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مقاومت خودروسازان
 آالیندگی ها را  افزایش می دهد

روز گذش��ته پلیس راهور تهران از فک پالک خودروهای آالینده خبر 
داد. راهکاری که به نظر می رسد به پلیس تکلیف شده تا اینکه بخواهد به 
عنوان راهکاری برای رفع آلودگی هوای تهران به آن توجه شود. آلودگی 
هوای پایتخت از عمده ترین معضالتی است که تالش های قانونی برای 
رفع آن راه به جایی نبرده اس��ت. یکی از ابعاد رف��ع آلودگی هوا، مربوط 
به ش��رایط جوی از جمله بارش باران و وزش باد اس��ت که انسان در آن 
دخالت چندانی ندارد. مداخله انسان برای رفع این بحران، وضع قوانین و 
تمکین از آن را شامل می شود که وقعی به آن نهاده نمی شود که اگر نهاده 
می شد، بحران کنونی را شاهد نبودیم. از جمله این موارد اسقاط خودروها 
و موتورسیلکت های فرسوده است که مافیای خودرو از تمکین به قوانین 
امتناع می کنند و دود ناشی از آن آسمان  شهرها را آلوده و مرگ تدریجی 
شهروندان را رقم می زند. براساس آیین نامه از رده خارج کردن خودرو های 
فرسوده  مجلس، خودروسازان و وارد کنندگان خودرو را مکلف به  اسقاط 
خودرو کرده و آنها موظفند بخشی از خودرو های فرسوده را از رده خارج 
کنند و مبلغی به صورت بالعوض به مالکان خودرو های فرسوده بپردازند. 
آیین نامه مجلس در مورد خودروهای عمومی هم شرایطی مشخص را 
تعیین کرده، اما از زمان ابالغ آن از اواخر دهه 80 این آیین نامه همچنان 
معطل اجرا مانده است، آن وقت ترجیح داده می شود آلودگی خودروها 
با راهکارهایی مثل بررسی معاینه فنی خودروها یا فک کردن پالک چند 
دستگاه خودرو برطرف شود که پلیس هم آن را قبول ندارد. از جمله اینکه 
رئیس پلیس راهور با انتقاد از تست معاینه فنی خودروها اعالم کرده است: 
»سن فرسودگی خودرو را قانون مشخص کرده، اما از آن طرف یک نفر 
رفته و در دیوان عدالت شکایت کرده است که معاینه فنی باید معیار باشد، 
کدام معاینه فنی؟ وقتی در اطراف تهران سیخ کباب را وارد اگزوز می کنند 
و مثاًل با آن تست چهارگاز می گیرند، من نمی توانم چشمم را روی این 
موارد ببندم. گاهی برخی شرکت های معاینه فنی ما را دعوت می کنند و 
می گویند ما را حمایت کنید. چه حمایتی بکنیم وقتی در طرف دیگر جان 
و ایمنی مردم وسط است؟ خب اینها را به خاطر پولش می گویند، اما جان 

مردم مهم تر است.« 
براساس گزارش پلیس در حال حاضر ۴۷ درصد از وسایل نقلیه تهران 
فرسوده هستند  و به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و از نظر زیرساخت های 
کنترلی، هیچ ساز و کاری به منظور منع تردد آنها اندیشیده نشده است. 
همچنین حدود ۱۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور تردد می کنند 
که قطعاً ۹۹درصد آنها آالینده و فرسوده هستند و برای اینکه نشان دهند 
در این حوزه کاری انجام می شود، حتی به خود زحمت نداده اند حتی یک 
دستگاه موتورسیکلت را اسقاط کنند. آنچه همواره در جریان بوده، طرح 
این موضوع بوده که دس��تگاه های متولی خود را کنار بکشند و از پلیس 
بخواهند مانع تردد خودروهای فرس��وده ش��ود و به این شیوه کم کاری 
دستگاه های مسئول را جبران کند، در حالی که دولت باید با ارائه تسهیالت 
تشویقی، مالکان خودروهای فرسوده را به اسقاط خودروهایشان ترغیب 
کند، نه اینکه از پلیس بخواهند با تحکم و اقدامات جبری، آنها را وادار به 

این کار کند.

   محبوبه قربانی
پس�ر بیمار که در جریان حادثه ای خونین 
یکی از دوس�تانش را به قتل رس�انده بود 
بار دیگر به بیمارس�تان روانی منتقل شد. 
وکیل مته�م از دادگاه خواس�ت بار دیگر 
س�المت روانی مته�م ک�ه از اختالل های 
ش�دید روانی رنج می برد، بررس�ی شود.
۲۵ مرداد م��اه س��ال گذش��ته، درگی��ری 
خونینی بین دو پسر جوان مأموران کالنتری 
۱۱6 مولوی را به مح��ل حادثه که مقابل یک 
فروشگاه در میدان قیام بود، کشاند. مأموران 
بعد از حضور در محل با جسد پسر ۲0 ساله ای 
به نام حسن روبه رو ش��دند که بر اثر ضربات 
متعدد چاقو فوت کرده بود. جسد به پزشکی 
قانونی منتقل ش��د و عامل قتل به نام شهروز 
۲۱ ساله تحت تعقیب مأموران بازداشت شد. 
او که به تازگی از آلمان برگشته بود، در همان 
بازجویی های اولیه به قتل دوس��تش اعتراف 
کرد و گفت: »بع��د از جدایی پ��در و مادرم، 
۹ ساله بودم که همراه مادرم به آلمان رفتم. در 
آن کشور به خاطر سرقت از یک سوپرمارکت 
دستگیر ش��دم و به زندان افتادم. در زندان با 
یکی از مأموران پلیس درگیر شدم و از شدت 
عصبانیت او را کتک زدم. بعد از این ماجرا در 
اختیار روانشناسان قرار گرفتم و آنها در چند 

جلسه مرا شست و شوی مغزی دادند، به همین 
خاطر حال روحی ام خراب شد. بعد از آزادی از 
زندان، دیپورت شدم و به ایران برگشتم، اما در 

ایران هم تحت نظر روانپزشک بودم.«
متهم در خصوص قتل گفت: »روز قبل از حادثه 
در میدان قیام با حس��ن قرار گذاشتم، اما به 
محض اینکه همدیگر را دیدیم بر سر موضوعی 
با هم بحثمان شد. حسن یک دفعه فحاشی و 
به مادرم توهین کرد. کار به درگیری کشید و 
در آن درگیری با چاقویی که داشتم چند ضربه 
به او زدم. حسن در حالی که از او خون می رفت، 
کشان کشان خودش را به فروشگاهی نزدیک 
محل حادثه رس��اند. خودم را به او رس��اندم، 
سپس از شدت عصبانیت چند ضربه دیگر زدم 

و فرار کردم.« 
پسر جوان به پزش��کی قانونی رفت تا اینکه 
کارشناسان اعالم کردند متهم دارای اختالل 
ذهنی اس��ت، اما این بیماری رافع مسئولیت 
کیفری اش نیست. متهم این بار در بازجویی ها 
ادعای عجیبی مطرح کرد و گفت: »در زندان 
آلمان روانشناسان به من یاد دادند هر کاری را 
باید تا آخر انجام بدهم، به همین خاطر آن روز 

ضربه کاری را به مقتول زدم.« 
پرونده بعد از صدور کیفرخواس��ت روی میز 
هیئت قضایی شعبه دوم دادگاه کیفری یک 

اس��تان تهران قرار گرفت، اما پس��ر جوان در 
زندان دچار اختالل ذهن��ی  و چند روز قبل 
از محاکمه به بیمارس��تان منتقل شد. به این 
ترتیب متهم بعد از درمان در وقت رسیدگی 
دوم در همان شعبه حاضر ش��د. بعد از اعالم 
رسمیت جلس��ه، وکیل اولیای دم در غیاب 

موکلشان درخواست قصاص کرد. 
در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: »درس 
نخوانده ام و س��وادم ابتدایی است. در کشور 
آلمان شغلم کنترل بلیت های قطار بود تا اینکه 
به خاطر سرقت اسلحه و یک بار هم به خاطر 
سرقت تبر دستگیر شدم. قبول دارم مرتکب 
قتل ش��ده ام. حاال تقاضا دارم مرا زودتر اعدام 

کنید تا این روزها تمام شود.« 
در آخر وکیل متهم در دفاع از موکلش گفت: 
»من چند جلسه با مادر متهم صحبت کرده ام. 
او در آلمان یک بار به خاطر توهین به مقدسات 
به زندان افتاده، س��پس به خاط��ر درگیری 
مذهبی بازداش��ت و از ترس اینکه دس��ت به 
عملیات تروریستی بزند دیپورت شده است. 
او بیمار روانی است، اما پزشکی قانونی به طور 
دقیق سالمت روانی اش را بررسی نکرده است. 
حاال هم از بیمارستان امین آباد به دادگاه آمده 
است و باید به همانجا برگردد. او همچنان دارو 
می خورد و چند بار به او شوک الکتریکی داده 

برابر آراى صادره هيأت هاى موضوع قانون تعييـن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان 
اراك تصرفات مالكانـه و بالمعـارض متقاضيان محرز گرديـده است لذا 
مشـخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شـرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صـدور سند مالكيت به نام متقاضيان اعتراضى داشـته باشـند 
مى توانند ازتاريخ انتشار 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 قضايى تقديم نمايند.
 رديـف 1: رأى شـماره 2017– 6/23/ 1401آقاى/خانـم محمد حسينى 
فرزند محمدنبى به شـماره شـناسنامه 32 صادره اراك به شـماره ملى 
0533919444- در شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعـى به مساحت 
234807/92 مترمربع پـالك فرعى از14 اصلى واقـع در بخش 8 اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدعلى رحيمى.
 رديـف 2 : رأى شـماره 2018– 1401/6/23 آقاى محمـود على محمدى 
فرزنـد اسمعيل به شـماره شـناسنامه 19 صـادره اراك به شـماره ملى 
0533921651- در شـش دانگ يـك قطعه زمين مزروعـى به مساحت 
17148,5 مترمربع پالك 66 اصلى واقع در بخش 7 اراك خريدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدعلى على محمدى.
 رديـف 3 : رأى شـماره 2019 – 1401/6/23 آقاى/خانـم كامران ربيعى 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 0520248082 صادره از اراك به شماره 
ملى 0520248082- در شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 829,25 
مترمربع پالك 66 اصلى واقع در بخش 7 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه 

عادى از محل مالكيت سيدنعمت اله ابطحى.
 رديف 4: رأى شـماره 2080– 6/29/ 1401آقاى/خانم غالمرضا گيالنى 
فرزند حسين به شماره شناسنامه 4 صادره به شماره ملى 0519896173- 
درشش دانگ يك باب عمارت به مساحت 165,48 مترمربع پالك3950 
اصلى واقع در بخش يك اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت محمدرضا اسمعيلى. 
 رديف 5: رأى شـماره 2183– 7/11/ 1401آقاى/خانـم عبداله جنيدى 
فرزند احمد به شماره شناسنامه 9 صادره به شماره ملى 0621719404- در 
يك دانگ و نيم مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به مساحت .42,25 
مترمربع پـالك 4215 اصلى واقع در بخـش يك اراك خريـدارى برابر 
مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين ساطـورى كه نام خانوادگى به 

پورسعادت تغيير يافته.
 رديـف 6: رأى شـماره 2184– 7/11/ 1401آقاى/خانـم عليرضـا 
رحمتى فرزند عباس به شـماره شـناسنامه 1570 صادره به شماره ملى 
6179261733- در يك دانگ و نيم مشاع از شش دانگ يك باب عمارت 
به مساحت .42,25 مترمربع پالك 4215 اصلى واقع در بخش يك اراك 
خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين ساطورى كه نام 

خانوادگى به پورسعادت تغيير يافته.
 رديـف 7: رأى شـماره 2185– 7/11/ 1401آقاى/خانـم غالم حسيـن 
حبيب نژاد فرزند صفرعلى به شـماره شناسنامه 16 صادره به شماره ملى 
5449769271- در سه دانگ مشاع از شـش دانگ يك باب عمارت به 
مساحت .42,25 مترمربـع پالك 4215 اصلى واقـع در بخش يك اراك 
خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين ساطورى كه نام 

خانوادگى به پورسعادت تغيير يافته.
 رديف 8: رأى شـماره 2187– 7/11/ 1401آقاى/خانم معصومه حيدرى 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 19 صادره به شماره ملى 0621367941- 
در شش دانگ يك باب عمارت به مساحت232 مترمربع پالك 64 فرعى 
از40 اصلى واقع در بخش حومه دو اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى 

از محل مالكيت مهدى افتخارى.
 رديف 9: رأى شماره 2331– 7/20/ 1401آقاى/خانم حبيب اله كيشانى 
فراهانى فرزند على به شماره شـناسنامه 12 صادره سربند به شماره ملى 
0622003356- در شـش دانگ يك بـاب عمارت به مساحـت 105,60 

مترمربع پالك فرعـى از 4201 اصلـى واقع در بخش يـك اراك از محل 
مالكيت مشاعى متقاضى.

 رديف 10: رأى شماره 2332– 7/20/ 1401آقاى/خانم حبيب اله كيشانى 
فرزند على به شماره شناسنامه 12 صادره به شماره ملى 0622003356- 
در شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 60,40 مترمربع پالك فرعى از 
4201 اصلى واقع در بخش يـك اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از 

محل مالكيت حجت اله كيشانى.
 رديف 11: رأى شـماره 2333– 7/20/ 1401آقاى/خانم اقدس محمودى 
فرزند على به شماره شناسنامه 80 صادره به شماره ملى 0532804686- 
در شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 173,20مترمربع پالك فرعى 
از 3836 اصلى واقع در بخش يك اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى 

از محل مالكيت على اكبر كمالى.
 رديف 12: رأى شـماره 2521– 7/25/ 1401آقاى/خانم جواد شـهبازى 
كودزرى فرزند حسين به شماره شـناسنامه 1216 صادره به شماره ملى 
0532060431- در شش دانگ يك باب عمارت به مساحت4518 مترمربع 
پالك فرعـى از 4518 اصلى واقـع در بخش يـك اراك از محل مالكيت 

مشاعى متقاضى.
 رديف 13: رأى شـماره 2540– 7/30/ 1401آقاى/خانم صديقه سادات 
غروى قلعـه اى فرزنـد سيدحسـن به شـماره شـناسنامه 175 صادره 
عراق به شـماره ملى 4723668918- در شش دانگ يك باب عمارت به 
مساحت70مترمربع پالك فرعى از 3936 اصلى واقع در بخش يك اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدتقى آقائى.
 رديف 14: رأى شـماره 2562– 8/3/ 1401آقاى/خانـم اكرم حق جانى 
فرزند سبزعلى به شـماره شـناسنامه 149صـادره اراك به شـماره ملى 
0535021992- در شـش دانگ يـك قطعه زمين مزروعـى به مساحت 
150000مترمربع پالك فرعى از 93 اصلى واقع در بخش 7 اراك خريدارى 
برابـر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيـت احمدآقا الهـادى و اسماعيل 

ده نمكى و صفر ده نمكى.
 رديـف 15: رأى شـماره 2563– 8/3/ 1401آقاى/مهـدى عباسـى 
فرزند حيدرعلى به شـماره شـناسنامه 59 صادره اراك به شـماره ملى 
0534204015- در شـش دانگ يـك قطعه زمين مزروعـى به مساحت 
150000 مترمربع پالك فرعى از93 اصلى واقع در بخش 7 اراك خريدارى 
برابـر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيـت احمدآقا الهـادى و اسماعيل 

ده نمكى و صفر ده نمكى.
 رديف 16: رأى شماره 2565– 8/3/ 1401آقاى رضا على محمدى فرزند 
احمد به شماره شـناسنامه 0610077252 صادره شـازند به شماره ملى 
0610077252- در دو دانگ مشـاع از شـش دانگ يك بـاب عمارت به 
مساحت 162,25 مترمربع پالك فرعى از 4105 اصلى واقع در بخش يك 
اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه عادى از محـل مالكيت سهم االرث كل 

مالكيت احمد على محمدى.
 رديـف 17: رأى شـماره 2566– 8/3/ 1401آقاى محمـد على محمدى 
فرزند احمد به شماره شـناسنامه 0610129422 صادره سربند به شماره 
ملى 0610129422- در دو دانگ مشاع از شش دانگ يك باب عمارت به 
مساحت 162,25 مترمربع پالك فرعى از 4105 اصلى واقع در بخش يك 
اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه عادى از محـل مالكيت سهم االرث كل 

مالكيت احمد على محمدى.
 رديـف 18: رأى شـماره 2567– 8/3/ 1401آقـاى اميـد على محمدى 
فرزند احمد به شماره شـناسنامه 0610190229 صادره سربند به شماره 
ملى 0610190229- در دو دانگ مشـاع از شش دانگ يك باب عمارت به 
مساحت 162,25 مترمربع پالك فرعى از4105 اصلى واقع در بخش يك 
اراك خريـدارى برابر مبايعه نامه عادى از محـل مالكيت سهم االرث كل 

مالكيت احمد على محمدى. 
 تاريخ انتشار نوبت اول: يك شنبه 1401/08/15
 تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/08/30

رئيس ثبت اسناد منطقه يك اراك- محمدحسين عبدى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف
 وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى (نوبت110)

نوبت  دوم  

م. الف:574

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج

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

برابـر رأى شـماره  140160306271002409 هيـأت موضوع قانـون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رضا تفقد 
علويه  فرزند طاهر در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه  به مساحت 202 
مترمربع قسمتى از پالك 4747 و 4743 فرعى از 3 اصلى بخش 9 واقع در خيابان 
كامياب 62 خيابان اول سمت چپ بين عزيزى 8 و 10ساختمان 110  خريدارى از مالك 
رسمى آقاى سيدجواد مداح زاده يـزدى و سيدجابر مداح زاده يزدى كه نامبردگان 
هر كـدام 101مترمربع مالكيت خـود را واگذار نموده اند محرز گرديـده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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. بديهـى است در صورت انقضاى مـدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م. الف: 581  

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج

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

برابـر رأى شـماره 140160306271002408 هيـأت موضوع قانـون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا 
بهرآبادى  فرزند عباس در سه دانگ مشاع از  شش دانگ يك باب خانه  به مساحت 
202  مترمربع قسمتى از پـالك 4747 و 4743 فرعى از 3 اصلـى بخش 9 واقع در 
خيابان كامياب 62 خيابان اول سمت چپ بين عزيزى 8 و 10ساختمان 110  خريدارى 
از مالك رسمـى آقاى سيدجواد مـداح زاده يزدى و سيدجابر مـداح زاده يزدى كه 
نامبردگان هر كـدام 101مترمربع مالكيت خـود را واگذار نموده انـد محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتـراض 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 دوم: 1401/09/15 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30 

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م. الف: 579  

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

برابر رأى صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقـد سند رسمى مستقـر در واحد ثبتى تصرفـات مالكانه 
بالمعـارض آقـاى سيدحسين حسينى  به شـماره شـناسنامه 30 به شـماره 
ملـى 2122407395 صـادره از گرگان فرزنـد على متقاضى كالسـه پرونده 
1401114412480000062 در شـش دانگ يـك قطعه زمين كـه در آن احداث 
بنا شده است به مساحت 280,83 مترمربع 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 تسليم اعتراض به مرجع ثبتى  دادخواست خود را به مرجع ذيصالح  

قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست رابه اين اداره ارائه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/8/30  

حجت اهللا تجرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 گرگان  

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

برابـر  رأى صـادره هيئت موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـى اراضى 
و ساختمان هـاى فاقد سنـد رسمـى مستقـر در واحد ثبتـى تصرفـات مالكانه 
بالمعارض 1- خانم سعيـده ستوده منش به شـماره شـناسنامه 2110240342 به 
شـماره ملى 2110240342 صادره از گرگان فرزند رمضان متقاضى كالسه پرونده 
1401114412001000291 در سه دانگ مشـاع از شـش دانگ يك قطعه زمين كه در 
آن احداث بنا شـده است 2- آقاى سيدحسين حسينى  به شـماره شناسنامه 30 
به شـماره ملى 2122407395 صادره از گرگان فرزند على متقاضى كالسه پرونده 
1401114412480000062 در شش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 280,83 مترمربع از پالك 3- اصلى واقع در اراضى اوزينه بخش 
3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت ازتصرفات متقاضى دارد لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شود از اين 
رو اشـخاصى 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 و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
مرجع ثبتى  دادخواست خود را به مرجع ذيصـالح  قضايى تقديم و گواهى تقديم 

دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/8/30  

حجت اهللا تجرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 گرگان  

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

برابر رأى صـادره هيئت موضوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقـد سند رسمى مستقـر در واحد ثبتى تصرفـات مالكانه 
بالمعـارض آقاى اسمعيل ميرى به شـماره شـناسنامه 3082 به شـماره ملى 
2120362459 صـادره از گرگـان فرزنـد ابراهيـم متقاضى كالسـه پرونده 
1401114412480000433 در شش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا 
شده است به مساحت 179,90 مترمربع از پالك 2 اصلى واقع در اراضى يله باغ 
بخش 3 حوزه ثبت ناحيه 2 گرگان طبق رأى صادره حكايت از تصرفات متقاضى 
دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بـه 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 شـماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى  دادخواست خود را به مرجع ذيصالح  

قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارائه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/8/30  

حجت اهللا تجرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 گرگان  

مفقودى
 TONDAR90K4M برگ سبز خودروى سوارى رنو تيپ
مـدل 1396 به رنگ سفيد شـيرى- روغنى  به شـماره 
موتـور 100013498RR237295 و شـماره شـاسى 
NAALSRALDHA285189 و  شـماره انتظامـى 
ايـران35 / 528 ص29 مفقود شـده و از درجـه اعتبار 
تبريز ساقط است.   

مفقودى
 برگ سبز خـودروى سوارى پرايد صبـا جى تى ايكس 
مدل 1382 بـه رنـگ سفيد روغنـى و شـماره  پالك 
952ب33  ايـران68 و شـماره  موتـور 00437652  و 
شـماره شـاسى S1412282903277 بـه نـام حسين 
رحمانى با كد ملى 0069318883 مفقود شده و از درجه 
تهران اعتبار ساقط است.   

سرقت طالهاي تازه عروس براي خرید تلفن همراه 
دخت�ر جوان�ي ک�ه مته�م اس�ت طاله�اي 
یک�ي از دوس�تانش را س�رقت کرده اس�ت، 
داش�ته  قص�د  گف�ت  بازجویي ه�ا  در 
ب�ا ف�روش طاله�ا تلف�ن هم�راه بخ�رد. 
به گزارش »جوان«، چن��د روز قبل تازه عروس و 
دامادي در تهران به اداره پلیس رفتند و از سرقت 
طالها و جواهراتشان شکایت کردند.  تازه عروس 
گفت: » چند شب قبل مراس��م ازدواجم را برگزار 

کردم و مهمان ها مقدار زی��ادي طال و جواهرات 
به من کادو دادند. پس از عروسي همراه شوهرم 
به ماه عس��ل رفتیم، اما وقتي به خانه برگشتیم 
متوجه شدیم همه طالهایم سرقت شده است.« 
پس از ط��رح این ش��کایت مأموران در بررس��ي 
دوربین هاي مداربسته به رد دختر جواني رسیدند 
که مشخص شد سارق یکي از دوستان نزدیک تازه 

عروس است. 

بنابراین مأموران دختر جوان را بازداشت و به اداره 
پلیس منتقل کردند. متهم در بازجویي ها با اظهار 
پشیماني به جرم خود اقرار کرد. وي گفت: » همیشه 
دوست داشتم یک گوشي تلفن همراه آخرین مدل 
و گرانقیمتي داشته باشم و به دوستان فخر فروشي 
کنم، اما پول خرید آن را نداشتم. مدتي قبل گوشي 
قسطي خریدم، اما اقساط آن همیشه عقب مي افتاد 
تا اینکه در مراسم عروسي دوستم شرکت کردم و 

تصمیم گرفتم طالهایي که به او کادو دادند، سرقت 
کنم و با فروش آن اقساط را گوشي را پرداخت کنم. 
من کلید خانه آنها را برداش��تم و وقتي آنها به ماه 
عسل رفتند، اموالشان را س��رقت کردم . طالهاي 
سرقتي را داخل کولر پشت بام خانه ام مخفي کردم تا 
اینکه یک روز قبل وقتي به سراغ طالها رفتم، دیدم 

فرد دیگري آنها  سرقت کرده است.«
تحقیقات از متهم ادامه دارد. 

  برای  بررسی سالمت روانی قاتل
درخواست  دوباره

شده اس��ت. تقاضا دارم بار دیگر س��المت روانی او بررسی 
شود.

در پایان هیئت قضایی وارد شور شد. 

حسین فصیحي متهم  :     د ر        ز  ند  ا ن 
آ  مو  ز ش    ر   ما  لی   د ید م

    غالمرضا مسکنی 
س�ارق حرفه ای که در پوش�ش رمالی دس�ت به س�رقت های سریالی 
م�ی زد، در بازجویی ها گف�ت رمال�ی را در زندان آموزش دیده اس�ت. 
بهمن س��ال قبل مأموران پلیس تهران در جریان سرقت های مشابهی قرار 
گرفتند که حکایت از آن داشت مرد آشنایی به خانه هایی دستبرد زده و اموال 
قیمتی آنها را سرقت کرده است.  بررسی مأموران نشان داد سارق در بعضی 
سرقت ها کلید خانه را در اختیار داشته و به راحتی وارد خانه شده است و در 
برخی سرقت ها هم با شاه کلید قفل در را باز کرده و دست به سرقت زده است.  
از سوی دیگر در تمامی سرقت ها مشخص شد سارق به محل آشنایی داشته و 
در تمامی سرقت ها زمانی که صاحبخانه به مسافرت یا میهمانی می رفته، نقشه 
سرقت را اجرایی می کرده است.  در حالی که هر روز بر تعداد شاکیان افزوده  
می شد یکی از شاکیان که زن جوانی بود در تحقیقات پلیسی اعالم کرد که به 

مرد رمالی در سرقت از خانه اش مشکوک است. 
   طلسم رمال 

شاکی گفت: »مدتی بود با مشکالت مالی در زندگی ام روبه رو شده بودم و از 
طرفی هم گره های زیادی در زندگی ام افتاده بود، به طوری که احساس می کردم 
طلسم شده ام. چند روز قبل از حادثه سفره دلم را برای زن همسایه باز و با او 
درددل کردم و از مشکالتم گفتم. او گفت مرد رمالی را می شناسد که خیلی 
حرفه ای است و گره زندگی افراد زیادی را باز کرده و طلسم آنها را شکسته است. 
شماره مرد رمال را از همسایه گرفتم تا طلسم زندگی ام را باطل کنم و مشکالت 
مالی ام حل شود، اما خبر نداشتم با باز شدن پای رمال به خانه ام همان اندک 

سرمایه ام را هم از دست می دهم.«  
وی ادامه داد: »وقتی با رمال تماس گرفتم و مشکالتم را برای او توضیح دادم، 
گفت برای شکستن طلس��م باید به خانه ام بیاید و ورد بخواند، من هم قبول 
کردم و او به خانه ام آمد. ساعتی برایم ورد خواند و چند خطی هم در کاغذی 
نوشت و گفت در مکان تاریکی نگه دارم و بعد هم با گرفتن مبلغ اندکی از خانه ام 
بیرون رفت. یک روز بعد متوجه شدم کلید خانه ام گم شده است، اما اهمیتی 
ندادم، چون کلید یدک داشتم تا اینکه چند شب بعد تمامی طالها و پول هایم 
از خانه سرقت شد و االن احتمال می دهم او کلید خانه ام را برداشته و اموالم را 

سرقت کرده است.« 
   دانشگاه مجرمان 

بدین ترتیب مأموران پلیس تحقیقات خود را برای شناس��ایی و دستگیری 
سارق سریالی ادامه دادند تا اینکه چند روز قبل هنگام دستگیری چند مالخر در 
میدان منیریه تهران، سارق سابقه داری را بازداشت و در بازرسی از جیبش مقدار 
زیادی طال سرقتی کشف کردند. بررسی ها نشان داد سارق دستگیر شده همان 
رمالی حرفه ای است که مدت هاست در پوشش بخت گشایی و شکستن طلسم 

به خانه ها رفت و آمد می کند و دست به سرقت های سریالی می زند. 
متهم در بازجویی ها با اعتراف به بیش از ۱0 سرقت گفت: وقتی به زندان افتادم 
این شیوه سرقت را در زندان آموزش دیدم. من به عنوان رمال وارد خانه های 
مردم می شدم و بعد از سرقت کلید خانه در فرصت مناسب سرقت می کردم. 


