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مرگ روزانه 48 نفر 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 مي دهند. س�ردار كم�ال هاديانف�ر تأكيد ك�رد: روزانه 
به ازاي هر نف�ر فوت ش�ده ۲۰ تا ۲۵ نف�ر مجروح يا معل�ول يا قطع نخاع مي ش�وند كه 
آمار مرگ و مير در ايام پيك س�فرهاي تابس�تاني و ن�وروز به 7۰ نفر در روز مي رس�د. 
به گزارش »جوان« سردار سيدكمال هاديانفر، رئيس پليس راهور ناجا در همايش يادبود قربانيان 
سوانح ترافيكي اظهار داشت: در سال ۸۵ ساالنه ۲۸هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست 
مي دادند و ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار نفر مجروح و معلول  شدند اما با همكاري دستگاه هاي مختلف و 
آموزش هاي همگاني و كمك همياران پليس اين آمار در سال ۹۹ به ۱۶هزار كشته و ۲۸۸هزار 

مجروح و معلول كاهش يافت. 
رئيس پليس راهور ناجا خاطرنشان كرد: تقريباً ۱۵ تا ۲۰درصد كساني كه در تصادفات مجروح 
مي شوند منجر به قطع نخاع يا مصدوميت اساسي مي شوند كه اين موضوع تصادف بر اثر يك آن 
غفلت و در كسري از ثانيه به وقوع مي پيوندد.  وي با بيان اينكه من از دولت هاي گذشته انتقاد 
دارم و اميدوارم اين دولت برنامه ريزي هاي خوبي براي كاهش تصادفات داشته باشد، ادامه داد: 
در كشورهاي توسعه يافته، س��بدهاي مالي، برنامه ها و راهبردها در راستاي كاهش تصادفات 
پيش بيني مي  شود، البته در قانون ششم توسعه ما نيز اين موضوع آمده است اما من به خود اجازه 
نمي دهم با سياسي كاري صحبت كنم، معتقدم در دولت هاي گذشته در زمينه تصادفات كوتاهي 

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 ۱۸درصد است، گفت: 
تصادفات در دنيا سومين عامل مرگ و مير و در كش��ور ما دومين عامل مرگ و مير محسوب 
مي شود كه در هر ساعت به طور متوسط دو نفر جان خود را بر اثر تصادف از دست می دهند و ۲۰ 
تا ۲۵ نفر مجروح و معلول و قطع نخاع مي شوند. وي با بيان اينكه ۶۰درصد موتورسوارها به دليل 
ضربه مغزي در تصادفات جان خود را از دست مي دهند، خاطرنشان كرد: ۸۰درصد تصادفات در 

شمال كشور مربوط به عابرپياده يا موتورسوار است. 

سازش 81 درصدي 
در دواير اجتماعي كالنتري ها 

معاون اجتماعي فرمان�ده انتظامي تهران ب�زرگ با تأكيد 
بر اينك�ه افزاي�ش مهارت ه�اي زندگي منجر ب�ه كاهش 
آسيب هاي اجتماعي خواهد شد، از سازش 81 درصدي در 
پرونده هايي كه به دواير اجتماعي ارجاع شده اند خبر داد. 
سرهنگ مراد مرادي در همايش تجليل از مشاوران و مددكاران 
اجتماعي گفت: با توجه به اينكه راهبرد اصلي نيروي انتظامي 
جامعه محوري و مردم مداري است، پيش��گيري اجتماعي بر 
اقدامات انتظامي و سخت افزاري 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 فرموده اند »مردم بايد هنگامي كه به نيروي 
انتظامي مراجعه مي كنند، احساس كنند گوش شنوا و زبان پاس��خگو و دلي مهربان در انتظار 
آنهاست«، عنوان داشت: در سال ۷۸ در يك اقدام هوشمندانه معاونت اجتماعي كه در حقيقت 
يكي از استراتژيك ترين معاونت هاي 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 ۱۱مركز مشاوره و ۸۵ دايره اجتماعي در 
كالنتري ها 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 آموزش هاي اجتماعي دارند.  وي 
با اشاره به اينكه در ش��ش ماهه اول س��ال جاري ۶۹هزار و ۲۹۵ پرونده دركالنتري ها تشكيل و 
۵۶هزار و ۸۲۲پرونده به دواير اجتماعي ها ارجاع شده است، افزود: در واقع ۸۲درصد پرونده هاي 
ارجاع شده به كالنتري ها به مراكز مشاوره و مددكاري ارجاع شده است كه تالش داريم اين آمار 

را به ۹۰درصد برسانيم. 
 سرهنگ مرادي بيان داش��ت: ۸۱درصد از پرونده هاي 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 كالنتري ها و سيستم قضايي تعامل بسيار خوبي ايجاد 
شده اس��ت، گفت: پرونده قبل از اينكه به حوزه قضايي برود، تالش مي شود در مراكز مشاوره به 
سازش منجر شود. وي افزود: افزايش ارتقای مهارت هاي زندگي بين خانواده به ويژه در محله هاي 

حاشيه نشين نقش مؤثري در كاهش آسيب هاي اجتماعي داشته است. 

شليك مرگبار پس از تصادف 
راننده خودروي س�اينا پ�س از تصادف ب�ا خودروي 
عب�وري سرنش�ينان آن خ�ودرو را به رگبار بس�ت. 
به گزارش »جوان« س��اعت۵ صبح ديروز، جمعه ۲3مهر 
قاضي مصطفي واحدي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري نازي آباد از 
قتل پسر جواني باخبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي راهي محل شد.  تيم جنايي در بيمارستان با 
جسد پسر ۲۶ساله اي به نام هاشم روبه رو شد كه با شليك 
گلوله به قتل رسيده بود.  بررس��ي هاي تيم جنايي نشان 
داد مقتول همراه سه نفر از دوس��تانش با خودرويشان در 
بزرگراه تندگويان در حال حركت بوده اند كه در تصادف با 
خودروي ساينا با راننده و سرنشين آن درگير مي شوند. پس 
از درگيري سرنشينان س��اينا خودروي مقتول را به رگبار 
مي بندند كه در جريان آن هاشم به قتل مي رسد و يكي از 
دوستانش هم زخمي مي شود.  تحقيقات براي دستگيري 

عامالن قتل ادامه دارد. 

قتل مهمان خاله 
پس�ر جوان�ي ك�ه از يك�ي از شهرس�تان هاي غربي 
كش�ور براي ديدن خاله اش ب�ه تهران آم�ده بود، در 
درگي�ري ای در ش�مال ته�ران ب�ه قت�ل رس�يد. 
به گزارش »جوان« س��اعت ۲3شامگاه پنج شنبه ۲۲مهر 
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 درگيري ای از ناحيه سينه مورد اصابت چاقو قرار مي گيرد 

كه پس از انتقال به بيمارستان فوت مي كند. 
با اعالم اين خبر بازپرس همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شدند. 
پسرخاله مقتول به مأموران گفت: پسر خاله ام 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 پسرخاله ام 
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. 

دانشجوي نخبه 
از قتل عمد تبرئه شد

دانشجوي نخبه ای كه متهم است دوستش را با محلول 
شيميايي به قتل رسانده از اتهام قتل عمد تبرئه شد. 
به گزارش »ج��وان« ۱۷خرداد ماه س��ال ۹۹ به مأموران 
پليس تهران خبر رسيد دانشجويي ۲۵ساله 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 شيميايي اعتياد آوري 
ساخته بودم و س��ال ها بود مصرف مي كردم. شهاب بدون 
اجازه از محلول خورد و حالش بد شد و سرانجام جانش را از 
دست داد. بررسي ها نشان داد شهاب از مدال آوران 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 ۱۱ دادگاه كيفري يك استان 
تهران بررسي شد. هر چند اولياي دم براي سامان درخواست 
قصاص كردند اما هيئت قضايي با بررسي محتويات پرونده 
قتل را غيرعمد تشخيص داد و س��امان را به پرداخت ديه 

محكوم كرد. 

برخورد با مأموران 
خطاكار گشت  امنيت اخالقي 

رئيس پليس امني�ت اخالق�ي ته�ران در واكنش به 
انتشار كليپ رفتار نامناس�ب مأموران گشت امنيت 
اخالقي با يك زن گفت: با مأموران خطاكار برخورد شد. 
سرهنگ پيام كاوياني گفت: پليس برخورد خارج از ضوابط 
را نمي پذيرد و در اين مورد هم برخورد نامناسب و خارج از 
ضوابط مأموران به هيچ عنوان قابل قبول نيست. وي ادامه 
داد: بررسي هاي الزم در اين خصوص انجام شده است و با 

مأموران متخلف برخورد انضباطي شد. 
در روزه��اي اخير ويدئويي از برخورد نامناس��ب مأموران 
گش��ت امنيت اخالقي پليس با يك زن در فضاي مجازي 

واكنش هاي بسياري را به همراه داشته 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��واده اش به 
خواس��تگاري ام آمد. خان��واده ام ابتدا تصميم 
داشتند به او جواب منفي بدهند اما چون يكي 
از بستگان معرفي كرده بود و من هم از قبل او 
را مي شناختم، جواب مثبت داديم و باهم عقد 
كرديم.  وي ادامه داد: مدتي اخالق و رفتار بهرام 
خوب بود ام��ا كم كم رفتارش عوض ش��د، به 
طوري كه هميشه با من درگير مي شد و گاهي 
مرا كتك مي زد. هر روز كه مي گذشت اخالق او 
تند و بدتر مي شد اما به خاطر آبرويم رفتارهاي 
بد او را پنه��ان مي كردم و حتي ب��ه خانواده ام 
چيزي نمي گفتم تا اينكه چند روز قبل از حادثه 
او پيشنهاد داد مراسم عروسي مان را برگزار كنيم 
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 مهمان ها 

پخش كرديم اما ناگه��ان بهرام نظرش عوض 
شد و گفت خانواده و بستگانش اعالم كرده اند 
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 تهديد هاي او را جدي 
نگرفتم تا اينكه مدتي قب��ل وقتي از خانه مان 
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 همسايه ها به كمكم آمدند و 

مرا به بيمارستان منتقل كردند. 
  دروغ مي گويد 

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 پاشيده ام. مدتي 
بعد از اينكه باهم ازدواج كرديم، متوجه شدم 
او مشكل روحي- رواني دارد اما فكر مي كردم 

كه خيلي حاد نباش��د و بعد از عروسي خوب 
ش��ود. چندي قبل تمامي برنامه هاي مراسم 
عروسي مان را چيده بوديم و حتي كارت عروسي 
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 
اصاًل چنين گواهي ای 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 
گواهي پزشكي قانوني جعل كرد و با اين شكايت 
مي خواستم از شوهرم انتقام سختي بگيرم كه با 

هوشياري بازپرس دستم رو شد. 
با دستگيري زن جوان تحقيقات براي دستگيري 

جاعل ادامه دارد. 

اسيدپاشي دروغين براي انتقام از شوهر

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 داده اند قرار است 
سرنوش�ت متهم پرونده را مش�خص كنند. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان« چن��د روز از آخرين 
تالش هاي 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 ۱۷مهر 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 

تالش زيادي كرد اولياي دم آرمان را ببخشند 
اما در نهايت نه تالش ه��اي صورت گرفته و نه 
التماس ه��اي آرمان، خان��واده اش 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. 

سحرگاه امروز آرمان پس از گذشت ۷/۵سال از 
قتل غزاله براي دومين بار در زندان رجايي شهر 
پاي چوب��ه دار م��ي رود. آرمان در چند س��ال 
گذشته شب هاي كابوس واري را به اميد نجات 
از طناب دار در زندان س��پري كرده اس��ت. بر 
اس��اس اين گزارش آرمان ۱4اسفند سال ۹۲، 
دختر موردعالقه اش غزاله را در خانه ش��ان به 
قتل رساند و پس از دستگيري مدعي شد جسد 
او را داخ��ل چمدان چرخداري گذاش��ته و در 
سطل زباله اي 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 بررسي هاي جنايي نشان داد غزاله به 

دست آرمان به قتل رسيده است. 

آرمان دومین بار پای چوبه دار 

خودرو  بنچاق  و  انتقال  و  نقل  سند  كمپانى  برگ  سبز،  برگ 
روشن  قرمز  رنگ   1385 مدل  آى  ايكس  ال  جى  تيپ  پرايد 
متاليك شماره پالك ( ايران38  414 و 22) به شماره موتور 
به  متعلق   S1412285000486 شاسى  1797405شماره 
اعتبار ساقط  از درجه  و  اخوان فومنى مفقود شده  محمد رضا 

مى باشد.
البرز

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

نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد :

امالك واقع در ابنيه سامان بشماره پالك ثبتى 71 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :  
2841 فرعى بنام آقاى امين قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت80,30 متر 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 80,30 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى 

محسن ابراهيمى امالك واقع در شهر سامان ( مزرعه دستجرد سامان ) بشماره پالك ثبتى 74 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :
437 فرعى بنام آقاى رضا تقى زاده چمعالى فرزند مظفر نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت160,82 متر 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 مساحت160,82 متر 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 مساحت160,82 متر 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 مساحت115,79 متر مربع خريدارى شده مع 
الواسطه از مالك رسمى آقاى خسرو سامانى پور .بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار 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 امالك 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 امالك 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 .

محمد على رضايى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامانتاريخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/7/24 تاريخ انتشار نوبت دوم :يك شنبه 1400/8/9

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

شماره پرونده:03/1400/8629 برابر رأى هاى شماره 140060310004005729-
1400/06/06 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
ــناد و امالك بابل، تصرفات مالكانه و  ــتقر در ثبت اس ــمى مس ــند رس هاى فاقد س
بالمعارض آقاى جانعلى شيخ تبار عزيزى فرزند هادى به شماره شناسنامه 1339 
ــش دانگ يك باب خانه در آن به  شماره ملى 4988844986 صادره از بهنمير ؛ش
مساحت 349/80 مترمربع پالك 4869/3022 اصلى واقع در حيدركال بخش دو 
غرب بابل خريدارى از آقاى سيد قاسم حسينى حيدرى محرز گرديده است،  لذا به 
ــود در صورتى  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  انتش
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 1400/07/24 نوبت دوم 1400/08/09 .م/الف

سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بابل
شناسه اگهى 1203456

هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  آگهى 
شماره  رأى  برابر  يك  منطقه  سارى  شهرستان  حوزه  رسمى  سند  فاقد 
موضوع  هيأت  در  كه   1400/02/15 مورخ   140060310001000591
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه آقاى ولى اله جعفرى 
تلوكالئى فرزند غالمعلى ؛ شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 
بخش  در  واقع  اصلى   3428 پالك  از  قسمتى  مترمربع   95/50 مساحت  به 
يك ثبت سارى خريدارى از مالك رسمى محرز گرديده است،  لذا به منظور  
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار 

نوبت اول 1400/07/24 نوبت دوم 1400/08/08.م/الف
مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى   
شناسه اگهى 1205849

خودرو  بنچاق  و  انتقال  و  نقل  سند  كمپانى  برگ  سبز،  برگ 
روشن  قرمز  رنگ   1385 مدل  آى  ايكس  ال  جى  تيپ  پرايد 
متاليك شماره پالك ( ايران38  414 و 22) به شماره موتور 
به  متعلق   S1412285000486 شاسى  1797405شماره 
اعتبار ساقط  از درجه  و  اخوان فومنى مفقود شده  محمد رضا 

مى باشد.
البرز

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

نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيات مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان سامان مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميگردد :

امالك واقع در ابنيه سامان بشماره پالك ثبتى 71 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :  
2841 فرعى بنام آقاى امين قاسمى پير بلوطى فرزند كهزاد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت80,30 متر 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 80,30 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از مالك رسمى آقاى 

محسن ابراهيمى امالك واقع در شهر سامان ( مزرعه دستجرد سامان ) بشماره پالك ثبتى 74 اصلى چهارمحال و بختيارى بخش ده و فرعى هاى ذيل :
437 فرعى بنام آقاى رضا تقى زاده چمعالى فرزند مظفر نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت160,82 متر 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 مساحت160,82 متر 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 مساحت160,82 متر 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 مساحت115,79 متر مربع خريدارى شده مع 
الواسطه از مالك رسمى آقاى خسرو سامانى پور .بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار 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 امالك 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 امالك 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 .

محمد على رضايى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سامانتاريخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/7/24 تاريخ انتشار نوبت دوم :يك شنبه 1400/8/9

آگهی اعالم مفقودی 
مدرک فارغ التحصيلی اينجانب حسن پوررستم فرزند اسمعيل به شماره 
شناس�نامه ۲477 صادره از مراغه در مقطع كارشناس�ی پيوسته رشته 
مهندسی معماری صادره از دانش�گاه ازاد اسالمی واحد مراغه به شماره( 
۲1۳۶4 - )1۳-1۵-۳( مفقود گرديده و فاقد اعتبار می باشد.از يابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد مراغه به نشانی مراغه 

اتوبان شهيد درخشی، دانشگاه ازاد اسالمی ارسال نمايد.تبريز

متهم: مشروب خورده بودم
م�رد  جواني كه متهم اس�ت در جري�ان درگيري 
دوستش را به قتل رسانده با جلب رضايت اولياي 
دم از طناب دار فاصله گرفت. او در جلس�ه دادگاه 
گفت، روز حادثه به خاطر مصرف مشروب كنترل 
رفتارش را از دست داده و دست به چاقو برده است. 
به گزارش »جوان« هفت سال قبل به مأموران پليس 
صباشهر تهران خبر رسيد در يكي از پارك ها دعوايي 
خونين اتفاق افتاده اس��ت. با حضور پليس در محل 
مشخص شد پس��ري به نام طاهر در جريان درگيري 
با دو نفر از دوس��تانش زخمي و به بيمارستان منتقل 
شده اس��ت. در حالي كه بررس��ي ها جريان داشت از 
بيمارستان خبر رس��يد طاهر به علت شدت جراحت 
فوت شده است. در اولين گام دوستان طاهر كه رحيم 
و وحيد نام داشتند مورد تحقيق قرار گرفتند.  وحيد 
در بازجويي ها به قتل اعتراف كرد و گفت: من، رحيم و 
طاهر سال هاست دوست هستيم. امروز تصميم گرفته 
بوديم براي تفريح به صباشهر برويم. هنگام تفريح بين 
من و رحيم اختالف بچگانه اي پيش آمد كه منجر به 

مشاجره شد. مش��اجره ما خيلي زود تبديل به دعوا 
شد، به طوري كه وقتي دعوا باال گرفت، طاهر خواست 
بين ما ميانجيگري كند كه من دست به چاقو بردم و 
ناخواسته ضربه اي كه به سمت رحيم پرتاب كردم به 
طاهر برخورد كرد و او زخمي شد. بعد هم به سرعت 
طاهر را به بيمارستان برديم و تحت درمان قرار گرفت 

اما به علت شدت جراحت فوت شد. 
با كامل شدن بررسي ها در اين باره وحيد به اتهام قتل 
عمد مجرم شناخته شد و كيفرخواست عليه او صادر و 
پرونده براي بررسي به ش��عبه دوم دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسيدگي به پرونده 
ابتدا اولياي دم گفتند خواسته شان قصاص متهم است. 
وحيد وقتي در جايگاه قرار گرفت بار ديگر اتهامش را 
قبول كرد و حادثه را شرح داد. هر چند او از اولياي دم 
درخواست گذشت كرد اما هيئت قضايي وي را مجرم 
شناخت و به قصاص محكوم كرد. در حالي كه پرونده 
براي تأييد رأي به ديوان عالي كشور فرستاده شده بود، 
وحيد توانست رضايت اولياي دم را جلب كند، بنابراين 

پرونده از جنبه عمومي جرم به شعبه رسيدگي كننده 
فرستاده شد. در جلسه رس��يدگي به پرونده وحيد بار 
ديگر مقابل هيئت قضايي ايس��تاد و گفت: روز حادثه 
ما سه نفر براي تفريح به صباشهر رفته بوديم. ما آن روز 
بعد از اينكه مشروب خورديم، به خاطر موضوعي پيش 
پا افتاده مشاجره كرديم، البته مشاجره بين من و رحيم 
بود كه طاهر دخالت كرد تا ما را آشتي دهد اما دعوا باال 
گرفت و من خواستم رحيم را بترسانم، براي همين دست 
به چاقو بردم تا او را بزنم كه ضربه ام به طاهر برخورد كرد.  
متهم در حالي كه گريه مي كرد به دادگاه گفت: از اولياي 
دم تشكر مي كنم كه من را بخشيدند. آنها مي دانستند 
كه من و پسرشان دوست بوديم و حادثه از روي اشتباهي 

كه من مرتكب شدم، اتفاق افتاد. 
هفت سال است در زندان هس��تم و روزگار سختي را 
می گذرانم و ب��ه قدر كافي تنبيه ش��ده ام، حاال هم از 
مقامات دادگاه مي خواهم من را ببخشند تا زودتر آزاد 
شوم. هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم 

وارد شور شد. 

برگ سبز وبرگه كمپانى وانت مزدا مدل 1387 نقره 
اى ابى متاليك به شماره موتورFE102017 وشماره 
شاسىNAGBPX2Pc18D00177وشماره 
پالك343 س82 ايران 59 مفقود گرديده وازدرجه 

اعتبار ساقط است.

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13 يين نامه قانون تعيين تكليف  برابر 
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  راى شماره 140060312001005627  هيأت 
ثبتى  مستقردرواحد  رسمى  فاقد سند  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى  وضعيت 
تصرفات مالكانه بالمعارض كالسه 1400114412001000064  تقاضاى اقاى 
سيد حسن حسينى جبلى به شماره شناسنامه 2741 وكد ملى 2120970009 
صادره ازگرگان فرزند سيد مصيب در103/25 سهم مشاع از 120 سهم ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى كه مابقى ان وقف است بمساحت 37212/08 مترمربع 
ازپالك شماره 217 اصلى واقع در اراضى كالجان قاجار بخش دو حوزه ثبت 
گرگان طبق راى صادره جكايت از انتقال ازمالك رسمى به متقاضى دارد.لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين رو 
اشخاصى كه نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشار اولين اگهى بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به 
اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به 

مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول 24/07 / 1400 تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/08/10

على برقى ارييس اداره ثبت اسناد وامالك  منطقه يك گرگان
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