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بيماري مادر نوزاد
 يك روزه تأييد شد

پزش�كي قانوني اعالم كرد زن جوان�ي كه نوزاد 
ي�ك روزه اش را از پنجره خان�ه اش بيرون پرت 
كرده و باعث مرگ او ش�ده اس�ت جن�ون دارد. 
به گزارش جوان ، شامگاه جمعه 18 تير امسال بود كه 
اهالي ساختمان پنج طبقه اي در جنوب شرق تهران 
با شنيدن صداي مهيبي از خانه هايشان سراسيمه 
بيرون آمدند. س��اكنان س��اختمان داخل حياط با 
پيكر بي جان نوزاد دخترش��يرخواري روبه رو شدند 
كه مش��خص بود از طبقات بااليي به پايين سقوط 

كرده است. 
اهالي ساختمان مي دانستند زني كه در طبقه چهارم 
ساختمان زندگي مي كند باردار بوده و احتمال دادند 
كه نوزاد فوت ش��ده متعلق به او باشد. بدين ترتيب 
همزمان با اعالم اين خبر به اداره پليس به خانه زن 
جوان رفتند، اما وي در را روي همس��ايه هايش باز 
نكرد. دقايقي بعد كه مأموران پليس از راه رسيدند زن 
جوان هم در را باز كرد و در حالي كه به نظر مي رسيد از 
خواب بيدار شده است وقتي با سؤال همسايه ها درباره 
نوزادش روبه رو شد گفت كه نوزاد يك روزه اش را از 

پنجره خانه اش به بيرون پرت كرده است. 
بدين ترتيب موضوع به قاضي رحيم دشتبان، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران گزارش شد و 
وي همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

در محل به تحقيق پرداخت. 
زن 38 س��اله درباره حادثه گفت: چهار سال قبل با 
شوهرم ازدواج كردم و االن هم يك دختر چهارساله 

دارم. 
از آنجايي كه وضع مالي خوبي نداشتيم وقتي براي بار 
دوم باردار شدم خيلي ناراحت بودم و دوست نداشتم 
بچه دومم به دنيا بيايد، اما به هرحال دخترم به دنيا آمد. 
نوزادم پس از به دنيا آمدن مدام گريه مي كرد و من هم 
حال خوبي نداشتم و نمي توانستم از او نگهداري كنم. 
امروز هم از صبح گريه مي كرد به طوري كه عصباني 
شدم و در يك لحظه او را از پنجره به پايين پرت كردم. 
وقتي همسايه ها به در خانه ام آمدند تازه متوجه شدم 

كه چه بر سر نوزادم آورده ام. 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه زن جوان 
به دستور بازپرس جنايي براي انجام آزمايش هاي الزم 
در اختيار تيم پزشكي قانوني قرار گرفت تا اينكه يك 
روز قبل كارشناسان پزشكي قانوني اعالم كردند، زن 
جوان زمان حادثه جنون داشته است. بدين ترتيب زن 
جوان براي درمان در بيمارستان رواني بستري شد. 

پرونده خرمدين
 در نوبت رسيدگي

اكبر خرمدين و همسرش عامالن جنجالي ترين 
پرونده سال كه به اتهام قتل سه عضو خانواده شان 
در بازداشت به سر مي برند به زودي در شعبه پنجم 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي شوند. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، رس��يدگي ب��ه پرون��ده از 
26 ارديبهشت ماه امسال با كشف جسد مثله شده اي 
در يكي از سطل هاي زباله شهرك اكباتان به جريان 
افتاد. در روند تحقيقات مش��خص ش��د كه جسد 
متعلق به بابك خرمدين كارگردان س��ينما است. 
وقتي مأموران پليس راهي خانه او شدند مشخص 
ش��د كه حادثه خونين از س��وي پدر و مادرش رقم 
خورده است. زوج سالخورده در روند بازجويي ها به 
قتل دخترشان در سال 97 و دامادشان در سال 90 به 
همين شيوه اعتراف كردند. با كامل شدن تحقيقات 
در اين باره بازپرس اكبر را به اتهام مباشرت در سه قتل 
و همسرش را به اتهام معاونت در قتل مجرم شناخته 
و پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه پنجم دادگاه 
كيفري يك استان تهران ارجاع شد. دو متهم به زودي 

پاي ميز محاكمه حاضر مي شوند. 

رويكرد فرهنگي و آموزشي
 براي كاهش آسيب هاي اجتماعي

 معاون اجتماع�ي فرماندهي 
انتظام�ي ته�ران ب�زرگ ب�ا 
تأكي�د بر اي�ن كه ب�راي حل 
اجتماع�ي،  آس�يب ه�اي 
تعام�ل پلي�س و ش�هرداري 
نياز است، گفت: با شناسايي 
آس�يب هاي  اولويت ه�اي 
اجتماعي، مي ت�وان  اقدامات 

فرهنگي و آموزشي هدفمندي انجام داد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ مراد مرادي روز 
گذش��ته در ديدار با دكتر توكلي زاده، معاون 
فرهنگي اجتماعي ش��هرداري تهران گفت 
كه در سايه تعامل بهتر مي توان در خصوص 
كاهش آسيب هاي اجتماعي و ارتقای آموزش 
همگاني و مشاركت هاي اجتماعي، اقدامات 

مشتركي انجام داد. 

وي ادامه داد: با آموزش هاي 
همگاني مشترك و بهره گيري 
از ظرفيت ه��اي طرفي��ن 
مي توان اقدامات تأثير گذاري 
داشته باش��يم، از همي��ن رو 
رويك��رد پلي��س پايتخ��ت 
تعامل با سازمان ها و نهاد هاي 
حاكميتي و اجرايي اس��ت.  
معاون اجتماع��ي فرماندهي انتظامي تهران 
بزرگ با تأكيد بر اين كه براي حل آسيب هاي 
اجتماعي، تعامل پليس و شهرداري نياز است 
گفت: با شناس��ايي اولويت هاي آسيب هاي 
اجتماعي  مي توان اقدامات فرهنگي و آموزشي 
هدفمندي انجام داد و به طور حتم با ترسيم 
نقشه راه و تعيين اهداف مورد نظر بهتر مي توان 

به نتايج مطلوب  تري رسيد.

سرقت زنانه
 به سبك فيلم هاي سينمايي

زني ك�ه متهم اس�ت ب�ا چاي مس�موم 
مردان ميانس�ال را بي هوش و اموالشان 
را س�رقت مي كرد مي گويد اين شيوه را 
از فيلم هاي سينمايي اقتباس كرده است. 
ب��ه گ��زارش ج��وان، س��رهنگ كارآگاه 
حيدرگ��ودرزي رئي��س پاي��گاه نه��م 
پليس آگاهي گف��ت: چندي قبل پرونده اي 
با موضوع سرقت روي ميز كارآگاهان پليس 
قرار گرفت. ش��اكي كه مردي ميانسال بود 
توضيح داد: در ترمينال جنوب با زني آشنا 
ش��دم كه خودش را س��ميه معرفي كرد و 
گفت جايي براي زندگي ندارد و بي خانمان 
اس��ت. من هم او را به خانه ام دعوت كردم. 
او به آش��پزخانه رفت و براي هر دو نفرمان 
چاي ريخت. بعد از صرف چای بود كه سرم 
گيج رفت و از هوش رفت��م. وقتي به هوش 
آمدم ديدم كه پ��ول و طالهايي كه در خانه 
داشتيم س��رقت شده اس��ت. بعد از مطرح 
شدن ش��كايت مأموران پليس با اطالعاتي 
كه ش��اكي در اختيارشان گذاش��ته بود در 
اين باره تحقيق كردند. بررسي ها نشان داد 
كه شكايت مشابهي در پايگاه هشتم پليس 

آگاهي تهران مطرح شده است. اطالعاتي كه 
شاكي آن پرونده كه مردي ميانسال بود به 
پليس داده بود با مشخصات متهم اين پرونده 
مطابقت داشت، بنابراين مشخص شد كه زن 
جوان به همين شيوه در حال سرقت است. 
با كامل شدن بررسي ها در اين باره مأموران 
موفق شدند مخفيگاه زن جوان را در ميدان 

شوش شناسايي و او را بازداشت كنند. 
»س��ميه« در تحقيقات به س��رقت هاي 
سريالي به اين ش��يوه اعتراف كرد و گفت 
در شهرستان هاي ش��يراز، مشهد، دماوند 
و چند ش��هر ديگر هم به اين شيوه سرقت 
كرده اس��ت. او گفت: وقتي از شوهرم جدا 
شدم و از شهرستان به تهران آمدم، چون 
راهي براي كس��ب درآمد نمي ش��ناختم، 
تصميم گرفتم مثل فيلم ها به سراغ مردان 
ميانسال و تنها بروم و به اين بهانه كه جايي 
براي ماندن ندارم وارد خانه شان شده و در 
فرصتي مناسب و ريختن داروي بي هوشي 
در چ��اي، نقش��ه س��رقتم را اج��را كنم، 
تحقيقات براي شناسايي ساير مالباختگان 

ادامه دارد.

مأم�وران پلي�س ته�ران جس�د پتوپي�چ 
ش�ده م�رد ميانس�الي را در ج�اده امامزاده 
داوود كش�ف كردن�د كه مش�خص ش�د وي 
چه�ارروز قب�ل از يكي از ش�هرهاي اس�تان 
خراس�ان رضوي براي كار به تهران آمده بود. 
تحقيقات براي شناس�ايي عامالن مرگ مرد 
شهرس�تاني از س�وي مأم�وران ادام�ه دارد. 
به گزارش جوان ، ساعت 8:30 صبح ديروز سي ام 
شهريور قاضي رحيم دشتبان، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران 
كالنتري 143 امامزاده داوود از كشف جسد مرد 
ميانس��الي در جاده امام زاده داوود با خبر و همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي 
محل شد.  تيم جنايي در محل حادثه با جسد مرد 

50 ساله اي به نام منصور روبه رو شدند كه به طرز 
مشكوكي به كام مرگ رفته بود.  يكي از مأموران 
پليس درباره كشف جسد گفت: دقايقي قبل همراه 
يكي از همكارانم با خودروی كالنتري در محدوده 
استحفاظي در حال گش��ت زني بوديم كه جسم 
پتوپيچ شده اي در كنار جاده توجه ما را به خودش 
جلب كرد. جسم پتو پيچ شده با كمي فاصله از جاده 
در كنار گودالي افتاده بود كه خودرو را نگه داشتيم 
و با پاي پياده به آن نزديك شديم. دور پتو با طناب 
بسته شده بود و از شكل آن مشخص بود كه بايد 
داخل آن جسد انساني باشد كه طناب را باز كرديم 
و با جسد مرد ميانسالي روبه رو شدند. مرد ميانسال 
با لباس هاي بيرون داخل پتو پيچانده شده بود كه 
در بررسي داخل جيب هاي مرد فوت شده كارت 

ملي وي را پيدا كرديم كه مشخص شد وي منصور 
نام دارد. از آنجايي كه احتمال مي رفت اين مرد به 
قتل رسيده اس��ت بالفاصله موضوع را به بازپرس 
جنايي خبر داديم.  در حالي كه پزش��كي قانوني 
در محل حادثه اعالم كرد از مرگ مرد ميانس��ال 
حدود 10 ساعت گذشته است ، مأموران پليس در 
تن پيمايي با كبودي هاي روي شكم و بريدگي در 
زير يكي از چشمان منصور روبه رو شدند كه حكايت 
از آن داشت وي از سوي فرد يا افرادي به قتل رسيده 
است.  تحقيقات تيم جنايي نشان داد منصور اهل 
يكي از شهرهاي استان خراسان در نزديكي شهر 
مشهد است كه به گفته خانواده اش چهار روز قبل از 

شهرستان براي كار راهي تهران شده است . 
همچنين مشخص شد وي پس از آمدن به تهران در 

همان نزديكي مشغول به كار بوده است كه دقايقي 
قبل جسدش كشف مي شود. 

از سوي ديگر در بررسي هاي فني اين فرضيه براي 
مأموران قوت گرفت كه منصور در محل ديگري به 
احتمال زياد از سوي فرد يا افرادي به قتل مي رسد 
و قاتل يا قاتالن جس��د وي را به اين مكان منتقل 

مي كنند. 
در ادامه جسد به دستور بازپرس جنايي براي انجام 
آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ 

به پزشكي قانوني منتقل شد. 
همچنين بازپرس ويژه قتل دس��تور داد مأموران 
پليس همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه 
از همكاران و صاحبكار منصور تحقيق كنند تا راز 

مرگ مشكوك وي بر مال شود. 

كشف جسد پتو پيچ شده در جاده امامزاده داوود 

برگ سبز  خودروى سوارى پژو مدل 1391 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره انتظامى 35 ايران 856 ج 
به شماره  موتور 124K0031257و  به شماره  و   12
شاسى NAAM11CA4CH311136 مفقود شده 

 تبريزو از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پرايد تيپ جى تى 
پالك          شماره  روغنى  سفيد  1384رنگ  مدل  آى  ايكس 
( ايران33 529 س 69) به شماره موتور 0106104 شماره 
كريمى  طاهره  به  متعلق   S1412284458236 شاسى 

رزكانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مدل   1600 تيپ  تاكسى  پيكان  خودرو  كمپانى  برگ 
1378 رنگ سفيد با نوار نارنجى_ روغنى شماره پالك    
( ايران68 455 ت 35) به شماره موتور 11127802991 
طالبى  يوسف  به  متعلق   78401888 شاسى  شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

برگ كمپانى خودرو سمند تيپ SOREN EF7 مدل 
1396 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68 795 
ن 96) به شماره موتور 147H0310566 شماره شاسى 
NAACS1HE2HF287131 متعلق به حميد مهرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى م الف 874 برابر راى شماره 
140060306271001399 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
عباس  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  اعيان يك  از ششدانگ  رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع 
 9 بخش  اصلى   71 پالك  از  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  /به  خانه 
اعيان متعلق به خود متقاضى  واقع در مسلم شمالى 15 پالك 303 و305 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
نسبت  اشخاص  در صورتيكه  آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
تاريخ  از  توانند  ،مى  باشند  داشته  اعتراض  متقاضى  مالكيت  سند  صدور  به 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا 
انقضاى مدت مذكور  نمايند.بديهى است در صورت  به مراجع قضايى تقديم 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى  م الف 876 برابر راى شماره 
140060306271001398 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ثبت  حوزه  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى 
منصوره  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  يك  اعيان  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيم  فرزند  معينى  رفعت 
 9 بخش  اصلى   71 ازپالك  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  به  خانه/ 
متقاضى  خود  به  متعلق  اعيان  و305   303 پالك   15 شمالى  درمسلم  واقع 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم ،مراتب 
به  نسبت  اشخاص  روزآگهى مى شود.درصورتيكه  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از تاريخ انتشار 
از  وپس  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولين 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را  از  اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
مذكور  مدت  انقضاى  درصورت  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16      تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

رسمى سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   آگهى 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى 1246 مورخ 1400/05/12 هيأت مستقر در واحد  مصوب 1390/09/20 و 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/196 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى ياسر اسمعيلى جويبارى نسبت به شش داتگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 314 مترمربع پالك فرعى از 10 اصلى خريدارى شده بدون واسطه از 
آقاى حسينجان مشمولى محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و 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 دو 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 در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.تاريخ انتشار نوبت اول 

1400/06/31 نوبت دوم 1400/07/14 .م/الف شماره شناسه1193504
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار

برگ سبز  خودروى سوارى پژو مدل 1391 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره انتظامى 35 ايران 856 ج 
به شماره  موتور 124K0031257و  به شماره  و   12
شاسى NAAM11CA4CH311136 مفقود شده 

 تبريزو از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پرايد تيپ جى تى 
پالك          شماره  روغنى  سفيد  1384رنگ  مدل  آى  ايكس 
( ايران33 529 س 69) به شماره موتور 0106104 شماره 
كريمى  طاهره  به  متعلق   S1412284458236 شاسى 

رزكانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مدل   1600 تيپ  تاكسى  پيكان  خودرو  كمپانى  برگ 
1378 رنگ سفيد با نوار نارنجى_ روغنى شماره پالك    
( ايران68 455 ت 35) به شماره موتور 11127802991 
طالبى  يوسف  به  متعلق   78401888 شاسى  شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

برگ كمپانى خودرو سمند تيپ SOREN EF7 مدل 
1396 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68 795 
ن 96) به شماره موتور 147H0310566 شماره شاسى 
NAACS1HE2HF287131 متعلق به حميد مهرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى م الف 874 برابر راى شماره 
140060306271001399 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
عباس  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  اعيان يك  از ششدانگ  رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع 
 9 بخش  اصلى   71 پالك  از  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  /به  خانه 
اعيان متعلق به خود متقاضى  واقع در مسلم شمالى 15 پالك 303 و305 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
نسبت  اشخاص  در صورتيكه  آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
تاريخ  از  توانند  ،مى  باشند  داشته  اعتراض  متقاضى  مالكيت  سند  صدور  به 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا 
انقضاى مدت مذكور  نمايند.بديهى است در صورت  به مراجع قضايى تقديم 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى  م الف 876 برابر راى شماره 
140060306271001398 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ثبت  حوزه  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى 
منصوره  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  يك  اعيان  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيم  فرزند  معينى  رفعت 
 9 بخش  اصلى   71 ازپالك  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  به  خانه/ 
متقاضى  خود  به  متعلق  اعيان  و305   303 پالك   15 شمالى  درمسلم  واقع 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم ،مراتب 
به  نسبت  اشخاص  روزآگهى مى شود.درصورتيكه  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از تاريخ انتشار 
از  وپس  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولين 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را  از  اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
مذكور  مدت  انقضاى  درصورت  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16      تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

رسمى سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   آگهى 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى 1246 مورخ 1400/05/12 هيأت مستقر در واحد  مصوب 1390/09/20 و 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/196 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى ياسر اسمعيلى جويبارى نسبت به شش داتگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 314 مترمربع پالك فرعى از 10 اصلى خريدارى شده بدون واسطه از 
آقاى حسينجان مشمولى محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و 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 دو 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 در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.تاريخ انتشار نوبت اول 

1400/06/31 نوبت دوم 1400/07/14 .م/الف شماره شناسه1193504
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار

برگ سبز  خودروى سوارى پژو مدل 1391 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره انتظامى 35 ايران 856 ج 
به شماره  موتور 124K0031257و  به شماره  و   12
شاسى NAAM11CA4CH311136 مفقود شده 

 تبريزو از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پرايد تيپ جى تى 
پالك          شماره  روغنى  سفيد  1384رنگ  مدل  آى  ايكس 
( ايران33 529 س 69) به شماره موتور 0106104 شماره 
كريمى  طاهره  به  متعلق   S1412284458236 شاسى 

رزكانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مدل   1600 تيپ  تاكسى  پيكان  خودرو  كمپانى  برگ 
1378 رنگ سفيد با نوار نارنجى_ روغنى شماره پالك    
( ايران68 455 ت 35) به شماره موتور 11127802991 
طالبى  يوسف  به  متعلق   78401888 شاسى  شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

برگ كمپانى خودرو سمند تيپ SOREN EF7 مدل 
1396 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68 795 
ن 96) به شماره موتور 147H0310566 شماره شاسى 
NAACS1HE2HF287131 متعلق به حميد مهرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى م الف 874 برابر راى شماره 
140060306271001399 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
عباس  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  اعيان يك  از ششدانگ  رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع 
 9 بخش  اصلى   71 پالك  از  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  /به  خانه 
اعيان متعلق به خود متقاضى  واقع در مسلم شمالى 15 پالك 303 و305 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
نسبت  اشخاص  در صورتيكه  آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
تاريخ  از  توانند  ،مى  باشند  داشته  اعتراض  متقاضى  مالكيت  سند  صدور  به 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا 
انقضاى مدت مذكور  نمايند.بديهى است در صورت  به مراجع قضايى تقديم 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى  م الف 876 برابر راى شماره 
140060306271001398 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ثبت  حوزه  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى 
منصوره  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  يك  اعيان  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيم  فرزند  معينى  رفعت 
 9 بخش  اصلى   71 ازپالك  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  به  خانه/ 
متقاضى  خود  به  متعلق  اعيان  و305   303 پالك   15 شمالى  درمسلم  واقع 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم ،مراتب 
به  نسبت  اشخاص  روزآگهى مى شود.درصورتيكه  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از تاريخ انتشار 
از  وپس  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولين 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را  از  اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
مذكور  مدت  انقضاى  درصورت  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16      تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

رسمى سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   آگهى 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى 1246 مورخ 1400/05/12 هيأت مستقر در واحد  مصوب 1390/09/20 و 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/196 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى ياسر اسمعيلى جويبارى نسبت به شش داتگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 314 مترمربع پالك فرعى از 10 اصلى خريدارى شده بدون واسطه از 
آقاى حسينجان مشمولى محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و 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 دو 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 در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.تاريخ انتشار نوبت اول 

1400/06/31 نوبت دوم 1400/07/14 .م/الف شماره شناسه1193504
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار

برگ سبز  خودروى سوارى پژو مدل 1391 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره انتظامى 35 ايران 856 ج 
به شماره  موتور 124K0031257و  به شماره  و   12
شاسى NAAM11CA4CH311136 مفقود شده 

 تبريزو از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پرايد تيپ جى تى 
پالك          شماره  روغنى  سفيد  1384رنگ  مدل  آى  ايكس 
( ايران33 529 س 69) به شماره موتور 0106104 شماره 
كريمى  طاهره  به  متعلق   S1412284458236 شاسى 

رزكانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مدل   1600 تيپ  تاكسى  پيكان  خودرو  كمپانى  برگ 
1378 رنگ سفيد با نوار نارنجى_ روغنى شماره پالك    
( ايران68 455 ت 35) به شماره موتور 11127802991 
طالبى  يوسف  به  متعلق   78401888 شاسى  شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

برگ كمپانى خودرو سمند تيپ SOREN EF7 مدل 
1396 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68 795 
ن 96) به شماره موتور 147H0310566 شماره شاسى 
NAACS1HE2HF287131 متعلق به حميد مهرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى م الف 874 برابر راى شماره 
140060306271001399 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
عباس  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  اعيان يك  از ششدانگ  رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع 
 9 بخش  اصلى   71 پالك  از  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  /به  خانه 
اعيان متعلق به خود متقاضى  واقع در مسلم شمالى 15 پالك 303 و305 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
نسبت  اشخاص  در صورتيكه  آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
تاريخ  از  توانند  ،مى  باشند  داشته  اعتراض  متقاضى  مالكيت  سند  صدور  به 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا 
انقضاى مدت مذكور  نمايند.بديهى است در صورت  به مراجع قضايى تقديم 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى  م الف 876 برابر راى شماره 
140060306271001398 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ثبت  حوزه  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى 
منصوره  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  يك  اعيان  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيم  فرزند  معينى  رفعت 
 9 بخش  اصلى   71 ازپالك  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  به  خانه/ 
متقاضى  خود  به  متعلق  اعيان  و305   303 پالك   15 شمالى  درمسلم  واقع 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم ،مراتب 
به  نسبت  اشخاص  روزآگهى مى شود.درصورتيكه  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از تاريخ انتشار 
از  وپس  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولين 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را  از  اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
مذكور  مدت  انقضاى  درصورت  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16      تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

رسمى سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   آگهى 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى 1246 مورخ 1400/05/12 هيأت مستقر در واحد  مصوب 1390/09/20 و 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/196 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى ياسر اسمعيلى جويبارى نسبت به شش داتگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 314 مترمربع پالك فرعى از 10 اصلى خريدارى شده بدون واسطه از 
آقاى حسينجان مشمولى محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و 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 دو 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 در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.تاريخ انتشار نوبت اول 

1400/06/31 نوبت دوم 1400/07/14 .م/الف شماره شناسه1193504
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار

برگ سبز  خودروى سوارى پژو مدل 1391 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره انتظامى 35 ايران 856 ج 
به شماره  موتور 124K0031257و  به شماره  و   12
شاسى NAAM11CA4CH311136 مفقود شده 

 تبريزو از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پرايد تيپ جى تى 
پالك          شماره  روغنى  سفيد  1384رنگ  مدل  آى  ايكس 
( ايران33 529 س 69) به شماره موتور 0106104 شماره 
كريمى  طاهره  به  متعلق   S1412284458236 شاسى 

رزكانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مدل   1600 تيپ  تاكسى  پيكان  خودرو  كمپانى  برگ 
1378 رنگ سفيد با نوار نارنجى_ روغنى شماره پالك    
( ايران68 455 ت 35) به شماره موتور 11127802991 
طالبى  يوسف  به  متعلق   78401888 شاسى  شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

برگ كمپانى خودرو سمند تيپ SOREN EF7 مدل 
1396 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68 795 
ن 96) به شماره موتور 147H0310566 شماره شاسى 
NAACS1HE2HF287131 متعلق به حميد مهرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى م الف 874 برابر راى شماره 
140060306271001399 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
عباس  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  اعيان يك  از ششدانگ  رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع 
 9 بخش  اصلى   71 پالك  از  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  /به  خانه 
اعيان متعلق به خود متقاضى  واقع در مسلم شمالى 15 پالك 303 و305 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
نسبت  اشخاص  در صورتيكه  آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
تاريخ  از  توانند  ،مى  باشند  داشته  اعتراض  متقاضى  مالكيت  سند  صدور  به 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا 
انقضاى مدت مذكور  نمايند.بديهى است در صورت  به مراجع قضايى تقديم 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى  م الف 876 برابر راى شماره 
140060306271001398 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ثبت  حوزه  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى 
منصوره  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  يك  اعيان  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيم  فرزند  معينى  رفعت 
 9 بخش  اصلى   71 ازپالك  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  به  خانه/ 
متقاضى  خود  به  متعلق  اعيان  و305   303 پالك   15 شمالى  درمسلم  واقع 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم ،مراتب 
به  نسبت  اشخاص  روزآگهى مى شود.درصورتيكه  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از تاريخ انتشار 
از  وپس  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولين 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را  از  اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
مذكور  مدت  انقضاى  درصورت  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16      تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

رسمى سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   آگهى 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى 1246 مورخ 1400/05/12 هيأت مستقر در واحد  مصوب 1390/09/20 و 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/196 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى ياسر اسمعيلى جويبارى نسبت به شش داتگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 314 مترمربع پالك فرعى از 10 اصلى خريدارى شده بدون واسطه از 
آقاى حسينجان مشمولى محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و 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 دو 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 در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.تاريخ انتشار نوبت اول 

1400/06/31 نوبت دوم 1400/07/14 .م/الف شماره شناسه1193504
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار

برگ سبز  خودروى سوارى پژو مدل 1391 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره انتظامى 35 ايران 856 ج 
به شماره  موتور 124K0031257و  به شماره  و   12
شاسى NAAM11CA4CH311136 مفقود شده 

 تبريزو از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پرايد تيپ جى تى 
پالك          شماره  روغنى  سفيد  1384رنگ  مدل  آى  ايكس 
( ايران33 529 س 69) به شماره موتور 0106104 شماره 
كريمى  طاهره  به  متعلق   S1412284458236 شاسى 

رزكانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مدل   1600 تيپ  تاكسى  پيكان  خودرو  كمپانى  برگ 
1378 رنگ سفيد با نوار نارنجى_ روغنى شماره پالك    
( ايران68 455 ت 35) به شماره موتور 11127802991 
طالبى  يوسف  به  متعلق   78401888 شاسى  شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

برگ كمپانى خودرو سمند تيپ SOREN EF7 مدل 
1396 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68 795 
ن 96) به شماره موتور 147H0310566 شماره شاسى 
NAACS1HE2HF287131 متعلق به حميد مهرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى م الف 874 برابر راى شماره 
140060306271001399 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
عباس  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  اعيان يك  از ششدانگ  رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع 
 9 بخش  اصلى   71 پالك  از  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  /به  خانه 
اعيان متعلق به خود متقاضى  واقع در مسلم شمالى 15 پالك 303 و305 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
نسبت  اشخاص  در صورتيكه  آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
تاريخ  از  توانند  ،مى  باشند  داشته  اعتراض  متقاضى  مالكيت  سند  صدور  به 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا 
انقضاى مدت مذكور  نمايند.بديهى است در صورت  به مراجع قضايى تقديم 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى  م الف 876 برابر راى شماره 
140060306271001398 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ثبت  حوزه  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى 
منصوره  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  يك  اعيان  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيم  فرزند  معينى  رفعت 
 9 بخش  اصلى   71 ازپالك  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  به  خانه/ 
متقاضى  خود  به  متعلق  اعيان  و305   303 پالك   15 شمالى  درمسلم  واقع 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم ،مراتب 
به  نسبت  اشخاص  روزآگهى مى شود.درصورتيكه  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از تاريخ انتشار 
از  وپس  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولين 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را  از  اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
مذكور  مدت  انقضاى  درصورت  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16      تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

رسمى سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   آگهى 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى 1246 مورخ 1400/05/12 هيأت مستقر در واحد  مصوب 1390/09/20 و 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/196 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى ياسر اسمعيلى جويبارى نسبت به شش داتگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 314 مترمربع پالك فرعى از 10 اصلى خريدارى شده بدون واسطه از 
آقاى حسينجان مشمولى محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و 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 دو 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 در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.تاريخ انتشار نوبت اول 

1400/06/31 نوبت دوم 1400/07/14 .م/الف شماره شناسه1193504
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار

برگ سبز  خودروى سوارى پژو مدل 1391 به رنگ 
نقره اى متاليك به شماره انتظامى 35 ايران 856 ج 
به شماره  موتور 124K0031257و  به شماره  و   12
شاسى NAAM11CA4CH311136 مفقود شده 

 تبريزو از درجه اعتبار ساقط است.

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پرايد تيپ جى تى 
پالك          شماره  روغنى  سفيد  1384رنگ  مدل  آى  ايكس 
( ايران33 529 س 69) به شماره موتور 0106104 شماره 
كريمى  طاهره  به  متعلق   S1412284458236 شاسى 

رزكانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

مدل   1600 تيپ  تاكسى  پيكان  خودرو  كمپانى  برگ 
1378 رنگ سفيد با نوار نارنجى_ روغنى شماره پالك    
( ايران68 455 ت 35) به شماره موتور 11127802991 
طالبى  يوسف  به  متعلق   78401888 شاسى  شماره 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

برگ كمپانى خودرو سمند تيپ SOREN EF7 مدل 
1396 رنگ سفيد روغنى شماره پالك ( ايران68 795 
ن 96) به شماره موتور 147H0310566 شماره شاسى 
NAACS1HE2HF287131 متعلق به حميد مهرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى موضوع ماده 13 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى م الف 874 برابر راى شماره 
140060306271001399 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
عباس  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  اعيان يك  از ششدانگ  رفعت معينى فرزند حسين در سه دانگ مشاع 
 9 بخش  اصلى   71 پالك  از  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  /به  خانه 
اعيان متعلق به خود متقاضى  واقع در مسلم شمالى 15 پالك 303 و305 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
نسبت  اشخاص  در صورتيكه  آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
تاريخ  از  توانند  ،مى  باشند  داشته  اعتراض  متقاضى  مالكيت  سند  صدور  به 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا 
انقضاى مدت مذكور  نمايند.بديهى است در صورت  به مراجع قضايى تقديم 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16     تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى  م الف 876 برابر راى شماره 
140060306271001398 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ثبت  حوزه  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى 
منصوره  خانم  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
باب  يك  اعيان  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  ابراهيم  فرزند  معينى  رفعت 
 9 بخش  اصلى   71 ازپالك  قسمتى  مربع  متر   121/56 مساحت  به  خانه/ 
متقاضى  خود  به  متعلق  اعيان  و305   303 پالك   15 شمالى  درمسلم  واقع 
وعرصه موقوفه حكاك محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم ،مراتب 
به  نسبت  اشخاص  روزآگهى مى شود.درصورتيكه  فاصله 15  به  نوبت  دو  در 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند،مى توانند از تاريخ انتشار 
از  وپس  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهى  اولين 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را  از  اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
مذكور  مدت  انقضاى  درصورت  است  نمايند.بديهى  تقديم  قضايى  مراجع  به 
شد. خواهد  صادر  المثنى  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   وعدم 

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/16      تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/6/31
 رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد

رسمى سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   آگهى 
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى 1246 مورخ 1400/05/12 هيأت مستقر در واحد  مصوب 1390/09/20 و 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/196 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى ياسر اسمعيلى جويبارى نسبت به شش داتگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 314 مترمربع پالك فرعى از 10 اصلى خريدارى شده بدون واسطه از 
آقاى حسينجان مشمولى محرز گرديده است،  لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهى در دو نوبت  به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و 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 دو 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 در غير اين صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 
و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد.تاريخ انتشار نوبت اول 

1400/06/31 نوبت دوم 1400/07/14 .م/الف شماره شناسه1193504
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار

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. 

مرگ 5 سرنشين تيبا قاتل طالفروش بازداشت شد
در تصادف با كاميون

سارق مسلح كه در جريان دستبرد به يكي از طالفروشي هاي 
شهرستان سردش�ت مرد زرگر را به قتل رسانده بود سرانجام 

بازداشت شد. 
به گزارش جوان، س��رهنگ صادق ش��كري، رئيس پليس آگاهي 
اس��تان آذربايجان غرب��ي گفت: هفته گذش��ته مأم��وران پليس 
شهرستان سردشت از جريان سرقت مسلحانه از يك طالفروشي با 
خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد كه طالفروش 

35 ساله در جريان سرقت با شليك گلوله به قتل رسيده است. بعد 
از آن بود كه تالش پليس براي بازداشت س��ارق مسلح به جريان 

افتاد.
  مأموران پليس در جريان تحقيقات ميداني مخفيگاه متهم را در 
شهرس��تان اروميه شناس��ايي و دو روز قبل او را بازداشت كردند.  
متهم در بازجويي ها به حادثه خونين اعتراف كرد و تحقيقات بيشتر 

در اين باره جريان دارد. 

پنج سرنشين خودروي سواري تيبا در تصادف با كاميون جانشان 
را از دست دادند. 

بامداد روز گذشته مأموران پليس راه از حادثه رانندگي در محور ساوه 
به بويين زهرا با خبر شده و در محل حاضر شدند. بررسي ها نشان داد 
كه پنج سرنشين خودروي سواري تيبا در تصادف با كاميون جانشان 
را از دست داده اند كه اجساد به پزشكي قانوني منتقل شد. علت حادثه 

حركت خالف جهت تيبا اعالم شده است. 

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. 

مرد جوان�ي كه به اتهام قتل س�ه عضو يك خان�واده  در 
بازداش�ت به س�ر مي برد، در جلس�ه محاكم�ه توضيح 
داد كه حادثه را به خاطر حس�ادت مرتكب شده اس�ت. 
به گزارش جوان 25 خرداد سال گذشته، مأموران كالنتري 140 
باغ فيض از قتل سه عضو يك خانواده در برج مسكوني سپيد 
باغ فيض باخبر و راهي محل شدند. مأموران پليس با حضور در 
محل با جسد زوج جوان و دختر خردسال آنها روبه رو شدند كه 

با ضربات چاقو كشته شده بودند. 
به دستور بازپرس ويژه قتل، اجساد به پزشكي قانوني منتقل 
شد و زن همسايه مورد تحقيق قرار گرفت. آن زن به مأموران 
گفت: »ساعتي قبل صداي سر و صداي مرد و زن همسايه را 
كه در واحد 76 برج ساكن بودند شنيدم. وقتي در آپارتمانم را 
باز كردم ديدم مرد همسايه كه كوروش نام دارد با پسرخاله اش 
ميالد درگير شده است. ميالد در آن درگيري با چاقو ضربه اي 
به كوروش زد. او وقتي مرا ديد با فرياد خواست داخل خانه بروم 
و در را ببندم. از ترس در را بستم اما از دوربين چشمي ديدم 

ميالد بعد از حادثه سوار آسانسور شد و فرار كرد.«
آن زن در حالي كه هراسان بود، ادامه داد: »لحظاتي بعد سرايدار 
برج كه مردي افغان بود خودش را به طبقه هفتم رس��اند تا 
خون هايي راكه روي زمين ريخته شده بود پاك كند. جلوي اين 
كار را گرفتم و با مأموران تماس گرفتم. بعد از آن زنگ آپارتمان 
كوروش را زدم، اما كسي در را باز نكرد تا پليس و امدادگران از 
راه رسيدند و بعد از گشودن در خانه اش با جسد كوروش كه 
پشت در ورودي افتاده بود، مواجه شديم. جسد همسرش هم 
در راهروي خانه و جس��د دختر چهارساله شان هم در سالن 

پذيرايي افتاده بود.«
    دستگيري عامل جنايت

با ثبت اين توضيحات و بررس��ي دوربين هاي مداربسته برج 
مشخص شد، متهم بعد از ورود به پاركينگ چاقو را در محلي 
مخفي كرده و س��پس با خودروي س��راتو اش آنج��ا را ترك 
كرده است. در بررسي هاي بيشتر نيز مشخص شد برج سپيد، 
ملك ارثي اين خانواده بوده و ميالد، كوروش و دايي شان در آن 

برج شريك بودند. 
با به دست آمدن اين اطالعات، كارآگاهان به آپارتمان ميالد 
رفتند، اما مشخص شد ميالد چند روز قبل خانواده اش را به 
باغي در منطقه كردان برده است. به اين ترتيب متهم در يك 

قرار ساختگي با دايي اش در برج سپيد دستگير شد. 

متهم در تحقيقات اوليه جرمش را ان��كار كرد و گفت در اين 
حادثه نقشي نداشته است. او گفت: »چند روز قبل قرار بود با 
كوروش به دفتر خانه برويم و سندي به نام بزنيم، اما خبري از او 
نشد. چند بار با او تماس گرفتم و زنگ آپارتمانشان را زدم، اما 
پاسخي نشنيدم. اين شد كه برج را ترك كردم، اما قبل از ترك 

برج با ديدن لكه هاي خون فكر كردم آن لكه ها براي گوشت و 
مرغي است كه خريداري شده است. به همين خاطر از سرايدار 

خواستم آنها را پاك كند. 
با انكارهاي متهم پرون��ده در اختيار كارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاه��ي پايتخت ق��رار گرف��ت و باالخ��ره متهم در 

بازجويي هاي فني به جرمش با انگيزه حسادت اعتراف كرد. 
   جلسه محاكمه و درخواست قصاص 

با اقراره��اي متهم، وي راهي زندان ش��د و پرون��ده با صدور 
كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد 
تا اينكه بعد از تعيين شعبه در وقت رسيدگي روي ميز هيئت 

قضايي شعبه پنجم دادگاه قرار گرفت. 
ابتداي جلسه اولياي دم درخواس��ت قصاص كردند. در ادامه 
متهم در جايگاه قرار گرفت و با اقرار به جرمش در شرح ماجرا 
گفت: »كوروش و همسرش كه ترنم نام داشت هم دانشگاهي 
بودند. مدرك تحصيلي هر دوي آنها از دانش��گاه شريف بود. 
كوروش برج ساز بود و با همسرش رابطه خوبي داشت. شرايط 
زندگي آنها با به دنيا آمدن دخترشان بهتر شد و آنها غرق در 

خوشي و شادي بودند.«
متهم ادامه داد: »كوروش وضع مالي خيلي خوبي هم داشت. او 

حسادت مي كردم! 
عامل 3 جنايت برج سپيد:

مدتي قبل يك تلويزيون 60 ميليون توماني خريده بود و مي خواست يك ماشين 
لكسوس هم بخرد. من وضع مالي ام متوسط بود به همين خاطر همسرم با ديدن 
زندگي آنها هميشه به من سركوفت مي زد و مرا سرزنش مي كرد. اين اوضاع باعث 

شد من به كوروش حسادت كنم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »روز حادثه با كوروش قرار مالقات داشتم تا يك 
ملك را به نامم سند بزند. اين شد كه به خانه اش رفتم و با هم مشغول صحبت 
شديم. او از شرايط خوب مالي و زندگي اش حرف زد كه فهميدم ارثيه زيادي 
به او رس��يده و قصد دارد به برجي در جردن نقل مكان كند. به ياد حرف هاي 
همسرم و تحقيرهاي او افتادم. همه اين افكار باعث شد حس حسادتم بيشتر 
شود و در يك لحظه كنترلم را از دست دادم و با چاقو به گردن كوروش ضربه 
زدم. همان موقع دختر چهارساله اش از اتاق بيرون آمد و با فرياد به سمت پدرش 
رفت. مي خواستم او را دور كنم، اما چاقو به شاهرگش خورد. با قتل پدر و دختر 
تصميم گرفتم همسر او را هم به قتل برسانم. اين ش��د به اتاق رفتم و او را هم 
كشتم. « او در آخرگفت: »پشيمانم. مي دانم به خاطر حسادت مرتكب سه قتل 
شدم، ولي درخواست گذشت دارم. « در پايان هيئت قضايي با اعالم ختم جلسه 

وارد شور شد. 


