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ابهام 3 ساله   
در مرگ مشکوک  مرد سالخورده

   جالل ستوده
قت�ل  ب�ه  را  همس�ایه  پیرم�رد  اس�ت  مته�م  ک�ه  م�ردی 
اس�ت. بی گن�اه  گف�ت  دادگاه  جلس�ه  در  رس�انده 

سه س��ال قبل بود که به مأموران پلیس خبر رسید مردی سالخورده به 
شکلی مشکوک در یکی از بیمارستان های تهرانسر فوت شده است. مرد 
همسایه که او را به بیمارستان رسانده بود به پلیس گفت: پیرمرد 80 ساله 
داود نام دارد. ما همسایه بودیم، اما همیشه با هم اختالف داشتیم. امروز در 
پارک نشسته بودم که به آنجا آمد و با هم بحثمان شد. برای اینکه بحثمان 
به دعوا نرس��د،من از پارک بیرون رفتم، اما به دنبالم آم��د و حتی وارد 
خانه مان شد. در راهرو خانه با هم درگیر شدیم که ناگهان روی زمین افتاد 
که من او را به بیمارستان رساندم، اما فایده نداشت و فوت شد.  در جریان 
بررسی های بعدی که از سوی پلیس انجام شد، از چند نفر از همسایه ها 
تحقیق ش��د. آنها گفتند که درگیری دو همسایه  را دیده اند. همین طور 
دیده اند که حمید با میله  آهنی که در راهرو خانه اش افتاده بود به سر داود 

ضربه زد که منجر به حادثه شد.
 در شاخه دیگری از بررسی ها پزشکی قانونی اعالم کرد داود بر اثر اصابت 
جسم سخت به سرش فوت شده است. بعد از مطرح شدن این گزارش، 
کیفرخواست علیه وی صادر شد. حمید وقتی مورد تحقیق دوباره قرار 
گرفت، گفت بی گناه اس��ت و به همس��ایه اش ضربه نزده و مرتکب قتل 
نشده است. برای حمید منع تعقیب صادر و او از اتهام قتل عمد تبرئه شد. 
وقتی برائت متهم با اعتراض اولیای دم مواجه شد، دادیار رسیدگی کننده 
خواستار رسیدگی دوباره به ماجرا شد. بنابراین با توجه به نظر کارشناسان 
پزشکی قانونی درباره علت فوت و همچنین اظهارات شاهدان برای حمید 
قرار بازداشت صادر شد و وی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان 

تهران از خود دفاع کرد.
روز گذشته بعد از اینکه قاضی رسمیت جلسه را اعالم کرد، اولیای دم در 
جایگاه قرار گرفتند و گفتند که خواسته شان قصاص است. پسر مقتول به 
دادگاه گفت: پدرم و متهم سال ها با هم همسایه بودند. با این حال با هم 
اختالف داشتند. بیشتر اهالی محل هم از اختالف آنها خبر داشتند. متهم 
با بی رحمی از پدرم انتقام گرفت و او را به قتل رساند، اما حاال با دروغگویی 

می خواهد از مجازات فرار کند که درخواست قصاص داریم.
در ادامه متهم به درخواست قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت که اتهام 
قتل عمد را قبول ندارد. او در توضیح ماجرا گفت: روز حادثه با دوستانم در 
پارک نشسته بودیم که داود وارد شد و شروع به بحث و فحاشی کرد. من 
از روی نیمکت پارک بلند شدم تا از پارک بیرون بروم، اما او دست بردار 
نبود و دنبالم راه افتاد. وقتی وارد خانه ام ش��دم، او هم وارد شد. راهروی 
خانه مان باریک است و او هم مردی سالخورده بود که به علت شکستگی 
لنگش نمی توانست درست راه برود که پایش سر خورد و روی زمین افتاد. 
احتماالً هنگام سقوط سرش به زمین خورده و شکستگی هم به خاطر 

همان حادثه رخ داده است.
 متهم گفت که حرف های شاهدان را قبول ندارد. 

هیئت قضایی بعد از ختم جلسه وارد شور شد.

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

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271003208 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
نيرسادات عالقبند حسينى فرزند رضا نسبت به 104400/46 سهم از 1047801 
از شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1047801 مترمربع قسمتي 
از پالك 149 اصلي واقع در اراضي شيرشـتر متعلق به خود متقاضي (سـهم 
مشاعي خودش) 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 متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اسـت در صورت انقضاى مـدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م. الف: 326  

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

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271002656 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
فرشته زمانيان گوارشكى فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1128 صادره از 
مشهد در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 12501 مترمربع قسمتى از پالك 
112 اصلى بخش 9 واقع در روستاى چايدره جنب ديوار باغ قلعه نو خريدارى 
از مالك رسمى آقاى جواد فروتن راد 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 سـند مالكيت متقاضى اعتراضى داشـته 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 مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م. الف: 334  

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

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271003193 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضى 
خانم كبرا نخ فروش فرزند محمد نسـبت به 91113/13 سـهم از 1047801 از 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1047801 مترمربع قسمتي 
از پالك 149 اصلي بخش 9 واقع در اراضي شيرشـتر متعلق به خود متقاضي 
(سهم مشاعي خودش) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه اشـخاص نسبت 
به صدور سـند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشـند 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 
مراجع قضايى تقديم نمايند.  بديهى اسـت در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م. الف: 324  

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

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271003515 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
سيدحسـين عالقبند حسـينى فرزند رضا نسـبت به 26574/66 سـهم از 
1047801 از شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1047801 مترمربع 
قسمتي از پالك 149 اصلي واقع در اراضي شيرشـتر متعلق به خود متقاضي 
(سهم مشاعي خودش) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه 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 تسـليم و پس از اخذ 
رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اسـت در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م. الف: 332  

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

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271003213 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
سيدعلى عالقبند حسينى فرزند رضا نسبت به 26574/66 سهم از 1047801 
از شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1047801 مترمربع قسمتي 
از پالك 149 اصلي واقع در اراضي شيرشـتر متعلق به خود متقاضي (سـهم 
مشاعي خودش) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه 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 تسـليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م. الف: 340  

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

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271003205 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
بي بي عصمت محمودي هاشـمي فرزند محمد نسـبت به 22778/28 سهم 
از 1047801 از شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مسـاحت 1047801 
مترمربع قسمتي از پالك 149 اصلي واقع در اراضي شيرشتر متعلق به خود 
متقاضي (سهم مشاعي خودش) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه اشـخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشـته 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 مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م. الف: 322  

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

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271003206 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
بي بي راضيه عبدالمومن طوسـى فرزند محمود نسـبت به 91113/13 سهم از 
1047801 از شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1047801 مترمربع 
قسمتي از پالك 149 اصلي واقع در اراضي شيرشـتر متعلق به خود متقاضي 
(سهم مشاعي خودش) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه 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 تسـليم و پس از اخذ 
رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اسـت در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م. الف: 330  

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

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271003212 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
سـيدمحمد عابدين دو فرزند سـيدابوالفضل نسـبت به 91113/13 سـهم از 
1047801 از شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1047801 مترمربع 
قسمتي از پالك 149 اصلي واقع در اراضي شيرشـتر متعلق به خود متقاضي 
(سهم مشاعي خودش) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه 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 تسـليم و پس از اخذ 
رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اسـت در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21 
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اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271003216 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضى 
خانم بي بي طاهره عالقبند حسينى فرزند رضا نسـبت به 104400/46 سهم 
از 1047801 از شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مسـاحت 1047801 
مترمربع قسمتي از پالك 149 اصلي واقع در اراضي شيرشتر متعلق به خود 
متقاضي (سهم مشـاعي خودش) محرز گرديده اسـت. 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 متقاضى اعتراضى داشـته 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 مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21 
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اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 140160306271003214 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
سيدمحسـن عالقبند فرزند رضا نسبت به 26574/66 سـهم از 1047801 از 
شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مسـاحت 1047801 مترمربع قسمتي 
از پالك 149 اصلي واقع در اراضي شيرشـتر متعلق به خود متقاضي (سـهم 
مشاعي خودش) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه 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 تسـليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/11 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21 
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 آگهى تغييرات شركت سهامى خاص ريل ترابر سبا
 به شناسه ملى 10104059320 و به شماره ثبت 356471

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/11/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شـد. مؤسسـه حسابرسـى و خدمات مالى كوشامنش به 
شناسه ملى 10100434110 به سمت بازرس اصلى و مؤسسه حسابرسى كوثر بنياد 
تعاون بسيج به شناسه ملى 10102018660 به سـمت بازرس على البدل تا پايان 
سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشـار جوان جهت نشر آگهى هاى 
شركت تعيين گرديد. ترازنامه و حساب سود و زيان مالى براى سال مالى منتهى 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور به 1399/12/30 تصويب گرديد.  
 اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجارى تهران (1449104)

مفقودى
سـند كمپانى، بنچاق، سـند و شناسـنامه مالكيت 
خودرو وانت مزدا 1600 مدل 1369 به شـماره موتور 
182037 و شماره شاسى 6861373 و شماره پالك 
797ب68 ايران59 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
گلستان ساقط مى باشد.   

  آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مصوب 1390 بخش 10 حوزه ثبتى  شهرستان بروجن

نظر به دستور ماده  1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسـمى و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيأت مندرج در قانون 
مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بروجن  مورد رسيدگى و رأى آن 

صادر شده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
 ابنيه و امالك واقع در اراضى مزرعه حسين آباد پالك 497 اصلى و فرعى زير

235 فرعى آقاى نجفقلى نفر سفيددشتى شش دانگ يك باب خانه به مساحت 289,60 
مترمربع خريدارى مع الواسطه از جمشيد نفر مالك رسمى پالك مرقوم 

به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسـمى اين آگهى نسـبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصلـه 15 روز از طريق 
روزنامه كثيراالنتشـار و محلى آگهى و در صورتى كه اشـخاص ذينفع به آراى صادره 
اعتراضى داشته باشند از تاريخ  انتشار  آگهى و در روستاها  از تاريخ الصاق در محل تا 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملك  تسليم و رسيد اخذ نمايند.   
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواسـت به 
دادگاه عمومى محل نمايد  و گواهى تقديم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محل 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 اسـناد محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت 

مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1401/11/26   تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1401/11/11  
رئيس  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بروجن-  رسول تعميدى

اقدام پيش دستانه
 مهم ترين راهبرد پليس 

در دوره جديد
  فرمان�ده انتظام�ی کل کش�ور با اش�اره به 
حساسیت خاص و منحصربه فرد مأموریت 
در سازمان انتظامی تأکید کرد که ابزار دشمن 
در جنگ ش�ناختی، هیبری�دی و ترکیبی 
موجود س�بب ش�ده است حساس�یت کار 
پلیس نسبت به گذش�ته صدچندان شود.

سردار احمدرضا رادان در مراسم معارفه و تکریم 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت:  راه مقابله با 
توطئه هاي دشمن مسیر مشخص و معیني دارد 
و به این دلیل است که ما همواره به دشمنان اعالم 
کرده ایم که امروز از دیروز و فردا از امروز آماده تر 
هستیم و این اصلي اس��ت فراموش نشدني، به 
همین دلیل است دشمن در هر فتنه، آشوب و هر 
توطئه اي چیزي جز یأس و ناامیدي و بي آبرویي 
نصیبش نمي شود، اما در مقابل رهاورد مدافعان 
امنیت اعم از بس��یجیان مخلص ت��ا نیروهاي 
امنیتي و انتظامي، ش��رف، آبرو و افتخار است و 
این مسیر مهیا نمي شود مگر با توکل، آمادگي و 

قبول خدمت بي منت به مردم. 
رادان اظهار داشت: مأموریت سردار محمدیان 
ادامه فعالیت سردار رحیمي است،  البته براساس 
ابالغ فرمانده معظم کل قوا با جهش��ي بیشتر و 

توأم با رأفت و اقتدار را انجام مي دهند.
این مأموریت کسب رضایت خداوند در امتداد 
رضایت مردم، نظم و آرامش براي مردم، توجه 
به معیشت کارکنان، آموزش پرسنل و اقدامات 
پیش دستانه از جمله مهم ترین اهداف پیش رو 

است . 
در این مراسم سردار عباس��علي محمدیان به 
عنوان فرمانده انتظامي تهران بزرگ معرفي و 
از خدمات سردار حسین رحیمي تجلیل شد. 
سردار حس��ین رحیمي هم فعالیت خود را به 
عنوان رئی��س پلیس امنیت اقتص��ادي فراجا 

آغاز کرد. 

    غالمرضا مسكني
شغلش کشاورزی بود و در روستا کارگري و کشاورزي 
مي کرد. به خاطر درآمد کم، راهي تهران شد. زماني 
که زندگي دوس�تانش را رو به راه دیده متوجه شد  
آنها از راه سرقت زندگي مرفهي به هم زده اند، براي 
همین وسوس�ه س�رقت به جانش افتاد ت�ا راه صد 
س�اله را یك ش�به طي کند.  در یكي از سرقت ها به 
ساختمان محل زندگي یك عضو سپاه دستبرد زد   
و او  را با شلیك گلوله به قتل رس�اند. متهم مدعي 
است قباًل به خاطر انجام 100  س�رقت توبه کرده اما 
توبه اش را شكسته بود که دستش به خون آلوده شد. 
س��اعت 1۹:۴۵ شامگاه سه ش��نبه، 13 دي ماه امسال 
مأموران پلیس تهران قاضي وحید ناصري، بازپرس ویژه 

قتل را از قتل مرد جواني با خبر کردند. 
مأموران اعالم کردند لحظاتي قبل سارق مسلح پس از 
سرقت از خانه اي در خیابان مختاري در جنوب تهران 
مردي را در پارکینگ به قتل رس��انده و مرد دیگري را 
زخمي کرده و موفق به فرار شده است. با اعالم این خبر، 
بازپرس جنایي همراه تیم��ي از کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهي راهي محل شد. بررسي هاي تیم جنایي 
در محل حادثه نشان داد در این حادثه صاحبخانه که 
قاسم فتح اللهي  نام داشت و پاسدار و فرمانده پایگاه بسیج 
ثاراهلل مسجد امام سجاد بود، با شلیک سه گلوله به قتل 
رسیده و همس��ایه وي هم با شلیک دو گلوله زخمي و 

راهي بیمارستان شده است. 
همچنین در بررس��ي هاي بعدي مشخص شد مقتول 
وقتي وارد ساختمان محل سکونتش مي شود مشاهده 
مي کند سارقي با در دست داش��تن چمداني در حال 
خروج از ساختمان است. و ي مانع فرار سارق مي شود و 
زماني که با فریاد درخواست کمک مي کند، سارق اسلحه 
کمري از جیبش بیرون مي آورد و سه گلوله به سوي وي 
شلیک مي کند. در ادامه نیز یکي از همسایه ها هم که 
وارد صحنه مي ش��ود، با دو گلوله هدف قرار می گیرد و 

زخمي مي شود. 
مأموران پلیس با بررسي دوربین هاي مداربسته، قاتل را 
که سارق سابقه داري به نام اردشیر است، تحت تعقیب 
قرار دادند. مأموران دریافتند س��ارقان دو نفر بودند که 
یکي از آنها در کوچه مش��غول زاغ زني ب��وده که بعد از 
حادثه از محل متواري مي شود. در حالي که تحقیقات 
براي دس��تگیري متهم ادامه داش��ت، یک روز قبل به 

متوجه شدیم طبقه دوم ساختمان کسي نیست، چون 
چراغ خاموش بود. دوس��تم داخ��ل خیابان نگهباني 
مي داد و من از طریق بالکن وارد ساختمان شدم و پس 
از سرقت با چمداني از بالکن به داخل پارکینگ پریدم.  
مي خواس��تم فرار کنم ک��ه با مقتول و م��رد دیگري 
روبه رو شدم. آنها مي خواستند مرا دستگیر کنند،  به 
همین خاطر اسلحه را بیرون کشیدم و به سوي آنها 
تیراندازي کردم اما قصد قتل نداشتم و مي خواستم 

فقط آنها را بترسانم. 
بعد از حادثه چكار کردي؟ 

ما قبل از حادثه به چند خانه دس��تبرد زده بودیم، اما 
وسایل دندان گیري را سرقت نکرده بودیم،  به همین 
خاطر تصمی��م گرفتی��م از این خانه س��رقت کنیم. 
در این س��رقت ناکام بودیم و پس از فرار دونفري به 
پاتوق مان رفتیم و وس��ایلي را که قباًل س��رقت کرده 
بودیم، برداش��تیم و فروختیم. پس از آن دوستم به 
شهرستان رفت و من هم چند روزي در تهران ماندم 
تا اینکه دوباره یکدیگر را دیدیم و ش��روع به سرقت 

کردیم. 
 کي متوجه شدي که صاحبخانه را به قتل 

رساندي؟ 
 هرگز فک��ر نمي کردم ش��لیک من باع��ث قتل مرد 
جوان شود، به همین خاطر بعد از حادثه دوباره شروع 
به س��رقت کردیم و روزي که دس��تگیر ش��دم، تازه 
فهمیدم که آن مرد با شلیک گلوله من به قتل رسیده 

و همسایه شان نیز زخمي شده است. 
چطور دستگیر شدي؟ 

 دو، سه هفته قبل از حادثه با خودرو و در راه رفتن به 
شهرستان بودم که در نزدیکي شهرستان اراک تصادف 
کردم و مجبور شدم خودرو را به پارکینگ منتقل کنم. 
در این مدت خودرو در پارکینگ بود تا اینکه یک روز 
قبل براي تحویل خودرو به پارکینگ رفتم و در آنجا 

مأموران پلیس مرا بازداشت کردند. 
 چرا اسلحه همراه خود داشتي؟

مدتي قبل اسلحه اي به قیمت 8 میلیون تومان خریدم.   
مي خواستم اگر هنگام سرقت با مشکل روبه رو شدم 
یا صاحبخانه یا فردي خواست جلوی راهم را بگیرد، او 
را تهدید کنم و بترسانم، اما هرگز فکر نمي کردم که با 

این اسلحه مرتکب قتل شوم. 

مأموران پلیس خبر رس��ید متهم در شهرستان اراک 
دیده شده است که مأموران راهي آن شهر شدند و او را 
در پارکینگ خودروهاي تصادفي بازداشت و به تهران 

منتقل کردند. 
متهم صبح دیروز، مقابل قاضي وحید ناصري  به جرم 
خود اقرار و همچنین همدس��ت خ��ود را به مأموران 
پلیس معرفي کرد. مأموران پلیس در ادامه همدست 
وي را بازداشت و دو متهم را براي تحقیقات بیشتر به 

اداره دهم پلیس آگاهي منتقل کردند. 
    گفت وگو با قاتل

 اردشیر سابقه داري؟ 
بله، من چند باري به اتهام سرقت دستگیر شدم. 

چه شد که وارد باند خالفكاران شدي؟ 
واقعیتش من شهرستان کشاورزي و کارگري مي کردم، 
اما پنج سال قبل براي کار به تهران آمدم. مي خواستم 
در تهران پولدار شوم و زندگي خوبي را شروع کنم. از 
طرفي هم گفتم زماني که پول های��م را جمع کنم به 
شهرستان مي روم و کار  کشاورزي ام را ادامه مي دهم، 
چون کشاورزي و کارگري در شهرستان درآمد آنچناني 
نداشت و ما همیشه با مشکل مالي روبه رو بودیم. وقتي 
به تهران آمدم باربري  و کارگ��ري مي کردم، درآمدم 
خوب نبود، اما آرامش داش��تم تا اینکه وسوسه شدم 

براي اینکه پولدار شوم، سرقت کنم. 

چرا وسوسه شدي؟ 
وقتي به تهران آمدم، دوستان و همشهریانم را دیدم. 
آنها به م��ن گفتن��د از کارگري به جایي نمي رس��م، 
گفتند اگر مي خواهي پولدار ش��وي باید سرقت کنی. 
دوستانم ماشین، خانه و اموال زیادي داشتند و همه 
را از راه سرقت به دس��ت آورده بودند. وقتي وضعیت 
مالي آنها را دیدم و گفته هاي آنها را شنیدم، وسوسه 
شدم و تصمیم گرفتم من هم سرقت کنم. در این مدت 
چند بار دستگیر ش��دم و به زندان افتادم،  هرگز فکر 
نمي کردم که روزي به جرم قتل بازداشت شوم. البته 
من آخرین بار ک��ه از زندان آزاد ش��دم، توبه کردم اما 
باز توبه را شکس��تم و االن باید تاوان شکستن توبه ام 

را بدهم. 
چرا توبه شكستي؟ 

من ت��ازه ازدواج ک��رده ام و وضع مالي ام خ��وب نبود. 
مي خواس��تم دوباره کارگ��ري کنم، اما ی��ک ماه قبل 
همدستم از زندان آزاد ش��د و به من پیشنهاد داد که با 
هم از منازل سرقت کنیم. دوباره وسوسه شدم و تصمیم 
گرفتم از یکصد خانه سرقت کنم تا وقتي پولدار شدم، 

دوباره توبه کنم و سرقت را کنار بگذارم. 
درباره آخرین سرقت که مرتكب قتل شدي، 

توضیح بده؟ 
آن شب ابتدا ساختمان مورد نظر را شناسایي کردیم و 

 قاتل یكی از اعضای سپاه  پس از 27روز دستگیر شد

متهم: می خواستم يک شبه پولدار شوم 


