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اقبال مجرمان به »آزادی«
  حسین فصیحی

یکی از نقاط جرم خیز تهران، میدان آزادی اس��ت  که به 
دلیل موقعیت خاص خود اقبال زیادی از سوی مجرمان 
به آن وج��ود دارد، اما می ت��وان برای گرفت��ن موقعیت 
این میدان چاره اندیش��ی  هایی کرد. امکان دسترسی به 
موقعیت آزادراهی،مهم ترین ویژگی اس��ت که مجرمان 
نقشه های خود را براساس این موقعیت پایه ریزی و اجرا 
می کنند. سرقت، زورگیری و تعرض به زنان، عمده ترین 
پرونده هایی است که در جغرافیای میدان آزادی تشکیل 
می شود. فضای سبز حوالی پایانه آزادی، داشتن درختان 
و پوشش گیاهی بلند در کنار خلوت بودن این مسیرها، 
منجر شده پرونده هایی با موضوع تعرض در این مکان ها 
تش��کیل ش��ود، دخترانی که در مس��یر رفتن به سمت 
پایانه غ��رب در کمی��ن مجرمان ش��یطان صفت گرفتار 
می شوند و مورد تعرض قرار می گیرند. عمده ترین قربانیان 
پرونده های زورگیری و سرقت در این محل نیز مسافرانی 
هس��تند که قصد رفتن به فرودگاه مهرآباد یا ش��هرهای 
اطراف تهران را دارن��د. عامالن این پرونده ه��ا عمدتاً به 
صورت باندی و در پوش��ش مس��افربر فعالیت می کنند. 
س��ارقان بعد از شناس��ایی سوژه هایش��ان، آنها را سوار 
می کنند. با ورود به آزاد راه تهران - کرج امکان دسترسی 
به محل ه��ای خلوت ب��ه راحتی فراهم می ش��ود. وقتی 
راننده با ورود به جاده ای فرعی تغییر مسیر می دهد همه 
چیز برای آخرین مرحله از اجرای نقشه فراهم می شود. 
اعتراض مسافر در این مرحله راه به جایی نمی برد، چراکه 
با تهدید چاقو از سوی سایر اعضای باند متوجه خواهد شد 
که دیگر چاره ای جز تسلیم شدن ندارد. مقاومت کردن 
مقابل این دس��ته از مجرمان فرجامی ج��ز ضربات چاقو 
و رفتن به س��وی پرتگاه مرگ برای آنها نخواهد داشت. 
بررسی پرونده های تشکیل شده در این باره نشان می دهد 
سارقان با خشونت تمام قربانیان را هدف قرار می دهند و 

در مواردی مرگ قربانی پرونده را رقم می زنند.
 با شکایت های مطرح شده در این باره مجرمان پرونده ها 
تحت تعقیب قرار می گیرند و در بسیاری از موارد شناسایی 
و بازداشت و به مجازات های سخت محکوم می شوند. با این 

حال چرخه ارتکاب این جرم همچنان در جریان است.
برقرار شدن گشت های مس��تمر پلیس در آزادراه تهران 
- کرج یا برقرار شدن ایس��تگاه های پلیس در این مسیر 
و مس��یرهای فرعی می تواند از بروز این جرم پیشگیری 
کند، اما نمی تواند مانع ارتکاب آن شود، چراکه گستره ای 
که امکان بروز این جرم در آن وجود دارد دارای وس��عت 
زیاد است و امکان پوشش کامل آن از سوی پلیس وجود 
ندارد. این موضوع در م��ورد پایانه غرب به راحتی ممکن 
است و شهرداری و پلیس باید با بررسی محدوده هایی که 
مجرمان در آن مرتکب عمل مجرمانه می شوند موقعیت را 

بررسی کنند و امکان بروز جرم را از بین ببرند.
دو رویکرد هم در این مح��دوده می تواند مانع از موفقیت 
مجرمان شود. اولین رویکرد توجه ساختار مدیریت شهری 
به برقرار شدن حمل و نقل عمومی و ساماندهی مسافربران 
شخصی برای دسترسی شهروندان به نقاط مورد نظرشان 
اس��ت. نابس��امانی در وضعیت حمل و نقل عمومی و رها 
شدن مسافربران شخصی، شکل گیری پرونده های بسیاری 
را منجر می شود و از این مسیر هزینه های کالنی را متوجه 
پلیس، دادگستری و خانواده قربانیان پرونده ها می کند. 
بخش مهمی از توان پلیس و دادگستری صرف رسیدگی 

به جرائمی است که در این حوزه تشکیل می شود.
رویکرد دوم، ترغیب شدن ش��هروندان به عدم استفاده از 
خودروهای مسافربر شخصی است. شهروندان یا به دلیل 
نبود خودروهای عمومی یا به خاطر عجله برای رسیدن به 
مقصد از خودروهای مسافربر شخصی استفاده می کنند. 
بخش مهمی از این معضل با ورود تاکس��ی های اینترنتی 
به چرخه حمل و نقل رفع ش��ده است. با وجود این گاهی 
هزینه این تاکسی ها با بضاعت کاربر برابری نمی کند، اما از 

امنیت الزم برای رسیدن به مقصد برخوردار است.

   آرمین بینا 
پلیس های قالبی که متهم هس�تند تاجر سرشناس 
را به بهانه ش�رکت در اغتشاش�ات فریب داده و از 
وی اخاذی میلیاردی کرده اند، بازداش�ت ش�دند.

چند روز قبل مرد صرافی در یکی از خیابان های شمالی 
تهران با اداره پلیس تم��اس گرفت و گفت به دو مردی 
که برای خری��د دالر به مغ��ازه صراف��ی اش آمده اند، 

مشکوک است. 
وی گفت: »مرد جوانی همراه مرد میانسالی در مغازه ام 
هستند و درخواست خرید معادل 2 میلیارد تومان دالر 
را دارند. احتمال می دهم مرد میانسال در دام آدم ربایان 
گرفتار ش��ده و مرد جوان، او را با تهدید به مرگ برای 
خرید دالر به مغازه ام آورده است، چون دست و پایش 
به شدت می لرزد و رنگ و رویش هم پریده است و حتی 
هنگام حرف زدن لکنت زبان می گیرد و مرد جوان هم به 
او چسبیده است. من به آنها مشکوک هستم، به همین 
خاطر به بهانه برداشتن دالر از گاوصندوق به اتاق پشتی 
مغازه ام آمده ام تا آنها صدای مرا نشنوند. آنها را  دست 
به سر کرده ام تا مأموران پلیس برای بررسی موضوع از 

راه برسند.« 
همزمان با آم��وزش به مرد صراف، مأم��وران پلیس به 

مغازه صرافی اعزام شدند.
    آدم ربایان مأمورنما 

وقتی مأموران پلی��س وارد مغازه صرافی ش��دند، مرد 
میانسال که تا دقایقی قبل دس��ت و پایش می لرزید و 
آرام و قرار نداشت، جانی تازه گرفت و با فریاد بلندی از 
مأموران پلیس درخواس��ت کمک کرد و گفت از سوی 
مرد جوان و همدستانش ربوده شده است. مرد جوان هم 
که با دیدن مأموران پلیس شوکه و رنگ و رویش مثل 
گچ سفیده شده بود به بهانه ای قصد فرار داشت، اما در 

کمتر از ثانیه ای دستبند به دستانش زده شد.
مرد میانس��ال به مأم��وران پلیس گف��ت: »من تاجر 
سرشناس��ی هس��تم و خانه ام در یک��ی از خیابان های 
شمال تهران است. هر روز صبح تا محل کارم پیاده روی 
می کنم. سه ساعت قبل از خانه ام بیرون آمدم و وقتی 
به خیابان خلوتی رس��یدم، یک خ��ودروی پژو با چند 
سرنشین راهم را سد کرد. یکی از سرنشینان در حالی که  

برگه ای در دست داشت از خودرو پیاده شد و به طرف 
من آمد. او خودش را مأم��ور پلیس معرفی کرد و گفت 
حکم بازداشت مرا دارد. وقتی سؤال کردم به چه جرمی، 
گفت که من در اغتشاشات اخیر شرکت کرده ام و باید 
برای توضیحاتی هم��راه آنها ب��ه اداره پلیس بروم. هر 
چقدر اصرار کردم مرا با فرد دیگری اش��تباه گرفته اید، 
او حرفم را قبل نکرد و در نهایت هم به زور سوار خودرو 

شدم.« 
    اخاذی میلیاردی 

وی ادام��ه داد: »آنها هم��ان ابتدا کارت ه��ای عابرم را 
گرفتند و پیامک های تلفن همراه��م را چک کردند تا 
بفهمند چقدر در حس��اب هایم پول دارم. متوجه شدم 
در دام آدم ربایان مأمورنما گرفتار ش��ده ام. آدم ربایان 
تهدید کردند اگر با آنها همکاری نکنم، اعضای خانواده ام 
را می کش��ند. آنها گفتند همدستانش��ان در نزدیکی 
خانه ام کمین کرده اند و به محض اینکه دستور بدهند 
به خانواده ام آسیب می رس��انند و من هم از ترس جان 
خانواده ام به دستورات آنها عمل کردم. آدم ربایان از یکی 
از حساب هایم معادل 1/5 میلیارد تومان ارز دیجیتالی 
خریدند، اما این پایان آدم ربایی نبود. فکر کردم مرا رها 
می کنند، ولی دوباره من و خانواده ام را تهدید به مرگ 
کردند تا اینکه بعد از سه س��اعت گروگانگیری یکی از 
آنها مرا برای خرید معادل 2 میلیارد تومان دالر به مغازه 
صرافی برد، اما زیرکی صاحب مغازه یکی از متهمان را 

به دام انداخت و مرا نجات داد.« 
    کارمند اخراجی 

مأم��وران پلی��س در ادامه یک��ی دیگ��ر از متهمان را 
دس��تگیر کردند، اما دریافتند س��ه نفر از همدستانش 

فرار کرده اند. 
سردسته باند با اعتراف به آدم ربایی گفت: »خواهرم در 
شرکت ش��اکی کار می کرد و من خبر داشتم وی وضع 
مالی خوبی دارد و معامله های میلیاردی انجام می دهد. 
مدتی قبل خواهرم به دلیلی از محل کارش اخراج شد 
و از سوی دیگر من هم با مشکالت مالی زیادی روبه رو 
شدم. چند روز قبل در جمع دوستانم که پنج نفر بودیم 
نقشه آدم ربایی مرد تاجر را طراحی کردیم. من و دو نفر 
از دوستانم نقش پلیس را بازی کردیم و دو نفر دیگر هم 

اخاذی میلیاردی از تاجر سرشناس

ما را اسکورت می کردند که اگر اتفاقی برایمان رخ داد به کمک ما بیایند. قسمت 
اول نقشه به خوبی اجرا شد و ما 1/5 میلیارد تومان با کارت شاکی ارز دیجیتالی 
خریدیم، اما در مرحله دوم که برای خری��د 2 میلیارد تومان دالر به مغازه صرافی 

رفتیم، زیرکی و کارآگاه بازی مرد صراف، ما را به دام پلیس انداخت.« 
دو متهم برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس جنایی در اختیار مأموران پلیس 

قرار گرفتند. تالش برای دستگیری همدستان متهمان ادامه دارد. 

مرگ خاموش پدر و پسر
حادث�ه گاز گرفتگي در شهرس�تان مش�هد م�رگ پ�در و پس�ر را رقم زد. 
به گزارش »جوان«، س��رهنگ علي نوري، سرکالنتر شمال مش��هد گفت: دو روز 
قبل مأموران پلیس از حادثه گاز گرفتگي در بلوار توس ب��ا خبر و در محل حاضر 
شدند. بررسي ها نش��ان داد مردي50 ساله و پسر 12 س��اله اش به علت نشت گاز 
منوکسید کربن دچار مسمومیت شده و جان خود را از دس��ت داده اند. وي گفت 

همزمان با انتقال اجساد به پزشکي قانوني تحقیقات در این باره جریان دارد. 

مفقودى
برگ سبز خودروى ريو LS1500 به رنگ نقره اى سير متاليك 
مدل1385 و شـماره پالك ايـران78-515ج24 و شـماره 
شاسـى NAS61002261107268 و شـماره موتـور 1005706 
متعلق بـه راضيه موسـوى خليق با كد ملـى  0049191683 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانى خـودروى پژو پارس رنگ سـفيد 
مدل1390 به شماره پالك ايران88-546د75 و شماره شاسى 
NAAN01CA3BE272840  و شماره موتور 12490030021 
متعلق به عبدالرضـا ناصرى تكلو با كدملـى 3131519681 
البرز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

مفقودى
كارت خـودروى پرايـد 141i رنـگ مشـكى روغنـى 
مدل1384 به شماره پالك ايران68-148ب87 و شماره 
شاسى S1482284133059 و شماره موتور 01358572 
متعلق به مرتضى پورباقر با كدملى 0321284811 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سـايپاتيپ 131SE مدل 1397 به 
رنگ سـفيد روغنى به شـماره پالك 487ص29 ايران98 و 
شماره شاسـى NAS411100J3445233 و شـماره موتور 
M13/6117974  بـه نـام  سـعيد طلبان منفرد بـا كد ملى 
ايالم 5819953525 مفقود شده و فاقد اعتبار است.   

مفقودى
برگ سـبز و كارت سـوارى پژو پارس مدل 1401 
به شـماره شاسـى NAAN11FEXNk695300 و 
شـماره موتـور 139B0295900 و شـماره پالك 
728ى72 ايـران36 مفقـود گرديـده و از درجه 
گلستان اعتبار ساقط است.   

مفقودى

كارت معافيـت از خدمـت اينجانـب مهدى 
مختارى فـر فرزنـد جعفـر بـا كـد ملـى 
45550110708 مفقـود گرديـده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط مى باشد.  

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 140160306271002321 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
على چهره گشا فرزند حسن در شش دانگ اعيان يك باب خانه به مساحت 
215/01 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 81 اصلى بخش 9 واقع در خواجه 
ربيع بلوار بهمن 12پالك 141اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه 
آستان قدس رضوى محرز گرديده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشـته 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 دوم: 1401/09/06   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف:525  

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 140160306271002341 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفات مالكانـه بالمعارض متقاضى 
آقاى ابراهيم نيازمند فرزند على در شـش دانگ يك باب خانه به مسـاحت 
132/98 مترمربع قسـمتى از پالك 1 فرعـى از 239 اصلى بخش 9 واقع در 
نبش چراغچى 17 پالك 160 كه مقدار 35 مترمربع خريدارى از عبدالرحيم 
مشـعوف و مابقى سـهم مشـاعى خود متقاضى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود 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 رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مـدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06  تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف:523  

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

 برابـر رأى شـماره 140160306271002444 هيأت موضـوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى  مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى غالمرضا رضانيا فرزند محمدعلى در شـش دانگ يك باب از 
ساختمان به مساحت 48/46 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 23 فرعى 
از 70 اصلى بخش 9 واقع در جاده سيمان نبش رسالت 51 خريدارى از مالك 
رسـمى  آقاى/ على اصغر قمرى كارگرى محرز گرديده اسـت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سـند 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 دوم: 1401/09/06   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف: 521  

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 140160306271002235 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
عادل اتابكى فرزند عباسـعلى در شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مساحت 60002/41 متر مربع قسمتى از پالك باقيمانده 152 اصلى بخش 9 
واقع در جاده كالت روستاى گراب به نام خود متقاضى ( از مالكيت مشاعى 
خود متقاضى) محرز گرديده اسـت. 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 تسـليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اسـت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف:527  

مفقودى
برگ سبز خودروى ريو LS1500 به رنگ نقره اى سير متاليك 
مدل1385 و شـماره پالك ايـران78-515ج24 و شـماره 
شاسـى NAS61002261107268 و شـماره موتـور 1005706 
متعلق بـه راضيه موسـوى خليق با كد ملـى  0049191683 
البرز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز و برگ كمپانى خـودروى پژو پارس رنگ سـفيد 
مدل1390 به شماره پالك ايران88-546د75 و شماره شاسى 
NAAN01CA3BE272840  و شماره موتور 12490030021 
متعلق به عبدالرضـا ناصرى تكلو با كدملـى 3131519681 
البرز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.    

مفقودى
كارت خـودروى پرايـد 141i رنـگ مشـكى روغنـى 
مدل1384 به شماره پالك ايران68-148ب87 و شماره 
شاسى S1482284133059 و شماره موتور 01358572 
متعلق به مرتضى پورباقر با كدملى 0321284811 مفقود 
البرز گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى سـايپاتيپ 131SE مدل 1397 به 
رنگ سـفيد روغنى به شـماره پالك 487ص29 ايران98 و 
شماره شاسـى NAS411100J3445233 و شـماره موتور 
M13/6117974  بـه نـام  سـعيد طلبان منفرد بـا كد ملى 
ايالم 5819953525 مفقود شده و فاقد اعتبار است.   

مفقودى
برگ سـبز و كارت سـوارى پژو پارس مدل 1401 
به شـماره شاسـى NAAN11FEXNk695300 و 
شـماره موتـور 139B0295900 و شـماره پالك 
728ى72 ايـران36 مفقـود گرديـده و از درجه 
گلستان اعتبار ساقط است.   

مفقودى

كارت معافيـت از خدمـت اينجانـب مهدى 
مختارى فـر فرزنـد جعفـر بـا كـد ملـى 
45550110708 مفقـود گرديـده و از درجه 
البرز اعتبار ساقط مى باشد.  

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 140160306271002321 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
على چهره گشا فرزند حسن در شش دانگ اعيان يك باب خانه به مساحت 
215/01 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 81 اصلى بخش 9 واقع در خواجه 
ربيع بلوار بهمن 12پالك 141اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه 
آستان قدس رضوى محرز گرديده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشـته 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 دوم: 1401/09/06   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف:525  

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 140160306271002341 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفات مالكانـه بالمعارض متقاضى 
آقاى ابراهيم نيازمند فرزند على در شـش دانگ يك باب خانه به مسـاحت 
132/98 مترمربع قسـمتى از پالك 1 فرعـى از 239 اصلى بخش 9 واقع در 
نبش چراغچى 17 پالك 160 كه مقدار 35 مترمربع خريدارى از عبدالرحيم 
مشـعوف و مابقى سـهم مشـاعى خود متقاضى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود 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 رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مـدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06  تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف:523  

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

 برابـر رأى شـماره 140160306271002444 هيأت موضـوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسمى  مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشـهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى غالمرضا رضانيا فرزند محمدعلى در شـش دانگ يك باب از 
ساختمان به مساحت 48/46 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 23 فرعى 
از 70 اصلى بخش 9 واقع در جاده سيمان نبش رسالت 51 خريدارى از مالك 
رسـمى  آقاى/ على اصغر قمرى كارگرى محرز گرديده اسـت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شـود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سـند 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 دوم: 1401/09/06   تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف: 521  

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 140160306271002235 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
عادل اتابكى فرزند عباسـعلى در شـش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مساحت 60002/41 متر مربع قسمتى از پالك باقيمانده 152 اصلى بخش 9 
واقع در جاده كالت روستاى گراب به نام خود متقاضى ( از مالكيت مشاعى 
خود متقاضى) محرز گرديده اسـت. 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 تسـليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اسـت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21  
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 5 مشهد م.الف:527  

 امور مشترکین و توزیع
 روزنامه جوان
88498476

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498458

بازداشت عامالن شهادت
 سرباز پلیس

عامالن شهادت سرباز پلیس در شهرستان زاهدان 
بازداشت شدند. 

حادثه تیراندازي به س��مت خودروي گشت پلیس در 
چشمه زیارت زاهدان 30 آبان ماه اتفاق افتاد. در جریان 
این حادثه سرباز وظیفه، بهزاد براهویي به شهادت رسید 
و س��توان یکم، مهدي هاش��م زهي دچار جراحت و به 

بیمارستان منتقل شد.
 همزمان با وق��وع حادثه تالش تیم ه��اي پلیس براي 
بازداش��ت عامالن حادثه به جریان افتاد ت��ا اینکه  روز 
گذشته عامالن حادثه بازداشت ش��دند و به جرمشان 
اعتراف کردند. تحقیقات پلیس در این باره جریان دارد. 

  قاتل پدرزن:
 توهم داشتم
   فاطمه صبور 

دام�اد معت�اد ک�ه مته�م 
است در جریان اختالف با 
همس�رش، پدرزنش را به 
قتل رسانده، مدعي شد در 
توهم ناشي از مصرف شیشه 
مرتكب جنایت شده است. 
س��ال ۹۷، مأموران پلیس 
تهران از کشف جسد مردي 
در بیابان ه��اي امین آب��اد 
با خبر ش��دند و خ��ود را به 
آنجا رساندند. بررسي هاي 
اولی��ه نش��ان داد، جس��د 
متعلق به مردی 64 س��اله 
به نام مرتضي است که آثار 
کبودي و شکس��تگي روي 

بدنش نمایان بود. 
جسد به دس��تور قضایي به 
پزشکي قانوني فرستاده و تحقیقات براي شناسایي عامل یا عامالن قتل آغاز شد. 
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه معلوم شد مقتول آخرین بار همراه دامادش بهروز 
از خانه خارج شده است. همچنین مشخص شد بهروز با همسرش از مدت ها 
قبل اختالف داشته و آخرین بار هم همسر وي از خانه قهر کرده  و به خانه پدرش 
رفته بود. به این ترتیب، فرضیه قتل از سوي داماد خانواده قوت گرفت و بهروز به 
عنوان مظنون به قتل بازداشت شد. بهروز در همان بازجویي هاي اولیه به قتل 
اعتراف کرد و گفت در توهم مصرف شیشه مرتکب قتل شده است. با اقرارهاي 
متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري یک استان تهران فرستاده 
شد. متهم در اولین جلس��ه محاکمه مقابل هیئت قضایي شعبه دهم دادگاه 

کیفري یک استان تهران قرار گرفت. 
با اعالم رسمیت جلسه، فرزندان مقتول یک به یک در جایگاه ایستادند و براي 
داماد خانواده درخواست قصاص کردند، اما همسر متهم اعالم گذشت کرد. در 
ادامه مرد جوان به دستور ریاست دادگاه در جایگاه ایستاد و با قبول قتل پدرزنش 
در شرح ماجرا گفت: »من و همسرم مدت ها اختالف داشتیم. چند روز قبل از 
حادثه دوباره بحثمان شد و این بار همسرم قهر کرد و به خانه پدرش رفت. من و 
پدرزنم رابطه خوبي نداشتیم، اما براي حل مشکل زندگي ام به ناچار با او تماس 
گرفتم و خواستم همدیگر را ببینیم تا در باره اختالف با همسرم با هم صحبت 

کنیم. فکر مي کردم پدرزنم بتواند همسرم را راضي کند تا به خانه برگردد.«
متهم در ادامه گفت: »براي مالقات با پدرزنم از او خواستم بیرون بیاید و در خیابان 
با هم صحبت کنیم. به همین خاطر مقابل خانه شان رفتم و او را سوار ماشینم 
کردم و با هم به طرف بیابان هاي امین آباد رفتیم. آن روز مشروب خورده  و شیشه 
مصرف کرده بودم، به همین دلیل حال طبیعي نداشتم. در مسیر خواهرزنم با 
تلفن همراه من تماس گرفت تا با پدرش صحبت کند. گوشي را به پدرزنم دادم 
و او بعد از صحبت با دخترش مي خواست تلفن را به من برگرداند، اما من بر اثر 
مصرف شیشه دچار توهم شدم و فکر کردم مي خواهد مرا با سنگ بزند. با این 
خیال با سرم یک ضربه به صورتش زدم. او گیج شده بود که همان موقع از ماشین 
پیاده شدم و چوبي را که در بیابان افتاده بود، برداشتم سپس یک ضربه به پاي او 
زدم. مرتضي روي زمین افتاد. به خودم آمدم و فهمیدم چه کار اشتباهي کرده ام. 
همان موقع پشیمان شدم. سپس او را روي دوشم انداختم و کنار جاده رساندم. 

باور کنید من دو ضربه بیشتر به او نزدم و هرگز قصد کشتن او را نداشتم.«
متهم در حالي که س��رش را پایین انداخته بود، گفت: »او پدرزن من بود. آن 
روز مي خواستم مثل دو رفیق با هم صحبت کنیم، اما مصرف شیشه مرا دچار 
توهم کرد و این حادثه اتفاق افتاد. وقتي مقتول را کنار جاده رها کردم، از ترس 
فرار کردم. فکر نمي کردم او بمیرد. احتمال مي دادم کس��ي او را پیدا کند و به 

بیمارستان برساند.«
متهم در پاسخ به نظر پزشکي قانوني درباره شکستگي هاي متعدد در بدن مقتول 
گفت: »وقتي مقتول را روي دوشم انداختم تا او را کنار جاده ببرم، مقتول به خاطر 
نداشتن تعادل چند بار روي زمین افتاد. شکستگي ها به خاطر همین بوده است 

و من مقصر نیستم.«
در پایان هیئت قضایي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

 به بهانه شرکت در اغتشاشات


