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پســر جوان وقتی از شــرکت پرســتاری اخراج شد برای 
انتقام جویی از صاحبکار قبلی خود ســناریوی ســرقت از 
ســالمندان را با همدســتی یک دختر بالگــر، اجرا کرد. 
چند روز قبل زن میانســالی در تماس با پلیس از ســرقت 
طالهایش توســط پرســتار خانگی خود شــکایت کرد و 
گفت: با یک شــرکت معتبر که در فضــای مجازی آگهی 
اســتخدام پرســتار داده بود، تماس گرفتم تا برای مادرم 
پرســتار خانگی اســتخدام کنم آنها هم دختر جوانی را به 
خانه مادرم فرســتادند.به گزارش رکنا، مادرم از کار پرستار 
جدیــدش راضی بود تا اینکه یک روز هر چه با خانه مادرم 
تماس گرفتم او پاســخ نداد. نگران شدم و خودم را به خانه 
اش رســاندم و با مادرم که بی هوش بود مواجه شــدم و از 
پرســتارش خبری نبود. مادرم را به بیمارستان بردم.دکتر 
گفت مسموم شده و یکی با ریختن داروی بی هوشی مادرم 
را خواب کرده است.او ادامه داد: تنها کسی که می توانست 
این کار را انجام دهد، پرســتار مادرم بود. هر چه با شماره 
تلفنش تماس گرفتم پاسخ نداد. وقتی به آن مرکز پرستاری 
زنگ زدم به من گفتند اصاًل چنین پرستاری ندارند و شماره 
تلفنی هم که در آگهی منتشــر شده متعلق به شرکت آنها 
نیســت.با شکایت زن میانسال تحقیقات آغاز شد. در ادامه 
بررسی ها آنها با شــکایت های مشابه دیگری مواجه شدند. 
در تمامی شــکایت ها دختری 20 ســاله به عنوان پرستار 
راهی خانه شــاکی ها شــده و پس از مدتی با دادن غذای 
مسموم، نقشه ســرقت هایش را اجرا کرده است.در تحقیق 
از شــاکی ها مشخص شد تمامی آنها با دیدن آگهی که در 

فضای مجازی منتشر شده است با شماره زیر آگهی تماس 
گرفته اند. اما در ادامه تحقیقات مشــخص شد این شماره 
تلفن شخصی بوده و فردی با سوء استفاده از نام آن شرکت 
معتبر کالهبرداری کرده است.در حالی که تحقیقات در این 
پرونده ادامه داشــت، پسر یکی از شاکی ها به پلیس رفت و 
ســرنخی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد. او گفت: دیروز 
وارد پیجی شدم که از فالورهای من بود و صاحب پیج یک 

خانم بالگر است. در کمال تعجب دیدم طالهای مادرم که 
سرقت شده و بسیار خاص و قدیمی بود در دستان و گردن 
آن خانم بالگر اســت.با اطالعاتی که مرد جوان در اختیار 
تیم تحقیق قرار داد، آنها موفق به شناســایی دختر بالگر و 

دستگیری او شدند.
متهم  که از سوی شاکی ها شناسایی شده بود در تحقیقات 
به سرقت با شیوه بی هوشی اعتراف کرد و گفت: من بالگر 

اینستاگرام هستم و مدتی قبل در فضای مجازی با اشکان 
دوست شدم. اشکان در یک مرکز پرستاری کار می کرد ولی 
بعد از مدتی از آنجا اخراج شد. آن زمان به من گفت که او 
را بی دلیل اخراج کرده اند و کینه مســئوالن مرکز را به دل 
گرفته اســت.او ادامه داد: اشکان مرا مجاب کرد که با او در 

اجرای نقشه اش همدست شوم.
او یک آگهی با نام مرکز پرستاری اما با شماره تلفن خودش 
در فضــای مجازی منتشــر کرد. افرادی که در جســت و 
جوی پرســتار برای سالمندان بودند با این تصور که آگهی 
متعلق به همان مرکز پرستاری معتبر است با شماره تلفن 
تماس گرفته و اشــکان مرا به خانه آنها می فرســتاد.چند 
روزی  مشغول به کار می شدم و زمانی که از محل طالها و 
پول هایشــان باخبر می شدم با ریختن داروی بی هوشی در 
غذاهایشان، نقشه سرقت را انجام می دادم. در هر سرقت از 
100 میلیون تا 500 میلیون تومان طال و دالر و وســایل با 
ارزش سرقت می کردم. حتی در یکی از سرقت هایم سرویس 
جواهر برلیانی ســرقت کردم. هر چیزی سرقت می کردم، 
به اشــکان می دادم. به دنبال اظهارات دختر جوان، اشکان 
نیز بازداشت شد.پسر جوان به سرقت هایش اعتراف کرد و 
گفت: در مرکز پرســتاری که کار می کردم  پول هم سرقت 
می کردم. زمانی که ماجرای ســرقت هایم برمال شــد، مرا 
اخــراج کردند. من هم کینه آنها را به دل گرفتم و تصمیم 
گرفتم با این کار شرکت را بدنام کنم.با اعتراف دختر و پسر 
جوان به دستور قاضی باقری از شعبه دوم دادیاری دادسرای 

ویژه سرقت، تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

کالهبرداری به بهانه سرمایه گذاری در بورسنقشه شیطانی دختر بالگر تهرانی 
معاون هماهنگ کننده پلیس تهران بزرگ از دســتگیری جوان 22 ساله ای 
که بــا جعل عنوان از کاربران بازار بورس کالهبــرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سردار مسعود مصدق معاون هماهنگ 
کننــده پلیس تهران بزرگ اظهــار کرد: در پی دریافت شــکایتی مبنی بر 
کالهبرداری یک جوان 22 ســاله به بهانه ســرمایه گذاری در بازار بورس، 
شناسایی و دستگیری متهم در اختیار تیمی از ماموران مرکز عملیات پلیس 
امنیت عمومی ایــن فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: در بررســی های اولیه 
مشخص شد که متهم با جعل عنوان و ادعای ذی نفوذ بودن در دستگاه های 
اجرایی و همچنین ادعای مهارت در معامالت بازار بورس و سود آوری باالی 
ســرمایه گذاری این بازار، مبالغ فراوانی از مال باخته دریافت و پس از اخذ 
وجوه، دیگر پاسخگوی تماس های تلفنی نبوده است.معاون هماهنگ کننده 
پلیس تهران گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی چند پرونده مشابه دیگر نیز به 
این پلیس ارجــاع و در این پرونده ها نیز متهم پس از جلب اعتماد قربانیان 
خود و تخصیص نام کاربری و رمز عبور ســاختگی به این افراد و جعل اسناد 
مربوط به اعطا و تخصیص ارز های دیجیتال پربازده اموالشــان را تحصیل و 
بالفاصله گریخته بود.این مقام ارشــد انتظامی با اشــاره به اینکه هویت این 
متهم و مخفیگاه وی، شناسایی شد، افزود: پس از هماهنگی های قضائی، روز 
گذشته تیمی از ماموران این پلیس به مخفیگاه متهم در محدوده جنت آباد 
اعزام و موفق شــدند در یک عملیات پلیسی این کالهبردار جوان را دستگیر 
و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی کنند.سردار مصدق اضافه 
کرد: کارشناســان ارزش ریالی اموال کالهبرداری شــده را ۸ میلیارد تومان 
محاسبه و کشف ســایر جرایم احتمالی و شناسایی مال باختگان در دستور 

کار قرار دارد.

بازداشت مافیای سکه در زنجان 
فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از توابع استان زنجان گفت: 2 کالهبردار 
و جاعل حرفه ای ســکه های تقلبی از سوی ماموران پلیس این شهرستان به 

دام قانون افتادند.
به گزارش رکنا، ســرهنگ حســین اصانلو، افزود: در پی تحقیقات پلیســی 
مبنی بر فعالیت 2 جاعل حرفه ای در شهرســتان سلطانیه، بالفاصله موضوع 
در دستور کار ماموران آگاهی این شهرســتان قرار گرفت.وی اظهار داشت: 
با انجام تحقیقات فنی و تخصصی پلیســی، ماموران آگاهی این شهرســتان 
موفق به شناســایی متهمان که ســاکن یکی از اســتان های همجوار بوده و 
دارای ســوابق متعدد کیفری از جمله ســرقت در این شهرستان بود، شدند.

اصانلــو، تصریح کرد: با اخذ نیابت قضایی، این 2 متهم پرونده، طی عملیاتی 
غافلگیرانه از سوی پلیس آگاهی این شهرستان دستگیر و در بازرسی های به 
عمل آمده، تعداد ۶ عدد سکه تقلبی نیز از آنان به دست آمد.وی با بیان این 
که متهمان دستگیر شــده پس از تشکیل و تکمیل پرونده به منظور اعمال 
قانون به مرجع قضایی معرفی شــدند به شهروندان توصیه کرد ضمن خرید 
ســکه و وجوه ارزی از مبادی قانونی، همواره مراقب افراد شیاد و کالهبردار 

باشند.

تیرباران 4 مامور پلیس در پمپ بنزین شادگان
اغتشاشــگران ۴ مامور پلیس را در شــادگان به رگبار بســتند.این ماموران 
در جایگاه ســوخت مشغول ســوخت گیری خودرو در پمپ بنزین بودند که 
توســط دو موتورسوار مسلح به رگبار بسته شــدند.به گزارش رکنا، ماموران 
مجروح شده نیروی انتظامی شــادگان درحال حاضر در بیمارستان بستری 
هستند و حال عمومی آنها خوب است.هفته گذشته تیراندازی اغتشاش گران 
به ماموران نیروی انتظامی در شــهرک طالقانی بندر ماهشــهر یک شهید و 

مجروح برجای گذاشت.
در ایذه نیز هفته گذشته در پی ایجاد ناامنی و تیراندازی اشرار، یک نفر جان 
خود را از دســت داد و 1۴ مامور زخمی شدند.اشرار مسلح و اغتشاشگران با 
سوءاستفاده از تجمعات مردمی در اعتراض به بی آبی در خوزستان سعی در 

انحراف مطالبات و ایجاد آشوب و ناامنی دارند.

اخبار کوتاه

صــدای تیراندازی پی در پی در مــرزداران تهران خبر از 
عملیات پلیســی برای دســتگیری ۳ ســارق حرفه ای را 
می داد.به گزارش رکنا، تیرماه امســال  گشــت انتظامی 
پلیس غرب تهران در بلوار مرزداران به ۳ مرد که سرنشین  
یک پژو 20۶ ســفید رنگ بودند، مشــکوک شــدند.تیم 
پلیســی پس از اســتعالم گرفتن از پالک خودرو متوجه 
شدند خودرو سرقتی و سرنشــینان آن سارقان حرفه ای 
خانه های غرب تهران بخصوص محله مرزداران هســتند.

متهمان پس از مشاهده گشــت پلیس در بلوار مرزداران 
بالفاصله با پژو 20۶ ســرقتی از دســت گشــت انتظامی 

پلیس متواری شــدند تا یک تعقیب و گریز هالیوودی در 
بلوار مرزداران تهران شکل بگیرد.ماموران گشت انتظامی 
تقریبا پس طی کردن مســافت یــک کیلومتر متهمان را 
با شــلیک تیــر هوایی متوقف کردند و بــا آنها به صورت 
فیزیکی درگیر شــدند.در درگیری خیابانی بین ماموران 
پلیس و تبهکاران، مامور نیروی انتظامی توســط یکی از 
سارقان به شــدت آســیب می بیند و یکی از دنده هایش 

می شــکند. ماموران پلیس برای خاتمــه دادن  درگیری 
به ســمت تبهکاران شــلیک کردند که در پی آن یکی از 
ســارقان  زخمی و 2 متهم دیگر دستگیر و به مقر پلیس 
منتقل شــدند.در تحقیقات ابتدایی مشخص شد ۳ سارق 
حرفه ای از کرمانشــاه برای ســرقت به تهران آمدند و با 
شیوه و شگرد خشــونت آمیزی محتویات خانه های غرب 
تهران را ســرقت می کردند.در بازجویی های فنی به عمل 

آمد  یکی از ســارقان که مامور نیروی انتظامی را زخمی 
کرده بود 12 ســال پیش مرد جوانی را بخاطر اختالفات 
شــخصی با ضربات چاقو به قتل رسانده و پس از رضایت 
خانواده مقتول با صلح و سازش از قصاص تبرئه شده است.
مامور گشت نیروی انتظامی پلیس که در مرزداران یکی از 
دنده هایش شکسته هم اکنون در بیمارستان سیر مراحل 
درمان را طی می کند و حال عمومی وی مســاعد گزارش 

شده است.
بنا بر گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، متهمان جهت سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سارق مسلح خانه های شمال غرب تهران که پلیس را هدف 
گلوله قرار داده بودند دســتگیر شدند.ســردار علیرضا لطفی 
رییس پلیس آگاهی تهران در خصوص ســرقت مسلحانه از 
خانه های شــمال غرب تهران به رکنا گفت: در پی رصدهای 
پلیســی مشخص شــد که یک باند خشــن اقدام به سرقت 
مســلحانه از خانه ها و در یک فقره ســرقت در زمان فرار به 
سمت پلیس تیراندازی کرده اند.وی افزود: تحقیقات ماموران 
اداره یکم پلیس آگاهی تهران نشان از آن داشت که یک باند 
سرقت مسلحانه که ۳ جوان آن را تشکیل داده اند در منطقه 
تهرانسر، مرزداران و شــمال غرب تهران با در دست داشتن 
اسلحه اقدام به سرقت مســلحانه می کنند و حتی به سمت 
ماموران نیز تیراندازی کــرده اند.رییس پلیس آگاهی تهران 
ادامه داد: دستگیری اعضای باند که در یکی از سرقت هایشان 
به ســمت صاحبخانه اسلحه کشــیده بودند در دستور کار 
کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.ســردار 
لطفی گفت: ماموران در یکی از سرقت ها موفق به دستگیری 

یکی از اعضای این باند شدند و در ادامه کارآگاهان با اقدامات 
میدانــی و اطالعاتــی دومین متهم پرونده را که به ســمت 
مامــوران تیراندازی کرده بود دســتگیر کردند و از مخفیگاه 
ســارقان اموال سرقتی کشف و ســارقان مسلح تاکنون به ۸ 
فقره سرقت از خانه های شــمال غرب تهران اعتراف کردند.

سارق 19 ساله که در نخستین سابقه اش انواع جرایم را ثبت 
کرده ادعا می کند بخاطر بی پول و فشار مالی دست به سرقت 

از خانه ها زده است.
سابقه داری؟ نه.

اولین سابقه با انواع جرائم؟ بله، سرقت مسلحانه، تیراندازی 
به پلیس.

چه اجباری در کار بود؟ وقتی پول نباشــد مجبور هستی 
دست به هر کاری بزنی.

سرکار رفتی؟ من از 12 سالگی در کارواش کار می کردم اما 

پولی در کار نبود و نمی توانســتم به خانواده ام کمک کنم و 
دیگر مجبور شدم دست به این کار بزنم.

با اطالع از دستگیری دست به سرقت زدی؟ بله، چون 
وقتی فشــار روی آدم باشــد دیگر هیچ چیزی برایش مهم 

نیست.
احتمال نمی دادی تیراندازی باعث مرگ مامور پلیس 

شوی؟ خدا اول به خانواده مامور و بعد به ما رحم کرد.
آزاد شوی باز دزدی می کنی؟ هیچ چیزی معلوم نیست، 
شاید من از اینجا بروم و بیفتم و بمیرم. پس تضمینی نیست 
من آزاد شوم دیگر دزدی نکنم. شاید فشار روی من زیاد شود 

دوباره دزدی کنم.
ســارق مســلح که جوان 21 ساله است به ســمت ماموران 
تیراندازی کرده و یک مامور پلیس را از ناحیه پا هدف 2 گلوله 
قرار داده می گوید از ترس تیراندازی کردم و قصد نداشــتم 

مامور پلیس را زخمی کنم.
چرا دزدی؟ به پول نیاز داشتم.

چقدر پول از سرقت به دست آوردی؟ بار اول که رفتم 
یک میلیون تومان و بار دوم که پلیس ما را دستگیر کرد.

اسلحه داشتی؟ بله.
چرا به سمت مامور پلیس تیراندازی کردی؟ ترسیده بودم و 
می خواستم فرار کنم و اصال قصدم تیراندازی به سمت مامور 

نبود.
پول برای چه کاری می خواستی؟ اجاره خانه.

برای خانه مجردی پول می خواستی؟ بله.
آزاد شــوی چه کار می کنی؟ خالف نمی کنم. پشیمانم و 
اشتباه کردم.پشیمانم و باور کنید ارزشش را ندارد که سرقت 
کنیم چون آخرش خوب نیســت و فقط شــرایط نسبت به 
قبل بدتر می شود. بنا بر این گزارش، متهمان برای تحقیقات 
بیشــتر در اختیار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران 

قرار گرفته اند.

قاتل عفو خورده دنده مامور پلیس تهران را شکست 

 سرقت مسلحانه از خانه های شمال غرب تهران

افقي:
  1- همگی- گلی زیبا

2- دعاهــای زیر لــب- احاطه 
شده- موش خرما

۳- استان بندر عباس - شبیه
۴- رودی در ایتالیــا- مســابقه 

پایانی- برکندن
5- برکت سفره- از انواع جناس- 
دوغــی کــه پس از جوشــیدن 
خشک کنند- شهری در لهستان
۶- پایتخــت غنا- امام علی )ع( 
آنان را در جنگ نهروان شکست 

داد - تکرار حرف آخر
7- از نام های مجارستان- فراوان 

و بیشمار- کالم تنفر
۸- اثر برجســته ادبی یا هنری- 
وسیله بزرگ حمل و نقل مسافر

بندری  واژگون-  منفی-  نت   -9
در جمهوری اوکراین

10- تیر پیکانــدار- از گل ها و 
نامی دخترانه- کال

11- نــی تو خالی- پول تایلند- 
بزرگ ترین سیارک منظومه شمسی- سم حشره کش

12- ســردار رومی که از ســورنا شکســت خورد- ویروس 
منحوس، کووید 19- یار سوزن
1۳- مدارک- از القاب ابن سینا

1۴- سبک ادبی صائب- حمام بخار- جمع دفتر 
15- مستأجر- مخفف جایگاه

عمودي:
 1- پناهگاه، سنگر- امپراتوری از مردم بومی 

)سرخ پوست( در آمریکای جنوبی
2- زینت رو- عکس العمل- قپان دار

۳- رفیق مشــهدی- خدای جهان زیر زمینی 
در باورهای مردم بین النهرین باســتان- حرف 

یونانی
۴- خدا شناس- ترسانیدن- دیگر

5- انسانیت- پیشرو اعداد - فقدان
۶- کمربند مسیحی- نفس ها - آفت گندم 

7- هم قدم- ارجاع- ته چک
۸- غیر ممکن- همان خیک- کلمه شگفتی- 

مستعمره
9- هذیان- رونالد .... سر مربی تیم بارسلونا- 

بیماری مخوف
10- رود بزرگ- ایما- شــهر باستانی آسیای 

صغیر

11- انکار کننده- حرف پیروزی- مرکز کردستان
12- از اوراق بهادار- از توابع دماوند- خاموش کردن

1۳- کاشــف میکروب جذام- تیم خوزســتانی لیگ برتر - 
خداحافظی بیگانه

1۴- مربوط به مدارک- زدودن- حمله 
15- فرزند گرامی به زبان محلی- طلب خیر کردن

جدول شماره 5491     

حل     جدول شماره 5490

پرونده کالسه 9809988740500441 شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تصمیم نهایی
 شماره 1400483900003336

تجدید نظر خواهان ها:
1- خانم زینب ســید عبدالرحمن به نشــانی اســتان کردستان – شهرستان سقز – شهر ســقز – خیابان کارگر – پایین تر از مسجد خدیجه 

کبری پالک 21
2-  خانم فاطمه سید کریمی فرزند سید عبدالرحمن به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – شهر سقز – 0

تجدید نظر خواندگان:
1- آقای خالد محمد پور فرزند احمد به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – روستای یورقول 

2- آقای حامد محمد پور فرزند احمد به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – صاحب – خ حجاب منزل شخصی 
۳- آقای رســول محمد پور فرزند احمد به نشــانی اســتان – شهرستان سمنان – ســمنان – میدان جهادیه بلوار جهادیه پشت موسی کاظم 

جهادیه 2۴/1پ 1
۴- خانم گوهر محمد پور فرزند احمد به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – بخش زیویه شهرستان سقز – گل تپه روستای کردکند 

5- آقای رشید نور و زیان فرزند صدیق به نشانی استان سمنان – شهرستان سمنان – شهر سمنان – سه راه لتیبار شیخ عالءالدوله 20پ 29 
۶- آقای حسن نورو زیان فرزند صدیق به نشانی استان آذربایجان غربی – شهرستان تکاب – تکاب – خیابان زمزم کوچه روبروی مسجد امام 

حسن مجتبی منزل استیجاری عباس مرادی 
7- خانم عایشه نورو زیان فرزند صدیق به نشانی استان آذربایجان شرقی – شهرستان بناب – بناب – میدان معلم – کوی سهند بوستان ۴

۸- خانم فاطمه نورو زیان فرزند صدیق به نشــانی اســتان سمنان – شهرســتان سمنان – شهر سمنان کوی فلسطین – خیابان شهید قدس 
– پالک ۴7

9- خانم دلنیا نور و زیان فرزند صدیق به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – پاسداران دیباجی جنوبی ک پیروز پ 20ط 5
10- خانم مریم نور و زیان فرزند صدیق به نشانی استان سمنان – شهرستان سمنان – سمنان – خیابان کهنه دژ- کهنه دژ10- پالک 5

11- آقای سید احمد سید کریمی فرزند سید عبدالرحمن
12- خانم سیده کلثوم سید کریمی فرزند سید عبدالرحمان همگی به نشانی مجهول المکان 

1۳- خانم سیده زلیخا سید کریمی فرزند سید عبدالحمن
1۴ – خانم سیده سکینه سید کریمی فرزند سید عبدالرحمن

15- خانم سیده مریم حسینی فرزند سید رحمن همگی به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – بخش زیویه شهرستان سقز – صاحب 
– روستای یور قل 

1۶- آقای رئوف محمد پور فرزند احمد به نشانی استان کردستان – شهرستان سقز – بخش زیویه شهرستان سقز – گل تپه روستای یورقل 
17- آقای سید اسعد سید کریمی فرزند سید عبدالرحمن به نشانی – شهرستان سقز – شهر سقز – روستای یور قو للوقرو 

1۸- آقای لقمان نوروزیان فرزند صدیق به نشــانی اســتان سمنان – شهرستان سمنان – سمنان – خیابان کهنه دژ10- جنب مسجد صاحب 
الزمان – پالک 5

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 990997۸7۴0500۸۴۶مورخ 1۳99/۶/1۸ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی سقز – 9۸05۶1
به تاریخ 1۴00/۳/۳0 فوق در وقت فوق العاده جلســه رســیدگی شــعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر اســتان کردستان به تصدی اینجانبان 
امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پرونده امر از طریق دفتر واصل و تحت نظر است، دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره نهایتا 

با اعالم ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه 

تجدید نظر خواهی خانم ها 1- فاطمه و 2- زینب سید کریمی به طرفیت آقایان و خانم ها 1- سیده کلثوم سید کریمی 2- سیده سکینه سید 
کریمی ۳- لقمان نوروزیان ۴- حسن نوروزیان 5- عایشه نوروزیان ۶- مریم نوروزیان 7- فاطمه نوروزیان ۸- رشید نوروزیان 9- دلنیا نوروزیان 
10 – رسول محمد پور 11- خالد محمد پور 12- حامد محمد پور 1۳- رئوف محمد پور 1۴- گوهر محمد پور 15- سیده زلیخا سید کریمی 
1۶- ســید اســعد سید کریمی 17- سیده مریم حسینی 1۸- سید احمد ســید کریمیاز دادنامه ۸۴۶-99مورخ 1۳99/۶/1۸ در پرنده کالسه 
9۸05۶1شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز دایر بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان وارد می باشد زیرا: حسب محتویات 
پرونده و گواهی های ارائه شــده در صفحات 9۶و 97 پرونده و تصویر گواهی فنت های منعکس در پرونده و نیز الیحه تجدید نظر خواه در ص 

۸1 آقای صدیق و خانم شربت شهرتین نوروزیان فوت نموده و ورثه ایشان عبارت است از تجدید نظر خواندگان ردیف سوم الی چهاردهم 
لذا دادگاه با استناد به ماده ۳5۳ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده 
را جهت رســیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می نماید تا دادگاه محترم نخستین درخصوص اموال موجود حسب خواسته اول 

)تقسیم ماترک( و در خصوص اموال تلف شده حسب خواسته دوم )مطالبه سهم االرث( رای مقتضی را صادر نماید رای صادره قطعی است. 
 مستشاران شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان کردستان 

مهدی شفیعی                                           محمد وحید عربی

)نوبت دوم(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری

برابر رای شــماره 1۴00۶0۳10۴5۶00۴701مــورخ 1۴00/0۴/22که در 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ســاری تصرفات مالکانه آقای اصغر 
عابدی فرزند عیســی به شماره ملی 05۳251۸9۶9 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 21۳/0۸ متر مربع قسمتی از پالک 

5 – اصلی واقع در قریه هوال بخش چهار ثبت ساری
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 1168670 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/5/4
تاریخ انتشار نوب دوم: 1400/5/19

حسن یوسفی- مدیر واحد ثبتی حوزه ملک منطقه دو ساری

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای صدیق احمدی برابر استشــهادیه شماره 1۸1۳ - 1۴00/۴/21 که به تایید دفترخانه اسناد 
رســمی 2۴ سنندج رسیده مدعی است سند مالکیت ششــدانگ  پالک 1۶۴2 فرعی از ۴ اصلی 
بخش 10 ســنندج به شماره سریال ۴9۸۳7۸ به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از این اداره 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را دارد لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت مصوب 1۳۸0/11/۴ در یک نوبت منتشر  تا هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود سند فوق 
نزد خود است از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و با ارائه اصل سند یا 
خالصه معامله نسبت به اعتراض به صدور سند المثنی اقدام نماید در غیر این صورت سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. 1753:م الف
بهنام قباد - رئیس ثبت منطقه یک سنندج


