حوادث

یالحجه  20 - 1442جوالی  - 2021سال بیستم  -شماره 5488
سهشنبه  29تیر  9 -1400ذ 
اخبار کوتاه

پاره شدن گوش زن تهرانی
در حمله وحشیانه مرد گلفروش

توجوی مرد گلفروشی است که
پلیس پایتخت در جســ 
طال و جواهرات زنان را میقاپید و فرار میکرد.
چند روز قبل نخستین شاکی که زنی میانسال بود ،به اداره
پلیس رفت تا از مرد گلفروش شکایت کند .وی درحالیکه
ب دیده بود ،به مأموران گفت
از ناحیه گوش بهشدت آسی 
که این بال را متهم بر سر او آورده است.
به گزارش رکنا ،زن میانســال در ادامــه گفت :در خانهام
نشســته بودم که زنگ آیفون به صدا درآمد .گوشــی آن
را برداشــتم و صدای مردی را از پشــت آیفون شنیدم که
میگفت گل و گیاه آپارتمانی با قیمت بســیار مناســب و
پایین دارد.
وقتی دیدم قیمتهایش خیلی کم اســت وسوسه شدم تا
گلدانها را بخرم .به همیــن دلیل به مقابل در رفتم .مرد
گلفروش سوار بر موتورش بود که پیاده شد و به سمت من

آمد .پشت موتورش گلدانها را چیده بود.سرگرم صحبت
درمــورد قیمت گلها شــدیم که ناگهان در یک چشــم
برهمزدن گردنبند را از گردن و گوشــوارههایم را از گوشم
قاپید؛ سوار بر موتورش شد و فرار کرد.
من شــوکه شده بودم بهطوریکه متوجه نشدم گوشهایم
دچار خونریزی شده است .پس از این اتفاق در بیمارستان
بســتری شدم چون بهشــدت از ناحیه گوش آسیب دیده
بودم.درحالیکه مأموران پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران
با دستور قاضی افراســیاب رفیعزاده ،بازپرس شعبه هفتم
دادســرای ویژه سرقت مأمور رسیدگی به این پرونده شده
بودند تا ســارق را به دام اندازند ،چند شکایت مشابه دیگر
پیش روی تیم تحقیق قرار گرفت که نشــان میداد سارق
بیرحم بهصورت ســریالی و به بهانه فروش گل دست به
سرقت طال و جواهرات زنان میزند.

تیراندازی در شیراز

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامیاســتان فارس گفــت :در تیراندازی روز
یکشــنبه در حوزه کالنتری  ۲۰گل سرخ شــیراز ،فرد مضروب قاضی نبوده
است.
به گزارش ایلنا ،ســرهنگ «کاووس محمدی» بیان کرد :در پی اعالم مرکز
فوریتهــای پلیســی  ۱۱۰مبنی بــر تیراندازی منجر به جــرح در یکی از
ی برای
خیابانهای منتهی به میدان گل سرخ شیراز ،بالفاصله ماموران انتظام 
بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود :ماموران در بررسیهای
اولیه مطلع شــدند  ۲نفر به هویت معلوم به دلیــل کینه توزی و اختالفات
قبلی به ســمت فردی تیراندازی و با ســاح کمری وی را مضروب و قبل از
حضور پلیس از محل حادثه متواری میشوند.به گزارش پایگاه خبری پلیس،
معاون اجتماعی پلیس فارس با بیان اینکه ضاربان توســط پلیس شناسایی
و دســتگیری آنان به صورت جدی در دســتور کار قرار دارد ،گفت :شایعات
فضای مجازی مبنی بر اینکه مضروب ،قاضی دادگاه بوده کذب محض است
و با انتشار دهندگان چنین اخباری برابر قانون برخورد میشود.

عجیبترین دزدی در بهمنشیر

هماکنــون حدود 5زن از مرد گلفروش شــکایت کردند و
تمامیآنهــا از ناحیــه گردن و گوش آســیب دیدهاند .در

توجو برای شناســایی مخفیگاه متهم و
این شــرایط جس 
بازداشت وی آغاز شده است.

ماجرای قتل نوزاد  2ماهه در فریدونکنار

مادری نوزاد خود را به سطل آشغال انداخت

کشف موتورسیکلت سرقتی در طرح موتوریار

بامداد یکشــنبه جسد نوزاد دوماهه در سوئیت ساحلی فریدونکنار کشف
و پیدا شد.
ن بازپرس و مامورین آگاهی در محل کشــف
بالفاصله با حضور دادســتا 
جســد تحقیقات قضایی انجام و پس از تشکیل پرونده قضایی و اظهارات
مادر نوزاد معلوم شد مادر نوزاد ظهر روز شنبه در حال شستن نوزاد بوده
اســت که از دســت وی افتاده و نامبرده دچار شوک شده بود.به گزارش
رکنــا ،بعد از چند دقیقه در حالی که نوزاد بی جان بوده از وان آب خارج
کرده و به لحاظ عذاب وجدان ناشــی از کوتاهی در انجام وظیفه مادری و
اینکه خودش را مقصر مرگ میدانســته قصد خودکشی در دریا را کرد و
ناگزیر از تهران و در حالی که جســد نوزاد را در بغل داشته به فریدونکنار
آمده و در سوئیت اجاره ای مستقر شده است.
وی پس از آنکه به قصد خودکشی به دریا رفته بود به یکباره از خودکشی
پشیمان میشــود و به مامورین اطالع میدهد.مادر نوزاد پس از تشکیل
پرونده قضایی در شــعبه بازپرسی و شکایت ولی قهری(پدر) از همسرش
تحت اتهام (اهمام و سهل انگاری در مراقبت از طفل منجر به مرگ نوزاد)
با صدور قرار تامین کیفری بازداشت و روانه زندان شد.تحقیقات قضایی تا
وصول پزشکی قانونی در خصوص علت تامه ادامه دارد.

مــادر تهرانی بــه جرم انداختن نوزاد خود به ســطل آشــغال در خیابان
ستارخان بازداشت شد.به گزارش رکنا ،تیرماه امسال ماموران پلیس غرب
تهران زن میانســالی را با پوشش نامناســب همراه با یک نوزاد چند ماهه
در خیابان ستارخان مشــاهده کردند و زن تهرانی را زیرنظر گرفتند.پس
از دقایقی ماموران پلیس با بررســی لحظه به لحظه موقعیت زن جوان در
خیابان مشاهده کردند ،زن تهرانی نوزادی را که در دست داشت به دالیل
نامعلومیبه ســطل آشغال پرتاب و از صحنه جرم متواری شد.تیم پلیسی
پس از مشــاهده این حادثه شــروع به تعقیب و گریز زن جوان در خیابان
ســتارخان کردند و پس از چند دقیقه موفق به دستگیری متهم شدند و
ماموران پلیس زن جوان را برای تحقیقات به مقر پلیس منتقل کردند.
متهم در بازجوییها ادعا کرد مادر این نوزاد اســت و بخاطر شرایط مالی
بد و اعتیاد شــدید به مواد مخدر از جمله شیشــه شرایط نگهداری نوزاد
چند ماهه خود را ندارد و نوزاد خود را به ســطل آشغال انداخته است.پس
از اســتعالم پلیس از اداره ثبت احوال و ادامه تحقیقات نشانگر آن بود که
متهم دستگیر شده مادر نوزاد چندماهه است و همسر متهم چندی پیش
در تهران درگذشته است.متهم و نوزادچند ماهه جهت سیرمراحل قانونی
به مرجع قضایی معرفی شدند.

علی همه خانی از کشــف موتورسیکلت ســرقتی در در زمان اجرای طرح
موتوریار در محدوده میدان حرم خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس
راهــور فاتب ،علی همه خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور
تهران بزرگ اظهار داشت :عوامل راهور پلیس راهور تهران بزرگ مستقر در
طرح موتور یار ،در زمان اجرای این طرح در محدوده میدان حرم در منطقه
 ۲۰به یک دستگاه موتورسیکلت که به صورت نامتعارف در حال تردد بوده
دستور ایست میدهند .معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران
بزرگ افزود :پس از توقف و توضیحات راکب موتورســیکلت و بیان سخنان
متناقض و استعالم بعمل آمده از این وسیله مشخص گردید موتورسیکلت
مذکور دارای ســابقه ســرقتی میباشــد .وی افزود :پس از مشخص شدن
سرقتی بودن این موتورسیکلت با تنظیم صورتجلسهای تحویل کالنتری ۱۳۱
شهرری گردید تا پس از سیر مراحل قانونی به دست صاحبش برسد.معاون
آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست تا
با مشــاهده خودرو یا موتورسیکلتی که مدتی است رها شده و صاحب آنرا
نمیشناسند و یا موارد مشــابه حتما با پلیس  ۱۱۰تماس حاصل نموده تا
همکاران بنده بتوانند پس از استعالم در صورت سرقتی بودن و پس از سیر
مراحل قانونی ،خودرو را به مالک آن تحویل دهند.

فوت راننده هیوندا در اثر برخورد با پژو
احســان مومنی از فوت راننده هیونــدا بر اثر برخورد
شدید با پژو و گاردریلهای بزرگراه یاسینی خبر داد.به
گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس راهور فاتب ،احسان
مومنی رییس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب اظهار
داشت :در ســاعت  ۲۰:۳۰یکشنبه شب یک دستگاه
ســواری هیوندا که در حال تردد در مســیر شمال به
جنوب بزرگراه یاســینی بعد از پیچ سرخه حصار بوده
به شــدت با یک دســتگاه ســواری پژو  ۴۰۵برخورد
مینماید.مومنی گفت :پس از این برخورد شدید و در
ادامه هر دو وسیله با هم با گاردریلهای وسط بزرگراه
برخورد نموده که متاســفانه در اثر شدت این حادثه و

جراحات وارده ،راننده هیونــدا در محل تصادف فوت
مینماید.
وی گفت :بالفاصله تیم کارشناسی منطقه  ۲۵پلیس
راهور فاتب در محل حاضر و ضمن ایمن سازی محل
حادثه نســبت به بررســی علل و عوامل این تصادف
پرداختند.مومنی از رانندگان خواســت از تغیر مسیر
ناگهانی در رانندگی جدا پرهیز نمایند و همیشه و در
همه حال توجه کافی و الزم رابه جلو داشــته باشند و
آیینههــا را نگاه کنند و از انجــام کارها و اقداماتی که
توجه شما را از رانندگی منحرف میکند جدا خودداری
نمایند.

بازرس قوه قضائیه تو زرد از آب درآمد
رئیسکل دادگستری گلســتان گفت :فردی که ادعا
میکرد بازرس قوه قضائیه در استانهای شمالی کشور
است ،شناسایی و دستگیر شد.هادیهاشمیان در این
باره اظهار داشت :پس از دریافت گزارشی مبنی بر این
کــه فردی خود را بازرس قوه قضاییه در اســتانهای
شــمالی معرفی و در صدد سوءاستفاده است ،موضوع
در دستور کار حفاظت و اطالعات دادگستری گلستان
قرار گرفت.
به گزارش رکنا،هاشمیان ادامه داد :با تالش و پیگیری
شبانه روزی کارکنان حفاظت و اطالعات دادگستری
استان متهم شناسایی و دستگیر شد .این فرد با اعالم

جدول شماره 5488
افقي:

عمودي:
 - 1از فیلمهای حسین لطیفی  -کشور کانگوروها
 - 2جاده اصلی و بزرگ  -ساربان
 - 3دست تو خالی  -هویج  -بی آبرو  -عادت
 - 4همان ارمنی اســت  -امر به یافتن  -دوســتی -
خواهش نفس
 - 5فرزند صالح  -پایتخت کشــورمان  -سبزی خوشبو
 - 6گویش قراردادی  -تن پوش  -اعالن
 - 7خوراک رادیاتور در زمســتان  -جرم های آسمانی
 نام ترکی - 8کاسه بزرگ  -مخترع مسلسل  -محلی درمکه
 - 9پهلــوان  -چرمی که بــر زین یا پاالن میدوزند-
درخشان
 - 10به چیزی پیوســتن  -واحد اندازه گیری طول -
کمک خواه
 - 11زاری کنان  -این جهان کوه است و فعل ما ندا /
سوی ما آید  ....را صدا – از ادات تشبیه
 - 12باورهــا و رفتارهای پذیرفته شــده در جامعه -
تاقچه باال  -قایق کوچک چوبی  -جانور سر بریده

این که سمت ویژهای در قوه قضاییه دارد ادعا میکرد
میتواند در پروندهها اعمال نفوذ کند.
رئیس کل دادگستری گلســتان به مراجعان دستگاه
قضایی توصیه کرد :پروندههای خود را از مسیر قانونی
دنبال کنند و اگر با کســانی مواجه شدند که ادعای
اعمــال نفوذ در پروندهها را دارند فریب نخورند تا هم
مال خود را از دســت ندهند و هم از دفاع قانونی در
پرونده خود بازنمانند.هاشمیان گفت :هم استانیها اگر
تخلفات اینچنینی را دیدند از طریق تماس با شماره
 1580به حفاظت و اطالعات دادگستری استان اطالع
دهند تا متخلفان شناسایی و با آنها برخورد شود.
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشــف  ۱۰۱کیلو مواد افیونی
در منزل مســکونی در شرق تهران و دستگیری  ۴قاچاقچی خبر داد.به گزارش
میزان ،عبدالوهاب حســنوند رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر تهران بزرگ
اظهار داشــت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اقدامات فنی
و تخصصی مطلع شدند ،فردی با همکاری  ۳همدستش مقداری مواد مخدر در
منزل خود در شرق تهران دپو کرده است که موضوع به صورت ویژه در دستور
کار مامــوران قرار گرفت.وی با بیان اینکه تیمــیاز ماموران این پلیس پس از
تکمیل تحقیقات اطالعات ،با هماهنگــی مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام
شدند ،ابراز داشت :در بازرسی از آن منزل متهمان  ۱۰۱کیلو مواد افیونی شامل:
 ۵۶کیلو تریاک ۲۱ ،کیلو مرفین و  ۲۴کیلو شیشــه ،کشف شد .رئیس پلیس
مبارزه با مواد مخدر تهران اضافه کرد :در این خصوص  ۴نفر دســتگیر و برای
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری سارقان کابل انتقال برق
در محله خلیج فارس

رئیــس کالنتری  179خلیج فارس از دســتگیری ســارقان کابل برق در غرب
تهــران خبر داد.به گزارش رکنا ،ســرهنگ « محمود مالمیر « رئیس کالنتری
 179خلیج فارس در تشریح این خبر گفت :در پی وقوع چند فقره انواع سرقت
کابل برق طی چند روز گذشــته ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران
انتظامیکالنتــری  179خلیج فارس قرار گرفت.این مقام ارشــد انتظامیادامه
داد :مامــوران کالنتری  179خلیج فارس با انجام اقدامات پلیســی و گشــت
زنی نامحســوس  2سارق جوان و ســابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی با
مرجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.رئیس
کالنتری  179خلیج فارس بیان داشــت :متهمان در بازجوییهای پلیسی بنابر
شــواهد موجود به  10فقره انواع سرقت از قبیل کابل برق  200متری در محله
خلیج فارس اعتراف کردند.سرهنگ مالمیر در خاتمه اظهار داشت :متهمان پس
از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

 – 13ساز موالنا  -گوهری سبز رنگ  -دینی  -صدای درد
 - 14یزدان  -کشور اروپایی با مرکز تیرانا
 - 15روز ســنجش گناه و ثواب به قیامت  -با تهدید و قلدری تصاحب
میکند
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمیحوزه ثبتی شهرستان فومن

برابر رای شماره  1400/03/23-140060318003001864هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خلیل سیفی زاده سرابستانی فرزند آقائی به شماره
ملی  2669201751نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ســاختمان در حال ساخت به مساحت  187/65متر مربع به
شماره پالک  1193فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  39و  41فرعی از  9اصلی واقع در شهربجار بخش  24گیالن از مالکیت
رسمیمحمدصادق شکوری محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و در صورتی که
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 345 .مالف

تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/29 :
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -سید روشن آقازاده دافساری
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140060318012000107و  702مــورخ 1400/03/25-هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی الهام بو طالبی فرزند علیرضا به
شماره شناسنامه  55صادره از رشت و غالمرضا عزیزی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه  11صادره از شفت مشاعاً و بالسویه نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت  198.58متر مربع پالک  2588فرعی مفروز و مجزی شده از پالک  42واقع در قریه قصبه
شــفت سنگ اصلی  21بخش  21گیالن خریداری از مالکیت رسمیرحمت اله تقوی قصبه (زارع صاحب نسق) محرز گردیده است ،لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می-شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست
طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد 348 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/15 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/29 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -ایرج حیدرپور

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1400/03/06-140060318012000699هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم هنده تقوی
قصبه فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه  29صادره از شفت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی به
مساحت  200.65متر مربع پالک  2589فرعی مفروز و مجزی شده از پالک  42واقع در قریه قصبه شفت سنگ اصلی  21بخش 21
گیالن خریداری از مالکیت رسمیرحمت اله تقوی قصبه (زارع صاحب نسق) محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم
دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد 350 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/29 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -ایرج حیدرپور

دزدی که اقدام به ســرقت به آهن آالت پل آهنی رودخانه بهمنشیر میکرد
در عملیات پلیســی دستگیر شــدند .به گزارش رکنا ،چندی قبل ماموران
پلیس آبادان در جریان ســرقت پلهای فلزی روی رودخانه بهمنشــیر قرار
گرفتند و تیمیاز ماموران کالنتری  11ولیعصر برای شناســایی و دستگیری
سارقان وارد عمل شدند.
تحقیقات میدانی کلید زده شــد و ماموران با اقدامات پلیســی پی بردند که
یک ســارق حرفه ای پلهای فلزی روی رودخانه بهمنشیر را به سرقت برده
که در این راســتا با اقدامات میدانی سارق ردیابی شد.بدین ترتیب ماموران
با اقدامات اطالعاتی و پلیســی موفق به شناسایی مخفیگاه سارق شدند و در
یک عملیات غافلگیرانه سارق حرفه ای بازداشت شد.متهم در بازجوییهای
فنی به ســرقت آهن آالت پلهای روی رودخانه بهمنشــیر اعتراف کرد و با
دســتور مقام قضایی روانه زندان شدند.الزم به ذکراست در ماههای گذشته
شاهد سرقت آهن آالت و فلزات پلهای روی رودخانه بهمنشیر بوده ایم که
اگر این سرقتها ادامه پیدا کند ممکن است  ۳پل روی رودخانه بهمنشیر به
درون رودخانه سقوط کند.

پشت پرده گنج نفیس
برای باند سازمان یافته در مرودشت

فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان فارس گفت :باند حفاری غیرمجاز
در شهرستان مرودشت دستگیر شدند.سرهنگ محمدرضا بهمنینژاد افزود:
در پی دریافت خبر مبنی بر حفاری گنج غیرمجاز واقع در ارتفاعات مشــرف
به شهرک ابرج عوامل این یگان در محل مورد نظر دو نفر را در حال نگهبانی
از حفاران دستگیر کردند.
بــه گزارش رکنا ،وی افزود :این دو نفر ،مأمورین انتظامیرا به محل حفاری
راهنمایی کردند و چهار نفر دیگر از حفاران در حین حفاری همراه با ادوات
دســتگیر و همراه با پرونده برای ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی
شدند.بر اساس موادی از فصل نهم قانون تعزیرات ،هرگونه حفاری غیرمجاز و
خریدوفروش اشیا و اموال فرهنگی تاریخی جرم محسوب شده و ضمن ضبط
اشیا و اموال مرتبط ،مجازات حبس و جریمه نقدی در پی دارد.

قتل فجیع مرد تنها با داس در قزوین

پیرمرد  ۹۰ساله اهل بکندی که بعد از فوت همسر به تنهایی زندگی میکرده
به شــکلی وحشیانه در منزل خود بر اثر ضربات چاقو یا داس به قتل رسید.
به گزارش رکنا ،جســد مقتول یک روز پس از قتل و به واسطه پاسخ ندادن
به تماسهای فرزندانش توسط همسایه کشف شده است.شواهد حاکی از آن
است که وی با چند ضربه داس به گردن و دستها مجروح شده و بالفاصله
از دنیا رفتهاســت ،انگیزه قاتل یا قاتلین هنوز نامشخص است.خانواده مقتول
مدعی هســتند که هیچ ســرقتی از منزل پیرمرد صــورت نگرفته و نیروی
انتظامیدر حال بررسی دالیل وقوع قتل است.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140060306271001082هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد
منطقــه پنج تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای کاظم رضــازاده فرزند براتعلی در
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  280مترمربع قســمتی از پالک  1520فرعی از 15
اصلی بخش  9مشــهد واقــع در صدمتری بابانظر  71پالک  97کتعلــق به خود متقاضی
(سهم مشاعی خودش) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد :574 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/29 :
حمیدرضا افشار -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140060306271001125هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی سفیدیان فرزند رمضانعلی در
ششــدانگ یک باب خانه/به مساحت  224/30مترمربع قسمتی از پالک  65اصلی بخش 9
واقع در خیابان طبرسی نبوت  5پالک  481متعلق به خود متقاضی (سهم مشاعی خودش)
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 596 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/4/29 :
حمیدرضا افشار -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

«آگهی مزایده»
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
ســمنان در نظر دارد بر اساس بند  1مصوبه مورخ
 1400/04/14هیــات مدیره ســازمان ،بیلبوردها
و ســازههای منصوبــه بدنه پلهــای هوایی عابر
پیاده ســمنان را از طریق مزایده عمومیدر قالب
اجاره یک ســاله واگذار نماید .متقاضیان میتوانند
جهت دریافت اســناد مزایده و کســب اطالعات
بیشــتر به آدرس ســمنان بلوار قدس  -سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری سمنان،
واحد دبیرخانه مراجعه نموده و یا با شــماره تلفن
 023-33341172داخلــی  212تمــاس حاصل
فرمایند.
مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از زمان چاپ
آگهی به مدت ده روز کاری تا پایان وقت اداری روز
سهشنبه مورخ  1400/05/12میباشد.
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری سمنان

