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پرسه پلنگ در پادگان سرخه
    غالمرضا مسکنی 

پرس�ه پلن�گ در یک�ی از پادگان ه�ای ارت�ش 
پایتخت نگرانی ه�ای زیادی را به همراه داش�ته 
است. تالش مأموران یگان حفاظت محیط زیست 
برای زنده گی�ری پلنگ نی�ز ناکام مانده اس�ت.

اواخر آبان ماه امسال گزارشی به سازمان محیط زیست 
تهران رسید که حکایت از آن داشت یک قالده پلنگ 
در نزدیکی پادگان 01 ارتش در محدوده پارک سرخه 

حصار دیده شده است.
بررسی ها از سوی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست 
درباره صح��ت و س��قم آن در جریان بود ک��ه فیلم و 
عکس هایی از پلنگ در پادگان ارتش در فضای مجازی 
منتشر و مشخص شد پلنگ مذکور به احتمال زیاد از 
ارتفاعات خجیر و سرخه حصار وارد پادگان شده است. 
در حالی که نزدیک به دو هفته از سرگردانی پلنگ در 
بیخ گوش تهران می گذرد و مأموران یگان حفاظت هنوز 
موفق به زنده گیری این گربه سان نشده اند، نگرانی هایی 
برای ش��هروندان و مخصوصاً ب��رای خانواده هایی که 
فرزندانشان در پادگان ارتش و یگان ویژه فراجا مشغول 

به خدمت هستند ایجاد شده است.
    ما نگرانیم 

یکی از شهروندان که پس��رش در پادگان 01 ارتش 
مشغول به خدمت اس��ت، فیلمی از حضور پلنگ در 
پادگان برای خبرنگار ما فرستاده و درباره نگرانی اش 
گفته است: »پس��رم در پادگان 01 ارتش مشغول به 
خدمت س��ربازی اس��ت. حدود دو هفته قبل پسرم 
گفت دوستان و فرمانده هایشان یک قالده پلنگ را در 
مجاور پادگان دیده اند. ازهمان روز نگران شدیم، اما 
فکر کردیم یا پلنگ خودش به طبیعت برمی گردد یا 

مأموران یگان حفاظت محیط زیست او را به طبیعت 
برمی گردانند، ولی همین یکی، دو روز قبل فیلمی از 
پلنگ بالغ و درش��ت اندام به دستم رسید که متوجه 
ش��دم هنوز پلنگ در پادگان می چرخ��د و مأموران 
حفاظت هم کاری انجام نداده اند. از طرفی هم پسرم 
و هم خدمتی های��ش در پادگان با الش��ه های گربه و 
س��گ های ولگرد روبه رو ش��ده اند که نشان می دهد 
پلنگ از گربه های داخل پادگان تغذیه می کند. من 
و همس��رم نگران جان فرزندمان هستیم، به همین 
خاطر با یگان حفاظت محیط زیس��ت تهران تماس 
گرفتم و نگرانی ام را مطرح کردم، اما یکی از مسئوالن 
به من گفت پلنگ بی آزار است و ما نگران نباشیم.  از 
مسئوالن می خواهیم هرچه زودتر چاره ای برای به دام 

انداختن پلنگ بیندیشند.« 
    نگران نباشند 

از سوی دیگر مسئوالن یگان حفاظت محیط زیست 
اگرچه به گفته خودشان هنوز با به کارگیری تجهیزات 

مدرن و به روز موفق ب��ه زنده گیری پلن��گ پادگان 
نشده اند، اما اظهار امیدواری کرده اند که شهروندان، 
س��ربازان و فرماندهان پادگان ها نگران حمله پلنگ 
نباشند، چون مأموران یگان حفاظت با چشمانی باز 
و استفاده از امکانات فنی به صورت شبانه روز محل را 

رصد و به زودی پلنگ را زنده گیری می کنند. 
    پلنگ تیرها را با دندان بیرون کشید 

سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست درباره این حادثه به خبرنگار ما گفت: 
»متأس��فانه چند روز قبل متوجه ش��دیم یک قالده 
پلنگ درشت اندام که عکس و فیلم ها نشان می دهد 
به احتمال زیاد نر اس��ت از طبیعت وارد پادگان 01 
ارتش ش��ده اس��ت. پس از اعالم این خبر چند تیم 
از محیط بانان با هماهنگی فرمانده��ان ارتش برای 
زنده گیری پلنگ در پادگان مستقر شدند و مأموران 
یگان حفاظ��ت در اولین برخورد  پلن��گ را با تفنگ 
مخصوص بیهوشی هدف قرار دادند که خوشبختانه 

تیرها به هدف برخورد کرد، اما پلنگ بالفاصله تیرهای 
مخصوص را با دندان هایش از بدنش بیرون کشید و از 

محل دور شد.« 
    پلنگ را زنده می خواهیم 

وی با بیان اینکه این پلنگ آخرین بار در پادگان یگان 
ویژه فراجا دیده شده است، ادامه داد: »ما تصمیم داریم 
به هر روش��ی پلنگ را زنده گیری کنی��م و به طبیعت 
برگردانیم، به همین دلی��ل از آن روز به بعد پنج نفر از 
مأموران زبده یگان حفاظت ب��ا تمامی امکانات مدرن 
و به روزی ک��ه در اختیار داریم از قبی��ل تله های ویژه، 
دوربین های تله ای، تفنگ های مخصوص بیهوش��ی و 
ماشین قفسه دار به صورت شبانه روز در محل مستقر 
هستند، اما پلنگ به نظر می رسد خیلی هوشیار است و به 
تله ها و حتی غذاهای آماده ای که برای او تهیه شده و در 
مسیر تله قرار داده ایم، نزدیک نمی شود و به نظر می رسد 
این حیوان قباًل هم  وارد این محل ش��ده و از گربه ها و 
سگ های ولگرد تغذیه کرده و به محیط آشنایی دارد.« 

    آخرین گزینه 
وی با بیان اینکه مرگ آخرین گزین��ه ما برای پلنگ 
پادگان است، افزود: »خوشبختانه فرماند هان پادگان 
ارتش و یگان وی��ژه فراجا همکاری خوب��ی با ما دارند 
و کارشناسان هم راهنمایی و هش��دارهای الزم را به 
س��ربازان و مأموران آنجا داده اند. من مطمئن هستم 
با رعایت هشدارها هیچ نگرانی وجود ندارد و خطری 
جان آنها را تهدید نمی کن��د. البته برای ما حفظ جان 
هر انسانی در اولویت اس��ت و اگر زمانی خطری جان 
کسی را تهدید کند برای مقابله با آن گزینه مرگ پلنگ 
را انتخاب می کنیم، ولی امیدوارم ب��ه زودی پلنگ را 

زنده گیری و به زیستگاهش برگردانیم.« 

 همگرایی برای مبارزه با  قاچاق 
سالح  به كشور

     حسین فصیحي
 این روزها خبرهاي بسیاري درباره کشف سالح و مهمات 
منتشر مي شود، از جمله روز گذشته در استان لرستان که 
مأموران پلیس در جریان تحقیقات خ��ود بیش از 3 هزار 
س��الح کش��ف کردند. س��الح  و مهمات هایي که از طریق 
مرزهاي شرقي و غربي به داخل کش��ور قاچاق مي شود و 
کاربرد آن هم عمدتاً براي اس��تفاده در اغتشاش ها صورت 
گرفته اس��ت. 25 ش��هریورماه امس��ال و همزمان با مرگ 
مهسا امیني، زمینه قاچاق گس��ترده سالح و مهمات براي 
ایجاد ناامني در کشور فراهم شد. گسترش دامنه ناامني ها 
در جامعه و برافروخته ش��دن آتش آشوب ها، اتاق فکر این 
جریان را ترغیب کرد که آشوبگران را مسلح و آنها را مقابل 
مردم و نیروهاي امنیت قرار دهد، بنابراین با فعال ش��دن 
شبکه هاي قاچاق، صداي گلوله و انفجارهایي که به دست 
آش��وبگران صورت مي گی��رد، در فضاي عمومي ش��نیده 
مي شود و به دامنه ناامني هاي صورت گرفته اضافه مي کند. 
آن گونه که س��خنگوي پلیس اعالم کرده قاچاق س��الح و 
مهمات از سال 98 و همزمان با آش��وب هایي که آن سال 
کشور را در برگرفت، افزایش یافت تا جایي که قرارگاه مبارزه 
با قاچاق سالح و مهمات در پلیس تشکیل شد. بررسي هاي 
پلیس در این باره نشان داده قاچاق سالح از طریق مرزهاي 
شمال غرب، مرزهاي غرب و جنوب کشور صورت مي گیرد. 
براس��اس گزارش هاي پلی��س، از ابتداي امس��ال بیش از 
30 هزار قبضه سالح غیرمجاز کشف شده است که این مقدار 
اسلحه براي مجهز کردن چندین لش��کر کفایت مي کند. 
براساس گزارش هاي پلیس این کشفیات عمدتاً تولید کشور 

امریکاست و از خرداد ماه افزایشي چشمگیر داشته است. 
مسلح شدن آشوبگران، فارغ از اغتشاش هاي صورت گرفته، 
آسیب هاي دیگري به دنبال خواهد داشت، از جمله اینکه 
افراد مسلح ش��ده عمدتاً از اوباش و مجرمان خطرناک و از 
افراد پرخطر جامعه هستند که همواره براي فضاي عمومي 
جامعه ایجاد هزینه مي کنند و مسلح شدن آنها به بروز جرائم 
دیگري مثل سرقت هاي مسلحانه و قتل هم منجر خواهد 
شد. ناامن شدن فضاي عمومي جامعه چه از مجراي آشوب 
صورت گیرد یا منجر به بروز اعمال مجرمانه دیگري شود، 
دستاوردي است که اتاق فکر جریان مورد اشاره هزینه هاي 
کالني ب��راي آن پرداخت مي کن��د و مي تواند ب��ا نفوذ در 
ساختارهاي مرزي کش��ور، امکان عبور سالح و مهمات به 
داخل کش��ور را فراهم کند. روشن اس��ت که ساختارهاي 
امنیتي کشور در روزهاي گذش��ته تالش هاي گسترده اي 
براي مقابله با هجمه اي که از س��وي ش��بکه هاي نفوذ در 
قاچاق س��الح صورت مي گیرد، انجام مي دهد با این حال 
گزارش هاي مردمي هم مي تواند در کشف این محموله ها و 

کمک به ارتقاي امنیت عمومي مؤثر واقع شود. 

 آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شـماره 140160312001005485 هيئـت موضوع قانـون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سـند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض كالسه 1401114412001000025 تقاضاى آقاى على اكبر 
اميرپور به شـماره شناسـنامه 1 و كدملى 2122047275 صـادره از گرگان فرزند 
غالمحسين در شش دانگ اعيانى يك باب ساختمان به انضمام شش سهم مشاع از 
هفت سهم شش دانگ عرصه كه مابقى آن وقف است به مساحت 188/27 مترمربع 
از پالك شماره 267 -اصلى واقع در اراضى چينيان بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق 
رأى صادره حكايت از انتقال از مالك رسـمى محمد احمدى به 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 صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 

مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/14 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/8/28   
على برقى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك گرگان  

برابـر آراى صـادره هيأت هاى موضـوع قانون تعييـن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى شهرسـتان اراك تصرفـات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده اسـت لـذا مشـخصات متقاضيان و 
امالك موردتقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم وپس 
از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
 رديف 1 : رأى شـماره 1479 – 1401/7/16 آقاى ابوالقاسم كوخايى 
فرزنـد فرامرز به شـماره شناسـنامه 425 صـادره به شـماره ملى 
0532437675 سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت33827/40 مترمربع پالك25 اصلى واقع در 
بخش حومه 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

امين سليمانى و محمدرضا نادرى.
 رديـف2 : رأى شـماره 1480 - 1401/7/16 آقـاى عبداله كوخايى 
فرزند اسدآقا به شماره شناسـنامه 4 صادره كميجان به شماره ملى 
5718893632 مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت 33827/40 مترمربع پالك 25 اصلى واقع در 
بخش حومه2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

امين سليمانى و محمد رضا نادرى.
 رديـف3 : رأى شـماره 1483 – 1401/7/17 خانـم فاطمه نظيرى 
فرزند ميرزااحمد به شماره شناسـنامه 3549 صادره به شماره ملى 
0531136353 شـش دانگ يك قطعه باغ انگورى به مساحت 737 
مترمربع پالك 2204 فرعى از 2 اصلى واقـع در بخش حومه 2 اراك 
خريـدارى برابرمبايعه نامه عادى از محل مالكيـت روح اله كريمى و 

سيدآقا ذوالفقارى فيجانى.
 رديـف 4 : رأى شـماره 1500 – 1401/7/20 آقـاى غالمرضا براتى 
فرزند على به شـماره شناسـنامه346 صادره اراك به شـماره ملى 
0532158008 شـش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 199/75 
مترمربـع پـالك 8 فرعـى از 4546 اصلـى واقع در بخـش 2 اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت يوسف امينى. 
 رديف5 : رأى شـماره 1501– 1401/7/20 آقاى شـاپور ابوالحسنى 
فرزند محمدرضا به شماره شناسـنامه 2985 صادره اراك به شماره 
ملى 0062486012 – شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 168/3 
متر مربع پـالك 4621 الـى 4625 اصلـى بخش 2 خريـدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت مصطفى آقامير.
 رديف 6 : رأى شـماره1502 –1401/7/20 آقاى مسـعود هاشـمى 
سنجانى فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 0520440730 صادره 
به شـماره ملـى 0520440730 در شـش دانگ يك بـاب عمارت به 
مسـاحت 121 مترمربع پالك 3416 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 
حومه 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامـه عادى از محل كل مالكيت 

غالمحسين ستارى سنجانى.
 رديف 7: رأى شماره 1503–1401/7/20 خانم معصومه نعل بندباشى 
سنجانى فرزند على اكبر به شـماره شناسـنامه 729 صـادره آبادان 
به شماره ملى 1815415851 به صورت شش دانگ يك باب عمارت 
پالك 81 فرعى از 1 اصلـى به مسـاحت 140/83 مترمربع واقع در 
بخش حومه 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

بتول خانم و عزت السادات هر دو شهرت ميرعلييارى.
 رديف8 : رأى شماره 1532 –1401/7/27 آقاى احمد اكبرى فرزند 

اله قلى به شماره شناسنامه 621 صادره به شماره ملى 0620251085 
در شش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 81/45 مترمربع پالك 
151فرعى از 1 اصلى واقع در بخش حومـه دو اراك خريدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت سيدمصطفى ميرعلييارى.
 رديف 9 : رأى شماره 1632 – 1401/8/3 آقاى مصطفى مبارك آبادى 
فرزنـد صفرعلى به شـماره شناسـنامه 340 صادره به شـماره ملى 
0531425134 شـش دانگ يـك قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 
129570/27 مترمربع پالك33 اصلى واقع در بخش حومه 2 اراك از 

محل مالكيت مشاعى متقاضى.
 رديف10 : رأى شـماره 1633 – 1401/8/3 آقاى مهدى افشار فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه 1 صادره اراك به شماره ملى 0534101879 
شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 76/05 مترمربع پالك 4651 
اصلى واقع در بخش 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت اكبر افشار.
 رديف11 : رأى شماره 1634 – 8/3/ 1401 آقاى حسين عباسى فرزند 
اسد به شماره شناسنامه 207 صادره به شماره ملى 0533436982 
سه دانگ مشـاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 96/08 
مترمربع پالك 4621 الى 4625 اصلى واقع در بخش 2 اراك خريدارى 

برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين على شهرجردى.
 رديف12 : رأى شماره 1635 – 8/3/ 1401خانم عذرى برزگر فرزند 
قنبر به شـماره شناسـنامه 8 صادره به شـماره ملى 0534110959 
سه دانگ مشـاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 96/08 
مترمربع پالك 4621 الى4625 اصلى واقع در بخش 2 اراك خريدارى 

برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين على شهرجردى.
 رديـف13 : رأى شـماره 1636 – 1401/8/3 آقـاى سـيداحمدرضا 
ميرفخررجايى فرزند سـيدمهدى به شماره شناسـنامه562 صادره 
تهران به شماره ملى 0047837446 شش دانگ يك باب عمارت به 
مساحت171/27 مترمربع پالك 171 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 
حومه 2 اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت 

سهم االرث ربابه خانم تقوى از مالكيت حاج آقا عزيزاله تقوى.
 رديف14 : رأى شماره 1660 – 8/7/ 1401آقاى مصطفى مبارك آبادى 
فرزنـد صفرعلى به شـماره شناسـنامه 340 صادره به شـماره ملى 
0531425134 شـش دانگ يك باب عمـارت به مسـاحت 105/16 
مترمربع پالك 4621 الى 4625 اصلى واقع در بخش 2 اراك خريدارى 

برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدرضا رضايى.
 رديف15 : رأى شـماره 1661 – 8/8/ 1401آقـاى على همت جهانى 
فرزند على محمد به شـماره شناسـنامه4 صادره سـربند به شماره 
ملى 0534490603 شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 100/87 
مترمربع پالك 1609 فرعى از يك اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك 
خريدارى برابـر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت سـيدمصطفى 

شمس السادات .
 رديـف16 : رأى شـماره 1742 – 8/21/ 1401 آقـاى داود كوهـى 
فرزند محمد صابـر به شـماره شناسـنامه4 صادره به شـماره ملى 
0534166784 شـش دانگ يك باب عمارت باسـتثناء بهاى ثمنيه 
اعيانى آن به مسـاحت 107/43 مترمربع پـالك 11 فرعى از 4546 
اصلى واقع در بخش 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت خسرو كريمى 
 تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1401/9/14

 تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1401/9/29
رئيس ثبت منطقه 2 اراك- على اكبر اسماعيلى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف
 وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى (نوبت 17)

نوبت  اول   م.الف:660

مفقودى
برگ سـبز و كارت خـودرو پژو 207 دنـده اى به 
شماره شاسـى naaro3fe1nj933489 و شماره 
موتور 178b0108298 به نام الهام بردبار به شماره 
ملى 2550050819 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
شيراز ساقط است.     

مفقودى
برگ سـبز،برگ كمپانـى و كارت خودروى كاميون ايسـوزو 
باركش NPR70L به رنگ سـفيد مدل1387 به شماره پالك 
ايران78-632هــ48 و شـماره موتور 683022 و شـماره 
شاسى NAG087NPRF11436 متعلق به مجيد سبزعلى زاده 
با كد ملـى 0055578731 مفقود گرديـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.    

مفقودى
اينجانب رسول عليزاده مالك خودرو پژو 405GLX XU7 CNG مدل 1398 
 124K1314595 و شماره موتور NAAM11VE0KK187359 به شماره شاسى
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده 
اسـت. لذا چنانچه هركس ادعايى در مـورد خودروى مذكـور دارد ظرف 
مدت 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شـركت ايران خودرو واقع در 
پيكان شهر ساختمان سـمند مراجعه نمايد. بديهى اسـت پس از انقضاى 
البرز مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.   

مفقودى
برگ سـبز خـودروى بنـز 230 بـه رنگ سـبز روغنى 
مدل1977 به شـماره پـالك ايـران44-645ص38 و 
شـماره موتور 10017039 و شـماره شاسى 10025378 
متعلق به بهرام جهانى وردوم با كد ملى 5169522967 
البرز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

 آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر ماده3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابر رأى شـماره 140160312001005485 هيئـت موضوع قانـون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سـند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى 
تصرفات مالكانه بالمعارض كالسه 1401114412001000025 تقاضاى آقاى على اكبر 
اميرپور به شـماره شناسـنامه 1 و كدملى 2122047275 صـادره از گرگان فرزند 
غالمحسين در شش دانگ اعيانى يك باب ساختمان به انضمام شش سهم مشاع از 
هفت سهم شش دانگ عرصه كه مابقى آن وقف است به مساحت 188/27 مترمربع 
از پالك شماره 267 -اصلى واقع در اراضى چينيان بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق 
رأى صادره حكايت از انتقال از مالك رسـمى محمد احمدى به 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 صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذكر شماره پرونده به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به 

مرجع ثبتى دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/14 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/8/28   
على برقى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك گرگان  

برابـر آراى صـادره هيأت هاى موضـوع قانون تعييـن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى شهرسـتان اراك تصرفـات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده اسـت لـذا مشـخصات متقاضيان و 
امالك موردتقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم وپس 
از اخذ رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
 رديف 1 : رأى شـماره 1479 – 1401/7/16 آقاى ابوالقاسم كوخايى 
فرزنـد فرامرز به شـماره شناسـنامه 425 صـادره به شـماره ملى 
0532437675 سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت33827/40 مترمربع پالك25 اصلى واقع در 
بخش حومه 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

امين سليمانى و محمدرضا نادرى.
 رديـف2 : رأى شـماره 1480 - 1401/7/16 آقـاى عبداله كوخايى 
فرزند اسدآقا به شماره شناسـنامه 4 صادره كميجان به شماره ملى 
5718893632 مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت 33827/40 مترمربع پالك 25 اصلى واقع در 
بخش حومه2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

امين سليمانى و محمد رضا نادرى.
 رديـف3 : رأى شـماره 1483 – 1401/7/17 خانـم فاطمه نظيرى 
فرزند ميرزااحمد به شماره شناسـنامه 3549 صادره به شماره ملى 
0531136353 شـش دانگ يك قطعه باغ انگورى به مساحت 737 
مترمربع پالك 2204 فرعى از 2 اصلى واقـع در بخش حومه 2 اراك 
خريـدارى برابرمبايعه نامه عادى از محل مالكيـت روح اله كريمى و 

سيدآقا ذوالفقارى فيجانى.
 رديـف 4 : رأى شـماره 1500 – 1401/7/20 آقـاى غالمرضا براتى 
فرزند على به شـماره شناسـنامه346 صادره اراك به شـماره ملى 
0532158008 شـش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 199/75 
مترمربـع پـالك 8 فرعـى از 4546 اصلـى واقع در بخـش 2 اراك 

خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت يوسف امينى. 
 رديف5 : رأى شـماره 1501– 1401/7/20 آقاى شـاپور ابوالحسنى 
فرزند محمدرضا به شماره شناسـنامه 2985 صادره اراك به شماره 
ملى 0062486012 – شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 168/3 
متر مربع پـالك 4621 الـى 4625 اصلـى بخش 2 خريـدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت مصطفى آقامير.
 رديف 6 : رأى شـماره1502 –1401/7/20 آقاى مسـعود هاشـمى 
سنجانى فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 0520440730 صادره 
به شـماره ملـى 0520440730 در شـش دانگ يك بـاب عمارت به 
مسـاحت 121 مترمربع پالك 3416 فرعى از 2 اصلى واقع در بخش 
حومه 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامـه عادى از محل كل مالكيت 

غالمحسين ستارى سنجانى.
 رديف 7: رأى شماره 1503–1401/7/20 خانم معصومه نعل بندباشى 
سنجانى فرزند على اكبر به شـماره شناسـنامه 729 صـادره آبادان 
به شماره ملى 1815415851 به صورت شش دانگ يك باب عمارت 
پالك 81 فرعى از 1 اصلـى به مسـاحت 140/83 مترمربع واقع در 
بخش حومه 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت 

بتول خانم و عزت السادات هر دو شهرت ميرعلييارى.
 رديف8 : رأى شماره 1532 –1401/7/27 آقاى احمد اكبرى فرزند 

اله قلى به شماره شناسنامه 621 صادره به شماره ملى 0620251085 
در شش دانگ يك باب عمارت به مسـاحت 81/45 مترمربع پالك 
151فرعى از 1 اصلى واقع در بخش حومـه دو اراك خريدارى برابر 

مبايعه نامه عادى از محل مالكيت سيدمصطفى ميرعلييارى.
 رديف 9 : رأى شماره 1632 – 1401/8/3 آقاى مصطفى مبارك آبادى 
فرزنـد صفرعلى به شـماره شناسـنامه 340 صادره به شـماره ملى 
0531425134 شـش دانگ يـك قطعه زمين مزروعى به مسـاحت 
129570/27 مترمربع پالك33 اصلى واقع در بخش حومه 2 اراك از 

محل مالكيت مشاعى متقاضى.
 رديف10 : رأى شـماره 1633 – 1401/8/3 آقاى مهدى افشار فرزند 
اسداله به شماره شناسنامه 1 صادره اراك به شماره ملى 0534101879 
شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 76/05 مترمربع پالك 4651 
اصلى واقع در بخش 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت اكبر افشار.
 رديف11 : رأى شماره 1634 – 8/3/ 1401 آقاى حسين عباسى فرزند 
اسد به شماره شناسنامه 207 صادره به شماره ملى 0533436982 
سه دانگ مشـاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 96/08 
مترمربع پالك 4621 الى 4625 اصلى واقع در بخش 2 اراك خريدارى 

برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين على شهرجردى.
 رديف12 : رأى شماره 1635 – 8/3/ 1401خانم عذرى برزگر فرزند 
قنبر به شـماره شناسـنامه 8 صادره به شـماره ملى 0534110959 
سه دانگ مشـاع از شـش دانگ يك باب عمارت به مساحت 96/08 
مترمربع پالك 4621 الى4625 اصلى واقع در بخش 2 اراك خريدارى 

برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت حسين على شهرجردى.
 رديـف13 : رأى شـماره 1636 – 1401/8/3 آقـاى سـيداحمدرضا 
ميرفخررجايى فرزند سـيدمهدى به شماره شناسـنامه562 صادره 
تهران به شماره ملى 0047837446 شش دانگ يك باب عمارت به 
مساحت171/27 مترمربع پالك 171 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 
حومه 2 اراك خريدارى برابـر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت 

سهم االرث ربابه خانم تقوى از مالكيت حاج آقا عزيزاله تقوى.
 رديف14 : رأى شماره 1660 – 8/7/ 1401آقاى مصطفى مبارك آبادى 
فرزنـد صفرعلى به شـماره شناسـنامه 340 صادره به شـماره ملى 
0531425134 شـش دانگ يك باب عمـارت به مسـاحت 105/16 
مترمربع پالك 4621 الى 4625 اصلى واقع در بخش 2 اراك خريدارى 

برابر مبايعه نامه عادى از محل مالكيت محمدرضا رضايى.
 رديف15 : رأى شـماره 1661 – 8/8/ 1401آقـاى على همت جهانى 
فرزند على محمد به شـماره شناسـنامه4 صادره سـربند به شماره 
ملى 0534490603 شش دانگ يك باب عمارت به مساحت 100/87 
مترمربع پالك 1609 فرعى از يك اصلى واقع در حومه بخش 2 اراك 
خريدارى برابـر مبايعه نامه عـادى از محل مالكيت سـيدمصطفى 

شمس السادات .
 رديـف16 : رأى شـماره 1742 – 8/21/ 1401 آقـاى داود كوهـى 
فرزند محمد صابـر به شـماره شناسـنامه4 صادره به شـماره ملى 
0534166784 شـش دانگ يك باب عمارت باسـتثناء بهاى ثمنيه 
اعيانى آن به مسـاحت 107/43 مترمربع پـالك 11 فرعى از 4546 
اصلى واقع در بخش 2 اراك خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از محل 

مالكيت خسرو كريمى 
 تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1401/9/14

 تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1401/9/29
رئيس ثبت منطقه 2 اراك- على اكبر اسماعيلى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف
 وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى (نوبت 17)

نوبت  اول   م.الف:660

مفقودى
برگ سـبز و كارت خـودرو پژو 207 دنـده اى به 
شماره شاسـى naaro3fe1nj933489 و شماره 
موتور 178b0108298 به نام الهام بردبار به شماره 
ملى 2550050819 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
شيراز ساقط است.     

مفقودى
برگ سـبز،برگ كمپانـى و كارت خودروى كاميون ايسـوزو 
باركش NPR70L به رنگ سـفيد مدل1387 به شماره پالك 
ايران78-632هــ48 و شـماره موتور 683022 و شـماره 
شاسى NAG087NPRF11436 متعلق به مجيد سبزعلى زاده 
با كد ملـى 0055578731 مفقود گرديـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.    

مفقودى
اينجانب رسول عليزاده مالك خودرو پژو 405GLX XU7 CNG مدل 1398 
 124K1314595 و شماره موتور NAAM11VE0KK187359 به شماره شاسى
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده 
اسـت. لذا چنانچه هركس ادعايى در مـورد خودروى مذكـور دارد ظرف 
مدت 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شـركت ايران خودرو واقع در 
پيكان شهر ساختمان سـمند مراجعه نمايد. بديهى اسـت پس از انقضاى 
البرز مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.   

مفقودى
برگ سـبز خـودروى بنـز 230 بـه رنگ سـبز روغنى 
مدل1977 به شـماره پـالك ايـران44-645ص38 و 
شـماره موتور 10017039 و شـماره شاسى 10025378 
متعلق به بهرام جهانى وردوم با كد ملى 5169522967 
البرز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

دانشجوی مصدوم تسلیم مرگ شد
دانشجوی مقطع دکترای رشته برق دانشگاه تهران 
که دو روز قبل پس از مش�اجره با اس�تادش اقدام 
به خودکش�ی کرده بود در بیمارس�تان فوت شد.
 روز شنبه، 12 آذر ماه به امدادگران خبر رسید زهرا.ج 
یکی از دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
دانشکده فنی به علت س��قوط از بلندی دچار حادثه 
شده که به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی 
قرار گرفت. هرچند تالش پزشکان برای نجات وی به 

جریان افتاد، اما روز گذشته خبر رسید او به علت شدت 
جراحات فوت شده است.   براساس گزارش های منتشر 
شده، این دانشجو لحظاتی قبل از حادثه پس از مشاجره 
با استادش دس��ت به این رفتار پرخطر زده بود. وقتی 
استاد وی از زهرا خواست نام فردی را که هیچ ارتباطی با 
مقاله اش نداشت در مقاله خود قرار دهد، دختر جوان از 
این کار امتناع کرد، اما وقتی با پافشاری استادش مواجه 

شد این حادثه رقم خورد. 

   توضیح استاد دانشگاه درباره حادثه
استاد دانشکده برق دانش��گاه تهران در شرح ماجرا 
به تس��نیم گفت: چهارش��نبه هفته پیش مقاله ای 
را که چکیده فعالیت خانم دانش��جو در طول س��ه، 
چهار سال اخیر بود در یک نشریه ثبت کردیم. یک 
نویسنده دومی هم به کمک نویسنده اصلی در بحث 
تئوری این کار همکاری کرده بود. گویا بین این دو 
نفر بحثی پیش می آید. نویس��نده دوم به نویسنده 

اصلی می گوید تو از من سوءاس��تفاده کردی و این 
حرف، او را خیلی ناراحت می کند. با نویس��نده اول 
حرف زدم، قرار شد مشکل را حل کنیم، همه چیز 
خوب بود تا اینکه یک دفعه به ه��م ریخت و گفت: 
اصاًل اسم مرا حذف کنید. بعد گفت من دیگر نیستم 
و رفت و خودش را پایین انداخت. باورم نمی ش��ود؛ 
هنگ کرده ام، بهترین مقاله ثبت شده بود، به خاطر 

یک اسم؟!

نحوه شليك گلوله  بررسي مي شود
پرون�ده م�ردي ک�ه مته�م اس�ت در 
جریان حادث�ه تیران�دازی، حادثه ای 
خونین را رقم زده از سوي کارشناسان 
اسلحه شناس�ي بررس�ي مي ش�ود. 
سال گذشته مأموران پلیس تهران از مرگ 
مشکوک مردی 33 س��اله  به نام آرش در 
یکي از بیمارستان هاي غرب تهران باخبر 
و راهي محل شدند. شواهد اولیه حکایت از 
آن داشت آرش در عملیات تعقیب و گریز 
مأم��وران پلیس با ش��لیک گلوله زخمی 
ش��ده  و بعد از انتقال به بیمارستان فوت 

کرده است. 
با انتقال جسد به پزشکي قانوني، مأموري 
که به مرد جوان ش��لیک کرده بود، مورد 
تحقیق ق��رار گرف��ت. او در ش��رح ماجرا 
گفت: » س��اعت 3/5 بامداد بود که همراه 
س��رباز وظیفه س��وار خودروي س��مند 
در حال گش��ت زني بودیم که ب��ه راننده 
خ��ودروي س��واري پژو ۴05 مش��کوک 
شدیم. او سرعت زیادي داشت و با حرکات 
نامتعارفي رانندگي مي کرد. به او دس��تور 
ایست دادم، اما او با س��رعت بیشتري به 
طرف اتوبان همت رفت و قصد فرار داشت. 

چند بار دیگر دستور ایس��ت دادم، اما آن 
مرد توجهي نکرد و به س��رعت ماشینش 
اضافه کرد. مجبور ش��دم دست به اسلحه 
ش��وم و با اس��تفاده از قانون به کارگیري 
استفاده از س��الح چند تیر هوایي شلیک 
کن��م. راننده با ش��لیک تیر از مس��یرش 
منحرف ش��د و بعد از برخورد با گاردریل 

متوقف شد.«
مأمور پلیس گفت: »وقتي از ماشین پیاده 
شدم به طرف آن مرد رفتم که متوجه شدم 
از ناحیه کتف زخمي شده است. بالفاصله 
با اورژانس تم��اس گرفتم و رانن��ده را به 
بیمارستان رساندیم، اما س��اعتي بعد به 

خاطر شدت خونریزي فوت کرد.«
با ثبت ای��ن اظهارات، پرونده با ش��کایت 
اولیاي دم کامل و ب��ه دادگاه کیفري یک 
استان تهران فرستاده شد و در اولین جلسه 
روي میز هیئت قضایي شعبه پنجم دادگاه 
قرار گرفت. با اعالم رس��میت جلسه، پدر 
و مادر مقتول درخواس��ت قصاص کردند. 
س��پس مأمور پلیس به جایگاه رفت و در 
دفاع از خود گفت: »ش��ب حادثه وقتي به 
آن خودرو مشکوک شدم، چند بار دستور 

ایست دادم، ولي او به دستورها بي توجهي 
کرد. به همین خاطر مطمئن شدم جرمي 
مرتکب شده است، به همین دلیل این بار 

تیر هوایي شلیک کردم.«
متهم در ادامه گفت: »ابتدا یک تیر شلیک 
کردم، ولي با فرار متهم مجبور شدم، چند 
تیر دیگر هم شلیک کنم تا الستیک خودرو 
را بزنم، اما گلوله کمانه کرد و ناخواسته به 
راننده برخورد کرد. باور کنید قصد کشتن او 
را نداشتم. بعد از اینکه راننده به بیمارستان 
منتقل شد در بررسي خودروي او مقداري 
مواد مخدر و یک قبضه چاقو نیز کش��ف 
شد.« س��پس س��رباز وظیفه که آن شب 
همراه مأمور پلیس در خودرو شاهد ماجرا 
بود به جایگاه رفت و اظهارات مأمور پلیس 

را تأیید کرد. 
در پایان هیئت قضایي وارد ش��ور شد و از 
کارشناسان اسلحه شناس��ي خواست بار 
دیگر نحوه ش��لیک گلوله را بررسي کنند 
تا مشخص شود گلوله مستقیم به راننده 
خودروي ۴05 شلیک ش��ده یا تیر کمانه 
کرده است. به این ترتیب حکم بعد از اعالم 

نظر کارشناسان صادر خواهد شد.

     یادداشت

   آرمین بینا 
مالخر س�ابقه داري که به اتهام قتل م�رد پولداري تحت 
تعقیب پلی�س قرار داش�ت، هنگام دس�تگیري از طبقه 
دوم س�اختمان به کوچه پرید و روانه بیمارس�تان ش�د. 
ظهر روز چهارشنبه 19 مردادماه امسال، زن جواني در تهران 
با اداره پلیس تماس گرفت و اعالم کرد پدر سالخورده اش در 

منزل مسکوني اش به قتل رسیده است. 
با اعالم این خبر، تیمي از مأموران کالنتري هفت چنار راهي 
محل و داخل خانه ویالیي در خیابان س��بحاني با جسد مرد 
75 س��اله اي روبه رو شدند که روس��ري زنانه اي دورگردنش 
پیچانده شده بود.  در حالي که بررسي هاي اولیه حکایت از آن 
داش��ت عامل یا عامالن قتل با انگیزه سرقت مرد تنها را خفه 
کرده اند، تیم جنایي به سرپرستي بازپرس ویژه قتل دادسراي 
امور جنایي تهران در محل تحقیقات خود را درباره این حادثه 

آغاز کردند. 
نخستین بررسي ها نش��ان داد قاتل یا قاتالن به احتمال زیاد 
افراد آشنایي بوده اند که بدون تخریب قفل در وارد خانه شده 
و در فرصتي مناس��ب صاحب خانه را به قتل رسانده و پس از 

سرقت میلیاردي از محل گریخته اند. 
دختر مقتول به مأموران گفت: » پدرم از چند س��ال قبل که 
مادرم فوت کرد، در این خانه تنها زندگي مي کرد. او دو مغازه 
داش��ت و مدتي قبل فروخت پ��ول آن را در بان��ک نگهداري 
مي کرد. من معموالً هر چند روز یکبار به خانه پدرم مي آمدم 
و کارهاي او را انجام مي دادم، اما امروز وقتي تلفنش را جواب 
نداد، نگرانش شدم و به خانه اش آمدم و با این صحنه روبه رو 
شدم. پدرم وسایل آنتیک و عتیقه زیادي در خانه اش نگهداري 
مي کرد که قاتل یا قاتالن عالوه بر سرقت خودروی پرایدش 

وسایل آنتیک او را هم سرقت کرده اند.«
    بازداشت یك مظنون 

همزمان با انتقال جسد به پزشکي قانوني، مأموران تحقیقات 
خود را براي شناس��ایي عامل یا عامالن قتل مرد پولدار آغاز  
کردند تا اینکه چن��د روز بعد خودروي مقت��ول را در یکي از 
خیابان ه��اي جنوبي ته��ران یافتند. بررس��ي هاي میداني و 
گفته هاي ش��اهدان حکایت از آن داش��ت این خودرو مدتي 
اس��ت در اختیار مرد جواني به نام بهمن است. از سوي دیگر 
تحقیقات مأموران نشان داد بهمن متهم سابقه داري است که 
در پرونده اش س��ابقه مالخري ثبت شده اس��ت. بدین ترتیب 
مأموران براي دستگیري راهي خانه بهمن شدند، اما متهم با 
دیدن مأموران به پش��ت بام فرار کرد و پس از پریدن از طبقه 
دوم به داخل کوچه زخمي و راهي بیمارستان شد. مأموران در 
بازرسي خانه متهم مقدار زیادي از لوازم سرقتي مرد سالخورده 
را کشف کردند. تحقیقات از متهم درباره قتل مرد سالخورده 

پس از بهبودي نسبي وي ادامه دارد. 

  در قتل  مرد سالخورده
ردپاي مالخر


