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متهم :از قتل برادرم

پشيماننيستم!

مرد جواني ك�ه به اته�ام قتل برادرش در بازداش�ت به س�ر
ميب�رد ،با جل�ب رضاي�ت اولي�اي دم ،محاكمه و ب�ه زودي
آزاد ميش�ود .او در آخري�ن دف�اع گفت در دف�اع از پدرش
مرتكب قتل شدهاس�ت و از كاري كه كرده پشيمان نيست!

به گزارش «جوان» ،شهريور سال ،۹۹مرد كشاورزي مأموران پليس
ورامين را از كشف جسدي در مزرعه بالل باخبر كرد و گفت«:در
قرچك ورامين يك مزرعه بالل دارم .امروز صبح به آنجا رفتهبودم
و داشتم با دستگاه باللها را درو ميكردم كه ناگهان متوجه شدم
جسمي به دستگاه برخورد كرد .از ماشين پياده شدم كه ديدم جسد
تكهتكه شدهاي است كه پاهايش به اطراف پرتاب شدهبود».
بعد از اين توضيحات ،مأموران به محل حادثه رفتند و بعد از انتقال
جسد به پزشكي قانوني و انجام آزمايشات الزم ،مشخص شد جسد
متعلق به مرد 47سالهای به نام اكبر است كه با ضربات چاقو به قتل
رسيدهاست.
تحقيقات ادامه داش��ت تا اينكه در بررس��ي تلفن همراه مقتول،
مأموران دريافتن��د او آخرين بار با برادر ناتن��ياش رحيم تماس
داشتهاست.
با اي��ن س��رنخ ،رحيم شناس��ايي و بازداش��ت ش��د .او در همان
بازجوييهاي اولي��ه به قتل برادرش با همدس��تي ديگر برادرش
اعتراف كرد و در روند بازجوييها گفت«:اكبر برادر بزرگترم بود.
او بيش��تر اموال پدرم را تصاحب كردهبود ،اما به پدرم رس��يدگي
نميكرد و او را اذيت ميكرد .پدرم درآمد زيادي نداشت و با سختي
زندگياش را ميگذراند .اكبر از اين موقعيت سوءاس��تفاده كرد
و زمينهاي كش��اورزي پدرم را گرفت ،اما هيچ مبلغي به عنوان
اجارهبها به حساب پدرم واريز نميكرد .همه اين رفتارها باعث اذيت
و آزار ما بود و نميدانستيم با او چكار كنيم».
وي ادامه داد«:چند س��ال قبل اكبر در ي��ك درگيري خانوادگي
برادر كوچكمان را به قتل رس��اند .ما رضايت دادي��م ،اما مادرم از
غصه كشتهشدن پسرش دق كرد و فوت شد .همين موضوع باعث
شدهبود من و ساير خواهر و برادرهايم كينه اكبر را به دل بگيريم.
اين شد كه آخرين بار با برادر بزرگترم صحبت كردم و قرار شد با
اكبر آخرين حرفها را بزنيم تا دست از كارهايش بردارد .يك شب با
او تماس گرفتم تا او را به همراه خانوادهاش به خانهمان دعوت كنم،
اما او اين دعوت را نپذيرفت .فهميدم طفره ميرود ،به همين دليل با
برادر ديگرم تصميم گرفتيم او را گوشمالي بدهيم شايد تنبيه شود.
چند روزي از اين تصميم نگذشتهبود كه پدرم تماس گرفت و گفت
اكبر بار ديگر با او درگير شده و او را كتك زدهاست .آنجا بود كه از
شدت عصبانيت نقشه قتل او را كشيدم».
متهم در تشريح جزئيات قتل گفت«:آن روز با اكبر تماس گرفتم و
به دروغ گفتم حوالي قرچك زميني خريدهام .سپس از او خواستم
براي ديدن زمين به آنجا بيايد .وقتي اكبر به محل قرار رسيد ،طبق
نقشه با قمهاي كه از قبل تهيه كردهبودم ،چند ضربه به او زدم .سپس
جسدش را در مزرعه بالل رها كردم .بعد از قتل سوار ماشينم شدم و
سپس لباسهايم را عوض كردم و به خانه برگشتم».
با اقرارهاي متهم و تأييد اين اظهارات از س��وي برادرش ،پرونده
در حال كامل ش��دن بود كه اولياي دم به دادسرا رفتند و گذشت
كردند .با اعالم اين درخواست پرونده از جنبه عمومي جرم به دادگاه
كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در شعبه هفتم دادگاه تحت
رس��يدگي قرار گرفت .بعد از اعالم رسميت جلسه ،اوليايدم بار
ديگر اعالم گذشت كردند .سپس متهم به جايگاه رفت و در آخرين
دفاعش گفت«:برادر ناتن��يام از اوباش بود و روزگارمان را س��ياه
كردهبود.بههمينخاطرمستحقمرگبود.رفتارهايزشتاوباعث
شد تا تصميم قتل بگيرم .حاال هم از كشتن او پشيمان نيستم .اگر
زنده بود نميدانم پدرم چه شرايطي داشت .او بيرحمانه پدرمان را
كتك ميزد و آرامش را از خانوادهام گرفته بود».
در پايان هیئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد و با احتساب
روزهاي بازداشت متهم دستور آزادي وي را صادر كرد.

اسكان زلزلهزدگان در ۴۰۰كانكس مسكوني سپاه

فرمان�ده انتظام�ي كل كش�ور گف�ت ك�ه اس�ترداد متهم�ان س�رقت از صن�دوق
امان�ات بان�ك مل�ي از طري�ق پلي�س اينترپ�ل ب�ه خوب�ي انج�ام ش�د .س�ه نف�ر
از س�ارقان كه از مجرمان اصل�ي بودند ،بع�د از ارتكاب س�رقت به تركيه گريخت�ه بودند.

س�خنگوي س�پاه پاس�داران از ارس�ال و اس�تقرار
تدريج�ي  ۴۰۰كانك�س مس�كوني ب�ه منطق�ه زلزلهزده
ت عمليات اس�تقرار و
اس�تان هرمزگان خب�ر داد و گف� 
اس�كان زلزلهزدگان در كانكسهاي مس�كوني ارس�الي
س�پاه آغ�از شدهاس�ت و ب�ه س�رعت ادام�ه ميياب�د.

سرتيپ دوم پاس��دار رمضان ش��ريف گفت :همزمان با وقوع
زمينلرزه  6/1ريشتري ساعت  ۲:۰۲بامداد روزشنبه 11تيرماه
كه بندر خمير در استان هرمزگان را لرزاند ،به دستور سرلشكر
حسين س�لامي ،فرمانده كل س��پاه پاس��داران رسيدگي به
وضعيت آسيبديدگان و تأمين نيازمنديهاي آنها در دستور
كار قرار گرفت .سردار شريف با اعالم ورود كانكسهاي داراي
سيستم سرمايشي به منطقه ادامه داد ۴۰۰ :كانكس مجهز به
سيستم سرمايشي توسط معاونت آماد و پشتيباني كل سپاه به
منطقه اعزام و عمليات استقرار و اسكان روستاييان زلزلهزده در
اين كانكسها آغاز شده و به س��رعت ادامه دارد .وي ادامه داد:
ج از نخستين ساعات زلزله ،عمليات امداد و
نيروهاي سپاه و بسي 
نجات و در ادامه تأمين نيازمنديهاي فوري و حياتي زلزلهزدگان
را آغاز کردهاند و پس از عبور از مرحله بحران هم اكنون در كنار
ساير دستگاهها و نهادهاي امدادي در حال ارائه خدمات به مردم
زلزلهزده هستند.
سردار ش��ريف با بيان اينكه خدماتي از جمله اسكان ،تأمين و
توزيع غذاي گرم راهاندازي سرويسهاي بهداشتي ،واگذاري
كولر و يخچ��ال عمليات آبرس��اني ب��ه حادثهدي��دگان ارائه

شدهاس��ت،گفت :بهداري نيروي دريايي س��پاه بيمارس��تان
سيار مجهز  ۲۴تخته شهيد فاطمي در روستاي «سايه خوش»
راهاندازي و دو واحد سيار درماني نيز متناسب با نيازهاي موجود
در روستاهاي همجوار مستقر شدهاست.
سخنگويسپاهتصريحكرد:بهفضلالهيتاعاديشدنوضعيت
و برقراري زندگي عادي مردم ،سپاه و بسيج با ظرفيتها و امكانات
مورد نياز در منطقه زلزلهزده حاضر و خدمترس��اني مردم در
مناطق تحتتأثير زلزله را ادامه خواهند داد .س��ردار شريف با

اش��اره به هماهنگي همافزايي و همت جهادي و انقالبي همه
دستگاهها و سازمانهاي امدادي و نيروهاي جهادي و مردمي
در پرداختن به فريضه خدمترساني به زلزلهزدگان تأكيد كرد:
جلوههاي شكوهمند همدلي و همراهي با زلزلهزدگان و سبقت
و پيشتازي در امداد و خدمترساني به مردم توسط دستگاههاي
امدادرسان دولتي و غيردولتي ،براي آسيبديدگان زلزله اخير
روحيه بخش و آنان را به عبور از آالم و سختيها و بازگشت سريع
به زندگي عادي اميدوارتر ساختهاست.

به گزارش ايرنا ،سردار حسين اشتري روز گذشته در مراسم تجليل از دستاندركاران و كاركنان كاشف
اموال صندوق امانات بانك ملي ،به موضوع كشف سرقت صندوق امانات بانك ملي اشاره كرد و گفت :در
اينپروندهسرنخهايخوبينداشتيموسارقانحرفهايعملكردهبودند،اماپليسازآنهاحرفهايتربود
و توانستاينسرقتراخنثيكند.ويبااشارهبهاينكهعملياتدستگيريسارقانصندوقاماناتبانك
ملي ،ثامناالئمه نامگذاري شد ،ادامه داد :همكاران ما در پليس آگاهي تهران بزرگ زبده و كاركشتهاي
هستند و هر موقع روي جرمي تمركز كردهاند ،منجر به كشف شدهاست .رئيس پليس كشور با بيان
اينكه مردم از دستگيري سارقان صندوق امانات بانك ملي خوشحال شدند ،گفت :بعد از اين عمليات
صدا و سيما رفتار غيرحرفهاي داشت و زحمات پليس را ناديده گرفت .اين دستگيري دستاورد بسيار
بزرگي براي كشور بود .اشتري تصريح كرد :بحث استرداد متهمان از طريق پليس اينترپل به خوبي
انجام و اعالن قرمز فوري دريافت شد.
در پايتخت جرائم سازمان يافته نداريم
فرمانده انتظامي تهران بزرگ هم در اين مراسم گفت كه پليس تهران جرائم سازمانيافته را به هم
زدهاست .سردار حسين رحيمي ادامه داد :متأسفانه وقتي پليس از سرقت صندوق امانات بانك ملي
باخبر شد كه سه روز از وقوع آن گذشته بود و كار كارآگاهان در اين شرايط سخت شد؛ قرارگاه ويژهاي
را از تيمهاي فني و تعقيب و مراقبت و اطالعات جنايي تشكيل داديم.
وي ادامه داد :پس از  ۴۸ساعت تمام ابعاد اين پرونده مشخص شد و تقريباً ميدانستيم از شروع تا
پايان اين سرقت چه اتفاقاتي رخ دادهاست .به گفته وي ،بعد از شناسايي سارقان بحث داشتيم كه
افراد را دستگير كنيم يا از آنها براي رسيدن به افراد استفاده كنيم ،در نهايت به اين نتيجه رسيديم
كه سارقان را دستگير كنيم .سردار رحيمي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه سازمان
جرم و جرائم سازمان يافته را در تهران به هم زدهايم ،گفت :امروز هيچ جرم سازمانيافتهاي در تهران
بزرگ نداريم.

با تالش تيم صلح و سازش دادسراي امور جنايي انجام شد

غالمرضا مسكني

آزادي 5محكوم به قصاص درآستانه دهه واليت

 4مرد و يك زن كه در حادثههاي جداگانه مرتكب
قتل ش�دهبودند ،با كم�ك خيرين و تلاش تيم
صلح و س�ازش دادس�راي ام�ور جناي�ي تهران
و گ�روه صلحياران از م�رگ نجات پي�دا كردند.

به گزارش «جوان» ،صبح ديروز ،پنج زنداني كه در
سالهاي قبل و در حادثههاي جداگانه مرتكب قتل
ش��دهبودند با كمك خيرين و تعدادي از هنرمندان
سرشناس س��ينما و تلويزيون و تيم صلح و سازش
دادس��راي امور جنايي تهران و گ��روه يارانصلح در
دادس��راي امور جنايي تهران دستبند از دستانشان
براي هميش��ه باز ش��د و به آغوش خانوادههايشان
بازگشتند.
ساعت  10صبح ،مأموران بدرقه زندان پنج متهم را
كه يكي از آنها زن ميانسالي بود ،به دادسراي جنايي
منتقل كردند .متهمان يكييكي وارد سالن جلسات
ش��دند و روي صندليها نشس��تند .هنوز باورشان
نميش��د كه قرار اس��ت تا س��اعتي ديگر آزادانه در
كوچه و خيابان شهر قدم بزنند و كنارخانوادههايشان
باشند .هر كدام از متهمان در زندان لحظاتي سخت
را سپري كردهبودند و هر شب با كابوس طنابدار به
خواب رفتهبودند و قبول آزادي براي آنها كمي دشوار
بود ،اما وقتي وارد سالن ش��دند و با خيرين ،اعضاي
تيم صلح و س��ازش ،مددكاران زندان ،هنرمندان و
خبرنگاران روبهرو شدند ،به يقين رسيدند كه غم و
هجران اينبار به پايان رسيدهاست و آزاد خواهند شد
و لحظات خوشي در انتظار آنها است .چون آنها بارها
از اوليايدم مهلت گرفته بودند ،اما موفق به گرفتن

«آگهی فقدان سند مالکیت »

نظر به اینکه آقای محمد علی صالحی شکیب به اس��تناد اوراق استشهادیه
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی ،نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و
مدعی است سند مالکیت ،ششدانگ یک باب منزل به شماره  1462فرعی از
 1186فرعی از  179فرعی از  -2اصلی بخش نه مشهد  ،به علت سهل انگاری
مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل
دفتر  660صفحه  578ثبت  131492ثبت و سند مالکیت به شماره 652360
صادر و تس��لیم گردیده اس��ت .دفتر امالک بیش از این حکایت��ی ندارد،لذا
به اس��تناد ماده  120اصالحی قانون ثبت ،مراتب ی��ک نوبت آگهی و متذکر
میگردد،هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی
به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت
به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهدشد.
بشیرپاشایی -ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد-م الف 704

مفقودی
س�ند س�واری خ�ودرو پرای�د س�فید م�دل  ۱۳۹۶به
ش�ماره پلاک ۱۱۶س  ۵۳ای�ران  ۵۹ب�ه ش�ماره
شاس�ی  NAS411100h3391997ب�ه ش�ماره موتور
 M13/5978132مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
گلستان
میباشد.
مفقودی

استردادسارقانبانكملي
ازطريقاينترپلانجامشد

ب�رگ س�بز و کارت ماش�ین وان�ت زامی�اد آب�ی
روغن�ی م�دل  1390ب�ه ش�ماره انتظام�ی  24ای�ران 636
ص  74و ب�ه ش�ماره موت�ور  605862و ب�ه ش�ماره شاس�ی
 NAZPL140TB0325471مفقود شده و از درجه اعتبار
ساقط است.
تبریز

چشم انتظار پسرم هستم
متهم ديگري كه به آغوش خانوادهاش بازگش��ت،
زن ميانسالي است كه  14سال قبل در یک درگيري
خواهرزادهاش را به قتل رساندهبود .وي از اينكه قرار
بود تا ساعتي ديگر آزاد شود ،خيلي خوشحال بود.
براي ديدن پسرش كه قرار بود به دادسرا بيايد و او
را با خود ببرد ،بيقراري ميكرد .بيقرارياش باعث
شد كه در همان جلسه قاضي ش��هرياري با پسر او
تماس بگيرد و از او بخواهد سريعتر به دادسرا بياید.
پسر جوان وقتي وارد شد و مادرش را آزاد ديد ،مات
و مبهوت ماندهبود كه مادرش را در آغوش كش��يد
و هر دو يك دل س��ير گريه كردند .زن آزاد ش��ده
گفت 15«:س��ال قبل  2ميليون تومان به خواهرم
قرض دادم تا پسرش را داماد كند ،اما او پول مرا پس
نداد .يك سال بعد يعني سال  87به خانهاش رفتم
كه با هم درگير شديم .پسرش از پشت موهاي مرا
گرفتهبود و ميكش��يد و خواهرم سر پيك نيكي به
طرفم پرت كرد كه به سر مادرم برخورد كرد .خيلي
عصباني ش��دم و با چاقو ضربهاي به پس��ر خواهرم
زدم .در اين مدت در زندان خيلي اذيت شدم و هر
روز و شب در انتظار مرگ بودم و حتي نتوانستم در
عزاي شوهرم و يكي از فرزندانم كه در دوران حبس
از دس��ت داده بودم ،ش��ركت كنم ،اما االن كه آزاد
شدهام خيلي خوشحالم .من به يكي از زندانيان قول
دادهام كه براي گرفتن رضايت پيش اوليايدم بروم
و تالش كنم او هم از مرگ نجات پيدا كند .هميشه
كابوس مرگ همراهم بود و االن شيريني آزادي را
چشيدم ،نميتوانم آن را شرح دهم و فقط از خيرين

رضايت نشدهبودند.
شرمنده مهماننوازي ايرانيان هستم
يكي از متهماني كه بخشيده شد ،مرد  39ساله افغان
بود كه  17سال قبل در حادثهاي زن ايراني را به قتل
رساندهبود .بخشش اين متهم كه در ايران هيچ كسي
را به جز خدا نداشت ،انسان دوستي ايرانيان را به رخ
جهانيان كشيد .وي در اين مدت حتي يك نفر هم به
مالقاتش نرفتهبود ،اما خيرين و ياران صلح به كمك
او رفته بودند و تالش كردند و در نهايت از اوليايدم
رضايت گرفتند.
متهم گفت «:مدتي قبل از حادثه با زن تنهايي آشنا
شدم .مدتي كه گذشت متوجه ش��دم پولهايم گم
شدهاست .به آن زن مظنون ش��دم .سر اين موضوع
مش��اجره كرديم كه كنترل رفتارم را از دست دادم
و حادثه اتف��اق افتاد .در اين مدت ك��ه زندان بودم،
زندانبانهاي ايراني با من خيلي خوب رفتار ميكردند
و با اينكه به جرم قتل در زندان بودم ،اما باز هم شاهد
مهماننوازي آنها بودم .من كس��ي را نداشتم كه به
مالقاتم بيايد و حسرت يك مالقات به دلم ماند ،اما
وقتي فهميدم كه خيرين ايراني براي آزادي من پول
جمع ميكنند ،باورم نش��د تا اينك��ه امروز فهميدم
واقعيت دارد و االن شرمنده همه ايرانيها هستم».
وي ادامه داد« :تمامي اعض��اي خانوادهام وقتي 15
سال داش��تم در جنگ با طالبان كشته شدند و من
هم كه دختر عمويم را نام��زد كردهبودم براي كار به
ايران آمدم ،اما مرتكب قتل شدم .االن كه آزاد شدهام
ميخواهم به افغانستان بروم و با دختر عمويم كه خبر
دارم هنوز ازدواج نكردهاست ،ازدواج كنم».

تشكر ميكنم .ميخواهم پس از آزادي سرپرستي
دو كودك بيسرپرس��ت را به عهده بگيرم و از آنها
نگهداري كنم».
بخشش مرد كاميوندار
يكي از متهمان مرد ميانسالي بود كه  14سال قبل با
كاميونش در نزديكي ميدان آزادي تهران به صورت
عمدي مرد موتور س��واري را در تصادف رانندگي به
قتل رساند .متهم پس از دستگيري راهي زندان شد
و  14س��ال در انتظار چوبه دار ب��ود و چند باري هم
پاي چوبه دار حاضر ش��دهبود ،اما با تالش تيم صلح
و سازش دادس��راي امور جنايي تهران و گروه ياران
صلح موفق به گرفتن مهلت ش��د تا اينكه سرانجام
تالشهاي تيم صلح و سازش نتيجه داد و اوليايدم
پس از گرفتن ديه ،وي را بخشيدند و در نهايت صبح
ديروز وي آزاد شد و به آغوش خانوادهاش بازگشت.
اشك شوق
لحظ��ه آزادي م��رد كاميوندار كه با حضور همس��ر
و دخت��ران و دام��ادش همزمان ش��د ،لحظهاي به
يادماندني ش��د .س��اعتي قبل از آزادی ،گروه ياران
صلح به خان��واده متهم تلفني اط�لاع دادهبودند كه
پدرشان ساعتي ديگر دوران حبسش براي هميشه
تمام ميشود و در دادسراي امور جنايي تهران آزاد
ميشود و آنها را به دادسراي امور جنايي تهران دعوت
كردهبودند.
هن��وز دس��تبند در دس��تان مته��م بود ك��ه خبر
رس��يد اعضاي خانواده متهم براي ديدن پدرش��ان
لحظهش��ماري ميكنند .وقتي در س��الن به دستور
قاضي محمد ش��هرياري باز شد همس��ر ،دختران و

»ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ«

ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺍﻯ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺷـﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖﺁﺏﻭﻓﺎﺿﻼﺏ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥﺭﺿﻮﻯ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ www.setadiran.ir

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﻗﺒﻠﻰ  ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎﻯ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ  .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  1401/04/13ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺭﺩﻳﻒ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﺎﺭ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ

1

ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﭘﻚ ﻣﺎژﻭﻝ ﻫﺪ
ﺍﺳﭙﻴﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ Gcmss
)(head spase

2001001446000127

 15.000.000.000ﺭﻳﺎﻝ
) ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ (

) 750.000.000ﺭﻳﺎﻝ(
ﻫﻔﺘﺼﺪﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰwww.abfakhorasan :

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
برابررای ش��ماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۰۴۷هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت
ملک فریم��ان تصرف��ات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آق��ای علی نیازی نعم��ان فرزند
محمدعیس��ی به ش��ماره شناس��نامه۲۹۰صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی
بمساحت۸۲۵۴،۱۲۲مترمربع پالک ۱فرعی از ۳۳۶اصلی واقع دربخش۵ازمحل مالکیت
رس��می متقاضی محرزگردیده اس��ت.لذابمنظور اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله
۱۵روزآگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره
تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای م��دت مذکوروعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت دوم۱۴۰۱،۴،۲۹:
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۱،۴،۱۵:
محمدرضا رجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان
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«آگهی فقدان سند مالکیت »
نظر به اینکه آقای حسینعلی جوان به استناد اوراق استشهادیه جهت دریافت
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است  ،سند
مالکیت ششدانگ پالک  398فرعی از  6فرعی از  -52اصلی بخش نه مشهد
 ،به علت جابه جایی مفقود گردیده اس��ت.با بررسی دفتر امالک معلوم شد ،
مالکیت نامبرده در ذیل شناس��ه الکترونیک 139720306271007200
ثبت وس��ند مالکیت به ش��ماره  463042ب  95صادر گردیده است .دفتر
امالک بیش از این حکایتی ندارد،لذا به استناد ماده  120اصالحی قانون ثبت
،مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد،هرکس نسبت به ملک مورد آگهی
معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد،بایستی
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل
سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند
مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم
آن به متقاضی اقدام خواهدشد.
بشیرپاشایی -ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد-م الف 703

داماد متهم كه بچه شيرخواري هم در دست داشت با
گل و شيريني وارد شدند .اشك شوق از ديدگان همه
جاري شد و پدر دخترانش را به آغوش گرفت و نفس
راحتي كشيد و همه گريهكنان او را دوره كردهبودند.
لحظه شيريني بود و همه اشك شوق ميريختند.
پدرم به مالقاتم نيامد
يكي ديگر از متهمان آزاد شده مرد جواني است كه
سال  86در حادثهاي مادر و خواهرش را در پاكدشت
ورامين به قتل رس��اندهبود .به گفته متهم در دوران
حبسش هيچ كسي و حتي پدرش هم به مالقات او
نرفتهبود .او از اينكه آزاد ش��دهبود ،خيلي خوشحال
بود ،اما نگران بود چون جاي��ي براي زندگي و كاري
براي درآمد نداش��ت كه يكي از خيري��ن اعالم كرد
ب��راي او كار آبرومندانهاي فراهم كردهاس��ت .متهم
قرار بود قصاص شود ،اما با تالش تيم صلح و سازش،
اوليايدم راضي به گرفتن ديه شدند و خيرين هم ديه
او را فراهم كردند.
باورم نميشود آزاد شدهام
پنجمين زنداني هم مرد جواني اس��ت كه در تاريخ
نهم مهرماه س��ال  85در درگيري همس��رش را به
قتل رس��اندهبود .متهم ميگفت باورش نميش��ود
كه آزاد شدهاس��ت ،چون خانواده همسرش هميشه
درخواست قصاص داش��تند .وي گفت « :من تجربه
تلخي از زندگيام دارم و  16س��ال از بهترين دوران
زندگيام را در زندان سپري كردم و از همه ميخواهم
هنگام درگي��ري عصبانيت خود را كنت��رل كنند تا
زندگيشان سياه نشود .االن خوشحالم آزاد شدهام و
قصد دارم گذشتهام را جبران كنم».

امورمشترکینوتوزیع

روزنامه جوان
88498476

شرکت تعاونی مصرف آموزشگاه نظامی جواد االئمه
شماره ثبت43260
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

(ع)

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی نوبت اول که در ساعت 8صبح
روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15در محل محل مسجد پادگان به نشانی لواسان  ،خیابان امام
خمینی  ،پادگان آموزشی جواد االئمه (ع) نزاجا تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .
توجه  :در صورتیکه هریک از اعضا نتواند در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده حضور یابد می
تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار
واگذار کند  .تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رای
خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگی تام االختیار با امضای بازرس  /یا امضای عضو هیئت
مدیره تعاونی خواهد بود  .بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف  2روز
از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و
کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین  ،عضویت
متقاضی و اهلیت نماینده  ،برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه طرفین(عضویت
متقاضی و اهلیت نماینده)برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورور به مجمع
عمومی برای نماینده صادر گردد .
ضمنا یاد آوری میشود این مجمع باحضور اکثریت اعضاء (نصف  )1+رسمیت می یابد و تصمیماتی
که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء (اعم از غایب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود .
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس /بازرسان
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال منتهی به  1400/12/29و بودجه
سال جاری 1401
 -3انتخاب بازرس/بازرسان (اصلی و علی البدل)
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعاونی
داوطلبان تصدی سمت بازرسی به موجب ماده ( )9دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته
از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند .
 هیئتمدیره

