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شلیک به امنیت 
 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 
خدشه ای 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، مجازات هایی 
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 سال های 
اخیر، س��هولت دسترس��ی و تهیه انواع 
س��الح موجب ش��ده دود این بی قانونی 
و هنجارش��کنی به چش��م پلیس برود و 
برخی نیروهایش در مواجهه با مجرمان 
به شهادت برس��ند. نگهداری و استفاده 
از س��الح 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 
می شود که در صورت بی توجهی به این 
موضوع ممکن اس��ت این امر تبدیل به 
بحرانی اجتماعی شود. گرچه قانون برای 
مقابله با نگهداری، حمل و استفاده از سالح 
گرم مجازات های بازدارنده و محکمی وضع 
کرده اما شاهد درگیری های 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��الح خود 
استفاده می کنند و امنیت جامعه را چه به 
لحاظ روانی و چه اجتماعی و فیزیکی در 

وضعیت تنش زا قرار می دهند.
نگه داشتن و استفاده از سالح گرم و سرد 
می تواند دالیل متعدد و مختلفی داشته 
باشد که از این میان می توان به هیجانات 
کاذب و ع��دم مدیریت ای��ن هیجانات، 
ناامیدی، افزایش پرخاشگری، قدرت نمایی 

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، بی قانونی را به سرحد 
خود برساند. در این میان بعضاً خألهای 
قانونی نیز مزید بر علت شده و خالفکاران 
هم با شناخت این خألها از اقدامات وقیحانه 
خود که با هدف خدشه دار کردن آرامش و 
امنیت مردم است، دس��ت برنمی دارند. 
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 قانون شکنان و مجرمان و تالش 
حداکثری پلیس باز هم ش��اهد افزایش 
جرائم، ب��اال رفتن تعداد خالف��کاران و از 
همه مهم تر جسارت مجرمان نسبت به 
پلیس و قانون هستیم، مگر نه این است 
ک��ه مجازات های اعمال ش��ده بازدارنده 
نبوده و جنبه تنبیهی نداشته است،  که در 
غیر این صورت اینقدر وقیحانه هر شرور و 
مجرمی اسلحه به دست نمی گیرد و مأمور 
قانون را به شهادت نمی رساند. گرچه باب 
شهادت در نیروی انتظامی باز است، اما این 
چنین شهادت مظلومانه مأموران پلیس، 
آن هم حین اجرای حکم قضائی و انجام 
وظیفه، داغی سنگین بر دل خانواده بزرگ 
پلیس است، باید یکجا جلوی این حجم 
از بی قانونی و البته حاشیه امن مجرمان 
گرفته ش��ود تا پلیس با هم��ان صالبت 
همیشگی وارد میدان شود و قانون شکنان 
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 
برگزارکنندگان مراسم های باشکوه تشییع 

پیکر همکاران عزیزمان باشیم.
 *  فرمانده انتظامی تهران بزرگ

آد م ربایی 
برای زندگی در زندان

    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 کمک خواهی پسر 
خردسالی را ش��نیدند که مدام فریاد می زد »خواهرم را دزدید«. 
اهالی و کاس��بان محل دیدند زن جوانی در حالی که چاقویی در 
دس��ت دارد، دختر خردسالی را کشان کش��ان به طرف کوچه ای 
می برد و پس��ر خردس��الی هم تالش می کند 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��ی  های مأموران نش��ان داد زن ج��وان که معت��اد به مواد 
مخدراست، قصد ربودن دختر خردسال را داشته، اما ناکام مانده 
است. پسر 10 ساله به مأموران گفت: »همراه خواهر هشت ساله ام 
در حال بازی بودیم که این زن دست خواهرم را گرفت و او را کشید 
و می خواست خواهرم را همراه خودش ببرد. من به کمک خواهرم 

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 خانواده اش 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 بی خانمان و اسیر کوچه و 
بازار شدم. مدتی در خانه دوستانم بودم، اما چون پولی برای اجاره 
نداشتم آنها هم مرا از خانه شان بیرون کردند. جای خواب نداشتم و 
خیلی اذیت  می شدم تا اینکه آن زمان دختر خردسالی را به همین 
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 بی خانمانی 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. 

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

 ساعت 13:47 روز گذشته، مأموران آتش نشانی از حادثه انفجار در بلوار صبا، حوالی خیابان 
قیطریه باخبر و در محل حاضر شدند. بررسی های اولیه نشان داد، چهار مغازه تعویض 
روغن بر اثر انفجار تخریب شد ه است. همچنین مشخص شد، موج انفجار موجب شکسته 

شدن شیشه های ساختمان های اطراف و آسیب به چهار دستگاه خودرو شده است. 
جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی به »جوان« گفت: »مأموران آتش نشان 
بالفاصله عملیات اطفای حریق در مغازه ای که منشأ انفجار بود را آغاز و موفق به مهار 
آتش شدند. این انفجار باعث 60 درصد تخریب مغازه ها 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. 

مفقودى
سند كمپانى (سـند مادر) و برگ سبز خودروى سوارى 
پژو 405 خاكسترى متاليك مدل 1386 به شماره موتور 
12486193373 و شماره شاسى 40398608 و شماره 
انتظامى ايران15- 229م17 مفقود شده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

هيأت حل اختالف مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امالك منطقه دو قم تصرفـات مالكانه مفروزى متقاضيان 
پرونده هاى تشـكيلى طبق قانون، تعيين تكليف را بر اساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك موجود 

در پرونده به شرح آراى ذيل تأييد نموده اند.
1- رأى شـماره 140160330002002137 پرونده كالسـه 1400114430002000836 فريـدون جهانى نيا فرزند 
غالمعلى در قسمتى از شش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 90 مترمربع پالك شماره 
فرعـى از 1978/40 اصلـى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبـت ملك اداره دو قم مبايعه نامـه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از جواد احمدى ثبت دفتر الكترونيك 7522-1398. (م الف 13841) 
2- رأى شـماره 140160330002001588 پرونده كالسه 1400114430002002058 رضا خورسند فرزند حسن 
در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 256 مترمربع پالك شماره 2 
فرعى از 2305 اصلى واقع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسطه 

از محمدحسين ضيائى بيگدلى صفحه 298 دفتر 76. (م الف 13842) 
3-رأى شـماره 140160330002002167 پرونـده كالسـه 1399114430002001748 حسـينعلى فراهانـى 
اسـكندرپور فرزند محمدحسن در قسمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
133 مترمربع پالك شـماره فرعى از 2185 و 2186 اصلى كه طبق بخشـنامه سـازمان به پالك 2186 اصلى 
تبديـل شـده واقع در قم بخش 2 حـوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسـطه از 

براتعلى واعظى جزه طى سند قطعى شماره 78399 مورخ 1369/7/2 دفترخانه 3 قم. (م الف 13843)
4- رأى شـماره 140160330002002315 پرونده كالسـه 1400114430002002372 فـرزاد رحيمى نژاد فرزند 
ولى محمد در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 100 مترمربع پالك 
شماره 5 فرعى از 2302 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از محمدتقى قربانى صفحه 401 دفتر 386. (م الف 13844)
5- رأى شماره 140160330002002142 پرونده كالسه 1399114430002000044 محمود نجفى فرزند ابراهيم 
در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 62/50 مترمربع پالك شماره 
1 فرعـى از 2594 اصلـى واقـع در قم بخـش 2 حوزه ثبت ملـك اداره دو قم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 

مع الواسطه از على غالمى قمى صفحه 331 دفتر 53. (م الف 13845)
6- رأى شماره 140160330002002278 پرونده كالسـه 1400114430002001617 سعيد صفا فرزند على صفر 
در قسمتى از شش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع پالك شماره فرعى از 
2305/3 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسـطه از 

اقدس و مرحمت و زهرا شهرت همگى ميرئى وراث مرحوم سيدمحمد ميرئى. (م الف 13847)
7- رأى شـماره 140160330002001883 پرونـده كالسـه 1400114430002001868 زليخـا سـيجانى فرزند 
قربانعلى در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 50/05 مترمربع پالك 
شـماره 2 فرعـى از 2302 اصلى واقـع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم مالكيت متقاضى طى سـند 

قطعى ثبت دفتر الكترونيك 5447-1395. (م الف 13848)
8- رأى شـماره 140160330002001880 پرونده كالسـه 1400114430002001587 عبدالمناف سيدحسـينى 
فرزند محمد در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 120 مترمربع پالك 
شـماره فرعى از 2174 مكرر اصلى كه طبق بخشنامه سـازمان به پالك 3121 اصلى تبديل شده واقع در قم 
بخـش حـوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسـطه از هادى مددخواه صفحه 130 

دفتر 36. (م الف 13849)
9- رأى شـماره 140160330002002298 پرونده كالسه 1400114430002001666 تقى باقرى فرزند ابوالفضل 

در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مسـاحت 132/10  مترمربع پالك شماره 
فرعـى از 2003 اصلـى واقـع در قم بخـش 2 حوزه ثبت ملـك اداره دو قـم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 

مع الواسطه از رضا زرجه. (م الف 13850)
10-رأى شماره 140160330002002296 پرونده كالسه 1400114430002001668 حمزه باقرى فرزند ابوالفضل 
در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مسـاحت 93/26  مترمربع پالك شماره 
فرعـى از 2003 اصلـى واقـع در قم بخـش 2 حوزه ثبت ملـك اداره دو قـم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 

مع الواسطه از رضا زرجه. (م الف 13851)
11- رأى شـماره 140160330002002318 پرونـده كالسـه 1400114430002000277 هادى سـينائى قينرجه 
فرزند محمدعلى در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 195 مترمربع 
پـالك شـماره فرعى از 2181 اصلى واقـع در قم بخش 2 حوزه ثبـت ملك اداره دو قـم مبايعه نامه عادى و 

خريدارى مع الواسطه از حسين رضويان فرزند محمد رضويان. (م الف 13852)
12-رأى شـماره 140160330002002268 پرونـده كالسـه 1400114430002001537 رضـا صفـرى فرزنـد 
محمدعلى در قسمتى از شش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 67/43 مترمربع پالك 
شـماره فرعى از 2303 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى 
مع الواسطه از على اكبر عبدالحى بميزان 60 متر مربع صفحه 551 دفتر 339 و حسن رضا مردانى ندا بميزان 

10 متر مربع ثبت دفتر الكترونيك 6080-1400. (م الف 13853)
13- رأى شـماره 140160330002001937 پرونـده كالسـه 1400114430002001809 ابوالحسـن بيات فرزند 
حسـن در قسمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع پالك شماره 
134 فرعـى از 1979 اصلـى واقـع در قم بخش حوزه ثبت ملـك اداره دو قم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 
مع الواسـطه از محمـد چهارده چليكى و محمد محمدى مبـارز و محمد محمدى تبار  ثبـت دفتر الكترونيك 

5966-1399. (م الف 13854)
14- رأى شـماره 140160330002002170 پرونـده كالسـه 1400114430002001833 عليرضا يوسـفى فرزند 
عباسـعلى در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مسـاحت 103 مترمربع پالك 
شماره 4 فرعى از 1846 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از كبرى و سكينه موسوى حرمى. (م الف 13855)
15- رأى شـماره 140160330002001977 پرونده كالسـه 1400114430002001548 غالمرضا شـيخى فرزند 
على اكبر در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 63/60 مترمربع پالك 
شـماره فرعـى از 2304 اصلى واقـع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قـم مبايعه نامه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از عباسعلى هفتانى صفحه 26 دفتر 360. (م 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 15 روز آگهى 
تا چنانچه اشـخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 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. الزم 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 حجت آبادى – رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

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

هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه 
مفروزى متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون، تعيين تكليف را بر اساس گزارش 

كارشناسان و به استناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراى ذيل تاييد نموده اند.
1- رأى شـماره 140160330001001013 پرونـده كالسـه 1400114430001001751 آمنه 
كريمى نسـب فرزند على در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 119/5 مترمربع 
پالك شـماره 9438 اصلى واقع در قم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سـند 

رسمى شماره 41862 مورخ 1400/12/01 دفترخانه 55 قم. (م الف 13846)
2- رأى شـماره 140160330001001608 پرونده كالسـه 1400114430001001404 عباس 
زارع خدا فرزند ابوالقاسـم در شـش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 145 مترمربع 
پالك شـماره 3506 اصلى مكرر واقع در قم بخش يك حـوزه ثبت ملك اداره يك قم 

سند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 571 صفحه 50. (م الف 13819)
 1400114430001001029 كالسـه  پرونـده   140160330001001517 شـماره  رأى   -3
محمدتقى عباسـى فر فرزند ولى اله در دو دانگ مشاع از شش دانگ يك باب ساختمان 
به مسـاحت شـش دانگ 120 مترمربع پالك شـماره 1/419 فرعى از 11135 اصلى واقع 
در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامـه عادى خريدارى از ولى اله 

ده نمكى صادره در دفتر 240 صفحه 280. (م الف 13820)
 1400114430001001028 كالسـه  پرونـده   140160330001001516 شـماره  رأى   -4
محمدصادق نمكى فرزند ولى اله در دو دانگ مشـاع از شـش دانگ يك باب ساختمان 
به مساحت شش دانگ 120 مترمربع پالك شماره 1/419 فرعى از 11135 اصلى واقع در 
قم بخش حوزه ثبت ملـك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى از ولى اله ده نمكى 

صادره در دفتر 240 صفحه 280. (م الف 13821)
 1400114430001001027 كالسـه  پرونـده   140160330001001515 شـماره  رأى   -5
محمدقربـان عباسـى فر فرزنـد ولى الـه در دو دانگ مشـاع از شـش دانگ يك باب 
سـاختمان به مساحت شـش دانگ 120 مترمربع پالك شـماره 1/419 فرعى از 11135 
اصلـى واقع در قم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى 

از ولى اله ده نمكى صادره در دفتر 240 صفحه 280. (م الف 13822)
6- رأى شماره 140160330001001305 پرونده كالسه 1401114430001000108 غالمرضا 
اسـحاق فرزند ابوالفضل در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 42/70 مترمربع 
پالك شـماره 301 فرعى از 11230 اصلى واقع در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 

يك قم سـند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 783 صفحه 387 به موجب سند قطعى 
25140 مورخ 89/12/27 دفتر 74 قم و سـند مالكيت مشـاعى صـادره در دفتر 808 
صفحـه 306 به موجب سـند قطعـى 17915 مـورخ 1400/12/8 دفتر 110 قـم. (م الف 

(13823
7-  رأى شماره 140160330001001312 پرونده كالسه 1401114430001000110 غالمرضا 
اسـحاق فرزند ابوالفضل در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 73/78 مترمربع 
پالك شـماره 301 فرعى از 11230 اصلى واقع در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 
يك قم سـند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 783 صفحه 387 به موجب سند قطعى 
25140 مورخ 89/12/27 دفتر 74 قم و سـند مالكيت مشـاعى صـادره در دفتر 808 
صفحـه 306 به موجب سـند قطعـى 17915 مـورخ 1400/12/8 دفتر 110 قـم. (م الف 

(13824
8-رأى شـماره 140160330001001313 پرونده كالسه 1401114430001000112 غالمرضا 
اسـحاق فرزند ابوالفضل در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 71/39 مترمربع 
پالك شـماره 301 فرعى از 11230 اصلى واقع در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 
يك قم سـند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 783 صفحه 387 به موجب سند قطعى 
25140 مورخ 89/12/27 دفتر 74 قم و سـند مالكيت مشـاعى صـادره در دفتر 808 
صفحـه 306 به موجب سـند قطعـى 17915 مـورخ 1400/12/8 دفتر 110 قـم. (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 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضى 
داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 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. الزم 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 امالك منطقه يك قم

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

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

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

برابر رأى شماره 140060306022000990 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسـمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عظيمى 
فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 10 صادره از فريمان در يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت 1156،40 مترمربع پالك 43 فرعى از 334 اصلى واقع در 
بخش 5 از محل مالكيت مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 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 اول: 1401،4،8  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401،4،22 
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

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

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

برابر رأى شماره 140060306022000991 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسـمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عظيمى 
فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 10 صادره از فريمان در يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت 7749،40 مترمربع پالك 43 فرعى از 334 اصلى واقع در 
بخش 5 از محل مالكيت رسمى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 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 اول: 1401،4،8  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401،4،22 
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

مفقودى
سند كمپانى (سـند مادر) و برگ سبز خودروى سوارى 
پژو 405 خاكسترى متاليك مدل 1386 به شماره موتور 
12486193373 و شماره شاسى 40398608 و شماره 
انتظامى ايران15- 229م17 مفقود شده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

هيأت حل اختالف مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امالك منطقه دو قم تصرفـات مالكانه مفروزى متقاضيان 
پرونده هاى تشـكيلى طبق قانون، تعيين تكليف را بر اساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك موجود 

در پرونده به شرح آراى ذيل تأييد نموده اند.
1- رأى شـماره 140160330002002137 پرونده كالسـه 1400114430002000836 فريـدون جهانى نيا فرزند 
غالمعلى در قسمتى از شش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 90 مترمربع پالك شماره 
فرعـى از 1978/40 اصلـى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبـت ملك اداره دو قم مبايعه نامـه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از جواد احمدى ثبت دفتر الكترونيك 7522-1398. (م الف 13841) 
2- رأى شـماره 140160330002001588 پرونده كالسه 1400114430002002058 رضا خورسند فرزند حسن 
در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 256 مترمربع پالك شماره 2 
فرعى از 2305 اصلى واقع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسطه 

از محمدحسين ضيائى بيگدلى صفحه 298 دفتر 76. (م الف 13842) 
3-رأى شـماره 140160330002002167 پرونـده كالسـه 1399114430002001748 حسـينعلى فراهانـى 
اسـكندرپور فرزند محمدحسن در قسمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
133 مترمربع پالك شـماره فرعى از 2185 و 2186 اصلى كه طبق بخشـنامه سـازمان به پالك 2186 اصلى 
تبديـل شـده واقع در قم بخش 2 حـوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسـطه از 

براتعلى واعظى جزه طى سند قطعى شماره 78399 مورخ 1369/7/2 دفترخانه 3 قم. (م الف 13843)
4- رأى شـماره 140160330002002315 پرونده كالسـه 1400114430002002372 فـرزاد رحيمى نژاد فرزند 
ولى محمد در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 100 مترمربع پالك 
شماره 5 فرعى از 2302 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از محمدتقى قربانى صفحه 401 دفتر 386. (م الف 13844)
5- رأى شماره 140160330002002142 پرونده كالسه 1399114430002000044 محمود نجفى فرزند ابراهيم 
در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 62/50 مترمربع پالك شماره 
1 فرعـى از 2594 اصلـى واقـع در قم بخـش 2 حوزه ثبت ملـك اداره دو قم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 

مع الواسطه از على غالمى قمى صفحه 331 دفتر 53. (م الف 13845)
6- رأى شماره 140160330002002278 پرونده كالسـه 1400114430002001617 سعيد صفا فرزند على صفر 
در قسمتى از شش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع پالك شماره فرعى از 
2305/3 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسـطه از 

اقدس و مرحمت و زهرا شهرت همگى ميرئى وراث مرحوم سيدمحمد ميرئى. (م الف 13847)
7- رأى شـماره 140160330002001883 پرونـده كالسـه 1400114430002001868 زليخـا سـيجانى فرزند 
قربانعلى در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 50/05 مترمربع پالك 
شـماره 2 فرعـى از 2302 اصلى واقـع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم مالكيت متقاضى طى سـند 

قطعى ثبت دفتر الكترونيك 5447-1395. (م الف 13848)
8- رأى شـماره 140160330002001880 پرونده كالسـه 1400114430002001587 عبدالمناف سيدحسـينى 
فرزند محمد در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 120 مترمربع پالك 
شـماره فرعى از 2174 مكرر اصلى كه طبق بخشنامه سـازمان به پالك 3121 اصلى تبديل شده واقع در قم 
بخـش حـوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسـطه از هادى مددخواه صفحه 130 

دفتر 36. (م الف 13849)
9- رأى شـماره 140160330002002298 پرونده كالسه 1400114430002001666 تقى باقرى فرزند ابوالفضل 

در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مسـاحت 132/10  مترمربع پالك شماره 
فرعـى از 2003 اصلـى واقـع در قم بخـش 2 حوزه ثبت ملـك اداره دو قـم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 

مع الواسطه از رضا زرجه. (م الف 13850)
10-رأى شماره 140160330002002296 پرونده كالسه 1400114430002001668 حمزه باقرى فرزند ابوالفضل 
در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مسـاحت 93/26  مترمربع پالك شماره 
فرعـى از 2003 اصلـى واقـع در قم بخـش 2 حوزه ثبت ملـك اداره دو قـم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 

مع الواسطه از رضا زرجه. (م الف 13851)
11- رأى شـماره 140160330002002318 پرونـده كالسـه 1400114430002000277 هادى سـينائى قينرجه 
فرزند محمدعلى در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 195 مترمربع 
پـالك شـماره فرعى از 2181 اصلى واقـع در قم بخش 2 حوزه ثبـت ملك اداره دو قـم مبايعه نامه عادى و 

خريدارى مع الواسطه از حسين رضويان فرزند محمد رضويان. (م الف 13852)
12-رأى شـماره 140160330002002268 پرونـده كالسـه 1400114430002001537 رضـا صفـرى فرزنـد 
محمدعلى در قسمتى از شش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 67/43 مترمربع پالك 
شـماره فرعى از 2303 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى 
مع الواسطه از على اكبر عبدالحى بميزان 60 متر مربع صفحه 551 دفتر 339 و حسن رضا مردانى ندا بميزان 

10 متر مربع ثبت دفتر الكترونيك 6080-1400. (م الف 13853)
13- رأى شـماره 140160330002001937 پرونـده كالسـه 1400114430002001809 ابوالحسـن بيات فرزند 
حسـن در قسمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع پالك شماره 
134 فرعـى از 1979 اصلـى واقـع در قم بخش حوزه ثبت ملـك اداره دو قم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 
مع الواسـطه از محمـد چهارده چليكى و محمد محمدى مبـارز و محمد محمدى تبار  ثبـت دفتر الكترونيك 

5966-1399. (م الف 13854)
14- رأى شـماره 140160330002002170 پرونـده كالسـه 1400114430002001833 عليرضا يوسـفى فرزند 
عباسـعلى در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مسـاحت 103 مترمربع پالك 
شماره 4 فرعى از 1846 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از كبرى و سكينه موسوى حرمى. (م الف 13855)
15- رأى شـماره 140160330002001977 پرونده كالسـه 1400114430002001548 غالمرضا شـيخى فرزند 
على اكبر در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 63/60 مترمربع پالك 
شـماره فرعـى از 2304 اصلى واقـع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قـم مبايعه نامه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از عباسعلى هفتانى صفحه 26 دفتر 360. (م 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 15 روز آگهى 
تا چنانچه اشـخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 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. الزم 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 حجت آبادى – رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

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

هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه 
مفروزى متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون، تعيين تكليف را بر اساس گزارش 

كارشناسان و به استناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراى ذيل تاييد نموده اند.
1- رأى شـماره 140160330001001013 پرونـده كالسـه 1400114430001001751 آمنه 
كريمى نسـب فرزند على در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 119/5 مترمربع 
پالك شـماره 9438 اصلى واقع در قم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سـند 

رسمى شماره 41862 مورخ 1400/12/01 دفترخانه 55 قم. (م الف 13846)
2- رأى شـماره 140160330001001608 پرونده كالسـه 1400114430001001404 عباس 
زارع خدا فرزند ابوالقاسـم در شـش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 145 مترمربع 
پالك شـماره 3506 اصلى مكرر واقع در قم بخش يك حـوزه ثبت ملك اداره يك قم 

سند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 571 صفحه 50. (م الف 13819)
 1400114430001001029 كالسـه  پرونـده   140160330001001517 شـماره  رأى   -3
محمدتقى عباسـى فر فرزند ولى اله در دو دانگ مشاع از شش دانگ يك باب ساختمان 
به مسـاحت شـش دانگ 120 مترمربع پالك شـماره 1/419 فرعى از 11135 اصلى واقع 
در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامـه عادى خريدارى از ولى اله 

ده نمكى صادره در دفتر 240 صفحه 280. (م الف 13820)
 1400114430001001028 كالسـه  پرونـده   140160330001001516 شـماره  رأى   -4
محمدصادق نمكى فرزند ولى اله در دو دانگ مشـاع از شـش دانگ يك باب ساختمان 
به مساحت شش دانگ 120 مترمربع پالك شماره 1/419 فرعى از 11135 اصلى واقع در 
قم بخش حوزه ثبت ملـك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى از ولى اله ده نمكى 

صادره در دفتر 240 صفحه 280. (م الف 13821)
 1400114430001001027 كالسـه  پرونـده   140160330001001515 شـماره  رأى   -5
محمدقربـان عباسـى فر فرزنـد ولى الـه در دو دانگ مشـاع از شـش دانگ يك باب 
سـاختمان به مساحت شـش دانگ 120 مترمربع پالك شـماره 1/419 فرعى از 11135 
اصلـى واقع در قم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى 

از ولى اله ده نمكى صادره در دفتر 240 صفحه 280. (م الف 13822)
6- رأى شماره 140160330001001305 پرونده كالسه 1401114430001000108 غالمرضا 
اسـحاق فرزند ابوالفضل در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 42/70 مترمربع 
پالك شـماره 301 فرعى از 11230 اصلى واقع در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 

يك قم سـند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 783 صفحه 387 به موجب سند قطعى 
25140 مورخ 89/12/27 دفتر 74 قم و سـند مالكيت مشـاعى صـادره در دفتر 808 
صفحـه 306 به موجب سـند قطعـى 17915 مـورخ 1400/12/8 دفتر 110 قـم. (م الف 

(13823
7-  رأى شماره 140160330001001312 پرونده كالسه 1401114430001000110 غالمرضا 
اسـحاق فرزند ابوالفضل در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 73/78 مترمربع 
پالك شـماره 301 فرعى از 11230 اصلى واقع در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 
يك قم سـند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 783 صفحه 387 به موجب سند قطعى 
25140 مورخ 89/12/27 دفتر 74 قم و سـند مالكيت مشـاعى صـادره در دفتر 808 
صفحـه 306 به موجب سـند قطعـى 17915 مـورخ 1400/12/8 دفتر 110 قـم. (م الف 

(13824
8-رأى شـماره 140160330001001313 پرونده كالسه 1401114430001000112 غالمرضا 
اسـحاق فرزند ابوالفضل در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 71/39 مترمربع 
پالك شـماره 301 فرعى از 11230 اصلى واقع در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 
يك قم سـند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 783 صفحه 387 به موجب سند قطعى 
25140 مورخ 89/12/27 دفتر 74 قم و سـند مالكيت مشـاعى صـادره در دفتر 808 
صفحـه 306 به موجب سـند قطعـى 17915 مـورخ 1400/12/8 دفتر 110 قـم. (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 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضى 
داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 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. الزم 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 امالك منطقه يك قم

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

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

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

برابر رأى شماره 140060306022000990 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسـمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عظيمى 
فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 10 صادره از فريمان در يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت 1156،40 مترمربع پالك 43 فرعى از 334 اصلى واقع در 
بخش 5 از محل مالكيت مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 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 اول: 1401،4،8  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401،4،22 
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

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

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

برابر رأى شماره 140060306022000991 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسـمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عظيمى 
فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 10 صادره از فريمان در يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت 7749،40 مترمربع پالك 43 فرعى از 334 اصلى واقع در 
بخش 5 از محل مالكيت رسمى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 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 اول: 1401،4،8  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401،4،22 
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

مفقودى
سند كمپانى (سـند مادر) و برگ سبز خودروى سوارى 
پژو 405 خاكسترى متاليك مدل 1386 به شماره موتور 
12486193373 و شماره شاسى 40398608 و شماره 
انتظامى ايران15- 229م17 مفقود شده و از درجه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

هيأت حل اختالف مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امالك منطقه دو قم تصرفـات مالكانه مفروزى متقاضيان 
پرونده هاى تشـكيلى طبق قانون، تعيين تكليف را بر اساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك موجود 

در پرونده به شرح آراى ذيل تأييد نموده اند.
1- رأى شـماره 140160330002002137 پرونده كالسـه 1400114430002000836 فريـدون جهانى نيا فرزند 
غالمعلى در قسمتى از شش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 90 مترمربع پالك شماره 
فرعـى از 1978/40 اصلـى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبـت ملك اداره دو قم مبايعه نامـه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از جواد احمدى ثبت دفتر الكترونيك 7522-1398. (م الف 13841) 
2- رأى شـماره 140160330002001588 پرونده كالسه 1400114430002002058 رضا خورسند فرزند حسن 
در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 256 مترمربع پالك شماره 2 
فرعى از 2305 اصلى واقع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسطه 

از محمدحسين ضيائى بيگدلى صفحه 298 دفتر 76. (م الف 13842) 
3-رأى شـماره 140160330002002167 پرونـده كالسـه 1399114430002001748 حسـينعلى فراهانـى 
اسـكندرپور فرزند محمدحسن در قسمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 
133 مترمربع پالك شـماره فرعى از 2185 و 2186 اصلى كه طبق بخشـنامه سـازمان به پالك 2186 اصلى 
تبديـل شـده واقع در قم بخش 2 حـوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسـطه از 

براتعلى واعظى جزه طى سند قطعى شماره 78399 مورخ 1369/7/2 دفترخانه 3 قم. (م الف 13843)
4- رأى شـماره 140160330002002315 پرونده كالسـه 1400114430002002372 فـرزاد رحيمى نژاد فرزند 
ولى محمد در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 100 مترمربع پالك 
شماره 5 فرعى از 2302 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از محمدتقى قربانى صفحه 401 دفتر 386. (م الف 13844)
5- رأى شماره 140160330002002142 پرونده كالسه 1399114430002000044 محمود نجفى فرزند ابراهيم 
در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 62/50 مترمربع پالك شماره 
1 فرعـى از 2594 اصلـى واقـع در قم بخـش 2 حوزه ثبت ملـك اداره دو قم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 

مع الواسطه از على غالمى قمى صفحه 331 دفتر 53. (م الف 13845)
6- رأى شماره 140160330002002278 پرونده كالسـه 1400114430002001617 سعيد صفا فرزند على صفر 
در قسمتى از شش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع پالك شماره فرعى از 
2305/3 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسـطه از 

اقدس و مرحمت و زهرا شهرت همگى ميرئى وراث مرحوم سيدمحمد ميرئى. (م الف 13847)
7- رأى شـماره 140160330002001883 پرونـده كالسـه 1400114430002001868 زليخـا سـيجانى فرزند 
قربانعلى در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 50/05 مترمربع پالك 
شـماره 2 فرعـى از 2302 اصلى واقـع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قم مالكيت متقاضى طى سـند 

قطعى ثبت دفتر الكترونيك 5447-1395. (م الف 13848)
8- رأى شـماره 140160330002001880 پرونده كالسـه 1400114430002001587 عبدالمناف سيدحسـينى 
فرزند محمد در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 120 مترمربع پالك 
شـماره فرعى از 2174 مكرر اصلى كه طبق بخشنامه سـازمان به پالك 3121 اصلى تبديل شده واقع در قم 
بخـش حـوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى مع الواسـطه از هادى مددخواه صفحه 130 

دفتر 36. (م الف 13849)
9- رأى شـماره 140160330002002298 پرونده كالسه 1400114430002001666 تقى باقرى فرزند ابوالفضل 

در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مسـاحت 132/10  مترمربع پالك شماره 
فرعـى از 2003 اصلـى واقـع در قم بخـش 2 حوزه ثبت ملـك اداره دو قـم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 

مع الواسطه از رضا زرجه. (م الف 13850)
10-رأى شماره 140160330002002296 پرونده كالسه 1400114430002001668 حمزه باقرى فرزند ابوالفضل 
در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مسـاحت 93/26  مترمربع پالك شماره 
فرعـى از 2003 اصلـى واقـع در قم بخـش 2 حوزه ثبت ملـك اداره دو قـم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 

مع الواسطه از رضا زرجه. (م الف 13851)
11- رأى شـماره 140160330002002318 پرونـده كالسـه 1400114430002000277 هادى سـينائى قينرجه 
فرزند محمدعلى در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 195 مترمربع 
پـالك شـماره فرعى از 2181 اصلى واقـع در قم بخش 2 حوزه ثبـت ملك اداره دو قـم مبايعه نامه عادى و 

خريدارى مع الواسطه از حسين رضويان فرزند محمد رضويان. (م الف 13852)
12-رأى شـماره 140160330002002268 پرونـده كالسـه 1400114430002001537 رضـا صفـرى فرزنـد 
محمدعلى در قسمتى از شش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 67/43 مترمربع پالك 
شـماره فرعى از 2303 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى 
مع الواسطه از على اكبر عبدالحى بميزان 60 متر مربع صفحه 551 دفتر 339 و حسن رضا مردانى ندا بميزان 

10 متر مربع ثبت دفتر الكترونيك 6080-1400. (م الف 13853)
13- رأى شـماره 140160330002001937 پرونـده كالسـه 1400114430002001809 ابوالحسـن بيات فرزند 
حسـن در قسمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع پالك شماره 
134 فرعـى از 1979 اصلـى واقـع در قم بخش حوزه ثبت ملـك اداره دو قم مبايعه نامه عـادى و خريدارى 
مع الواسـطه از محمـد چهارده چليكى و محمد محمدى مبـارز و محمد محمدى تبار  ثبـت دفتر الكترونيك 

5966-1399. (م الف 13854)
14- رأى شـماره 140160330002002170 پرونـده كالسـه 1400114430002001833 عليرضا يوسـفى فرزند 
عباسـعلى در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مسـاحت 103 مترمربع پالك 
شماره 4 فرعى از 1846 اصلى واقع در قم بخش 2 حوزه ثبت ملك اداره دو قم مبايعه نامه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از كبرى و سكينه موسوى حرمى. (م الف 13855)
15- رأى شـماره 140160330002001977 پرونده كالسـه 1400114430002001548 غالمرضا شـيخى فرزند 
على اكبر در قسـمتى از شـش دانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 63/60 مترمربع پالك 
شـماره فرعـى از 2304 اصلى واقـع در قم بخش حوزه ثبت ملك اداره دو قـم مبايعه نامه عادى و خريدارى 

مع الواسطه از عباسعلى هفتانى صفحه 26 دفتر 360. (م 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 15 روز آگهى 
تا چنانچه اشـخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 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. الزم 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 حجت آبادى – رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

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

هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه 
مفروزى متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون، تعيين تكليف را بر اساس گزارش 

كارشناسان و به استناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراى ذيل تاييد نموده اند.
1- رأى شـماره 140160330001001013 پرونـده كالسـه 1400114430001001751 آمنه 
كريمى نسـب فرزند على در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 119/5 مترمربع 
پالك شـماره 9438 اصلى واقع در قم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سـند 

رسمى شماره 41862 مورخ 1400/12/01 دفترخانه 55 قم. (م الف 13846)
2- رأى شـماره 140160330001001608 پرونده كالسـه 1400114430001001404 عباس 
زارع خدا فرزند ابوالقاسـم در شـش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 145 مترمربع 
پالك شـماره 3506 اصلى مكرر واقع در قم بخش يك حـوزه ثبت ملك اداره يك قم 

سند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 571 صفحه 50. (م الف 13819)
 1400114430001001029 كالسـه  پرونـده   140160330001001517 شـماره  رأى   -3
محمدتقى عباسـى فر فرزند ولى اله در دو دانگ مشاع از شش دانگ يك باب ساختمان 
به مسـاحت شـش دانگ 120 مترمربع پالك شـماره 1/419 فرعى از 11135 اصلى واقع 
در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامـه عادى خريدارى از ولى اله 

ده نمكى صادره در دفتر 240 صفحه 280. (م الف 13820)
 1400114430001001028 كالسـه  پرونـده   140160330001001516 شـماره  رأى   -4
محمدصادق نمكى فرزند ولى اله در دو دانگ مشـاع از شـش دانگ يك باب ساختمان 
به مساحت شش دانگ 120 مترمربع پالك شماره 1/419 فرعى از 11135 اصلى واقع در 
قم بخش حوزه ثبت ملـك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى از ولى اله ده نمكى 

صادره در دفتر 240 صفحه 280. (م الف 13821)
 1400114430001001027 كالسـه  پرونـده   140160330001001515 شـماره  رأى   -5
محمدقربـان عباسـى فر فرزنـد ولى الـه در دو دانگ مشـاع از شـش دانگ يك باب 
سـاختمان به مساحت شـش دانگ 120 مترمربع پالك شـماره 1/419 فرعى از 11135 
اصلـى واقع در قم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى 

از ولى اله ده نمكى صادره در دفتر 240 صفحه 280. (م الف 13822)
6- رأى شماره 140160330001001305 پرونده كالسه 1401114430001000108 غالمرضا 
اسـحاق فرزند ابوالفضل در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 42/70 مترمربع 
پالك شـماره 301 فرعى از 11230 اصلى واقع در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 

يك قم سـند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 783 صفحه 387 به موجب سند قطعى 
25140 مورخ 89/12/27 دفتر 74 قم و سـند مالكيت مشـاعى صـادره در دفتر 808 
صفحـه 306 به موجب سـند قطعـى 17915 مـورخ 1400/12/8 دفتر 110 قـم. (م الف 

(13823
7-  رأى شماره 140160330001001312 پرونده كالسه 1401114430001000110 غالمرضا 
اسـحاق فرزند ابوالفضل در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 73/78 مترمربع 
پالك شـماره 301 فرعى از 11230 اصلى واقع در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 
يك قم سـند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 783 صفحه 387 به موجب سند قطعى 
25140 مورخ 89/12/27 دفتر 74 قم و سـند مالكيت مشـاعى صـادره در دفتر 808 
صفحـه 306 به موجب سـند قطعـى 17915 مـورخ 1400/12/8 دفتر 110 قـم. (م الف 

(13824
8-رأى شـماره 140160330001001313 پرونده كالسه 1401114430001000112 غالمرضا 
اسـحاق فرزند ابوالفضل در شش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 71/39 مترمربع 
پالك شـماره 301 فرعى از 11230 اصلى واقع در قـم بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 
يك قم سـند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 783 صفحه 387 به موجب سند قطعى 
25140 مورخ 89/12/27 دفتر 74 قم و سـند مالكيت مشـاعى صـادره در دفتر 808 
صفحـه 306 به موجب سـند قطعـى 17915 مـورخ 1400/12/8 دفتر 110 قـم. (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 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضى 
داشته باشند ظرف مدت 2 ماه 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. الزم 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 امالك منطقه يك قم

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

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

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

برابر رأى شماره 140060306022000990 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسـمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عظيمى 
فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 10 صادره از فريمان در يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت 1156،40 مترمربع پالك 43 فرعى از 334 اصلى واقع در 
بخش 5 از محل مالكيت مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 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 اول: 1401،4،8  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401،4،22 
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

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

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

برابر رأى شماره 140060306022000991 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسـمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عظيمى 
فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 10 صادره از فريمان در يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت 7749،40 مترمربع پالك 43 فرعى از 334 اصلى واقع در 
بخش 5 از محل مالكيت رسمى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 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 اول: 1401،4،8  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401،4،22 
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

اعترافبهجنایتخیانتبار
   فاطمه صبور 

پرون�ده زن و م�رد خیانت�کار ک�ه در 
مرتک�ب  خونی�ن  حادث�ه ای  جری�ان 
قت�ل ش�ده اند، در دادگاه کیف�ری ی�ک 
اس�تان ته�ران بررس�ی خواه�د ش�د. 
به گزارش جوان، ۲0 مهر ۹۹، مأموران پلیس 
تهران از ناپدید  ش��دن مرد 45 ساله ای 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 آخرین بار 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 می کردی��م، او خانه را 
ترک می کرد و چند روزی به خانه نمی آمد، به 

همین خاطر نبود او برایم عادی شده بود.« 

بع��د از این توضیح��ات، مأموران با بررس��ی 
تماس ه��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 حرف هایی 
زد. امین وقت��ی موضوع را فهمی��د، از اینکه 
همسر سابقش درباره او حرف های نامربوطی 
زده،  عصبانی ش��د. وقتی او را در آن ش��رایط 
دیدم، آرامش کردم و درباره اختالفات خودم 
و ش��وهرم گفتم. همین حرف ها و درددل ها، 
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 

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 بداخالقی های 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 
می کرد. 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 
کوچک ت��رم ماجرا را متوجه نش��د، اما دختر 

بزرگ ترم 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 بازجویی ها 
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 می خواهد 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.

   آرمین بینا
زنی سالخورده که معاون یکي از شهرداران 
اس�بق ته�ران در دوران س�ازندگي ب�ود، 
ب�ه قت�ل رس�ید. پرس�تار خانگ�ي وي ب�ه 
عن�وان مظن�ون بازداش�ت شده اس�ت. 
 ساعت ۲۲:30 شامگاه دوشنبه ششم تیر قاضي 
محمد تقي ش��عباني، بازپرس ویژه قتل تهران 
با تماس تلفني مأم��وران کالنتري نصر از قتل 
زنی سالخورده در خانه اش نزدیکي پل گیشا با 
خبر و همراه تیمي از کارآگاهان پلیس آگاهي 

راهي محل شد. 
تیم جنایي در طبقه سوم ساختمان مسکوني 
داخل آپارتمان لوکس با جسد زن 7۲ ساله اي 
روبه رو شدند که آثار ضرب و جرح روي بدنش 
نمایان ب��ود. مأموران دریافتند زن فوت ش��ده 
معاون یکي از شهرداران اسبق تهران در دوران 
س��ازندگي بوده که همراه پرس��تارش در این 

ساختمان زندگي مي کرد . 
بررسي ها نشان داد زن فوت شده در درگیري 
با سارق به قتل رس��یده و سارق پس از سرقت 
تخته ف��رش قیمتي گریخته اس��ت. پرس��تار 
گفت: » دقایق��ي قب��ل زنگ خانه نواخته ش��د 
و پش��ت در مردي ادعا کرد ب��راي صاحبخانه 
بسته اي آورده اس��ت . در را باز کردم، وارد خانه 
شد که با تهدید چاقو مرا در اتاقي حبس کرد و 
بعد به سراغ زن سالخورده رفت و او را به شدت 
کتک زد که حالش بد شد. س��ارق ترسید و با 

سرقت تخته فرش فرار کرد.« 
بدین ترتی��ب مأموران در نخس��تین گام فیلم 
دوربین ه��اي مداربس��ته را بازبین��ي کردند. 
دوربین ها نش��ان داد س��اعتي قب��ل از حادثه 
پرستار زن فوت ش��ده از خانه بیرون مي رود و 
با سارق که جلو در ایس��تاده روبه رو مي شود و 
پس از رد و بدل کردن چند کلمه به راه خودش 
ادامه مي دهد و پس از 45 دقیقه وقتي دوباره به 
خانه بر مي گردد، دوباره با همان سارق روبه رو 
مي ش��ود، اما عکس العملي نش��ان نمي دهد. 
بنابراین مأموران به پرس��تار مشکوک شدند و 
احتمال دادند وي با سارق قاتل همدست باشد، 

بنابراین وي را بازداشت کردند. 
متهم صبح دی��روز در بازجویي گفت: » 45 روز 
قبل به عنوان پرستار خانگي زن پولدار استخدام 
شدم. شب حادثه براي خرید دارو بیرون رفتم 
و جلوی در با مرد ناشناسي روبه رو شدم و از او 
سؤال کردم که چرا در اینجا ایستاده اي که گفت 
به زودي مي روم. من خبر نداشتم او سارق است 
و وقتي هم زنگ خانه خورد و در را باز کردم، فکر 
نکردم او همان مردي اس��ت که از ساعتي قبل 

جلوی خانه کمین کرده است.«
در حال��ي که تحقیق��ات از متهم ادام��ه دارد، 
مأموران در تالش��ند س��ارق قاتل را شناسایي 
و بازداش��ت و زوای��اي پنهان ای��ن حادثه را بر 

مال کنند. 

انفجار مهیب
  در مغا ز ه  تعویض  روغن

شهردار اسبق تهران
 قتل معاون


