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سرقت از زنان مسافر با آبميوه مسموم

مرد جواني كه در پوش�ش مسافر بر،
اموال چند زن جوان را بعد از خوراندن
آبمي�وه مس�موم س�رقت كردهبود،
حين ارتكاب جرم بازداش�ت ش�د.

به گزارش جوان ،چندي قبل زن جواني
با مراجعه ب��ه اداره پليس از مرد جواني
به خاطر س��رقت پ��ول و طالهايش در
پوشش مسافربر ش��كايت كرد و گفت:
«س��اعتي قبل منتظر تاكسي بودم كه
يك خودروي پرايد توقف كرد .س��وار
شدم و در ماشين سرگرم بازي با تلفن
همراهم بودم ك��ه بين راه راننده س��ر
صحبت را ب��از كرد و از من پرس��يد آيا
جايي مشغول كار هستم يا نه؟ او مدعي
بود ميتواند ش��رايط اس��تخدام را در
شركتهاي مختلف فراهم كند .حتي
ميگفت ميتواند خ��ودرو و دالر را به
قيمت كارخانه و دولتي خريداري كند.
بعد از شنيدن صحبتهايش فكر كردم
او فرد قاب��ل اعتمادي اس��ت به همين
خاطر وقتي آبميوه تعارف كرد آنرا قبول
كردم ،اما بعد از خوردن آن بيهوش شدم
و ديگر چيزي نفهميدم».
شاكي ادامه داد« :بعد از آنكه به هوش
آم��دم و متوج��ه ش��دم رانن��ده زمان
بيهوشي همه پول نقد و طالهايي را كه
همراه داشتم سرقت كرده است و مرا در
محلهاي خلوت ،بين شمشادهاي پارك
آن حوال��ي رها كرده اس��ت و گريخته

است».
تالش براي شناسايي راننده خودروي
پرايد ادامه داش��ت كه با طرح چندين
شكايت مش��ابه مشخص ش��د راننده
س��ارق ،بعد از س��رقت از ش��اكيان كه
همگ��ي زن��ان ج��وان بودند ،آنه��ا را
در محلهه��اي خلوت يا بين شمش��اد
بوس��تانهاي اطراف ش��رق تهران رها
كرده و گريخته اس��ت .ش��اكيان نيز يا
بعد از به هوش آمدن يا حين بيهوشي،
به كمك اف��راد رهگذر به بيمارس��تان
منتقل شدهاند.
با ب��ه دس��ت آم��دن اي��ن اطالعات،
تحقيقات براي دستگيري متهم ادامه
داشت ،س��رانجام پليس موفق شد در
يك عمليات غافلگيرانه ،متهم را حين
س��رقت از زن جواني به همين ش��يوه
شناسايي و بازداشت كند .مرد جوان به
اداره پليس منتقل شد و تحت بازجويي
قرار گرفت .او با اقرار به جرمش مدعي
شد اعتياد به مواد مخدر شيشه داشته
اس��ت و براي تأمين هزينههاي زندگي
مرتكب س��رقت شده اس��ت .او درباره
اموال س��رقتي نيز مدعي ش��د ،بعد از
فروش آنها مق��داري از پ��ول را صرف
هزينههاي زندگي و مقداري را نيز براي
تهيه مواد خرج كرده است.
تحقيقات براي شناسايي ديگر شاكيان
احتمالي ادامه دارد.

تصادف ،سارق را گرفتار كرد

س�ارق خودرو هنگام فرار از دست پليس دچار س�انحه ش�د و به دام پليس افتاد.

سرهنگ كارآگاه كرم يوسفوند ،رئيس مركز عمليات پليسآگاهي تهران بزرگ توضيح داد:
ساعت2بامداد ششم آذرماه كارآگاهان يگان گشت پليسآگاهي هنگام گشتزني در محدوده
خيابان تجريش به يك دستگاه خودروي سمند عبوري مظنون شده و بعد از بررسي متوجه
شدند اين خودرو دو روز قبل حوالي كالنتري 126تهرانپارس سرقت شده است .وقتي مأموران
براي بازداشت راننده وارد عمل شدند او با فشار روي پدال گاز از محل متواري شده و عمليات
تعقيب وگريز به جريان افتاد .هر چند مأموران به راننده هشدار داده و خواستند خودش ر اتسليم
كند ،اما او بدون توجه به هشدار پليس به فرار ادامه داد و وارد خيابان وليعصرجنوب شد .در
جريان تعقيب و گريز مأموران با به كار گيري قانون استفاده از سالح شروع به تيراندازي كردند،
اما سارق به اين هشدار پليس هم توجه نكرد تا اين كه پس از تصادف با گاردريل وسط خيابان
از اين مانع عبور كرد و بعد از تصادف با در يك رس��توران متوقف شد .تصادف اما پايان ماجرا
نبود بلكه سارق اين بار پاي پياده به فرارش ادامه داد كه مأموران وي را بازداشت كردند .متهم با
تشكيل پرونده به ادارهدوم پليسآگاهي منتقل شد.

قتل در رشت ،پنهان شدن در تهران

مرد جواني كه بعد از ارتكاب قتل همسرش
در ش�هر رش�ت ،به تهران گريخته و در
منزل يكي از بستگانش مخفي شده بود،
بعد از تماس داماد خانواده بازداشت شد.

به گزارش جوان 11 ،آذرماه روز پنجشنبه،
مرد جواني ب��ا مراجعه ب��ه كالنتري 132
نبرد ،مأموران پليس را از پنهان ش��دن يك
قاتل فراري در خانه مادر همس��رش باخبر
كرد و گفت« :چند روز قب��ل با يك تماس
تلفني فهميدم يكي از بستگانمان همسرش
را در شهر رشت به قتل رسانده است و بعد
از ارتكاب جرم از محل متواري ش��ده است.
وقتي پيگير ماجرا شدم فهميدم قاتل فراري
از شهر رشت به تهران آمده و در خانه مادر
همسرم مخفي شدهاست».
بعد از اين تماس ،روند تحقيقات نشان داد
قاتل مرد 40س��الهاي به نام بابك است كه

مرگ مشکوک در آرایشگاه
زنانه بررسی میشود
تحقيق�ات از زن آرايش�گر ب�ه خاط�ر قت�ل زن
مطلقه بر اثر مس�موميت با م�واد مخدر ادام�ه دارد.

از چهار روز قبل به خاطر قتل همس��رش با
ضربات چاقو و فرار از محل حادثه از س��وي
مأم��وران پليسآگاهي تح��ت تعقيب قرار
دارد.
با اعالم اين خبر ،بازپرس ويژه قتل دادسراي
امور جنايي تهران دستور بازداشت قاتل را
در مخفيگاهش راكه يك منزل مس��كوني
در خيابان نبرد بود صادر كرد .به اين ترتيب
مأموران به آدرس آن خان��ه رفتند و بعد از
حضور در محل حين عمليات دس��تگيري
متهم ،وي را در حاليكه مس��لح بود و قصد
داشت با چاقو به طرف مأموران حمله كند
دستگير و به پليسآگاهي منتقل كردند.
با اقرار متهم به قتل همس��رش ب��ا انگيزه
اخت�لاف خانوادگي ،او به دس��تور بازپرس
پرونده براي بررس��يهاي بيشتر در اختيار
مأموران اداره پليسآگاهي قرار گرفت.

به گزارش جوان ،چندي قب��ل مأموران پليس تهران از مرگ
مشكوكدختر 30سالهبهنامپريوشدريكيازبيمارستانهاي
شهر باخبر و راهي محل شدند .وقتي مأموران به بيمارستان
موردنظررفتندپدرپريوشكهدرمحلحاضربود،موردتحقيق
قرار گفت و به مأموران گفت« :چند سال پيش پريوش طالق
گرفته بود و همراه فرزندش با ما زندگي مي كرد .او مدتي قبل
با زن آرايشگري آشنا شده بود و با هم رفت و آمد داشتند .امروز
زن آرايشگر تماس گرفت و گفت پريوش با او تماس گرفته و
گفته است در خيابان حالش بده شده است .زن آرايشگر پريوش
را به بيمارستان رسانده بود به همين خاطر به اين بيمارستان
آمديماماساعتيبعددخترمفوتكرد».جسدبهدستورقضايي
بهپزشكيقانونيفرستادهشدتااينكهمشخصشدعلتفوتبر
اثر مسموميت با موادمخدر بوده است .با اعالم نظر كارشناسان،
پرونده با موضوع قتل عمد در دستور كار قرار گرفت و در روند
تحقيقات خانواده مقتول با طرح شكايت از زن آرايشگر مدعي
شدند دخترشان معتاد نبوده و حتي به بوي سيگار و مواد مخدر
نيز آلرژي داشته است .آنها گفتند به آن زن مشكوك هستند
و احتماالً او از ماجراي قتل باخبر باش��د .با طرح اين شكايت،
مأموران ادارهدهم پليسآگاهي زن آرايشگر را احضار كردند تا
در روند بازجويي راز قتل زن 30ساله مشخص شود.

عتيقه فروش اتهام را گردن همدست مرده اش انداخت
مرد عتيقه فروش�ي كه با همدستي يكي از
دوس�تانش مرتكب قتل ش�ده بود ،با فوت
همدستش در زندان اعترافاتش را در جلسه
محاكمه پس گرفت و قتل را گردن او انداخت.

به گزارش جوان ،سال ۹۸مأموران پليس تهران
جس��د مرد جواني را در جاده آبس��رد دماوند
كشف كردند كه در بررسيهاي اوليه مشخص
شد وي در جاي ديگري به قتل رسيده است و
جسدش به اين مكان منتقل شدهاست.
با دستور قضايي جسد مرد جوان در حاليكه
به دليل عبور خودرو يا خودروها قابل شناسايي
نبود براي تش��خيص هويت به پزشكي قانوني
فرستاده شد و مشخص ش��د متعلق به ايوب
37ساله است كه با شليك س��ه گلوله به قتل
رسيدهاست.
با اعالم نظر كارشناسان پزشكي قانوني ،پرونده
با موضوع قتل عمد در دستور كار قرار گرفت
و در تحقيق از خانواده مقتول ،پليس دريافت
ايوب مدتها قبل با يكي از دوس��تانش به نام
سپهر اختالف داشته است.
با بهدس��ت آمدن اين سرنخ س��پهر بازداشت

شد ،اما گفت از سرنوشت ايوب اطالعي ندارد
تا اينكه در روند بازجوييها به قتل با همدستي
يكي از دوستانش به نام امير اعتراف كرد.
س��پهر درباره انگيزه قتل مدعي شد با مقتول
بر س��ر ي��ك قطعه زمي��ن اختالف حس��اب
داش��ته اس��ت ،ام��ا در بررس��يهاي بعدي
مشخص شد اختالف آنها بر سر معامله عتيقه
بودهاست.
با افش��اي اين ماجرا س��پهر ب��ار ديگر تحت
بازجوي��ي قرار گرف��ت و گفت« :م��ن و ايوب
مدتي قبل مق��داري عتيقه پي��دا كردهبوديم
و آنها را جايي مطمئن مخف��ي كرده بوديم تا
در فرصت مناسب بفروش��يم .چند روز قبل از
حادثه ميخواستم آنها را معامله كنم ،اما وقتي
سراغ عتيقهها رفتم فهميدم ايوب مقداري از
آنها را برداشتهاست .در اين رابطه با او صحبت
كردم كه كار به درگيري كشيد .آن روز گذشت
تا اينكه آخرين بار من و امي��ر دنبالش رفتيم
و او را سوار ماش��ين كرديم .امير روي صندلي
عقب ماشين بود و ايوب هم كنار من نشست.
در مسير دوباره حرف عتيقه ها ش��د ،اما او با
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عصبانيت جوابم را داد ب��ه همين خاطر با هم
درگير ش��ديم .در آن درگيري بود كه امير از
روي صندلي عقب با اسلحهاي كه داشت سه
گلوله به او شليك كرد .دو تير بهدست مقتول
و آخرين تير به ش��اهرگش خورد كه موجب
مرگ او ش��د .من و امير براي اينك��ه از مرگ
او مطمئن شويم جس��د را در بين جاده زان و
آبسرد انداختيم و چند بار با ماشين از روي آن
عبور كرديم تا شناسايي نشود.
بعد از اين توضيحات امير نيز با تأييد حرفهاي
دوس��تش به قتل اعتراف ك��رد .دو متهم بعد
از بازس��ازي صحنه جرم راهي زندان ش��دند
و پرون��ده با كامل ش��دن تحقيق��ات و صدور
كيفرخواس��ت به دادگاه كيفري يك اس��تان
تهران فرستاده شد.
پرونده در نوبت رس��يدگي بود كه خبر رسيد
سپهر بر اثر بيماري در زندان فوت كرده است.
با مرگ يكي از متهمان ،همدست او در اولين
جلسه محاكمه به دادگاه اعزام و محاكمه شد.
بع��د از اع�لام رس��ميت جلس��ه ،اوليايدم
درخواست قصاص كردند .بعد از اين درخواست

مرد جوان در جايگاه ايستاد و خالف اظهارات
قبل ،جرمش را انكار ك��رد و گفت« :اظهارات
قبلي را قبول ندارم .س��پهر بود كه به مقتول
شليك كرد .او بعد از دستگيري قول داده بود
اگر قتل را گردن بگيرم رضاي��ت اوليايدم را
جلب ميكند و به خان��وادهام دو و نيم ميليارد
تومان پول ميدهد .اين ش��د كه قتل را گردن
گرفتم».
متهم ادام��ه داد« :حاال كه س��پهر فوت كرده
است ميخواهم حقيقت را بگويم .من مقتول
را نميش��ناختم و علت درگيري او را با سپهر
نميدانس��تم .فقط ميدانس��تم آنها اختالف
دارند .وقتي او از من خواست آن شب همراهش
باشم قبول كردم ،اما بعد از سوار شدن مقتول و
درگيري بين راه تازه متوجه موضوع شدم .آنجا
بود كه سپهر با شليك سه گلوله مقتول را كشت
و جسدش را از ماشين بيرون انداخت .سپس
براي گمراه كردن پليس چند بار با ماش��ين از
روي او رد شد تا شناسايي نشود».
در پاي��ان هيئت قضايي با اعالم ختم جلس��ه
جهت صدور رأي وارد شور شد.

حادثه خونین
برای جوینده کار
تالشبرايدستگيريعاملياعامالنقتلپسرشهرستاني
جويايكاركهدرخانهمجردياشكشتهشدهبودادامهدارد.

به گزارش جوان ،هفتم آذرماه مأموران كالنتري 135آزادي
از قتل مرد جواني به نام كيوان در يك منزل مسكوني در غرب
تهران باخبر و راهي محل شدند .آنها با جسد كيوان 26ساله
روبهرو شدند كه با ضربات متعدد چاقو كشته شده بود .جسد به
پزشكي قانوني فرستاده شد و برادر كيوان كه مأموران را با خبر
كردهبود مورد تحقيق قرار گرفت .او به مأموران گفت« :برادرم
براي پيدا كردن كار از شهرس��تان به تهران آمدهبود .من و او
حواليميدانآزاديدريكمحلزندگيميكرديم.امروزمقابل
خانهاش رفتم ،اما هر چه در زدم كسي در را باز نكرد .همانجا با
مأموران تماس گرفتم سپس به كمك آنها قفل در را شكستيم
كه با جسد برادرم روبهرو شدم .نميدانم چه كسي يا كساني با
چه انگيزهاي برادرم را به قتل رساندهاند ».بعد از اين توضيحات،
پرونده براي شناسايي و دس��تگيري عامل يا عامالن قتل در
اختيار مأموران ادارهدهم پليسآگاهي تهران قرار گرفت.
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ﺩﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺩﻛﻪ ﻛﺪ  179ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻛﺮﺝ ﻣﻬﺮﺷــﻬﺮ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺭﻡ ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  119ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻌﻴﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻧﻘﺪﻯ ﻋﻠﻴــﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻣﺘﻴــﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻃﻰ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  23790ﻣﻮﺭﺥ1398/06/13
ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻭﺭﺍﺙ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﻛﻪ
ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  15ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻮﺳﻜﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﻜﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺭﺍﺿﻰﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺘﻰﻛﺮﺝ
ﺷــﻬﺮ
ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ 4
ﺍﮔﻬﻰﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ -
ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪﺭﺳﻤﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮﻣﺎﺩﻩ 3ﻭﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ

 6/2/600/438ﻣﻮﺭﺥ  1400/6/30ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14006031200100 7846ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻛﺮﺝ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺩﻛﻪ ﻛﺪ ﻭﺍﻗﻊ
ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﻫﺎﻯﺍﻳﻦ
ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ
ﻭﺿﻌﻴﺖﻧﺎﻡ
ﺩﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ
ﺩﺭﺛﺒﺘﻰ
ﻣﺴﺘﻘﺮﺩﺭﻭﺍﺣﺪ
ﺭﺳﻤﻰ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
ﺁﺧﺮﻳﻦﻭﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻰ
ﺑﻼﻣﻌــﺎﺭﺽ
ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ
 1400114412001000192ﻭﺣﻴﺪ
ﻛﻼﺳــﻪﻧﻬﻢ ﻛﺪ  239ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻥ ﻧﺒﺶ
ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﮔﺮﮔﺎﻥ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻣﻠﻰ
ﻣﺪﻋﻰ 23ﻭﻛﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻴﺎﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻭﻛﺎﻟﺖ
2121805478ﻃﻰ
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺻﻮﻑ
ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻧﻘﺪﻯ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ 368/20
106313
ﻣﻮﺭﺥ 1399/09/24ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  123ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺍﺭﺍﺿﻰ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺳﻌﺪﺍﺑﺎﺩ ﺍﺯ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺩﻓﺎﺗﺮ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺭﺳــﻤﻰﺍﺯﺩﺭ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻗﺮﺍﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ
ﻣﺎﻟﻚ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻃﺒﻖ ﺭﺍﻯ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮﮔﺎﻥ
ﺑﺎﺣﻮﺯﻩ
ﺍﻳﻦ
ﻣﻴﺸﻮﺩﺍﺯ
ﺭﻭﺯﺍﮔﻬﻰ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ
ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ
ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ
ﺍ.ﻟﺬﺍ ﺑﻪ
ﻫﺎﻯ
ﻭﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ
ﺷﻬﺮﻯ
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺭﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﮔﻬﻰ ﺑﻤﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﻛﺮﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﻗﺖﺑﻪﺩﻛﻪ
ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ
ﻣﺮﭼﻊ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺗﻌﻠﻖﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺯﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ
ﺭﺳﻴﺪ ﻇﺮﻑ
ﻭﺭﺍﺙ ﺍﺯﺍﺧﺬ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﭘﺲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺛﺒﺘﻰ،ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﺫﻳﺼﻼﺡﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻣﺮﺟﻊﺭﻭﺯ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ 15
ﻇﺮﻑ
ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻭﻝ 1400/9/13ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﻛﻴﻮﺳﻜﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1400/ 9/29
ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ
ﺑﺮﻗﻰ
ﻋﻠﻰ
نوبت دوم
ﻫﻤﻜﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮔﺮﮔﺎﻥ
ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ
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 438/600/2/6ﻣﻮﺭﺥ  1400/6/30ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ
ﺩﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺩﻛﻪ ﻛﺪ  179ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻛﺮﺝ ﻣﻬﺮﺷــﻬﺮ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺭﻡ ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  119ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻌﻴﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻧﻘﺪﻯ ﻋﻠﻴــﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻣﺘﻴــﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻃﻰ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  23790ﻣﻮﺭﺥ1398/06/13
ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻭﺭﺍﺙ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﻛﻪ
ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  15ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻮﺳﻜﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﻜﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
نوبت دوم
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ  4 -ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷــﻬﺮ ﻛﺮﺝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 6/2/600/438ﻣﻮﺭﺥ  1400/6/30ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ
ﺩﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻛﻪ ﻛﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﺮﺝ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻥ ﻧﺒﺶ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻬﻢ ﻛﺪ  239ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭﺣﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ
ﻧﻘﺪﻯ ﻋﻠﻴﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻃﻰ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 106313ﻣﻮﺭﺥ1399/09/24
ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻭﺭﺍﺙ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﻛﻪ
ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  15ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻮﺳﻜﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻃﺒﻘﻪ

