت اول) كه در روز جمعه 
مورخ 1400/07/02 ساعت 14، به آدرس : اتوبان بسيج، ضلع شمالى سازمان بسيج، خيابان شهيد فهميده مجتمع 5 آذر برگزار مى شود، حضور به هم رسانيد. ضمنا آگهى دعوت به مجمع  منتشر شده 

در روزنامه جوان شماره 6288   چاپ  1400/06/08 نيز كان لم يكن اعالم مى گردد.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونى.
2-طرح و تصويب صورت هاى مالى(منتهى به 1399/12/29)

3-اخذ مجوز فروش واحد مسكونى دفتر تعاونى واقع در تهران خ فرجام جهت هزينه هاى ساخت پروژه رضوان عنداللزوم.
4-فروش يكجاى پروژه از طريق مزايده و مذاكره

5-مشاركت با سازنده و سرمايه گذاراز طريق مناقصه محدود و مذاكره در صورت عدم تحقق بند 4 بعد از 90 روز كارى
6-ادامه ساخت پروژه با تامين مالى ازطريق:

-  فروش سهام پاركينگ هاى اضافى  و تجارى ( درصورت اخذ مجوز از شهردارى براى تجارى) 
-  فروش سهام به صورت آزاد به اشخاص حقيقى و حقوقى در قالب پيش فروش واحد و طبقه

-  تهاتر با سازندگان ، سرمايه گذاران و پيمانكاران از وضع موجود تا اتمام كار پروژه 
در صورتيكه هريك از اعضا نتوانند در مجمع عمومى حضور يابند مى توانند حق خود را براى حضور و اعمال راى در مجمع عمومى به يك نماينده تام االختيار واگذار نمايند .تعداد آراء وكالتى هر عضو 
حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود . الزم به ذكر است تاييد نماينده تام االختيار با  بازرس و احدى از اعضاى هيات مديره تعاونى خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضى اعطاى 
نمايندگى بايد حداكثر تا تاريخ 1400/06/31  به همراه نماينده خود  و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاونى و كارت شناسايى معتبر در محل دفتر شركت تعاونى حاضر تا پس از احراز هويت 

تاريخ انتشار:  1400/06/18طرفين(عضويت متقاضى واهليت نماينده) برگه نمايندگى مربوط توسط مقام مذكور تاييد و برگه ورود به مجمع عمومى براى نماينده صادر گردد.
هيات مديره تعاونى

آگهى ثبت طالق ( نوبت دوم)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

 9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضى ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت يك 
هفته پس از ابالغ قانونى ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد. در 
صورت عدم مراجعه جنابعالى ، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ( آدرس دفتر خانه رسمى ازدواج 37 
 و طالق 11 كرج : مهرويال بلوار دانش آموز نبش خيابان دوم ساختمان مهرگان طبقه اول احد 3 )
دفتر رسمى ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج   – سر دفتر محسن كردبچه - م/ الف: 765/ ف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   نامه 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  140060306022000246هيات  شماره 
فريمان  ملك  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتى  فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت12844مترمربع پالك 
فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا كرمانى محرزگرديده 
است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى 
توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  صدورسندمالكيت  به  نسبت  اشخاص  كه 
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 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذكور  مدت  انقضاى  صورت  در  است 

صادرخواهدشد.  تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،4 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
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 
برابرراى شماره  فاقد سند رسمى  اراضى وساختمانهاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  
اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  140060306022000244هيات 
مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتى  فاقدسندرسمى  وساختمانهاى 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره 
ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى به مساحت131265مترمربع پالك فرعى از341اصلى 
واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمرضا غالمى بربرى محرز گرديده است. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت 
بصدورسندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم 
 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،4

تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
 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 
نامه  وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
شماره  برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  
140060306022000255هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين 
مزروعى بمساحت20994مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى 
سيدحسين عبدى محرزگرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 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،4

تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
 محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سر پناه ساز رضوان
آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سرپناه ساز رضوان به شماره ثبت 388083  از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى دعوت مى نمايد تا در مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده (نوبت اول) كه در روز جمعه 
مورخ 1400/07/02 ساعت 14، به آدرس : اتوبان بسيج، ضلع شمالى سازمان بسيج، خيابان شهيد فهميده مجتمع 5 آذر برگزار مى شود، حضور به هم رسانيد. ضمنا آگهى دعوت به مجمع  منتشر شده 

در روزنامه جوان شماره 6288   چاپ  1400/06/08 نيز كان لم يكن اعالم مى گردد.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونى.
2-طرح و تصويب صورت هاى مالى(منتهى به 1399/12/29)

3-اخذ مجوز فروش واحد مسكونى دفتر تعاونى واقع در تهران خ فرجام جهت هزينه هاى ساخت پروژه رضوان عنداللزوم.
4-فروش يكجاى پروژه از طريق مزايده و مذاكره

5-مشاركت با سازنده و سرمايه گذاراز طريق مناقصه محدود و مذاكره در صورت عدم تحقق بند 4 بعد از 90 روز كارى
6-ادامه ساخت پروژه با تامين مالى ازطريق:

-  فروش سهام پاركينگ هاى اضافى  و تجارى ( درصورت اخذ مجوز از شهردارى براى تجارى) 
-  فروش سهام به صورت آزاد به اشخاص حقيقى و حقوقى در قالب پيش فروش واحد و طبقه

-  تهاتر با سازندگان ، سرمايه گذاران و پيمانكاران از وضع موجود تا اتمام كار پروژه 
در صورتيكه هريك از اعضا نتوانند در مجمع عمومى حضور يابند مى توانند حق خود را براى حضور و اعمال راى در مجمع عمومى به يك نماينده تام االختيار واگذار نمايند .تعداد آراء وكالتى هر عضو 
حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود . الزم به ذكر است تاييد نماينده تام االختيار با  بازرس و احدى از اعضاى هيات مديره تعاونى خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضى اعطاى 
نمايندگى بايد حداكثر تا تاريخ 1400/06/31  به همراه نماينده خود  و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاونى و كارت شناسايى معتبر در محل دفتر شركت تعاونى حاضر تا پس از احراز هويت 

تاريخ انتشار:  1400/06/18طرفين(عضويت متقاضى واهليت نماينده) برگه نمايندگى مربوط توسط مقام مذكور تاييد و برگه ورود به مجمع عمومى براى نماينده صادر گردد.
هيات مديره تعاونى

آگهى ثبت طالق ( نوبت دوم)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

 9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضى ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت يك 
هفته پس از ابالغ قانونى ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد. در 
صورت عدم مراجعه جنابعالى ، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ( آدرس دفتر خانه رسمى ازدواج 37 
 و طالق 11 كرج : مهرويال بلوار دانش آموز نبش خيابان دوم ساختمان مهرگان طبقه اول احد 3 )
دفتر رسمى ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج   – سر دفتر محسن كردبچه - م/ الف: 765/ ف

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   نامه 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  140060306022000246هيات  شماره 
فريمان  ملك  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتى  فاقدسندرسمى  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره 
شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى بمساحت12844مترمربع پالك 
فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا كرمانى محرزگرديده 
است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى 
توانندازتاريخ  باشندمى  داشته  اعتراضى  متقاضى  صدورسندمالكيت  به  نسبت  اشخاص  كه 
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 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذكور  مدت  انقضاى  صورت  در  است 

صادرخواهدشد.  تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،4 تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
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 
برابرراى شماره  فاقد سند رسمى  اراضى وساختمانهاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  
اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  140060306022000244هيات 
مالكانه  تصرفات  فريمان  ملك  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتى  فاقدسندرسمى  وساختمانهاى 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره 
ازتربت جام دريك قطعه زمين مزروعى به مساحت131265مترمربع پالك فرعى از341اصلى 
واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمرضا غالمى بربرى محرز گرديده است. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت 
بصدورسندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشندمى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم 
 وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد. تاريخ انتشارنوبت اول:1400،6،4

تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
 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 
نامه  وماده13آئين  ماده3قانون  موضوع  آگهى  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى 
شماره  برابرراى  رسمى  سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  
140060306022000255هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
محمدحسين ملك نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دريك قطعه زمين 
مزروعى بمساحت20994مترمربع پالك فرعى از341اصلى واقع دربخش5خريدارى از مالك رسمى آقاى 
سيدحسين عبدى محرزگرديده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 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،4

تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
 محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سر پناه ساز رضوان
آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول

شركت تعاونى انبوه سازى مسكن سرپناه ساز رضوان به شماره ثبت 388083  از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى دعوت مى نمايد تا در مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده (نوبت اول) كه در روز جمعه 
مورخ 1400/07/02 ساعت 14، به آدرس : اتوبان بسيج، ضلع شمالى سازمان بسيج، خيابان شهيد فهميده مجتمع 5 آذر برگزار مى شود، حضور به هم رسانيد. ضمنا آگهى دعوت به مجمع  منتشر شده 

در روزنامه جوان شماره 6288   چاپ  1400/06/08 نيز كان لم يكن اعالم مى گردد.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونى.
2-طرح و تصويب صورت هاى مالى(منتهى به 1399/12/29)

3-اخذ مجوز فروش واحد مسكونى دفتر تعاونى واقع در تهران خ فرجام جهت هزينه هاى ساخت پروژه رضوان عنداللزوم.
4-فروش يكجاى پروژه از طريق مزايده و مذاكره

5-مشاركت با سازنده و سرمايه گذاراز طريق مناقصه محدود و مذاكره در صورت عدم تحقق بند 4 بعد از 90 روز كارى
6-ادامه ساخت پروژه با تامين مالى ازطريق:

-  فروش سهام پاركينگ هاى اضافى  و تجارى ( درصورت اخذ مجوز از شهردارى براى تجارى) 
-  فروش سهام به صورت آزاد به اشخاص حقيقى و حقوقى در قالب پيش فروش واحد و طبقه

-  تهاتر با سازندگان ، سرمايه گذاران و پيمانكاران از وضع موجود تا اتمام كار پروژه 
در صورتيكه هريك از اعضا نتوانند در مجمع عمومى حضور يابند مى توانند حق خود را براى حضور و اعمال راى در مجمع عمومى به يك نماينده تام االختيار واگذار نمايند .تعداد آراء وكالتى هر عضو 
حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود . الزم به ذكر است تاييد نماينده تام االختيار با  بازرس و احدى از اعضاى هيات مديره تعاونى خواهد بود. بدين منظور عضو متقاضى اعطاى 
نمايندگى بايد حداكثر تا تاريخ 1400/06/31  به همراه نماينده خود  و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاونى و كارت شناسايى معتبر در محل دفتر شركت تعاونى حاضر تا پس از احراز هويت 

تاريخ انتشار:  1400/06/18طرفين(عضويت متقاضى واهليت نماينده) برگه نمايندگى مربوط توسط مقام مذكور تاييد و برگه ورود به مجمع عمومى براى نماينده صادر گردد.
هيات مديره تعاونى

بـرگ كمپانى  خودرو پـژو پارس مـدل 1394 رنگ 
سـفيد روغنى شـماره پالك ( ايران21  691 د 82) 
به شـماره موتور 139B0105653شـماره شاسـى 
NAAN11FE9FR346878 متعلق به محمد رضا 
مهدى نژاد كوشلوندانى  مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.البرز

اينجانب�ان پرهام پيران فرزند غالمحس�ين 
بش�ماره ملی 1291974202 و غالمحس�ين 
پيران فرزند مهدی به شماره ملی 1140931441 
اعالم ميداريم مسلمان و شيعه بوده و از فرقه 

ضاله بهائيت اعالم برائت مينماييم.

پليس: شليك   به مرد شرور ناخواسته بود 
مأم�ور پلي�س مهرش�هر ك�رج ك�ه ب�راي بازداش�ت 
ناخواس�ته  ب�ود،  ش�ده  عم�ل  وارد  قمه ك�ش  م�رد 
دس�تش ب�ه ماش�ه رف�ت و م�رگ ش�رور رق�م خ�ورد. 
روز گذشته كليپ درگيري پليس با مردي ش��رور به سرعت در 
فضاي مجازي دست به دست شد. دليل انتشار گسترده اين كليپ، 
حادثه  شبانه اي بود كه با مرگ متهم با شليك پليس به سرانجام 
رسيد. براساس تصويری كه از سوي يك ش��هروند فيلمبرداري 
شده، يكي از مأموران پليس متهم را روي زمين خوابانده و تالش 
مي كند كه وي را مهار كند، اما بلند ش��دن صداي گلوله نش��ان 
مي دهد كه وي در كارش موفق نب��وده و حادثه با مرگ متهم به 

سرانجام مي رسد. 
همين اتفاق به شكل گيري هجمه اي عليه پليس منجر و چرايي 
وقوع حادثه مطرح شد. اولين پرسش درباره علت درگيري پليس 
و متهم بود و پرسش ديگر اينكه مرد فوت شده مرتكب هر رفتاري 
هم شده باشد، نبايد اينگونه در مأل عام و به آن شيوه هدف شليك 

گلوله قرار مي گرفت.
 سردار عباس��علي محمديان، فرمانده انتظامي اس��تان البرز در 
اين باره اين طور توضيح داد: اين اتفاق در منطقه مهرش��هر كرج 
روي داده است. ساعت 20: 20 شنبه 1۳ شهريور به پليس خبر 
رسيد كه مردي شرور در مهرشهر قمه كش��يده و عربده كشي و 
قدرت نمايي مي كند كه مأموران كالنتري 22 مهرشهر در محل 
حاضر مي شوند. در بررسي هاي ميداني معلوم مي شود كه متهم 

عالوه بر اينكه با قمه كش��ي نظم عمومي را مختل كرده، به چهار 
شهروند از جمله يك زن نيز آسيب  رسانده و به اموال مردم از جمله 
يك سوپرماركت خسارت وارد كرده است. مأمور پليس همزمان 
با حضور در محل ابتدا متهم را به آرامش دعوت مي كند، اما او به 
پليس حمله ور می ش��ود كه مأمور در يك اقدام ضربتي متهم را 
زمين گير مي كند و در حالي كه تالش مي كرد به متهم دستبند 
بزند و احتمال خلع سالح پليس از سوي افراد شرور مي رفت، به 
صورت سهوي گلوله شليك  می شود و به متهم برخورد مي كند.  
س��ردار محمديان همچنين گفت كه كليپ منتشر شده بخش 
تقطيع شده اي از فيلم اس��ت كه روي آن مانور داده مي شود، در 
حالي ك��ه در فيلم كامل، متهم با ش��رارت به ش��هروندان حمله 
مي كند كه فيلم كامل آن منتشر خواهد شد. وي همچنين گفت 
كه متهم هفت سابقه نزاع داشته كه تحقيقات بيشتر در اين باره 

جريان دارد. 
   زدن يا نزدن؟

عده اي از مأموران پليس همواره راه پله هاي دادسرا و دادگاه ها را باال 
و پايين مي كنند. اين دسته از مأموران كساني هستند كه در جريان 
درگيري با مخالن امنيت دست شان روي ماشه رفته و مجرمان با 
شليك پليس يا زخمي شده اند يا به كام مرگ رفته اند. مجروح  شدن 
مجرم يا مرگ آنها در اين پرونده ها، اما پايان ماجرا نيست. هرچند 
خواسته عموم مردم از پليس برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم است، 
اما اين موضوع اليه هاي ديگري دارد كه در معرض عموم قرار ندارد و 

آن هم پاسخگويي پليس به چرايي شليك هايي است كه رقم خورده 
است. آنها بايد در دادسرا و در صورت قانع نشدن بازپرس در دادگاه 
به چرايي شليك هاي خود پاسخ دهند. اضافه كنيد به اين موضوع 
چرايي ش��ليك نكردن ها را. به اين مضمون كه اگر مأمور پليس در 
صحنه  سرقت حاضر شود و تالش او و شليك نكردن وي منجر به فرار 

مجرم شود بابت همين شليك نكردن هم بايد پاسخگو باشد. 
در ماده يك قانون به كار گيري سالح آمده است كه مأمورين مسلح،   
كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم 
يا در مقام ضابط قوه قضائيه به  تفتيش، تحقيق و كش��ف جرايم و 
اجراي احكام قضايي يا  ساير مأموريت هاي محوله، مجاز به حمل و 
به كارگيري سالح هستند، مؤظفند هنگام استفاده از سالح در موارد 

ضروري تمامی ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت كنند. 
در ماده سه، شرايط به كار گيري سالح از سوي پليس آمده است، 
از جمله اينكه براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سالح سرد يا 
گرم به آنان حمله كرده، براي دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر 
كه بدون سالح حمله می كنند، ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه 
بدون به كارگيري سالح مدافعه شخصي امكان نداشته باشد، در 
صورتي كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد 
حمله واقع شده اند و جان آنان در خطر است، براي حفظ سالحي 

كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان است.
 در  تبصره سه اين قانون نيز آمده است، مأمورين مسلح در كليه 
موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از س��الح استفاده 

كنند كه اوالً چاره اي جز به كارگيري س��الح  نداشته باشند، ثانياً 
در صورت امكان مراتب:  الف - تير هوايي، ب - تيراندازي كمر به 

پايين و ج - تيراندازي كمر به باال را رعايت كنند. 


