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همزمان با دســتگیری قاتل اجاره ای و اعتراف وی به قتل 
پزشــک طب ســنتی، راز این جنایت که از سوی همسر 
مقتول طراحی شده بود، فاش شد. شامگاه ۲۹ شهریور زنی 
در تماس با پلیس از قتل شوهرش خبر داد و گفت: به دنبال 
بچه هایم رفته بودم، اما زمانی که با بچه ها وارد خانه شدیم، 
با دیدن جســد خونین شوهرم وحشــت کردم و با پلیس 
و اورژانــس تماس گرفتم.وقتی تیم جنایی به محل حادثه 
رفت، مشخص شــد مقتول پزشک طب سنتی بوده که با 
ضربات چاقو به قتل رسیده بنابراین به دستور بازپرس میثم 
حسین پور تحقیقات آغاز شد و در ادامه کارآگاهان دریافتند 
مقتول وضع مالی خوبی دارد. او سال ها قبل از همسر اولش 
جدا شده و سه سال پیش با فرنوش آشنا شده و با او ازدواج 
کرده بود. بررسی ها نشان می داد سارقان با شکستن توپی 
در خانه وارد شده و نقشــه خود را اجرا کرده اند. از طرفی 
خانه بهم ریخته و مقدار زیادی طال و سکه به سرقت رفته 
بود. اما در ادامه تحقیقات مشــخص شد شکستن قفل در 
صحنه سازی و این موضوع تنها برای تغییر مسیر تحقیقات 
بوده اســت.کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت در 
ادامه پی بردند که فرنوش، همسر مقتول، با دو مرد ناشناس 
مدام در تماس بوده و شب جنایت نیز تماس هایی با آن ها 
داشته است. از سوی دیگر مشخص شد مقتول مدتی قبل 
بیمه عمر شــده بود و مبلغ یک میلیارد و نیم هزینه بیمه 
عمر بعد از مرگ به همســرش می رسید. این در حالی بود 
که فرنوش با همسرش اختالف زیادی داشت و در تحقیق 
از همســایه ها آن ها این موضوع را تأیید کرده بودند.با کنار 

هم قرار دادن اطالعات و مدارک، پازل این معمای جنایی 
تکمیل و احتمال دســت داشتن فرنوش در قتل همسرش 
پررنگ شد. بدین ترتیب پس از هماهنگی های قضایی زن 
جوان بازداشت شــد. او که ابتدا منکر قتل بود، زمانی که 
در مقابل مدارک پلیســی قرار گرفت راز قتل همسرش را 
برمال کرد. او مدعی شد که با وساطت مردی معتاد، فردی 
را اجیر کرده تا همسرش را به قتل برساند.سرهنگ مرتضی 
نثاری، معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت در رابطه 

با این خبر گفت: با اعتراف زن جوان، مرد معتاد و عامل این 
جنایت بازداشــت شدند. متهمان به دستور بازپرس شعبه 
چهارم دادسرای امور جنایی در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شــده و تحقیقات در این 
خصوص ادامه دارد.متهم مردی متأهل و دارای فرزند است، 
می گوید قرار بود ۲۰۰ میلیون تومان بگیرد تا آدم بکشد، اما 
فقط ۴۰ میلیون تومان گرفته و بقیه پول را همسر مقتول 
به او پرداخت نکرده است.فرنوش، شرکت بیمه دارد و یکی 

از دوستانم به نام بابک وقتی برای بیمه شخصی به شرکت 
او مراجعه کرده بود، با او آشــنا شــد. بابک اعتیاد به مواد 
مخدر دارد. یکبار که بابک به شرکت بیمه رفته بود، فرنوش 
به او پیشنهاد داده که همسرش را به قتل برساند. اما بابک 
مدعی می شود که به خاطر اعتیاد نمی تواند این کار را انجام 
دهد، ولی کســی را معرفی می کند که این نقشــه را اجرا 
کند؛ و آن شــخص شــما بودید؟بله، چون من وضع مالی 
مناسبی نداشتم زمانی که بابک موضوع را مطرح کرد، اول 
قبول نکردم، چون کشتن برایم سخت بود. اما وسوسه مالی 
باعث شد تا در نهایت قبول کنم که پزشک طب سنتی را 
به قتل برســانم.مبلغی که توافق کرده بودم ۲۰۰ میلیون 
تومان بود. اما ۴۰ میلیون تومان به صورت علی الحســاب 
گرفتم و قــرار بود مابقی را بعد از قتــل دریافت کنم که 
فرنوش با بهانه های مختلف این پول را به من نداد.یک ماه 
قبل از جنایت تصمیم به قتل گرفتیم تا اینکه شب حادثه، 
زمانی که هاشم هنوز در مطبش بود من وارد خانه شده و 
زمانی که مقتول وارد خانه شد من پشت پرده مخفی شدم. 
همسرش هم در خانه بود. دقایقی که گذشت، وقتی مقتول 
سرگرم کاری شــد من بیرون آمده و با ضربه چاقویی که 
به همراه داشــتم، به او ضربه زدم و فرار کردم. بعد از قتل 
فرنوش به دنبال فرزندانش رفت تا با آن ها به خانه برگردد و 
شاهدی برای بی گناهی خودش داشته باشد.دقیق نمی دانم، 
اما آن طور که به من گفته بود، فرنوش همســرش را یک 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان بیمــه عمر کرده بود که با 

مرگ همسرش این پول به او می رسید.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناســایی و دستگیری 
مجرم اینترنتی که با وعده پروژه واردات و صادرات پارچه 
اقدام به کالهبرداری کرده اســت، خبر داد.سرهنگ داود 
معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتــا تهران بزرگ گفت: 
شــخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه کرد و مدعی شد 
قصد سرمایه گذاری در پروژه واردات و صادرات پارچه در 
فضای مجازی را داشته که مورد کالهبرداری قرار گرفته 
اســت.رئیس پلیس فتا پایتخت توضیح داد: پرونده اولیه 
تشــکیل شد و شاکی در اظهاراتش عنوان داشت یک ماه 
قبل در یکی از شبکه های اجتماعی مشغول جستجو بودم 
که با فردی ناشناس آشنا شدم، این فرد که بسیار خوش 

صحبت بود خود را از اشخاص با نفوذ معرفی کرد و مدعی 
بود با یک ســرمایه گذاری مطمئن می تواند سرمایه ام را 
چندین برابر کند.وی افزود: شــاکی در ادامه اظهار داشت 
پس از مدتی که از آشــنایی من و این فرد گذشت وی به 
من پیشنهاد ســرمایه گذاری در پروژه واردات و صادرات 
پارچه را داد و بنده هم با اعتمادی که به او پیدا کرده بودم 
مبلغ یک میلیارد ریال به حســاب او واریز کردم، اما پس 
از واریــز تلفن همراهش را خاموش کرد و دیگر خبری از 

او نداشــتم و متوجه شدم از من کالهبرداری کرده است.
این مقام انتظامی بیان نمود: بررسی موضوع کالهبرداری 
به صورت ویژه در دســتور کار ایــن پلیس قرار گرفت و 
کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند 
و با تحقیقات صورت گرفته و اقدامات خاص پلیسی موفق 

شدند مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند.
سرهنگ گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات در حین 
بررســی پرونده خاطر نشــان کرد: بعد از به دست آمدن 

اطالعات هویتی این کالهبردار اینترنتی برای پلیس و پس 
از تشریفات قضائی متهم در یکی از مناطق جنوبی تهران 

توسط تیم عملیات پلیس فتا پایتخت دستگیر شد.
وی ادامه داد: مجرم پس از مواجهه با ادله دیجیتال ضمن 
پذیرفتن جرم خود گفت با هویت های جعلی و جســتجو 
در فضای مجازی سوژه های خود را انتخاب می کردم و با 
صمیمی شدن با آن ها و صحبت های اغنا کننده این افراد 
را ترغیب به سرمایه گذاری می کردم و پس از کالهبرداری 
از فضــای مجازی محو می شــدم.رئیس پلیس فتا تهران 
بزرگ گفت: ارزش ریالی اموال کالهبرداری شــده حدود 

ده میلیارد ریال برآورد شده  است.

قتل همسر با سودای تصاحب بیمه عمر یک و نیم میلیارد تومانی

واردات و صادرات بهانه کالهبرداری 

مرد نانوا مظنون به قتل همسر
همزمان با کشف جسد زن میانســال در خانه اش، همسر وی به عنوان تنها 

مظنون پرونده بازداشت شد.
ســاعت ۱۰ شب ۱۳ آذر مأموران کالنتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی در تماس با 
بازپرس ساسان غالمی از قتل زن میانسالی خبر دادند.با گزارش این جنایت، 
تیم جنایی راهی محل قتل شــدند و جسد زن ۵۸ ساله را در حالی مشاهده 
کردنــد که از زمان مرگ او چند ســاعتی می گذشــت و روی گردنش آثار 
کبودی ناشی از خفگی و بریدگی دیده می شد. همسر ۷۰ ساله زن میانسال 
در تحقیقات گفت: من شــاطر نانوایی هســتم. صبح زود به سرکار می روم و 
آخر شــب به خانه برمی گردم، زمانی که به خانه برگشــتم با جسد همسرم 
مواجه شــدم.در ادامه بررسی ها مشخص شــد، طال های زن میانسال نیز به 
ســرقت رفته و از آنجایی که زوج میانسال باهم اختالف داشتند، این فرضیه 
از ســوی کارآگاهان مطرح شد که همســر مقتول در این جنایت نقش دارد 
بنابراین مرد ۷۰ ســاله به عنوان نخستین مظنون پرونده به دستور بازپرس 
شعبه سوم دادســرای امور جنایی پایتخت بازداشت شد و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

شلیک گلوله پایان دعوای زن و شوهر
مرد جوان که با شــلیک گلوله همسرش را مجروح کرده بود پس از رساندن 
وی به بیمارستان فرار کرد.سرهنگ علی اکبر عیسی آبادی، فرمانده انتظامی 
شهرستان ساوه در تشریح این خبر بیان کرد: به دنبال اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انتقال خانمی جوان به یکی از مراکز درمانی شهر ساوه 
بــه علت تیراندازی منجر به جرح، بالفاصله مأموران انتظامی شهرســتان به 
محل اعزام شــدند و موضوع به صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفت. پس 
از حضور مأموران مشــخص شد همسر این زن که دارای سالح گرم بوده به 
علت اختالفات خانوادگی با همســرش درگیر شده و به سمت او تیراندازی و 
مجروحش کرده اســت. اما بالفاصله خودش مصدوم را با خودروی شخصی 
به مرکز درمانی منتقل کرده و از محل متواری شــده است.فرمانده انتظامی 
شهرستان ســاوه اظهار کرد: با توجه به حساســیت موضوع، انجام اقدامات 
اطالعاتی و عملیاتی به منظور دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران قرار گرفت و در نهایت، موفق شــدند متهم را شناسایی و وی را در 

یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

تنبیه جنجالی دانش آموز مرودشتی توسط معلم 
در پی انتشــار فیلم تنبیه بدنی یک دانش آموز در فضای مجازی با بررســی 
انجام شــده، مشــخص شــد این فیلم مربوط به یکی از مدارس شهرستان 

مرودشت است.
بــه گزارش رکنا، روابط عمومی آموزش و پرورش اســتان فارس در توضیح 
فیلم مربوط به تنبیه بدنی یک دانش آموز، اعالم کرد: پیش از ظهر دوشنبه 
۱۴ آذر۱۴۰۱ در یکی از دبیرستان های شهرستان مرودشت، یکی از معلمان 
اقدام به تنبیه بدنی یک دانش آموز خود نموده است.براســاس اعالم روابط 
عمومی آموزش و پرورش فارس، بالفاصله پس از اطالع از این اقدام، بابررسی 
های به عمل امده مشخص شد این اتفاق در دبیرستان عالمه حلی شهرستان 
مرودشــت روی داده و اداره اموزش و پرورش آن شهرستان نیز ضمن دعوت 
مدیر و معلم خاطی توضیحات علل این رفتار را از انها خواســتار شــد.روابط 
عمومی آموزش و پرورش فارس توضیح داده است که پس از استماع سخنان 
این معلم ادبیات فارسی که از این رفتار خود ابراز پشیمانی نیز کرده، پرونده 
وی به هیئت بدوی رســیدگی به تخلفات کارکنان آموزش و پرورش فارس 
ارسال شده است.در این توضیحات، ضمن اشاره به تاکیدات آموزش و پرورش 
بر حفظ کرامت معلم، آمده است، سالمت جسمی و روانی دانش آموزان خط 
قرمــز آموزش و پرورش بوده و مکررا بر امتناع از تنبیه بدنی تاکید و چنین 
اقدامی مردود اعالم شده است و هیچ بهانه ای برای به کارگیری این اقدام را 
پذیرفته نمیداند و آن را رفتاری خالف شئون اداری و تربیتی محسوب کرده 

و با فرد خاطی مطابق مقررات برخورد می کند.

اخبار کوتاه

عباسپورحسنیحجتآبادی
رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهدوقم

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 ۱۳۹6/۰۴/۲6 دفترخانه ۸۲ قم 
و دفترالکترونیک ۱۳۹6۲۰۳۳۰۰۰۳۰۰۰۲۷۱، به موجب صورتجلســه کارشناسی در باغ مورد 
تقاضا یک باب ســاختمان به مســاحت ۹۰ 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: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۹/۱6

مهدیحسنپور-رئیسثبتاسنادوامالکدستجرد

حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات 
مالکانه مفــروزی متقاضیان پرونده های تشــکیلی 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 پور فرزنــد محمد در 
ششــدانگ یک قطعه زمین کــه در آن احداث بنا گردیده اســت. به 
مساحت ۱۲6 مترمربع در قســمتی از پالک شماره ۲ فرعی از ۲۳۳۵ 
اصلــی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی 
از مســیب جوکار مالک رسمی که ذیل ثبت ۷۵۹۹۲ صفحه ۱۳۷ دفتر 

۴۱۵ بنامش ثبت گردیده است. 
)مالف15336(

کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۵6۰ شــماره  رای   -۲
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۹۸۰ فرزانــه بهروزیــان فــرد فرزند اله یار، 
ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به مساحت ۵۰/۴۰ 
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره ۲۳6 فرعی از ۱۹۴۱ اصلی واقع 
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواســطه از وراث ابراهیم روشــن روش صفحه ۵۱۱ دفتر ۲۳۸. )م

الف15337(
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 سند قطعی شماره ۷۴۳۱۴ مورخ ۱۳6۸/۹/۵ دفترخانه ۳ 

قم. )مالف15338(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۹۹ شــماره  رای   -۴
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۸6۲ بهرامعلــی میرزائی فــرد فرزند بهرام، 
ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به مســاحت ۱۲۰ 
مترمربع در قســمتی از پالک شــماره ۳ فرعی از ۲۳۰۲ اصلی واقع در 
قــم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قــم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواســطه از شــکوه الزمان و پرتو و فرزانه و نزهت الملوک و مینو و 

حشمت الملوک شهرت همگی بیگدلی. 
)مالف15339(

کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸۹۵ شــماره  رای   -۵
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱6۴۳ حســن رجب علی فرزند محمود ، سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به 
مساحت ۹۸/6۵ مترمربع در قســمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۷6 
اصلــی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی 

از اسد رازقی صفحه ۳۵6 دفتر ۵۷۱. )مالف15340(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸۹۹ شــماره  رای   -6
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱6۵۰ صغری شاهســوند فرزند ربیع اله، سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به 
مساحت ۹۸/6۵ مترمربع در قســمتی از پالک شماره فرعی از ۲۲۷6 
اصلــی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی 

از اسد رازقی صفحه ۳۵6 دفتر ۵۷۱. )ماالف15341(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۱۱۵ شــماره  رای   -۷
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۵۵6 مجید فیروزی فرزند حسن ، ششدانگ 
قطعــه زمین که در آن احداث بنا شــده به مســاحت ۸۰ مترمربع در 
قســمتی از پالک شماره فرعی از ۱۷۴۱ اصلی واقع در قم بخش حوزه 
ثبت ملــک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواســطه از 

فاطمه یابنده. )مالف15342(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۴۱۵ شــماره  رای   -۸
۱۳۹۹۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۳۰۹6 محرمعلــی اســکندری وصــال فرزند 

پیروزعلی ، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۴۴/۲۰ مترمربع در قســمتی از پالک شــماره فرعی از ۲۱۱۱ اصلی 
واقــع در قم بخش حــوزه ثبت ملک اداره دو قــم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواسطه از فاطمه آرزومند طی سند قطعی شماره ۵۲۰۳۷ 
مورخ ۱۳۹۴/۲/۲ دفترخانه ۲۳ قم بمقدار ۲۰ سهم و الباقی مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواســطه از محمود زند قهوه چی احدی از ورثه 

طهماسب زند قهوه چی. )مالف15343(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۸۲۲ شــماره  رای   -۹
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۸۸6 سیدمحمد حسینی فرزند سیدابراهیم، 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ۵۴ مترمربع 
در قسمتی از پالک شــماره فرعی از ۲۱ و ۱۷۸۹/۱/۲۰ اصلی واقع در 
قــم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قــم مبایعه نامه عادی و خریداری 
مع الواسطه 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 
۴۹/۷۴ مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از ۲۱۴۳ اصلی واقع 
در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
از حسنعلی ســعادتی مینو مالک رسمی که ذیل ثبت ۱۹۹۱۰ صفحه 

۵۳۲ دفتر ۱۱۸ بنامش ثبت گردیده است. )مالف15345(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۲۱۲۲ شــماره  رای   -۱۱
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱6۹۷ علی بابائی فرزند علی اصغر، ششــدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به مساحت ۵۰/۲۲ مترمربع در 
قســمتی از پالک شماره فرعی از ۱۷۵۵ اصلی واقع در قم بخش حوزه 
ثبت ملــک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواســطه از 
ولی اله ایمانی طی ســند قطعی شــماره ۸۰۱۰۹ مورخ ۱۳6۹/۱۲/۲۸ 

دفترخانه ۳ قم. )مالف15346(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۳۴ شــماره  رای   -۱۲
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۱۹۰۰ پروانه آشــتیانی مجدآبادی کهنه فرزند 
اســمعیل ، ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 
۱۰۷/6۸ مترمربع در قســمتی از پالک شــماره فرعی از ۲۱6۷/۳/۷۹ 
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. )مالف15373(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۲۰۱۱۷۳۲ شــماره  رای    -۱۳
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۲۰۰۰۲۹۳ رضــا ســهل آبادی فرزنــد علی اکبر، 
ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به مســاحت ۱6۸ 
مترمربع در قســمتی از پالک شماره فرعی از ۲۰۹۱ اصلی واقع در قم 
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی ســند قطعی 
شــماره 6۷۵۳۴ و 6۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ دفتــر ۲۳ قم. )مالف

)15374
که مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشر آگهی 
و انقضای مورد مقرر ســند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم 
دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
تا چنانچه اشــخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از 
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه 
دو قم تســلیم 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 
است که صدور سند بر اســاس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخانتشارنوبتاول: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
تاریخانتشارنوبتدوم: ۱۴۰۱/۰۹/۱6

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   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۵۸۹ 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 ۱۰۵۲۹ 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. )مالف15335(
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 ۱۹6 صفحه ۳۲۵. )مالف15371(
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 )۱۱۹۳۲( 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. 

)مالف15372(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۰6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۲۲۷۹ شــماره  رای   -۴
۱۳۹۸۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۳۸۷ مصطفــی ســالمیان فرزند اســمعیل  در 
ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۳۲۰ مترمربع پالک شماره ۴۵6/۱/۸ 
اصلــی واقع در قم بخش ۹ حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 
 خریداری مع الواســطه از کاظم رضوانی کاشــانی دفتــر ۳۴ صفحه ۲۵۲. 

)مالف15375(
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 ۲۹۳ 
مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ دفترخانه ۵۴ قم. )مالف15376(

کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۰۱۵ شــماره  رای   -6
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۷۹۴ حمیدرضا گلفشان فرزند قاسم در ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مســاحت ۴6۰/۴۹ مترمربع پالک شماره ۱۰۹۹۳ 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اســناد رســمی 
شماره ۱۸۲۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰6 و شماره ۲۷۷6۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ 
و شماره ۳6۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ و شماره ۳6۸۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ 

دفترخانه ۸۷ قم. )مالف15377(
کالســه  پرونــده   ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۷۷۲۹ 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 ۲6۹ صفحــات ۵۳۲ الی ۵۴۷ خریداری 
به موجب ســند رسمی شــماره ۲۰6۳6۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ و اقرارنامه 
اصالحی شــماره ۲۰6۳6۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ دفترخانه ۸ قم ۲- مبایعه 
نامه عادی مع الواســطه از محمد ونائی ســند مالکیت مشــاعی صادره در 
دفتر ۲6۹ صفحات ۵۳۲ الی ۵۴۷ خریداری به موجب ســند رسمی شماره 
۲۰6۳6۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ و اقرارنامه اصالحی شــماره ۲۰6۳6۷ مورخ 

۱۴۰۱/۰۱/۲۹ دفترخانه ۸ قم. )مالف15378(
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.
تاریخانتشارنوبتاول: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
تاریخانتشارنوبتدوم: ۱۴۰۱/۰۹/۱6

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

مهردادمیرشکرائی
رئیسادارهثبتاسنادوامالکمنطقهیکقم

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و سند کمپانی پراید ۱۳۱ جی ال ایکس 
آی مدل ۱۳۸۹ رنگ ســفید – روغنی شــماره موتور 
 S۱۴۱۲۲۸۹۱۷۷۹۵6 شاســی ۳۴۵۴۷۷۵ شــماره 
شــماره پالک ایران ۸6- 6۷۷ب ۲۷ متعلق به حسین 

تیموری مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

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

ســخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران از جانباختن یک تــن و مصدومیت هفت تن در 
پی تصادف یک تریلی کمرشکن با هفت خودرو دیگر در 

جنوب تهران خبر داد.
ســید جالل ملکی در گفت وگو با ایسنا، در باره جزییات 
این حادثه اظهار کرد:  در ســاعت ۱۰ صبح دیروز، یک 
مورد حادثه تصادف بین چند دستگاه خودرو به سامانه 
۱۲۵ ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران اطالع داده شد که درپی آن بالفاصله دو ایستگاه 
 آتش نشــانی به همراه تجهیزات مربوطه به محل حادثه 

واقع در شهر ری، میدان غنی آباد اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور عوامل آتش نشانی در محل حادثه 
ادامه داد: آتش نشــانان پس از حضور در محل مشاهده 
کردند که یک دســتگاه تریلی کمرشــکن که حامل بار 
صفحــات فلزی بود در حال حرکت در مســیر بوده که 
به دالیل نامشــخصی که باید از ســوی عوامل مربوطه 
بررسی و سپس اعالم شــود، با هفت دستگاه خودروی 
دیگر برخورد کرده است.ســخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهر تهران گفت: در این تصادف یک 
دستگاه خودرو نیسان و یک مزدا وانت خسارت بیشتری 
دیده و تقریبا بر اثر این برخورد متالشــی شده بودند اما 
پنج دستگاه خودرو سواری دیگر خسارت کمتری دیده 

بودند.ملکی دربــاره افراد حادثه دیده در این تصادف نیز 
اظهار کرد: آتش نشانان مطلع شدند که یک آقای حدودا 
۵۰ ســاله داخل خودرو سواری نیسان که بار آجر جمل 
می کرده گرفتار شده است. آن ها با استفاده از تجیهزات 
مخصــوص، کابین خــودرو را بــرش داده و او را بیرون 
آوردند که با تحویل این فرد به عوامل اورژانس مشخص 
شــد این مرد به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را 
از دست داده اســت.وی افزود: این حادثه هفت مصدوم 
دیگر شامل دو خانم و پنج آقا نیز داشت که این افراد نیز 
به عوامل اورژانس تحویل داده و پس از به مراکز درمانی 

منتقل شدند.

تصادف مرگبار تریلی کمرشکن و ۷ خودرو در جنوب تهران


