
14
88498435سرويس  حوادث

 يک ش��نبه 5 تی��ر 1401 | 26 ذی القع��ده 1443 || روزنامه جوان |  شماره 6515 

ويراني مقابل چشم ناظران
وارد شدن خسارت به س��اختمان هايي که در همسايگي بناهاي در 
حال ساخت قرار دارند، بخشي از آسيب هايي است که همواره در حال 
وقوع است. آوار شدن س��اختمان متروپل در آبادان و برجاي ماندن 
خسارت هاي جاني، مالي و حيثيتي فراوان عيان کرد که همواره امکان 
بروز تخلف از مسير قانون ميسر بوده است. بنابراين رفتار سازندگاني را 
که مسير قانوني براي ساخت و ساز طي مي کنند،  را نمي شود به منزله 
رعايت شئون انساني شان هم تلقي کرد. رعايت شئون انساني زماني 
علني مي شود که سازندگان بناها به حقوق همسايگان احترام بگذارند 
و امنيت رواني و جاني آنه��ا را به گونه اي تأمين کنند که گويا اعضاي 

خانواده شان در چنين مکان هايي ساکن هستند. 
وقتي سازنده اي ش��روع به گودبرداري براي احداث يک بنا مي کند، 
امنيت رواني همسايه ها، به خصوص اگر  ساکن بناهاي قديمي باشند 
با خطر مواجه مي شود.   وقتي س��ازندگان به راحتي مي توانند چشم 
ناظران را با پرداخت رش��وه به روي تخلف ها ببندند، چه سازوکاري 

مي تواند امنيت رواني شهروندان را تضمين کند؟
اگر عبارت »حادثه به دلي��ل گودبرداري« را در يک��ي از موتورهاي 
جس��ت وجو دنبال کنيد، ليس��ت بلندبااليي از حوادثي که به وقوع 
پيوسته اند  منتشر مي شود. حوادثي که پيامدهاي جاني و مالي زيادي 
به دنبال داش��ته، اما مانع از تکران آن نشده اس��ت. يکي از تلخ ترين 
اتفاق ها چند سال قبل در خيابان طاهري يافت آباد رقم خورد، جايي 
که چهار عضو يک خانواده ميان آوار جانشان را از دست دادند. صاحب 
خانه مردي به نام قهرمان بود که بارها به دليل گودبرداري کنار خانه اش  
به سازنده و شهرداري تذکر داده بود، اما کسي به هشدار او توجه نکرد 
تا اينکه در نيمه  شبی، خانه بر سر خودش و خانواده اش آوار شد و چهار 
عضو خانواده اش را از دست داد. پرسش هاي اساسي اين بود که چرا 
شهرداري با وجود ناامني هاي عيان به سازنده اجازه فعاليت داد؟ چرا 
مهندسان نظام مهندسي به زعم عيان بودن تخلف، مانع فعاليت فرد 

متخلف نشدند؟ 
با وجود اينکه به چنين پرسش هايي پاسخ داده نشد، اما اين سؤاالت 
همچنان وجود دارد که چرا در کوچه  پس کوچه هاي شهر، آن هم مقابل 

چشم مردم و در مأل عام چنين تخلف هايي در حال بروز است؟
سازندگاني که به اين شيوه جان و مال ش��هروندان را با خطر مواجه 
مي کنند، حتماً پشت شان به جايي گرم اس��ت. آنها اطمينان دارند 
در صورت از دست رفتن جان همس��ايه ها در بدترين حالت به اتهام 
قتل غيرعمد تحت پيگرد قرار مي گيرند و بيمه ها هم خسارت هاي 
وارد ش��ده را جبران خواهند کرد و آنها همچنان به حيات خود ادامه 
خواهند داد. اينکه ساختار قانوني بايد به وظيفه اش مقابل تخلف هاي 
عيان عمل کند، بديهي ترين انتظاري است که وجود دارد، اما وقتي 
حادثه اي  به وقوع مي پيوندد مشخص مي شود به توقعات اجتماعي 

وقعي  گذاشته  نمی شود!

نجات پيرزن و کودک
 از زير آوار گودبرداری همسايه

گودب�رداري کنار س�اختمان قديمي منجر به ويران ش�دن 
س�اختمان همس�ايه و گرفت�ار ش�دن زن�ي س�الخورده و 
کودکي خردسال ش�د که با تالش امدادگران نجات يافتند. 
به گزارش »جوان«، جالل ملکي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
گفت که ساعت ۶:۱۱ صبح روز گذشته، آتش نشانان دو ايستگاه از 
آوار شدن ساختمان دو طبقه قديمی در خيابان ابوفاضل حوالي 
خيابان ۱7 ش��هريور باخبر و در محل حاضر ش��دند. بررسي ها 
نشان داد، خانه قديمي ۶0 متري که در زمين کنار آن عمليات 
گودبرداري انجام شده بود، ويران شده است. شاهدان گفتند که 
۱3 تبعه افغان در ساختمان قديمي ساکن بودند که ۱۱ نفر موفق 
به نجات خود شده اند، اما زني س��الخورده و يک کودک هشت 
ساله همچنان زير آوار گرفتار هس��تند. امدادگران بعد از ايمن 
کردن محل، موفق شدند دو مصدوم را از ميان آوار خارج و راهي 
بيمارستان کنند. سخنگوي آتش نشاني تهران درباره علت حادثه 
گفت: قديمی بودن ساختمان و گودبرداری انجام شده، منجر به 

بروز حادثه شده است.

قتل مرد ناشناس
   نزديكي پاتوق معتادان 

تحقيقات پليس پايتخت براي بازداش�ت قاتل مردي ناشناس   حوالي پاتوق 
معتادان  جريان دارد. 

به گزارش »جوان«، س��اعت 5 صبح روز جمعه س��وم تير، قاضي ساسان غالمي، 
بازپرس ويژه قتل دادس��راي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران کالنتري 
بازار از قتل مرد جواني با خبر و همراه تيمي از کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 
راهي محل شد.  تيم جنايي در نزديکي پاتوق معتادان با جسد مرد ناشناسي حدوداً 
30 ساله روبه رو شدند که با دو ضربه چاقو به قتل رسيده بود. بررسي ها حکايت از 
آن داشت به احتمال زياد مقتول در درگيري با مرد قاچاق فروشي به خاطر خريد 
و فروش مواد به قتل رسيده اس��ت.  مرد کارتن خوابي گفت: » ساعتي قبل صداي 
درگيري به گوشم رسيد و همراه تعدادي از کارتن خواب ها نزديک صدا رفتيم و با 

ديدن جسد خونين اين مرد، موضوع را به پليس خبر داديم.«
همزمان با انتقال جسد به پزشکي قانوني براي شناسايي هويت مقتول، مأموران در 

تالشند با شناسايي و دستگيري عامل قتل، راز اين حادثه را بر مال کنند. 

يک کشته در زمين لرزه کيش
وق�وع زمين ل�رزه 5/6 ريش�تري در بن�در چ�ارک، م�رگ جوان�ي 
21 س�اله را در جزي�ره کي�ش رق�م زد و 31 زخم�ي ه�م برج�ا گذاش�ت. 
زلزله  5/۶ ريشتري صبح روز گذشته در بندر چارک از توابع بندرلنگه در استان هرمزگان 
اتفاق افتاد. همزمان با وقوع اين حادثه، تيم هاي امداد در محل حاضر شدند. مديرکل 
مديريت بحران هرمزگان اعالم کرد کانون اصلی زلزل��ه داخل دريا و حدفاصل بندر 
چارک و جزيره کيش بوده است. از جزيره کيش خبر رسيد، جواني 2۱ ساله به دليل 
ترس ناشی از زلزله از طبقه سوم ساختمان مسکوني به پايين سقوط کرد و جانش را از 

دست داد. همچنين 3۱ نفر در جريان حادثه مصدوم و راهي بيمارستان شدند.

  آرمين بينا 
پس�ري ک�ه مته�م اس�ت ب�ا همدس�تي م�ادرش، پ�در 
صحنه س�ازي  ب�ا  رسانده اس�ت،  قت�ل  ب�ه  را  خ�ود 
ش�د.  بازداش�ت  ک�ه  داش�ت  را  پلي�س  فري�ب  قص�د 
به گزارش »جوان«، اوايل خرداد امس��ال زن ميانسالي همراه پسر 
22 س��اله اش در يکي از ش��هرهاي اطراف تهران سراسيمه به اداره 
پليس رفت و از گم ش��دن ناگهاني شوهر 52 س��اله اش به نام بهرام 

شکايت کرد. 
شاکي در توضيح ماجرا گفت: » شوهرم امروز صبح براي  خريد راهي 
تهران شد و قرار بود عصر به خانه برگردد، اما وقتي دير کرد با تلفن 
همراهش تماس گرفتم که جواب نداد. ساعتي بعد هم تلفن همراهش 
خاموش شد و از آن س��اعت به بعد از او خبري نداريم و االن نگرانيم 

براي او اتفاق بدي رخ داده باشد.«
   کشف جسد 

با شکايت زن ميانس��ال، تيمي از مأموران پليس به دستور بازپرس 
پرونده تحقيقات خود را براي پيدا کردن مرد گمشده آغاز کردند. 

بررس��ي هاي مأموران نش��ان داد بهرام روز حادثه اص��اًل به تهران 
نرفته اس��ت و به طرز مرموزي در همان شهر محل سکونتش ناپديد 
شده اس��ت. در حالي که مأموران پليس هيچ ردي از مرد ميانس��ال 
پيدا نکرده بودند، به مأموران پليس تهران خبر رسيد، خانواده مرد 
گمشده در بيابان هاي اطراف تهران جسد مردي را پيدا کرده اند که 
قسمتي از بدنش توسط جانوران خورده شده است، اما شباهت زيادي 

به بهرام دارد. 
بدين ترتيب جسد به دستور بازپرس دادس��راي امور جنايي تهران 
براي شناسايي به پزشکي قانوني تهران منتقل شد و آزمايشات نشان 

داد جسد متعلق به مرد گمشده است. 
از سوي ديگر، تيم پزشکي متوجه آثار ش��يار و کبودي روي گردن 
مقتول شد که حکايت از آن داشت وي در مکان ديگري بر اثر فشار بر 
عناصر حياتي گردن به قتل رسيده است و عامل يا عامالن قتل جسد 

را در بيابان هاي اطراف تهران رها کرده اند. 
   ردپاي پسر ناخلف 

بررس��ي هاي مأموران پليس نش��ان داد پس از حادثه پسر مقتول 
به خان��واده اش و پدر بزرگش ک��ه بي تابي مي کرده پيش��نهاد داده 
در بيابان هاي اطراف تهران جس��د پدرش را جس��ت وجو کنند و او 
احتمال داده پ��درش تصادف کرده و عامل تصادف هم جس��د را به 
بيابان هاي اطراف تهران برده و رها کرده باشد.در نهايت هم ساعتي 
پس از جست وجو، جسد پدرش را همراه خانواده اش کشف مي کند. 
در تحقيقات بعدي هم مش��خص ش��د مقتول مدتي پيش با پسر و 
همس��رش اختالف داشته اس��ت و حدود يک ماه قبل هم به خاطر 
اينکه پسرش مبلغ ۱0 ميليون تومان بدون اجازه از کارتش برداشت 

کرده بود،  درگيري داشته است. 
بدين ترتيب مأموران به پسر مقتول مشکوک شدند و وي را به عنوان 

مظنون بازداشت کردند. 
   قتل با همدستي مادر 

مته��م ابتدا ب��ا تناقض گويي قص��د فريب مأم��وران را داش��ت، اما 
وقتي با مدارک و ش��واهد روبه رو ش��د، به قتل پدرش با همدستي 

مادر48ساله اش اعتراف کرد. 
متهم گف��ت: » پدر و مادرم مدت��ي بود با هم اختالف داش��تند و 
هميشه در خانه با هم مشاجره لفظي و گاهي هم درگيري داشتند. 
مادرم هميش��ه از پدرم بد مي گفت و مرا نس��بت به پدرم بدبين 

مي کرد و از طرفي هم پدرم به من پول نمي داد. 
دوستانم و بستگانم همه موتورسيکلت هاي گران قيمت داشتند، 
اما پدرم براي من نمي خريد. يک م��اه قبل بدون اجازه از کارتش 
پول برداش��ت  کردم که با هم درگير شديم و مرا تحقير کرد. پس 
از اين، حرف هاي مادرم روي من خيلي تأثير گذاشت تا اينکه دو 
نفري نقشه قتلش را طراحي و اجرا کرديم. شب حادثه وقتي پدرم 
خوابيد، من پاهاي او را نگه داشتم و مادرم او را خفه کرد و بعد هم 
جس��دش را به بيابان هاي اطراف تهران برديم و رها کرديم. « وي 
ادامه داد: » پس از اين، پدر بزرگم خيلي بي تابي مي کرد و من براي 

او نقش بازي مي کردم تا اينکه تصميم گرفتم اين بار نقش ديگري 
بازي کنم و به پدر بزرگم گفتم احتماالً پدرم در راه تهران تصادف 
کرده و جس��دش در همان حوالي رها شده اس��ت. مي خواستم با 
کش��ف جس��د پدرم، پدر بزرگم را از انتظار رهايي دهم که دست 
خودم رو شد.« با اعتراف پسرناخلف، مأموران  مادر وي را دستگير 
کردند و وي نيز در بازجويي ها اظهارات پس��رش را تأييد و به قتل 

شوهرش اعتراف کرد. 
دو متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران پليس شهر 

محل حادثه قرار گرفتند. 

مفقودى
بـرگ سـبز و كارت خودرو پـژو پارس  مـدل 1400 
بـه شـماره شاسـى mh613168  و شـماره موتور 
124k1580950 و پالك ايـران 34-511ن69 به نام 
باقر ديلمى  با كدملى 5270099391 مفقود شده و از 
شيراز درجه اعتبار ساقط است. 

مفقودى
برگ سـبز خودرو سوارى سيستم سـيتروئن تيپ زانتيا 
SX به رنگ نقره اى متاليك مدل 1384  به شـماره موتور 
00426736  و شماره شاسى s1512284124856  و شماره 
شـهربانى ايران73- 234ب91 به نام مجتبى پرندآور به 
شـماره ملى 2471652026 مفقود شده و از درجه اعتبار 
شيراز ساقط است.  

برابر آراى صـادره هيات هـاى موضوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود، در اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 

ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
 رديف 1 - رأى شماره 2062 – 1400/8/13 آقاى مهدى حسينى فرزند مصطفى به شماره 
شناسنامه 510 صادره سربند به شـماره ملى 062942738 شش دانگ يك باب عمارت 
به استثناء بهاى ثمنيه اعيانى به مسـاحت 86/15 متر مربع پالك 2234 اصلى واقع در 
بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت سهم االرث محمد و احمد 
و بتول همگى شهرت عراقى و سكينه خانم دره باغى از على اكبر عراقى و مالكيت شهناز 

و مولود و عذرى همگى عراقى.
 رديف 2- رأى شماره 147 1401/1/20 آقاى حسين صيدى فرزند اميرحسين به شماره 
شناسنامه 4 صادره به شماره ملى 0622055399 در شش دانگ يك باب مغازه به استثناء 
بهاى ثمنيه اعيانى به مساحت 41/25 مترمربع پالك 1388 اصلى واقع در حومه بخش 2 

اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت ابراهيم خوبياريان.
 رديف 3 - رأى شـماره 335 – 1401/2/6 آقاى محمدصادق شهرجردى فرزند ابراهيم 
به شماره شناسـنامه 1 صادره اراك به شـماره ملى 0533865931 شش دانگ يك باب 
عمـارت به مسـاحت 278/6 مترمربع پـالك 31 اصلى واقـع در حومه بخـش دو اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدرضا چراغى .
 رديف 4 - رأى شـماره 389 – 1401/2/17 آقـاى محمدرضا نجفـى فرزند محمدعلى 
به شماره شناسـنامه 725 صادره اراك به شـماره ملى 0535046863 - در شش دانگ 
يك باب عمارت مساحت 195/71 مترمربع پالك 3868 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه 

بخش دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمود آگلى.
 رديف 5 - رأى شماره 390 – 1401/2/17 آقاى اسـداله رضايى فرزند ذبيح اله به شماره 
شناسنامه 8 صادره به شماره ملى 0533864577 در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك 
باب عمارت به مساحت 138/51 مترمربع پالك 4530 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك 

خريدارى از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
 رديف 6 - رأى شـماره 391 –1401/2/17 آقاى محسـن ايوبى فرزند حسين به شماره 
شناسـنامه 2 صادره اراك به شـماره ملى 0534177697 در يك دانگ و نيم مشـاع از 

شـش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 138/51 مترمربع پالك 4530 اصلى واقع در 
بخش حومه دو اراك خريدارى از محل مالكيت مشاعى متقاضى.

 رديف 7- رأى شـماره 392 –1401/2/17 آقاى حسـن ايوبى فرزند حسـين به شماره 
شناسـنامه 561 صادره اراك به شـماره ملى 0530957876 يك دانگ و نيم مشـاع از 
شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 138/51 مترمربع پالك 4530 اصلى واقع در بخش 

دو اراك خريدارى از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
 رديـف 8- راى شـماره 393 –1401/2/17 آقـاى على رضا مؤمـن زاده فرزند عزت  اله 
به شماره شناسـنامه 486 صادره به شـماره ملى 3932168518 در شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 150/04 مترمربع پالك 316 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش حومه دو 

اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت نيره حاج محمدولى .
 رديف 9 - رأى شماره 394 – 1401/2/17 خانم محترم متقى كزازى فرزند عبدالحسين 
به شماره شناسـنامه 225 صادره اراك به شـماره ملى 05327447178 در شش دانگ 
يك باب عمارت به مساحت 395/85 مترمربع كه مقدار 293/30 متر مربع آن در حريم 
رودخانه است پالك 570 فرعى از يك اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت مرادعلى اميرى كرهرودى .
 رديف 10 - رأى شـماره 395– 1401/2/17 آقاى مجيد آخوندى سنجانى فرزند هادى 
به شماره شناسنامه 50 صادره به شماره ملى 0534019242 در شش دانگ يك باب عمارت 
به مساحت 408/50 مترمربع پالك 3254 فرعى از 2 اصلى واقع در حومه بخش دو اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت صالحه على محمدى.
 رديف 11- رأى شماره 423 – 1401/2/19 آقاى محمدحسين تاج آبادى فراهانى فرزند 
اكبر به شماره شناسـنامه 2 صادره به شـماره ملى 0534077749 شش دانگ يك باب 
عمارت به مساحت 72/62 متر مربع پالك 8 فرعى از 4448 اصلى واقع در بخش دو اراك 

از محل مالكيت مشاعى متقاضى.
 رديف 12- رأى شماره 448 – 1401/2/25 آقاى محمود كمانى فرزند ميرزآقا به شماره 
شناسـنامه 225 صادره از قورچى باشى به شـماره ملى 0558086462 شش دانگ يك 
قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 15799/60 مترمربع 23 اصلى واقع در حومه بخش دو 

اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت رمضانعلى مظاهرى.
تاريخ انتشار نوبت اول: يكشنبه 1401/4/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/4/20
رئيس ثبت منطقه دو اراك – على اكبر اسماعيل

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى (نوبت 13)

م. الف:273

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

برابر رأى صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سـند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض خانم فاطمه مهاجر به شـماره شناسـنامه 2110277564 به شماره 
ملـى 2110277564 صادره از گـرگان فرزند قاسـم متقاضى كالسـه پرونده 
1400114412001000869 در شـش دانگ يك قطعه زمين كه در  آن احداث بنا 
شده اسـت به مسـاحت 488,23 مترمربع قسـمتى از پالك 3 اصلى واقع در 
اراضى اوزينه بخـش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبـق راى صادره حكايت از 
تصرفات متقاضى دارد. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسبت به رأى صادره فوق الذكر 
اعتراض داشـته باشـند مى توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهى 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 و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1401/4/5              تاريخ انتشار نوبت دوم: 21/ 1401/4
حجت اله تجرى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

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

برابر رأى صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سـند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعـارض آقـاى /خانـم اميرحسـين مهاجـر به شناسـنامه 2110862513 
كدملى 2110862513 صادره از گرگان فرزند قاسـم متقاضى كالسـه پرونده 
1400114412480000940 در شـش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده است به مسـاحت 190,94 مترمربع قسـمتى از پالك از 3 اصلى واقع در 
اراضى اوزينه بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبـق رأى صادره حكايت از 
تصرفات متقاضى دارد. لذا به منظور اطـالع 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 باشـند مى توانند از تاريخ انتشـار 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 و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند
تاريخ انتشار نوبت اول:  1401/4/5              تاريخ انتشار نوبت دوم: 21/ 1401/4
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 آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر رأى صادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض آقاى /خانم صديقه خراسـانى به شـماره شناسـنامه 26 و كدملى 
2122198508 صـادره از گـرگان فرزنـد عبـاس متقاضـى كالسـه پرونده 
1400114412001000970 در شـش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده است به مسـاحت 230 مترمربع قسمتى از پالك 3 اصلى واقع در اراضى 
اوزينه بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت از تصرفات 
متقاضى دارد. لذا به منظور اطالع 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 از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسـليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1401/4/5              تاريخ انتشار نوبت دوم: 21/ 1401/4
حجت اله تجرى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

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

برابر رأى صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و سـاختمان هاى فاقد سـند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض خانم زهراسـادات حاجى ميرقاسـمى به شماره شناسـنامه 402 به 
شـماره ملى 2121941381 صادره از گرگان فرزند سـيدجواد متقاضى كالسه 
پرونده 1400114412001000662 در شش دانگ يك قطعه زمين كه در  آن احداث 
بنا شده است به مسـاحت 102 مترمربع از پالك 108 اصلى واقع در اراضى باكر 
محله بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبـق 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 نسـبت 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 و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواسـت خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1401/4/5              تاريخ انتشار نوبت دوم: 21/ 1401/4
حجت اله تجرى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو گرگان

  صحنه سازي حسین فصیحی
براي فرار  از اتهام قتل پدر 

  جالل مهرگان 
حکم قصاص مردي که از دو سال قبل به اتهام قتل همسرش 
در بازداش�ت به س�ر مي برد،  در ديوان عالي کشور تأييد شد.

به گزارش »جوان«، صبح روز ده��م آذرماه 99، مردي به مأموران 
پليس شهرستان پاکدشت خبر داد همسرش مهسا گم شده است. 
مرد جوان که نيما نام داشت، گفت صبح امروز وقتي از خواب بيدار 
شدم، همس��رم در خانه نبود. تصور کردم براي خريد خانه را ترک 
کرده، اما دست نوشته اي پيدا کردم که من را نگران کرد. او نوشته 
بود براي خودکشي از خانه بيرون مي رود. بعد از خواندن نامه تصميم 

گرفتم از پليس درخواست کمک کنم.
مرد جوان وقتي مورد تحقيق بيش��تري قرار گرفت، حرف هايش 
را تغيير داد. نيما مدعي شد همسرش سابقه بيماري رواني دارد و 
احتماالً براي پايان دادن به زندگي اش از خانه بيرون رفته است. وقتي 
مأموران پليس آثار جراحت را روي دست هاي شاکي ديدند، احتمال 
دادند او رازي را از پليس پنهان کرده باشد. بعد از آن بود که نيما به 
قتل همسرش اعتراف کرد. او گفت: من و مهسا چند سال قبل ازدواج 
کرديم و از آن زمان با هم اختالف داشتيم. اختالف هاي ما هر روز 
بيشتر مي شد تا اينکه شب حادثه با هم مشاجره کرديم. من عصباني 
شدم و او را با شال خفه کردم. بعد جسد را در کيسه زباله گذاشتم و 
به حاشيه شهر بردم و دفن کردم. سپس قصد داشتم با صحنه سازي، 
پليس را فريب بدهم که گرفتار شدم. با اطالعاتي که متهم در اختيار 
پليس قرار داد، مأموران موفق شدند جسد را در حالي که شالي به دور 

گردنش پيچيده بود، کشف و به پزشکي قانوني منتقل کنند. گزارش 
پزشکي قانوني هم تأييد کرد علت مرگ، خفگي است. با کامل شدن 
تحقيقات، بازپرس نيما را به اتهام قتل مجرم شناخت و پرونده براي 
بررسي به شعبه دوم دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاده شد. 
بعد از اينکه نماينده دادستان از کيفرخواست دفاع کرد، اولياي دم 

براي دامادشان درخواست قصاص کردند.
در ادامه متهم به درخواست قاضي در جايگاه قرار گرفت و اتهامش 
را قبول کرد، اما مدعي شد حادثه به صورت اتفاقي رقم خورده است. 
متهم توضيح داد: قبل از حادثه داشتم با همسرم شوخي مي کردم. 
شالي را که به دور گردن داشت، گرفته بودم و مي کشيدم. خودش 
هم مي دانست که دارم شوخي مي کنم و مي خنديد، اما نمي دانم 
چطور شد که خنده اش بند آمد. بعد ديدم که حالش بد شد و از نفس 
افتاد. من قصد کشتن او را نداشتم و حادثه کامالً اتفاقي رقم خورد، 
چراکه راضي به مرگ او نبودم. بعد از مطرح شدن اين ادعا، پرونده 
بار ديگر در دادسرا مورد بررسي قرار گرفت، اما ادعاي متهم اثبات 
نشد و او بار ديگر مقابل هيئت قضايي حاضر شد. هرچند متهم بار 
ديگر مدعي شد که حادثه ناخواسته رقم خورده است، اما دفاعيات 
او از سوي هيئت رسيدگي کننده پذيرفته نشد. هيئت قضايي بعد از 
شنيدن آخرين دفاع متهم و وکيل او وارد شور شدند و رأي به قصاص 
او دادند. رأي صادر شده با اعتراض متهم در ديوان عالي کشور بررسي 
شد. قضات ديوان عالي کشور بعد از بررسي اوراق پرونده، رأي دادگاه 

را تأييد کردند و نيما در يک قدمي طناب دار قرار گرفت.

داماد خشمگين به يک قدمي طناب دار رسيد


