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ســارقی که هنوز مهر آزادی اش خشــک نشــده بود، با 
شــگردی جدید وارد خانه ها می شــد و بعد از سرقت کلید 
خانه، در فرصتی مناســب نقشه ســرقت را اجرا می کرد. به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، زمســتان سال گذشته 
گزارش سرقت های ســریالی از خانه های پایتخت به پلیس 
اعالم شــد. تحقیقات بالفاصله از ســوی کارآگاهان پلیس 
آغاز و در بررســی ها مشخص شد سارق در تمامی سرقت ها 
بدون شکســتن قفل در ورودی و با کلید وارد خانه ها شده و 
سرقت ها را انجام داده است.ورود با کلید این فرضیه را برای 
تیم تحقیق مطرح کرد که فردی آشنا سناریوی سرقت ها را 
رقم می زند. در ادامه بررســی ها، یکی از مالباخته ها که زن 
جوانی بود ســرنخ اصلی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد و 
گفت: مدتی است که با مشکالت زیادی در زندگی ام مواجه 
شــدم و به هــر دری زدم گره از کارم باز نشــد. یک روز از 
بدبختی هایم برای زن همسایه گفتم و او هم مرد رمالی را به 
من معرفی کرد. با مرد رمال تماس گرفتم و قرار شــد برای 
خواندن ورد و دادن طلسم و جادویی که مشکالت را از بین 
می برد به خانه مان بیاید. وقتی مــرد رمال به خانه مان آمد 
پس از گرفتن کلی پول، نســخه رمالی را نوشــت و خانه را 
ترک کرد. اما از وقتی مرد رمال از خانه خارج شد کلید خانه 
نیز ناپدید شــد. آن موقع چندان توجهی نکردم و فکر کردم 
کلید را گم کرده ام، اما وقتی خوب دقت کردم، متوجه شدم 
ســرقت در روزی اتفاق افتاده که مرد رمال به من گفته بود 
بایــد وردی را در خانه مادرم بخوانم و این ورد حتماً باید در 
شامگاه دوشنبه در خانه مادرت خوانده شود. طبق خواسته 
او به خانه مادرم رفتم و زمانی که برگشــتم با سرقت خانه ام 
مواجه شــدم. حاال فکر می کنم همان مرد رمال ســرقت را 

انجام داده است.به دنبال اظهارات زن جوان، تصویر مرد رمال 
از دوربین های مداربسته محل زندگی شاکی به دست آمد و 
زمانی که تصویر او به شاکی های دیگر نشان داده شد، آن ها 
او را شــناختند. بدین ترتیب هویت سارق شناسایی شد و از 
آنجایی که احتمال می رفت مرد رمال وســایل سرقتی را به 
فروش برساند پاتوق های مالخران زیر نظر گرفته شد.مأموران 
در بازرســی از پاتوق مالخرها، موفق به دستگیری چند نفر 
شــدند که در جیب یکی از آن ها طال و جواهرات ســرقتی 

کشف شد. در ادامه بررسی ها مشخص شد مرد جوان همان 
رمالی است که پلیس در تعقیب او بوده و برای تحقیقات به 
اداره آگاهی منتقل شــد. متهم ۴۰ ساله در تحقیقات اولیه 
به ســرقت های ســریالی از خانه ها اعتراف کرد و به دستور 
بازپرس دادسرای ویژه سرقت تحقیقات برای شناسایی سایر 
مالباختگان احتمالی ادامه دارد.شایان، متهمی بود که ۴ بار 
به اتهام سرقت راهی زندان شده، اما این بار شگردش را تغییر 
داده و مدعی بود این شــگرد را در زندان یاد گرفته اســت. 

چه شــد که تصمیم به سرقت گرفتی؟ اولین بار که سرقت 
کردم انگیزه ام با خیلی از سارقان فرق داشت، شاید آن ها به 
دنبال پول بودند، اما من هیچ وقت در زندگی ام مشکل مالی 
نداشــتم. من به خاطر هیجان و سرگرمی سرقت کردم. اما 
وقتی به خاطر سرقت بازداشت شدم و مهر سابقه دار بودن در 
پرونده ام خورد، از کار بیکار شدم. بعد از آن مجبور شدم که 
به خاطر پول دست به سرقت بزنم. چرا دنبال هیجان سرقت 
بودی؟ قبل از اینکه وارد کار خالف شوم با پسر جوانی آشنا 
شــدم که خالفکار بود. او پیشنهاد سرقت داد و گفت خیلی 
هیجان دارد. به پیشنهاد او و برای کسب تجربه هیجان وارد 
باند آن ها شدم. اما دستگیر شدم. شیوه ات برای سرقت را از 
کجا یاد گرفتی؟ دفعه های قبل مثل همه ســارقان با شیوه 
توپی زنی و بالکن روی وارد خانه ها شــده و سرقت را انجام 
می دادیم. اما بــرای آخرین بار که به زندان افتادم، آنجا این 
شــگرد را آموزش دیدم. می دانید وارد زندان که می شــوی، 
کلی شیوه و شــگرد یاد می گیری. در فضای مجازی تبلیغ 
رمالــی می کردم و مالباخته ها نیز بدون هیچ تحقیقی با من 
تماس می گرفتند و مرا به خانه شان راه می دادند. البته گاهی 
اوقات هم به عنوان گدا وارد مجتمع ها می شــدم. زمانی که 
صاحب خانه در را بــاز می کرد، خانه اش را برانداز می کردم؛ 
اگر وسایل خانه خوب بود، آن خانه را در لیست دستبردهایم 
قرار می دادم. با ترفندی ســعی می کردم وارد خانه شوم و از 
آنجایی که معموالً کلید خانه در نزدیکی در ورودی اســت، 
کلید را فوراً برمی داشتم. اگر هم به عنوان رمال وارد می شدم 
کــه مالباخته را به بهانه ای به اتاقی می فرســتادم و کلید را 
برمی داشتم. در فرصتی مناســب با کلیدی که قباًل سرقت 

کرده بودم، وارد می شدم و نقشه سرقتم را اجرا می کردم.

پســر جوانــی که مدعی اســت بــه خاطر 
ناسزاگویی مرتکب قتل دوستش شده است، در 
دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رسیدگی به 
این پرونده از ۲۵ مرداد امســال با گزارش مرگ 
پســر ۲۰ ساله ای به نام شــهرام جنب یکی از 
فروشــگاه های زنجیره ای خیابان مولوی تهران 
آغاز شــد و مأموران بالفاصله به محل درگیری 
رفته و مشخص شد درگیری میان دو جوان ۲۰ 
و ۲۱ ساله رخ داده که با هم دوست بودند و در 
این میان مهران با ضربات چاقو شهرام را به قتل 
رسانده اســت.در ادامه جسد به پزشکی قانونی 
منتقل شــد و مأموران تحقیقات میدانی را آغاز 
کردند. کارکنان فروشــگاه زنجیره ای که شاهد 
ماجرای قتل بودند بــه مأموران گفتند: پس از 
درگیری ضارب با چند ضربه مقتول را مجروح 
کرد. مجروح با ســختی خــودش را به داخل 
فروشــگاه انداخت. ما قصد داشتیم به او کمک 

کنیم که ضارب دوباره وارد فروشــگاه شد و باز 
هــم او را با چاقو زد و بعد هــم از آنجا متواری 
شــد.پس از معاینه جسد در پزشــکی قانونی 
مشــخص شــد که مقتول با بیش از ۲۰ ضربه 
چاقو به قتل رسیده اســت. در ادامه تحقیقات 
پلیس مهران را شناســایی و دستگیر کرد. وی 
که به تازگی از کشــور آلمان به ایران آمده بود 
در توضیح ماجرا به مأموران گفت: کمتر از ۱۰ 
سال سن داشتم که به خاطر جدایی پدر و مادرم 
ناچار شــدم با مادرم به کشور آلمان بروم. کمی 
که بزرگتر شــدم به اتهام سرقت دستگیر شدم 
و چنــد ماهی در زندان بــودم و در آنجا با یک 
مأمور درگیر شــدم و پلیس من را تحت درمان 
روانشــناس قرار داد. پس از آزادی هم من را از 
کشــور آلمان اخراج کردند و به ایران آمدم و به 

خانه پدرم رفتــم. پدرم هم وقتی دید من حال 
روحی خوبی ندارم من را پیش یک روانشناس 
برد و تحت نظر او بــودم. تا اینکه روز حادثه با 
یکی از دوســتانم روبه رو شدم. او به مادرم ناسزا 
گفــت و من هم از کوره در رفتــم و با چاقو به 
جانش افتادم.پس از اظهارات متهم با دســتور 
مقام قضایی وی به پزشــکی قانونی فرســتاده 
شــد و پزشــکان در گزارشــی اعــالم کردند: 
متهم بیماری روانــی دارد، اما بیماری اش رافع 
مسئولیت کیفری نیست و او هنگام ارتکاب جرم 
مســئول اعمال خودش بوده اســت.پس از این 
گزارش متهم دوباره تحت بازجویی قرار گرفت 
کــه این بار ادعای تازه ای را مطرح کرد و گفت: 
روانشناسان در آلمان موضوعی را به من تلقین 
کــرده بودند که اگر کاری را شــروع کردم باید 

تمامش کنم. همین موضوع ســبب شد در روز 
درگیری فکر کنم که بــا مجروح کردن مهران 
کار تمام نشده و باید او را بکشم. بعد از اظهارات 
متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد.در ابتدای جلسه نماینده دادستان 
با قرائت کیفرخواســت، خواستار اشد مجازات 
برای متهم شد.سپس وکیل اولیای دم به جایگاه 
رفت و گفت: گزارش پلیس نشــان می دهد که 
وی پیــش از قتل دربــاره اینکه چگونه با چاقو 
می تــوان آدم کشــت، تحقیق کرده بــود و با 
خودش چاقو حمل می کرده و این نشان می دهد 
که او با برنامه ریزی قبلی دســت به جنایت زده 
اســت؛ بنابراین من از طرف پدر و مادر مقتول 
درخواست قصاص دارم.در ادامه متهم به جایگاه 

رفت و گفت: من از کودکی سختی های زیادی 
کشــیدم؛ بنابراین از قضات می خواهم تا زودتر 
حکم قصاصــم را صادر کنند.متهــم در جواب 
سؤال قاضی که از او پرسیده بود چرا در اینترنت 
نحــوه قتل با چاقو را جســت وجو کرده بودی، 
اظهار کرد: به خاطر تفریح! سپس وکیل متهم 
بــه جایگاه رفت و ضمن دفاع از موکلش عنوان 
کرد: موکلم به بیماری روان پریشی مبتالست، 
اما پزشــکی قانونی به طور دقیق سالمت روان 
وی را بررســی نکرده اســت. چرا که بعضی از 
محرک ها مانند فحاشی به مادرش می توانسته 
او را دچار جنون کند. حاال هم از مرکز درمانی 
امین آباد بــه دادگاه آمده و برای ادامه درمانش 
باید دوباره به آنجــا برگردد. به همین خاطر از 
قضات می خواهم تا دستور دهند بار دیگر مهران 

مورد معاینات دقیق تری قرار گیرد.
پس از اظهارات متهم و وکیل او قضات برای 

صدور حکم وارد شور شدند.

مرد جــوان به اتهام تجــاوز به زن ۳۷ ســاله محاکمه 
می شود. به گزارش رکنا، زن جوان باردار شکایت خود را از 
یک مرد جوان به اتهام تجاوز، در شــعبه ۱۱ دادگاه کیفری 
یک استان تهران به ثبت رساند.این زن ۳۷ ساله به نام نسیم 
در طرح شکایت خود گفت:»چند سال قبل از همسرم جدا 
شدم و با دختر ۱۳ ساله خود در یک خانه ویالیی در شهریار 

زندگی می کردم.قصد مهاجرت داشــتم و می خواستم به 
همراه دخترم از کشــور خارج شویم و برای ادامه زندگی به 
کانادا برویم.تا اینکه یک شب در مهمانی یکی از دوستانم در 
باغی واقع در شهریار جوانی به نام امید سر راهم سبز شد.او 

آن شــب با فریب به من تجاوز کــرد که مدتی بعد متوجه 
شدم باردار هســتم.او به من وعده داد که من را صیغه می 
کند و مســئولیت بچه را بر عهده می گیرد اما وعده هایش 

را عملی نکرد.

.در حال حاضر هم با دختر برادرم دوست شده و می گوید 
قصــد ازدواج بــا او را دارد.« متهم در تحقیقات اولیه اظهار 
کرد:»اتهامم را قبول ندارم.من مدتی با نســیم دوست بودم 
و با خواست خودش با هم ارتباط داشتیم.« جلسه محاکمه 
برای رســیدگی به اتهام انتسابی این متهم به زودی برگزار 

خواهد شد.

رمال قالبی سارق خانه های پایتخت

به مادرم ناسزا گفت کشتمش

آزار سیاه زن جوان در پارتی شبانه باغ 

کشف محموله سنگین طال و جواهرات قیمتی 
در فرودگاه امام)ره(

فرمانده پلیس فرودگاه فراجا از کشف طال و جواهرهای قاچاق توسط پلیس 
فرودگاه امام )ره( خبر داد.

به گزارش رکنا، سردار محســن عقیلی اعالم کرد: مأموران پلیس فرودگاه 
حضرت امام )ره( حین کنترل مسافران خروجی به محتویات چمدان همراه ۲ 
نفر از مســافر ان به مقصد یکی از کشورهای آسیای غربی مشکوک شدند.وی 
افزود: با هماهنگی مقام قضائی پس از بازرسی دقیق بار همراه افراد مذکور، یک 
کیلو و ۵۳۷ گرم طال و جواهر، شامل سنگ جواهر تزئینی، سه رشته گردنبند 
مروارید و یک عدد ساعت مچی طال به جهت نداشتن مدارک الزم و اطمینان 

به قاچاق بودن آن کشف شد.
سردار عقیلی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این طال و جواهر را بیش از ۵۰ 
میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشــان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

انهدام باند فروش سکه های تقلبی در قم 
فرمانده انتظامی اســتان قم گفت: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان، 
۵ عضو باند جعل سکه های پارسیان شناسایی، دستگیر و ۱۴۳ سکه تقلبی در 

این رابطه کشف شد.
به گزارش رکنا؛ ســردار سید محمود میرفیضی گفت: در پی طرح شکایت 
تعدادی از کســبه صنف طالفروشــی مبنی بر اینکه اشــخاصی با هویت های 
نامعلوم اقدام به فروش ســکه های تقلبی پارســیان کرده و پس از خریداری 
متوجه تقلبی بودن آن ها شده اند، بنابراین موضوع در دستور کار مأموران این 

پلیس قرار گرفت.
وی افــزود: در ادامــه کارآگاهان تحقیقات خود را در ایــن زمینه آغاز و با 
شناسایی یکی از اعضای این باند، ضمن هماهنگی قضائی نامبرده دستگیر و ۲ 

قطعه سکه پارسیان تقلبی از وی کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان قم گفت: ســپس ۲ تن از همدستان متهم اهل و 
ساکن تهران شناسایی، دســتگیر و در بازرسی از خودرو آن ها نیز ۱۰۸ قطعه 
سکه تقلبی پارســیان با اوزان مختلف، ۵ قطعه سکه بهار آزادی )اصلی(، یک 
زنجیر و دســتبند )اصلــی( و ۱۳۰ میلیون ریال وجه نقــد حاصل از فروش 

سکه های تقلبی کشف شد.
سردار میرفیضی اضافه کرد: در ادامه ۲ متهم دیگر حین تردد با خودرو در 
آزادراه قم - تهران شناســایی، توقیف و دستگیر شدند.فرمانده انتظامی استان 
قم با بیان اینکه در مجموع ۱۴۳ سکه پارسیان تقلبی از متهمان کشف و ضبط 
شــده اســت، گفت: در نهایت افراد مذکور به همراه پرونده تشکیل شده برای 

انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

پایان وسوسه های شوم 2 زن شیاد در نقش وکیل 
۲ زن بــا وعده واگــذاری خانه های مصادره ای بیــش از ۱۱ میلیارد تومان 

کالهبرداری کردند.
به گزارش رکنا، ســرهنگ منصور رمضان نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان 
بردســیر در این باره گفت: پس از شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه 
یک خانم پس از آشــنایی فامیلی و جلب اعتماد آنان، خود را وکیل دیوانعالی 
کشــور معرفی و با وعده کذب فروش خانه مصادره ای در زعفرانیه و جنت آباد 
تهــران و برخی نقاط کرمان به تدریج مبالغ زیادی را از آنان کالهبرداری کرده 
اســت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در این ارتباط ماموران طی تحقیقات اولیه به دست داشتن ۲ خانم 
در این کالهبرداری پی برده و در ادامه با پی جویی های پلیسی و انجام اقدامات 
اطالعاتی موفق شــدند یکی از متهمان را در شــهر بردسیر دستگیر کنند.این 
خانــم در بازجویی ها بــه دریافت بیش از ۱۱۰ میلیارد ریــال از اعضای چند 
خانــواده با وعده واگذاری تدریجی زمین و خانه های مصادره ای گران قیمت در 
تهران و کرمان اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده تحویل دســتگاه قضایی و 
از آن طریق روانه زندان شــد .تحقیقات برای دستگیری همدست این متهم از 

سوی پلیس ادامه دارد.

اخبار کوتاه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۴۰۱6۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۱۵9- ۱۴۰۱/۸/۷ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حامد 
احمدی فرزند غالم رضا به شماره ملی ۲669۸۵۵۳۱۸ در ششدانگ یک بابخانه و محوطه به مساحت ۱۷۵ مترمربع به 
شماره پالک 96۲ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۴ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در سنگ بجار بخش ۲۴ گیالن 
از مالکیت رســمی اسمعیل حسن پرور طلب محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه 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 

حصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م الف 700
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن
 شیرزاد عزیزی جوکندان

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دســتجرد تصرفــات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تشــکیلی طبق قانون، تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان و به 

استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آرای ذیل تایید نموده اند.
رای شــماره ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۳۰۰۰۲۲۲ پرونده کالســه ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰ زهرا 
ســلمانیان فرزند امراله در قســمتی از یک قطعه باغ محصور به مساحت ۳۲۴۳6 مترمربع پالک 
شــماره یک فرعــی از ۳۲6 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک دســتجرد ســند مالکیت 
مشــاعی به نام متقاضی طی تجمیع اسناد مشاعی ۴۵۵۸ مورخ ۱۳96/۰۴/۲6 دفترخانه ۸۲ قم 
و دفترالکترونیک ۱۳96۲۰۳۳۰۰۰۳۰۰۰۲۷۱، به موجب صورتجلســه کارشناسی در باغ مورد 
تقاضا یک باب ســاختمان به مســاحت 9۰ مترمربع در دو طبقه توســط مالک احداث گردیده 

است. )م الف ۱۵۳۸۳(
که مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشــر آگهی و انقضای مورد مقرر 
سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ 
انتشــار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد دستجرد تسلیم و رسید آن را اخذ و 
ظرف مدت یک ماه پس از تســلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور 

سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰9/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰9/۱6

مهدی حسن پور - رئیس ثبت اسناد و امالک دستجرد

حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون، تعیین تکلیف 
را بر اســاس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به 

شرح آرای ذیل تایید نموده اند.
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۴۵ شــماره  رای   -۱
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۴۱۵ مهــدی خالــق پــور فرزنــد محمد در 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است. به مساحت 
۱۲6 مترمربع در قسمتی از پالک شماره ۲ فرعی از ۲۳۳۵ اصلی واقع در 
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی از مسیب جوکار 
مالک رسمی که ذیل ثبت ۷۵99۲ صفحه ۱۳۷ دفتر ۴۱۵ بنامش ثبت 

گردیده است. 
)م الف 15336(

کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۵6۰ شــماره  رای   -۲
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰9۸۰ فرزانــه بهروزیــان فــرد فرزنــد اله یار، 
ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به مساحت ۵۰/۴۰ 
مترمربع در قســمتی از پالک شماره ۲۳6 فرعی از ۱9۴۱ اصلی واقع در 
قــم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 
الواســطه از وراث ابراهیم روشــن روش صفحه ۵۱۱ دفتر ۲۳۸. )م الف 

)15337
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۰۲۵ شــماره  رای   -۳
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۵۷۰ محرمعلــی شــفیعی فرزند مختارعلی، 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۴۷ مترمربع 
پالک شماره فرعی از ۲۱۸۵ و ۲۱۸6 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت 
ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمدرضا 
مختاری طی ســند قطعی شماره ۷۴۳۱۴ مورخ ۱۳6۸/9/۵ دفترخانه ۳ 

قم. )م الف 15338(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷99 شــماره  رای   -۴
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸6۲ بهرامعلــی میرزائــی فــرد فرزند بهرام، 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱۲۰ مترمربع 
در قســمتی از پالک شــماره ۳ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی واقع در قم بخش 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 
شــکوه الزمان و پرتو و فرزانه و نزهت الملوک و مینو و حشمت الملوک 

شهرت همگی بیگدلی. 
)م الف 15339(

کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸9۵ شــماره  رای   -۵
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱6۴۳ حســن رجب علی فرزند محمود ، ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
9۸/6۵ مترمربع در قســمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۷6 اصلی واقع 
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی از اسد رازقی 

صفحه ۳۵6 دفتر ۵۷۱. )م الف 15340(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸99 شــماره  رای   -6
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱6۵۰ صغری شاهســوند فرزند ربیع اله، ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
9۸/6۵ مترمربع در قســمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۷6 اصلی واقع 
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی از اسد رازقی 

صفحه ۳۵6 دفتر ۵۷۱. ) ما الف 15341(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۱۱۵ شــماره  رای   -۷
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۵6 مجید فیروزی فرزند حســن ، ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۸۰ مترمربع در قسمتی 
از پالک شــماره فرعی از ۱۷۴۱ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک 
اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواســطه از فاطمه یابنده. 

)م الف 15342(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۴۱۵ شــماره  رای   -۸
۱۳99۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۳۰96 محرمعلــی اســکندری وصــال فرزنــد 

پیروزعلی ، ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۴۴/۲۰ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۱۱ اصلی واقع 
در قــم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواســطه از فاطمه آرزومند طی ســند قطعی شماره ۵۲۰۳۷ مورخ 
۱۳9۴/۲/۲ دفترخانه ۲۳ قم بمقدار ۲۰ سهم و الباقی مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از محمود زند قهوه چی احدی از ورثه طهماسب 

زند قهوه چی. )م الف 15343(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸۲۲ شــماره  رای   -9
۱۳9۸۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۸6 ســیدمحمد حسینی فرزند سیدابراهیم، 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۵۴ مترمربع 
در قســمتی از پالک شــماره فرعی از ۲۱ و ۱۷۸9/۱/۲۰ اصلی واقع در 
قم بخش حــوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامــه عادی و خریداری 
مع الواســطه از مهدی سلگی صفحه ۱۱۸ و ۱۲۷ دفتر ۳۵۴ از هر کدام 

پالک های ۲۰ و ۲۱ فرعی بمیزان ۲۷ سهم. )م الف ۱۵۳۴۴(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱6۰۵ شــماره  رای   -۱۰
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۰۲۳ محســن رجبلــو فرزند هاشــمعلی در 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده است به مساحت 
۴9/۷۴ مترمربع در قســمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۴۳ اصلی واقع 
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
حسنعلی سعادتی مینو مالک رسمی که ذیل ثبت ۱99۱۰ صفحه ۵۳۲ 

دفتر ۱۱۸ بنامش ثبت گردیده است. )م الف 15345(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۱۲۲ شــماره  رای   -۱۱
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱69۷ علی بابائی فرزند علی اصغر، ششــدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به مســاحت ۵۰/۲۲ مترمربع در 
قســمتی از پالک شــماره فرعی از ۱۷۵۵ اصلی واقع در قم بخش حوزه 
ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواســطه از ولی 
اله ایمانی طی سند قطعی شماره ۸۰۱۰9 مورخ ۱۳69/۱۲/۲۸ دفترخانه 

۳ قم. )م الف 15346( 
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۳۴ شــماره  رای   -۱۲
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱9۰۰ پروانه آشــتیانی مجدآبادی کهنه فرزند 
اسمعیل ، ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۰۷/6۸ مترمربع در قســمتی از پالک شــماره فرعــی از ۲۱6۷/۳/۷9 
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از حسین صفری طی سند قطعی شماره 6۲۲6۵ 

مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۲۵ دفترخانه ۸ قم. )م الف 15373(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۳۲ شــماره  رای    -۱۳
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲9۳ رضــا ســهل آبــادی فرزنــد علی اکبر، 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۱6۸ مترمربع 
در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۰9۱ اصلی واقع در قم بخش حوزه 
ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 6۷۵۳۴ و 

6۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ دفتر ۲۳ قم. )م الف 15374(
که مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشر آگهی 
و انقضای مورد مقرر ســند مالکیت رســمی صادر گردد با توجه به عدم 
دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا 
چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ 
انتشــار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم 
تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور 
سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰9/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰9/۱6

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

عباس پور حسنی حجت آبادی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امــالک منطقه یک قم 
تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون، تعیین 
تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح آرای ذیل تایید نموده اند.
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۵۸9 شــماره  رای   -۱
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱۵۷۳ حســین علــی عــرب فرزند علــی اکبر در 
ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت ۳۱/۵۰ مترمربع پالک شماره ۳۰۷ 
فرعــی از ۱۰۵۲9 اصلی واقع در قم بخش یک حــوزه ثبت ملک اداره یک 
قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از غالمحسین استاد سند مالکیت مشاعی 

صادره در دفتر  ۱۸6 صفحه ۲۳۵. )م الف 15335(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۷۳ شــماره  رای   -۲
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰6۷۸ ابراهیم بیطرفان فرزند نعمت اله در ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مساحت ۱۰۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۰۵ فرعی از 
۱۱۱۳۵ اصلــی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از میرزا عبدا... توسلی سند مالکیت مشاعی صادره در 

دفتر ۱96 صفحه ۳۲۵. )م الف 15371(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۷۲ شــماره  رای   -۳
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۷6 علــی زرگرنیــا فرزند عباس در ششــدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت 66/6۵ مترمربع پالک شــماره ۱۰۳۴۷ 
مکــرر )۱۱9۳۲( اصلی واقع در قم بخش یک حــوزه ثبت ملک اداره یک 
قم ســند مالکیت مشــاعی صادره در دفتر ۲۷۳ صفحه ۳۰۱ خریداری به 
موجب ســند رسمی شماره ۱۰۵۷۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ دفترخانه ۷ قم. 

)م الف 15372(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۰6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۲۷9 شــماره  رای   -۴
۱۳9۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۸۷ مصطفــی ســالمیان فرزند اســمعیل  در 
ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۳۲۰ مترمربع پالک شماره ۴۵6/۱/۸ 
اصلــی واقع در قم بخش 9 حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 
 خریداری مع الواســطه از کاظم رضوانی کاشــانی دفتــر ۳۴ صفحه ۲۵۲. 

)م الف 15375(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰6۷۷۱ شــماره  رای   -۵
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۵6 علیرضا محمدی فرزند ایپکعلی در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۳6/۵۰ مترمربع پالک شماره ۱۱۰۰۵ اصلی 

واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره ۲9۳ 
مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ دفترخانه ۵۴ قم. )م الف 15376(

کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۱۵ شــماره  رای   -6
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷9۴ حمیدرضا گلفشان فرزند قاسم در ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت ۴6۰/۴9 مترمربع پالک شماره ۱۰99۳ 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اســناد رســمی 
شماره ۱۸۲۷۳ مورخ ۱۳9۷/۰۵/۰6 و شماره ۲۷۷6۲ مورخ ۱۳99/۰۵/۲۵ 
و شماره ۳6۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ و شماره ۳6۸۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ 

دفترخانه ۸۷ قم. )م الف 15377(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۷۲9 شــماره  رای   -۷
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۵۲۰مهــدی وفایــی خواه فرزنــد علی اصغر در 
ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت ۲۱6/۷۰ مترمربع پالک شماره 
6۴۰6 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم ۱- ســند 
مالکیت مشــاعی صادره در دفتر ۲69 صفحــات ۵۳۲ الی ۵۴۷ خریداری 
به موجب ســند رسمی شــماره ۲۰6۳6۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲9 و اقرارنامه 
اصالحی شــماره ۲۰6۳6۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲9 دفترخانه ۸ قم ۲- مبایعه 
نامه عادی مع الواســطه از محمد ونائی ســند مالکیت مشــاعی صادره در 
دفتر ۲69 صفحات ۵۳۲ الی ۵۴۷ خریداری به موجب ســند رسمی شماره 
۲۰6۳6۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲9 و اقرارنامه اصالحی شــماره ۲۰6۳6۷ مورخ 

۱۴۰۱/۰۱/۲9 دفترخانه ۸ قم. )م الف 15378(
که مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشــر آگهی و 
انقضای مورد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی 
به مالکین مشــاعی مراتب در دو نوبت به فاصلــه ۱۵ روز آگهی تا چنانچه 
اشــخاص ذینفع اعتراضی داشته باشــند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار 
آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و 
رســید آن را اخذ و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی آن 
را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اســت که صدور سند بر اساس 

قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰9/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰9/۱6

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

مهرداد میرشکرائی
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱6۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۳۸۴- ۱۴۰۱/۸/۲۲هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا علیدوست فرزند علی به شماره ملی ۲66۸۰۷۲96۴ در ششدانگ یک بابخانه و محوطه به مساحت ۳۷۲/۴۰ 
مترمربع به شماره پالک ۲ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۵۲۲ اصلی واقع در شهر فومن بخش ۲۴ گیالن 
از مالکیت رسمی محمد حسن ساجدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه 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 

حصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 696
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن
 شیرزاد عزیزی جوکندان


