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 سگ هاي ولگرد  را 
به روش انسانی کنترل کنید 

   غالمرضا مسكني 
معضل سگ هاي ولگرد در گوشه و كنار هر شهري به يكي از 
دغدغه هاي هر روزه خانواده ها براي حفظ جان ش��هروندان 
خصوصاً كودكان تبديل شده است. مرگ دلخراش كودك چهار 
ساله روز چهارشنبه هفته گذشته در شهرك دامشهر قم بر اثر 
حمله چند قالده سگ ولگرد كه گردن او را زخمي كرده بودند 
و مرگ پسر بچه شش ساله ديگري در همان محل به فاصله دو 
روز آن هم بر اثر حمله سگ هاي ولگرد نمونه هايي از حادثه هاي 
دلخراشي هستند كه قلب هر ش��نونده اي را به شدت به درد 
آورد . افزايش روز به روز جمعيت سگ هاي ولگرد در سايه غفلت 
مسئوالن زنگ خطري است كه براي سالمتي مردم به صدا در 
آمده است و چنانچه به صورت فوري چاره اي براي آن انديشيده 

نشود، حتماً شاهد حوادث ديگري از اين قبيل خواهيم بود. 
اگر گذري به پارك ها و بوستان هاي كوچك و بزرگ داخل 
شهر يا جنگلي و كوهستاني داشته باشيم گله گله سگ هاي 
ولگردي را مي بيني كه گاهي جمعيت آنها از تعداد افرادي 
كه براي تفريح ب��ه آن پارك ها مراجعه كرده اند، بيش��تر 
است. سگ هايي كه هر چند آرام و بي آزار به نظر مي رسند، 
اما گاهي ي��ك بيماري يا يك ش��رايط خاصي ك��ه دور از 
چشمان ما است، باعث مي ش��ود ناگهان حادثه دردناكي 
همچ��ون حادثه هاي ش��هرك دامش��هر قم رق��م بخورد. 
مدتي قبل كليپي در فضاي مجازي منتش��ر شد كه سگ 
ولگردي به كودكي خردس��ال هنگام دوچرخه سواري در 
يكي از خيابان هاي خلوت شهر آس��تانه اشرفيه در گيالن 
حمله ور شد و اگر مرد رهگذري فريادهاي كمك خواهي او 
را نمي شنيد، حتماً كودك خردسال در چنگال هاي سگ 

ولگرد جان باخته بود. 
از سوي ديگر س��گ و فرهنگ نگهداري از آن از دير باز در 
ايران مورد توجه بوده است و سگ هاي نگهبان كه وظيفه 
محافظت از اموال را به عهده داشتند، در روستاها از اهميتي 
ويژه اي برخوردار بودند و هنوز ه��م جايگاه خود را در بين 
مردم دارند. البته هر س��گي هم صاحبي داشت كه وظيفه 
مراقبت و نگه��داري از آن را بر عهده داش��ت و اگر همين 
س��گ نگهبان هم به بيماري مبتال مي ش��د و قابل درمان 
نبود و نگهداري آن براي جان انسان يا حتي محيط زيست 
خطرناك بود، از س��وي صاحبش به روشي معقول معدوم 
مي شد، اما س��ؤالي كه اكثر مردم و به خصوص افرادي كه 
س��گ هاي ولگرد در نزديكي محل زندگي شان به فراواني 
ديده مي ش��ود، از مس��ئوالن دارند، اين اس��ت كه متولي 
سگ هاي ولگرد چه نهاد يا سازماني است و آيا شهرداري ها 
كه گفته مي شود متولي ساماندهي اين حيوانات هستند، 
فارغ از هر جنجالي به وظيفه خود عم��ل كرده اند با بروز و 

تكرار اين حوادث، جواب اين پرسش منفي است. 
البته ناگفته نماند كه مردم ايران به خاطر فطرت مهرباني 
و حيوان دوستي كه دارند در وظايف دستگاه هاي مربوطه 
دخالت مي كنند؛ مثاًل افرادي كه خ��ود را حامي حيوانات 
مي دانند در پارك ها و كوچه و خيابان ها به سگ هاي ولگرد 
غذا مي رسانند و به گمان اينكه كار انسان دوستانه اي را انجام 
داده اند، باعث افزايش جمعيت اين حيوانات و تجمع شان 
در آن محل مي ش��وند . در صورتي كه عمل غذا رس��اني به 
حيوانات ولگرد در برخي كشورها جرم ا نگاري  شده و با اين 
افراد برخورد قانوني مي شود. به گفته كارشناسان سگ هاي 
ولگرد وقت��ي امنيت غذايي ش��ان فراهم ش��ود، رغبت به 
زاد و ولدشان بيش��تر مي ش��ود، بنابراين الزم است افراد 
حيوان دوست به اين موضوع توجه و اين كار را به متوليان 
امر واگذار كنند تا به گفته كارشناس��ان هر س��اله ش��اهد 

افزايش 20 درصدي سگ هاي ولگرد نباشيم . 
همچنين كشتار گروهي سگ هاي ولگرد موضوع منسوخ 
ش��ده و زجر آوري اس��ت كه از س��وي هيچ فردي تجويز 
نمي شود، اما عقيم سازي و رها س��ازي اين حيوانات براي 
كنترل جمعيت آنه��ا و واكس��ينه كردن براي مب��ارزه با 
بيماري هاي واگير دار و خطرناك، دو شيوه اي است كه در 
بعضي كشورها براي كنترل و ساماندهي سگ هاي ولگرد 
استفاده مي ش��ود كه به نظر مي رسد مسئوالن مربوطه به 
آن توجه زيادي نكرده اند يا اينكه ب��ا برنامه ريزي دقيق و 
به صورت مداوم و يكپارچه در تمام نقاط انجام نشده است. 
انتظار مي رود مسئوالن در كنار استفاده از تجربيات موفق 
كشورهاي ديگر در كنترل جمعيت اين حيوانات، موضوع 
آموزش به شهروندان را هنگام مواجهه با حمله سگ هاي 
ولگرد و هم هنگام دلس��وزي در مقابل اين حيوانات مورد 
توجه قرار دهند تا كمتر شاهد حوادث دلخراش  اين چنيني 

باشيم. 

شلیك به اعتماد عمومي
    حسين فصيحي

اعتماد يكي از جنبه هاي مهم روابط اجتماعي در زمينه مشاركت ميان اعضاي جامعه 
است. در سايه اعتماد است كه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
رونق مي گيرد و روابط اجتماعي تحكيم و مشاركت هاي عمومي حاصل مي شود. در 
سايه اعتماد عمومي است كه نظام سياسي پايدار می ماند و مشروعيت پيدا مي كند. 
وقتي اعتماد عمومي قوام پيدا مي كند، مردم انتظار دارند س��ازمان هاي دولتي به 
وظايف خود به درس��تي عمل كنند و به انتظارات مردم پاسخ دهند. از ديگر سو، 
خدشه به اعتماد عمومي، پيامدهاي ناگواري براي جامعه به دنبال دارد. مشاركت هاي 
عمومي براي ايجاد نظام سياس��ي و اداري به شدت كاهش مي يابد و فعاليت هاي 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به دشواري انجام مي شود. رويدادهاي ناگواري مثل 
آوار شدن ساختمان متروپل، سرقت از صندوق امانات بانك ملي و اين روزها تقلب 
در كنكور اعتماد عمومي به سازمان هاي مسئول را به شدت كاهش داده است. فاجعه 
متروپل به دليل فساد در شهرداري و نظام مهندسي و سرقت از صندوق هاي امانات 
بانك ملي به دليل بي توجهي بانك در حفاظت از اموال عمومي و تقلب در كنكور 
سراسري به دليل كوتاهي سازمان سنجش در انجام وظايف قانوني انجام گرفت. 
شهرداري ها نهادهاي خدماتي هس��تند كه وظيفه ارائه خدمات شهري به همه 
شهروندان را به عهده دارند. بي اعتمادي شكل گرفته به اين سازمان ابهام را در ارائه 
خدمات درست شايع كرده است. بي اعتمادي به صندوق هاي امانات بانك ها بعد از 
سرقت بزرگ از بانك ملي در جامعه شيوع پيدا كرد و عمده ترين پرسش مطرح شده 
اين شد كه اگر به صندوق امانات بانك نشود اعتماد كرد، پس به كجا مي شود اعتماد 
كرد؟ اين روزها در مورد شائبه تقلب صورت گرفته در كنكور هم اين موضوع مطرح 
است. خانواده ها با هزاران اميدواري براي آينده فرزندانشان سرمايه گذاري كرده اند، 
اما ناگهان انتشار خبر بروز تقلب در كنكور روان جامعه را ويران مي كند و اين پرسش 
را مطرح مي كند كه چرا سازماني كه وظيفه صيانت از سؤاالت و برگزاري درست 
آزمون را به عهده دارد بايد با چنين رسوايي مواجه شود؟ اسفبارتر اينكه مديران هر 
بخش به جاي اينكه پذيرا باشند، تخلف در سازمان شان روي داده است و از مردم 
عذرخواهي كنند و از مقام خود كنار بروند، يا نسبت به تخلف بي تفاوت مي مانند يا 
در صدد توجيه يا تفسير آن بر مي آيند. اين روزها با گسترش فضاي سايبر و شبكه هاي 
اجتماعي رويدادها غير قابل پيش بيني شده اند و از آنجا كه در ساليان اخير جامعه 
دستخوش تحوالت فرهنگي و اجتماعي اساسي شده، اين رسانه ها قادرند رويدادها 
را بنا به فراگيري كه دارند، منتشر كنند و در كسري از زمان جهان را تحت تأثير قرار 

دهند و مشروعيت نظام اداري  را به چالش بكشند. 

  دعوای خونین  2 دستفروش
 بر سر جای بساط

دو پسر دستفروش در چهارراه گلوبندک تهران به خاطر جای بساط درگيری 
خونينی را رقم زدند. 

به گزارش جوان، س��اعت 16:30  عصر روز ش��نبه 11 تير، قاضی محمد وهابی، 
بازپرس ويژه قتل دادسرای امور جنايی تهران با تماس تلفنی مأموران كالنتری 
113 بازار از قتل پسر جوانی در يكی از خيابان های اطراف بازار تهران باخبر و همراه 

تيمی از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی راهی محل شد. 
بررسی های تيم جنايی در محل حادثه نشان داد ساعتی قبل دو پسر 29   و 21ساله 
به نام های بهزاد و فرامرز كه هر دو دستفروشی می كردند به خاطر جای بساط با هم 
درگير می شوند كه با ميانجيگری رهگذران و كاسبان محل، درگيری آنها پايان 
می يابد، اما دقايقی قبل دو پس��ر جوان برای دومين بار با هم درگير می شوند كه 
اين بار فرامرز با يك ضربه چاقو، بهزاد را زخمی و به سرعت از محل فرار می كند. 
رهگذران با ديدن اين صحنه همزمان با درخواس��ت كمك از اورژانس، ضارب را 
تعقيب و چند خيابان آن طرف تر دستگير می كنند و تحويل مأموران كالنتری 
بازار می دهند. پسر زخمی هم قبل از رسيدن به بيمارستان بر اثر خونريزی شديد 

فوت می كند. 
   اعتراف به قتل دوست 

قاتل صبح ديروز برای بازجويی به دادسرای امور جنايی تهران منتقل شد.  وی با 
اظهار پشيمانی به قتل دوستش اعتراف كرد و در ادعايی گفت: »من و بهزاد با هم 
دوست و  همشهری بوديم كه مدتی قبل برای كار به تهران آمديم. معموالً ما هر 
دو در نزديكی بازار بساط دستفروشی مان را پهن می كرديم و به خاطر رفت و آمد 
مردم، كاسبی مان هم خوب بود. بهزاد لباس و شلوار می فروخت و من هم شال زنانه 
می فروختم. ما هيچ مشكلی با هم نداشتيم و سعی می كرديم هميشه به هم كمك 

كنيم، اما روز حادثه به خاطر جای بساط با هم درگير شديم.« 
وی در حالی كه گريه می كرد، ادامه داد: »روز حادثه وقتی به محل هميشگی كه 
بساط می كردم، رسيدم ديدم بهروز بساطش را آنجا پهن كرده است. به او اعتراض 
كردم و گفتم چرا جای بساط من بساطت را پهن كرده ای و از او خواستم بساطش 
را جمع كند. او به اعتراض من توجهی نكرد و همين موضوع باعث مشاجره لفظی 
ما شد كه با هم درگير شديم، اما كاسب های محل و دستفروشان ديگر ميانجيگری 
كردند و درگيری ما هم پايان يافت. من از اينكه او جای بساط مرا گرفته بود، خيلی 
عصبانی بودم و به همين خاطر س��اعتی بعد دوباره به او اعت��راض كردم و اين بار 
درگيری ما باال گرفت كه با چاقو ضربه ای به او زدم. من قصد قتل نداشتم و فقط 

می خواستم او را بترسانم، اما اشتباه كردم و االن خيلی پشيمانم.« 
متهم در ادامه برای تحقيقات بيشتر به دستور بازپرس جنايی دراختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهی قرار گرفت. 

ت�الش دول�ت در دومي�ن روز از وق�وع 
زمين لرزه در استان هرمزگان با امدادرسانی 
ب�ه حادثه دیدگان ادام�ه پيدا ک�رد. وزرای 
کش�ور و بهداش�ت ب�ا حض�ور در مناط�ق 
آس�يب دیده به مردم اطمينان دادند دولت 
کن�ار م�ردم حادثه دی�ده خواهد مان�د. در 
جری�ان زمين ل�رزه 6/3 ریش�تری بام�داد 
شنبه، پنج نفر کش�ته و 111 مجروح شدند.

احم��د وحي��دی، وزي��ر كش��ور ك��ه ت��الش 
مجاهدانه اش در آوارب��رداری حادثه متروپل، 
تحسين عمومی را به همراه داشت پيش از اينكه 
در مناطق آسيب ديده حاضر شود در تماس با 
استاندار هرمزگان از ميزان خسارت های وارد 
شده باخبر و سپس در مناطق زلزله زده حاضر 
شد. وزير كش��ور در روس��تای 300خانواری 
س��ايه خوش بندرخمير ك��ه در جريان حادثه 
تقريباً ويران ش��ده و پنج نفر از اهالی اش را از 
دست داده، حاضر شد و به اهالی اطمينان داد 
دولت در كنار مردم حادثه دي��ده خواهد ماند. 
او صبح روز گذش��ته هم در تم��اس با مديران 
اس��تانی، دس��تورهای الزم برای رسيدگی به 
مش��كالت مردم را صادر كرد. عين اللهی، وزير 
بهداش��ت هم با حضور در محل، بي��دار بودن 

ساكنان هنگام وقوع زلزله و خروج سريع آنان از 
منازل را عامل جلوگيری از مرگ و مير فزاينده 
دانست و  گفت كه خدمات بهداشتی و درمانی 
در دسترس است و كاركنان بهداشت و درمان 
و فوريت های پزش��كی در حال خدمت رسانی 
به مردم منطقه هس��تند. روز گذش��ته مختار 
سلحش��ور، مديرعامل جمعيت ه��الل احمر 

كه در روس��تای س��ايه خوش حضور داش��ت، 
گفت: امدادگ��ران همزمان با وق��وع حادثه در 
محل حاضر شدند و بعد از عمليات جست وجو 
و نج��ات، فعاليت توزي��ع اقالم زيس��تی بين 
زلزله زدگان را ش��روع كردن��د. وی ادامه داد: 
كار نصب چادر و اس��كان موق��ت زلزله زدگان 
روستای س��ايه خوش آغاز ش��ده و قرار است 

300خانوار ضمن اسكان در چادرهای امدادی، 
اقالم زيستی، به ويژه مواد اوليه و غذا بين آنان 
توزيع ش��ود. وی ادام��ه داد: تمام��ی راه های 
ارتباطی برقرار اس��ت و آواربرداری و عمليات 
خدمات رسانی در حال انجام است، اما برق پنج 
روستا قطع است كه دستگاه های خدمات رسان 

در تالش برای اتصال مجدد آن هستند.
اس��تاندار هرمزگان گفت: راه ها در طول مسير 
از بندرعب��اس ت��ا بندرلنگه آس��يب ديده اند و 
نشست ها و ترك های پل ها را نيز شاهد هستيم، 
از م��ردم می خواهي��م از تردد در مس��يرهای 
بين شهری خودداری كنند. مهرداد حسن زاده، 
مديركل مديريت بحران استانداری هرمزگان 
هم گفت: آوارب��رداری 1۴روس��تای زلزله زده 
غرب هرمزگان آغاز شده است. 21 روستا بررسی 
و پايش ش��دند و در ح��ال حاض��ر آواربرداری 
در روس��تای س��ايه خوش، كان��ون زمين لرزه، 
به ص��ورت ش��بانه روزی انجام می ش��ود. دكتر 
فاطم��ه نوروزيان، س��خنگوی دانش��گاه علوم 
پزش��كی هرمزگان نيز اظهار داش��ت: ش��مار 
قربانيان حادثه پنج نفر است، اما آمار مصدومان 
به 111 نفر افزايش يافت كه خوشبختانه وضع 

هيچ كدام وخيم نيست.

   فاطمه صبور 
م�ردی ک�ه متهم اس�ت ب�ا همدس�تی 
دو پس�ر نوج�وان، زن تنه�ا را در یك�ی 
از باغ ه�ای شهرس�تان ش�هریار به قتل 
رسانده اند در شعبه هفتم دادگاه کيفری 
یک اس�تان ته�ران محاکمه می ش�وند. 
به گزارش جوان، پنجم ارديبهشت سال 1۴00، 
زن ميانسالی به اداره پليس شهرستان شهريار 
رفت و به مأموران گفت، دخترش گم ش��ده و 
چند روزی اس��ت كه از او خبر ن��دارد. آن زن 
در توضيحاتش گفت: »دخت��رم رؤيا نام دارد. 
او مدتی قبل از شوهرش جدا شده ، به همين 
خاطر خانه ای مستقل اجاره كرد و تنها زندگی 
می ك��رد. بعد از مدت��ی فهميدم رؤي��ا با افراد 
غريبه رفت و آمد دارد. نگرانش بودم و مدام او 
را نصيحت می كردم، اما اهميتی به حرف هايم 
نمی داد تا اينكه چند روز قبل ه��ر چقدر با او 

تماس گرفتم پاسخی نداد. از نگرانی به خانه اش 
رفتم، اما در خانه هم نب��ود. احتمال می دهم 

برايش اتفاق بدی افتاده باشد.« 
با طرح اين شكايت، تحقيقات برای پيدا كردن 
زن جوان آغاز ش��د ت��ا اينكه ب��ا رديابی تلفن 
همراهش مشخص شد او آخرين بار با سه پسر 

تماس تلفنی داشته است. 
به اين ترتيب س��ه پس��ر ب��ه نام ه��ای آرش، 
برديا و داريوش بازداش��ت ش��دند. آنها تحت 
بازجوي��ی قرار گرفتند، اما س��عی داش��تند با 
تناقض گويی هايش��ان پليس را گمراه كنند تا 
اينكه لب به اعتراف گشودند و به قتل زن جوان 

در باغی در شهريار اعتراف كردند.
با اق��رار متهم��ان، پرونده ای ب��ا موضوع قتل 
عمد تشكيل ش��د و ابتدا آرش 17 ساله تحت 
بازجويی قرار گرفت. او گفت: »سال هاست ما 
سه نفر با هم دوست هستيم و مدتی قبل با رؤيا 

آشنا شديم. چند بار با او تماس تلفنی داشتيم 
كه فهميديم در خانه اش تنها زندگی می كند 
كه تصميم گرفتيم از او سرقت كنيم. چند بار 
برای تفريح بيرون رفتيم ت��ا  اينكه روز حادثه 
كه با دوس��تانم به باغ گيالس در شهريار رفته 
بوديم با رؤيا تماس گرفتيم و او را به باغ دعوت 
كرديم. وقتی به باغ آمد، فهمي��د قصد داريم 
طالهايش را سرقت كنيم كه به درگيری كشيد 
و در آن درگيری او ش��روع به داد و فرياد كرد. 
رؤيا می خواس��ت آبروريزی كند، ولی ما سعی 
كرديم او را آرام كنيم، اما دست بردار نبود. اين 
شد كه من و برديا دس��ت و پای او را گرفتيم و 
داريوش نيز دهانش را گرفت تا ساكت شود كه 

به يك باره متوجه شديم نفس نمی كشد.« 
متهم ادام��ه داد: »باور كنيد قصد كش��تن او 
را نداش��تيم و فقط می خواس��تيم او سروصدا 
نكند، ولی اين حادثه اتف��اق افتاد. بعد از قتل 

از ترس، جس��د را در همان باغ دفن كرديم و 
گريختيم.« 

بعد از ثبت اين اظه��ارات، برديا و داريوش نيز 
تحت بازجويی قرار گرفتن��د و هر دو اظهارات 

دوستشان را تأييد كردند. 
با اقرارهای س��ه متهم، مأموران به محل دفن 
جسد رفتند و بعد از كشف بقايای جسد، آن را 

به پزشكی قانونی منتقل كردند. 
به اين ترتي��ب آرش و برديا كه زير 18 س��ال 
سن داش��تند به كانون اصالح و تربيت منتقل 
و داريوش نيز راهی زندان ش��د. پرونده بعد از 
صدور كيفرخواس��ت ب��ه دادگاه كيفری يك 
اس��تان تهران فرستاده ش��د تا متهمان بعد از 
تعيين  وقت رس��يدگی مقاب��ل هيئت قضايی 
شعبه هفتم دادگاه از خودشان دفاع كنند. اين 
در حالی است كه اوليای دم درخواست قصاص 

را مطرح كرده اند.

 وزیرکشور: دولت کنار زلزله زدگان خواهد ماند

اعتراف به قتل زن تنها در باغ گیالس

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سايپا SAINA مدل 1401به 
رنگ سـفيد و شـماره پـالك  853د46 ايـران78 و 
شـماره موتـور  M15/9570818 و شـماره شاسـى  
NAS831100N5785944 مفقود گرديده و از درجه 
گلستان اعتبار ساقط مى باشد.   

مفقودى
برگ سـبز خودرو سـوارى پژو تيـپ 206SD-TU5 مدل 
1393 به رنگ سـفيد روغنى به شـماره پـالك ايران 88–
934و62  و شماره موتور 163B0094692   و شماره شاسى 
NAAP41FD6EJ680940  متعلـق بـه آقـاى شـهباز 
گرجاسى ورزقانى با كد ملى 5459803705 مفقود شده و از 
الف ل درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده3 وماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شـماره 140160312001001609 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعـارض كالسـه 1400114412001000893 تقاضاى خانم 
سكينه بائى به شماره شناسـنامه 3295 و كد ملى 2248958226 صادره از 
شهر كردكوى فرزند قاسم در شش دانگ اعيانى يك باب ساختمان به انضمام 
شش سهم ازهفت سهم شش دانگ عرصه كه مابقى آن وقف است به مساحت 
100/79 مترمربع از پالك 267-اصلى واقع در اراضى چينيان بخش دو حوزه 
ثبت گرگان طبق رأى صادره حكايت از انتقال از مالك رسـمى آقاى ابوطالب 
كردى به متقاضى دارد لذا به منظوراطـالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با ذكر شـماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست 

خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد.
تاريخ انتشارنوبت اول: 1401/3/28
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1401/4/13

برقى - رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه يك گرگان

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

برابر رأى شـماره 140160312001001670 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض كالسـه 1400114412001000463 تقاضاى محمد 
توالئى به شماره شناسنامه 2717 و كد ملى 0492660573 صادره از شهررى 
فرزند منصور در شـش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده است 
به مساحت 418/17 مترمربع از پالك شـماره 126 اصلى واقع در اراضى گلند 
بخش دوحوزه ثبت گرگان طبق رأى صادره حكايت از انتقال از مالك رسمى 
محمدحسين شهرآبادى به متقاضى دارد لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى 

دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد.
تاريخ انتشارنوبت اول: 1401/3/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/13

برقى - رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه يك گرگان

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابررأى صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعـارض آقاى تـوكل مزارزائى پور به شـماره شناسـنامه 1103 به شـماره 
ملى 2269034211 صـادره ازعلى آباد فرزند احمد متقاضى كالسـه پرونده 
1400114412480000920در شـش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده است به مساحت 83,43 مترمربع از پالك شماره 5 اصلى واقع در اراضى 
نومل بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت از تصرفات 
متقاضى دارد لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز 
آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسبت به رأى صادره فوق الذكر اعتراض 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذكر شماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند. 
تاريخ انتشارنوبت اول: 1401/3/28
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1401/4/13

حجت اهللا تجرى - رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

آگهي تحديد و حدود اختصاصي
نظر به اينكه تحديد و حدود شـش دانگ يك قطعه زمين محصور به 
شماره 371 فرعي مفروز و مجزا شده از 76 اصلي به مساحت 3647 
مترمربع به آدرس روستاي هاله واقع در بخش عسلويه تحت مالكيت 
عبداله محمدي فرزند يوسف تاكنون به عمل نيامده است فلذا طبق 
مـاده 14 قانون ثبت تحديد حـدود پالك مرقوم روز دوشـنبه مورخ 
1401/05/03 رأس ساعت 8 صبح در محل، شروع و به عمل خواهد آمد. 
بدين وسـيله از مالكين و مجاورين دعوت مي شود در موعد مقرر در 
محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحديد حدود پالك مزبور نظارت 
فرمايند و اعتراض و حقوق ارتفاقي و حدود آن مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تحديد حدود به مدت 30 روز خواهد شد كه بايستي كتبًا 
به اداره ثبت عسلويه تسليم و رسـيد عرضحال دريافت نمايد. ضمنًا 
معترض از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت يك ماه فرصت خواهد 
داشت كه دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم 

دادخواست را اخذ و به اداره ثبت ارائه نمايد. 
تاريخ انتشار: 1401/4/13

يعقوب محمدى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان عسلويه

     یادداشت     یادداشت

   آرمين بينا 
زن و ش�وهر جوان�ي که ب�ا امان�ت گرفتن 
خ�ودروي وانت�ي، ميوه ه�اي باغ ه�اي   
ته�ران را س�رقت مي کردن�د، در آخرین 
دزدی در دام نگهب�ان باغ گرفتار ش�دند. 
به گزارش »ج��وان«، چندي قب��ل مردي در 
تهران به اداره پليس رفت و از سرقت ميوه هاي 

باغش شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماجرا گفت: » ب��اغ بزرگي 
در حوالي فش��م دارم و پايان هر هفته همراه 
خانواده ام به آنجا مي روم. مدتي است نگهبان 
باغم تسويه كرده اس��ت و باغم نگهبان ندارد 
و از طرفي هم درختان باغم پ��ر از ميوه بود و 
به همين خاطر س��عي مي كردم هر چند روز 
يك بار براي مراقبت از ميوه ه��ا به باغم بروم . 
امروز وقتي وارد باغم ش��دم با صحنه عجيبي 
روبه رو شدم و ديدم همه ميوه باغم به سرقت 

رفته است.«
همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اين حادثه 

مأموران پليس با شكايت هاي مشابهی روبه رو 
ش��دند كه همگي حكايت از آن داشت سارق 
يا س��ارقاني به باغ هاي ميوه اي ك��ه نگهبان 
ندارند، دستبرد مي زنند و تمامي ميوه را سرقت 

مي كنند. 
 در حالي كه هر روز به تعداد ش��اكيان افزوده 
مي شد، مردي با مأموران پليس تماس گرفت 
و گفت سارقان  داخل باغي كه او نگهبان آنجا 
است، در حال سرقت ميوه هاي باغ هستند. او 
گف��ت در را روي آنها قفل كرده اس��ت تا مانع 
فرارشان شود. پس از اعالم اين خبر مأموران 
بالفاصله راهي محل شدند و سارقان را كه زن و 

شوهر جواني بودند، دستگير كردند. 
نگهبان باغ گفت: » چند روز قبل براي شركت 
در مراسم عزاداري راهي شهرمان شدم و وقتي 
امروز به باغ برگش��تم ديدم خ��ودرو ي وانتي 
داخل باغ پارك است و زن و مردي هم در حال 
چيدن ميوه ها هستند . من از قبل شنيده بودم 
كه سارقاني به ميوه هاي باغ اين منطقه دستبرد 

مي زنند كه با ديدن اين صحنه در را روي آنها 
قفل كردم و به پليس خبر دادم.«

زوج جوان پ��س از انتقال ب��ه اداره پليس به 
سرقت هاي س��ريالي ميوه هاي باغ ها اعتراف 

كردند. 
مرد جوان گفت: » مدتي قبل براي خريد ميوه 
به ميوه فروشي رفتم و با قيمت هاي سرسام آور 
مي��وه روبه رو ش��دم. هم��ان روز اولين جرقه 
سرقت ميوه به ذهنم رس��يد و وقتي به خانه 
رفتم با همسرم مشورت كردم و از او خواستم با 
هم به باغ هاي اطراف تهران برويم و ميوه آنجا 
را سرقت كنيم. ابتدا همس��رم موافقت نكرد، 
اما وقتي گفتم با س��رقت ميوه ه��ا خيلي زود 
پولدار مي شويم، همسرم وسوسه شد و قبول 
كرد. ما خودروي يكي از بس��تگانمان را امانت 
مي گرفتيم و به باغ هايي كه نگهبان نداش��ت، 
مي رفتيم و ميوه هاي آنجا را مي چيديم و بعد 

مي فروختيم.«
تحقيقات از متهمان ادامه دارد. 

سرقت میوه از باغ ها با وانت امانتي 
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