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درگيري خونين
 بر سر دوستي با دختر

قتل 2 مرد ناشناس
 در حادثه صبحگاهي 

درگي�ري دو پس�ر ج�وان ب�ه خاط�ر 
قت�ل  ب�ا  دخت�ر  ي�ك  ب�ا  دوس�تي 
يك�ي از آنه�ا ب�ه س�رانجام رس�يد. 
 به گ��زارش ج��وان ، س��اعت1:15 بامداد 
پنج ش��نبه هش��تم مهرم��اه مأم��وران 
كالنت��ري 149 امامزاده حس��ن تلفني به 
قاضي محمد تقي ش��عباني، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران خبر دادند 
كه پسر جواني در درگيري با پسر ديگري به 

قتل رسيده است. 
مأموران اع��الم كردند چند س��اعت قبل 
پسر 23 س��اله اي به نام اردش��ير با يكي از 
بچه هاي محل ش��ان كه پس��ر 20 ساله اي 
به نام فرهاد اس��ت به خاطر رقابت عشقي 
درگيري خونين��ي را رق��م مي زنند كه در 
جريان آن اردش��ير زخمي و به بيمارستان 
منتقل مي شود، اما س��اعتي بعد به خاطر 

شدت خونريزي به كام مرگ مي رود. 
بدين ترتيب ب��ا گزارش قتل پس��ر جوان 
بازپرس همراه تيمي از كارآگاهان تشخيص 
هويت و اداره ده��م پليس آگاهي در محل 

تحقيقات خود را آغاز كردند. 
بررسي ها حكايت از آن داشت قاتل و مقتول 
از مدتي قبل عاش��ق دختر جوان��ي به نام 
آزيتا بوده اند و روز حادث��ه هم آزيتا همراه 
فرهاد بوده كه اردشير راه آنها را سد كرده و 

درگيري مرگبار رقم خورده است. 
همچنين مشخص شد قاتل پس از حادثه 
س��وار خودرواش ش��ده و از محل به مكان 

نامعلومي گريخته است. 
    تحقيق از دختر جوان 

همزمان با ادامه تحقيقات آزيتا كه ش��اهد 
عيني حادثه مرگبار بوده به دادسراي امور 

جنايي تهران احضار و از وي تحقيق شد. 

وي گفت: مدتي قبل با فره��اد كه االن به 
عنوان قاتل فراري است آش��نا شدم. ما با 
هم رابطه دوس��تانه بر قرار كرديم، اما بعد 
از مدتي فهميدم كه اردشير هم از بچه هاي 
محلمان خاطرخواه من اس��ت و به همين 
خاطر ب��ا فرهاد اختالف پيدا كرده اس��ت. 
آنها رقيب عش��قي بودند، ام��ا هرگز فكر 
نمي كردم ك��ه روزي به خاطر من دس��ت 
به چاقو ببرند و درگي��ري مرگباري را رقم 
زنند تا اينكه شب حادثه من با فرهاد قرار 
مالقات گذاش��تم كه به تفري��ح و گردش 
برويم. فرهاد با خودرواش به سراغم آمد و 
من هم سوار خودرواش شدم و به راه افتاد 
كه متوجه شدم اردشير هم با خودرواش ما 
را تعقيب مي كند. هنوز مس��افت زيادي را 
طي نكرده بوديم كه اردشير با خودرواش 

راه ما را سد كرد. 
وي ادام��ه داد: آنها هر دو از خودروش��ان 
پياده ش��دند و در حالي كه اردش��ير از من 
مي خواست از خودروی فرهاد پياده شوم با 
هم درگير شدند. درگيري آنها زمان زيادي 
طول نكشيد كه فرهاد دس��ت به چاقو برد 
و ناگهان مش��اهده كردم اردش��ير خونين 
روي زمين افتاده اس��ت. پس از اين فرهاد 
كه لباسش خوني بود سوار خودرواش شد 
و به راه افتاد و كم��ي آنطرفتر مرا از خودرو 
پياده و فرار كرد. من اميدوارم بودم كه زخم 
اردشير كاري نباش��د و زود خوب شود اما 
االن متوجه شدم كه او به قتل رسيده است 

و از اين موضوع خيلي ناراحت هستم. 
در حالي كه تحقيقات درب��اره اين حادثه 
خونين ادامه دارد مأموران پليس در تالشند 
تا فرهاد را دس��تگير و زواي��اي پنهان اين 

حادثه را بر مال كنند. 

پرونده قت�ل دو مرد ناش�ناس كه صبح 
ديروز در دو حادث�ه جداگانه در جنوب 
تهران با ضربات چاقو به قتل رسيده اند 
از سوي تيم جنايي در حال بررسي است. 
به گ��زارش ج��وان ، س��اعت 6 صب��ح روز 
پنج شنبه هشتم مهرماه كارگران فضاي سبز 
شهرداري تهران در نزديكي ورزشگاه شهيد 
كاظمي در جن��وب تهران جس��د خونين 
مرد جواني را داخل فضاي س��بز مشاهده 
كردند كه با ضربات چاقو به قتل رسيده بود. 
كارگران با ديدن جس��د موضوع را به اداره 
پليس خبر دادند ك��ه دقايقي بعد تيمي از 
مأموران كالنتري خاني آباد در محل حاضر 
شدند. بررس��ي هاي مأموران پليس نشان 
داد جسد متعلق به مردي حدوداً 45 ساله 
افغان است كه ساعتي قبل در همان محل 

در درگيري به قتل رسيده است. 
با اعالم اين خبر قاضي محمد تقي شعباني، 
بازپرس وي��ژه قتل دادس��راي امورجنايي 
تهران همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 

    قتل دوم 
در حالي كه جس��د مقتول براي مشخص 
ش��دن هويت و انج��ام آزمايش هاي الزم 
ب��ه پزش��كي قانون��ي منتقل ش��ده بود و 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت ، 
ساعت 10 صبح كشف جس��د مرد افغان 
ديگري از سوي مأموران كالنتري يافت آباد 
به بازپرس جنايي گزارش ش��د. مأموران 
پليس اع��الم كردند دقايقي قبل جس��د 
مرد افغان ناشناس��ي را كه آث��ار ضربات 
چاقو روي دستش مش��اهده مي شود در 
نزديكي 45 متري زرند كنار اتوباني كشف 

كرده اند. 
بدين ترتيب بازپرس جناي��ي راهي محل 
شد كه مشخص ش��د زمان زيادي از مرگ 
مرد ناش��ناس نمي گذرد.  همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين دو حادثه جس��د اين 
مرد ه��م براي مش��خص ش��دن هويت به 

پزشكي قانوني منتقل شد. 
مأموران پليس در تالش��ند تا با تحقيقات 

فني راز اين دو قتل را بر مال كنند. 

مرگ سرنشين پژو در تصادف با كاميونت
تص�ادف خ�ودروي س�واري پ�ژو 207 
ب�ا كاميون�ت در مح�ور ورامي�ن ب�ه 
ته�ران يك كش�ته برج�اي گذاش�ت. 
سيد جالل ملكي، س��خنگوي آتش نشاني 
ته��ران توضي��ح داد: س��اعت 9:45 روز 
گذشته آتش نشانان دو ايس��تگاه از حادثه 
رانندگي در ج��اده ورامين به تهران، مقابل 
دوربرگردان محله طالب آباد با خبر شده و 
در محل حاضر ش��دند. بررسي ها نشان داد 
كه خودروی سواري پژو 20۷ با پنج سرنشين 
به داليل نامشخصي با عقب يك كاميونت 

برخورد كرده و خودروي پژو تقريباً متالشي 
شده است. 

همچنين مشخص ش��د كه سرنشينان كه 
دو زن و س��ه مرد بودند با كم��ك مردم از 
داخل خودرو خارج شده اند. در بررسي هاي 
بعد مش��خص ش��د كه يكي از آنها كه زني 
2۷ ساله بود به علت شدت جراحت جانش 
را از دس��ت داده اس��ت. از آنجا كه وضعيت 
مصدومان وخيم بود آنها با امداد هوايي به 
بيمارستان منتقل ش��دند. علت حادثه در 

دست بررسي است. 

جان باختن يك آتش نشان 
هنگام مانور

يك�ي از مأم�وران آتش نش�اني شهرس�تان 
دزف�ول هن�گام برگ�زاري مان�ور دچ�ار 
حادث�ه ش�د و جان�ش را از دس�ت داد. 
عبدالحس��ين معظم فر، مديرعامل آتش نشاني 
دزفول گفت: صبح روز گذشته مانور آتش نشاني 
با حضور 30 آتش نش��ان در بوس��تان س��احلي 
علي كله برگزار شد كه شامل حريق، كوهستان 

و غريق نجات در رودخانه بود. 
وي ادامه داد: براي اجراي مانور غريق نجات يكي 
از آتش نشانان به نام »حسين صفري« به عنوان 
فرد غرق شده زير آب رفت، ولي دچار حادثه شد 

و جان خود را از دست داد. 
معظم فر گفت:  كپسول اكسيژن نيز براي مواقع 
ضروري براي نيروها در نظر گرفته شده بود، ولي 
به علت اس��تفاده نكردن فرد حادثه ديده از اين 
كپسول مشخص نيست و تحقيقات در اين باره 

ادامه دارد.

مرگ امدادگر
 در واژگوني آمبوالنس

واژگوني يك دس�تگاه آمبوالنس در ابركوه يزد 
مرگ يكي از امدادگران اورژانس را به همراه داشت. 
دكتر پيمان صابري��ان، رئيس س��ازمان اورژانس 
كش��ور گفت: دو روز قبل همزمان با اعالم ايست 
قلبي بيم��ار در تقي آباد ابركوه يزد يك دس��تگاه 
آمبوالنس به محل اعزام ش��د، اما خبر رس��يدكه 
در مسير واژگون شده و يكي از امدادگران به علت 
شدت جراحت فوت ش��ده و نفر دوم هم مصدوم و 
راهي بيمارستان شده است. وي گفت: علت حادثه 

در دست بررسي است. 

مردي ك�ه از 17 س�ال قب�ل به اته�ام قتل 
ناپ�دري اش در زن�دان ب�ه س�ر مي ب�رد از 
قض�ات دادگاه درخواس�ت ك�رد او را آزاد 
كنند تا بتوان�د كار كند و ديه اولي�اي دم را 
پرداخت كند. متهم كه حاال مردي42 ساله 
اس�ت زم�ان حادثه 25 س�ال داش�ت و در 
دفاع از م�ادرش مرتك�ب قتل ش�ده بود. 
 به گ��زارش جوان، 26 ارديبهش��ت س��ال ۸3 
مأموران پليس تهران از مرگ مش��كوك مرد 
ميانس��الي در يكي از بيمارس��تان هاي شهر 
باخبر و راهي محل ش��دند. جس��د متعلق به 
احمد 40 ساله بود كه در درگيري با پسر جواني 
به نام مصطفي زخمي  شده  و بعد از انتقال به 
بيمارستان به خاطر ش��دت خونريزي ها فوت 
كرده بود.  با انتقال جس��د به پزشكي قانوني، 
مصطفي تحت تعقيب قرار گرفت و يك ماه بعد از 

حادثه شناسايي و بازداشت شد. 
او با اقرار به قتل ناپدري اش در اظهاراتش گفت: 
»پدرم معتاد بود به همين خاطر مادرم سال ها 
قبل از او طالق گرفت. ما سه برادر بوديم كه من 
و برادر بزرگم با مادرم زندگ��ي مي كرديم، اما 
مادرم سرپرستي برادر كوچكم را كه آن زمان 
هشت ماهه بود به پدرم سپرد. سال 6۷ مادرم 
با احمد آشنا ش��د و بعد از مدتي با هم ازدواج 
كردند. آنها بع��د از ازدواج صاحب يك دختر و 
يك پسر به نام هاي ليال و كيوان شدند. احمد 
مرد بداخالقي بود به همين دليل وقتي با مادرم 

درگير مي شد، او را كتك مي زد. اين گذشت تا 
من به خدمت سربازي رفتم. در دوران سربازي 
هر چند وقت يكبار براي مادرم نامه مي نوشتم، 
اما جوابي از مادرم برايم نمي آمد تا اينكه در مدت 
مرخصي به ديدن مادرم رفتم و از او گله كردم. 
مادرم در جواب گفت هيچ نامه  اي از من دريافت 

نكرده است!«
متهم ادامه داد: »از شنيدن اين حرف تعجب 
كردم و فهميدم ناپ��دري ام همه نامه هاي مرا 
پاره مي كرده و آنها را به مادرم نشان نداده  است 
به همين خاطر نامه ها به دست مادرم نرسيده 
بود. همين موضوع باعث ش��د مادرم با احمد 
درگير شود. در آن درگيري مادرم او را زخمي 
كرده بود، به همين خاطر احمد شكايت كرد 
و مادرم هفت ماه به زن��دان افتاد. در آن زمان 
ناپدري ام دوباره ازدواج كرد و همسرش باردار 
ش��د. مادرم بعد از آزادي وقتي اين موضوع را 
شنيد نتوانست زندگي با احمد را ادامه بدهد 
اين شد كه از هم جدا شدند. سرپرستي بچه ها 
با ناپدري ام بود اما اجازه نمي داد مادرم ليال و 

كيوان را ببيند. «
متهم در خصوص قتل گفت: »اين اوضاع ادامه 
داشت تا روزي كه مادرم براي ديدن دخترش 
مقابل مدرس��ه او رفته بود. او وقتي ليال را ديد 
فهميد همس��ر احمد موهاي دخترش را از ته 
قيچي كرده است. او خيلي عصباني شد به همين 
خاطر مقابل خانه احمد رفت و با همسر او درگير 

شد و در آن درگيري با قيچي به دست همسر 
احمد آسيب زد. سر همين درگيري او دوباره به 
زندان افتاد و حدود دو ماه بعد آزاد شد. چند ماه 
بعد از آزادي دلش طاقت نياورد و دوباره به ديدن 
ليال و كيوان رفت، اما احمد وقتي او را ديده بود به 

شدت او را كتك زده بود.«
متهم در خص��وص قتل گفت: »اين ش��رايط 
خيلي مرا آزار مي داد. نمي توانس��تم شكنجه 
و آزارهاي مادرم را ببينم اين ش��د كه تصميم 
گرفتم خودكشي كنم. چند بسته قرص تهيه 
كردم و خوردم، اما زنده ماندم. مدتي گذش��ت 
تا آخرين باري كه فهميدم احم��د مادرم را به 
شدت كتك زده اس��ت. از عصبانيت يك چاقو 
برداشتم و مقابل خانه اش رفتم. او وقتي مرا ديد 
به اذيت هاي او اعتراض كردم كه كار به درگيري 
كشيد و در آن درگيري با چاقو به او ضربه زدم. 
وقتي مقتول خونين روي زمين افتاد فرار كردم 
و پيش م��ادرم رفتم. ماج��را را تعريف كردم و 
همراه او شب ها را در خيابان مي گذراندم تا اينكه 

بازداشت شدم.«
با اقرارهاي متهم،  وي راهي زندان شد و پرونده 
بعد از كامل شدن تحقيقات به دادگاه كيفري 
يك اس��تان ته��ران فرستاده ش��د. پرونده در 
اولين جلسه محاكمه روي ميز هيئت قضايي 
شعبه  چهارم دادگاه قرار گرفت. ابتداي جلسه 
اولياي دم درخواست قصاص كردند، اما معاون 
اول قوه قضائي��ه از طرف برادر خردس��ال وي 

درخواست ديه كرد. 
در ادامه متهم در جاي��گاه قرار گرفت و با قبول 

جرمش بار ديگر ماجرا را شرح داد. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد و با توجه به 
مدارك در پرونده و درخواست معاون قوه وي را 

به حبس و پرداخت ديه محكوم كرد. 
با گذشت چند س��ال از حادثه متهم به دليل 
عدم توانايي در پرداخت ديه با نوشتن نامه اي 
درخواس��ت ناتواني از پرداخت دي��ه را مطرح 
كرد، اما اين درخواست از سوي قضات دادگاه 

پذيرفته نشد. 
در حالي كه 1۷ س��ال از حادثه گذشت، متهم 
42 ساله بار ديگر درخواست ناتواني از پرداخت 
ديه را مطرح كرد. با اين درخواست متهم مقابل 
هيئت قضايي شعبه چهارم دادگاه قرار گرفت و 
در آخرين دفاعش گفت: »1۷ سال از جواني را به 
خاطر اذيت هاي ناپدري ام و غيرت و تعصبي كه 
روي مادرم داشتم از دست دادم. با گذشت اين 
سال ها به خاطر ناتواني در پرداخت ديه در زندانم 
و يك بار هم درخواست ناتواني از پرداخت ديه 
را مطرح كردم، اما قضات آن را نپذيرفتند. اگر 
سال هاي سال در زندان بمانم باز توان پرداخت 
ديه را ندارم و كسي هم نمي تواند مرا كمك كند. 
تقاضا دارم با آزادي ام موافقت كنيد تا با كار كردن 

بتوانم به صورت اقساط مبلغ ديه را بپردازم.«
در پايان هيئت قضايي جه��ت صدور رأي وارد 

شور شد. 

درخواست كمك از دادگاه 17 سال پس از حادثه خونين

ب�ه خاط�ر طل�ب  نان�وا ك�ه   م�رد 
يك ميلي�ون تومان�ي هم�كارش را ب�ه 
قتل رس�اند، ماجرا را ش�رح داد و گفت 
از كاري ك�ه ك�رده پش�يمان اس�ت. 
به گزارش جوان ، بامداد پنج ش��نبه هشتم 
مهرماه كاركن��ان بيمارس��تاني در جنوب 
تهران به مأموران كالنتري 121 سليمانيه 
مرگ مشكوك پسر جواني را گزارش كردند. 
با اعالم اين خبر تيمي از مأموران پليس راهي 
بيمارستان شدند كه در آنجا با جسد خونين 
پسر 31 ساله اي به نام فرشاد روبه رو شدند كه 
با اصابت سه ضربه چاقو به قتل رسيده بود. 
همزمان با ادامه تحقيق��ات مأموران پليس 
درباره اين حادثه قاضي محمد تقي شعباني، 
بازپرس وي��ژه قتل دادس��راي امور جنايي 
تهران همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
بررسي هاي تيم جنايي نشان داد مقتول چند 
ساعت قبل در درگيري با پسر 24 ساله اي به 
نام كيوان در پل س��وم بلوار ابوذر زخمي و 
براي درمان به بيمارستان منتقل مي شود. 
سپس تيم پزشكي تالش زيادي براي نجات 
جان پس��ر زخمي انجام مي دهن��د، اما وي 
پس از گذشت ساعتي بر اثر شدت جراحات 
و خونريزي ش��ديد روي تخت بيمارستان 

فوت مي كند. 
    دستگيري قاتل 

تحقيقات مأم��وران پلي��س حكايت از آن 

داشت قاتل كه پس از حادثه هنگام فرار از 
سوي شاهدان و رهگذران دستگير و تحويل 
پليس داده مي شود همكار مقتول بوده و هر 
دو به عنوان شاگرد در نانوايي در آن نزديكي 
مشغول به كار بوده اند كه به خاطر اختالف 
مالي آن درگيري مرگب��ار را رقم مي زنند. 
تيم جنايي در ادامه به سراغ قاتل رفتند و از 
وي تحقيق كردند. متهم با اظهار پشيماني 
به قتل دوس��تش اعتراف كرد و در توضيح 
ماجرا گفت: من و فرش��اد دوست و همكار 
بوديم و با هم هيچ مشكلي نداشتيم تا اينكه 
مدتي قبل او از من يك ميليون تومان قرض 
گرفت. آن روز فرشاد به سراغم آمد و گفت 
براي كاري با مش��كل مالي روبه رو ش��ده 
است و از من درخواس��ت كمك كرد. من 
وضع مالي ام خوب نبود، اما براي كمك به 
او يك ميليون تومان جور كردم و به او دادم 
كه مشكلش حل شود. از طرفي هم او قول 
داده بود كه به زودي پول مرا برگرداند چون 
خبر داشت كه من هم به آن پول نياز دارم. 
وي ادامه داد: چند روزي از اول ماه گذشته 
بود و او حقوقش را هم گرفته بود و قرار بود 
بدهي اش را به من پس دهد، اما فرشاد اصاًل 
به روي خودش نمي آورد كه به من بدهكار 
است تا اينكه به او گوش��زد كردم كه زمان 
پس دادن بدهي اش فرا رسيده است. فرشاد 
توجهي نكرد و وقتي بعد از گذشت چند روز 
دوباره تكرار كردم و طلبم را خواستم به من 

گفت كه پول ندارد و به اي��ن زودي طلبم 
را پس نمي دهد. به هرحال خيلي از دست 
او ناراحت بودم و فرش��اد هم ام��روز و فردا 
مي كرد تا اينكه شب حادثه به سراغش رفتم 
و براي چندمين بار از او خواستم بدهي اش 
را پرداخت كند كه باز هم بهانه آورد و همين 
موضوع باعث مشاجره لفظي ما شد. وقتي 
درگيري ما باال گرف��ت چاقويي كه همراه 
داش��تم از جيبم بيرون آوردم و به طرفش 
چند ضربه پرتاب كردم ك��ه ناگهان ديدم 
دوستم خونين نقش بر زمين شد. من قصد 
قتل نداشتم و فقط مي خواستم او را بترسانم 
و زهر چشم بگيرم، اما او را به شدت زخمي 
كرده بودم ك��ه از ترس فرار ك��ردم. وي در 
پايان گفت: وقتي فرار كردم چاقوي خونين 
را داخل كانال آب انداختم و به فرارم ادامه 
دادم كه رهگ��ذران و ش��اهدان حادثه مرا 
تعقيب و كمي آن طرفتر دس��تگير كردند. 
االن خيلي پشيمان هستم كه دوستم را به 
قتل رسانده ام و دوست دارم زمان به عقب 
برگردد و من چاقويي را كه با خودم آورده 
بودم قبل از درگيري به داخل آن كانال آب 
مي انداختم تا دوس��تم زنده بود و من هم 

قاتل نبودم.
متهم پس از اعتراف به قتل براي تحقيقات 
بيشتر به دستور بازپرس جنايي در اختيار 
كارآگاه��ان اداره دهم پلي��س آگاهي قرار 

گرفت. 

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 
سندرسمی برابرماده 3وماده 13 ، آيين نامه قانون تعيين تكليف

  برابر رای شماره1400603124۸0005516 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی تصرفات مالكانه بالمعارض خانم 
ندا مسگر به  شناسنامه 12 كدملی 224944614۸ صادره ازكرد كوی فرزند مسلم متقاضی 
كالسه پرونده 14001144124۸00003۷۷ در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث 
بنا شده است بمس��احت 220 مترمربع از پالك 3 اصلی واقع دراراضی اوزينه بخش 3 حوزه 
ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رای صادره حكايت ازتصرفات متقاضی دارد.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهی می شوداز اين رو اشخاصی كه نسبت به رای صادره 
فوق الذكر اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين اگهی بمدت دوماه اعتراض خود 
را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به مرجع ثبتی،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم وگواهی تقديم 

دادخواست را به اين اداره ارايه نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول6/20/  1400
تاريخ انتشار نوبت دوم 6 /۷/ 1400

حجت اهلل تجری
رئيس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه دو گرگان

 آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مصوب 1390/09/20 و برابر رأى 1695 مورخ 1400/06/11 هيأت مستقر در واحد 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/349 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى اعظم منصور لكورج نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
از 8 اصلى خريدارى شده بدون  احداثى به مساحت 137,50 مترمربع پالك فرعى 
واسطه از آقاى مهدى مرزبان 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 
تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض  نمايند.  اخذ 
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 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار
شناسه آگهى:  1198007

اگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
-20/6/1400 شماره  راى  برابر  رسمى   سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   1400114424009000041
بوشهر  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهى  و  اراضى  ثبتى 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى ناصر ديارگرد فرزند على بشماره 
شناسنامه 1154 صادره از زابل به شماره ملى 3670504087 در ششدانگ 
اصلى   3387 از  74فرعى  پالك  مربع  متر   140 مساحت  به  يكبابخانه 
از  خريدارى  بوشهر  دو  بخش  در  واقع  اصلى  پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  رسمى  مالك 
صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتى  در  شود  مى  اگهى  روز   15 فاصله  به 
اولين  انتشار  تاريخ  از  سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
اخذ  از  پس  و  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهى 
به  را  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ،ظرف  رسيد 
انقضاى مدت مذكور و  بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  مرجع قضايى 
مالكيت صادر خواهد شد.244973 مقررات سند  اعتراض طبق   عدم وصول 

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/7/10 تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25
شكراله سعادتى سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهر

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/8107 برابر 
رأى شماره 140060310004006332-1400/06/15 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل، تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم رقيه لطيفى فرزند عبدالصمد به 
شماره شناسنامه 905 شماره ملى 2061316867 صادره از بابل شش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 126,60 مترمربع پالك 2814/9853 
و 2815 اصلى واقع در كتى و علمدار بخش يك شرق بابل خريدارى از آقاى مهدى 
غالم نيا چارى 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 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بابل
شناسه آگهى : 1197717

بوشهر
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الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض  نمايند.  اخذ 
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.
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رأى شماره 140060310004006332-1400/06/15 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل، تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم رقيه لطيفى فرزند عبدالصمد به 
شماره شناسنامه 905 شماره ملى 2061316867 صادره از بابل شش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 126,60 مترمربع پالك 2814/9853 
و 2815 اصلى واقع در كتى و علمدار بخش يك شرق بابل خريدارى از آقاى مهدى 
غالم نيا چارى 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 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بابل
شناسه آگهى : 1197717

بوشهر

 آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مصوب 1390/09/20 و برابر رأى 1695 مورخ 1400/06/11 هيأت مستقر در واحد 
ثبتى جويبار به كالسه پرونده شماره 99/349 ماده يك قانون مذكور، تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى اعظم منصور لكورج نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
از 8 اصلى خريدارى شده بدون  احداثى به مساحت 137,50 مترمربع پالك فرعى 
واسطه از آقاى مهدى مرزبان 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 
تقديم  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض  نمايند.  اخذ 
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 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
مرتضى قاسم پور- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان جويبار
شناسه آگهى:  1198007

اگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
-20/6/1400 شماره  راى  برابر  رسمى   سند  فاقد  ساختمانهاى  و  اراضى 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   1400114424009000041
بوشهر  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  ساختمانهى  و  اراضى  ثبتى 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى ناصر ديارگرد فرزند على بشماره 
شناسنامه 1154 صادره از زابل به شماره ملى 3670504087 در ششدانگ 
اصلى   3387 از  74فرعى  پالك  مربع  متر   140 مساحت  به  يكبابخانه 
از  خريدارى  بوشهر  دو  بخش  در  واقع  اصلى  پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گرديده  رسمى  مالك 
صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتى  در  شود  مى  اگهى  روز   15 فاصله  به 
اولين  انتشار  تاريخ  از  سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
اخذ  از  پس  و  تسليم  اداره  اين  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهى 
به  را  خود  ،دادخواست  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  ،ظرف  رسيد 
انقضاى مدت مذكور و  بديهى است در صورت  نمايند.  تقديم  مرجع قضايى 
مالكيت صادر خواهد شد.244973 مقررات سند  اعتراض طبق   عدم وصول 

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/7/10 تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/7/25
شكراله سعادتى سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهر

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/8107 برابر 
رأى شماره 140060310004006332-1400/06/15 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل، تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم رقيه لطيفى فرزند عبدالصمد به 
شماره شناسنامه 905 شماره ملى 2061316867 صادره از بابل شش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 126,60 مترمربع پالك 2814/9853 
و 2815 اصلى واقع در كتى و علمدار بخش يك شرق بابل خريدارى از آقاى مهدى 
غالم نيا چارى 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 1400/07/10 نوبت دوم 1400/07/25 .م/الف
سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بابل
شناسه آگهى : 1197717

بوشهر

كليه مدارك اعم از برگ اعالم وضعيت، سند كمپانى  
(سند مادر) و كارت ماشين خودروى سوارى پژو  مدل 
1384 به شماره موتور 12484028298 و به شماره 
ايران   35 انتظامى  شماره  به  و   19306042 شاسى 
157 ى 32 نفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

آگهى اعالم مفقودى
 برگ سبز، برگ كمپاني و وكالت محضري خودروي سواري  سمند 
تيپ LX  XU7 مدل 1393 به رنگ سفيد ـ  روغني به شماره موتور 
 NAAC91CC9EF660147 124  به شماره شاسيK0382760
و به شماره انتظامي 11 ـ 153 ن 89 متعلق به عليرضا مددي  به 
شماره ملي 0055173497 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 تبريز

برگ كمپانى و برگ سبز  وانت نيسان    تيپ:2400  
شماره  به  روغنى  :آبى-  رنگ  به    1387: مدل 
موتور:442924  به شماره شاسى : L154661 و به  
شماره انتظامى 63 ايران669 ه 23 مفقود شده و از 

تبريزدرجه اعتبار ساقط است 

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يكشماره پرونده:1/1400/2200 برابر رأى 
شماره 140060310001002200-1400/05/16 كه در هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه خانم سيده معصومه قديرى 
پاشاكاليى فرزند ميرقربان شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 276/90 مترمربع قسمتى از پالك 3423 اصلى واقع در بخش يك ثبت 
سارى خريدارى مع الواسطه 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 1400/06/27 نوبت دوم 1400/07/10 .م/الف
 مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى 
شناسه اگهى 1193301

برگ كمپانى و كارت شناسايى خودرو پژو تيپ 405 جى ال 
ايكس آى 1/8 مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك  
ايران44  679 و 26 به شماره موتور12487148261شماره 
بهنام  به  متعلق   NAAM01CA39E382115 شاسى 

دستگيرمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

آگهى اعالم مفقودى 
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب حسن پوررستم فرزند اسمعيل به شماره 
رشته  پيوسته  كارشناسى  مقطع  در  مراغه  از  صادره   2477 شناسنامه 
ازاد اسالمى واحد مراغه به شماره)  از دانشگاه  مهندسى معمارى صادره 
يابنده  باشد.از  مى  اعتبار  فاقد  و  گرديده  مفقود   (3-15-13)  -  21364
تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه ازاد اسالمى واحد مراغه به نشانى 

مراغه اتوبان شهيد درخشى، دانشگاه ازاد اسالمى ارسال نمايد.
 تبريز

كارت  انتقاالت  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
رنگ   2005 E240مدل  تيپ  بنز  خودرو  شنلسايى 
 (28 ه   442 ايران66    ) پالك  شماره  متاليك  اى  نقره 
شاسى  11291331983509شماره  موتور  شماره  به 
WDB2110611A786882 متعلق به مجيد قهرمانى مفقود 

البرزشده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

برگ كمپانى خودرو پژو تبپ 405 جى ال ايكس آى 
پالك  شماره  متاليك  اى  نقره  1384رنگ  مدل   1/8
به شماره موتور 12484071  ايران68  115 ب 84 
شماره شاسى 14225782 متعلق به مظفر گودرزى 

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

برگ سبز( برگ اعالم وضعيت) و كارت ماشين خودروى 
 M136337449 سوارى سايپا  مدل 1398 به شماره موتور
به  و   NAS411100K3550915 شاسى  شماره  به  و 
از  و  مفقود شده  و 27  ايران 148  انتظامى 15  شماره 

درجه اعتبار ساقط است. 
تبريز

تكليف  تعيين  قانون  نامه  ايين  وماده 13  قانون  ماده 3  موضوع  اختصاصى  اگهى 
شماره      راى  برابر  سندرسمى  فاقد  هاى  وساختمان  اراضى  ثبتى  وضعيت 
تعيين  قانون  موضوع  هيأت   1400/5/17 تاريخ   140060312008001352
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى 
مالكانه  تصرفات  كالسه 12008000280 13991144  پرونده  قال  اق  شهرستان 
وبالمعارض متقاضى اقاى  عزيزاله غالمى  فرزند محمد به شماره شناسنامه 135 
بناى  با  زمين  قظعه  يك  درششدانگ  قال  اق  از  صادره  ملى 4979540074   كد 
احداثى به مساحت 136/45 مترمربع درقسمتى ازششدانگ باقى مانده پالك شماره 
4 اصلى واقع دراراضى قريه يلمه (يلمه خندان )ا بخش 13 حوزه ثبتى ملك شهرستان 
اق قال ازسهمى اصالحات ارضى محرز گرديده است ا .لذا  به منظوراطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند ازتاريخ انتشار اولين اگهى بمدت 
دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند بديهى است درصورت 
 انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد

تاريخ انتشار نوبت اول 1400/07/10 تاريخ انتشار نوبت د1400/07/25 
محمد فندرسكى رييس ثيت اسناد وامالك اق قال

اصالحيه 
آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى)

 1400/7/04 تاريخ  از   : سايت  از  مناقصه  اسناد  دريافت  مهلت 
لغايت 1400/07/10 از ساعت 30/7 صبح الى 30/14 و مهلت 
ارسال پيشنهاد ها از تاريخ 1400/07/11  لغايت 1400/07/20 

صحيح مى باشد.
محمد محبتى صف سرى
سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى رشت

7/3014/30

قتل به خاطر طلب  يك  ميليون  توماني

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476


