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یادداشت

شلیکبهامنیت

سردار حسین رحیمی*
پلی��س همواره ب��ه عنوان
برقرارکننده نظم و حافظ
امنیت در تالش اس��ت به
امنیت فیزیک��ی ،روانی و
احساس امنیت در جامعه
خدشهای وارد نش��ود ،اما
متأسفانه شاهد افزایش میزان گستاخی
مجرمان نسبت به پلیس هستیم ،این در
حالی است که ش��لیک به پلیس ،یعنی
شلیک به قلب تپنده امنیت در جامعه.
حمل سالح چه سالح س��رد و چه گرم،
آن هم به صورت غیرمجاز ،مجازاتهایی
به دنب��ال دارد که در قانون به آن اش��اره
شده اس��ت ،اما موضوع مورد بررسی این
یادداش��ت عالوه بر حمل غیرمجاز انواع
سالح سرد و گرم ،جسارت استفاده از آن
مقابل پلیس است .متأسفانه در سالهای
اخیر ،س��هولت دسترس��ی و تهیه انواع
س�لاح موجب ش��ده دود این بیقانونی
و هنجارش��کنی به چش��م پلیس برود و
برخی نیروهایش در مواجهه با مجرمان
به شهادت برس��ند .نگهداری و استفاده
از س�لاح گرم و اتفاقات ناگواری مانند به
شهادت رس��اندن مأموران پلیس هنگام
انجام وظیفه ،زن��گ خطری برای امنیت
روان��ی ،فیزیکی و اجتماعی محس��وب
میشود که در صورت بیتوجهی به این
موضوع ممکن اس��ت این امر تبدیل به
بحرانی اجتماعی شود .گرچه قانون برای
مقابله با نگهداری ،حمل و استفاده از سالح
گرممجازاتهایبازدارندهومحکمیوضع
کرده اما شاهد درگیریهای منجر به قتل
با استفاده از سالح گرم هستیم که بعضاً به
دلیل گیر افتادن دارندگان سالح گرم در
تنگناهای مختلف و حتی در برخوردهای
عادی اجتماعی ،این افراد از س�لاح خود
استفاده میکنند و امنیت جامعه را چه به
لحاظ روانی و چه اجتماعی و فیزیکی در
وضعیت تنشزا قرار میدهند.
نگه داشتن و استفاده از سالح گرم و سرد
میتواند دالیل متعدد و مختلفی داشته
باشد که از این میان میتوان به هیجانات
کاذب و ع��دم مدیریت ای��ن هیجانات،
ناامیدی،افزایشپرخاشگری،قدرتنمایی

کاذب و ابراز آن و عدم ترس
از قانون اشاره داشت.
عدم ترس از قان��ون ،عدم
ه��راس از پلی��س و حتی
نبود بیم از دستگیری بین
مجرمان موجب شده تا در
برخورد با پلیس ،تجری را به
اوج خود برساند و با سالح گرم و سرد دست
به یک عمل مجرمانه بزند و با گلوله بستن
یک مأمور پلیس ،بیقانونی را به سرحد
خود برساند .در این میان بعضاً خألهای
قانونی نیز مزید بر علت شده و خالفکاران
همباشناختاینخألهاازاقداماتوقیحانه
خود که با هدف خدشهدار کردن آرامش و
امنیت مردم است ،دس��ت برنمیدارند.
نمونه بارز آن اقدامات هنجارشکنانه اراذل
و اوباش و سارقانی است که با وجود بارها
دستگیری ،متنبه نشده و زندان برایشان
حکم خانه دوم را دارد.
کوتاه سخن آنکه باید واکاوی کرد که چرا
با وجود وضع قوانین مختلف در راستای
مقابله با قانونشکنان و مجرمان و تالش
حداکثری پلیس باز هم ش��اهد افزایش
جرائم ،ب��اال رفتن تعداد خالف��کاران و از
همه مهمتر جسارت مجرمان نسبت به
پلیس و قانون هستیم ،مگر نه این است
ک��ه مجازاتهای اعمال ش��ده بازدارنده
نبوده و جنبه تنبیهی نداشته است ،که در
غیر این صورت اینقدر وقیحانه هر شرور و
مجرمی اسلحه به دست نمیگیرد و مأمور
قانون را به شهادت نمیرساند .گرچه باب
شهادت در نیروی انتظامی باز است ،اما این
چنین شهادت مظلومانه مأموران پلیس،
آنهم حین اجرای حکم قضائی و انجام
وظیفه ،داغی سنگین بر دل خانواده بزرگ
پلیس است ،باید یکجا جلوی این حجم
از بیقانونی و البته حاشیه امن مجرمان
گرفته ش��ود تا پلیس با هم��ان صالبت
همیشگی وارد میدان شود و قانونشکنان
را دست و پا بسته تحویل مراجع قانونی
دهد ،نه اینکه هر مأموریت و عملیات برای
پلیس ،صرفاً در باز ش��هادت باشد و تنها
برگزارکنندگانمراسمهایباشکوهتشییع
پیکر همکاران عزیزمان باشیم.
* فرمانده انتظامی تهران بزرگ

انفجارمهیب

در مغا زه تعویض روغن

انفجار مهیب در مغ�ازه تعویض روغ�ن خیابان بلوار قیطری�ه ،چهار مجروح
بر جای گذاشت.

ساعت 13:47روزگذشته،مأمورانآتشنشانیازحادثهانفجاردربلوارصبا،حوالیخیابان
قیطریه باخبر و در محل حاضر شدند .بررسیهای اولیه نشان داد ،چهار مغازه تعویض
روغنبراثرانفجارتخریبشدهاست.همچنینمشخصشد،موجانفجارموجبشکسته
شدن شیشههای ساختمانهای اطراف و آسیب به چهار دستگاه خودرو شده است.
جالل ملکی ،سخنگوی سازمان آتشنشانی به «جوان» گفت« :مأموران آتشنشان
بالفاصله عملیات اطفای حریق در مغازهای که منشأ انفجار بود را آغاز و موفق به مهار
آتش شدند .این انفجار باعث  60درصد تخریب مغازهها ش��ده بود و در این حادثه،
امدادگران چهار مردی را که مجروح ش��ده بودند از محل خ��ارج و به مرکز درمانی
منتقل کردند» .
علت حادثه در دست بررسی است.

سرويس حوادث 88498435

آدمربایی
برایزندگیدرزندان
غالمرضا مسکنی

زن معت�اد ک�ه ب�ه اته�ام رب�ودن دختربچه هش�ت س�اله
در جن�وب ته�ران بازداش�ت ش�ده ،مدع�ی اس�ت ب�ه
خاط�ر نداش�تن خان�ه حادث�ه را عم�دی رق�م زده ت�ا
دس�تگیر ش�ود و ب�رای ادام�ه زندگ�ی ب�ه زن�دان ب�رود.

دقایقی مانده به ظهر روز دوش��نبه شش��م تیرماه ،رهگذرانی در
نزدیکی خیابان رازی در جنوب تهران صدای کمکخواهی پسر
خردسالی را ش��نیدند که مدام فریاد میزد «خواهرم را دزدید».
اهالی و کاس��بان محل دیدند زن جوانی در حالی که چاقویی در
دس��ت دارد ،دختر خردسالی را کشانکش��ان به طرف کوچهای
میبرد و پس��ر خردس��الی هم تالش میکند جلوی او را بگیرد.
سپس رهگذران به کمک دختر و پسر خردسال رفتند و زن جوان
را دستگیر کردند و دختر خردس��ال را نجات و حادثه را به پلیس
گزارش دادند.
بررس��یهای مأموران نش��ان داد زن ج��وان که معت��اد به مواد
مخدراست ،قصد ربودن دختر خردسال را داشته ،اما ناکام مانده
است .پسر  10ساله به مأموران گفت« :همراه خواهر هشت سالهام
در حال بازی بودیم که این زن دست خواهرم را گرفت و او را کشید
و میخواست خواهرم را همراه خودش ببرد .من به کمک خواهرم

فاطمه صبور

شهردار اسبق تهران
آرمين بينا

زنی سالخورده كه معاون يكي از شهرداران
اس�بق ته�ران در دوران س�ازندگي ب�ود،
ب�ه قت�ل رس�يد .پرس�تار خانگ�ي وي ب�ه
عن�وان مظن�ون بازداش�ت شد هاس�ت.

رفتم ،اما او چاقویی که همراه داشت ،من و خواهرم را تهدید کرد که
از مردم کمک خواستم».
زندان خانه من است
صبح دیروز متهم برای بازجویی به شعبه نهم دادسرای امور جنایی
منتقل شد و مقابل قاضی سهرابی به جرم خود اقرار کرد.
وی گفت« :چندین سال قبل عاشق پسر جوانی شدم و قرار بود با هم
ازدواج کنیم ،اما خانوادهاش مخالفت کردند .پس از اینکه شکست
عشقی خوردم به مواد مخدر روی آوردم و معتاد شدم .چند سال
قبل که پدر و مادرم فوت کردند ،من هم بیخانمان و اسیر کوچه و
بازار شدم .مدتی در خانه دوستانم بودم ،اما چون پولی برای اجاره
نداشتم آنها هم مرا از خانهشان بیرون کردند .جای خواب نداشتم و
ت میشدم تا اینکه آن زمان دختر خردسالی را به همین
خیلی اذی 
ش��یوه ربودم تا به زندان بیفتم و همان لحظه هم دستگیر شدم و
پس از شش ماه هم از زندان آزاد شدم .دوباره شروع به مصرف مواد
کردم و باز هم همان بیخانمانی و اسیری و نداشتن جای خواب بود
که باعث شد روز حادثه دوباره تصمیم بگیرم به همان شیوه قبلی
دختر خردسالی را بربایم و دوباره به زندان بروم تا جا و مکانی برای
زندگی داشته باشم».
همزمان با ادامه تحقیقات ،متهم به دستور قاضی راهی زندان شد.

اعتراف  به   جنایت   خیانتبار

پرون�ده زن و م�رد خیانت�کار ک�ه در
جری�ان حادث�های خونی�ن مرتک�ب
قت�ل ش�دهاند ،در دادگاه کیف�ری ی�ک
اس�تان ته�ران بررس�ی خواه�د ش�د.

به گزارش جوان ۲۰ ،مهر  ،۹۹مأموران پلیس
تهران از ناپدید ش��دن مرد  45سالهای به نام
حامد باخبر ش��دند .خواهر حام��د به پلیس
گفت« :ب��رادرم چند س��ال قبل ب��ا دختری
به نام ش��هال ازدواج کرد .آنها همیش��ه با هم
اختالف داشتند .برادرم صاحب دو دختر بود
و آخرینبار در خانه م��ا میهمان بودند .وقتی
س��راغش را از ش��هال گرفتم ،او هم از برادرم
خبری نداشت و گفت چند روزی است که به
خانه نرفته است».
با طرح شکایت ،همسرش مورد تحقیق قرار
گرفت .زن جوان به مأموران گفت« :با شوهرم
اختالف داش��تیم و بارها با هم بحثمان شده
بود .وقتی هم بح��ث میکردی��م ،او خانه را
ترک میکرد و چند روزی به خانه نمیآمد ،به
همین خاطر نبود او برایم عادی شده بود».

بع��د از این توضیح��ات ،مأموران با بررس��ی
تماسه��ای تلفن همراه زن ج��وان به رابطه
پنهان��ی او با دوس��ت صمیمی ش��وهرش به
نام امین پ��ی بردند .به این ترتیب ش��هال بار
دیگر مورد تحقیق قرار گرفت تا اینکه به قتل
شوهرش با همدستی امین اعتراف کرد .او در
ش��رح ماجرا گفت« :امین از دوستان قدیمی
شوهرم بود و همیش��ه به خانه ما رفت و آمد
داشت تا اینکه دو سال قبل از همسرش جدا
شد .بعد از طالق آنها بود که همسرش به خانه
ما آمد و درباره گذشته شوهرش حرفهایی
زد .امین وقت��ی موضوع را فهمی��د ،از اینکه
همسر سابقش درباره او حرفهای نامربوطی
زده ،عصبانی ش��د .وقتی او را در آن ش��رایط
دیدم ،آرامش کردم و درباره اختالفات خودم
و ش��وهرم گفتم .همین حرفها و درددلها،
من و امین را به هم نزدیک کرد .امین س��عی
داش��ت رابطه من و ش��وهرم را بهتر کند ،به
همین خاطر چند بار با حام��د صحبت کرد،
اما شوهرم ،او را س��رزنش کرد و گفت وقتی
نتوانس��ته زندگی خ��ودش را حف��ظ کند و
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ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2305ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ
ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺿﻴﺎﺋﻰ ﺑﻴﮕﺪﻟﻰ ﺻﻔﺤﻪ  298ﺩﻓﺘﺮ ) .76ﻡ ﺍﻟﻒ (13842
-3ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330002002167ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1399114430002001748ﺣﺴـﻴﻨﻌﻠﻰ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧـﻰ
ﺍﺳـﻜﻨﺪﺭﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 133ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2185ﻭ  2186ﺍﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  2186ﺍﺻﻠﻰ
ﺗﺒﺪﻳـﻞ ﺷـﺪﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ  2ﺣـﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳـﻄﻪ ﺍﺯ
ﺑﺮﺍﺗﻌﻠﻰ ﻭﺍﻋﻈﻰﺟﺰﻩ ﻃﻰ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  78399ﻣﻮﺭﺥ  1369/7/2ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  3ﻗﻢ) .ﻡ ﺍﻟﻒ (13843
 -4ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330002002315ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430002002372ﻓـﺮﺯﺍﺩ ﺭﺣﻴﻤﻰﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻭﻟﻰﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷـﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  100ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2302ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ  2ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺻﻔﺤﻪ  401ﺩﻓﺘﺮ ) .386ﻡ ﺍﻟﻒ (13844
 -5ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140160330002002142ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1399114430002000044ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺠﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷـﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  62/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 1ﻓﺮﻋـﻰ ﺍﺯ  2594ﺍﺻﻠـﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨـﺶ  2ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠـﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋـﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﻰ ﻗﻤﻰ ﺻﻔﺤﻪ  331ﺩﻓﺘﺮ ) .53ﻡ ﺍﻟﻒ (13845
 -6ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140160330002002278ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430002001617ﺳﻌﻴﺪ ﺻﻔﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰﺻﻔﺮ
ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ
 2305/3ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ  2ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳـﻄﻪ ﺍﺯ
ﺍﻗﺪﺱ ﻭ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻭ ﺯﻫﺮﺍ ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﻴﺮﺋﻰ ﻭﺭﺍﺙ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮﺋﻰ) .ﻡ ﺍﻟﻒ (13847
 -7ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330002001883ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430002001868ﺯﻟﻴﺨـﺎ ﺳـﻴﺠﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻰ ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  50/05ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ  2ﻓﺮﻋـﻰ ﺍﺯ  2302ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﻢ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻃﻰ ﺳـﻨﺪ
ﻗﻄﻌﻰ ﺛﺒﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ) .1395-5447ﻡ ﺍﻟﻒ (13848
 -8ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330002001880ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430002001587ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻨﺎﻑ ﺳﻴﺪﺣﺴـﻴﻨﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  120ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2174ﻣﻜﺮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  3121ﺍﺻﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ
ﺑﺨـﺶ ﺣـﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳـﻄﻪ ﺍﺯ ﻫﺎﺩﻯ ﻣﺪﺩﺧﻮﺍﻩ ﺻﻔﺤﻪ 130
ﺩﻓﺘﺮ ) .36ﻡ ﺍﻟﻒ (13849
 -9ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330002002298ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1400114430002001666ﺗﻘﻰ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ

قتل معاون

ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  132/10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻓﺮﻋـﻰ ﺍﺯ  2003ﺍﺻﻠـﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨـﺶ  2ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠـﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗـﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋـﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺭﺿﺎ ﺯﺭﺟﻪ) .ﻡ ﺍﻟﻒ (13850
-10ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140160330002002296ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1400114430002001668ﺣﻤﺰﻩ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  93/26ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻓﺮﻋـﻰ ﺍﺯ  2003ﺍﺻﻠـﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨـﺶ  2ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠـﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗـﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋـﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺭﺿﺎ ﺯﺭﺟﻪ) .ﻡ ﺍﻟﻒ (13851
 -11ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330002002318ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430002000277ﻫﺎﺩﻯ ﺳـﻴﻨﺎﺋﻰ ﻗﻴﻨﺮﺟﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  195ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘـﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2181ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ  2ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒـﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗـﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺿﻮﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﻮﻳﺎﻥ) .ﻡ ﺍﻟﻒ (13852
-12ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330002002268ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430002001537ﺭﺿـﺎ ﺻﻔـﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧـﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  67/43ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2303ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ  2ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻰﺍﻛﺒﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻰ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ  60ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺻﻔﺤﻪ  551ﺩﻓﺘﺮ  339ﻭ ﺣﺴﻦﺭﺿﺎ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﻧﺪﺍ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ
 10ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ) .1400-6080ﻡ ﺍﻟﻒ (13853
 -13ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330002001937ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430002001809ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴـﻦ ﺑﻴﺎﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺣﺴـﻦ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 134ﻓﺮﻋـﻰ ﺍﺯ  1979ﺍﺻﻠـﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠـﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋـﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳـﻄﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻤـﺪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩﭼﻠﻴﻜﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯﻣﺒـﺎﺭﺯ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯﺗﺒﺎﺭ ﺛﺒـﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
) .1399-5966ﻡ ﺍﻟﻒ (13854
 -14ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330002002170ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430002001833ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻳﻮﺳـﻔﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﺒﺎﺳـﻌﻠﻰ ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  103ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  1846ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ  2ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻛﺒﺮﻯ ﻭ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻣﻮﺳﻮﻯﺣﺮﻣﻰ) .ﻡ ﺍﻟﻒ (13855
 -15ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330002001977ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430002001548ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷـﻴﺨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﻋﻠﻰﺍﻛﺒﺮ ﺩﺭ ﻗﺴـﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  63/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ
ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﻋـﻰ ﺍﺯ  2304ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭ ﻗـﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻊﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﻫﻔﺘﺎﻧﻰ ﺻﻔﺤﻪ  26ﺩﻓﺘﺮ ) .360ﻡ ﺍﻟﻒ (13856
ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺮﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺭﺳـﻤﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳـﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ
ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  2ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ ﻗﻢ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳـﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺴـﻠﻴﻢ
ﺍﻋﺘـﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳـﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1401/04/8 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1401/03/22 :
ﻋﺒﺎﺱ ﭘﻮﺭﺣﺴﻨﻰ ﺣﺠﺖﺁﺑﺎﺩﻯ – ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ ﻗﻢ

سروسامان بدهد پس الزم نیست در زندگی
ما دخالت کند».
زن جوان ادامه داد« :رابطه ما به قدری نزدیک
ش��ده بود که امین به من ابراز عالقه کرد .من
که از بداخالقیهای شوهرم خسته شده بودم،
مخالفتی نکردم تا اینکه آخرین بار او قول داد
شوهرم را ادب کند .روز حادثه همراه دخترانم
در خانه تنها بودیم و شوهرم خواب بود .طبق
نقشه در را باز گذاشتم تا امین وارد خانه شود.
شوهرم اس��لحه داش��ت و در خانه نگهداری
میکرد .آن ش��ب آن را به امین دادم و او در
نبود من وارد اتاق خواب ش��د و با شلیک سه
گلوله شوهرم را کشت .سپس به اتاقی که در
آنجا ب��ودم ،آمد و گفت کار تمام ش��د .دختر
کوچکت��رم ماجرا را متوجه نش��د ،اما دختر
بزرگترم موضوع را فهمید».
با اقرارهای زن جوان ،امین بازداشت شد و با
تأیید توضیحات همسر مقتول به قتل اعتراف
کرد و گفت که جس��د را به جاده ساوه برده و
آتش زده است.
بعد از اعترافات زن و مرد ج��وان ،در جریان

تحقیقات مشخص شد دختر نوجوان مقتول
به نام س��ودابه نیز در ماج��رای قتل دخالت
داشته است .س��ودابه در جریان بازجوییها
گفت« :از همان دوران کودکی همیش��ه پدر
و مادرم با هم اختالف داش��تند .پدرم نسبت
به من و خواهرم محبتی نداشت و مادرمان را
هم دوست نداشت .روز حادثه دوست پدرم به
خانه ما آمد .دیدم مادرم اسلحه پدرم را به او
داد .شوکه شده بودم و وقتی علت را از مادرم
پرسیدم ،گفت امین میخواهد پدرت را بکشد.
چند دقیقه بعد آن مرد وارد اتاق شد و گفت
که پدرم را کشته اس��ت .بعد از قتل ،جسد را
سوار ماشین کردیم و حوالی جاده ساوه آن را
آتش زدیم».
بعد از اعترافات سه متهم ،برای امین به اتهام
قتل عمد ،برای همس��ر و دختر مقتول نیز به
اتهام معاونت در قتل کیفرخواس��ت صادر و
پرونده به دادگاه کیفری یک اس��تان تهران
فرستاده شد .به این ترتیب متهمان به زودی
در یکی از ش��عبات دادگاه از خودشان دفاع
خواهند کرد.

ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140060306022000991ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳـﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ
ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪﻣﺴـﺎﺣﺖ  7749،40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  43ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  334ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ  5ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪﻣﺪﺕ 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 ﺍﻭﻝ1401،4،8 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1401،4،22 :

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺟﺎﻳﻰﻣﻘﺪﻡ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ

ساعت  22:30شامگاه دوشنبه ششم تير قاضي
محمد تقي ش��عباني ،بازپرس ويژه قتل تهران
با تماس تلفني مأم��وران كالنتري نصر از قتل
زنی سالخورده در خانهاش نزديكي پل گيشا با
خبر و همراه تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي
راهي محل شد.
تيم جنايي در طبقه سوم ساختمان مسكوني
داخل آپارتمان لوكس با جسد زن  72سالهاي
روبهرو شدند كه آثار ضرب و جرح روي بدنش
نمايان ب��ود .مأموران دريافتند زن فوت ش��ده
معاون يكي از شهرداران اسبق تهران در دوران
س��ازندگي بوده كه همراه پرس��تارش در اين
ساختمان زندگي ميكرد.
بررسيها نشان داد زن فوت شده در درگيري
با سارق به قتل رس��يده و سارق پس از سرقت
تخته ف��رش قيمتي گريخته اس��ت .پرس��تار
گفت«:دقايق��ي قب��ل زنگ خانه نواخته ش��د
و پش��ت در مردي ادعا كرد ب��راي صاحبخانه
بستهاي آوردهاس��ت .در را باز كردم ،وارد خانه
شد كه با تهديد چاقو مرا در اتاقي حبس كرد و
بعد به سراغ زن سالخورده رفت و او را به شدت
كتك زد كه حالش بد شد .س��ارق ترسيد و با
سرقت تخته فرش فرار كرد».
بدين ترتي��ب مأموران در نخس��تين گام فيلم
دوربينه��اي مداربس��ته را بازبين��ي كردند.
دوربينها نش��ان داد س��اعتي قب��ل از حادثه
پرستار زن فوت ش��ده از خانه بيرون ميرود و
با سارق كه جلو در ايس��تاده روبهرو ميشود و
پس از رد و بدل كردن چند كلمه به راه خودش
ادامه ميدهد و پس از  45دقيقه وقتي دوباره به
خانه بر ميگردد ،دوباره با همان سارق روبهرو
ميش��ود ،اما عكسالعملي نش��ان نميدهد.
بنابراين مأموران به پرس��تار مشكوك شدند و
احتمال دادند وي با سارق قاتل همدست باشد،
بنابراین وي را بازداشت كردند.
متهم صبح دي��روز در بازجويي گفت 45«:روز
قبل به عنوان پرستار خانگي زن پولدار استخدام
شدم .شب حادثه براي خريد دارو بيرون رفتم
و جلوی در با مرد ناشناسي روبهرو شدم و از او
سؤال كردم كه چرا در اينجا ايستادهاي كه گفت
به زودي ميروم .من خبر نداشتم او سارق است
و وقتي هم زنگ خانه خورد و در را باز كردم ،فكر
نكردم او همان مردي اس��ت كه از ساعتي قبل
جلوی خانه كمين كردهاست».
در حال��ي كه تحقيق��ات از متهم ادام��ه دارد،
مأموران در تالش��ند س��ارق قاتل را شناسايي
و بازداش��ت و زواي��اي پنهان اي��ن حادثه را بر
مال كنند.

ﻫﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140060306022000990ﻫﻴﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳـﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ
ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ
ﻣﺰﺭﻭﻋﻰ ﺑﻪﻣﺴـﺎﺣﺖ  1156،40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  43ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  334ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ  5ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ
ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪﻣﺪﺕ 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 ﺍﻭﻝ1401،4،8 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1401،4،22 :

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺟﺎﻳﻰﻣﻘﺪﻡ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻓﺮﻳﻤﺎﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ  13ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﺍﺭﺍﺿﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ

ﻫﻴﺄﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﻗﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ
ﻣﻔﺮﻭﺯﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻯ ﺗﺸﻜﻴﻠﻰ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺁﺭﺍﻯ ﺫﻳﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
 -1ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330001001013ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430001001751ﺁﻣﻨﻪ
ﻛﺮﻳﻤﻰﻧﺴـﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  119/5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  9438ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻳﻚ ﻗﻢ ﺳـﻨﺪ
ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ  41862ﻣﻮﺭﺥ  1400/12/01ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  55ﻗﻢ) .ﻡ ﺍﻟﻒ (13846
 -2ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330001001608ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ  1400114430001001404ﻋﺒﺎﺱ
ﺯﺍﺭﻉﺧﺪﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺩﺭ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  145ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  3506ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻜﺮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺣـﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻳﻚ ﻗﻢ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ  571ﺻﻔﺤﻪ ) .50ﻡ ﺍﻟﻒ (13819
 -3ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330001001517ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ 1400114430001001029
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﻋﺒﺎﺳـﻰﻓﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻰﺍﻟﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ  120ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  1/419ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  11135ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻗـﻢ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻳﻚ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣـﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﻟﻰﺍﻟﻪ
ﺩﻩﻧﻤﻜﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ  240ﺻﻔﺤﻪ ) .280ﻡ ﺍﻟﻒ (13820
 -4ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330001001516ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ 1400114430001001028
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﻧﻤﻜﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻰﺍﻟﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ  120ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1/419ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  11135ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﻗﻢ ﺑﺨﺶ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠـﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻳﻚ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﻟﻰﺍﻟﻪ ﺩﻩﻧﻤﻜﻰ
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ  240ﺻﻔﺤﻪ ) .280ﻡ ﺍﻟﻒ (13821
 -5ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330001001515ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻛﻼﺳـﻪ 1400114430001001027
ﻣﺤﻤﺪﻗﺮﺑـﺎﻥ ﻋﺒﺎﺳـﻰﻓﺮ ﻓﺮﺯﻧـﺪ ﻭﻟﻰ ﺍﻟـﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺯ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷـﺶﺩﺍﻧﮓ  120ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  1/419ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ 11135
ﺍﺻﻠـﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻳﻚ ﻗﻢ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺩﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﺍﺯ ﻭﻟﻰﺍﻟﻪ ﺩﻩﻧﻤﻜﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ  240ﺻﻔﺤﻪ ) .280ﻡ ﺍﻟﻒ (13822
 -6ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140160330001001305ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1401114430001000108ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺍﺳـﺤﺎﻕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺩﺭ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  42/70ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  301ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  11230ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗـﻢ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ

ﻳﻚ ﻗﻢ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ  783ﺻﻔﺤﻪ  387ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ
 25140ﻣﻮﺭﺥ  89/12/27ﺩﻓﺘﺮ  74ﻗﻢ ﻭ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸـﺎﻋﻰ ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ 808
ﺻﻔﺤـﻪ  306ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻨﺪ ﻗﻄﻌـﻰ  17915ﻣـﻮﺭﺥ  1400/12/8ﺩﻓﺘﺮ  110ﻗـﻢ) .ﻡ ﺍﻟﻒ
(13823
 -7ﺭﺃﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  140160330001001312ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1401114430001000110ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺍﺳـﺤﺎﻕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺩﺭ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  73/78ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  301ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  11230ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗـﻢ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻳﻚ ﻗﻢ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ  783ﺻﻔﺤﻪ  387ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ
 25140ﻣﻮﺭﺥ  89/12/27ﺩﻓﺘﺮ  74ﻗﻢ ﻭ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸـﺎﻋﻰ ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ 808
ﺻﻔﺤـﻪ  306ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻨﺪ ﻗﻄﻌـﻰ  17915ﻣـﻮﺭﺥ  1400/12/8ﺩﻓﺘﺮ  110ﻗـﻢ) .ﻡ ﺍﻟﻒ
(13824
-8ﺭﺃﻯ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  140160330001001313ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  1401114430001000112ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺍﺳـﺤﺎﻕ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺩﺭ ﺷﺶﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  71/39ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼﻙ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  301ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  11230ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻗـﻢ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻳﻚ ﻗﻢ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ  783ﺻﻔﺤﻪ  387ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ
 25140ﻣﻮﺭﺥ  89/12/27ﺩﻓﺘﺮ  74ﻗﻢ ﻭ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸـﺎﻋﻰ ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ 808
ﺻﻔﺤـﻪ  306ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻨﺪ ﻗﻄﻌـﻰ  17915ﻣـﻮﺭﺥ  1400/12/8ﺩﻓﺘﺮ  110ﻗـﻢ) .ﻡ ﺍﻟﻒ
(13825
ﻛـﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸـﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺮﺭ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺳـﻤﻰ ﺻـﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳـﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ
ﻣﺸﺎﻋﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  2ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﻗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 1401/04/08 :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 1401/03/22 :
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻴﺮﺷﻜﺮﺍﺋﻰ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﻗﻢ

