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قاتلفراريمحاكمهميشود
م�ردي ك�ه پ�س از درگي�ري خوني�ن ب�ر س�ر ج�اي پ�ارك 
در  غياب�ي  ص�ورت  ب�ه  ك�رده  ف�رار  كش�ور  از  خ�ودرو 
دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش جوان، ۱۵ اسفند س��ال ۹۶ مأموران پلي��س تهران از مرگ 
مش��كوك مرد ميانس��الي در يكي از بيمارس��تان هاي ش��هر باخبر و 
راهي محل ش��دند. بعد از حضور مأموران در محل اولين بررس��ي ها 
نش��ان داد جس��د متعلق به كامران ۶۵ س��اله اس��ت كه بر اثر اصابت 
 ضربه چاقو به بيمارستان منتقل ش��د، اما بر اثر شدت خونريزي  فوت 

كرده است. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، پسر كامران كه در محل حضور داشت 
مورد تحقيق قرار گرفت. او در توضيح به مأموران گفت: »روز گذشته 
دنبال كاري رفته بودم كه پدرم تماس گرفت و گفت مقابل خانه مان با 
مرد جواني درگير شده و آن مرد با ضربه چاقو او را زخمي كرده است. 
با در خواست كمك پدرم بالفاصله خودم را به آنجا رساندم كه ديدم او 
خونين روي زمين افتاده و همزمان يك خودروي پرشيا با دو سرنشين 
زن و مرد نيز با عجله از كوچه خارج شدند. راننده آن خودرو قصد داشت 

مرا هم زير بگيرد، اما موفق شدم خودم را نجات دهم.« 
پسر جوان ادامه داد: »وقتي نزديك پدرم رفتم او در حالي كه به سختي 
صحبت مي كرد گفت با راننده خودروي پرش��يا درگير شده و با ضربه 
چاقوي او زخمي شده است. همان موقع پدرم را به بيمارستان رساندم، 

اما بي فايده بود و او فوت كرد.«
با ثبت اين توضيحات و مش��خصات خودروي پرشيا، مأموران در روند 
تحقيقات پسر جواني را شناسايي و بازداشت كردند. پسر جوان مورد 
تحقيق قرار گرفت، اما به مأموران گفت آن روز خودش در خانه بوده و 
برادرش پشت فرمان بوده است. با ثبت اين اظهارات پدر وي نيز مورد 
تحقيق قرار گرفت. او به مأموران گفت: »روز حادثه پسر بزرگترم به نام 
نادر ماش��ين را براي انجام كاري از من گرفت و بيرون رفت. نادر پسر 
خالفكاري بود به همين خاطر چهار سال قبل او را از خانه بيرون كردم و 
او براي خودش زندگي مستقلي تشكيل داد. مدتي قبل هم شنيدم او با 
زني جواني زندگي مي كند. باور كنيد از حادثه قتل اطالعي ندارم حتي 

آدرس خانه نادر را هم نمي دانم.«
با به دست آمدن اين اطالعات تالش براي دستگيري نادر ادامه داشت تا 
اينكه مأموران در رديابي تلفن همراه زن جواني به نام شهال را كه با نادر 

زندگي مي كرد شناسايي و بازداشت كردند. 
شهال در روند بازجويي ها اعتراف كرد كه شوهرش مرتكب قتل و سپس 
از كشور خارج شده است. زن جوان در شرح ماجرا گفت: »آن روز من 
و نادر براي انجام كاري بيرون رفته بوديم. در خياباني كه كار داشتيم 
جاي پارك نبود به همين خاطر در كوچه هاي اطراف دنبال جاي پارك 
گشتيم تا اينكه مقابل خانه كامران جاي پارك پيدا شد و نادر همانجا 
خودرو اش را پارك كرد. قبل از پياده شدن از ماشين كامران از خانه اش 
بيرون آمد و گفت نبايد مقابل پاركينگ توقف كنيم چون مزاحم رفت 
و آمد ديگر خودروها هستيم. س��ر همين موضوع نادر و كامران با هم 
درگير ش��دند و در آن درگيري نادر دست به چاقو ش��د و ضربه اي به 

مقتول زد.« 
زن جوان درباره آش��نايي و فرار متهم نيز گفت: »من و نادر چهارسال 
قبل با هم آشنا شديم و زندگي مشتركمان را شروع كرديم. در اين مدت 
او هم مواد  مصرف مي كرد و هم مش��غول فروش مواد مخدر بود. حتي 
يكبار هم دستگير شده بود، اما آزاد شد و دوباره سراغ كار خالف و فروش 
مواد رفت. اين گذشت تا اينكه مدتي قبل نادر با جابه جايي يك محموله 
بزرگ مواد مخدر پول زيادي را كاسب شده بود. او قصد داشت با اين پول 
از كشور خارج شود. به همين خاطر مي خواست ابتدا به يونان و سپس 
به كش��ور آلمان برود كه اين حادثه رقم خورد. نادر بعد از ارتكاب قتل 
شبانه از كشور خارج شد و به تركيه رفت. او قصد دارد از آنجا به يونان و 
سپس به آلمان فرار كند. باور كنيد مدتي است با من تماسي نداشته و 

از سرنوشت او اطالعي ندارم.«
بعد از اقرارهاي زن ج��وان، مأموران براي دس��تگيري متهم از پليس 
اينترپل هر سه كشور تركيه، يونان و آلمان درخواست كمك كردند، اما 

ردي از مرد جوان به دست نيامد. 
با ناكامي پليس در يافتن متهم فراري، كيفرخواست به صورت غيابي 
صادر و پرونده به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. به اين 
ترتيب متهم با درخواست قصاص از سوي اولياي دم به زودي به صورت 

غيابي در يكي از شعبات دادگاه محاكمه خواهد شد.

قتلدرتهران،تصادفدرهمدان،دستگيريدرايالم

به جوان 
دوباره نگاه كن

 امور مشترکین و توزیع

 روزنامه جوان
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اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
تعيين  قانون  موضوع  هيات   1400603062771002514 شماره  راى  برابر 
در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتى  واحد 
متقاضى آقاى جعفر بهمن نژاد فرزند على در ششدانگ اعيان يك باب خانه به 
مساحت 81/50 متر مربع قسمتى از پالك 8474 فرعى از 3 اصلى بخش 9 
واقع در مطهرى شمالى 17 پالك 12 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه 
موقوفه سادات رضوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود .درصورتيكه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 251

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده
آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 

مصوب 1387/6/11
 بدينوسيله به آقاى سيد حسين خرمك نام پدر على حسين تاريخ تولد 1373/6/6 شماره 
فلكه ساعت خ   – نشانى سميرم  به  ملى 4220420381 شماره شناسنامه 4220420381 
شيخ صدوق باالتر از بانك انصار بموجب اجرائيه مهريه شماره 1581 تاريخ وقوع و تاريخ ثبت 
1395/5/30 دفترخانه ازدواج شماره 6 و طالق شماره 10 شهر لردگان استان چهارمحال و 
اداره  اين  در   140000336 كالسه  پرونده  و  است  نموده  صادر  اجرائيه  شما  عليه  بختيارى 
تشكيل شده است و طبق گزارش مامور پست سميرم در تاريخ 1400/7/21 آدرس شما بشرح 
اعالمى متعهدله ( صورت نگرفته – آدرس شناسايى نگرديده ) بستانكار هم نتوانسته شما را 
معرفى نمايد و آدرس فعلى شما براى اين اجرا مشخص نميباشد لذا به تقاضاى وارده بشماره 
140005014454002915 مورخ 1400/7/29 بستانكار و طبق ماده 18 آين نامه اجرا از مواد 
قانون ثبت مصوب 1387/6/11 و به استناد تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد 
اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد لذا ظرف مهلت ده روز از تاريخ 

انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب ميشود عمليات اجرايى جريان خواهد يافت .
تاريخ انتشار : 1400/8/3

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان  رسول تعميدى

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى
  آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   140060306271002512 شماره  راى  برابر    
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
كريمدادى  مهدى  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
به مساحت 54/25  باب ساختمان  اعيان يك  فرزند غالمحسين در ششدانگ  عنبران 
مترمربع قسمتى از پالك 5198 فرعى از 3 اصلى بخش 9 واقع درخيابان عبدالمطلب-
بين عبدالمطلب 2و4 پالك 46 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه سادات 
رضوى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود .درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم نمايند وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد مقدس- م الف 249

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/8/3- تاريخ انتشار نوبت دوم:18 /1400/8

برگ سبز، برگ كمپانى و سند فروش موتور سيكلت سيستم هاتف 
مدل 1393 رنگ قرمز شماره پالك ( ايران 323_ 42165) 

شاسى  شماره   0150NC5015759 موتور  شماره  به 
150Z9320752***NC5  متعلق به  مرحوم على اصغر 
وراث  حضور  بدون  معامله  گونه  هر  و  شده  مفقود  نوريان  

آنمرحوم از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 QUIK_MT تيپ  بك  هاچ  سوارى  خودرو  سبز  برگ 
پالك شماره  متاليك  مشكى  اى  نقره  رنگ   1400  مدل 
 M159162369 ( ايران30  437 ل 84) به شماره موتور 
به  متعلق   NAPX212AAM11035211 شاسى  شماره 
محسن اندامى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سفيد  1381رنگ  مدل  پرايد  خودرو  كمپانى  برگ 
(57 س   413 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى   شيرى 

شاسى  شماره   00409994 موتور  شماره  به 
رنجبر  خرد  ساسان  به  متعلق   S1412281875100

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
 كارت خودرو وانت   سيستم :  مزدا تيپ : بى 2000آى   رنگ :  نقره اى - آبى-
متاليك   مدل:   1391 به   شماره انتظامى   432  ق  13     ايران 55      شماره 
   NAGPXPE11B2071289 : شماره شاسى      FEA04614   : موتور
اقتصادى  كد  شماره  با  خاص)   (سهامى  ليزينگ  بهمن  شركت  مالكيت  به 

195889مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
                                                                    هرمزگان

مفقودى
 سند و شناسنامه خودرو وانت   سيستم :  مزدا تيپ : بى 2000آى   رنگ 
:  نقره اى - آبى-متاليك   مدل:   1391 به   شماره انتظامى   432  ق  
 : :   FEA04614      شماره شاسى  ايران 55      شماره موتور       13
NAGPXPE11B2071289   به مالكيت آقاى على مير حسينى  با شماره 
باشد. مى  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود    3479703739  ملى   

                                                                     هرمزگان

مفقودى
تيپ  پژو       : سيستم  سوارى    خودرو  كمپانى  سند  و  سبز  برگ    
     1397 مدل:    خاكسترى-متاليك      : رنگ     405GLX-XU7  :
ايران 84      شماره موتور  انتظامى   228  س  95      به   شماره 
   NAAM01CE5JK376562 : 124      شماره شاسىK1220362   :
به مالكيت آقاى سهراب آيده گچينى  با شماره ملى   5549974411  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
                                                                      هرمزگان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
تعيين  قانون  موضوع  هيات   1400603062771002514 شماره  راى  برابر 
در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتى  واحد 
متقاضى آقاى جعفر بهمن نژاد فرزند على در ششدانگ اعيان يك باب خانه به 
مساحت 81/50 متر مربع قسمتى از پالك 8474 فرعى از 3 اصلى بخش 9 
واقع در مطهرى شمالى 17 پالك 12 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه 
موقوفه سادات رضوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود .درصورتيكه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 251

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده
آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 

مصوب 1387/6/11
 بدينوسيله به آقاى سيد حسين خرمك نام پدر على حسين تاريخ تولد 1373/6/6 شماره 
فلكه ساعت خ   – نشانى سميرم  به  ملى 4220420381 شماره شناسنامه 4220420381 
شيخ صدوق باالتر از بانك انصار بموجب اجرائيه مهريه شماره 1581 تاريخ وقوع و تاريخ ثبت 
1395/5/30 دفترخانه ازدواج شماره 6 و طالق شماره 10 شهر لردگان استان چهارمحال و 
اداره  اين  در   140000336 كالسه  پرونده  و  است  نموده  صادر  اجرائيه  شما  عليه  بختيارى 
تشكيل شده است و طبق گزارش مامور پست سميرم در تاريخ 1400/7/21 آدرس شما بشرح 
اعالمى متعهدله ( صورت نگرفته – آدرس شناسايى نگرديده ) بستانكار هم نتوانسته شما را 
معرفى نمايد و آدرس فعلى شما براى اين اجرا مشخص نميباشد لذا به تقاضاى وارده بشماره 
140005014454002915 مورخ 1400/7/29 بستانكار و طبق ماده 18 آين نامه اجرا از مواد 
قانون ثبت مصوب 1387/6/11 و به استناد تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد 
اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد لذا ظرف مهلت ده روز از تاريخ 

انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب ميشود عمليات اجرايى جريان خواهد يافت .
تاريخ انتشار : 1400/8/3

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان  رسول تعميدى

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى
  آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   140060306271002512 شماره  راى  برابر    
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
كريمدادى  مهدى  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
به مساحت 54/25  باب ساختمان  اعيان يك  فرزند غالمحسين در ششدانگ  عنبران 
مترمربع قسمتى از پالك 5198 فرعى از 3 اصلى بخش 9 واقع درخيابان عبدالمطلب-
بين عبدالمطلب 2و4 پالك 46 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه سادات 
رضوى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود .درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم نمايند وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد مقدس- م الف 249

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/8/3- تاريخ انتشار نوبت دوم:18 /1400/8

برگ سبز، برگ كمپانى و سند فروش موتور سيكلت سيستم هاتف 
مدل 1393 رنگ قرمز شماره پالك ( ايران 323_ 42165) 

شاسى  شماره   0150NC5015759 موتور  شماره  به 
150Z9320752***NC5  متعلق به  مرحوم على اصغر 
وراث  حضور  بدون  معامله  گونه  هر  و  شده  مفقود  نوريان  

آنمرحوم از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 QUIK_MT تيپ  بك  هاچ  سوارى  خودرو  سبز  برگ 
پالك شماره  متاليك  مشكى  اى  نقره  رنگ   1400  مدل 

 M159162369 ( ايران30  437 ل 84) به شماره موتور 
به  متعلق   NAPX212AAM11035211 شاسى  شماره 
محسن اندامى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سفيد  1381رنگ  مدل  پرايد  خودرو  كمپانى  برگ 
(57 س   413 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى   شيرى 

شاسى  شماره   00409994 موتور  شماره  به 
رنجبر  خرد  ساسان  به  متعلق   S1412281875100

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
 كارت خودرو وانت   سيستم :  مزدا تيپ : بى 2000آى   رنگ :  نقره اى - آبى-
متاليك   مدل:   1391 به   شماره انتظامى   432  ق  13     ايران 55      شماره 
   NAGPXPE11B2071289 : شماره شاسى      FEA04614   : موتور
اقتصادى  كد  شماره  با  خاص)   (سهامى  ليزينگ  بهمن  شركت  مالكيت  به 

195889مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
                                                                    هرمزگان

مفقودى
 سند و شناسنامه خودرو وانت   سيستم :  مزدا تيپ : بى 2000آى   رنگ 
:  نقره اى - آبى-متاليك   مدل:   1391 به   شماره انتظامى   432  ق  
 : :   FEA04614      شماره شاسى  ايران 55      شماره موتور       13
NAGPXPE11B2071289   به مالكيت آقاى على مير حسينى  با شماره 
باشد. مى  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود    3479703739  ملى   

                                                                     هرمزگان

مفقودى
تيپ  پژو       : سيستم  سوارى    خودرو  كمپانى  سند  و  سبز  برگ    
     1397 مدل:    خاكسترى-متاليك      : رنگ     405GLX-XU7  :
ايران 84      شماره موتور  انتظامى   228  س  95      به   شماره 
   NAAM01CE5JK376562 : 124      شماره شاسىK1220362   :
به مالكيت آقاى سهراب آيده گچينى  با شماره ملى   5549974411  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
                                                                      هرمزگان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
تعيين  قانون  موضوع  هيات   1400603062771002514 شماره  راى  برابر 
در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتى  واحد 
متقاضى آقاى جعفر بهمن نژاد فرزند على در ششدانگ اعيان يك باب خانه به 
مساحت 81/50 متر مربع قسمتى از پالك 8474 فرعى از 3 اصلى بخش 9 
واقع در مطهرى شمالى 17 پالك 12 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه 
موقوفه سادات رضوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود .درصورتيكه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 251

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده
آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 

مصوب 1387/6/11
 بدينوسيله به آقاى سيد حسين خرمك نام پدر على حسين تاريخ تولد 1373/6/6 شماره 
فلكه ساعت خ   – نشانى سميرم  به  ملى 4220420381 شماره شناسنامه 4220420381 
شيخ صدوق باالتر از بانك انصار بموجب اجرائيه مهريه شماره 1581 تاريخ وقوع و تاريخ ثبت 
1395/5/30 دفترخانه ازدواج شماره 6 و طالق شماره 10 شهر لردگان استان چهارمحال و 
اداره  اين  در   140000336 كالسه  پرونده  و  است  نموده  صادر  اجرائيه  شما  عليه  بختيارى 
تشكيل شده است و طبق گزارش مامور پست سميرم در تاريخ 1400/7/21 آدرس شما بشرح 
اعالمى متعهدله ( صورت نگرفته – آدرس شناسايى نگرديده ) بستانكار هم نتوانسته شما را 
معرفى نمايد و آدرس فعلى شما براى اين اجرا مشخص نميباشد لذا به تقاضاى وارده بشماره 
140005014454002915 مورخ 1400/7/29 بستانكار و طبق ماده 18 آين نامه اجرا از مواد 
قانون ثبت مصوب 1387/6/11 و به استناد تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد 
اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد لذا ظرف مهلت ده روز از تاريخ 

انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب ميشود عمليات اجرايى جريان خواهد يافت .
تاريخ انتشار : 1400/8/3

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان  رسول تعميدى

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى
  آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   140060306271002512 شماره  راى  برابر    
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
كريمدادى  مهدى  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
به مساحت 54/25  باب ساختمان  اعيان يك  فرزند غالمحسين در ششدانگ  عنبران 
مترمربع قسمتى از پالك 5198 فرعى از 3 اصلى بخش 9 واقع درخيابان عبدالمطلب-
بين عبدالمطلب 2و4 پالك 46 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه سادات 
رضوى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود .درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم نمايند وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد مقدس- م الف 249

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/8/3- تاريخ انتشار نوبت دوم:18 /1400/8

برگ سبز، برگ كمپانى و سند فروش موتور سيكلت سيستم هاتف 
مدل 1393 رنگ قرمز شماره پالك ( ايران 323_ 42165) 

شاسى  شماره   0150NC5015759 موتور  شماره  به 
150Z9320752***NC5  متعلق به  مرحوم على اصغر 
وراث  حضور  بدون  معامله  گونه  هر  و  شده  مفقود  نوريان  

آنمرحوم از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 QUIK_MT تيپ  بك  هاچ  سوارى  خودرو  سبز  برگ 
پالك شماره  متاليك  مشكى  اى  نقره  رنگ   1400  مدل 
 M159162369 ( ايران30  437 ل 84) به شماره موتور 
به  متعلق   NAPX212AAM11035211 شاسى  شماره 
محسن اندامى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سفيد  1381رنگ  مدل  پرايد  خودرو  كمپانى  برگ 
(57 س   413 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى   شيرى 

شاسى  شماره   00409994 موتور  شماره  به 
رنجبر  خرد  ساسان  به  متعلق   S1412281875100

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
 كارت خودرو وانت   سيستم :  مزدا تيپ : بى 2000آى   رنگ :  نقره اى - آبى-
متاليك   مدل:   1391 به   شماره انتظامى   432  ق  13     ايران 55      شماره 
   NAGPXPE11B2071289 : شماره شاسى      FEA04614   : موتور
اقتصادى  كد  شماره  با  خاص)   (سهامى  ليزينگ  بهمن  شركت  مالكيت  به 

195889مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
                                                                    هرمزگان

مفقودى
 سند و شناسنامه خودرو وانت   سيستم :  مزدا تيپ : بى 2000آى   رنگ 
:  نقره اى - آبى-متاليك   مدل:   1391 به   شماره انتظامى   432  ق  
 : :   FEA04614      شماره شاسى  ايران 55      شماره موتور       13
NAGPXPE11B2071289   به مالكيت آقاى على مير حسينى  با شماره 
باشد. مى  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود    3479703739  ملى   

                                                                     هرمزگان

مفقودى
تيپ  پژو       : سيستم  سوارى    خودرو  كمپانى  سند  و  سبز  برگ    
     1397 مدل:    خاكسترى-متاليك      : رنگ     405GLX-XU7  :
ايران 84      شماره موتور  انتظامى   228  س  95      به   شماره 
   NAAM01CE5JK376562 : 124      شماره شاسىK1220362   :
به مالكيت آقاى سهراب آيده گچينى  با شماره ملى   5549974411  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
                                                                      هرمزگان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
تعيين  قانون  موضوع  هيات   1400603062771002514 شماره  راى  برابر 
در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتى  واحد 
متقاضى آقاى جعفر بهمن نژاد فرزند على در ششدانگ اعيان يك باب خانه به 
مساحت 81/50 متر مربع قسمتى از پالك 8474 فرعى از 3 اصلى بخش 9 
واقع در مطهرى شمالى 17 پالك 12 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه 
موقوفه سادات رضوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود .درصورتيكه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 251

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده
آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 

مصوب 1387/6/11
 بدينوسيله به آقاى سيد حسين خرمك نام پدر على حسين تاريخ تولد 1373/6/6 شماره 
فلكه ساعت خ   – نشانى سميرم  به  ملى 4220420381 شماره شناسنامه 4220420381 
شيخ صدوق باالتر از بانك انصار بموجب اجرائيه مهريه شماره 1581 تاريخ وقوع و تاريخ ثبت 
1395/5/30 دفترخانه ازدواج شماره 6 و طالق شماره 10 شهر لردگان استان چهارمحال و 
اداره  اين  در   140000336 كالسه  پرونده  و  است  نموده  صادر  اجرائيه  شما  عليه  بختيارى 
تشكيل شده است و طبق گزارش مامور پست سميرم در تاريخ 1400/7/21 آدرس شما بشرح 
اعالمى متعهدله ( صورت نگرفته – آدرس شناسايى نگرديده ) بستانكار هم نتوانسته شما را 
معرفى نمايد و آدرس فعلى شما براى اين اجرا مشخص نميباشد لذا به تقاضاى وارده بشماره 
140005014454002915 مورخ 1400/7/29 بستانكار و طبق ماده 18 آين نامه اجرا از مواد 
قانون ثبت مصوب 1387/6/11 و به استناد تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد 
اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد لذا ظرف مهلت ده روز از تاريخ 

انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب ميشود عمليات اجرايى جريان خواهد يافت .
تاريخ انتشار : 1400/8/3

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان  رسول تعميدى

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى
  آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   140060306271002512 شماره  راى  برابر    
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
كريمدادى  مهدى  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
به مساحت 54/25  باب ساختمان  اعيان يك  فرزند غالمحسين در ششدانگ  عنبران 
مترمربع قسمتى از پالك 5198 فرعى از 3 اصلى بخش 9 واقع درخيابان عبدالمطلب-
بين عبدالمطلب 2و4 پالك 46 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه سادات 
رضوى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود .درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم نمايند وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد مقدس- م الف 249

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/8/3- تاريخ انتشار نوبت دوم:18 /1400/8

برگ سبز، برگ كمپانى و سند فروش موتور سيكلت سيستم هاتف 
مدل 1393 رنگ قرمز شماره پالك ( ايران 323_ 42165) 

شاسى  شماره   0150NC5015759 موتور  شماره  به 
150Z9320752***NC5  متعلق به  مرحوم على اصغر 
وراث  حضور  بدون  معامله  گونه  هر  و  شده  مفقود  نوريان  

آنمرحوم از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 QUIK_MT تيپ  بك  هاچ  سوارى  خودرو  سبز  برگ 
پالك شماره  متاليك  مشكى  اى  نقره  رنگ   1400  مدل 
 M159162369 ( ايران30  437 ل 84) به شماره موتور 
به  متعلق   NAPX212AAM11035211 شاسى  شماره 
محسن اندامى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سفيد  1381رنگ  مدل  پرايد  خودرو  كمپانى  برگ 
(57 س   413 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى   شيرى 

شاسى  شماره   00409994 موتور  شماره  به 
رنجبر  خرد  ساسان  به  متعلق   S1412281875100

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
 كارت خودرو وانت   سيستم :  مزدا تيپ : بى 2000آى   رنگ :  نقره اى - آبى-
متاليك   مدل:   1391 به   شماره انتظامى   432  ق  13     ايران 55      شماره 
   NAGPXPE11B2071289 : شماره شاسى      FEA04614   : موتور
اقتصادى  كد  شماره  با  خاص)   (سهامى  ليزينگ  بهمن  شركت  مالكيت  به 

195889مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
                                                                    هرمزگان

مفقودى
 سند و شناسنامه خودرو وانت   سيستم :  مزدا تيپ : بى 2000آى   رنگ 
:  نقره اى - آبى-متاليك   مدل:   1391 به   شماره انتظامى   432  ق  
 : :   FEA04614      شماره شاسى  ايران 55      شماره موتور       13
NAGPXPE11B2071289   به مالكيت آقاى على مير حسينى  با شماره 
باشد. مى  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود    3479703739  ملى   

                                                                     هرمزگان

مفقودى
تيپ  پژو       : سيستم  سوارى    خودرو  كمپانى  سند  و  سبز  برگ    
     1397 مدل:    خاكسترى-متاليك      : رنگ     405GLX-XU7  :
ايران 84      شماره موتور  انتظامى   228  س  95      به   شماره 
   NAAM01CE5JK376562 : 124      شماره شاسىK1220362   :
به مالكيت آقاى سهراب آيده گچينى  با شماره ملى   5549974411  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
                                                                      هرمزگان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
تعيين  قانون  موضوع  هيات   1400603062771002514 شماره  راى  برابر 
در  مستقر  رسمى  سند  فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف 
بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك  ثبت  حوزه  ثبتى  واحد 
متقاضى آقاى جعفر بهمن نژاد فرزند على در ششدانگ اعيان يك باب خانه به 
مساحت 81/50 متر مربع قسمتى از پالك 8474 فرعى از 3 اصلى بخش 9 
واقع در مطهرى شمالى 17 پالك 12 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه 
موقوفه سادات رضوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود .درصورتيكه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد- م الف 251

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده
آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 

مصوب 1387/6/11
 بدينوسيله به آقاى سيد حسين خرمك نام پدر على حسين تاريخ تولد 1373/6/6 شماره 
فلكه ساعت خ   – نشانى سميرم  به  ملى 4220420381 شماره شناسنامه 4220420381 
شيخ صدوق باالتر از بانك انصار بموجب اجرائيه مهريه شماره 1581 تاريخ وقوع و تاريخ ثبت 
1395/5/30 دفترخانه ازدواج شماره 6 و طالق شماره 10 شهر لردگان استان چهارمحال و 
اداره  اين  در   140000336 كالسه  پرونده  و  است  نموده  صادر  اجرائيه  شما  عليه  بختيارى 
تشكيل شده است و طبق گزارش مامور پست سميرم در تاريخ 1400/7/21 آدرس شما بشرح 
اعالمى متعهدله ( صورت نگرفته – آدرس شناسايى نگرديده ) بستانكار هم نتوانسته شما را 
معرفى نمايد و آدرس فعلى شما براى اين اجرا مشخص نميباشد لذا به تقاضاى وارده بشماره 
140005014454002915 مورخ 1400/7/29 بستانكار و طبق ماده 18 آين نامه اجرا از مواد 
قانون ثبت مصوب 1387/6/11 و به استناد تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد 
اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد لذا ظرف مهلت ده روز از تاريخ 

انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب ميشود عمليات اجرايى جريان خواهد يافت .
تاريخ انتشار : 1400/8/3

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان  رسول تعميدى

 اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان رضوى
  آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   140060306271002512 شماره  راى  برابر    
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
كريمدادى  مهدى  آقاى  متقاضى  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملك 
به مساحت 54/25  باب ساختمان  اعيان يك  فرزند غالمحسين در ششدانگ  عنبران 
مترمربع قسمتى از پالك 5198 فرعى از 3 اصلى بخش 9 واقع درخيابان عبدالمطلب-
بين عبدالمطلب 2و4 پالك 46 اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه سادات 
رضوى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود .درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم نمايند وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 بشير پاشايى- رييس ثبت اسناد وامالك منطقه 5 مشهد مقدس- م الف 249

 تاريخ انتشار نوبت اول:1400/8/3- تاريخ انتشار نوبت دوم:18 /1400/8

برگ سبز، برگ كمپانى و سند فروش موتور سيكلت سيستم هاتف 
مدل 1393 رنگ قرمز شماره پالك ( ايران 323_ 42165) 

شاسى  شماره   0150NC5015759 موتور  شماره  به 
150Z9320752***NC5  متعلق به  مرحوم على اصغر 
وراث  حضور  بدون  معامله  گونه  هر  و  شده  مفقود  نوريان  

آنمرحوم از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 QUIK_MT تيپ  بك  هاچ  سوارى  خودرو  سبز  برگ 
پالك شماره  متاليك  مشكى  اى  نقره  رنگ   1400  مدل 

 M159162369 ( ايران30  437 ل 84) به شماره موتور 
به  متعلق   NAPX212AAM11035211 شاسى  شماره 
محسن اندامى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سفيد  1381رنگ  مدل  پرايد  خودرو  كمپانى  برگ 
(57 س   413 ايران38    ) پالك  شماره  روغنى   شيرى 

شاسى  شماره   00409994 موتور  شماره  به 
رنجبر  خرد  ساسان  به  متعلق   S1412281875100

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودى
 كارت خودرو وانت   سيستم :  مزدا تيپ : بى 2000آى   رنگ :  نقره اى - آبى-

متاليك   مدل:   1391 به   شماره انتظامى   432  ق  13     ايران 55      شماره 
   NAGPXPE11B2071289 : شماره شاسى      FEA04614   : موتور
اقتصادى  كد  شماره  با  خاص)   (سهامى  ليزينگ  بهمن  شركت  مالكيت  به 

195889مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
                                                                    هرمزگان

مفقودى
 سند و شناسنامه خودرو وانت   سيستم :  مزدا تيپ : بى 2000آى   رنگ 
:  نقره اى - آبى-متاليك   مدل:   1391 به   شماره انتظامى   432  ق  
 : :   FEA04614      شماره شاسى  ايران 55      شماره موتور       13
NAGPXPE11B2071289   به مالكيت آقاى على مير حسينى  با شماره 
باشد. مى  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود    3479703739  ملى   

                                                                     هرمزگان

مفقودى
تيپ  پژو       : سيستم  سوارى    خودرو  كمپانى  سند  و  سبز  برگ    
     1397 مدل:    خاكسترى-متاليك      : رنگ     405GLX-XU7  :
ايران 84      شماره موتور  انتظامى   228  س  95      به   شماره 
   NAAM01CE5JK376562 : 124      شماره شاسىK1220362   :
به مالكيت آقاى سهراب آيده گچينى  با شماره ملى   5549974411  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
                                                                      هرمزگان

مفقودى
ــودرو پرايد  ــند نقل و انتقاالت خ ــبز,برگ كمپانى، س برگ س
ــماره پالك  ــفيد روغنى ش ــدل 1388 رنگ س تبپ GTXI م
(ايران30  933 ل 59) به شماره موتور 3027295 شماره شاسى 
S1412288008700 متعلق به  مهدى مطيع مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

آگهى فقدان مدرك تحصيلى
ــى اينجانب مهدى طاهريان فرزند  ــنامه پايان تحصيالت دوره كارشناس دانش
ــماره ملى 4569522882 صادره از  ــماره شناسنامه 832 ش حسينعلى به ش
سمنان در مقطع كارشناسى رشته حقوق قضايى صادره از دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد دامغان مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود 
ــالمى واحد دامغان به نشانى دامغان ،ميدان  اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اس
ــالمى واحد دامغان كد پستى  ــگاه آزاد اس ــعدى - بلوار چشمه على - دانش س

3671639998 ارسال نمايد.

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) 
آگهى مزايده اموال غير منقول پرونده اجرايى كالسه ع/8800923-5667

اصلى   163 فرعى   10759 بشماره  تفكيكى   148 قطعه  مترمربع   1187/5 بمساحت  زمين  قلعه  يك  ششدانگ  فوق  كالسه  اجرائى  پرونده  موجب  به 
صفحه   940007 شماره  ذيل  فرديس  شهرستان  ثبتى  حوزه  جزء  أباد  سرحد  اراضى  در  واقع  مذكور  اصلى  از  فرعى   755 از  شده  ومجزى  مفروز 
بشماره  مالكيت  سند  و  ثبت  فوالدوند  ايندراليل  ديانى  بنام  تهران   424 خانه  دفتر   85/06/23 مورخ   52596 شماره  قطعى  سند  برابر   3045 دفتر   262
به آن  باشد كه نسبت  بانك سپه مى  تهران در رهن  برابر سند رهنى - 3380 مورخ 85/09/04 دفترخانه 802  سريال چاپى 957726 صادر شد. سپس 
 149 قطعه  به  ديوار  به  ديوار  متر   47/5 طول  به  شرقا  تفكيكى   129 قطعه  به   25 طول  به  شماال  ملك  مشخصات  و  حدود   ، است  گرديده  صادر  اجرائيه 
به نشانى كرج فرديس شهرك ويالئى دهكده (خانه  به قطعه 147 تفكيكى  به طول 47/5 متر  به خيابان 10 مترى غربا  به طول 25 متر  تفكيكى، جنوبا 
 . است  گرديده  ارزيابى  ريال  مبلغ 282/000/000/000  به  دادگسترى  رسمى  كارشناسان  توسط  مورخ 1400/04/14  در  كه  غربى پ 27  خيابان الدن   ( 
توصيف اجمالى : قدمت ملك مذكور حدود 40 سال شامل يك باب خانه وياليى بازسازى شده به صورت يك طبقه و 3 خوابه با مشخصات كف پذيرايى لمينت 
و كف اتاق هاى خواب موكت سقف و ديوارها گچبرى و نقاشى آشپزخانه كابينت فلزى سيستم سرمايش كولر آبى و گازى و گرمايش شوفاژ و موتورخانه و 
همچنين زيرزمين موتور خانه به صورت زير زمين در انتها استخر روباز و محوطه سازى مناسب به صورت فضاى سبز و پياده رو شامل تعدادى درختان مثمر و 
غير مثمر به صورت 5 اصله درخت گردو در مرحله شروع سنين باردهى اقتصادى يك اصله درخت خرمالو در سن باردهى اقتصادى 8 اصله درخت ألو و گوجه 
سبز در سنين باردهى 5 اصله درخت زردالو در سن باردهى اقتصادى يك اصله درخت زيتون و يك اصله درخت انگور ديدار بامبو و ديوار سبز اطراف ملك و 
همچنين ساير درختها و درختچه هاى تزيينى ملك مذكور داراى آب برق و گاز و در اختيار مالك بوده است پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 
1400/08/11 در اداره اجراى ثبت كرج واقع در ميدان آزادگان ابتداى خ مطهرى از طريق مزايده به فروش ميرسد. مزايده از مبلغ 282/000/000/000 ريال 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدأ فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده 
يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و 
تيم عشر و حق مزايده نقدا وصول ميگردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعمليل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 
خواهد شد. شايان ذكر است كه شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونى 
او در جلسه مزايده است برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در 
صورتى كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد در اين صورت 

عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد و طبق اظهارات وكيل بستانكار پالك مورد رهن فاقد بيمه مى باشد. 
معاون اجراى ثبت كرج – قاسمى - م/ الف: 770/ فتاريخ انتشار 1400/07/29 

خودرو  انتقال   و  نقل  سند  كمپانى  برگ  سبز،  برگ 
متاليك  مشكى  رنگ   1386 مدل   ROA تيپ  پژو 
موتور  شماره  به  ب92)   473 ايران30    ) پالك  شماره 
به  متعلق   61221032 شاسى  11686088790شماره 
محمد بديع زرگر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى 

البرزباشد.

به شماره شناسنامه 1131  بنام عادل حجتى  سند مالكيت 
به مساحت 1209,25 بخش  وشناسه ملى 2181274381 
شماره  قطعى  وانتقال   2053 فرعى  شماره  به  ثبتى  سه 
38103 تاريخ 1400/04/26 توسط دفترخانه اسناد رسمى 
اعتبار ساقط  شماره 68 شهرگرگان مفقود گرديده وازدرجه 

است 
گلستان

به  سليندر  بلوك  فاكتور  شود  مى  گواهى 
شماره  14000485754 و به شماره موتور 
درجه  از  و  شده  مفقود   12486075029

اعتبار ساقط است.
 تبريز

اعض�اي بان�دي ك�ه داوطلب�ان ش�ركت در دانش�گاه را فريب 
داده و پ�ول ميلي�اردي به جي�ب زده بودند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، س��ردار عليرضا لطفي رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ 
توضيح داد: هشتم شهريور ماه امس��ال مردي ميانسال وارد پايگاه هشتم 
پليس آگاهي تهران شد و گزارش يك كالهبرداري را اعالم كرد. او گفت: 
اول امسال با مردي آشنا شدم كه گفت نفوذ زيادي در سازمان سنجش و 
دانشگاه ها دارد و مي تواند از نفوذش استفاده كند تا پسرم در رشته پزشكي 
دانشگاه تهران پذيرفته شود. آن مرد مدرس كالس هاي كنكور بود و اسمش 
سهراب بود. من به خاطر جايگاهي كه داشت به حرفش اعتماد كردم. مطابق 
توافقي كه با هم كرديم و قراردادي كه نوشتيم ۵40 ميليون تومان به حسابش 
واريز كردم. قرار شد  بعد از اين كه اسم پسرم در سايت دانشگاه علوم پزشكي 

به عنوان پذيرفته شده اعالم شد 200 ميليون تومان ديگر هم به او بدهم. 
البته 200 ميليون تومان را در يك فقره چك مشروط به او دادم. 

شاكي ادامه داد: بعد از مدتي سهراب تماس گرفت و آدرس سايت دانشگاه را 
به من داد و خواست به آن سايت مراجعه كنم و اسم پسرم را به عنوان قبول 
شده ببينم. من هم وارد آدرس مورد نظر شدم و ديدم كه حرفش درست 
است، بنابراين 200 ميليون تومان را به او دادم و همراه پسرم براي ثبت نام 
به دانشگاه رفتم. آنجا بود كه متوجه شديم سايت مورد نظر جعلي بوده و او 

توانسته به اين شيوه از من كالهبرداري كند. 
 بعد از مطرح شدن ش��كايت تحقيقات پليس در اين باره ادامه پيدا كرد 
و مشخص شد كه ۱۶ شكايت مشابه به پليس گزارش شده است. بررسي 
شكايت هاي مطرح شده نشان داد كه كالهبرداري ها از سوي اعضاي يك 

باند سه نفره رقم خورده است. متهمان سه مرد تحصيل كرده بودند. يكي از 
آنها داراي دكتراي ژنتيك، نفر دوم مدرس آموزشگاه و نفر سوم هكر حرفه اي 

سايت بود كه هر سه نفر شناسايي و بازداشت شدند. 
سردسته باند كه مدرس كالس هاي كنكور بود، گفت: از مدتي قبل تصميم 
گرفتم به اين شيوه از متقاضيان شركت در دانشگاه ها كالهبرداري كنم. 
ابتدا كساني را كه در كالس ها ش��ركت مي كردند و پدرانشان وضع مالي 
خيلي خوبي داشتند شناسايي مي كردم. بعد هم با كمك دو همدستم آنها 
را با وعده قبولي تضميني در دانشگاه فريب مي داديم و پول آنها را به جيب 
می زديم. س��ردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر اعضاي باند در پايگاه هشتم پليس آگاهي 

تهران جريان دارد.

دام كالهبرداران تحصيلكرده براي داوطلبان پولدار دانشگاه 

م�رد تبه�كار ك�ه ب�ا همدس�تي يك�ي از دوس�تانش رانن�ده 
تاكس�ي اينترنتي را در ته�ران به قتل رس�انده بود، پ�س از فرار به 
غ�رب كش�ور در شهرس�تان هم�دان تص�ادف ك�رد. مته�م پس 
از ف�رار از صحن�ه تص�ادف در شهرس�تان اي�ام بازداش�ت ش�د. 
به گزارش جوان ، ساعت ۱۹ شامگاه چهارشنبه  28 مهرماه امسال رهگذري 
در حال عبور از جاده كن در نزديكي رستوران كوهستاني با جسد مرد جواني 
روبه رو شد كه كنار جاده خاكي افتاده بود. مرد رهگذر با ديدن جسد بالفاصله 
موضوع را به اداره پليس خبر داد و لحظاتي بعد هم تيمي از مأموران كالنتري 

كن راهي محل شدند.  
جسد مرد جوان كه حدود 3۵ سال سن داشت در دو كيلومتري كالنتري 
اطراف جاده خاكي منتهي به رستوراني كشف شده بود كه حكايت از آن 
داشت در محل ديگري به قتل رسيده و عامل يا عامالن قتل جسد را به 
آن مكان منتقل كرده اند تا ردي از خود به جاي نگذارند. جس��د متعلق 
به مرد ناشناسي بود كه هيچ مدرك هويتي همراه نداشت و دستان او با 
بند كفش و چشمانش با پارچه اي بسته شده بود و دور گردنش نيز نخ 
رشته اي گره زده شده بود كه نشان مي داد بر اثر فشار بر عناصر حياتي 
گردن و خفگي به قتل رسيده است.  با اعالم خبر قتل مرد ناشناس قاضي 
محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي و مأموران تشخيص هويت و 
پزشكي قانوني در محل تحقيقات خود را آغاز كردند. نخستين معاينات 
تيم پزشكي در محل حادثه نش��ان داد از مرگ مرد ناشناس حدود ۱2 
تا ۱8 ساعت مي گذرد و از س��وي ديگر مأموران در تحقيقات ميداني از 

شاهدان و اهالي محل دريافتند كه هيچ كسي مقتول را نمي شناسد. 
   راننده تاكسي اينترنتي 

بنابراين همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي شناسايي و انجام 
آزمايش هاي الزم مأموران پليس به دس��تور بازپرس جنايي پرونده افراد 
گمشده را بررسي كردند كه مشخص شد اعضاي خانواده اي يك روز قبل 
به اداره پليس رفته اند و از گم شدن پسر جوانشان اعالم شكايت كرده اند. 
خانواده پسر گمشده اعالم كرده بودند كه پسرشان فرهاد راننده تاكسي 
اينترنتي است كه براي كار از خانه بيرون رفته و ديگر به خانه برنگشته است 

و تلفن همراهش هم خاموش است. 
از آنجايي كه جسد كشف شده با فرهاد شباهت زيادي داشت خانواده وي به 

پزشكي قانوني رفتند و جسد پسرشان را شناسايي كردند. 

   كشف خودرو مقتول 
با به دست آمدن اين اطالعات مأموران پليس احتمال دادند كه مقتول هنگام 
مسافركشي طعمه سارقان شده و سارقان پس از قتل وي خودروی پژو 40۵ 
او را سرقت كرده اند. كارآگاهان پليس در ادامه ليست مسافراني كه وي در 
روز حادثه سوار كرده بود بررسي كردند كه معلوم شد مقتول تعداد زيادي 
مسافر سوار كرده كه ۱0 نفر از آنها مرد هستند و آخرين مسافران وي هم 

دو پسر جوان بوده اند. 
همزمان با ادامه تحقيقات براي شناس��ايي آخرين مسافران مقتول به 
مأموران پليس خبر رس��يد خودروی مقتول در شهرستان همدان در 
اختيار پسر جواني بوده است كه پس از تصادف خودرو را رها كرده و از 

محل گريخته است. 
مأموران پليس پس از كشف خودروی مقتول موفق شدند راننده آن را كه 
پسر جواني به نام كاميار است شناسايي كنند. بررسي ها نشان داد كاميار 
آخرين مسافري بوده است كه خودروی مقتول را كرايه كرده و بعد سرقت 

و تصادف به شهرستان ايالم گريخته است. 

   دستگيري قاتل 
در چنين شرايطي مأموران با گرفتن نيابت قضايي راهي ايالم شدند و خيلي 

زود كاميار را بازداشت كردند. 
وي در نخستين بازجويي ها به قتل راننده تاكسي اينترنتي به قصد اخاذي 
و سرقت خودرواش با همدستي يكي از همشهريانش به نام ارشيا اعتراف 
كرد. متهم در ادعايي گفت: من اهل يكي از شهرهاي غربي كشورم كه مدتي 
قبل براي كار به تهران آمدم، اما كاري پيدا نكردم. از طرفي يكي از دوستانم 
به نام ارشيا در ميدان تره بار يكي از خيابان هاي شمالي تهران كار مي كرد كه 
پيش او مي رفتم . ما دو نفري روز حادثه تصميم گرفتيم خودروی سواري 
سرقت كنيم و به همين خاطر آن روز ابتدا به عنوان مسافر سوار خودروي 
پژو 20۶ شديم، اما راننده اش به رفتار ما مشكوك شد و موفق نشديم تا اينكه 
ساعتي بعد تاكسي اينترنتي گرفتيم كه راننده اش مرد جواني بود. ما سوار 
خودرو شديم و در ميانه راه بند كفش به گردن راننده انداختيم و بعد هم 
او را به صندلي عقب كشانديم و دست و پايش را بستيم . سپس پيكر نيمه 
جان او را در جاده كن رها كرديم، اما فكر نمي كرديم كه او فوت كند. من با 
خودرو راهي شهرمان شدم كه در مسير شهر همدان تصادف كردم و خودرو 
را همانجا رها كردم و به شهر ديگري گريختم كه در نهايت دستگير شدم. 

   دستگيري متهم دوم 
با اعتراف متهم، مأموران به س��راغ ارش��يا رفتند و وي را در محل كارش 

دستگير و به اداره پليس منتقل كردند. 
وي در تحقيقات پليسي با انكار جرمش در ادعايي گفت: من ديپلم دارم و 
مجرد هستم كه چند سال قبل براي كار به تهران آمدم. كاميار قبالً در تهران 
همكار من بود، اما از خردادماه امسال او از من جدا شد و ديگر از آن روز او را 
نديده ام. او با من اختالف دارد و حتي تلفن مرا بالك كرده بود كه با او تماس 
هم نمي توانستم بگيرم و االن هم به دروغ گفته است كه من روز حادثه همراه 
او بوده ام. چون من از روز 27 شهريور امسال در تره بار مشغول به كار هستم و 
شب ها هم همين جا مي خوابم و حتي از محل كارم بيرون هم نمي روم مگر 
براي دقايقي كه براي خريد به سوپر ماركت بروم. من در قتل راننده تاكسي 

اينترنتي دست نداشتم و روز حادثه هم همراه كاميار نبودم. 
بدين ترتيب همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اين حادثه ارش��يا براي 
بازجويي هاي فني در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت 
تا پس از انتقال كاميار از ايالم به تهران در مواجهه حضوري با وي راز اين 

جنايت برمال شود. 

نجاتپسرنوجوان
ازشكافدوساختمان

پس�ر جواني كه با همدس�تي دو نفر ديگر سه عضو 
يك خانواده را ب�ه قتل رس�انده بودند ب�ه زودي در 
دادگاه كيفري اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�وند. 
به گزارش جوان ، ش��امگاه سه شنبه ۱2 اسفند سال قبل 
قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران از قتل سه عضو يك 
خانواده در خانه اي حوالي يكي از خيابان هاي شرقي تهران 
با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل ش��د. تيم جنايي داخل حم��ام طبقه پنجم 
ساختمان مسكوني با جس��د زن و مرد ميانسالي روبه رو 
شدند كه به قتل رسيده بودند. كمي آنطرفتر هم بشكه اي 
اسيدي را مش��اهده كردند كه تكه هايي از جسد دختر 

جواني داخل آن قرار داشت كه در حال حل شدن بود. 
بررسي ها نشان داد اين خانه متعلق به زن ميانسالي است 
كه همراه دو دختر 24 و 20 س��اله و شوهر صيغه اي اش 
زندگي مي كرده  است. مأموران در گام نخست اجساد را كه 
متعلق به زن ميانسال و شوهر صيغه اي و دختر 20 ساله اش 
بود شناس��ايي كردند، اما خبري از دختر 24 س��اله اش 
نيافتند. در حالي كه بررسي ها نشان مي داد حدود 40 روز 
از قتل سه عضو خانواده مي گذرد، مأموران دريافتند دختر 
24 ساله مقتول كه مدتي است با پسر جواني ارتباط دارد 
پس از حادثه به مكان نامعلومي گريخته اس��ت و در اين 
مدت چند باري هم به گفته همسايه شان به خانه مادرش 
رفت و آمد داشته است. بدين ترتيب دختر مقتول و پسر 
مورد عالقه اش به عنوان مظنونان حادثه تحت تعقيب قرار 

گرفتند و ساعتي بعد از حادثه بازداشت شدند. 
متهمان ابتدا منكر جرمشان شدند، اما در بازجويي هاي 
فني اعتراف كردند كه قتل را پسر جواني به نام سيروس 

مرتكب شده است. 
دختر جوان گفت: پدر و مادرم از هم جدا شده بودند و من 
همراه پدرم زندگي مي كردم تا اينكه مدتي قبل به خانه 
مادرم آمدم. مادرم وضع مالي خوبي داشت و از طرفي هم 
او و شوهر صيغه اي اش از من انتظار بي جايي داشتند كه با 
آنها اختالف پيدا كردم و همراه پسر مورد عالقه ام تصميم 
گرفتيم آنها را به قتل برسانيم و اموالش را تصاحب كنيم. 

پس از اين پس��ر مورد عالقه ام يكي از دوستانش را به نام 
سيروس اجير كرد تا اعضاي خانواده ام را به قتل برساند. 

شب حادثه همه مهمان خانه مادرم بوديم و من در غذاي 
آنها مواد بيهوش��ي اضافه كردم و بعد هم سيروس وارد 
خانه شد و از نيمه هاي ش��ب تا صبح سه عضو خانواده ام 

را به قتل رساند. 
با اعتراف دو متهم، مأموران سيروس را بازداشت كردند. 
وي با اعتراف به سه قتل گفت: آنها قرار بود براي هر قتل 
۱۵0 ميليون تومان به من پول بدهند ك��ه فريب آنها را 
خوردم و دست به جنايت زدم، اما هيچ پولي گيرم نيامد و 

االن هم پشيمان هستم. 
پس از اعتراف متهمان راهي زندان شدند كه قاضي پرونده 
كيفرخواست سه متهم را صادر كرد. بدين ترتيب سيروس 
به جرم مباشرت در قتل و دو متهم ديگر به جرم معاونت 
در قتل سه عضو خانواده به زودي در دادگاه كيفري استان 

تهران محاكمه مي شوند. 

عامالنقتل
3عضويكخانواده
بهميزمحاكمهرسيدند

پسر نوجوان كه به ش�كاف بين دو س�اختمان در مشيريه تهران 
سقوط كرده بود با تاش امدادگران آتش نشاني نجات پيدا كرد. 
س��يد جالل ملكي، س��خنگوي آتش نش��اني ته��ران توضي��ح داد: 

ساعت23:۵7 شامگاه شنبه آتش نشانان دو ايستگاه براي نجات پسري 
نوجوان كه به شكاف دو ساختمان در مشيريه سقوط كرده بود در محل 
حاضر شدند. بررسي ها نش��ان دادكه پسر ۱3 ساله به علت نامشخص 
به شكاف دو ساختمان پنج و چهار طبقه سقوط كرده است. بررسي ها 
نشان داد كه كودك در شكاف حدود طبقه سوم گرفتار شده است. بعد 
از آن بود كه امدادگران بخشي از ديوار آپارتمان طبقه سوم را تخريب 

كرده و كودك را نجات دادند. 


