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تيراندازي يكي از دانش�جويان دانش�گاه پرم روس�يه در محيط دانش�گاه 
هشت كشته و شش زخمي برجاي گذاشت. 

ساعت 11 روز گذشللته مردي نقابدار در حالي كه سللاح به دست داشت و قطار 
فشللنگ به خود آويخته بود، وارد دانشللگاه پرم در شرق روسيه شللد و شروع به 
تيراندازي كرد. با وقوع حادثه اسللاتيد و دانشجويان وحشللت زده از هر طرف راه 
فراري پيدا كرده و از كانون حادثه دور شدند. خيلي زود خبر حادثه در شبكه هاي 
اجتماعي دست به دست شد و فيلم فرار دانشجويان از مسير پنجره كاس ها دست 
به دست شللد. با حضور پليس در محل تاش براي متوقف كردن مرد تيرانداز به 
جريان افتاد و مأموران موفق شدند او را در حالي كه مقابل پليس مقاومت مي كرد 
با شليك گلوله متوقف كنند. براساس گزارش هاي اوليه هشت نفر در جريان حادثه 
جانشان را از دست داده و شش نفر هم مجروح و روانه بيمارستان شده اند. كميته 
رسيدگي كننده به وقوع اين حادثه اعام كرده كه مرد مهاجم از دانشجويان اين 
دانشگاه بوده كه با شليك گلوله زخمي و بازداشللت شده است، اما انگيزه او براي 
ارتكاب حادثه خونين مشخص نشده است. وقوع حوادث خونين در مراكز آموزشي 
روسيه قبًا هم اتفاق افتاده اسللت. آخرين مورد از آن حادثه اي مرگبار است كه 
امسال رقم خورد و در جريان آن جواني 1۹ سللاله در مدرسه كازان در جمهوري 
تاتارستان روسيه با تيراندازي ۹ نفر را با شليك گلوله به قتل رساند. مأموران پليس 
در جريان آن حادثه مهاجم را بازداشللت كردند و مشخص شد كه او مجوز حمل 

ساح نيمه خودكار هم داشته است.

  به خاطر هيچ
م�رد جواني ك�ه شش س�ال قبل پس�ر جواني 
را در پ�ارك ف�اح ب�ه قت�ل رس�انده بود در 
زن�دان رجايي ش�هر ك�رج قص�اص ش�د. 
به گللزارش جوان ، سللاعت ۳ بعد از ظهر يكشللنبه 
1۸ بهمن سال ۹۴ بود كه مأموران كانتري 1۶1 ابوذر 
با تماس تلفني شهروندي از درگيري خونيني در يكي 
از پارك هاي منطقه فاح با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران پليس در محل حادثلله با پيكر خونين و 
نيمه جان دو پسر جوان روبه رو شدند و آنها را براي 
نجات جانشان به بيمارسللتان منتقل كردند، اما 
يكي از پسران زخمي قبل از رسيدن به بيمارستان 
در ميان راه بر اثر شللدت جراحللات و خونريزي 
شللديد به كام مرگ رفت. با مرگ پسر جوان كه 
حسام نام داشللت پرونده وارد مرحله تازه اي شد 
و تيمي از كارآگاهللان اداره دهم پليس آگاهي به 
دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي 
تهران براي بررسللي موضوع وارد عمل شللدند. 
نخستين بررسي ها نشللان داد ضارب همان پسر 
زخمي است كه در بيمارستان بستري است. بدين 
ترتيب مأموران پليس پس از بهبودي نسللبي از 
وي تحقيق كردند. پسللر جوان با اعتراف به قتل 
حسام و اظهار پشلليماني درباره حادثه گفت: من 
و حسام بچه يك محل هسللتيم و حدود 1۰ سال 
است كه يكديگر را مي شناسيم. ما هيچ مشكلي 
با هم نداشللتيم، اما مردادماه سال ۹۴ من در يك 
مراسم عروسي شركت داشتم كه برادر مقتول با 
من درگير شد و در آن درگيري با چاقو مرا زخمي 
كرد و از محل گريخت. پللس از اين حادثه من از 
او شللكايت كردم، اما مدتي بعد بللا ميانجيگري 
دوستان و از آنجايي كه با آنها دوست بودم گذشت 
كردم تا اينكه مدتي بعد فهميدم آنها از اينكه من 
زخمي شده بودم خوشحال هستند و اين موضوع 

را براي ديگر دوستانشان تعريف مي كنند. 
 من دوباره از او شللكايت كردم، امللا پس از چند ماه 
فهميدم كه ضارب از ايران رفته  اسللت. پس از اين 
اختاف هاي ما و حسام شروع شللد و از اينكه من از 

برادرش شكايت كرده  بودم ناراحت بود. 
    درگيري مرگبار 

روز حادثه در راه خانلله بودم كه يكي از دوسللتانم 
گفت حسللام دنبال من می گردد و در پارك منتظر 

من است. 
از آنجايي كه احتمللال مي دادم او قصللد درگيري 
دارد به خانه مان رفتم و دو عدد چاقو برداشللتم و به 
پارك رفتم. در نزديكي پارك حسللام كنار كاميون 
پدرزنم ايسللتاده بود كه به طرف من حمله كرد و با 
چاقو چند ضربه به من زد. با دستانم دفاع مي كردم 
تا اينكه روي شمشاد هاي پارك افتادم و حسام نيز 
به سللراغ ما آمد و دوباره با چاقو به من ضربه زد كه 
ناگهان صداي »آي سوختم« او به آسمان بلند شد 
و بعد از آن هم چند نفري به كمللك ما آمدند و ما را 
در حالي كه زخمي بوديم جدا كردند. متهم پس از 
اعتراف به درگيري مرگبار مدعي شد كه در درگيري 
از خودش دفاع كرده است، اما بررسي هاي مأموران 
نشان داد متهم قبل از درگيري به خانه شان رفته و 
دو عدد چاقو برداشته است و مقتول هم در درگيري 
يكي از چاقو هاي قاتللل را از او گرفته و با آن به قاتل 
ضربه زده است. بدين ترتيب ادعاي دفاع از خود متهم 
رنگ باخللت و متهم در دادگاه كيفري يك اسللتان 
تهران از سوي هيئت قضايي به قصاص محكوم شد. 
حكم قصاص قاتل پس از تأييد در ديوان عالي كشور 
براي سير مراحل اجراي حكم به شعبه اجراي احكام 
داد سراي امور جنايي فرستاده شللد تا اينكه چند 
روز قبل قاتل مرد جوان در زندان رجايي شهر كرج 

قصاص شد. 

دندانپزشك قالبي
 بازداشت شد

دندانپزشك قابي كه متهم است با داير كردن 
مطب بيماران را درمان مي كرد بازداش�ت شد. 
به گزارش جوان، سللرهنگ نادر مللرادي معاون 
نظارت بللر اماكن عمومي پليللس امنيت عمومي 
گفت: چند روز قبل به مأموران پليس خبر رسيد 
كه فردي با جعللل مدارك دندانپزشللكي مطبي 
حوالي محله مسعوديه داير كرده و در حال درمان 
بيماران اسللت و بابت درمان هم هزينه كاني از 
بيماران دريافت مي كند. مأمللوران پليس بعد از 
تحقيق در اين باره همراه نماينده شبكه بهداشت 
در محل حاضر شللده و متهم را بازداشت كردند. 
متهم در بازجويي ها به جرمللش اعتراف كرد و به 

همراه پرونده راهي دادسرا شد.

مردي كه متهم اس�ت مهندس دستفروش 
را به قت�ل رس�انده روز گذش�ته پ�اي ميز 
محاكمه ايس�تاد. م�ادر مقتول ب�ه دادگاه 
گفت روزي كه پس�رش را به خاك مي سپرد 
گزينش او در ش�هرداري در حال انجام بود. 
به گزارش جوان، سال ۹۷ مأموران پليس تهران 
از درگيري خونين در چهارراه وليعصر باخبر 
و راهي محل شدند. بررسللي هاي اوليه نشان 
مي داد درگيللري بين چند مرد دسللتفروش 
اتفاق افتاده است و در آن درگيري مرد جواني 
به نام مجيد با ضربه چاقو كشللته شده است و 
چند نفر ديگر نيز زخمي و راهي بيمارسللتان 

شده اند. 
بللا انتقال جسللد به پزشللكي قانونللي پرونده 
با موضللوع قتل عمد تشللكيل شللد و در روند 
تحقيقات ۹ مرد جوان به اتهام شركت در نزاع 
دسته جمعي دسللتگير شللد و تحت بازجويي 

قرارگرفتند. 
متهمان در روند بازجويي ها مدعي شللدند آن 
شب مقتول كري خواني مي كرد و بعد از شروع 
درگيري با چاقو به طللرف آنها حمله كرده بود. 
سپس همگي ادعا كردند نمي دانند چه كسي 

ضربه كاري را به مقتول زده است. 
با ثبت اين اطاعات تحقيقللات در اين زمينه 
ادامه داشت تا اينكه مأموران يكي از متهمان به 
نام محمد را كه يك سال پيش در همان چهارراه 
وليعصر به يك راننده حمله و او را مورد ضرب 
و جرح قرار داده بود و چند ماه بعد با يك مأمور 
پليس درگير شللده بود را مللورد تحقيق قرار 
دادند، اما او بار ديگر قتللل را انكار كرد و گفت 

نمي داند چه كسي به مقتول ضربه زده است. 
   صدور كيفرخواست

محمد بعد از رضايللت مأمور پليللس اما بنا به 
شللواهد و قرائن موجود، به اتهام مباشللرت در 
قتل عمد و ضرب و جرح راننده خودروي پرايد 
راهي زندان شد و هشت متهم ديگر نيز به اتهام 
شركت در نزاع دسللته  جمعي منجر به قتل به 

زندان رفتند. 
پرونده بعد از كامل شللدن تحقيقات به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا اينكه 
بعد از تعيين وقت روي ميز هيئت قضايي شعبه 

دوم دادگاه قرار گرفت. 

   درخواست قصاص
با اعام رسميت جلسه مادر مقتول در حالي كه 
به شدت اشك مي ريخت در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: »ما در شهرستان خمين زندگي مي  كنيم. 
مجيد در رشته مهندسي عمران تحصيل كرده بود 
و بعد از اتمام درسللش تصميم گرفت به تهران 
برود تا كار مناسبي پيدا كند. براي او يك خانه در 
تهران اجاره كرديم و برايش اسباب و اثاثيه هم 
خريديم. قرار بود در شهرداري مشغول كار شود، 
اما در اين مدت با پيشنهاد يكي از همشهري ها 
سللر چهارراه وليعصر مي رفت و دستفروشللي 
مي كرد. نويد كلله االن يكي از متهمان اسللت 
از همشللهري هاي ماسللت. او از بچگي به خانه 
ما مي آمد و سللر سفره ما نشسللته بود. او وقتي 
فهميد قرار است پسرم به محل كسب او برود و 
دستفروشي كند خط و نشان كشيد و ديگران را 
تحريك كرد تا با پسرم درگير شوند. در واقع او 
شروع كننده درگيري بود. از او توقع نداشتم. ما با 

هم نان و نمك خورده بوديم.«

مللادر مقتللول در حالي كه به شللدت اشللك 
مي ريخت، گفت: »روز تشللييع جنازه پسللرم 
از شللهرداري تماس گرفتند و خواستند براي 
گزينش بلله آنجا بللرود. گفتيم پسللرمان زير 
خروارها خاك خوابيده اسللت. براي عامل قتل 
درخواسللت قصاص و براي ديگللر متهمان نيز 

درخواست اشد مجازات دارم.«
در ادامه ديگر شاكي نيز در جايگاه ايستاد و در 
طرح شكايت خود گفت: »سال ۹۶ با خودروام 
از چهللار راه وليعصر عبور مي كردم كه پشللت 
چراغ قرمز با راننده اي بحثم شللد. همان موقع 
مرد راننده با محمد تماس گرفت و متهم همراه 
دوستانش با چاقو و قمه به آنجا آمدند و به من 
حمله كردند. من شوكه شده بودم. محمد به من 
كه هيچ دفاعي نداشللتم و آنها را نمي شناختم 
حمله كرد و با چاقو ضربه  هايي به كتف، سينه 
و بازويم زد كه به شدت آسيب ديدم. وقتي به 
بيمارسللتان رفتم آنها متواري شللدند تا اينكه 
فهميدم او در درگيللري با يك مأمللور پليس 

بازداشت شده است. از او شكايت دارم و برايش 
درخواست اشد مجازات دارم.«

    انكار قتل  
سپس محمد در جايگاه ايستاد و جرمش را انكار 
كرد. او در شرح ماجرا گفت: »سال ها در چهار راه 
وليعصر بساط فافل، چاي و قليان داشتم. آن 
شب به آنجا رفته بودم تا سللري به بساط هايم 
بزنم كلله يكباره بللا مقتول و بللرادرش روبه رو 
شدم. او به تازگي در آنجا مشغول كار شده بود 
و دستفروشللي مي كرد. مجيد همللراه برادر و 
دوسللتش كه همگي قمه و چاقو داشتند جلو 
آمد و شللروع به كري خواني كرد و گفت كسي 

حق ندارد آنها را  تهديد كند.«
متهم ادامه داد: »از ماجللراي تهديد او بي خبر 
بودم بلله همين خاطر سللعي كللردم او را آرام 
كنم، امللا مجيد با يكي ديگر از دسللتفروش ها 
درگير شللد و آن مرد با چاقو يك خراش روي 
صورتش انداخت و خودزني كرد. همچنان اين 
كشمكش ها ادامه داشت كه يكباره مجيد يك 
ضربه به يكي از دوسللتانم زد و سپس چاقو را 
رها كرد و به دسللت من خورد. بازويم شكافته 
شللده بود و همچنان خللون مي رفت به همين 
خاطر عصباني شدم و ميله اي راكه روي زمين 
افتاده بود، برداشتم و به طرف او پرتاب كردم. او 
ميله را گرفت و دوبللاره چاقو را به طرفم پرتاب 
كرد كه اين بار ساعد دستم زخمي شد. مشغول 
ديدن زخم دستم بودم و سللرم پايين بود، اما 
وقتي سللرم را باال گرفتم فهميدم مجيد پايش 
زخمي شده اسللت. احتمال مي دهم زماني كه 
چاقو را به طرف من پرتاب كرده با پاي خودش 

نيز برخورد كرده بود.«
او گفت: »مقتول روي زمين نشسته بود كه ديدم 
يكي از دستفروش ها با ميله ضربه هاي محكمي 
به سرش مي  زند. همان موقع دوستم كه باضربه 
چاقوي مقتول كليه اش آسيب ديده بود را سوار 
ماشين كردم و به بيمارسللتان بردم فرداي آن 

روز فهميدم مجيد فوت كرده است.«
در ادامه ديگللر متهمان كه با قللرار وثيقه آزاد 
بودند يك به يك در جايگاه ايستادند و با تأييد 

اين توضيحات از خودشان دفاع كردند. 
در پايان هيئت قضايللي جهت صدور رأي وارد 

شور شد.

قتل مهندس دستفروش در روز گزينش

دانشجوي رش�ته مهندسي كه با حسادت 
زنان�ه ه�دف اسيدپاش�ي ق�رار گرفته و 
زيباي�ي اش را از دس�ت داده از قاض�ي 
رسيدگي كننده به پرونده درخواست كرد 
اجازه ندهد مته�م از زندان آزاد ش�ود. او 
گفت با اين ك�ه متهم ب�ه پرداخت هزينه 
درماني او محكوم ش�ده بود، ام�ا خانواده 
خودش با سختي هزينه ها را تقبل كرده اند. 
به گللزارش جللوان ، ۲۴ آبان سللال ۹۵ بود كه 
مأموران پليس تهران از حادثه اسيد پاشي روي 
دختر جواني با خبر شدند. بررسي ها نشان داد 
قرباني حادثه در خانه شان خواب بوده كه فردي 
روي او مايع اسلليدي پاشيده و گريخته است. 
دختر جوان كه از ناحيه صورت و يك چشم به 
شدت دچار سوختگي شده بود، پس از بهبودي 
نسبي گفت كه همسللر برادرش روي او مايع 
اسيدي ريخته اسللت، او گفت: همراه برادرم و 
زن برادرم به نام فريده در يك ساختمان زندگي 
مي كنيم. فريده ارتبللاط خوبي با خانواده من 
ندارد، اما من با شوهرم رابطه خوبي داشتم كه 
اوحسادت مي  كرد. لحظه حادثه دراز كشيده 
بودم كه ناگهان احساس سوزش شديدي بدنم 
را فراگرفت. همان لحظه ديدم فريده كه كاپشن 

برادرم را پوشيده بود از اتاق بيرون دويد. 
با شللكايت دختر جوان و به دسللتور بازپرس 
دادسللراي امور جنايي فريده بازداشت شد. او 

در بازجويي ها جرم خللود را انكار كرد و گفت: 
لحظه حادثه زنگ خانه به صدا درآمد و بدون 
اينكه بپرسم چه كسي پشللت در است در را 
باز كردم. بعد صداي »آي سللوختم« خواهر 
شوهرم را شنيدم كه به سرعت به اتاقش رفتم 
و ديدم مرد جواني كه صورتش را پوشانده بود 

از خانه فرار كرد. 
در حالي كلله متهم منكللر اسيدپاشللي بود 
بررسللي هاي پليس نشللان داد هيللچ يك از 
ادعاهاي او صحت نللدارد و لحظه حادثه هيچ 
مرد غريبه اي بلله خانه آنها وارد نشده اسللت. 
بدين ترتيب هيئللت قضايي پللس از صدور 
كيفرخواست متهم را مجرم شناختند و وي را 

به 1۰ سال حبس محكوم كردند. 
در حالي كه پنج سال است از  حادثه اسيدپاشي 
گذشته بود متهم در زندان از قاضي شعبه اجراي 
احكام دادسراي امور جنايي تهران درخواست 
كرد كه با گذاشللتن وثيقه از زندان آزاد شود. 
پس از درخواسللت متهم، قرباني اسيد  پاشي 
صبح ديروز به دادسراي امور جنايي تهران آمد 
و از قاضي درخواست كرد كه همسر برادرش را 

با وثيقه از زندان آزاد نكند. 
دختر جوان كه يك چشللم ، بيني و قسمت 
زيادي از صورتش را از دست داده بود، گفت: 
همسللر برادرم به خاطر حسللادت زندگي ام 
را نابود كرد. پللس از حادثه ۳۰ بللار زير تيغ 

جراحي رفتم تا بلله زندگي عللادي برگردم 
اما هيچ فايده اي نداشللت. ۵۰ ميليون تومان 
هزينه كردم. متهم قرار بود هزينه عمل هاي 
جراحي من را پرداخت كند، اما هيچ مبلغي 
به من كمك نكرد و در اين مدت خانواده ام با 
دست خالی و فروش اموالشان هزينه درمانم را 
تأمين كردند. به گفته پزشكان من بايد چند 
عمل جراحللي ديگر انجام دهم، اما مشللكل 
مالي دارم و خانواده ام توان پرداخت اين همه 
هزينه را ندارند و از سوي ديگر هيچ ارگان و 
نهاد دولتي ام به من كمكللي نكرد.  وي ادامه 
داد: همسر برادرم پس از حادثه نه تنها اظهار 
پشيماني نكرد بلكه هميشه مرا تهديد كرد،  
او حتي تهديد كرده زماني كه آزاد شود باي 
سللختي سللر خانواده ام مي آورد و به همين 
خاطر وقتي متوجه شللدم درخواست آزادي 
داده تصميم گرفتم به دادسراي امور جنايي 

بيايم و با درخواست آزادي او مخالفت كنم. 
وي در پايان گفت: پس از حادثه با اين چهره 
خانه نشين شدم در صورتي كه قبل از حادثه من 
دانشجوي رشته مهندسي صنايع بودم  و  قرار 
بود به زودی ازدواج كنم اما پس از اسيدپاشي 
نامزدم ديگر به سراغم نيامد. من از مسئوالن 
درخواست دارم به من كمك كنند و از قاضي 
محترم درخواسللت دارم با درخواست آزادي 

متهم موافقت نكند.

درخواست قرباني اسيدپاشي از قاضي:

بگذاريد اسيدپاش در زندان بماند

برگ سبز س�واری پژو ۲۰۶sd tu5مدل 1۳۹۹ به رنگ 
سفيد روغنی به شماره موتور1۶۶B۰۰4۲784وشماره 
شاس�ی ، NAAP41FE۳LJ۰7۲748  وش�ماره 
پاك۶4۹م۶8 ايران ۶۹ مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 
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برگ اعالم وضعيت( برگ سبز) تراكتور  مدل 1387 
شماره  به  و   ITM2852WDA ديفرانسيل  تك 
موتور  شماره  به  و   11 ك   942 ايران   15 انتظامى 
LFW08927U و به شماره شاسى G08047 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.
 تبريز

مفقودى
NEW 315 : سند كمپانى  خودرو سوارى   سيستم :  ام وى ام   تيپ 

رنگ :  سفيد - روغنى   مدل:   1395 به   شماره انتظامى   274  
 MVM477FJAG047751   : ص  41     ايران 84 شماره موتور
خانم  مالكيت  به   NATFBAKDXG1011240   : شاسى  شماره 
از  و  با شماره ملى   3380534455  مفقود گرديده  فرزانه شاهى  

هرمزگاندرجه اعتبار ساقط مى باشد.

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  شركت  ريگزار  شركت  تغييرات  آگهى 
16669 و شناسه ملى 10861679048 به استناد صورتجلسه مجمع 
ذيل  تصميمات  مورخ 07/01/1400  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
اتخاذ شد : فيض اله ابراهيمى به كد ملى 4032337888 به سمت 
بازرس اصلى و زهرا بخشى به كد ملى0013915681 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. سازمان ثبت 
اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 

(1195714)

برگ سبز موتورسيكلت سپند به رنگ مشكى مدل 
به شماره  و  به شماره موتور 12102531   1386
 -42833 انتظامى  شماره  به  و   8665344 تنه 

397  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
تبريز
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:124K1189438شماره شاسى:   موتور  ايران 94شماره  931 ل 23 
با  ستوده   شهاب  آقاى   مالكيت  NAAM01CE9JK391811به 
شماره ملى   3450223585  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

هرمزگانمى باشد.
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سند كمپانى  خودرو سوارى هاچ بك   سيستم :  پژو   تيپ : 206TU3  رنگ :  
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آگهي اعالم مفقودي
برگ سبز خودروي سواري پرايد سيستم سايپا تيپ 131SE مدل 
  5800229/M13 1396 به رنگ سفيدـ  روغني  به شماره موتور
به  متعلق    NAS411100H1276418 شاسي  شماره  به 
آمينه ايزدي  به شماره ملي 1552708063مفقود و از درجه 
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برگ سبز خودروي سواري پرايد سيستم سايپا تيپ 131SE مدل 
  5800229/M13 1396 به رنگ سفيدـ  روغني  به شماره موتور
به  متعلق    NAS411100H1276418 شاسي  شماره  به 
آمينه ايزدي  به شماره ملي 1552708063مفقود و از درجه 

تبريزاعتبار ساقط مي باشد. 

برگ اعالم وضعيت( برگ سبز) تراكتور  مدل 1387 
شماره  به  و   ITM2852WDA ديفرانسيل  تك 
موتور  شماره  به  و   11 ك   942 ايران   15 انتظامى 
LFW08927U و به شماره شاسى G08047 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.
 تبريز

مفقودى
NEW 315 : سند كمپانى  خودرو سوارى   سيستم :  ام وى ام   تيپ 
رنگ :  سفيد - روغنى   مدل:   1395 به   شماره انتظامى   274  
 MVM477FJAG047751   : ص  41     ايران 84 شماره موتور
خانم  مالكيت  به   NATFBAKDXG1011240   : شاسى  شماره 
از  و  با شماره ملى   3380534455  مفقود گرديده  فرزانه شاهى  

هرمزگاندرجه اعتبار ساقط مى باشد.

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  شركت  ريگزار  شركت  تغييرات  آگهى 
16669 و شناسه ملى 10861679048 به استناد صورتجلسه مجمع 
ذيل  تصميمات  مورخ 07/01/1400  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
اتخاذ شد : فيض اله ابراهيمى به كد ملى 4032337888 به سمت 
بازرس اصلى و زهرا بخشى به كد ملى0013915681 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. سازمان ثبت 
اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 

(1195714)

برگ سبز موتورسيكلت سپند به رنگ مشكى مدل 
به شماره  و  به شماره موتور 12102531   1386
 -42833 انتظامى  شماره  به  و   8665344 تنه 

397  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
تبريز

مفقودى
405GLX-  : تيپ  پژو      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 

XU7رنگ : خاكسترى – متاليك   مدل:   1397به   شماره انتظامى   
:124K1189438شماره شاسى:   موتور  ايران 94شماره  931 ل 23 
با  ستوده   شهاب  آقاى   مالكيت  NAAM01CE9JK391811به 
شماره ملى   3450223585  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

هرمزگانمى باشد.

مفقودى
سند كمپانى  خودرو سوارى هاچ بك   سيستم :  پژو   تيپ : 206TU3  رنگ :  
 سفيد - روغنى   مدل:   1394   به   شماره انتظامى   839  ب  83     ايران 94

  : شاسى  شماره   165A0029720  : موتور  شماره 
NAAP03EE9FJ219572 به مالكيت آقاى داوود ذاكرى  با شماره 
ملى 3422037810   مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

هرمزگان 

محمدرضاشهمرادى   ملى  كارت 
فهرجى شماره ملى 0079588220 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

آگهي اعالم مفقودي
برگ سبز خودروي سواري پرايد سيستم سايپا تيپ 131SE مدل 
  5800229/M13 1396 به رنگ سفيدـ  روغني  به شماره موتور
به  متعلق    NAS411100H1276418 شاسي  شماره  به 
آمينه ايزدي  به شماره ملي 1552708063مفقود و از درجه 

تبريزاعتبار ساقط مي باشد. 

برگ اعالم وضعيت( برگ سبز) تراكتور  مدل 1387 
شماره  به  و   ITM2852WDA ديفرانسيل  تك 
موتور  شماره  به  و   11 ك   942 ايران   15 انتظامى 
LFW08927U و به شماره شاسى G08047 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.
 تبريز

مفقودى
NEW 315 : سند كمپانى  خودرو سوارى   سيستم :  ام وى ام   تيپ 
رنگ :  سفيد - روغنى   مدل:   1395 به   شماره انتظامى   274  
 MVM477FJAG047751   : ص  41     ايران 84 شماره موتور
خانم  مالكيت  به   NATFBAKDXG1011240   : شاسى  شماره 
از  و  با شماره ملى   3380534455  مفقود گرديده  فرزانه شاهى  

هرمزگاندرجه اعتبار ساقط مى باشد.

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  شركت  ريگزار  شركت  تغييرات  آگهى 
16669 و شناسه ملى 10861679048 به استناد صورتجلسه مجمع 
ذيل  تصميمات  مورخ 07/01/1400  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
اتخاذ شد : فيض اله ابراهيمى به كد ملى 4032337888 به سمت 
بازرس اصلى و زهرا بخشى به كد ملى0013915681 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. سازمان ثبت 
اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 

(1195714)

برگ سبز موتورسيكلت سپند به رنگ مشكى مدل 
به شماره  و  به شماره موتور 12102531   1386
 -42833 انتظامى  شماره  به  و   8665344 تنه 

397  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
تبريز

مفقودى
405GLX-  : تيپ  پژو      : سيستم  سوارى    خودرو  سبز   برگ 

XU7رنگ : خاكسترى – متاليك   مدل:   1397به   شماره انتظامى   
:124K1189438شماره شاسى:   موتور  ايران 94شماره  931 ل 23 
با  ستوده   شهاب  آقاى   مالكيت  NAAM01CE9JK391811به 
شماره ملى   3450223585  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

هرمزگانمى باشد.

مفقودى
سند كمپانى  خودرو سوارى هاچ بك   سيستم :  پژو   تيپ : 206TU3  رنگ :  
 سفيد - روغنى   مدل:   1394   به   شماره انتظامى   839  ب  83     ايران 94

  : شاسى  شماره   165A0029720  : موتور  شماره 
NAAP03EE9FJ219572 به مالكيت آقاى داوود ذاكرى  با شماره 
ملى 3422037810   مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

هرمزگان 

محمدرضاشهمرادى   ملى  كارت 
فهرجى شماره ملى 0079588220 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

آگهي اعالم مفقودي
برگ سبز خودروي سواري پرايد سيستم سايپا تيپ 131SE مدل 
  5800229/M13 1396 به رنگ سفيدـ  روغني  به شماره موتور
به  متعلق    NAS411100H1276418 شاسي  شماره  به 
آمينه ايزدي  به شماره ملي 1552708063مفقود و از درجه 

تبريزاعتبار ساقط مي باشد. 

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سيستم :  سمند   تيپ :  ال ايكس  رنگ :  سفيد  
- روغنى    مدل:  1390  به  شماره انتظامى   147  ص  95     ايران 73 شماره 
NAAC91CC5BF853200: موتور :12489328933شماره شاسى 

مفقود  ملى 5159461981  كد  به  آور   آزاد  هاجر  خانم  مالكيت  به 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 هرمزگان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000544 مورخه 1400/03/24 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى آيت اله شهبازى خليفه لو به شماره شناسنامه 235 كد ملى 1620248743 فرزند 
ابوالفتح نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 230 متر مربع قسمتى از پالك 1041 
فرعى از 120 اصلى واقع در ( گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى اصغر ناموران گرمى 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 متقاضى اعتراضى داشته باشد 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 مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه مورخه 1400/06/16   م الف: 1074 

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 4002809 مورخه 1399/12/2 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه دشتى زنگير به شماره شناسنامه 229 كد ملى 1620378116 فرزند خداقلى 
از پالك 1226  مربع قسمتى  متر  به مساحت 187  يكباب خانه  به ششدانگ  نسبت 
فرعى از 120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسن توكلى  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 متقاضى اعتراضى داشته باشد 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 مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1075      

                                                                           سعيد نيكخو
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
راى شماره 4000912 مورخه  برابر  فاقد سند رسمى  اراضى و ساختمانهاى  و  ثبتى 
و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   1400/04/25
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات 
مالكانه بال معارض متقاضى خانم گل نساء قاسمى تپه به شماره شناسنامه 637 كد 
ملى 1620311501 فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به 
مساحت 158 متر مربع قسمتى از پالك 1033 فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) 
حضرتى  طيبه  رسمى  مالك  از  خريدارى  گرمى  ملك  ثبت  حوزه  اردبيل   20 بخش 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  محرز  گرمى 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد 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 
بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  به مراجع قضايى  را  اعتراض، دادخواست خود 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
سعيد نيكخو                           تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1076

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000856 مورخه 1400/04/18 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى عبداله عسگرى به شماره شناسنامه 3476 كد ملى 1620034379 فرزند على 
نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 574 متر مربع قسمتى از پالك 751 فرعى از 
120 اصلى واقع در (شهرستان گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى حسين وطندوست 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 متقاضى اعتراضى داشته باشد 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 مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16 م الف: 1067     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4001030 مورخه 1400/05/8 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
خانم رقيه ميكائيلى به شماره شناسنامه 803 كد ملى 1620649241 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 180 متر مربع قسمتى از پالك 1364 فرعى از 
120 اصلى واقع در گرمى بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى از مالك 
رسمى سيم زر قهرمانى گرمى 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 متقاضى اعتراضى داشته باشد 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 مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16     م الف: 1091     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 4000902 مورخه 1400/04/25 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
على فاتحى درمانلو به شماره شناسنامه 520 كد ملى 1620407167 فرزند توكل نسبت 
به ششدانگ يكباب خانه سه طبقه به مساحت 140/80 متر مربع قسمتى از پالك 1033 
فرعى از 120 اصلى واقع در (گرمى) بخش 20 اردبيل حوزه ثبت ملك گرمى خريدارى 
از مالك رسمى طيبه حضرتى گرمى 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 متقاضى اعتراضى داشته باشد 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 مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول روز شنبه مورخه 1400/06/1
تاريخ انتشار نوبت دوم روز يكشنبه مورخه 1400/06/16    م الف: 1077     

سعيد نيكخو
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمى

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

هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر   
فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده 
يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و 
بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى 

مى گردد:
 امالك متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان ليتكوه

 75-اصلى(قريه تارى محله) : 26 فرعى آقاى مصطفى حسن پور در شش دانگ يك قطعه 
زمين با ساختمان احداثى با كاربرى مسكونى كه چهل سير مشاع از دويست و چهل سير 
عرصه موقوفه است به مساحت 1618,90 مترمربع خريدارى شده بالواسطه از موسى حسن 
اراضى و  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  به موجب ماده 3  لذا  پور مالك نسق زراعى، 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت 
الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است 
و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى 
هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد 

.تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/16 نوبت دوم 1400/06/30 .م/الف
 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
 شناسه آگهى : 1184658

8 كشته 
در  تيراندازی دانشگاه »پرم« روسيه 

با انگيزه نامشخص

مرگ راكب موتورسيکلت 
و عابر پياده در سانحه رانندگي

راكب موتورسيكلت و عابر پياده در دو حادثه جداگانه رانندگي در تهران جان باختند. 
سرهنگ احسللان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ گفت: شامگاه 
يك شنبه مأموران پليس راهور تهران از حادثه رانندگي در جاده حسن آباد با خبر شده و 

در محل حاضر شدند.
 بررسي ها نشان داد كه حادثه بين دو موتورسيكلت اتفاق افتاده كه يكي از راكبان به علت 
شدت جراحت جانش را از دست داده و دو ترك نشين هم مجروح شده اند كه به بيمارستان 

منتقل شدند. علت اين حادثه در دست بررسي است. 
سرهنگ مؤمني در توضيح دومين حادثه گفت: روز گذشته مأموران پليس راهور از حادثه 
رانندگي  مقابل پايانه تهرانپارس با خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه 
يك رهگذر در تصادف با موتورسيكلت عبوري جانش را از دست داده است. علت اين حادثه 

عدم توجه به جلو راكب موتورسيكلت اعام شد. 


