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بازداشت 2 شكارچي دختران پايتخت
دو م�رد ش�يطان صف�ت ك�ه پ�س از فري�ب 
دختران جوان در اينس�تاگرام آنها را با آبميوه 
مس�موم بيهوش و بع�د از تعرض، اموالش�ان را 
سرقت مي كردند س�رانجام بازداش�ت شدند. 
به گزارش جوان، سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس 
آگاهي تهران بزرگ توضيح داد: اول مرداد ماه امسال 
دختر جواني خودش را به پليس آگاهي تهران رساند 
و عليه دو مرد شيطان صفت شكايت كرد. او گفت 
كه مردان جوان او را با خودروي پژو 206 سفيدرنگ 
ربوده و به وي تعرض كرده اند. دختر جوان در توضيح 
بيشتر ماجرا به كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي 
گفت: من در زمينه آرايشي و بهداشتي مو و پوست 
فعاليت مي كنم و به همين س��بب در اينستاگرام 
فعاليت دارم. چندي قبل يك��ي از دنبال كنندگان 
صفحه اينستاگرامم به صورت شخصي پيام فرستاد 
و در مورد بهداشت مو و پوست سؤاالتي كرد. او چند 
باري به اين بهانه با من به ص��ورت پيامي از طريق 
فضاي مجازي در ارتب��اط بود تا اينك��ه در يكي از 
پيام هايش به من پيشنهاد ازدواج داد. من درخواست 
او را رد كردم، اما مرد جوان كه خودش را امير معرفي 
كرد دست بردار نبود و روي خواسته اش اصرار داشت. 
او گفت كه شغل مناسبي دارد و وضع مالي اش هم 
خوب است و اصرار كرد كه حضوري در اين باره حرف 

بزنيم. مدتي كه گذشت او همچنان اصرار به مالقات 
داشت تا اين كه در يكي از محله هاي غرب تهران با او 
قرار گذاشتم. آن روز امير با خودروي پژو 206 سفيد 
رنگ سر قرار حاضر شد و من سوار شدم. بعد از حركت 
كمي حرف زديم و امير جايي كنار خيابان توقف كرد 
و گفت كه مي خواهد آبميوه بخرد. وقتي دقت كردم 
آن اطراف آبميوه فروشي نديديم با اين حال لحظاتي 
بعد امير با دو آبميوه برگشت. يكي را به من تعارف كرد 
و ديگري را خودش خورد. هنوز مدت زيادي نگذشته 
بود سرم سنگين شد و چيزي متوجه نشدم و از هوش 
رفتم. من در حالت بي هوش��ي چند باري به هوش 
آمدم و دوباره از هوش مي رفتم تا اينكه نمي دانم چه 
مدت گذشت، اما وقتي به هوش آمدم ديدم كه امير و 

مرد ديگري در حال... .
دختر جوان ادامه داد: بعد از حادثه سياه آن دو نفر 
پول ، طال و لوازم با ارزشي را كه همراه داشتم سرقت 
كردند. همچنين با تهديد رمز كار عابربانكم را گرفتند 
و سرانجام من را ساعت 10 ش��ب كنار خيابان رها 
كرده و فرار كردند. دختر جوان ادامه داد: بعد از حادثه 
سياه دچار بيماري شدم و حتي تا سه روز حالم بد بود 
و گيج بودم. حتي بعد از اينكه حالم خوب شد متوجه 
شدم روز حادثه زماني كه من بي هوش بودم او با اثر 
انگشتم رمز گوشي ام را باز كرده و تمامي پيام هايي 

كه ما براي هم در فضاي مجازي فرستاده  ايم را پاك 
كرده است تا ردي از خود به جاي نگذارد و االن از آنها 

شكايت دارم. 
بعد از مطرح شدن شكايت كارآگاهان اداره يازدهم 
پليس آگاهي تهران در اين باره تحقيق كردند. در 
حالي كه بررس��ي ها جريان داش��ت شكايت هاي 
ديگري به پليس اعالم شد. تحقيق از دختران جوان 
در اين باره نشان داد كه آنها هم به همين شيوه مورد 
آزار جنسي قرار گرفته اند. مشخصاتي كه قربانيان 
پرونده از دو متهم در اختيار پليس گذاشته بودند با 
مشخصاتي كه اولين شاكي به پليس اعالم كرده بود 
مطابقت داشت، بنابراين معلوم شد كه متهمان به 
اين شيوه در حال ارتكاب جنايت سريالي هستند. 
در ش��اخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان پليس 
با اطالعاتي كه ش��اكيان در اختيارشان گذاشته 
بودند و بررسي هاي ميداني و بازبيني دوربين هاي 
مداربسته موفق ش��دند مخفيگاه امير را در غرب 
تهران شناسايي و چند روز قبل او را بازداشت كنند. 
متهم در بازجويي هاي اوليه جرمش را انكار كرد، 
اما وقتي با دختران جوان مواجه ش��د چاره اي جز 
اعتراف نداش��ت. متهم اصلي گفت از مدتي قبل 
با همدس��تي دوستش كامران س��ناريوي تعرض 
به دختران و س��رقت اموال آنها را طراحي و آن را 

اجرا كرده اند. متهم 25 ساله به مأموران گفت: من 
دانش��جوي حقوق و خدمات قضايي هستم و در 
كارهاي هنري هم فعاليت دارم. البته كار اصلي ام 
تش��ريفات مجالس عروس��ي و تولد است و چند 
سالي در مجالس جشن عروسي و تولد خوانندگي 
مي كنم. با ش��اكی  كه در زمينه بهداش��ت و مو و 

پوست فعاليت داشت 
در فض��اي مج��ازي 
آشنا ش��دم كه از من 
خواس��ت در زمين��ه 
برنامه هاي عكاس��ي 
در فضاي مجازي با او 
هم��كاري كنم چون 
مي خواس��ت كارش 
را در فض��اي مجازي 
تبليغ كند. با شاكيان 
دوم و سوم هم در دو 

مجلس��ي كه خوانندگي و كار تشريفات مجلس 
را انجام مي دادم آشنا ش��دم.  با اطالعاتي كه امير 
در اختيار پليس گذاش��ت مخفي��گاه كامران هم 
شناسايي و بازداشت شد. كامران هم در بازجويي ها 

حرف  هاي امير را تأييد كرد. 
س��ردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران 

تصادف خودروی سواري پرايد در محور ايالم به بدره با خودروي نيسان دوكشته و 
سه زخمي برجاي گذاشت . 

سرهنگ رضا همتي زاده، رئيس پليس راه انتظامي استان ايالم با اعالم اين خبر گفت: در 
پي اعالم فوريت هاي پليسي 110 مبني يك فقره تصادف در محور ايالم به بدره بالفاصله 
كارشناس��ان پليس راه جهت بررس��ي موضوع به محل حادثه اعزام ش��دند.  در بررسي 
به عمل آمده از سوي كارشناسان پليس راه مشخص شد يك دس��تگاه سواري پرايد با 
خودروي نيسان برخورد كرد كه بر اثر آن دو نفر به علت شدت جراحات كشته و سه نفر 
زخمي شدند.  وي افزود: كارشناس��ان علت اين تصادف را انحراف به چپ سواري پرايد 
نسبت به خودروي باري نيسان اعالم كردند.  سرهنگ همتي  زاده از رانندگان خواست با 
مد نظر قرار دادن قوانين راهنمايي و رانندگي و پرهيز از عجله و شتاب از اين گونه حوادث 

دلخراش پيشگيري كنند. 

قاتل  در یک قدمی قصاص قرار گرفت
حك�م قصاص پس�ر دانش�جو كه 
در تفريح هم دانش�گاهي اش را با 
ضربات سنگ به قتل رسانده بود در 
ديوانعالي كشور مهر تأييد خورد. 
 ب��ه گ��زارش ج��وان، اول آبان ماه 
س��ال ۹۷، مأموران پليس فيروزكوه 
حي��ن گش��ت زن��ي در مناط��ق 
كوهستاني به پس��ر جواني كه يك 
كيس��ه خون آلود روي دوشش بود 
مش��كوك ش��ده و وي را بازداشت 
كردند. مأموران پسر جوان به نام اميد 
را مورد تحقيق قرار دادند تا اينكه او 
به قتل دوستش به نام ياشار اعتراف 
كرد. متهم ب��ه پليس آگاهي منتقل 
ش��د و در ج��واب بازجويي ها گفت: 
»من و ياشار با هم دوست بوديم و هر 
دو دانشجو بوديم. آن روز براي تفريح 
تصميم گرفتيم ب��ه فيروزكوه برويم 
و كمي آب و هوا عوض كنيم. راهي 
محل ش��ديم و در آنجا چادر زديم و 
قرار بود چن��د روز در چادر بمانيم و 

تفريح كنيم.«
متهم ادامه داد: » من و ياشار در چادر 
نشس��ته بوديم كه ناگهان ياشار به 
خاطر موضوعي به من ناس��زا گفت 
و حمله ك��رد. از رفت��ار او عصباني 
شدم و خواستم او را ساكت كنم، اما 
فايده نداشت به همين خاطر مجبور 
شدم س��نگي كه روي زمين افتاده 
بود را بردارم و چند ضربه به س��رش 
بزنم. فكر نمي كردم او ب��ا آن ضربه 

از نف��س بيفتد، اما اي��ن اتفاق افتاد 
و نمي دانستم با جس��د چكار كنم. 
به ذهنم رس��يد آنرا در يك كيس��ه 
بگذارم و به پايين كوه ببرم، اما توان 
حمل آنرا نداش��تم و جسد به پايين 
كوه س��قوط كرد. كيس��ه همچنان 
روي دوش��م بود كه در ح��ال پايين 
آمدن از كوه مأموران با رد خوني كه 
روي كيسه مانده بود به من مشكوك 

شدند و دستگير شدم.«
با ثبت اين اظهارات مأموران به محل 
حادثه رفتند و جس��د ياش��ار را كه 
در آنجا رها ش��ده بود كشف كردند. 
با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني 
متهم 2۷ س��اله راهي زندان ش��د و 
پرونده بعد از صدور كيفرخواس��ت 
به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د و بعد از تعيين شعبه 
روي ميز هيئت قضايي ش��عبه دوم 

قرار گرفت. 
در آن جلسه مادر مقتول در حالي كه 
اش��ك مي ريخت، گفت: »س��ال ها 
پسرم با متهم دوست بود. آنها با هم 
اختالفي نداش��تند. باورم نمي شود 
او قاتل پس��رم اس��ت. فكر مي كنم 
او حقيق��ت را نمي گويد ك��ه با چه 
انگيزه اي ياشار را كشته است. براي 
او درخواست قصاص دارم و تا زماني 
كه حقيقت را نگويد راضي به گذشت 

نيستم.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت 

و خ��الف اظهاراتش ادعاي جديدي 
مطرح كرد و گفت: »من و ياش��ار با 
هم دوس��ت بوديم و در اين سال ها 
اختالفي نداشتيم. باور كنيد من قاتل 
نيس��تم و آن روز به خاطر فشارهاي 
بازجوي��ي به قت��ل اعت��راف كردم. 
حاال مي خواهم حقيق��ت را بگويم و 

اميدوارم حرف هايم را باور كنيد.«
متهم در توضيح گفت: »آن روز زير 
چ��ادري كه در كوه زده و نشس��ته 
بوديم و در حال اس��تراحت بوديم. 
همچنان كه با هم صحبت مي كرديم 
ناگهان يك مرد نقاب دار به چادر ما 
نزديك ش��د. او نقاب مشكي روي 
صورتش بود كه مي گفت اين منطقه 
متعلق به اوس��ت و ما ح��ق نداريم 
در آنجا كم��پ بزنيم. ب��ه حرفش 
اهميتي نداديم اما او دس��ت بردار 
نبود به همين خاطر كار به درگيري 
كش��يد و او ما را به شدت كتك زد. 
من خيلي ترس��يده بودم به همين 
دليل پا به فرار گذاش��تم، اما ياشار 
همانجا ماند. احتمال مي دهم همان 
مرد نقابدار با ضربات سنگ ياشار را 

كشته است.«
  در پايان هيئت قضاي��ي با توجه به 
مدارك موجود در پرونده و اظهارات 
اوليه متهم را به قصاص محكوم كرد. 
اين حكم به ديوانعالي كشور فرستاده 
شد و از سوي قضات يكي از شعبات 

آن مورد تأييد قرار گرفت.  

آگهى مزايده مال غير منقول ( اسناد ذمه )
ــن جليل پيران و شهناز جليل طهماسبى و محمد جليل پيران و زينب جليل  آگهى مزايده مال غير منقول پرونده اجرائى كالسه 9900442ثبت لردگان بستانكار : خانم شهناز جليل طهماسبى بدهكار : محمد حس
ناغونى مورد مزايده : شش دانگ يكباب خانه در يك طبقه به مساحت 259/16 متر مربع ( دويست و پنجاه و نه متر و شانزده صدم متر مربع )عرصه و اعيانى واقع در لردگان جليل آباد شيرانى تحت پالك 3842 فرعى 
(سه هزار و هشتصد و چهل و دو فرعى ) از 1 اصلى جانكى چهارمحال و بختيارى بخش ده ثبت مالكيت آن بنام آقاى محمد جليل پيران فرزند محمد حسن مورد ثبت سند مالكيت اصلى شماره چاپى 316540 سرى 
د سال 93 شماره دفتر امالك الكترونيك 139520314005001775 در دفتر امالك اداره ثبت اسناد و امالك لردگان ثبت و صادر شده است . 2 حدود و مشخصات ملك مورد ارزيابى : ملك موصوف محدود است به 
شماال : ديواريست بطول ( 11,37) يازده متر و سى هفت سانتى متر به باقيمانده 5 اصلى شرقا : در دو قسمت اول ديوار به ديوار بطول ( 11,96 ) يازده متر و نود و شش سانتيمتر به شماره 3822 فرعى . دوم ديوار به ديوار 
بطول ( 11,23) يازده متر و بيست و سه سانتيمتر بشماره 3248 فرعى جنوبا : درب و ديوار بطول ( 11,32 ) يازده متر و سى دو سانتيمتر به كوچه غربا : در سه قسمت اول ديوار به ديوار بطول ( 7,57 ) هفت متر و پنجاه 
و هفت سانتيمتر به باقيمانده 5 اصلى دوم ديوار به ديوار بطول ( 14,16 ) چهارده متر و شانزده سانتيمتر به باقيمانده 5 اصلى سوم ديوار به ديواريست بطول ( 1,5 ) يك متر و پنج سانتيمتر به باقيمانده 5 اصلى حقوق 
ارتفاقى : ندارد .وضعيت ساختمان : يك باب ساختمان مسكونى با اسكلت بتن ارمه سقف   تيرچه بلوك ظريف كارى   داخلى معمولى – آشپزخانه سراميك – كف سازى با مالت ماسه و سيمان – ديوارهاى داخلى تا 
ارتفاع 1 متر سراميك  - آشپزخانه سرويس كابينت فلزى گالوانيزه و محوطه سازى شن ريزى با ديوارهاى پيرامونى حياط : داراى انشعاب ، آب ، برق عدد ، گاز ميباشد . قيمت ششدانگ يك باب خانه ملك مذكور طبق 
نظريه كارشناس رسمى دادگسترى بشماره 3569 مورخ 1400/2/8 به مبلغ 7,584,880,000 ريال ( هفت ميليارد و پانصد و هشتاد و چهار ميليون و هشتصد و هشتاد هزار ريال ) ارزيابى گرديد و طبق سند ازدواج 
ــد . كه در قبال طلب زوجه و هزينه هاى اجرايى پرونده 9900422 روز دوشنبه مورخ  شماره 842 مورخ 1389/8/30 دفترخانه ازدواج شماره يك شهر لردگان و طبق اعالم بستانكار مورد وثيقه فاقد بيمه نامه ميباش
1400/6/22 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل اجراى اداره ثبت اسناد و امالك لردگان از طريق مزايده حضورى نقدا بفروش ميرسد مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد واگذار 
ميگردد هزينه هاى سند انتقال اعم از عوارض شهردارى و ماليات دارايى و ديگر ادارات زيربط و بدهى هاى مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب يا حق اشتراك و مصرف و...تا تاريخ مزايده مشخص نبوده و بعهده 
برنده مزايده ميباشد ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد ميگردد . و تنظيم سند انتقال منوط به ارائه مفاسا حساب است هزينه هاى 
قانونى اعم از حق مزايده و نيم عشر اجرايى طبق مقررات وصول خواهد شد چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان مكان برگزار خواهد شد وتوضيحا شركت در مزايده منوط 
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صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتى كه ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را بحساب سپرده ثبت واريز ننمايد مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و بحساب خزانه واريز خواهد شد در اينصورت عمليات فروش از درجه اعتبار 

ساقط و مزايده تجديد ميگردد . مكان مزايده چهارمحال و بختيارى شهرستان لردگان بلوار رسالت اداره ثبت اسناد و امالك واحد اجراى مفاد اسناد رسمى  - تاريخ انتشار : 1400/6/6
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لردگان – رسول تعميدى 
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مزايده تجديد ميگردد . مكان مزايده چهارمحال و بختيارى شهرستان لردگان بلوار رسالت اداره ثبت اسناد و امالك واحد اجراى مفاد اسناد رسمى  تاريخ انتشار : 1400/6/6
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

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

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى

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

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

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،5،23تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،6

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

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

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

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/6 تاريخ انتشار نوبت دوم:22/ 6/ 1400
 حميدرضا افشار- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى واراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

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

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره كل ثبت اسنادوامالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك فريمان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى

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

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

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400،5،23تاريخ انتشارنوبت دوم:1400،6،6

محمدرضارجايى مقدم-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك

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

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

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

مدل   PARS XU7 تيپ  پژو  خودرو  كمپانى  برگ 
1395رنگ مشكى متاليك شماره پالك ( ايران 38  878 
س 45) به شماره موتور 124K0942657 شماره شاسى 
دواتگر  فريبا  به  متعلق   NAAN01CE3GH928070

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

قنگ    دانگ    : كاميون كشنده  سيستم  كارت خودرو  و  برگ سبز 
تيپ : EQ4256W   رنگ : سفيد - معمولى    مدل:  2005 به  
شماره انتظامى  (ايران 84   526  ع  13) شماره موتور: 69111212 
شماره شاسى : 253018555 به مالكيت عالى فرزام نيا  به كد ملى 
33914042148 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
هرمزگان

دفترچه ثبت ساعت پايه دوم به شماره سريال   
رحمان  فرزند  دوجى  احمد  بنام    0017893
مفقود   6289953133 ملى  شماره  به  بردى 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
گلستان

مدل   PARS XU7 تيپ  پژو  خودرو  كمپانى  برگ 
1395رنگ مشكى متاليك شماره پالك ( ايران 38  878 
س 45) به شماره موتور 124K0942657 شماره شاسى 
دواتگر  فريبا  به  متعلق   NAAN01CE3GH928070

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

قنگ    دانگ    : كاميون كشنده  سيستم  كارت خودرو  و  برگ سبز 
تيپ : EQ4256W   رنگ : سفيد - معمولى    مدل:  2005 به  
شماره انتظامى  (ايران 84   526  ع  13) شماره موتور: 69111212 
شماره شاسى : 253018555 به مالكيت عالى فرزام نيا  به كد ملى 
33914042148 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
هرمزگان

دفترچه ثبت ساعت پايه دوم به شماره سريال   
رحمان  فرزند  دوجى  احمد  بنام    0017893
مفقود   6289953133 ملى  شماره  به  بردى 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
گلستان

مدل   PARS XU7 تيپ  پژو  خودرو  كمپانى  برگ 
1395رنگ مشكى متاليك شماره پالك ( ايران 38  878 
س 45) به شماره موتور 124K0942657 شماره شاسى 
دواتگر  فريبا  به  متعلق   NAAN01CE3GH928070

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

قنگ    دانگ    : كاميون كشنده  سيستم  كارت خودرو  و  برگ سبز 
تيپ : EQ4256W   رنگ : سفيد - معمولى    مدل:  2005 به  
شماره انتظامى  (ايران 84   526  ع  13) شماره موتور: 69111212 
شماره شاسى : 253018555 به مالكيت عالى فرزام نيا  به كد ملى 
33914042148 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
هرمزگان

دفترچه ثبت ساعت پايه دوم به شماره سريال   
رحمان  فرزند  دوجى  احمد  بنام    0017893
مفقود   6289953133 ملى  شماره  به  بردى 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
گلستان

شماره گذاري و تعويض اينترنتي 
پالك خودرو فراگير مي شود

رئي�س مرك�ز ش�ماره گذاري و تعوي�ض پ�الك پلي�س راه�ور 
ناج�ا گف�ت ك�ه ام�كان ش�ماره گذاري و تعوي�ض پ�الك 
اينترنت�ي خ�ودرو فراه�م ش�ده و در ح�ال گس�ترش اس�ت. 
س��رهنگ علي محمدي با بيان اينكه هوشمندسازي خدمات پليسي 
يكي از اولويت هاي اصلي نيروي انتظامي است، گفت: طرح نوبت دهي 
اينترنتي براي دريافت خدمات شماره گذاري و تعويض پالك در تمامي 
مراكز ش��ماره گذاري و تعويض پالك به اجرا درآمده و مدتي است كه 
طرح شماره گذاري و تعويض پالك اينترنتي در دو مركز اجرا شده و به 

زودي گسترش پيدا مي كند. 
وي با بيان اينك��ه در حال حاض��ر خدمات مربوط به ش��ماره گذاري 
اينترنت��ي در مركز ش��ماره گذاري و تعويض پالك خاوران در ش��رق 
تهران و مركز ميثم در غرب تهران ارائه مي ش��ود، ادامه داد: با اجراي 
اين طرح بين ۸5 تا۹0 درصد فرآيند مربوط به شماره گذاري و تعويض 
پالك خودروها به شكل اينترنتي انجام مي شود و تنها اقدامات مربوط 
به بازديد اصالت خودرو از سوي كارشناسان و پالك كوبي يا فك پالك 
به صورت حضوري است كه البته در اين بخش نيز حتي نيازي به پياده 
شدن از خودرو وجود ندارد. سرهنگ محمدي ادامه داد: در نهايت سند 
جديد خودرو  چاپ و به مالك تحويل داده مي شود كه تمام اين فرآيند 
در عرض مدت زماني حدود 10 دقيقه انجام مي شود. وي با بيان اينكه 
در روزهاي آينده اين طرح در اصفهان هم اجرا خواهد شد، گفت كه با 
برنامه ريزي هاي انجام شده به زودي اجراي اين طرح در ديگر استان ها 

نيز عملياتي خواهد شد. 
وي درباره نحوه اخذ نوبت براي دريافت خدمات اينترنتي شماره  گذاري 
و تعويض پالك گفت: براي اين اقدام ش��هروندان بايد به سايت راهور 
120 مراجعه كنند. در بخش خدمات اين س��ايت دو گزينه مربوط به 
خدمات ش��ماره گذاري و تعويض پالك وجود دارد كه يكي مربوط به 
نوبت دهي اينترنتي است و ديگري سامانه نقل و انتقال اينترنتي خودرو 
است كه شهروندان با مراجعه به آن مي توانند نسبت به ثبت نام و انجام 

فرايند آنالين مربوط به تعويض پالك اقدام كنند. 
رئيس مركز ش��ماره گذاري و تعويض پالك پليس راهور ناجا با بيان 
اينكه اجراي اين طرح تأثير زيادي بر كاهش ميزان مراجعات به مراكز 
ش��ماره گذاري و تعويض پالك خواهد گذاش��ت، گفت: سرعت ارائه 

خدمات نيز افزايش پيدا خواهد كرد.

بازداشت شرور محله خاك سفيد
 در غرب كشور

دس�تگيري  از  پايتخ�ت  عموم�ي  امني�ت  پلي�س  رئي�س 
ش�رور مس�لح خ�اك س�فيد در غ�رب كش�ور خب�ر داد. 
 به گزارش جوان، سرهنگ پيام كاوياني گفت: 22 تيرماه امسال مأموران 
پايگاه چهارم پليس امنيت از حادثه تيراندازي در محله خاك سفيد با خبر 
ش��ده و در محل حاضر شدند. وي ادامه داد: بررس��ي ها نشان داد حادثه 
تيراندازي از سوي يكي از اوباش رقم خورده كه موجب وحشت ساكنان و 

زخمي شدن يكي از شهروندان و قطع عضو وي شده است. 
سرهنگ كاوياني گفت: مأموران پليس در جريان بررسي هاي بيشتر متوجه 
ش��دند كه متهم پس از حادثه از محل گريخته است كه تحقيقات براي 

بازداشت وي به جريان افتاد. 
كاوياني ادامه داد: در تحقيقات بيشتر مخفيگاه متهم در يكي از شهرهاي 
غربي كشور شناسايي و همزمان با دستگيري او در بازرسي از مخفيگاهش 
مقداري سالح و مهمات جنگي كشف شد. بررسي سوابق متهم هم نشان 
داد كه وي از مجرمان سابقه دار است كه قبالً به اتهام اخالل در نظم عمومي ، 
تيراندازي ، تيراندازي منجر به جرح و قطع عضو ، حمل و نگهداري سالح 
غير مجاز و نزاع بازداشت شده بود.  س��رهنگ كاوياني گفت كه متهم با 

تشكيل پرونده تحويل مقام قضايي شد. 
 

تيراندازي مرگبار در آرايشگاه روستا
حادثه تيراندازي در يكي از روستاهاي شهرستان تربت جام يك 

كشته برجاي گذاشت. 
به گزارش فارس غالمحس��ين كرباليي، بازپرس دادسراي عمومي و 
انقالب تربت جام گفت: شامگاه پنج شنبه حادثه تيراندازي در روستاي 
محمود آباد اتفاق افتاد. بررس��ي هاي پليس در اين باره نش��ان داد كه 
حادثه در يك آرايش��گاه رقم خورده كه در جريان آن يك نفر كشته و 
يك نفر هم مجروح و روانه بيمارستان شده است. وي گفت كه چند نفر 

در اين باره بازداشت شده و تحقيقات در جريان است. 

5  كشته و زخمي 
در انحراف به چپ پرايد 

بزرگ گفت: تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر متهمان در اداره يازدهم 
پليس آگاهي تهران جريان دارد. وي ادامه داد: دستور انتشار تصاوير بدون 
پوشش متهمان از سوي قاضي پرونده صادر شده و كساني كه به اين شيوه 

مورد آزار قرار گرفته اند به اداره11 پليس آگاهي تهران مراجعه كنند. 


