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سرويس حوادث 88498435

بيم و اميد بر سر پرونده آرمان قرار است صبح
امروز با رفتن او به پاي طناب دار مش�خص
ش�ود .پدر و مادر غزاله كه در جريان حادثه
تنها فرزندشان را از دست دادهاند قرار است
سرنوش�ت متهم پرونده را مش�خص كنند.

مرگ روزانه 48نفر در سوانح رانندگي

رئي�س پليس راه�ور ناج�ا گف�ت :در هر س�اعت به ط�ور متوس�ط دو نفر در س�وانح
رانندگي جانش�ان را از دس�ت ميدهند .س�ردار كم�ال هاديانف�ر تأكيد ك�رد :روزانه
به ازاي هر نف�ر فوت ش�ده  ۲۰تا  ۲۵نف�ر مجروح يا معل�ول يا قطع نخاع ميش�وند كه
آمار مرگ و مير در ايام پيك س�فرهاي تابس�تاني و ن�وروز به  70نفر در روز ميرس�د.

به گزارش «جوان» سردار سيدكمال هاديانفر ،رئيس پليس راهور ناجا در همايش يادبود قربانيان
سوانح ترافيكي اظهار داشت :در سال  ۸۵ساالنه ۲۸هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست
ميدادند و  ۶۰۰تا ۷۰۰هزار نفر مجروح و معلول شدند اما با همكاري دستگاههاي مختلف و
آموزشهاي همگاني و كمك همياران پليس اين آمار در سال  ۹۹به ۱۶هزار كشته و ۲۸۸هزار
مجروح و معلول كاهش يافت.
رئيس پليس راهور ناجا خاطرنشان كرد :تقريباً  ۱۵تا ۲۰درصد كساني كه در تصادفات مجروح
ميشوند منجر به قطع نخاع يا مصدوميت اساسي ميشوند كه اين موضوع تصادف بر اثر يك آن
غفلت و در كسري از ثانيه به وقوع ميپيوندد .وي با بيان اينكه من از دولتهاي گذشته انتقاد
دارم و اميدوارم اين دولت برنامهريزيهاي خوبي براي كاهش تصادفات داشته باشد ،ادامه داد:
در كشورهاي توسعهيافته ،س��بدهاي مالي ،برنامهها و راهبردها در راستاي كاهش تصادفات
پيشبيني ميشود ،البته در قانون ششم توسعه ما نيز اين موضوع آمده است اما من به خود اجازه
نميدهمبا سياسيكاري صحبتكنم ،معتقدم در دولتهايگذشته در زمينه تصادفاتكوتاهي
شده و اين دولت بايد در اين زمينه توجه جدي داشته باشد.
س��رادر هاديانفر با اش��اره به اينكه نقش همياران در كاهش تصادفات 18درصد است ،گفت:
تصادفات در دنيا سومين عامل مرگ و مير و در كش��ور ما دومين عامل مرگ و مير محسوب
ميشود كه در هر ساعت به طور متوسط دو نفر جان خود را بر اثر تصادف از دست میدهند و۲۰
تا ۲۵نفر مجروح و معلول و قطع نخاع ميشوند .وي با بيان اينكه60درصد موتورسوارها به دليل
ضربه مغزي در تصادفات جان خود را از دست ميدهند ،خاطرنشان كرد80:درصد تصادفات در
شمال كشور مربوط به عابرپياده يا موتورسوار است.

سازش81درصدي
دردوايراجتماعيكالنتريها

معاون اجتماعي فرمان�ده انتظامي تهران ب�زرگ با تأكيد
بر اينك�ه افزاي�ش مهارته�اي زندگي منجر ب�ه كاهش
آسيبهاي اجتماعي خواهد شد ،از سازش 81درصدي در
پروندههايي كه به دواير اجتماعي ارجاع شدهاند خبر داد.

سرهنگ مراد مرادي در همايش تجليل از مشاوران و مددكاران
اجتماعي گفت :با توجه به اينكه راهبرد اصلي نيروي انتظامي
جامعهمحوري و مردممداري است ،پيش��گيري اجتماعي بر
اقدامات انتظامي و سختافزاري مقدم است كه در اين زمينه
مراكز مشاوره و مددكاري از جايگاه خاصي برخوردار هستند.
وي با اشاره به يكي از بيانات مقام معظم رهبري كه فرمودهاند «مردم بايد هنگامي كه به نيروي
انتظامي مراجعه ميكنند ،احساس كنند گوش شنوا و زبان پاس��خگو و دلي مهربان در انتظار
آنهاست» ،عنوان داشت :در سال  78در يك اقدام هوشمندانه معاونت اجتماعي كه در حقيقت
يكي از استراتژيكترين معاونتهاي ناجاست ،تأسيس شد كه اين معاونت در واقع پل ارتباطي
مردم با پليس است.
معاون اجتماعي فاتب با اش��اره به اينكه در حال حاضر 11مركز مشاوره و  85دايره اجتماعي در
كالنتريها در فرماندهي انتظامي تهران بزرگ فعال است ،تأكيد كرد كه اين مراكز نقش مهمي
در پيشگيري از مسائل اجتماعي و ارائه خدمات به شهروندان و آموزشهاي اجتماعي دارند .وي
با اشاره به اينكه در ش��ش ماهه اول س��ال جاري 69هزار و  295پرونده دركالنتريها تشكيل و
56هزار و 822پرونده به دواير اجتماعيها ارجاع شده است ،افزود :در واقع 82درصد پروندههاي
ارجاع شده به كالنتريها به مراكز مشاوره و مددكاري ارجاع شده است كه تالش داريم اين آمار
را به90درصد برسانيم.
سرهنگ مرادي بيان داش��ت81 :درصد از پروندههاي ارجاع ش��ده به دواير اجتماعي به صلح و
سازش رسيده است كه در واقع نشان از تالش و زحمات و دقت نظر همكاران اين حوزه دارد .معاون
اجتماعي پليس تهران با اشاره به اينكه بين كالنتريها و سيستم قضايي تعامل بسيار خوبي ايجاد
شده اس��ت ،گفت :پرونده قبل از اينكه به حوزه قضايي برود ،تالش ميشود در مراكز مشاوره به
سازش منجر شود .وي افزود :افزايش ارتقای مهارتهاي زندگي بين خانواده به ويژه در محلههاي
حاشيهنشين نقش مؤثري در كاهش آسيبهاي اجتماعي داشته است.
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ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺟﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  2741ﻭﻛﺪ ﻣﻠﻰ 2120970009
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ب��ه گ��زارش «ج��وان» چن��د روز از آخرين
تالشهاي هيئت صلح و س��ازش دادس��راي
امور جنايي تهران به سرپرس��تي دكتر محمد
شهرياري براي جلب رضايت اولياي دم گذشته
است .قبل از ظهر روز شنبه 17مهر ماه جلسه
صلح و س��ازش با حضور متهم ،اولي��اي دم و
والدين آرم��ان و تع��دادي از خبرنگاران حوزه
حوادث در دفتر سرپرست دادسرا برگزار شد.
قاضي محمد شهرياري در آن جلسه سه ساعته

آرمان دومینبار پای چوبه دار

تالش زيادي كرد اولياي دم آرمان را ببخشند
اما در نهايت نه تالشه��اي صورت گرفته و نه
التماسه��اي آرمان ،خان��وادهاش و حتي زانو
زدن مادرش مقابل مادر غزاله نتيجه نداد .پدر

و مادر غزاله در آن جلسه اصرار داشتند هر چه
زودتر حكم قصاص اجرا ش��ود چراكه پرونده
آخرين مراحل اجراي حكم را هم طي كرده و
آماده اجراست.

شليكمرگبارپسازتصادف

سحرگاه امروز آرمان پس از گذشت 7/5سال از
قتل غزاله براي دومين بار در زندان رجاييشهر
پاي چوب��ه دار م��يرود .آرمان در چند س��ال
گذشته شبهاي كابوسواري را به اميد نجات
از طناب دار در زندان س��پري كرده اس��ت .بر
اس��اس اين گزارش آرمان 14اسفند سال ،92
دختر موردعالقهاش غزاله را در خانهش��ان به
قتل رساند و پس از دستگيري مدعي شد جسد
او را داخ��ل چمدان چرخداري گذاش��ته و در
سطل زبالهاي رها كرده است .يكي از داليلي كه
اين پرونده جنجالي شد ،پيدا نشدن جسد غزاله
بود كه شبهاتي را همچون زنده بودن وي در پي
داشت اما بررسيهاي جنايي نشان داد غزاله به
دست آرمان به قتل رسيده است.

زن جوان وقتي با درخواست طالق از سوي
ش�وهرش مواجه ش�د با طرح س�ناريوي
اسيدپاشي دروغين قصد انتقام داشت كه
با هوشياري بازپرس جنايي دستش رو شد.

به گزارش «جوان» چندي قبل زن جواني به
دادسراي امور جنايي تهران رفت و از شوهرش
به اتهام اسيدپاشي شكايت كرد.
شاكي برگه پزشكي قانوني روي ميز بازپرس
گذاشت كه نوش��ته بود اين زن از ناحيه بدن،
دست و پا با مايع اسيدي دچار سوختگي شده
است.
وي در توضيح ماجرا در ادعايي گفت :شوهرم
بهرام چند م��اه قبل هم��راه خان��وادهاش به
خواس��تگاريام آمد .خان��وادهام ابتدا تصميم
داشتند به او جواب منفي بدهند اما چون يكي
از بستگان معرفي كرده بود و من هم از قبل او
را ميشناختم ،جواب مثبت داديم و باهم عقد
كرديم .وي ادامه داد :مدتي اخالق و رفتار بهرام
خوب بود ام��ا كمكم رفتارش عوض ش��د ،به
طوري كه هميشه با من درگير ميشد و گاهي
مرا كتك ميزد .هر روز كه ميگذشت اخالق او
تند و بدتر ميشد اما به خاطر آبرويم رفتارهاي
بد او را پنه��ان ميكردم و حتي ب��ه خانوادهام
چيزي نميگفتم تا اينكه چند روز قبل از حادثه
اوپيشنهاددادمراسمعروسيمانرابرگزاركنيم
اما قرار شد به خاطر بيماري كرونا فقط تعدادي
از بستگان و دوستان نزديك را دعوت كنيم .به
هر حال كارت عروسي را آماده و بين مهمانها

به گزارش «جوان» س��اعت 5صبح ديروز ،جمعه 23مهر
قاضي مصطفي واحدي ،بازپرس ويژه قتل دادسراي امور
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري نازيآباد از
قتل پسر جواني باخبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم
پليس آگاهي راهي محل شد .تيم جنايي در بيمارستان با
جسد پسر 26سالهاي به نام هاشم روبهرو شد كه با شليك
گلوله به قتل رسيده بود .بررس��يهاي تيم جنايي نشان
داد مقتول همراه سه نفر از دوس��تانش با خودرویشان در
بزرگراه تندگويان در حال حركت بودهاند كه در تصادف با
خودروي ساينا با راننده و سرنشين آن درگير ميشوند .پس
از درگيري سرنشينان س��اينا خودروي مقتول را به رگبار
ميبندند كه در جريان آن هاشم به قتل ميرسد و يكي از
دوستانش هم زخمي ميشود .تحقيقات براي دستگيري
عامالن قتل ادامه دارد.

قتلمهمانخاله

اسيدپاشي دروغين براي انتقام از شوهر
پخش كرديم اما ناگه��ان بهرام نظرش عوض
شد و گفت خانواده و بستگانش اعالم كردهاند
االن فرصت مناس��بي براي برگزاري مراس��م
عروسي نيست.
او با اين كارش آبروي خانواده ما را بين دوستان
و بس��تگان برد و به همين خاطر باهم درگير
ش��ديم و تصميم گرفتم از او جدا شوم .وقتي
فهميد تصميم به طالق دارم مرا تهديد به قتل
و اسيدپاشي كرد اما من تهديدهاي او را جدي
نگرفتم تا اينكه مدتي قب��ل وقتي از خانهمان
بيرون آمدم ،ناگهان او راه مرا س��د كرد و مايع
داخل بطري پالستيكي را روي بدن من پاشيد و
فرار كرد .سوزش عجيبي تمام بدنم را فراگرفت،
به طوري ك��ه فريادهاي آي س��وختم من به
آسمان بلند شد و همسايهها به كمكم آمدند و
مرا به بيمارستان منتقل كردند.
دروغ ميگويد
با ش��كايت زن جوان پرونده به دستور قاضي
ساسان غالمي ،بازپرس شعبه سوم دادسرا براي
رسيدگي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس
آگاهي قرار گرفت.
مأموران در نخستين گام بهرام شوهر شاكي را به
اداره پليس احضار كردند.
وي با انكار اسيدپاشي گفت :همسرم مشكل
روحي و رواني دارد و به دروغ مدعي شده است
كه من به بدن او مايع اسيدي پاشيدهام .مدتي
بعد از اينكه باهم ازدواج كرديم ،متوجه شدم
او مشكل روحي -رواني دارد اما فكر ميكردم

راننده خودروي س�اينا پ�س از تصادف ب�ا خودروي
عب�وري سرنش�ينان آن خ�ودرو را به رگبار بس�ت.

پس�ر جوان�ي ك�ه از يك�ي از شهرس�تانهاي غربي
كش�ور براي ديدن خالهاش ب�ه تهران آم�ده بود ،در
درگي�ريای در ش�مال ته�ران ب�ه قت�ل رس�يد.

كه خيلي حاد نباش��د و بعد از عروسي خوب
ش��ود .چندي قبل تمامي برنامههاي مراسم
عروسيمانراچيدهبوديموحتيكارتعروسي
هم بين بستگان و دوستان پخش كرديم اما يك
روز مانده به مراسم عروسي ناگهان او غيبش
زد و آبروي مرا برد .از طرفي من ضرر مالي هم
كرده بودم كه تصميم گرفتم از او جدا شوم كه
االن فهميدم به جرم اسيدپاشي از من شكايت
كرده است.
گواهي جعلي
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه
داشت ،بازپرس جنايي با بررسي گواهي پزشكي
قانوني متوجه ش��د اين گواهي جعلي است،
بنابراين بازپرس براي اطمينان بيشتر موضوع
را از پزشكي قانوني استعالم گرفت كه فهميد
اص ً
ال چنين گواهيای براي اين زن در پزشكي
قانوني صادر نشده است.
بدين ترتيب زن جوان به دستور قاضي بازداشت
و به دادسراي امور جنايي منتقل شد .وي گفت:
من شوهرم را دوست داشتم اما وقتي فهميدم
او قصد جدايي دارد ،تصميم گرفت��م براي او
پاپوش درس��ت كنم و او را به زندان بيندازم،
به همين خاطر به جاعلي پول دادم و براي من
گواهيپزشكيقانونيجعلكردوبااينشكايت
ميخواستم از شوهرم انتقام سختي بگيرم كه با
هوشياري بازپرس دستم رو شد.
بادستگيريزنجوانتحقيقاتبرايدستگيري
جاعل ادامه دارد.

به گزارش «جوان» س��اعت 23شامگاه پنجشنبه 22مهر
مأموران كالنتري تجريش گزارش قتل پس��ر جواني را به
قاضی مصطفي واحدي ،بازپرس ويژه قتل دادسراي امور
جنايي تهران خبر دادند .مأموران اعالم كردند پسر جواني
در درگيريای از ناحيه سينه مورد اصابت چاقو قرار ميگيرد
كه پس از انتقال به بيمارستان فوت ميكند.
با اعالم اين خبر بازپرس همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم
پليس آگاهي راهي محل شدند.
پسرخاله مقتول به مأموران گفت :پسر خالهام از شهرستان
به تهران آمده بود و مهمان خانه ما بود .س��اعتي قبل دو
نفري براي زيارت و تفريح به تجريش آمديم كه دو نفر از
همشهريانمان از راه رسيدند .آنها مدعي بودند از پسرخالهام
طلب دارند كه باهم درگير ش��دند و او را با چاقو زدند و از
محل گريختند .همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني
تحقيقات براي دستگيري عامالن قتل ادامه دارد.

دانشجوينخبه
ازقتلعمدتبرئهشد

دانشجوي نخبهای كه متهم است دوستش را با محلول
شيمیايي به قتل رسانده از اتهام قتل عمد تبرئه شد.

به گزارش «ج��وان» 17خرداد ماه س��ال  99به مأموران
پليس تهران خبر رسيد دانشجویي 25ساله به نام شهاب
با خوردن محلول شيميايي فوت شده است .سامان دوست
شهاب كه دانشجوي دكتراي دانشگاه شريف بود ،گفت :او
امروز ميهمان من بود .من محلول شيمیايي اعتيادآوري
ساخته بودم و س��الها بود مصرف ميكردم .شهاب بدون
اجازه از محلول خورد و حالش بد شد و سرانجام جانش را از
دست داد .بررسيها نشان داد شهاب از مدالآوران المپياد
شيمي و بورسيه دانشگاه بوستون امريكا بوده است .با كامل
شدن تحقيقات بازپرس سامان را به اتهام قتل عمد مجرم
شناخت و پرونده در شعبه  11دادگاه كيفري يك استان
تهران بررسي شد .هر چند اولياي دم براي سامان درخواست
قصاص كردند اما هيئت قضايي با بررسي محتويات پرونده
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ديگر مقابل هيئت قضايي ايس��تاد و گفت :روز حادثه
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ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
رحيمﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 80,30ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ
ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ
مشاجرهﻧﺴﺒﺖ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻬﺰﺍﺩ
افتادهﻗﺎﺳﻤﻰ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﻦ
قرار ﻓﺮﻋﻰ
2841
بينﺑﻪمن و
ﺑﻠﻮﻃﻰ البته
مشاجرهﭘﻴﺮكرديم،
گرفتﺑﻨﺎﻡ پا
برديم و تحت درمان
قبل به مأموران پليس طاهر را به
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽسال
«جوان» هفت
گزارش
به
اخالقي
امنيت
گشت
خطاكار
2120970009
ﻣﻠﻰ
ﻭﻛﺪ
2741
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﻪ
ﺟﺒﻠﻰ
ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﺣﺴﻦ
ﻧﺴﺒﺖباالﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  80,30ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﻛﻬﺰﺍﺩ
ﺑﻠﻮﻃﻰ
ﻗﺎﺳﻤﻰ
طاهرﺣﻤﻴﺪ
كه ﺁﻗﺎﻯ
بودﺑﻨﺎﻡ
ﺳﻴﺪصباشهر تهران خبر رسيد در يكي از پاركها دعوایي اما به علت شدت جراحت فوت شد .ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ  2841.ﻓﺮﻋﻰ
اما دعوا
ﻓﺮﺯﻧﺪدهد
آشتي
كرد تاﭘﻴﺮما را
دخالت
ﺳﻬﻢ
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ﻣﺼﻴﺐ
افتادهﺳﻴﺪ
اتفاقﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺍﺯﮔﺮﮔﺎﻥ
ﺻﺎﺩﺭﻩ
پليس امني�ت اخالق�ي ته�ران در واكنش به
رئيسﺫﻳﻞ :
دستﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  74ﺍﺻﻠﻰ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﺨﺶ ﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﻋﻰ ﻫﺎﻯ
همينﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
ﺳﺎﻣﺎﻥ (
ﺳﺎﻣﺎﻥ )
ﻭﺍﻗﻊو ﺩﺭ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺍﻣﻼﻙ
ﻣﺤﺴﻦ
ﺩﺳﺘﺠﺮﺩراي
ﻣﺰﺭﻋﻪبترسانم،ب
رحيمرا
ﺷﻬﺮاستم
منخو
گرفت
اتهام قتل
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓاين باره وحيد به
بررسيها در
شدن
محل ﻣﺸﺎﻉبا ﺍﺯكامل
حضور پليس
اس��ت .با
خونين
ﺧﺴﺮﻭ
مأموران ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ
رفتار ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ
كليپﺷﺪﻩ ﻣﻊ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
 437ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﻤﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 160,82ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
37212/08
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ
ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﻒ
ﺍﻥ
ﻣﺎﺑﻘﻰ
ﻛﻪ
ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ
ﺯﻣﻴﻦ
ﻗﻄﻌﻪ
امنيت
گشت
نامناس�ب
انتشار
ﻳﻚمشخص شد پس��ري به نام طاهر در جريان درگيري عمد مجرم شناخته شد و كيفرخواست عليه او صادر و به چاقو بردم تا او را بزنم كه ضربهام به طاهر برخورد كرد.
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ
مأمورانﻣﻊ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ
يكﻣﺘﺮزنﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺴﺎﺣﺖ160,82
ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ  437.ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﻤﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻈﻔﺮ
ﺣﻮﺯﻩبه ﺛﺒﺖ
ﺑﺨﺶ
ﻛﻼﺟﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ
ﻭﺍﻗﻊ بهﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﺍﺻﻠﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 217
ﻣﺎﻟﻚشد.
برخورد
خطاكار
گفت :با
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ اخالقي با
ش��عبه دوم دادگاه كيفري يك متهم در حالي كه گريه ميكرد به دادگاه گفت :از اولياي
برايﺩﻭبررسي
پرونده
بيمارستان منتقل
زخمي و
دوس��تانش
ﺍﺯﭘﻼﻙدو نفر از
با
ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺴﺮﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ  437.ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻈﻔﺮ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﻤﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 160,82ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻊ
ﺑﻪ
ﺩﺍﺭﺩ.ﻟﺬﺍ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺑﻪ
ﺭﺳﻤﻰ
ﺍﺯﻣﺎﻟﻚ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺍﺯ
ﺟﻜﺎﻳﺖ
ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺭﺍﻯ
شدهﻃﺒﻖ
ﮔﺮﮔﺎﻥ
سرهنگ پيام كاوياني گفت :پليس برخورد خارج از ضوابط
آنها مي
كنم كه
تشكر مي
ﻣﺎﻟﻚ دم
پرونده
اس��ت .در حالي كه بررس��يها جريان داشت از استان تهران فرستاده شد .در جلسه رسيدگي به
دانستندﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﻤﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 115,79ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻊ
ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺷﺎﺩ
بخشيدند .ﺑﻨﺎﻡ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻰمنﭘﻮﺭرا 438.ﻓﺮﻋﻰ
ﺧﺴﺮﻭ
ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ
گفتندﺍﻳﻦ ﺭﻭ
ﻣﻴﺸﻮﺩﺍﺯ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺭﻭﺯﺍﮔﻬﻰ
خارج از
ﻧﺴﺒﺖدرﺑﻪاين
پذيرد و
اشتباهيﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰرا نم
حادثه3از روي
ﭘﻮﺭبوديم و
دوست
پسرشان
ﺭﺳﻤﻰ من
ﻣﺎﻟﻚ كه
متهم ﺍﺯاست.
بيمارستان خبر رس��يد طاهر به علت شدت جراحت ابتدا اولياي دم
نامناسب وﻓﺎﺻﻠﻪ
برخوردﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
همﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ
موردﻓﻮﻕ
ﺍﻣﻼﻙ
ﺍﻳﻦيﺁﮔﻬﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
.ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ
ﺁﻗﺎﻯو ﺧﺴﺮﻭ
خواستهشان قصاصﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺁﮔﻬﻰويﺩﺭادامه
نيست.
هیچ
مأموران به
ضوابط
شدم،
ﻛﺜﻴﺮمرتكب
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪمن
ﻃﺮﻳﻖ كه
اتهامش را
فوت شده است .در اولين گام دوستان طاهر كه رحيم وحيد وقتي در جايگاه قرار گرفت بار ديگر
قبولﺍﻟﺼﺎﻕ
قابلﺗﺎﺭﻳﺦ
عنوان ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺁﮔﻬﻰ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ
افتاد .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
اتفاقﺁﮔﻬﻰ ﻭ
ﻣﺤﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ
 15ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺑﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺫﻛﺮﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺎ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
است و با
ﻣﺤﻞشده
انجام
خصوص
هاي الزم در
بررسي
ﺍﺧﺬراﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ داد:
سختي
هس��تم
زندان
است در
اولياي دم
و وحيد نام داشتند مورد تحقيق قرار گرفتند .وحيد قبول كرد و حادثه را شرح داد .هر چند او از
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
اينﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ
روزگارﺭﺳﻴﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻥ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ
ﺍﻣﻼﻙ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
سال ﺛﺒﺖ
هفتﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺑﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ ﺍﺯﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ
ﻣﻬﻠﺖشد.
انضباطي
برخورد
مأمورانﺩﺭمتخلف
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
همﺩﺭاز ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ  ،ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺩﻫﺪ .
تنبيهﺳﺎﻣﺎﻥ
كافيﺍﻣﻼﻙ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﮔﻮﺍﻫﻰراﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﺤﻮﻳﻞحاال
ش��دهام،
ﺛﺒﺖقدر
ﺍﺩﺍﺭﻩب��ه
گذرانم و
مجرم می
در بازجوييها به قتل اعتراف كرد و گفت :من ،رحيم و درخواست گذشت كرد اما هيئت قضايي وي
ﻣﺮﭼﻊ ﺛﺒﺘﻰ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
نامناس��ب ﺑﻮﺩ .
برخوردﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ
اخيرﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
روزه��اي ﻣﺎﻧﻊ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭدرﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
،
ﻧﻜﻨﺪ
ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺭﺍ
ﻣﺤﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﮔﻮﺍﻫﻰ
،
ﻣﻌﺘﺮﺽ
ﻳﺎ
مأموران
ويدئويي از
طاهر سالهاست دوست هستيم .امروز تصميم گرفته شناخت و به قصاص محكوم كرد .در حالي كه پرونده مقامات دادگاه ميخواهم من را ببخشند تا زودتر آزاد
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  1400 / 24/07ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1400/08/10
1400/8/9
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ
ﺗﺎﺭﻳﺦازﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
1400/7/24
مجازي
گش��ت امنيت اخالقي پليس با يك زن در فضاي
ﺷﻨﺒﻪمتهم
:ﻳﻚدفاع
آخرين
شنيدن
قضايي بعد
:ﺷﻨﺒﻪهيئت
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭبود،ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝشوم.
ﺗﺎﺭﻳﺦشده
بوديم براي تفريح به صباشهر برويم .هنگام تفريح بين براي تأييد رأي به ديوان عالي كشور فرستاده
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ
ﮔﺮﮔﺎﻥ
توانستﻳﻚ
وحيدﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩبهﻭﺍﻣﻼﻙ
ايﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﺭﻳﻴﺲ
واكنشهاي بسياري را به همراه داشته است.
اولياي دم را جلب كند ،بنابراين وارد شور شد.
رضايت
ﺛﺒﺖكه منجر
پيش آمد
ﺑﺮﻗﻰ بچگانه
ﻋﻠﻰاختالف
من و رحيم

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭﺑﺮﮔﻪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭﺍﻧﺖ ﻣﺰﺩﺍ ﻣﺪﻝ  1387ﻧﻘﺮﻩ
ﺍﻯ ﺍﺑﻰ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ FE102017ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﺎﺳﻰ NAGBPX2Pc18D00177ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﻼﻙ 343ﺱ 82ﺍﻳﺮﺍﻥ  59ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭﺍﺯﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﺳﺖ.
ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 03/1400/8629:ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ -140060310004005729
 1400/06/06ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ
ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﺎﻧﻌﻠﻰ ﺷﻴﺦ ﺗﺒﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 1339
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4988844986ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ؛ﺷــﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  349/80ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  4869/3022ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻴﺪﺭﻛﻼ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ
ﻏﺮﺏ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ
ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ
ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ  1400/07/24ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ . 1400/08/09ﻡ/ﺍﻟﻒ
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ-ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ 1203456

آگهی اعالم مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسن پوررستم فرزند اسمعیل به شماره
شناس�نامه  2477صادره از مراغه در مقطع کارشناس�ی پیوسته رشته
مهندسی معماری صادره از دانش�گاه ازاد اسالمی واحد مراغه به شماره)
 )۳-۱۵-۱۳( - ۲۱۳۶۴مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا
می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد مراغه به نشانی مراغه
اتوبان شهید درخشی ،دانشگاه ازاد اسالمی ارسال نماید.تبریز

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺑﻨﭽﺎﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺗﻴﭗ ﺟﻰ ﺍﻝ ﺍﻳﻜﺲ ﺁﻯ ﻣﺪﻝ  1385ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭﺷﻦ
ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ) ﺍﻳﺮﺍﻥ 414 38ﻭ  (22ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
1797405ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1412285000486ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﻓﻮﻣﻨﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻟﺒﺮﺯ

ﺁﮔﻬﻰ ﺁﺭﺍ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﺍﺩ  1ﻭ 3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺭﺍﻯ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ :
ﺍﻣﻼﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  71ﺍﺻﻠﻰ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﺨﺶ ﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﻋﻰ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ :
 2841ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﻦ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﭘﻴﺮ ﺑﻠﻮﻃﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻬﺰﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 80,30ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ  2841.ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﭘﻴﺮ ﺑﻠﻮﻃﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻬﺰﺍﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻜﺒﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  80,30ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﺍﻣﻼﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎﻥ ) ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺩﺳﺘﺠﺮﺩ ﺳﺎﻣﺎﻥ ( ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  74ﺍﺻﻠﻰ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﺨﺶ ﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﻋﻰ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ :
 437ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﻤﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 160,82ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺴﺮﻭ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ  437.ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﻤﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 160,82ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ
ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺴﺮﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ  437.ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻈﻔﺮ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﻤﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 160,82ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺴﺮﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ  438.ﻓﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺗﻘﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﭼﻤﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 115,79ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺴﺮﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ .ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 15ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺛﺒﺖ  ،ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ
ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ  ،ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﻨﺪ  ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ :ﺷﻨﺒﻪ  1400/7/24ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ :ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ 1400/8/9
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ،ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺑﻨﭽﺎﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺗﻴﭗ ﺟﻰ ﺍﻝ ﺍﻳﻜﺲ ﺁﻯ ﻣﺪﻝ  1385ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭﺷﻦ
ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ) ﺍﻳﺮﺍﻥ 414 38ﻭ  (22ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ

