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عامالن جنايت 
در باغ فرحزاد محاكمه شدند

م�ردان افغ�ان ك�ه مته�م هس�تند زن ج�وان را در يك�ي از 
باغ ه�اي فرح�زاد م�ورد آزار ق�رار داده ان�د محاكم�ه ش�دند. 
به گزارش جوان، سال ۹۸ زن جواني به اداره پليس رفت و از چند مرد 
افغان به اتهام آزار شكايت كرد. او در توضيح به مأموران گفت: »من و 
شوهرم وضع مالي خوبي داريم. مدتي قبل تصميم گرفتيم خانه مان 
را بفروشيم و يك خانه وياليي در غرب تهران بخريم. براي انجام اين 
كار در س��ايت هاي اينترنتي دنبال ملكي مناسب بوديم كه يك خانه 
وياليي را حوالي فرحزاد پيدا كردم. ب��ا صاحب آگهي كه مردي بنگاه 
دار بود قرار گذاش��تم و به مالقاتش رفتم. آن مرد كه احد نام داش��ت 
و بعدها متوجه شدم افغان اس��ت، خانه مورد نظر را نشان داد سپس 
پيش��نهاد داد تا از خانه باغي در همان حوالي بازديد كنم. او مي گفت 
خانه باغ ملكي موروثي است و ورثه آن در خارج از كشور هستند. قبول 
كردم و همراه او به خانه باغ رفتم. « زن جوان ادامه داد: »حوالي عصر 
بود كه مقابل خانه باغ رسيديم. يك لحظه ترديد كردم و مي خواستم 
برگردم تا با همسرم تماس بگيرم، اما مرد بنگاه دار يكباره مرا به داخل 
آن باغ هل داد. آنجا بود كه فهميدم گرفتار ش��ش مرد افغان شده ام. 
آنها وقتي مرا ديدند به طرفم حمله كردند و بي رحمانه مرا آزار دادند. « 
بعد از طرح اين شكايت، مأموران تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز 
كردند و مرد بنگاهداري  را مورد تحقيق قرار دادند. او احد را شناخت و 
سرانجام در يك قرار صوري با احد وي بازداشت شد. متهم بعد از كامل 
شدن تحقيقات راهي زندان ش��د و تالش براي دستگيري همدستان 
وي ادامه داشت، اما ردي از آنها به دست نيامد. به اين ترتيب پرونده به 
شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در جلسه 
رسيدگي شاكي در جايگاه ايستاد و گفت: »آن روز وقتي مردان افغان 
به من حمله كردن��د مقاومت كردم. آنها فيلمي را نش��ان دادند كه از 
ترس تسليم خواس��ته شيطاني شان ش��دم. در آن فيلم مردان افغان 
مي خواستند دختري جواني را آزار دهند، اما آن دختر مقاومت كرد. 
آنها هم دختر جوان را به خاطر رفتارش به قتل رساندند و جسدش را 
دفن كردند. « شاكي در حالي كه اش��ك مي ريخت، گفت: »وقتي آن 
فيلم را ديدم از ترس به خودم مي لرزيدم. خيلي التماس كردم كه مرا 
رها كنند، اما آنها ساعت ها مرا شكنجه كردند و حوالي ساعت ۱۱ شب 
رهايم كردند. سپس با تهديد خواستند در اين باره با كسي حرفي نزنم 
وگرنه مرا هم خواهند كشت. وقتي به خانه برگشتم و همسرم مرا ديد 
اصرار كرد حقيقت را بگويم. او با شنيدن حرف هايم خواست به اداره 
پليس برويم كه قبول كردم. « با اين ادعا، پرونده براي تحقيقات بيشتر 
و دستگيري ديگر متهمان به دادس��را ارجاع شد تا اينكه شش متهم 
ديگر شناسايي و بازداشت ش��دند. متهمان جرمشان را انكار كردند و 
تنها يكي از آنها گفت: »آن روز احد ش��اكي را ب��ه آن خانه باغ آورد و 
دوستانم او را آزار دادند، اما من فقط نظاره گر بودم و زن جوان را آزار 
ندادم. « با كامل شدن تحقيقات پرونده بار ديگر روي ميز هيئت قضايي 

همان شعبه قرار گرفت. 
با اعالم رسميت جلسه، شاكي در حالي كه اشك مي ريخت، گفت: »در 
اين مدت متوجه شدم متهمان قباًل چند زن و دختر را به همين شيوه 
آزار داده اند. راضي به گذشت نيستم و درخواست اشد مجازات دارم. « 
احد سردسته باند حرف هاي شاكي را انكار كرد، اما يكي از اعضاي باند 
او گفت: » احد دروغ مي گويد. آنها زن جوان را به زور آزار دادند، ولي من 
سعي كردم او را كمك كنم تا از دست دوستانم نجاتش دهم. « در پايان 

هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

عزم ملي براي آگاهي بخشي
 پيامدهاي مصرف مواد مخدر

مواد مخدر در حقيقت سوغات استعمارگراني 
بود كه قصد داشتند با اس��تفاده از افيون مواد 
مخدر، ب��دون هيچگونه زحم��ت و جنگ و 
درگيري به منافع و مطامع و مقاصد شوم خود 
دس��ت پيدا كنند؛ چرا كه خوب مي دانستند 
فردي كه گرفت��ار مواد مخدر ش��ود، ديگر به 
راحتي نمي تواند   مؤثر و فعال و تأثير گذار باشد، 

بلكه به عنصري بي اراده و باري به هر جهت تبديل خواهد شد  كه در مقابل 
فعل و انفعاالت و تغيير و تحوالت جامعه خود، هيچ واكنش مثبتي نشان 

نخواهد داد، بلكه صرفاً به دنبال روزمرگي و باري به هر جهتي خواهد بود. 
مواد مخدر، باليي خانمانسوز و باالتر از آن باليي است كه لطمات و آسيب هاي 
آن به جامعه نيز سرايت مي كند و باعث مي شود كه جامعه را نيز با مشكالت 
و گرفتاري هاي فراواني روبه رو سازد. مواد مخدر شايد به ظاهر تنها يك فرد 
را گرفتار كند و مبتال سازد ولي در حقيقت اين بال همچون ويروسي مهلك 
و كش��نده، بقيه افراد خانواده و به طور مستقيم و غير مس��تقيم اطرافيان و 
همسايه ها  را  درگير مشكالتي خواهد كرد؛ چرا كه افراد معتاد پس از مدتي 
به دليل باالرفتن هزينه مصرفشان و عدم تمكين مالي الزم مجبور به سرقت، 
دزدي و به اصطالح باال كش��يدن مال اطرافيان مي ش��وند كه اين قضيه هم 
شامل خانواده، هم بستگان و هم همسايه ها آنها مي شود. بماند از نظر رواني، 
روحي، اجتماعي اين معضل بزرگ چه آسيب هاي بزرگي را به فرد و جامعه 

وارد خواهد كرد. 
مواد مخدر معضل و مصيبت شومي است كه همچون موريانه از درون زندگي 

افراد معتاد و حتي در بسياري از موارد خانواده و فرزندان آنها را از بين مي برد. 
اعتياد به مواد مخدر همچون گرفتار شدن در مردابي است كه اگر فرد معتاد 
براي نجات خود تالش نكند، هر لحظه بيشتر در اين مرداب متعفن فرو مي رود 

و حتي در برخي موارد برخي اطرافيان را نيز با خود پايين مي كشد. 
مواد مخدر امروز از حقايق تلخ و بغرنجي است كه به راحتي مي توان در اطراف 
خود شاهد صحنه هايي فجيع از جمع شدن تعدادي معتاد در گوشه هايي از 
شهرهايمان باشيم.  مواد مخدر سوغات فرهنگ منحط غرب براي به قهقرا 
كشاندن نوجوانان و جوانان ما است؛ چرا كه فردي كه آلوده مواد مخدر مي شود 
ديگر نمي تواند به فكر تعالي و ترقي خود و كشورش باشد، بلكه مسير زندگي 
و انديشيدن او دگرگون مي شود.  امروز بيش از هر چيز ديگري الزم است كه 
خانواده ها و نوجوانان و جوانان از مصائب و گرفتاري هاي اين بالي خانمانسور 
آگاه كرد و حقايق و واقعيت هاي تلخ اين بالي كشنده را بازگو كرد تا همگان 
بدانند كه مواد مخدر عفريتي است كه فرجامي تلخ و كشنده و نا اميد كننده 
دارد.  همه سازمان ها و نهاد هاي مسئول بايد در اين خصوص با عزمي ملي ورود 
كنند و هر چه بيشتر و بهتر تبعات و عواقب ناخوشايند اين بالي خانمانسوز را به 

نحو الزم و بايسته و تأثير گذار براي جامعه هدف اطالع رساني كنند. 
*جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ

دستگيري سارقي كه به خانه
 خواهر  دوستش دستبرد زده بود 

س�ارق س�ابقه داري ك�ه ب�ا تهدي�د چاق�و طاله�اي خواه�ر 
افت�اد.  ب�ه دام  را س�رقت كرده ب�ود  از دوس�تانش  يك�ي 
به گزارش جوان ، فرمانده انتظامي شهرس��تان ري با اعالم اين خبر گفت: 
شامگاه شانزدهم ش��هريورماه خانمي به كالنتري ۱74 قيام دشت تماس 
گرفت و از سرقت منزلش از سوي مرد آشنايي خبر داد.  وقتي مأموران به محل 
حادثه رفتند ، شاكي گفت: در حال استراحت در منزل بودم و خانواده ام حضور 
نداش��تند كه مردي از روي ديوار وارد منزل ما شد. وقتي وارد خانه مان شد 
ديدم دوست برادرم است كه با تهديد تمامي طالها ، ساعت و 30 ميليون تومان 
پول نقد كه در خانه داشتم سرقت كرد و از محل گريخت.  سرهنگ دوستعلي 
جليليان افزود: در بررسي هاي پليسي مشخص شد كه متهم سابقه دار بوده 
و به مصرف مواد مخدراعتياد دارد و اخيراً از زندان آزاد شده است و همچنين 
مشخص شد سارق با استفاده از يك دستگاه موتورسيكلت سرقتي به محل 
سرقت مراجعه كرده است.  بدين ترتيب تحقيقات براي دستگيري سارق آغاز 
شد كه خيلي زود مأموران مخفيگاه متهم را شناسايي و وي را بازداشت كردند.    
وي با اشاره به اينكه موتورسيكلتي كه متهم با استفاده از آن به محل سرقت 
حاضر شده بود، توقيف شد، اضافه كرد: متهم پس از اعتراف به جرمش براي 

تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 

مرد جواني كه متهم اس�ت همس�رش 
را ب�ه خاط�ر مهري�ه اش به قص�د قتل 
ب�ا ضرب�ات چاقو زخم�ي كرده اس�ت ، 
پ�س از دس�تگيري مدع�ي ش�د ك�ه 
همس�رش خودزن�ي ك�رده اس�ت. 
به گزارش جوان ، اوايل تيرماه امسال بود كه 
مردي در تهران با اداره پليس تماس گرفت 
و درگيري خونين زن و مردي را در نزديكي 

دو راهي قلهك گزارش داد. 
وقتي مأم��وران پليس به محل رس��يدند 
مش��اهده كردن��د زن جوان��ي ب��ا اصابت 
ضربات چاقو بي هوش ش��ده و  روي زمين 

افتاده است. 
همزمان با انتقال پيكر نيمه جان زن جوان به 
بيمارستان مأموران پليس از شاهدان عيني 
تحقيق كردند.  مردي كه موضوع را به پليس 
خبر داده بود، گفت: داخل رستوران نشسته 
بودم كه صداي داد و فريادي از داخل خيابان 
به گوشم رسيد. فكر كردم تصادفي رخ داده 
است كه به سرعت به داخل خيابان آمدم و 

ديدم زن و م��ردي داخل خودروي پژو 206 
خاكس��تري با هم درگي��ر ش��ده اند. براي 
ميانجيگري به آنها نزديك شدم كه ديدم مرد 
جوان با چاقو ضربه به زن جوان زد و بعد او را 
از داخل خودرو به بيرون پرت كرد. مرد جوان 
وقتي مرا ديد تهديد كرد كه به او نزديك نشوم 

و بعد هم با خودرواش فرار كرد. 
   درگيري براي مهريه 

بررس��ي هاي مأموران پليس نشان داد زن 
زخمي ك��ه در يك قدمي مرگ ق��رار دارد 
روز حادثه با شوهرش درگير و زخمي شده 
اس��ت.  در حالي كه تحقيق��ات درباره اين 
حادثه ادامه داشت مأموران پليس دريافتند 
زن زخمي پس از چن��د روز از مرگ نجات 
يافته و به هوش آمده اس��ت. زن جوان بعد 
از بهبودي نس��بي به مأم��وران گفت: من 
مهماندار هواپيما هستم . مدتي است من و 
شوهرم با هم اختالف داريم و او قصد دارد از 
من جدا شود و مي گويد مهريه ام را بايد به او 
ببخشم، اما من قبول نمي كردم. روز حادثه 

سر همين موضوع با هم درگير شديم كه مرا 
تهديد به قتل كرد و بعد هم با چاقو به من 
ضربه زد تا مرا به قتل برساند، اما زنده ماندم. 
پس از اين مأموران پليس تحقيقات براي 
دستگيري متهم را آغاز كردند تا اينكه چند 
روز قبل موفق شدند متهم را دستگير كنند. 
وي در بازجويي ها منكر جرم خود شد و در 
ادعايي گفت: من و همسرم با هم اختالف 
داشتيم و هميش��ه هم درباره مهريه با هم 
مش��اجره مي كرديم. آن روز داخل خودرو 
دوباره با هم درگير ش��ديم كه او شروع به 
خودزني كرد و االن هم از من به اتهام اقدام به 

قتل شكايت كرده است. 
در حالي كه بررس��ي هاي اوليه حكايت از 
آن دارد ضربات وارده به زن جوان دگر زني 
بوده است نه خود زني ، متهم براي تحقيقات 
بيشتر به دستور قاضي حبيب اهلل صادقي، 
بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور جنايي 
تهران در اختي��ار كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

درگيري را قبول دارم ، ضربات چاقو را نه !

آگهى آرا هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان
نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 
13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان سامان مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد :
امالك واقع در ابنيه سامان بشماره پالك ثبتى 71 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :  
ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ     2966 فرعى بنام آقاى امين قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس

يكباب 
خانه به مساحت 175,67 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .

ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ  2966 فرعى بنام آقاى حميد قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس
يكباب 

خانه به مساحت 175,67  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .
ــبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت  ــوادجانى فرزند اسداله نس 2979 فرعى بنام آقاى على صدرى س

154,20 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى خانم ام نساء سدهى.
امالك واقع در شهر سامان ( قريه سامان ) بشماره پالك ثبتى 72 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و 
فرعى ذيل : 351  فرعى بنام آقاى اقاى داود ابراهيميان سامانى فرزند نعمت اله نسبت به  ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 217,49 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى نوراله رعيت سامانى 
ــامان ( مزرعه الغدنبه ) بشماره پالك ثبتى 78 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش  .امالك واقع در شهر س
ده و فرعى ذيل :284 فرعى بنام آقاى غالمرضا چهل گردى سامانى فرزند محمد نسبت به ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 484,91 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى عبداله چهل گردى 
ــماره پالك ثبتى 81 اصلى چهارمحال و  سامانيامالك واقع در شهر سامان ( مزرعه گركاچى سامان ) بش

بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت  339 فرعى اقاى داود سيدعلى سامانى فرزند خليل نسبت به  شش

205,50 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده .
ــدانگ يك باب خانه به مساحت  ــيد على سامانى فرزند خليل نسبت به شش 342 فرعى بنام آقاى داود س

148,33 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
346 فرعى بنام آقاى داود سيد على سامانى فرزند خليل نسبت به ششدانگ يكباخانه بمساحت 231,21 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
امالك واقع قريه صادق آباد بشماره پالك ثبتى 268 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :

ــبت به 195280 سهم مشاع از  225 فرعى بنام آقاى اسداله عباس پور صادق آبادى فرزند حسينقلى نس
542337  سهم ششدانگ يك درب 

ــجر واقع در  مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب  باغ مش
رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 

شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث 
مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .

225 فرعى بنام آقاى ناصر كرمى صادق آبادى فرزند عباس نسبت به 195280 سهم مشاع از 542337 سهم 
ششدانگ يك درب باغ مشجر واقع در مزرعه كهريز 

چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 
شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .225 فرعى بنام خانم 
زهرا گنجى زاده فرزند اكبر نسبت به 151777  سهم مشاع ز542337 سهم ششدانگ يك درب باغ مشجر 
واقع در مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده 
ــاحت 54233,70 متر مربع از مالكين رسمى پالك  رود طبق قانون ملى شدن آبها و نحوه انجام آن بمس
فوقامالك واقع در قريه چم خرم بشماره پالك ثبتى 1580 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى 
هاى ذيل136 فرعى بنام آقاى مجيد كبيرى سامانى فرزند اقا رحيم نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
وياليى بمساحت 251,42 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.137 فرعى بنام آقاى حميدرضا ايزدى شورابى فرزند لطف اله نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان نيمه 
تمام بمساحت 303,46  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت 
به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلى آگهى و در صورتى كه 
اشخاص ذينفع به آراى صادره اعتراضى داشته باشند بايد تا دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از 
تاريخ الصاق آگهى در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تسليم و رسيد اخذ نمايند.   
معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  
و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت 
، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است . در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، 
گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت 

مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
تاريخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/6/20 تاريخ انتشار نوبت دوم :يك شنبه 1400/7/4

محمد على رضايى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

مفقودى 
ــال وبنچاق  ــل وانتق ــى وتاييديه نق ــه قطع ــرگ كمپانى وبرگ ــبز وب برگ س
ــى ــماره شاس ــدل 1386 به ش ــس اى م ــى ال ايك ــوارى پرايدج ــند س  س

S1412286125599
وشماره موتور2015794

ــت. ــاقط اس ــود گرديده وازدرجه اعتبار س ــران 59 مفق  وپالك388د24 اي
گلستان

مفقودى 
 سند وبرگ سبزسوارى پژو 206sd tu5مدل 1396 سفيد روغنى به شماره موتور 

167B0033068
وشماره شاسى

NAAp41FE2HJ039523
ــماره پالك446ج14 ايران 59 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است  وش

گلستان

مفقودى 
سند و برگ سبز سوارى پژو پارس XU7 مدل 

1392 خاكسترى-متاليك به شماره موتور
124K0245674 و شماره شاسى

NAAN01CA3DH689036 و شماره پالك 224 ج 57 ايران 59 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

گلستان

مفقودى 
ــى بشماره  ــتغال به كار مهندس ــناد مدارك پروانه اش اس
ــت 133010979  ــماره عضوي 1330005215 و ش
محمدعلى نوزادى خواجه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.
 تبريز

مفقودى 
سند و برگ سبز سوارى پژو پارس XU7 مدل 

1392 خاكسترى-متاليك به شماره موتور
124K0245674 و شماره شاسى

NAAN01CA3DH689036 و شماره پالك 224 ج 57 ايران 59 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

گلستان

آگهى آرا هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان
نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 
13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان سامان مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد :
امالك واقع در ابنيه سامان بشماره پالك ثبتى 71 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :  
ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ     2966 فرعى بنام آقاى امين قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس

يكباب 
خانه به مساحت 175,67 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .

ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ  2966 فرعى بنام آقاى حميد قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس
يكباب 

خانه به مساحت 175,67  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .
ــبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت  ــوادجانى فرزند اسداله نس 2979 فرعى بنام آقاى على صدرى س

154,20 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى خانم ام نساء سدهى.
امالك واقع در شهر سامان ( قريه سامان ) بشماره پالك ثبتى 72 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و 
فرعى ذيل : 351  فرعى بنام آقاى اقاى داود ابراهيميان سامانى فرزند نعمت اله نسبت به  ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 217,49 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى نوراله رعيت سامانى 
ــامان ( مزرعه الغدنبه ) بشماره پالك ثبتى 78 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش  .امالك واقع در شهر س
ده و فرعى ذيل :284 فرعى بنام آقاى غالمرضا چهل گردى سامانى فرزند محمد نسبت به ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 484,91 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى عبداله چهل گردى 
ــماره پالك ثبتى 81 اصلى چهارمحال و  سامانيامالك واقع در شهر سامان ( مزرعه گركاچى سامان ) بش

بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت  339 فرعى اقاى داود سيدعلى سامانى فرزند خليل نسبت به  شش

205,50 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده .
ــدانگ يك باب خانه به مساحت  ــيد على سامانى فرزند خليل نسبت به شش 342 فرعى بنام آقاى داود س

148,33 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
346 فرعى بنام آقاى داود سيد على سامانى فرزند خليل نسبت به ششدانگ يكباخانه بمساحت 231,21 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
امالك واقع قريه صادق آباد بشماره پالك ثبتى 268 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :

ــبت به 195280 سهم مشاع از  225 فرعى بنام آقاى اسداله عباس پور صادق آبادى فرزند حسينقلى نس
542337  سهم ششدانگ يك درب 

ــجر واقع در  مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب  باغ مش
رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 

شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث 
مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .

225 فرعى بنام آقاى ناصر كرمى صادق آبادى فرزند عباس نسبت به 195280 سهم مشاع از 542337 سهم 
ششدانگ يك درب باغ مشجر واقع در مزرعه كهريز 

چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 
شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .225 فرعى بنام خانم 
زهرا گنجى زاده فرزند اكبر نسبت به 151777  سهم مشاع ز542337 سهم ششدانگ يك درب باغ مشجر 
واقع در مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده 
ــاحت 54233,70 متر مربع از مالكين رسمى پالك  رود طبق قانون ملى شدن آبها و نحوه انجام آن بمس
فوقامالك واقع در قريه چم خرم بشماره پالك ثبتى 1580 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى 
هاى ذيل136 فرعى بنام آقاى مجيد كبيرى سامانى فرزند اقا رحيم نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
وياليى بمساحت 251,42 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.137 فرعى بنام آقاى حميدرضا ايزدى شورابى فرزند لطف اله نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان نيمه 
تمام بمساحت 303,46  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت 
به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلى آگهى و در صورتى كه 
اشخاص ذينفع به آراى صادره اعتراضى داشته باشند بايد تا دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از 
تاريخ الصاق آگهى در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تسليم و رسيد اخذ نمايند.   
معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  
و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت 
، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است . در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، 
گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت 

مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
تاريخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/6/20 تاريخ انتشار نوبت دوم :يك شنبه 1400/7/4

محمد على رضايى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

مفقودى 
ــال وبنچاق  ــل وانتق ــى وتاييديه نق ــه قطع ــرگ كمپانى وبرگ ــبز وب برگ س
ــى ــماره شاس ــدل 1386 به ش ــس اى م ــى ال ايك ــوارى پرايدج ــند س  س

S1412286125599
وشماره موتور2015794

ــت. ــاقط اس ــود گرديده وازدرجه اعتبار س ــران 59 مفق  وپالك388د24 اي
گلستان

مفقودى 
 سند وبرگ سبزسوارى پژو 206sd tu5مدل 1396 سفيد روغنى به شماره موتور 

167B0033068
وشماره شاسى

NAAp41FE2HJ039523
ــماره پالك446ج14 ايران 59 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است  وش

گلستان

مفقودى 
سند و برگ سبز سوارى پژو پارس XU7 مدل 

1392 خاكسترى-متاليك به شماره موتور
124K0245674 و شماره شاسى

NAAN01CA3DH689036 و شماره پالك 224 ج 57 ايران 59 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

گلستان

مفقودى 
ــى بشماره  ــتغال به كار مهندس ــناد مدارك پروانه اش اس
ــت 133010979  ــماره عضوي 1330005215 و ش
محمدعلى نوزادى خواجه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.
 تبريز

مفقودى 
سند و برگ سبز سوارى پژو پارس XU7 مدل 

1392 خاكسترى-متاليك به شماره موتور
124K0245674 و شماره شاسى

NAAN01CA3DH689036 و شماره پالك 224 ج 57 ايران 59 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

گلستان

آگهى آرا هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان
نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 
13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان سامان مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد :
امالك واقع در ابنيه سامان بشماره پالك ثبتى 71 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :  
ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ     2966 فرعى بنام آقاى امين قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس

يكباب 
خانه به مساحت 175,67 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .

ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ  2966 فرعى بنام آقاى حميد قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس
يكباب 

خانه به مساحت 175,67  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .
ــبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت  ــوادجانى فرزند اسداله نس 2979 فرعى بنام آقاى على صدرى س

154,20 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى خانم ام نساء سدهى.
امالك واقع در شهر سامان ( قريه سامان ) بشماره پالك ثبتى 72 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و 
فرعى ذيل : 351  فرعى بنام آقاى اقاى داود ابراهيميان سامانى فرزند نعمت اله نسبت به  ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 217,49 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى نوراله رعيت سامانى 
ــامان ( مزرعه الغدنبه ) بشماره پالك ثبتى 78 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش  .امالك واقع در شهر س
ده و فرعى ذيل :284 فرعى بنام آقاى غالمرضا چهل گردى سامانى فرزند محمد نسبت به ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 484,91 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى عبداله چهل گردى 
ــماره پالك ثبتى 81 اصلى چهارمحال و  سامانيامالك واقع در شهر سامان ( مزرعه گركاچى سامان ) بش

بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت  339 فرعى اقاى داود سيدعلى سامانى فرزند خليل نسبت به  شش

205,50 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده .
ــدانگ يك باب خانه به مساحت  ــيد على سامانى فرزند خليل نسبت به شش 342 فرعى بنام آقاى داود س

148,33 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
346 فرعى بنام آقاى داود سيد على سامانى فرزند خليل نسبت به ششدانگ يكباخانه بمساحت 231,21 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
امالك واقع قريه صادق آباد بشماره پالك ثبتى 268 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :

ــبت به 195280 سهم مشاع از  225 فرعى بنام آقاى اسداله عباس پور صادق آبادى فرزند حسينقلى نس
542337  سهم ششدانگ يك درب 

ــجر واقع در  مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب  باغ مش
رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 

شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث 
مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .

225 فرعى بنام آقاى ناصر كرمى صادق آبادى فرزند عباس نسبت به 195280 سهم مشاع از 542337 سهم 
ششدانگ يك درب باغ مشجر واقع در مزرعه كهريز 

چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 
شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .225 فرعى بنام خانم 
زهرا گنجى زاده فرزند اكبر نسبت به 151777  سهم مشاع ز542337 سهم ششدانگ يك درب باغ مشجر 
واقع در مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده 
ــاحت 54233,70 متر مربع از مالكين رسمى پالك  رود طبق قانون ملى شدن آبها و نحوه انجام آن بمس
فوقامالك واقع در قريه چم خرم بشماره پالك ثبتى 1580 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى 
هاى ذيل136 فرعى بنام آقاى مجيد كبيرى سامانى فرزند اقا رحيم نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
وياليى بمساحت 251,42 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.137 فرعى بنام آقاى حميدرضا ايزدى شورابى فرزند لطف اله نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان نيمه 
تمام بمساحت 303,46  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت 
به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلى آگهى و در صورتى كه 
اشخاص ذينفع به آراى صادره اعتراضى داشته باشند بايد تا دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از 
تاريخ الصاق آگهى در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تسليم و رسيد اخذ نمايند.   
معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  
و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت 
، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است . در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، 
گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت 

مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
تاريخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/6/20 تاريخ انتشار نوبت دوم :يك شنبه 1400/7/4

محمد على رضايى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

مفقودى 
ــال وبنچاق  ــل وانتق ــى وتاييديه نق ــه قطع ــرگ كمپانى وبرگ ــبز وب برگ س
ــى ــماره شاس ــدل 1386 به ش ــس اى م ــى ال ايك ــوارى پرايدج ــند س  س

S1412286125599
وشماره موتور2015794

ــت. ــاقط اس ــود گرديده وازدرجه اعتبار س ــران 59 مفق  وپالك388د24 اي
گلستان

مفقودى 
 سند وبرگ سبزسوارى پژو 206sd tu5مدل 1396 سفيد روغنى به شماره موتور 

167B0033068
وشماره شاسى

NAAp41FE2HJ039523
ــماره پالك446ج14 ايران 59 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است  وش

گلستان

مفقودى 
سند و برگ سبز سوارى پژو پارس XU7 مدل 

1392 خاكسترى-متاليك به شماره موتور
124K0245674 و شماره شاسى

NAAN01CA3DH689036 و شماره پالك 224 ج 57 ايران 59 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

گلستان

مفقودى 
ــى بشماره  ــتغال به كار مهندس ــناد مدارك پروانه اش اس
ــت 133010979  ــماره عضوي 1330005215 و ش
محمدعلى نوزادى خواجه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.
 تبريز

مفقودى 
سند و برگ سبز سوارى پژو پارس XU7 مدل 

1392 خاكسترى-متاليك به شماره موتور
124K0245674 و شماره شاسى

NAAN01CA3DH689036 و شماره پالك 224 ج 57 ايران 59 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

گلستان

آگهى آرا هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان
نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 
13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان سامان مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد :
امالك واقع در ابنيه سامان بشماره پالك ثبتى 71 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :  
ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ     2966 فرعى بنام آقاى امين قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس

يكباب 
خانه به مساحت 175,67 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .

ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ  2966 فرعى بنام آقاى حميد قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس
يكباب 

خانه به مساحت 175,67  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .
ــبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت  ــوادجانى فرزند اسداله نس 2979 فرعى بنام آقاى على صدرى س

154,20 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى خانم ام نساء سدهى.
امالك واقع در شهر سامان ( قريه سامان ) بشماره پالك ثبتى 72 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و 
فرعى ذيل : 351  فرعى بنام آقاى اقاى داود ابراهيميان سامانى فرزند نعمت اله نسبت به  ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 217,49 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى نوراله رعيت سامانى 
ــامان ( مزرعه الغدنبه ) بشماره پالك ثبتى 78 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش  .امالك واقع در شهر س
ده و فرعى ذيل :284 فرعى بنام آقاى غالمرضا چهل گردى سامانى فرزند محمد نسبت به ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 484,91 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى عبداله چهل گردى 
ــماره پالك ثبتى 81 اصلى چهارمحال و  سامانيامالك واقع در شهر سامان ( مزرعه گركاچى سامان ) بش

بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت  339 فرعى اقاى داود سيدعلى سامانى فرزند خليل نسبت به  شش

205,50 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده .
ــدانگ يك باب خانه به مساحت  ــيد على سامانى فرزند خليل نسبت به شش 342 فرعى بنام آقاى داود س

148,33 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
346 فرعى بنام آقاى داود سيد على سامانى فرزند خليل نسبت به ششدانگ يكباخانه بمساحت 231,21 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
امالك واقع قريه صادق آباد بشماره پالك ثبتى 268 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :

ــبت به 195280 سهم مشاع از  225 فرعى بنام آقاى اسداله عباس پور صادق آبادى فرزند حسينقلى نس
542337  سهم ششدانگ يك درب 

ــجر واقع در  مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب  باغ مش
رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 

شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث 
مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .

225 فرعى بنام آقاى ناصر كرمى صادق آبادى فرزند عباس نسبت به 195280 سهم مشاع از 542337 سهم 
ششدانگ يك درب باغ مشجر واقع در مزرعه كهريز 

چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 
شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .225 فرعى بنام خانم 
زهرا گنجى زاده فرزند اكبر نسبت به 151777  سهم مشاع ز542337 سهم ششدانگ يك درب باغ مشجر 
واقع در مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده 
ــاحت 54233,70 متر مربع از مالكين رسمى پالك  رود طبق قانون ملى شدن آبها و نحوه انجام آن بمس
فوقامالك واقع در قريه چم خرم بشماره پالك ثبتى 1580 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى 
هاى ذيل136 فرعى بنام آقاى مجيد كبيرى سامانى فرزند اقا رحيم نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
وياليى بمساحت 251,42 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.137 فرعى بنام آقاى حميدرضا ايزدى شورابى فرزند لطف اله نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان نيمه 
تمام بمساحت 303,46  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت 
به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلى آگهى و در صورتى كه 
اشخاص ذينفع به آراى صادره اعتراضى داشته باشند بايد تا دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از 
تاريخ الصاق آگهى در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تسليم و رسيد اخذ نمايند.   
معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  
و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت 
، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است . در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، 
گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت 

مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
تاريخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/6/20 تاريخ انتشار نوبت دوم :يك شنبه 1400/7/4

محمد على رضايى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

مفقودى 
ــال وبنچاق  ــل وانتق ــى وتاييديه نق ــه قطع ــرگ كمپانى وبرگ ــبز وب برگ س
ــى ــماره شاس ــدل 1386 به ش ــس اى م ــى ال ايك ــوارى پرايدج ــند س  س

S1412286125599
وشماره موتور2015794

ــت. ــاقط اس ــود گرديده وازدرجه اعتبار س ــران 59 مفق  وپالك388د24 اي
گلستان

مفقودى 
 سند وبرگ سبزسوارى پژو 206sd tu5مدل 1396 سفيد روغنى به شماره موتور 

167B0033068
وشماره شاسى

NAAp41FE2HJ039523
ــماره پالك446ج14 ايران 59 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است  وش
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گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
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ــى بشماره  ــتغال به كار مهندس ــناد مدارك پروانه اش اس
ــت 133010979  ــماره عضوي 1330005215 و ش
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گلستان

آگهى آرا هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان
نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 
13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان سامان مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد :
امالك واقع در ابنيه سامان بشماره پالك ثبتى 71 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :  
ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ     2966 فرعى بنام آقاى امين قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس

يكباب 
خانه به مساحت 175,67 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .

ــبت به دو و نيم دانگ مشاع از ششدانگ  2966 فرعى بنام آقاى حميد قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نس
يكباب 

خانه به مساحت 175,67  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى پرويز قطره سامانى .
ــبت به ششدانگ يكباب خانه بمساحت  ــوادجانى فرزند اسداله نس 2979 فرعى بنام آقاى على صدرى س

154,20 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى خانم ام نساء سدهى.
امالك واقع در شهر سامان ( قريه سامان ) بشماره پالك ثبتى 72 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و 
فرعى ذيل : 351  فرعى بنام آقاى اقاى داود ابراهيميان سامانى فرزند نعمت اله نسبت به  ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 217,49 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى نوراله رعيت سامانى 
ــامان ( مزرعه الغدنبه ) بشماره پالك ثبتى 78 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش  .امالك واقع در شهر س
ده و فرعى ذيل :284 فرعى بنام آقاى غالمرضا چهل گردى سامانى فرزند محمد نسبت به ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 484,91 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى عبداله چهل گردى 
ــماره پالك ثبتى 81 اصلى چهارمحال و  سامانيامالك واقع در شهر سامان ( مزرعه گركاچى سامان ) بش

بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت  339 فرعى اقاى داود سيدعلى سامانى فرزند خليل نسبت به  شش

205,50 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده .
ــدانگ يك باب خانه به مساحت  ــيد على سامانى فرزند خليل نسبت به شش 342 فرعى بنام آقاى داود س

148,33 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
346 فرعى بنام آقاى داود سيد على سامانى فرزند خليل نسبت به ششدانگ يكباخانه بمساحت 231,21 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على باقرزاده
امالك واقع قريه صادق آباد بشماره پالك ثبتى 268 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :

ــبت به 195280 سهم مشاع از  225 فرعى بنام آقاى اسداله عباس پور صادق آبادى فرزند حسينقلى نس
542337  سهم ششدانگ يك درب 

ــجر واقع در  مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب  باغ مش
رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 

شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث 
مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .

225 فرعى بنام آقاى ناصر كرمى صادق آبادى فرزند عباس نسبت به 195280 سهم مشاع از 542337 سهم 
ششدانگ يك درب باغ مشجر واقع در مزرعه كهريز 

چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده رود طبق قانون ملى 
شدن آبها و نحوه انجام آن بمساحت 54233,70  متر 

مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى وراث مرحوم آقاى اكبر گنجى زاده .225 فرعى بنام خانم 
زهرا گنجى زاده فرزند اكبر نسبت به 151777  سهم مشاع ز542337 سهم ششدانگ يك درب باغ مشجر 
واقع در مزرعه كهريز چاى از مزارع صادق آباد با حق الشرب از آب قنات طبق عرف محل و آب رودخانه زاينده 
ــاحت 54233,70 متر مربع از مالكين رسمى پالك  رود طبق قانون ملى شدن آبها و نحوه انجام آن بمس
فوقامالك واقع در قريه چم خرم بشماره پالك ثبتى 1580 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى 
هاى ذيل136 فرعى بنام آقاى مجيد كبيرى سامانى فرزند اقا رحيم نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
وياليى بمساحت 251,42 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.137 فرعى بنام آقاى حميدرضا ايزدى شورابى فرزند لطف اله نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان نيمه 
تمام بمساحت 303,46  متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على ايزدى چم خرمى 
.بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت 
به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلى آگهى و در صورتى كه 
اشخاص ذينفع به آراى صادره اعتراضى داشته باشند بايد تا دوماه از تاريخ انتشار اولين آگهى در شهرها و از 
تاريخ الصاق آگهى در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تسليم و رسيد اخذ نمايند.   
معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد  
و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك سامان تحويل دهد . در اين صورت اقدامات ثبت 
، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است . در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، 
گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالكيت 

مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
تاريخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/6/20 تاريخ انتشار نوبت دوم :يك شنبه 1400/7/4

محمد على رضايى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان

مفقودى 
ــال وبنچاق  ــل وانتق ــى وتاييديه نق ــه قطع ــرگ كمپانى وبرگ ــبز وب برگ س
ــى ــماره شاس ــدل 1386 به ش ــس اى م ــى ال ايك ــوارى پرايدج ــند س  س

S1412286125599
وشماره موتور2015794

ــت. ــاقط اس ــود گرديده وازدرجه اعتبار س ــران 59 مفق  وپالك388د24 اي
گلستان
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1392 خاكسترى-متاليك به شماره موتور
124K0245674 و شماره شاسى

NAAN01CA3DH689036 و شماره پالك 224 ج 57 ايران 59 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

گلستان

مفقودى 
ــى بشماره  ــتغال به كار مهندس ــناد مدارك پروانه اش اس
ــت 133010979  ــماره عضوي 1330005215 و ش
محمدعلى نوزادى خواجه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.
 تبريز

مفقودى 
سند و برگ سبز سوارى پژو پارس XU7 مدل 
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124K0245674 و شماره شاسى

NAAN01CA3DH689036 و شماره پالك 224 ج 57 ايران 59 مفقود 
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گلستان

بـه   1388 مـدل  سـوارى206  سـبز  بـرگ   
موتـور شـماره  بـه  روغنـى  سـفيد   رنـگ 
شاسـى  شـماره  و    14188011190
NAAp31EG19g223730 وپالك453ج33 ايران 59 

مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط است
 گلستان

كارت ملى اينجانـب محمد بهـادرى فرزند 
يعقوب به شـماره ملى2980609961 صادره 
از كرمان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.   البرز

مفقودى گواهى صالحيت پيمانكارى
 شـركت فنى ومهندسـى ماه افروز دريا با شماره ثبت 
6834 و شناسـه ملى 10800096197 و شـماره مجوز 

14390 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد
                                                         قشـم

سيسـتم:   سـوارى  خـودرو  سـبز  بـرگ  مفقـودى 
پـژو   تيـپ :  405  رنـگ : نقـره اى متاليـك     مـدل:  
 1388  بـه  شـماره انتظامـى   152  ج  59     ايـران 84
 شـماره موتور :   12488107508                                                                  شماره 
شاسى :  NAAM01CA09E108595  به مالكيت خانم معصومه 
جدكاره  به كد ملـى   3160182071 مفقود گرديـده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.                                                                                       هرمزگان

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 

ــماره140060312480004877   ــر راى ش ــون تعيين تكليف براب آيين نامه قان
ــاختمان  ــى اراضى وس ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــه بالمعارض  ــات مالكان ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــاى فاقد س ه
ــى 2121029907 ــد مل ــنامه 880ك ــالرام بشناس ــه پي ــم صديق  خان
 صادره ازگرگان فرزند عيسى متقاضى كالسه پرونده1399114412480002636

در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت247099  متر 
مربع ازپالك 2 اصلى واقع در اراضى يله باغ بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق 
ــه منظوراطالع عموم مراتب در  راى صادره حكايت از تصرفات متقاضى دارد .لذا ب
دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه 
اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/13تاريخ انتشار نوبت1400/6/29

 حجت اهللا تجرى رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان
ازطرف محمدامين صافى

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى
ــال 1400 پروژه ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى واگذار نمايد.  بدينوسيله از   شهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب س
اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در تجديد مناقصه عمومى و دريافت اسناد همراه بامعرفى نامه و مهرشركت به اداره قراردادهاى 
شهردارى اسالمشهر مراجعه نمايند .ضمناً مهلت دريافت و ارسال پيشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود .هزينه درج آگهى در 

روزنامه به عهده برنده تجديد مناقصه عمومى مى باشد.

ف
دي

مدت رديف بودجهموضوع تجديد مناقصه عمومىر
مبلغ سپرده شركت در تجديد مبلغ اعتبار(ريال)صالحيتاجرا

مناقصه عمومى (ريال)

خريد تجهيزات ويژه جمع آورى پسماند وزين 1
اساسنامه مرتبط با موضوع 3ماه37019/5جهت مجتمع صنفى و خدماتى

5/000/000/000250/000/000مناقصه

   2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش،فاقد سپرده و پيشنهاداتى  كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است. 4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند ،سپرده آن ها به ترتيب به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است. 6-چاپ اول: 1400/6/13     7-چاپ دوم:20 /1400/6
8-مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه:از مورخ 20 /1400/6 الى 29 /1400/6

9-مهلت  تحويل اسناد تجديد مناقصه: 30 /1400/6
10-جلسه كميسيون عالى معامالت:ساعت 14:30مورخ 1400/6/31

 محسن حميدى – سرپرست شهردارى اسالمشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه خانم زهرا عليزاده و آقاى شاهرخ چرمچى به عنوان مدير عامل و رييس 
هيات مديره شركت فريمان پرتوى به استناد اوراق استشهاديه جهت دريافت سند 
ــت، سند مالكيت  مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اس
ــماره پالك 271 فرعى از 155 باقيمانده – اصلى  ــدانگ يك باب كارگاه به ش شش
بخش نه مشهد ،مفقود شده است .بابررسى دفتر امالك ،معلوم شد مالكيت نامبرده 
ذيل دفتر شماره 1418 صفحه 95 به شماره 255138 ثبت و سند مالكيت به شماره 
063310 به نام محمود محمد زاده صادر وسپس به موجب سند انتقال 2226 مورخ 
1385/8/25 دفتر 126 مشهد به شركت فريمان پرتوى انتقال گرديده است.دفتر 
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  دام اينستاگرامي پسرجوان
  براي سرقت هاي سريالي 

پسرشيادي كه پس از آشنايي اينستاگرامي 
در دو حادثه جداگانه  يک دختر تنها و يک مرد 
جوان  را به بهانه فروش عتيقه با نسكافه مسموم  
و بي هوش و اموال آنها را سرقت كرده بود تحت 
تعقيب مأموران پلي�س تهران ق�رار گرفت. 
به گزارش جوان ، چند روز قبل به مأموران پليس 
تهران خبر رسيد دختر جواني در خانه اش در يكي 
از خيابان هاي مركزي شهر بي هوش شده و اموالش 

به سرقت رفته است. 
با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس به محل 
حادثه رفتند كه دريافتند دختر جوان كه پروانه 
نام دارد مدتي اس��ت به صورت مستقل زندگي 
مي كرده  است تا اينكه دقايقي قبل خانواده اش به 
خانه اش مي آيند و پيكر نيمه جانش را داخل حمام 
پيدا و براي درمان به بيمارستان منتقل مي كنند. 

     يک قدم تا مرگ 
مأموران پليس در ادامه براي تحقيق به بيمارستان 
رفتند كه يك��ي از اعضاي خان��واده پروانه گفت: 
دخترم كارمند ش��ركتي بود و مدتی اس��ت كه 
به صورت مس��تقل زندگي مي كن��د. او هر چند 
روز يك بار به خانه ما مي آمد و م��ا هم به خانه او 
مي رفتيم و از حال هم با خبر بوديم تا اينكه ساعتي 
قبل يكي از دوستانش با ما تماس گرفت و گفت 
پروانه دو روز اس��ت به محل كارش نرفته و تلفن 
همراهش هم خاموش اس��ت. م��ا خيلي نگران 
شديم و به خانه دخترمان آمديم، اما او در را روي ما 
باز نكرد كه با كمك آتش نشاني قفل در را تخريب 
كرديم و وارد خانه شديم. همه وسايل خانه بهم 
ريخته بود كه حكايت از حادثه اي داشت و خبري 

هم از دخترمان نبود تا اينكه در جستجوي خانه اش 
با پيكر نيمه جان و بي هوش او داخل حمام روبه رو 
شديم . پاها و دست هاي پروانه با پارچه اي به لوله 
دوش حمام بسته بود كه معلوم بود فردي او را به 
عمد بي هوش و اموال خانه اش را سرقت كرده است. 
ما بالفاصله دخترمان را كه در يك قدمي مرگ قرار 
داشت به بيمارستان منتقل كرديم و االن هم در 
بخش مراقبت هاي ويژه با مرگ دس��ت و پنجه 

نرم مي كند. 
     آشنايي در اينستاگرام 

در حالي ك��ه تحقيقات درباره اي��ن حادثه ادامه 
داشت تيم پزش��كي به مأموران پليس خبر داد 
دختر جوان پ��س از چند روز بي ه��وش از مرگ 

نجات يافته و به هوش آمده است. 
بنابراين مأموران دوباره به بيمارستان رفتند و از 
پروانه تحقيق كردند. وي در توضيح ماجرا گفت: 
چند سالي است كارمند شركتي هستم و درآمد 
خوبي هم دارم كه مدتي قبل تصميم گرفتم براي 
خودم خان��ه اي اجاره كنم و به صورت مس��تقل 
زندگي كنم. در اين مدتي كه تنها زندگي مي كردم 
س��رم به كار خودم گرم بود و با كسي هم رفت و 
آمد نداشتم تا اينكه يك ماه قبل در اينستاگرام با 
پسر جواني به نام كامران آشنا شدم كه خودش را 
مهندس معرفي كرد و مدعي بود در يك شركت 

تجاري مشغول به كار و مجرد است. 
ما مدتي با هم ارتباط تلفني و پيامكي داشتيم كه  
او  به من ابراز عالقه كرد و گفت دوست دارد با من 
ازدواج كند. او با حرف هايش مرا فريب داد و من 
هم به او اعتماد كردم. او به من گفت در كار خريد و 

فروش عتيقه و زير خاكي هم فعاليت دارد و از من 
خواست براي اينكه پولدار شويم با او همكاري كنم. 
ما با هم چند باري در بيرون قرار گذاشتيم و حتي 
شام هم در رس��توراني با هم خورديم. خوشحال 
بودم از اينكه با پسر جوان تحصيلكرده و پولداري 
آشنا شده ام تا اينكه چند روز قبل از حادثه به من 
گفت مقداري سكه و عتيقه دارد و مي خواهد به 

مشتري بفروشد و ازمن خواست همراه او باشم. 
     سرقت 300 ميليون توماني 

قرار ب��ود از فروش عتيقه ها درص��دي هم به من 
بدهد كه روز حادثه به خانه ام  آمد  كه با هم سر قرار 
برويم. در حالي كه آماده مي شدم او به آشپزخانه 
رفت و دو ليوان نس��كافه درس��ت كرد و يكي از 
ليوان ها را خودش خورد و لي��وان ديگر را هم به 
من داد. لحظاتي بعد از اينكه نسكافه را نوشيدم 
سرم گيج شد و ديگر هيچ نفهميدم تا اينكه وقتي 
به هوش آمدم روي تخت بيمارستان بودم و تازه 
متوجه ش��دم مهندس قالبي مرا بي هوش كرده 
و حدود 300 ميليون تومان ط��ال و پول نقد مرا 

سرقت كرده است. 
     شاكي جديد 

با شكايت دختر جوان پرونده به دستور بازپرس 
شعبه هفتم دادسراي ويژه سرقت براي شناسايي 
ش��ياد ج��وان در اختي��ار تيم��ي از كارآگاهان 

پليس آگاهي قرار گرفت. 
تحقيقات مأموران پليس نش��ان داد پسرجوان 
پس از حادثه تلفن همراهش را خاموش و صفحه 
اينستاگرامش را هم مسدود كرده است تا ردي از 

خود به جاي نگذارد. 

همزمان با ادامه تحقيقات براي شناسايي متهم 
مأموران پليس با شكايت مشابه اي روبه رو شدند 
كه اين بار متهم به بهانه فروش عتيقه مرد جواني را 
در پاركي مسموم و حدود ۱00 ميليون تومان پول 

او را سرقت كرده بود. 
ش��اكي به مأموران گف��ت: چن��د روز قبل در 
اينستاگرام با مردي آشنا ش��دم كه مدعي بود 
مق��دار زيادي عتيق��ه و زير خاك��ي دارد كه به 
قيمت مناسبي مي فروشد. مرد فروشنده گفت 
عتيقه هاي او چند صد ميليون تومان ارزش دارد 
و اگر من پول نق��د پرداخت كنم تخفيف خوبي 
مي دهد. او تعدادي عكس از سكه ها و عتيقه ها 
براي من فرس��تاد و در نهايت هم قرار شد همه 
عتيقه ها را به مبلغ ۱00 ميلي��ون تومان به من 
بفروش��د. روز حادثه من ح��دود ۱00 ميليون 
تومان پول خارجي تهيه كردم و به پاركي كه او 
قرار گذاشته بود، رفتم. مرد جوان همراه ساكي 
منتظر من بود. ما دقايقي با هم درباره عتيقه ها 
صحبت كرديم كه دو ليوان نسكافه از دكه اي در 
آن نزديكي خريد و يك لي��وان خودش خورد و 
يك ليوان هم به من تع��ارف كرد. وقتي خوردم 
بي هوش شدم و وقتي به هوش آمدم روي تخت 
بيمارس��تان بودم كه فهميدم او مرا با نس��كافه 
مسموم بي هوش كرده و ۱00 ميليون تومان پولي 

كه همراه داشتم سرقت كرده است. 
در حالي كه احتمال مي  رود افراد ديگري هم در دام 
مرد شياد گرفتار شده باشند، مأموران تحقيقات 
گسترده اي را براي شناس��ايي و دستگيري وي 

آغاز كرده اند.

سردار حميد هداوند*


