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مرزهاي زميني 
براي زائران اربعين بسته است
 به شايعات مجازي توجه نكنيد

معاون اجتماعي و س�خنگوي ناج�ا گفت كه مرزه�اي چهارگانه 
زميني براي زائران اربعين بس�ته اس�ت و مردم فريب ش�ايعات، 
اخب�ار و تصاوي�ر منتش�ره در فض�اي مج�ازي را نخورن�د. 
به گزارش جوان، س��ردار مهدي حاجيان توضيح داد: براساس مصوبه 
ابالغي س��تاد مركزي اربعين، مرزهاي چهارگانه زميني با عراق بسته 
است و به زائران ايراني اجازه سفر به عراق از اين مرزها داده نخواهد شد.  
وي با اشاره به برخي شايعات منتش��ره در فضاي مجازي گفت: مردم 
فريب ش��ايعات، اخبار و تصاوير منتش��ره در فضاي مجازي را نخورند 
سردار حاجيان با اشاره به نحوه سفر زائران به عراق در شرايط كنوني 
گفت كه براساس توافق نهادهاي ذي ربط با دولت عراق، زائران از طريق 
مرزهاي هوايي و مشروط به تزريق واكسن كرونا مي توانند براي شركت 
در مراسم اربعين به آن كشور سفر كرده و الزم است 72 ساعت قبل از 

سفر نيز تست PCR منفي داشته باشند. 
معاون اجتماعي ناجا با اشاره به قوانين سخت دولت عراق در خصوص 
اتباع غيرمجاز گف��ت: دولت عراق افرادي را كه ب��ه صورت غيرمجاز و 
بدون داشتن مدارك قانوني به آن كشور مسافرت كنند مجرم شناخته 
و برابر قوانين قضايي خود رفتار مي كن��د. وي تأكيد كرد كه پليس در 
هيچ يك از مرزهاي كشور خدمات گذرنامه اي به زوار ايراني اربعين ارائه 
نمي دهد و افرادي كه به اين مرزها مراجعه مي كنند، راهي جز  بازگشت 

به شهرهاي خود نخواهند داشت. 
 

قتل
 فرجام دعواي 2 مرد شرور

مهرآب�اد  محل�ه  اوب�اش  از  نف�ر  دو  درگي�ري 
ياف�ت.  پاي�ان  آنه�ا  از  يك�ي  قت�ل  ب�ا  جنوب�ي 
به گزارش جوان ، بامداد صبح روز جمعه 2۶ ش��هريور ماه قاضي زارعي، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري ۱۱۹ مهرآبادجنوبي از مرگ مش��كوك م��رد جواني در يكي از 
بيمارستان هاي جنوب تهران باخبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل شدند. تيم جنايي در بيمارستان با جسد مردي 
به نام فريبرز روي تخت بيمارستان روبه رو شدند كه با اصابت ضربه چاقو به 
قتل رسيده بود. بررسي هاي تيم جنايي نشان داد فريبرز چند ساعت قبل 
در درگيري با مرد ديگري به نام ايرج زخمي و براي درمان به بيمارستان 
منتقل شده است كه در نهايت بر اثر شدت خونريزي روي تخت بيمارستان 
فوت مي كند. مأموران پليس در تحقيقات ميداني دريافتند فريبرز و ايرج 
هر دو از اوباش و خالفكاران محله مهرآباد جنوبي هستند كه از مدتي قبل با 
هم اختالف پيدا مي كنند. همچنين مشخص شد قاتل و مقتول مدت هاست 
كه براي هم كري خواني مي كردند و شب حادثه هم وقتي با يكديگر روبه رو 
مي شوند ابتدا با هم كل كل و مشاجره لفظي مي كنند، اما در ادامه وقتي 
درگيري آنها باال مي گيرد روي هم چاقو مي كشند كه در جريان آن فريبرز 
با ضربه چاقو زخمي و به قتل مي رسد. يكي از شاهدان حادثه به مأموران 
گفت: فريبرز و ايرج هر دو خالفكار و از اوباش محله هستند كه هر چند وقت 
يكبار براي هم شاخ وشانه مي كشيدند. كري خواني آنها هميشه به گوش ما 
مي رسيد و نوچه هايشان هم خبر داشتند كه آنها با هم اختالف دارند. آنها 
در نهايت با هم درگير شدند كه ايرج با چاقو فريبرز را زد و از محل گريخت. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني مأموران پليس به دستور بازپرس 
جنايي در تالشند كه قاتل فراري را دستگير و راز اين حادثه را برمال كنند. 

اعتمادسازي اجتماعي
 راهبرد مهم نيروي انتظامي

همواره گفته و شنيده ايم كه امنيت يكي از دو 
نعمت مغفول مانده انسان است كه تا زماني كه 
دچار ناامني و پريش��اني در نظ��م عمومي و 
اجتماعي نشود، اهميت اين موهبت را درك 
نمي كند، گويا الزم است هر از چندگاهي به 
جامعه عادت كرده به امنيت و آرامش دائمي 
گوش��زد كرد كه اين امني��ت نتيجه خدمت 

شبانه روزي، فداكاري و از جان گذشتگي چه كساني است كه اگر نباشند، 
آينه امنيت عمومي ترك برداشته و با كوچكترين تلنگر فرو مي پاشد. 

 پليس جمهوري اسالمي ايران در قامت حافظان نظم و امنيت عمومي و 
آرامش اجتماعي و مقابله و مبارزه بي امان و خستگي ناپذير همواره به دنبال 
شناسايي آسيب ها و جرائم موجود در جامعه است تا با اقدامات پيش دستانه، 
ناهنجاري هاي اجتماعي و جرائمي كه امنيت و احساس امنيت را در جامعه 
نشانه گرفته است، در نطفه خفه كند و از راهكارهاي نظامند و هوشمندانه اي 
بهره مي گيرد، بايد دانست امنيت امري جاري در جامعه است و نه موضوعي 
مقطعي و گذرا، در ميان تنوع مأموريت هاي پليس از مرز تا مركز و تقديم 
روزانه شهيد در راه حفظ و ارتقاي نظم و امنيت عمومي و آرامش اجتماعي، 
گاهاً مجرماني فضايي براي عرض اندام پيدا مي كنند و محيط جامعه را تا 
مدتي درگير فعاليت هاي ناهنجار خ��ود مي كنند، اما اين به معناي نبود 
امنيت يا كم كاري پليس در انجام وظايف خود نيست بلكه مي طلبد تا ديگر 
دستگاه ها و نهادهاي مسئول و مردم نيز در برقراري امنيت و ياري به نيروي 
انتظامي مشاركت فعال داشته باشند. امنيت پديده اي خلق الساعه نيست و 

خود به خودي به وجود نمي آيد. 
»اعتمادسازي اجتماعي« يكي از مهم ترين راهبردهاي نيروي انتظامي 
در مواجهه با مردم و خدمتگزاري بهتر، تعامل و همكاري بيش��تر با آنان 
محسوب مي شود؛ چراكه پليس، س��ازماني جامعه محور است و اعتماد 
مردم را بزرگترين سرمايه اجتماعي خود مي داند، خوشبختانه در سال هاي 
اخير و با آگاهي بيشتر مردم نسبت به مأموريت هاي پليس، اين مهم تا حد 

زيادي محقق شده است. 
پليس حافظ هر دو جنبه از امنيت يعني امنيت نرم و امنيت سخت است، 
افزايش آگاهي اجتماعي، جلب اعتماد اجتماعي، مشاركت خالق و فعال 
مردمي در پيشبرد اهداف سازماني، افزايش سطح متقاعدسازي و همراه 
كردن مردم با پليس، همه و همه از ابعاد امنيت نرم است كه نيروي انتظامي 
نيز با اش��راف كامل و تجزيه و تحليل جامعه گرايانه، اين مهم را پيگيري 

مي كند. 
كوتاه سخن آنكه، پليس با ريشه يابي و رويكرد فراهم كردن بستر جامعه اي 
امن از هر لحاظ، به گس��ترش فعاليت هاي خود مي پردازد و سعي دارد تا 
هيچ نقطه تاريكي پيش روي خود نداشته باشد و به روشني مأموريت هاي 
خود را دنبال كرده، به نتيجه برساند كه ماحصل تمام اين تالش ها، چيزي 
جز برقراري، حفظ و ارتقا نظم و امنيت عمومي و آرامش رواني و اجتماعي 
شهروندان و رضايت آنان نيست، نشان دادن اين تالش هاي شبانه روزي و 
مستندسازي از اين فعاليت ها، همتي بلند مي طلبد؛ چراكه مأموريت هاي 
پليس روز و شب، شهر و روس��تا، دور و نزديك ندارد، چه بسيار مأموران 
پليسي كه در دل شب، در ميان خوف و خطر، در مواجهه با اشرار مسلح 
و بد دل، به ياري مردم شتافته اند، اما كس��ي از آنها اطالعي ندارد تا خبر 

شهادتشان به گوش برسد، شايد بتوان به پليس هم، لقب »گمنامي« داد.
*  جانشين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

تحقيقات پليس پايتخت درباره علت مرگ مردي 
كه جسد محصور در سيمان  او در خانه اش كشف 
شده جريان دارد. همسر وي كه يكماه با جسد 
زندگي كرده قبل از پايان دادن به زندگي اش به 
بيمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار دارد. 
به گ��زارش جوان ، س��اعت ۱۸ عص��ر روز جمعه 
2۶ شهريور س��اكنان يكي از محله هاي مولوي با 
فريادهاي زن جواني كه م��دام فرياد مي  زد، »من 
خودكشي كرده ام« از خانه هايشان بيرون آمدند. 
در حالي كه زن جوان فرياد مي زد »كمكم كنيد 
تا نميرم «، شاهدان موضوع را به مأموران پليس و 
اورژانس خبر دادند. دقايقي بعد تيمي از مأموران 
كالنتري مولوي همراه عوام��ل اورژانس در محل 
حاضر شده و زن جوان را كه مدعي بود براي پايان 
دادن به زندگي اش مايع لوله بازكن خورده است 
به بيمارس��تان منتقل كردند. همزم��ان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه ساكنان ساختماني كه 
زن جوان در آنجا زندگي مي  كرد به مأموران پليس 
خبر دادند چند روزي است از داخل خانه زن جوان 
بوي بدي به مشام مي رسد. بدين ترتيب مأموران 
پليس به موضوع مشكوك شدند و به دستور قاضي 
رحيم دش��تبان، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران براي بررسي موضوع وارد خانه زن 

جوان شدند. 
 مأموران پليس در گوشه اي از اتاق خواب با جسد 
مردي حدوداً ۳۸ ساله روبه رو شدند كه جسدش 
داخلي مالفه سفيد رنگي پيچيده شده و روي آن 
مقداري بتن سيمان ريخته شده بود. بدين ترتيب 
با اعالم اين خبر بازپرس وي��ژه قتل همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره ده��م پليس آگاهي در محل به 

تحقيق پرداختند. 
 بررسي هاي تيم جنايي نشان داد مدت زيادي از 
مرگ مرد جوان گذشته اس��ت و به همين خاطر 

بوي تعفن آن تمام س��اختمان را فرا گرفته است 
و همس��رش نيز براي اينكه بوي بد به خانه هاي 
همسايه نرسد، روي آن بتن ريخته اما باز هم بوي 
نامطبوع در س��اختمان پيچيده اس��ت. همزمان 
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني ب��راي انجام 
آزمايش هاي الزم و مشخص ش��دن علت اصلي 
مرگ تيم جنايي به سراغ زن جوان در بيمارستان 

رفتند و درباره حادثه از وي تحقيق كردند. 
   يك ماه زندگي با جسد

 وي در ادعايي گفت: من و شوهرم زندگي خوبي 

داشتيم و با هم خوش بوديم تا اينكه حدود يكماه 
قبل شوهرم ناگهان فوت كرد. شب حادثه شوهرم 
حالش خوب بود، اما سكته و فوت كرد كه ترسيدم 
موضوع را به بستگانم اطالع دهم چون احتمال دادم 
آنها فكر كنند من در مرگ شوهرم دست داشته ام. 
از سوي ديگر شوهرم را خيلي دوست داشتم كه 
تصميم گرفتم با جسدش زندگي كنم. چند روزي 
با جسدشوهرم زندگي كردم اما كم كم جسدش بو 
گرفت به طوري كه همسايه ها به در خانه ام آمدند و 
گفتند بوي بدي از خانه ام بيرون مي آيد كه به دروغ 
گفتم يخچالم خراب شده اس��ت و مواد غذايي ام 

فاسد شده اند و بوي بد مربوط به آن است. 
پس از اين ب��راي اينكه جلوی  بوي ب��د را بگيرم 
مقداري سيمان خريدم و بتن درست كردم و روي 
جسد شوهرم ريختم تا بوي بد آن از خانه بيرون 
نرود. مدتي گذشت تا اينكه كم كم افسرده شدم 
و تصميم گرفتم خودكشي كنم كه مقداري مايع 
لوله باز كن خوردم تا به زندگ��ي ام پايان دهم، اما 
دقايقي بعد از اينكه خوردم پشيمان شدم و از خانه 
بيرون آمدم و درخواست كمك كردم. در حالي كه 
زن جوان تحت درمان ق��رار دارد مأموران پليس 
تحقيقات گسترده اي را براي روشن شدن زوايا و 

اسرار پنهان اين حادثه آغاز كردند. 

يك ماه زندگي با جسد سيماني شوهر!
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س 14 6 مدل 1387 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران78 
ــماره  ــماره موتور HC513794PA20 ش ــه ش 954 ع 99) ب
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مفقودى
ــى ايكس  ــى ت ــپ صبا ج ــد تي ــودرو پراي ــى خ ــرگ كمپان ب
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شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

مفقودى
برگ سبز سوارى  هاچ بك تيپ mt كوئيك سيستم سايپا مدل 

1400 رنگ سفيد مشكى  
پالك30-112م23   موتور159125316
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برگ سبز سوارى برليانس H330AT پارس خودرو مدل 1396 سفيد 
L*G020319 BM15روغنى شماره پالك 63- 149 ه 86  ش موتور
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آگهى مناقصه عمومى مرحله سوم – نوبت دوم 
ــماره 1591/ش مورخ 97/8/21 ، 475/ش مورخ 94/4/31 ، 230/ش مورخ 94/4/31  ــتناد موافقت نامه هاى ش شهردارى بندر ماهشهر به اس
،948/ش مورخ 93/7/28 ، 10165/ش مورخ 92/9/12 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد تامين 84 نفر نيروى انسانى واحد موتورى تاسيسات را 

با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد.
1- اسناد مناقصه از مورخ 1400/6/28 تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/7/11 در مقابل پرداخت مبلغ 1,500,000 ريال ( غير قابل استرداد) به حسا ب سيبا 

0105293482000 نزد بانك ملى شعبه شهردارى تسليم و پاكت ها در مورخ 1400/7/12 به واحد امور قراردادها تحويل مى گردد. بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/7/19 مى باشد.
2- مبلغ برآورد اوليه جهت يك سال 117,190,187,028 ريال مى باشد كه پيشنهاد دهنده بايد 5درصد قيمت پايه معادل 5,859,509,352 ريال را بعنوان سپرده شركت 

در مناقصه به حساب سيبا شماره 0105294167003 بانك ملى ايران به نام شهردارى بندرماهشهر بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكى ضميمه پيشنهاد خود را ارائه نمايد.
3- شهردارى در رد يا قبول يك كليه پيشنهادها مختار است.

4-هزينه نشر آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
5- شركت كنندگان بايد داراى كد اقتصادى دوازده رقمى (TIN) باشند.

6- گواهى معتبر تاييد صالحيت اداره كار و امور اجتماعى الزامى است.
7- گواهى معتبر تاييد صالحيت ايمنى از اداره كار و امور اجتماعى الزامى است.

8- 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 ماهشهر

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

آگهى ثبت طالق ( نوبت اول)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

احتراما به استحضار ميرساند ، همسر قانونى شما با در دست داشتن دادنامه با شماره بايگانى 
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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  شماره پرونده:03/1400/6248 
برابر رأى شماره 140060310004003490-1400/04/14 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم الزا محمدزاده افسر 
فرزند على به شماره شناسنامه 245 شماره ملى 8-278615-206 صادره از بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 241/50 
مترمربع پالك 18/1032 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از 
سورج خالقى بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28 
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179863

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين  ماده 13  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/6244 برابر 
رأى شماره 140060310004003947-1400/04/28 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سورج خالقى بابائى فرزند مطلب 
به شماره شناسنامه 1448 و شماره ملى 6-140039-206 صادره از بابل نسبت به 
شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 250/70 مترمربع 
پالك 18/1033 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از على خالقى 
بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28  
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179906

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يك شماره پرونده:1/1400/24 برابر رأى 
شماره 140060310001002290-1400/05/18 كه در هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه آقاى نادعلى ربيعى افراپلى 
فرزند شعبان نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با اتاقك احداثى به مساحت 
150/10 مترمربع قسمتى از پالك 3448 اصلى واقع در بخش يك ثبت سارى 
لذا  است،   از كسر سهم وقف  محرز گرديده  مالك رسمى پس  از  خريدارى 
آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
باشند  اعتراضى داشته  به صدور سند مالكيت  در صورتى كه اشخاص نسبت 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مالكيت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  مدت مذكور و عدم وصول 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/27 
م/الف مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى
شناسه آگهى 1183053

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى مشاوره و هدايت شغلى (نوبت دوم)
 اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومى برون سپارى مشاوره و هدايت شغلى طرح 

هاى خود اشتغالى به شماره فراخوان 2000005204000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد
كليه مراحل برگزارى مناقصه ، از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى 
، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 13 روز 15/06/1400
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 13 روز يكشنبه تاريخ 21/06/1400

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 13 روز شنبه تاريخ 03/07/1400
زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 9 روز : يكشنبه تاريخ 04/07/1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف 
آدرس : استان سمنان - شهرستان سمنان - بلوار شهيد اخالقى - اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان - تلفن 8 -33444095 

(023) و يا با تلفن 33432626(023)
شناسه اگهى 1184200

آگهى ثبت طالق ( نوبت اول)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

احتراما به استحضار ميرساند ، همسر قانونى شما با در دست داشتن دادنامه با شماره بايگانى 
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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  شماره پرونده:03/1400/6248 
برابر رأى شماره 140060310004003490-1400/04/14 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم الزا محمدزاده افسر 
فرزند على به شماره شناسنامه 245 شماره ملى 8-278615-206 صادره از بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 241/50 
مترمربع پالك 18/1032 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از 
سورج خالقى بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28 
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179863

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين  ماده 13  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/6244 برابر 
رأى شماره 140060310004003947-1400/04/28 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سورج خالقى بابائى فرزند مطلب 
به شماره شناسنامه 1448 و شماره ملى 6-140039-206 صادره از بابل نسبت به 
شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 250/70 مترمربع 
پالك 18/1033 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از على خالقى 
بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28  
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179906

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يك شماره پرونده:1/1400/24 برابر رأى 
شماره 140060310001002290-1400/05/18 كه در هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه آقاى نادعلى ربيعى افراپلى 
فرزند شعبان نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با اتاقك احداثى به مساحت 
150/10 مترمربع قسمتى از پالك 3448 اصلى واقع در بخش يك ثبت سارى 
لذا  است،   از كسر سهم وقف  محرز گرديده  مالك رسمى پس  از  خريدارى 
آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
باشند  اعتراضى داشته  به صدور سند مالكيت  در صورتى كه اشخاص نسبت 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مالكيت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  مدت مذكور و عدم وصول 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/27 
م/الف مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى
شناسه آگهى 1183053

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى مشاوره و هدايت شغلى (نوبت دوم)
 اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومى برون سپارى مشاوره و هدايت شغلى طرح 

هاى خود اشتغالى به شماره فراخوان 2000005204000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد
كليه مراحل برگزارى مناقصه ، از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى 
، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 13 روز 15/06/1400
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 13 روز يكشنبه تاريخ 21/06/1400

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 13 روز شنبه تاريخ 03/07/1400
زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 9 روز : يكشنبه تاريخ 04/07/1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف 
آدرس : استان سمنان - شهرستان سمنان - بلوار شهيد اخالقى - اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان - تلفن 8 -33444095 

(023) و يا با تلفن 33432626(023)
شناسه اگهى 1184200

مرگ 2 كارگر در ريزش آوار
ريزش آوار ساختماني در شهرستان ساوه مرگ دو كارگر را رقم زد. 
بهرام صيدي، سرپرست فوريت هاي پزشكي ساوه توضيح داد: شامگاه 
جمعه امدادگران از ريزش آوار در روستاي بادامچالوق با خبر شده و در 
محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه دو كارگر زير آوار ساختمان 
گرفتار شده اند كه آتش نشانان شروع به آوار برداري كرده و دو كارگر را از 
زير آوار خارج كردند. بررسي امدادگران اورژانس نشان داد كه دو كارگر 
به علت شدت جراحت جانشان را از دست داده اند كه اجساد به پزشكي 

قانوني منتقل شد و تحقيقات در اين باره جريان دارد.

سردار حميد هداوند*

حميد صفت: تسليم رأي دادگاهم
حمي�د صف�ت خوانن�ده زيرزمين�ي كه ب�ه اتهام 
قت�ل پدرخوان�ده اش در زن�دان ب�ه س�ر مي ب�رد 
در چهارمي�ن جلس�ه محاكمه اش اته�ام قتل عمد 
را ان�كار ك�رد و گف�ت تس�ليم رأي دادگاه اس�ت. 
به گزارش »جوان«، جلسه رس��يدگي به پرونده صبح 
ديروز در شعبه  هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران 
به رياس��ت قاضي رحماني برگزار ش��د. بع��د از اعالم 
رس��ميت جلس��ه، نماينده دادس��تان در جايگاه قرار 
گرفت و در قرائت كيفرخواست گفت: »متهم خواننده 
زيرزميني ب��ه نام حميدرض��ا اميرصف��ت معروف به 
حميد صفت اس��ت. او در 2۴ مرداد  س��ال ۹۶، به اتهام 
قتل ناپدري ۶۶  س��اله اش به نام هوشنگ دستگير شد. 
مادر حميد همسر دوم مقتول بود و به خاطر اختالف با 

شوهرش قصد جدايي داشت.«
وي در ادامه گفت: »با اعالم خبر فوت هوشنگ از سوي 
كادر درمان بيمارستان فيروزگر مأموران كالنتري ۱۴۵ 
ونك در محل حاضر شده و در تحقيق از دوست مقتول 
كه در بيمارستان حاضر بود، دريافتند وي پس از درگيري 
با حميد ، پسر همسرش  به بيمارستان منتقل اما بر اثر 
خونريزي مغزي فوت مي كند. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني حميد به عنوان مظنون به قتل بازداشت شد. او در 
جريان بازجويي  ها جرمش را انكار كرد و گفت قتل عمدي 
نبوده است. او در توضيح گفت: »روز قبل از حادثه برادرم 
كه مقيم امريكاست تماس گرفت و گفت با مادرم تلفني 
صحبت كرده ولي حال مادرم خوب نبوده و از شوهرش 
گاليه داشته اس��ت. برادرم نگران بود به همين خاطر از 
من خواس��ت تا به خانه آنها بروم. وقتي ب��ه خانه مادرم 
رفتم متوجه شدم هوشنگ بار ديگر مادرم را كتك زده  
است. او شب قبل نيز مادرم را مقابل چشمان مهمان  هاي 
آلماني  اش كتك زده بود. همين باعث ناراحتي  ام شد و 
با هوشنگ درگير ش��دم. وقتي درگيري باال گرفت او به 

آشپزخانه رفت و قصد داشت با چاقو به من حمله كند. 
براي اينكه او را بترس��انم گلداني را برداش��تم و به ديوار 
كوبيدم. سپس با دستم چند ضربه به سرش زد. باور كنيد 

قصد كشتن او را نداشتم.«
بعد از اظهارات متهم و گزارش پزشكي قانوني مبني بر 
اينكه علت فوت خونريزي و آسيب مغزي بر اثر اصابت 
جسم سخت اعالم شده بود، وي راهي زندان رجايي  شهر 
ش��د، اما با اعتراض وكيلش با ق��رار وثيقه ۶۰۰  ميليون 
توماني آزاد ش��د. با اعتراض اولياي دم پرونده به هيئت 
۹ نفره پزشكي قانوني فرستاده شد تا اينكه كارشناسان 
اعالم كردند عمل متهم به نوعي كشنده نبوده و بيماري 
مقتول نيز در مرگ او نقش داشته اس��ت. با اين نظريه 
پرونده به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال شد، اما 
با اعتراض دوباره اولياي دم پرونده براي تحقيقات بيشتر 
به دادسراي امور جنايي منتقل شد و به دستوربازپرس 
شعبه  سوم دادسراي امور جنايي به هيئت ۱۱ نفره پزشكي 
قانوني فرستاده شد تا اينكه كارشناسان نقش بيماري 
مقتول در قتل را تأييد كردند. به اين ترتيب كيفرخواست 

به اتهام قتل عمد صادر شد.«
نماينده دادستان با اشاره به درخواست قصاص از سوي 
اولياي دم گفت: »پرونده در ش��عبه دهم طي دو جلسه 
رسيدگي و خواننده زيرزميني به قصاص محكوم شد، اما 
رأي صادره از سوي قضات شعبه ۳۹ ديوان نقض و به شعبه 

همعرض فرستاده شد.«
 درخواست وكالي اولياي دم

در ادامه يكي از وكالي اولياي دم گفت: »با توجه به نظر 
كميسيون ۱۱ نفره پزشكي قانوني علت مرگ خونريزي 

ناشي از ضربات به سر بوده كه درخواست قصاص دارم.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و بار ديگر اتهامش را 
انكار كرد. او گفت: »باور كنيد ضربه كشنده اي نزدم. من 

براي آشتي دادن به آنجا رفته بودم.«

در ادامه او به سئواالت رياست دادگاه پاسخ داد. 
قاضي: در اظهارات در دادسرا گفته بودي سه ضربه به 

مقتول زده بودي. چه دفاعي داري؟
متهم: مادرم ميان من و حاج آقا حائل بود. من او را گرفته 
بودم تا به مادرم ضربه نزند. در آن ش��رايط فقط سه بار 
دس��تم به صورتش برخورد كرد. اصط��الح كف گرگي 
هم در آگاهي به من القا شد. اگر قصد ضربه زدن داشتم 
مادرم را هل مي دادم و او را هم مي ز دم. بعد از دستگيري 
مرا به دادسرا بردند و بازپرس به من گفت بهتر است به 
قتل اعتراف كنم. آنجا بود كه پزشك گفت مقتول بر اثر 
برخورد جسم سخت به سرش فوت شده است! باور كنيد 

ضربه اي نزدم.
قاضي: اعتراف كرده اي گلدان را به سمت ديوار پرتاب 

كرده اي. پس درگيري شديد بوده است؟
متهم: اگر درگيري شديد بود گلدان را مستقيم به سمت 
حاج آقا پرتاب مي  كردم. ولي گلدان را به س��مت ديوار 
پرتاب كردم و به مادرم گفتم لباس هايش را بپوش��د تا 

خانه را ترك كنيم. 
  آخرين دفاع

متهم در آخرين دفاعش گفت: »شب قبل از محاكمه در 
زندان خلوت كردم و در دو صفحه دفاعياتم را نوشتم. در 
اين چند سال نه عصباني شدم و نه خشم گرفتم. اما آن 
روز فقط وقتي به حاج آقا اعتراض كردم كه چرا مادرم را 
مي زني او گفت اگر الزم باش��د باز هم او را كتك مي زند. 
خب انتظار ش��نيدن اين حرف را نداشتم. همين باعث 

شد عصباني شوم.
او در ادامه گفت: »هر حكمي برايم صادر شوم مطيع آن 
هستم. فقط تقاضا دارم همراه با عدالت باشد. باور كنيد 
قصد قتل نداشتم و هنوز هم از مرگ او ناراحت هستم او 

جاي پدر من بود.« 
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.


