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حكم غيابي قصاص
 حبس و شالق براي قاتل فراري 

مرد جواني كه با همدس�تي برادرانش 
يكي از بچه هاي محل را به خاطر كينه 
قديمي به قتل رسانده بود، پس از فرار از 
كشور غيابي محاكمه و به قصاص، حبس 
و شالق محكوم شد و ديگر متهمان نيز 
به حبس و شالق و ديه محكوم شدند. 
به گزارش جوان ، 27 آذر سال 94، مأموران 
پليس تهران از درگي��ري خونين مقابل 
تاالر عروسي در منطقه ياخچي آباد باخبر 
شدند. وقتي مأموران به محل حادثه رفتند 
در بررسي هاي اوليه مشخص شد، درگيري 
بين چند مرد جوان اتفاق افتاده  است و در 
آن درگيري پدر و پسري بر اثر شليك گلوله 

زخمي و راهي بيمارستان شده اند. 
تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت كه خبر 
رسيد پس��ر جوان به نام پيام بر اثر شدت 
خونريزي  فوت كرده است، اما پدرش به نام 

عمار پس از درمان مرخص شده است. 
با انتقال جسد به پزش��كي قانوني، پدر 
مقتول بعد از بهبود نسبي مورد تحقيق 
قرار گرفت. او عامل اين حادثه را صاحب 
تاالر و س��ه برادر معرفي كرد و گفت: »از 
س��ال ها قبل ما با يكي از بچه هاي محل 
به نام رض��ا اختالف داش��تيم و چند بار 
با هم درگير ش��ده بوديم. آن ش��ب رضا 
همراه برادرانش و يكي از برادرزاده هايش 
مقابل خانه مان آمدند و با اسلحه شكاري 
و كلت كمري كه همراه داش��تند به ما 
حمله كردند. پسرم با شليك گلوله رضا 
مقابل چشمانم جان داد و در بيمارستان 

فوت كرد.«
مرد ميانسال درباره زخمي شدن خودش 
نيز گفت: »در آن درگيري اسلحه از دست 
رضا روي زمين افتاد. همان لحظه برادر او 
كه منوچهر نام دارد اسلحه را برداشت و به 
طرف من ش��ليك كرد. از سه برادر و پسر 
منوچهر به خاطر قتل پسرم و زخمي شدن 

خودم شكايت دارم.«
    دستگيري دو متهم 

با طرح اين شكايت صاحب تاالر و منوچهر 
به همراه پسرش به نام علي بازداشت شدند 
كه مشخص شد دو برادر ديگر به نام هاي 
رضا و آرش از كشور خارج شده و به آلمان 

فرار كرده اند. 
با به دس��ت آمدن اين اطالعات، منوچهر 
تحت بازجويي قرار گرفت و گفت: »چند 
س��ال قبل مقتول در جشن عروسي رضا 
باعث درگيري شد و در آن درگيري همه 
شيشه هاي تاالر را شكست. درگيري خيلي 
شديد بود، اما با ميانجيگري مهمان ها و 
رهگذران تمام ش��د ولي كينه آن در دل 
رضا بود. شب حادثه مقتول همراه پدرش 
و دوس��تانش مقابل تاالري كه متعلق به 
يكي از دوستان ما بود آمدند. من به همراه 
رضا و آرش هم آنجا بوديم كه دوباره كار 
به درگيري كش��يد و آنها شيش��ه هاي 
تاالر را شكستند و رفتند. همراه برادرانم 
مقابل در خانه آنها رفتي��م، اما درگيري 
باال گرفت كه در آن درگيري سعي كردم 
ميانجيگري كنم تا اتفاقي نيفتد. باور كنيد 
اسلحه اي همراه نداشتم و شليك نكردم. 
نمي دانم چرا پدر مقتول چنين ادعايي را 
مطرح كرده است و گفته است به او شليك 

كرده ام.«
متهم در ادامه گفت: »آرش براي تحصيل 
به ص��ورت قانوني به كش��ور آلمان رفته 
اما رضا بعد از درگي��ري و ارتكاب به قتل 
شبانه از كشور خارج ش��د و به آن كشور 

فرار كرد.«

    جلسه محاكمه
پرونده بعد از گذشت شش سال از حادثه 
در حالي ك��ه تالش براي دس��تگيري دو 
برادر ناكام مانده بود به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه 
روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم دادگاه 

قرار گرفت. 
ابتداي جلسه پدر مقتول در جايگاه ايستاد 
و گفت درخواست قصاص دارد. در ادامه 
منوچهر مقابل هيئت قضايي قرار گرفت 
و گفت: »پ��در مقتول مدعي اس��ت آن 
ش��ب برادرانم را سوار ماش��ين كرده ام و 
آنها را مقابل خانه شان برده ام. باور كنيد 
سال هاس��ت از درد كمر رن��ج مي برم به 
همين خاطر نمي توانم رانندگي كنم. در 
اين باره مدارك پزشكي هم دارم كه نشان 
مي دهد ۱۰ سال است رانندگي نكرده ام. در 
قتل پسر جوان نقشي نداشتم و برادرم رضا 

بود كه اسلحه داشت و شليك كرد.«
در ادامه پسر منوچهر نيز در جايگاه ايستاد 
و گفت: »آن ش��ب در درگي��ري حضور 
داشتم، اما اسلحه اي همراهم نبود. فقط 
فندكي داشتم كه شبيه تفنگ بود كه بعد 
از دستگيري آن را به مأموران تحويل دادم. 
عامل قتل عمويم رضا ب��ود كه به مقتول 

شليك كرد و حاال فراري است.«
بعد از آخرين دفاع پدر و پسر، پدر مقتول 
گفت آنها دروغ مي گويند و مي تواند براي 
اثبات ادعايش چند شاهد به دادگاه معرفي 
كند.  با اين ادعا هيئت قضايي جلسه را به 
تاريخ ديگري موكول كرد تا شاهدان حادثه 

به دادگاه احضار شوند. 
   صدور حك�م با گواهي ش�اهدان 

حادثه
به اين ترتيب دومين جلس��ه محاكمه با 
حضور شاهدان حادثه تشكيل شد. با اعالم 
رسميت جلسه يكي از آنها گفت: »وقتي 
درگيري باال گرفت رضا با اسلحه به طرف 
مقتول ش��ليك كرد. پدر پيام وقتي اين 
صحنه را دي��د دنبال رضا دوي��د. رضا در 
حال فرار بود كه روي زمين افتاد و اسلحه 
از دستش رها شد. همان موقع منوچهر 
اسلحه را برداش��ت و به طرف پدر مقتول 
شليك كرد.« در ادامه ديگر شاهدان نيز 
با تأييد اين اظهارات گواهي دادند منوچهر 
به پدر مقتول شليك كرده است.  در ادامه 
منوچهر بار ديگر جرم��ش را انكار كرد و 

گفت هرگز دست به اسلحه نزده است. 
در پايان هيئت قضايي، رضا را به قصاص، 
به اتهام اخالل در نظم عمومي به 75 ماه 
زندان، به اتهام قدرت نمايي با س��الح به 
3۰ ماه زندان و 74 ضربه شالق و به اتهام 
حمل س��الح به هفت ماه و ني��م زندان 

محكوم كرد. 
منوچهر ني��ز به اتهام ض��رب و جرح پدر 
مقتول ب��ه پرداخت ديه، ب��ه اتهام حمل 
سالح به پرداخت جريمه در حق دولت، به 
اتهام اخالل در نظم عمومي به سه سال و 
نيم زندان و به اتهام قدرت نمايي با سالح به 

۱3 ماه زندان و شالق محكوم شد. 
علي نيز به اتهام اخ��الل در نظم عمومي 
به هفت ماه و نيم زندان و شالق، به اتهام 
قدرت نمايي با س��الح به ۱3 ماه زندان و 
شالق و به اتهام حمل سالح به پرداخت 

جريمه در حق دولت محكوم شد. 
ساير متهمان نيز به اتهام شركت در نزاع 
دسته جمعي منجر به قتل و به اتهام اخالل 
در نظم عمومي به يكسال زندان و 74 ضربه 

شالق محكوم شدند.

 گمانه زني هاي پليس درباره مرگ دختري كه احتمال 
مي رود با طراحي سناريوي خونين از سوي مادرش 
به كام مرگ رفته باشد جريان دارد. مادر اين دختر 
در حال حاضر به اتهام قتل شوهرش بازداشت است. 
به گزارش جوان ، اوايل تير س��ال 98 بود كه كاركنان 
بيمارس��تاني در تهران مأم��وران پلي��س را از مرگ 

مشكوك مرد جواني به نام بهنام با خبر كردند. 
تيم پزش��كي ب��ه مأموران پلي��س اع��الم كردند زن 
جواني ش��وهرش را در حالي كه حال خوبي نداشت 
به بيمارستان منتقل كرد و گفت او قرص برنج خورده 
است كه پزشكان براي نجات او تالش كردند، اما وي بر 
اثر مسموميت شديد روي تخت بيمارستان فوت كرد. 
از آنجايي كه مرگ بهنام مش��كوك به نظر مي رسيد ، 
جسد براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني 
منتقل ش��د و پرونده هم براي رس��يدگي به دستور 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت 
يكي از اعضاي خانواده بهنام به دادسراي امور جنايي 
رفت و از همسر بهنام به عنوان قاتل شكايت كرد. وي 
گفت: بهنام و همس��رش مژگان از مدت ها قبل با هم 
اختالف داشتند به طوري كه چند باري تصميم گرفتند 
از هم جدا ش��وند، اما دوباره با هم آشتي   كردند . بهنام 
اصاًل بيماري نداشت و هميشه هم سر حال بود و اينكه 
همسرش مدعي است او قرص برنج خورده و خودكشي 
كرده، دروغ اس��ت. م��ن اطمينان مي ده��م مژگان 

شوهرش را مسموم كرده و او را به قتل رسانده است. 
      بازداشت همسر 

با شكايت خانواده بهنام، مأموران پليس مژگان را براي 
تحقيق به دادس��را احضار كردند، ام��ا وي منكر جرم 
خود شد و ادعا كرد كه ش��وهرش افسردگي  داشته و 

خودكشی كرده است.
هر چند متهم جرم خود را انكار كرد، اما مأموران متوجه 
تناقض گويي هاي وي شدند و او را به عنوان مظنون به 

قتل بازداشت كرده و مورد بازجويي فني قرار دادند. 
مته��م در بازجويي ها بعدي هم��ان حرف هاي اوليه 
را تكرار   ك��رد و در ادعايي گفت: من و ش��وهرم با هم 
اختالف داش��تيم و به طوري كه هميشه با هم درگير 
مي ش��ديم. درگيري ما آنقدرادامه داش��ت كه دختر 
۱8 ساله ام افسردگي گرفت و بعد از مدتي با قرص برنج 

خودكشي كرد. 
پس از اين اختالفات ما بيش��تر شد و ش��وهرم نيز به 
خاطر خودكش��ی دخترمان افسرده ش��د و هميشه 

قرص مصرف مي كرد. شب حادثه از محل كار به خانه 
آمد و گفت س��ر درد دارد و حالش خوب نيست. او به 
آشپزخانه رفت و قرصي برداش��ت و با يك ليوان آب 
خورد كه دقايقي بعد گفت حالش خيلي بد شده است. 
هر لحظه مي گذشت حال او بدتر مي شد تا جايي كه 
بي هوش شد و او را براي درمان به بيمارستان منتقل 
كردم. االن پزشكي قانوني اعالم كرده است كه او قرص 
برنج خورده است، اما من آن روز خبر نداشتم كه شوهرم 

چه قرصي مصرف كرد. 
      رابطه پنهاني و قتل 

در حالي كه متهم همچنان با تناقض گويي منكر جرم 
خود مي شد مأموران پليس دريافتند وي از مدتي قبل 

با مرد جواني به نام كيوان ارتباط پنهاني دارد. 
بدين ترتيب متهم دوباره مورد بازجويي فني قرار گرفت 
و درنهايت پس از گذش��ت چند ماه وقتي با شواهد و 
داليل روبه رو شد ناچار به قتل شوهرش اعتراف كرد. 

وي گفت: من و بهنام از چند سال قبل با هم اختالف 
پيدا كرديم. او هميشه سرش به كار خودش گرم بود 
و كمتر به من توجه مي كرد. از س��وي ديگر هميشه 
مرا در جمع مورد تمس��خر قرار م��ي داد و ديگران به 
من مي  خنديدند كه باع��ث اختالف و درگيري ما مي 
شد. به هرحال درگيري ها و مشاجره لفظي ما هر روز 
ادامه داش��ت تا جايي كه دخترم افس��ردگي گرفت و 
خودكش��ي كرد. پس ازاين من هم افسردگي گرفتم 
و به خاطر اينكه از نظر روحي ش��رايط مناسبي پيدا 
كنم عضو گروه تلگرامي شدم كه پست هاي مشاوره و 
روانپزشكي در آن مي گذاشتند. مدتي بعد در آن گروه 
با مرد جواني به نام كيوان دوست شدم و هميشه با او 

درد دل مي كردم. 
چند ماهي با هم ارتباط پيامكي داشتيم تا اينكه شوهرم 
متوجه شد و دوباره اختالف ما بيشتر شد كه رابطه  ام 
را با كيوان قطع كردم و از شوهر خواستم مرا ببخشد و 

او هم مرا بخشيد. 
پس از چند ماه دوباره اختالفات ما ش��روع شد و من 
دوباره با كيوان ارتباط برقرار كردم و هميشه با اوحرف 
می زدم  كه شوهرم براي دومين بار به ارتباط پيامكي 
من و كيوان پي ب��رد. از آن روز به بع��د درگيري هاي 
فيزيكي و بي احترامي بيشتر شد تا جايي كه تصميم 
گرفتم شوهرم را از سر راه بردارم و با كيوان ازدواج كنم.   
درنهايت قرص برنج تهيه كردم و ش��ب حادثه وقتي 
شوهرم گفت سر درد   دارد به جاي قرص سر درد، قرص 
برنج به او دادم، اما خيلي زود پش��يمان شدم و او را به 

بيمارستان بردم كه فوت كرد. 

پای قاتل  شوهر 
 به  پرونده  قتل  دختر   باز شد

     اتهام قتل دختر
پرونده متهم پ��س از تحقيقات تكميلي 
و صدور كيفرخواس��ت ب��راي صدور رأي 
به دادگاه فرس��تاده ش��د. قضات دادگاه 
پس از بررس��ي پرونده زن همس��ركش 
وقتي فهميدند كه دختر ۱8 ساله متهم نيز 
مثل پدرش بر اثر مصرف قرص برنج فوت 
كرده اس��ت ، احتمال دادند كه زن جوان 
به همان شيوه اي كه ش��وهرش را به قتل 
رسانده است ، دخترش را نيز به خاطر بر مال 
شدن راز رابطه پنهاني اش به قتل رسانده 
است. بنابراين قضات دادگاه پرونده را براي 
رسيدگي مجدد به دادسراي امور جنايي 
تهران فرستادند.  بدين ترتيب متهم صبح 
ديروز از زندان به دادسرا منتقل شد و درباره 
مرگ مشكوك دخترش مورد بازجويي قرار 

گرفت.  متهم اين بار در بازجويي ها عالوه 
بر انكار قتل دخترش ، قتل شوهرش را نيز 

انكار كرد. 
وي در ادعايي گفت: دخترم هميشه شاهد 
درگيري هاي ما بود و كم كم افس��ردگي 
گرفت و به زندگي خودش پايان داد. شوهرم 
نيز وقتي پي به رابطه پيامكي من و كيوان 
برد افسرده ش��د و هميش��ه دارو مصرف 
مي كرد و شب حادثه هم با خوردن قرص 
برنج به زندگي اش پايان داد. وي در پايان 
گفت: آن زمان من به دروغ اعتراف به قتل 
شوهرم كردم و االن مي گويم كه در مرگ 

شوهرم و دخترم اصالً  نقشي نداشته ام. 
متهم در ادامه براي تحقيقات بيش��تر به 
دستور بازپرس جنايي در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
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ثبت 465 و شناسه ملى 10862098837 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
18/05/1400 و نامه شماره 418/1400/342/10 مورخ 19/5/1400 اداره تعاون 
ــد : 1 - ابوبكر ابراهيميان با  كار و رفاه اجتماعى سردشت تصميمات ذيل اتخاذ ش
كد ملى2889713784 عضو على البدل هيات مديره بجاى آقاى ادريس عبدالهى 
بعنوان عضو اصلى هيئت مديره هيئت مديره براى مدت 2 سال باقيمانده خدمت 
هيات مديره انتخاب شد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سردشت (1189340)

مفقودى 
اسناد مدارك پروانه اشتغال به كار مهندسى بشماره 
ــماره عضويت 133010979  1330005215 و ش
ــود گرديده و از درجه  محمدعلى نوزادى خواجه مفق

اعتبار ساقط ميباشد.

مفقودى 
ــوارى سايپا به رنگ سفيد   سند كمپانى ماشين سوارى پژو س
ــماره شاسى ــماره موتور M13/5679727به ش روغنى به ش

ــالك 12ص659  ــماره پ NAS411100G1246091به ش
ايران 66به نام محمد اكبرى صومعه مفقودشده و از درجه اعتبار 

ساقط ميگردد.
تبريز

 آگهى تغييرات شركت تعاونى كشاورزى مرغدارى كيميا مرغ سردشت به شماره 
ثبت 465 و شناسه ملى 10862098837 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
18/05/1400 و نامه شماره 418/1400/342/10 مورخ 19/5/1400 اداره تعاون 
ــد : 1 - ابوبكر ابراهيميان با  كار و رفاه اجتماعى سردشت تصميمات ذيل اتخاذ ش
كد ملى2889713784 عضو على البدل هيات مديره بجاى آقاى ادريس عبدالهى 
بعنوان عضو اصلى هيئت مديره هيئت مديره براى مدت 2 سال باقيمانده خدمت 
هيات مديره انتخاب شد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سردشت (1189340)

مفقودى 
اسناد مدارك پروانه اشتغال به كار مهندسى بشماره 
ــماره عضويت 133010979  1330005215 و ش
ــود گرديده و از درجه  محمدعلى نوزادى خواجه مفق

اعتبار ساقط ميباشد.

مفقودى 
ــوارى سايپا به رنگ سفيد   سند كمپانى ماشين سوارى پژو س
ــماره شاسى ــماره موتور M13/5679727به ش روغنى به ش

ــالك 12ص659  ــماره پ NAS411100G1246091به ش
ايران 66به نام محمد اكبرى صومعه مفقودشده و از درجه اعتبار 

ساقط ميگردد.
تبريز

 آگهى تغييرات شركت تعاونى كشاورزى مرغدارى كيميا مرغ سردشت به شماره 
ثبت 465 و شناسه ملى 10862098837 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
18/05/1400 و نامه شماره 418/1400/342/10 مورخ 19/5/1400 اداره تعاون 
ــد : 1 - ابوبكر ابراهيميان با  كار و رفاه اجتماعى سردشت تصميمات ذيل اتخاذ ش
كد ملى2889713784 عضو على البدل هيات مديره بجاى آقاى ادريس عبدالهى 
بعنوان عضو اصلى هيئت مديره هيئت مديره براى مدت 2 سال باقيمانده خدمت 
هيات مديره انتخاب شد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سردشت (1189340)

مفقودى 
اسناد مدارك پروانه اشتغال به كار مهندسى بشماره 
ــماره عضويت 133010979  1330005215 و ش
ــود گرديده و از درجه  محمدعلى نوزادى خواجه مفق

اعتبار ساقط ميباشد.

آگهى مناقصه عمومى مرحله سوم – نوبت دوم 
ــر  ــهر در نظ ــالمى ش ــوراى اس 1400 ش /3 ــورخ 25/ ــماره 368/ش م ــوز ش ــتناد مج ــه اس ــهر ب ــدر ماهش ــهردارى بن  ش
ــهيد  ــهرك ش ــى و ش ــه صنعت ــر ناحي ــفالت معاب ــم آس ــرى و ترمي ــه گي ــارى و لك ــاى حف ــازى نواره ــر س ــروژه زي دارد پ
ــد. ــذار نماي ــرايط واگ ــد الش ــكار واج ــه پيمان ــه ب ــى مناقص ــى و آگه ــريفات قانون ــت تش ــا رعاي ــهر را ب ــدر ماهش ــى بن  رجاي

ــغ  مبل ــت  پرداخ ــل  مقاب در   1400 /7 /7 ــورخ  م ادارى  ــت  وق ــان  پاي ــا  ت  1400 /6 /22 ــورخ  م از  ــه  مناقص ــناد  اس  -1
ــت  ــليم و پاك ــهردارى تس ــعبه ش ــى ش ــك مل ــزد بان ــيبا 0105293482000 ن ــا ب س ــه حس ــترداد) ب ــل اس ــر قاب ــال ( غي 1,500,000 ري
ــد. ــى باش 1400 م /7 ــورخ 12/ ــا م ــت ه ــايى پاك ــردد. بازگش ــى گ ــل م ــهردارى  تحوي ــاى ش ــور قرارداده ــد ام ــه واح 1400 ب /7 ــورخ 10/  در م
ــركت در مناقصه  ــپرده ش ــه (333,894,400 ريال ) را به عنوان س ــد 5درصد قيمت پاي ــنهاد دهنده باي ــد كه پيش ــه كار  6,677,887,997 ريال مى باش 2- مبلغ اولي
ــود ارائه نمايد. ــنهاد خ ــا ضمانتنامه بانكى ضميمه پيش ــهر بصورت نقد ي ــهردارى بندرماهش ــماره 0105294167003 بانك ملى ايران به نام ش ــيبا ش ــاب س  به حس

3- شهردارى در رد يا قبول يك كليه پيشنهادها مختار است.
4-ارائه رتبه حداقل 5 راه از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور الزامى مى باشد.

5- ارائه گواهى تاييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى الزامى مى باشد.
6- هزينه نشر آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

7-متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات ادارى با شماره تلفن 16-06152339114 تماس و يا به آدرس www.mahshahr.ir مراجعه نمايند.
امور قراردادهاى شهردارى بندرماهشهر

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

م الف:806
برابر راى شماره 140060306271001394 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ريحانه  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  ،منطقه  ملك مشهد  ثبت 
قاسمى فرزند محمد على درششدانگ يك باب خانه به مساحت 175/25مترمربع 
قسمتى از پالك 170 فرعى از 18 اصلى بخش 9 واقع در بلوار وحدت 12 چهارراه 
دوم سمت چپ شهيد حسنى 1 پالك 98 خريدارى از مالك رسمى ورثه محمد 
على قاسمى محرز گرديده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود ،در صورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند، مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى 
 مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:6/6/ 1400 تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/22
حميدرضا افشار-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

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 وساختمانهاى فاقدسندرسمى

 آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

برابرراى شماره140060306022000214هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عليرضاصالحى پورفرزند نورعلى به شماره شناسنامه565صادره ازفريمان 
15278فرعى  پالك  35مترمربع  بمساحت  تجارى  مغازه  باب  0849064988دريك  كدملى 
از276اصلى واقع در بخش13ازمالك رسمى آقاى رضاغديرى فريمانى محرزگرديده است. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روز آگهى مى شود درصورتى كه  اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد ، ظرف مدت يك ماه 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،5،23تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،6

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

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

م الف :808
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   140060306271001392 شماره  راى  برابر 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سكينه قاسمى 
فرزند محمد على در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 78/7 مترمربع قسمتى از 
پالك 170 فرعى از 18 اصلى بخش 9 واقع در بولوار وحدت 12 چهارراه دوم سمت 
ازمالك رسمى ورثه محمد على قاسمى  چپ شهيد حسنى 1 پالك 96 خريدارى 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  است.لذا  گرديده  محرز 
آگهى مى شود ،در صورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض 
اعتراض خود را  انتشاراولين آگهى به مدت دوماه  تاريخ  از  توانند  باشند مى  داشته 
به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
انقضاى  است در صورت  نمايند.بديهى  تقديم  مراجع قضايى  به  را  دادخواست خود 
شد. خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذكور   مدت 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/6 تاريخ انتشار نوبت دوم:22/ 6/ 1400
 حميدرضا افشار- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

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

م الف:806
برابر راى شماره 140060306271001394 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ريحانه  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  ،منطقه  ملك مشهد  ثبت 
قاسمى فرزند محمد على درششدانگ يك باب خانه به مساحت 175/25مترمربع 
قسمتى از پالك 170 فرعى از 18 اصلى بخش 9 واقع در بلوار وحدت 12 چهارراه 
دوم سمت چپ شهيد حسنى 1 پالك 98 خريدارى از مالك رسمى ورثه محمد 
على قاسمى محرز گرديده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود ،در صورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند، مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى 
 مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:6/6/ 1400 تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/22
حميدرضا افشار-رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

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 وساختمانهاى فاقدسندرسمى

 آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون  تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

برابرراى شماره140060306022000214هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردرواحدثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عليرضاصالحى پورفرزند نورعلى به شماره شناسنامه565صادره ازفريمان 
15278فرعى  پالك  35مترمربع  بمساحت  تجارى  مغازه  باب  0849064988دريك  كدملى 
از276اصلى واقع در بخش13ازمالك رسمى آقاى رضاغديرى فريمانى محرزگرديده است. لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روز آگهى مى شود درصورتى كه  اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد ، ظرف مدت يك ماه 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،5،23تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،6

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

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

م الف :808
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   140060306271001392 شماره  راى  برابر 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سكينه قاسمى 
فرزند محمد على در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 78/7 مترمربع قسمتى از 
پالك 170 فرعى از 18 اصلى بخش 9 واقع در بولوار وحدت 12 چهارراه دوم سمت 
ازمالك رسمى ورثه محمد على قاسمى  چپ شهيد حسنى 1 پالك 96 خريدارى 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  است.لذا  گرديده  محرز 
آگهى مى شود ،در صورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض 
اعتراض خود را  انتشاراولين آگهى به مدت دوماه  تاريخ  از  توانند  باشند مى  داشته 
به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
انقضاى  است در صورت  نمايند.بديهى  تقديم  مراجع قضايى  به  را  دادخواست خود 
شد. خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذكور   مدت 
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 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
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ناكامي سارقان در سرقت مسلحانه از طالفروشي تصادف مرگبار  تريلي و اتوبوس مسافربري 
برخورد يك دستگاه تريلي با يك دستگاه اتوبوس 
مس�افربري در محور طبس – بش�ريه در خراسان 
جنوبي چهار كش�ته و 27 مجروح بر جاي گذاشت. 
به گزارش جوان، روز گذش��ته مأموران پليس استان 
خراس��ان جنوبي از حادثه تصادف مرگب��ار در محور 
طبس – بشرويه باخبر و راهي محل شدند. بررسي هاي 
اوليه حكايت از آن داشت اين حادثه بر اثر برخورد يك 
دستگاه اتوبوس مسافربري و يك دستگاه تريلي اتفاق 

افتاده است كه در اين حادثه راننده تريلي و سه سرنشين 
اتوبوس در دم جان باخته و 27 نفر از مسافران نير مصدوم 
و به بيمارستان ش��هيد مصطفي خميني شهرستان 
طبس منتقل شده اند.  سرهنگ عليرضا رضايي، رئيس 
پليس راه استان خراسان جنوبي درباره علت اين حادثه 
گفت: »بعد از بررسي كارشناسان پليس راه علت تصادف 
انحراف به چپ تريلي كه ناش��ي از خس��تگي و خواب 

آلودگي بود، گزارش شده است.«

ت�الش پلي�س ب�راي دس�تگيري چه�ار 
س�ارقي كه قص�د س�رقت مس�لحانه از يك 
مغ�ازه طالفروش�ي در يك�ي از خيابان ه�اي 
دارد.  ادام�ه  داش�تند،  را  تهرانپ�ارس 
به گزارش جوان، روز گذشته مأموران كالنتري ۱44 
جواديه از سرقت مس��لحانه از يك طالفروشي در 
تهرانپارس باخبر و راهي محل شدند. بعد از رسيدن 
مأموران به محل حادثه چهار س��ارق در حالي كه 

قصد سرقت از طالفروش��ي را داشتند با مشاهده 
مأموران اقدام به شليك تير هوايي با سالح شكاري 
كردند. با حضور به موقع مأموران س��ارقان در اين 
سرقت ناكام ماندند اما توانستند با يك خودروي 
تيبا از محل فرار كنند.  سرهنگ جليل موقوفه اي 
رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ درباره اين خبر 
گفت: »با فرار متهمان تالش پليس براي شناسايي و 

دستگيري هرچهار سارق ادامه دارد.«

به جوان 
دوباره نگاه كن

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

 قتل ميانجي 
 در دعواي

 2  پسر جوان 
درگيري دو پس�ر ج�وان در يك�ي از خيابان هاي 
ش�رقي تهران به خاطر چش�م در چش�م ش�دن 
ب�ه قت�ل م�رد ميانجيگ�ر پاي�ان ياف�ت. قات�ل 
فراري تحت تعقي�ب مأموران پليس ق�رار دارد. 
به گزارش جوان ، بامداد ديروز يك شنبه 2۱ شهريور 
مأموران كالنتري ۱44 جواديه تهرانپارس تلفني به 
قاضي رحيم دشتبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران خبر دادند پسر جواني كه چند ساعت 
قبل در درگيري با ضربات چاقو زخمي و به بيمارستان 
منتقل شده بود براثر شدت جراحات فوت كرده است. 
با اعالم اي��ن خبر بازپ��رس جنايي هم��راه تيمي از 
كارآگاه��ان اداره دهم پليس آگاهي در بيمارس��تان 

تحقيقات خود را آغاز كردند. 
تيم جنايي روی تخت بيمارس��تان با جس��د پس��ر 
27 ساله اي به نام پيمان روبه رو شدند كه با اصابت دو 

ضربه چاقو به قتل رسيده بود. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد چند ساعت قبل 
يكي از دوستان مقتول كه كارگر ميوه فروشي در يكي 
از خيابان هاي شرق تهران است با پسر جوان ديگري 
به نام بهرام به خاطر چش��م در چشم شدن درگيري 
خونيني را رقم مي زنند كه مقتول براي ميانجيگري 

وارد درگيري مي شود و به قتل مي رسد. 
در تحقيقات از ش��اهدان عيني هم مش��خص ش��د 
قاتل همراه دختر مورد عالقه اش بوده كه به ش��اگرد 
ميوه فروش اعتراض مي كند ك��ه چرا به دختر همراه 
او خيره شده اس��ت و ب��ه خاطر همي��ن موضوع اين 
درگيري را آغ��از و پس از چاقوكش��ي خونين هم از 

محل فرار مي كند. 
    چشم در چشم خونين 

مأموران پليس در ادامه از شاگرد مغازه ميوه فروشي 
تحقيق كردند. وي در توضيح ماجرا گفت: جلوی مغازه 
ميوه فروشي ايستاده بودم و ميوه ها را مرتب مي كردم 
كه پسر جواني همراه دختري از دور به مغازه نزديك 
شدند. وقتي به روبه روي در مغازه رسيدند نگاه ما دو 
نفر به هم افتاد و به هم چپ چپ نگاه كرديم. او گمان 
كرد كه من به دختري كه همراه او است نگاه بد كرده ام 
كه با چشمانش به من اخم كرد. به هرحال ما چشم در 
چشم شديم و حتي به او گفتم كه اشتباه مي كني، اما 
پسر جوان شروع به فحاشي كرد و گفت چرا به آنها نگاه 
كرده ام. او خيلي عصباني بود به طوري كه به من نزديك 
شد و چند سيلي به صورت من زد كه درگيري ما آغاز 
شد. پس از اين افراد زيادي دور ما جمع شدند و حتي 
چند نفري هم او را گرفته بودند كه چاقويي از جيبش 
بيرون آورد و با آن مرا تهديد كرد. پسر جوان مي گفت 
مي خواهد مرا بكشد و داد و فرياد مي كرد كه دوستم 
پيمان ب��راي ميانجيگري وارد درگيري ش��د. پيمان 
خيلي سعي كرد پسر عصباني را آرام كند، اما او چاقو به 
دست تالش مي كرد كه خودش را به من برساند و مرا با 
چاقو زخمي كند يا به قتل برساند كه ناگهان در حين 
درگيري دو ضربه چاقو به پيمان اصابت كرد. دوستم 
خونين نقش بر زمين شد كه ضارب با ديدن اين صحنه 
به سرعت از محل گريخت. پس از اين بالفاصله پيمان 
را به بيمارستان رسانديم، اما متأسفانه او به جاي من در 

اين درگيري به قتل رسيد. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جس��د 
مقتول براي انجام آزمايش هاي الزم به پزشكي قانوني 

منتقل شد. 
مأموران در تالشند تا قاتل فراري را دستگير و زواياي 

پنهان اين حادثه خونين را بر مال كنند.


