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حادثه بین الملل
قتل تمام اعضای خانواده
توسط مرد روانی

در دســتور کار مأمــوران قرار گرفت .ســرهنگ
امیری ادامه داد :مأموران بــا انجام تحقیقات الزم
و اقدامات اطالعاتی ،موفق به شناسایی سه سارق
در شهر قزوین شدند و در یک عملیات غافلگیرانه
آنها را دســتگیر کردند .وی با اشاره به ارزش 60
میلیونریالی اموال مکشوفه سرقتی ،تصریح کرد:
ســارقان در بازجویی فنی مأموران بــه  35فقره
سرقت قطعات خودرو اعتراف کردند.

وقوعجنایت
بهدنبالمصرفشیشه
یلداتوکلی
گروه حوادث

نســلفردا :پیداشــدن بقایای سوخته
پنج نفر در خاکســترهای آتش خانهای در
اورگون آمریکا باعث بازشــدن پرونده قتل
و خودکشی در اداره پلیس این ایالت شد.
بر اساس گزارش پلیس ،پزشکی قانونی این
اداره پلیس اعالم کرده که جنازه این پنج نفر
که سه نفر از آنها بچه بودهاند ،متعلق به یک
خانواده است که در کالبدشکافی مشخص
شده ســه بچه این خانواده با گلوله به قتل
رسیدهاند و زنی که جنازه او کشف شده در
اثر خفگی جان خود را ازدستداده است.
نیروهای پلیــس پس از تائیــد هویت این
جنازهها ،اعالم کردند ،مردی هم که جنازه
او در خانه سوخته کشف شده بود ،با برخورد
گلولهای به سرش مرده و همین مسئله باعث
بهوجودآمدن نظریه قتل و خودکشی شده
اســت .نیروهای پلیس درباره علت مرگ
اعضای خانــواده کروکر گفتهانــد که پدر
خانواده ابتدا همسر خود را خفه کرده ،سپس
جان هر سه فرزند خود را با اسلحه گرفته و
بعد از آتشزدن خانه ،به ســرخود شلیک و
خودکشی کرده است .گفتنی است؛ مأموران
آتشنشــانی دراینباره اعــام کرده بودند
آتشگرفتن خانه عمدی بوده است.

نســلفردا :فرمانده انتظامی شهرســتان سقز
استان کردســتان از کشــف تعداد  247دستگاه
گوشــی تلفن همراه قاچاق بــه ارزش دو میلیارد
ریال خبر داد .ســرهنگ حمیدرضا اکبری گفت:
در پی کســب خبری از منابع و مخبرین مبنی بر
حمل کاالی قاچاق بهوســیله یک دستگاه پراید،
مأموران خودرو مذکور را دریکی از محالت ســقز
در حــال بارگیری کاالی قاچاق رؤیــت و توقیف و

برای مصرف مواد به خانه علی رفته بودم که
جمشید نیز آنجا بود .اسلحه داخل کمرم بود
و جمشید و علی از آن اطالع نداشتند؛ پس از
مصرف شیشه ،بار دیگر درخواست پرداخت
خسارت از سوی جمشید را مطرح کردم و او
این بار. ...
وقوع یک فقره فوت مشکوک
از طریق مرکز فوریتهای پلیسی  110وقوع
یک فقره فوت مشــکوک دریکی از بیمارستانهای
تهران به پلیس اعالم شد .با حضور مأمورین در محل
و انجام بررسیهای اولیه مشخص شد جسد متعلق به
فردی 35ساله بهنام جمشید است که براثر اصابت به
ناحیه سر فوت کرده است .با تشکیل پرونده مقدماتی
با موضوع «قتل عمـــد» پرونده جهت رسیدگی در
اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
تحقیقات در محل وقوع جنایت
با شناسایی محل وقوع جنایت ،کاراگاهان به
محل اعزام و در همان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند
که این محل خانهای مجردی و استیجاری است که به
مکانی برای تردد افراد سابقهدار و معتاد تبدیلشده و
توسط فردی بهنام علی اجاره شده است .با انتقال علی
به پلیس آگاهی وی در اظهاراتش عنوان داشت که
جنایت توسط یکی از دوستان مقتول بهنام هادی (35
ساله) انجامشده است.
علــی در ادامــه اظهاراتش عنوان داشــت :مقتول
(جمشید) و قاتل (هادی) هر دو نفرشان برای مصرف

اخاذی با عکسهای شخصی
نسلفردا :فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از دستگیری
فردی که با بهدســتآوردن عکسهای شخصی و اطالعات
خصوصی یکی از شهروندان ،قصد اخاذی  200میلیونریالی
از وی داشت ،خبر داد.
سرهنگدوستعلیجلیلیانگفت:یکیازشهروندانبامراجعه
به پلیس فتا و طی شکایتی مبنی بر اینکه فردی ناشناس با
تهدید انتشار تصاویر شخصی و اطالعات خصوصی در فضای

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شــماره 139460306011009445هیات اول مورخه1394/8/23موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي حوزه
ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مســلم زرقانی بشماره
شناســنامه2206کدملی 5219686046صادره ازجغتای فرزندعبداهلل درسه دانگ مشاع
ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت183مترمربع قسمتی ازپالک شماره287فرعی
از-5اصلی واقع دراراضی قلعه نوبخش3ســبزوارحوزه ثبت ملک سبزوارازمحل مالکیت
وارث مالک رســمی مشاعی مهردادمهران ومحمدشــهرت همگی مبینی محرز گردیده
اســت.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهي میشوددرصورتي
كه اشخاص نســبت به صدورسندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشندمیتوانندازتاریخ
انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف
مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایي تقدیم نمایندبدیهي
اســت درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت
صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار
تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شــماره 139560306011006532هیات دوم مورخه1395/9/30موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي حوزه
ثبت ملك سبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی طاهره قلعه نوی فرزندنوراله بشماره
شناسنامه1381صادره ازسبزوار درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت124/70مترمربع
قسمتی ازپالک شــماره1673فرعی جداشده ازپالک-185فرعی از5اصلی واقع دراراضی
قلعه نوبخش3ســبزوارحوزه ثبت ملک سبزوارازمحل مالک رسمی مشاعی مریم استیری
محرز گردیده اســت.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبــت به فاصله 15روزآگهي
میشــوددرصورتي كه اشخاص نســبت به صدورســندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشــندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم
وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع
قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق
مقررات سندمالكیت صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک
سبزوار تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
برابررای شــماره 139560306011004910هیات دوم مورخه1395/6/27موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي مستقردرواحدثبتي
حوزه ثبت ملك ســبزوارتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی حســین قارزی بشماره
شناسنامه45901کد ملی  0790446030صادره ازسبزوار فرزند طیب درششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت 101مترمربع قسمتی ازپالک شماره 35فرعی باقیمانده از شش اصلی
واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوارازمحل مالک رسمی مشاعی احمد
مهری محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهي
میشــوددرصورتي كه اشخاص نســبت به صدورســندمالكیت متقاضي اعتراضي داشته
باشــندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم
وپس ازاخذرســیدظرف مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع
قضایي تقدیم نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق
مقررات سندمالكیت صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک
سبزوار تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7

مورد بازرسی قراردادند .ســرهنگ اکبری تصریح
کرد :در بازرســی مأمــوران از این خــودرو247 ،
دســتگاه گوشــی تلفن همراه به ارزش تقریبی دو
میلیارد و  500میلیون ریال کشــف شد .فرمانده
انتظامی شهرستان ســقز عنوان کرد :گوشیهای
کشفشده تماماً خارجی و از نوع هوشمند بوده که با
تشکیل پرونده مقدماتی در اختیار مقام قضائی قرار
گرفت.

مواد مخدر به خان ه من تردد داشتند .روز حادثه نیز
بهواســطه اختالفی که از قبل داشــتند ،با یکدیگر
درگیری لفظی پیدا کرده بودنــد .ناگهان هادی با
اسلحه همراهش ،گلولهای به سمت جمشید شلیک
میکند و پــسازآن نیز بهســرعت از خانه متواری
میشود.
بررسی سوابق قاتل و مقتول
در ادامه رســیدگی به پرونده ،کاراگاهان با
بررسی ســوابق مقتول و قاتل اطالع پیدا کردند هر
دو نفر آنها از مجرمین ســابقهدار در زمینه سرقت
و موادمخدر هستند که بارها دستگیر و روانه زندان
شدهاند .بررسی سوابق هادی نشان داد که وی دارای
یازده فقره سابقه دستگیری به اتهام ارتکاب جرائم
مختلف بوده و آخرین بار ،در سال  1394دستگیر و
روانه زندان شده و با تأمین قرار وثیقه در اوایل مهرماه
 1395از زندان آزادشده است.
دستگیریمتهم
با شناســایی محل ســکونت متهم پرونده،
کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به این محل اعزام و
اطالع پیدا کردند که هادی پس از ارتکاب جنایت ،از
محل سکونتش متواری شده است.
تحقیقات جهت دستگیری متهم ادامه یافت تا اینکه
نهایتاًمخفیگاهششناساییودستگیرشد.همزمانبا
دستگیری متهم ،محل اختفای اسلحه نیز کشف شد.
«هادی» پس از انتقال به آگاهی در خصوص انگیزه
جنایت به کاراگاهان گفت :یــک روز برای مصرف

  

Accidents

انهدام باند سارقان قطعات خودرو
نسلفردا :جانشــین فرماندهــی انتظامی استان
قزوین از انهــدام باند چهار نفره ســارقان قطعات
خودرو و کشف  35فقره سرقت خبر داد.
ســرهنگ ســلمان امیری اظهارداشــت :در پی
دســتگیری فردی به اتهام نگهداری مواد مخدر،
در بازرسی از منزل وی مقادیری اموال سرقتی نیز
کشف و متهم در بازجویی کاراگاهان به همدستی
سه سارق اعتراف و شناسایی و دستگیری سارقان

محموله گوشی تلفن همراه قاچاق به مقصد نرسید

حوادث

شیشه به خانه علی رفته بودم .داخل خانه خوابیده
بودم که جمشید بدون اجاز ه من اقدام به برداشتن
سوئیچ ماشین پیکان وانتم کرد و در ادامه با آن تصادف
شدیدی کرد .خسارت ناشــی از تصادف بهاندازهای
بود که عم ً
ال امکان استفاده از ماشین وجود نداشت.
جمشــید ابتدا مدعی شد که خســارت ماشین را
بهصورت کامــل پرداخت خواهد کــرد؛ اما پس از
پرداخت تنها  1/5میلیون تومان و گذشــت مدت
کوتاهی از زمان تصادف ،عنوان داشت که حاضر به
پرداخت خسارت خودرو نیســت و همین موضوع
زمینه آغاز درگیری ما دو نفر شد.
زمانی که زنــدان بودم ،یکــی از زندانیان همبند به
من گفته بود که اسلحهای را نزد یکی از دوستانش
به امانت گذاشــته اســت .چهار روز قبل از ارتکاب
جنایت ،اقدام به تهیه سالح کرده و تصمیم گرفتم
به هر شکل ممکن پول خسارت ماشین را از جمشید
بگیرم.
زمان جنایت نیز برای مصرف مــواد به خانه علی
رفته بودم که جمشید نیز آنجا بود .اسلحه داخل
کمرم بود و جمشید و علی از آن اطالع نداشتند؛
پس از مصرف شیشه ،بار دیگر درخواست پرداخت
خسارت از سوی جمشید را مطرح کردم و او این بار
باحالتی طلبکارانه عنوان داشت که پولی پرداخت
نخواهد کرد و من نیز هیچ کاری نمیتوانم انجام
بدهم .ناگهان اســلحه را بیرون کشیده و گلولهای
بهسمت او شلیک کردم.

کالهبرداری در پوشش صدور کارت ملی هوشمند
مجازی قصد اخاذی از وی دارد ،شناسایی و دستگیری متهم
در دستور کار مأموران پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود :در بررسیهای تخصصی توسط کاراگاهان پلیس
فتا ،متهم موردنظر که خانم جوانی بود شناسایی و به پلیس
فتا احضار شد .جلیلیان تصریح کرد :متهم در مواجهه با ادله
پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف و قصد خود را از این عمل دالیل
شخصی و انتقامجویی بیان کرد.

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده شماره  951158خانم مرضیه مردانی فرزندحسن به اتهام افتر ءا و
نشــر اکاذیب از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه
نامعلوم محل اقامت او میسر نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در شــعبه دوم بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان ساوه ظرف مدت یک ماه به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر
گردد.در صورت عدم حضور یا عدم ارســال الیحه وفــق مقررات تصمیم غیابی اتخاذ
میگــردد .دادیار مستقر در شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهرستان ساوه
–احمد نصیری م الف 9829:
احضار متهم
بدینوســیله به آقای حشمت اله صادقی فرزند فیض اله ابالغ می گردد در تاریخ  30روز
پس از نشر آگهی نظر به اینکه حسینعلی شعبانی حاصل فرزند رمضانعلی شکایتی علیه
شــما مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی تقدیم
شــعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان ساوه نموده که به کالسه
 950123ثبت و در جریان انجام تحقیقات می باشد فلذا نظر به مجهول المکان بودن شما
مراتب وفق ماده  115ایین دادرسی کیفری از طریق جراید کثیراالنتشار آگهی ظرف یک
ماه پس از انتشار آگهی جهت انجام تحقیقات در این مرجع حاضر شوید در غیراینصورت
وفق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساوه
م الف 9826:
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدنوســیله اعالم میشود خانم رقیه حســن زاده با وکالت خانم مریم رازقی دادخواستی
بخواسته طالق بطرفیت آقای حمیداله جزجانی تسلیم دادگاه عمومی حقوقی ساوه نموده
که به این شــعبه ارجاع و به کالســه . 951167ثبت و وقت رســیدگی برای روز شنبه
 95/11/30ســاعت  10:30صبح تعیین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به
در خواست خواهان و دســتور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مراتب یک
نوبت آگهی می شود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یکماه به دفتر این دادگاه
واقع در شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساوه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر
گردد در صــورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا عدم ارســال الیحه دفاعیه وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساوه
م الف 9832:
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدنوسیله اعالم میشود خانم مهسا عزتی با وکالت خانم فاطمه عرفانی پور دادخواستی
بخواسته طالق بطرفیت آقای امین عسگردوست آبرودی تسلیم دادگاه عمومی حقوقی
ساوه نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه . 951389ثبت و وقت رسیدگی برای روز
چهارشنبه  95/11/27ساعت  10صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده
به در خواست خواهان و دستور دادگاه و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
یک نوبت آگهی می شــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یکماه به دفتر این
دادگاه واقع در شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساوه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی
حاضــر گردد در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا عدم ارســال الیحه دفاعیه
وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقی
ساوه م الف 9834:
ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده مطروحه کالسه  952015شعبه  101دادگاه کیفری دو ساوه موضوع شکایت
جالل قزاقی فرزند قربان علیه علی حشمتی فرزند صحبت اله دائر بر جعل در سند رسمی
مالکیت خودرو –استفاده از سند مجعول رسمی –کالهبرداری تحت تعقیب این دادگاه
می باشد.و وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/30ساعت  12تعیین گردیده است با توجه به
مجهول المکان بودن متهم و عدم دسترسی به وی و در اجرای مقررات ماده 344ق.آ.د.
ک مراتب یک نوبت آگهی تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه
حاضر گردد.در صورت عدم حضور در دادگاه و عدم ارائه الیحه دادگاه غیابا رســیدگی
و اتخــاذ تصمیم قانونی خواهد نمود .مدیر دفتر شــعبه  101دادگاه کیفری 2
دادگستری ساوه-کاوه م الف 9825:

تا متهمان جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند.در صورت
عدم حضور در دادگاه و عدم ارائه الیحه دادگاه غیابا رســیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی
خواهد نمود .مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری  2دادگستری ساوه-کاوه
م الف 9824:
آگهی ابال غ وقت دادرسی و دادخواست و ضما ئم به
کالســه پرونده  566-5-95 :وقت رسیدگی  95/11/17 :ساعت  12خوا هان :شهرام
فوالدی خوانده  :خانم عشرت سوری خوا سته  :مطالبه وجه خوا هان داد خوا ستی
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه -ارجاع گردیده و
وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان
و دســتور دادگاه و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در
یکی از جرائد کثیر اال نتشار آگهی میشود  .تا خوانده از تاریخ نشر اگهی ظرف یک
ماه بدفتر دادگاه مرا جعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را در یافت نما ید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمر ساند چنانچه
بعدا بوسیله آگهی ال زم شود فقط یک نو بت منتشرو مدت آن ده روز خواهد بود .
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی کهریزک
م الف5283:
آگهی ابال غ وقت دادرسی و دادخواست و ضما ئم به
کالســه پرونده  567-5-95 :وقت رســیدگی  95/11/17 :خوا هان :شهرام فوالدی
خوانده  :خانم مریم عبدالهی خوا ســته  :مطالبه وجه خوا هان داد خوا ســتی تسلیم
دادگاههای عمومی نموده که جهت رســیدگی به شــعبه -ارجاع گردیده و وقت
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و
دستور دادگاه و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی
از جرائد کثیر اال نتشار آگهی میشود  .تا خوانده از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه بدفتر
دادگاه مرا جعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را در یافت نما ید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمر ساند چنانچه بعدا
بوسیله آگهی ال زم شود فقط یک نو بت منتشرو مدت آن ده روز خواهد بود  .مدیر
دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی کهریزک
م الف5284:
رونوشت آگهی حصروراثت
آقای /خانم عظیم صف ءا قرانقیه دارای شناسنامه شماره  150به شرح دادخواست به کالسه
 1062/954/95این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که
شــادروان چراغعلی صف ءا قران قیه به شناسنامه  412در تاریخ  83/3/16اقامتگاه دایمی
خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1عظیم صف ءا
قرانقیه ش.ش  150پســر متوفی  -2عزیز صف ءا قرانقیه ش.ش  55پسر متوفی  -3علی
صف ءا قرانقیه ش.ش  253پســر متوفی  -4محمد صف ءا قرانقیه ش.ش  773پسر متوفی
 -5معصومه صف ءا قرانقیه ش.ش  377دختر متوفی  -6منصوره صف ءا قرانقیه ش.ش 528
دختز متوفی  -7صفورا صف ءا قرانقیه ش.ش  1736دختر متوفی  -8فیروزه داوران ش.ش
 7همســر متوفی .و اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .متوفی به غیر از
نامبردگان ورثه دیگری ندارد .م الف 5285 :رییس شعبه  954مجتمع شماره
 20شهرستان ری
رونوشت آگهی حصروراثت
آقای /خانم عظیم صف ءا قرانقیه دارای شناسنامه شماره  150به شرح دادخواست به کالسه
 1062/954/95این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که
شــادروان فیروزه داوران به شناســنامه  7در تاریخ  94/3/12اقامتگاه دایمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محمد صف ءا قرآن قیه ش.ش
 773پســر متوفی  -2علی صف ءا قرانقیه ش.ش  253پسر متوفی  -3عظیم صف ءا قرانقیه
ش.ش  150پسر متوفی  -4عزیز صف ءا قرانقیه ش.ش  55پسر متوفی  -5معصومه صف ءا
قرانقیــه ش.ش  377دختر متوفی  -6منصوره صفــ ءا قرانقیه ش.ش  528دختز متوفی
 -7صفورا صف ءا قرانقیه ش.ش  1736دختر متوفی و اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه
ای نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد .متوفی به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
م الف 5286 :رییس شعبه  954مجتمع شماره  20شهرستان ری

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه  951287متهم آقای شمس الدین ساعد موچشی فرزند احمد
با کد ملی 3839436540به اتهام توهین از طریق ارسال پیام کوتاه موضوع شکایت آقای
عباس صداقت ،از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه
نامعلوم محل اقامت آنها میسر نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  1392مراتب به نامبرده ابالغ تا در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و
انقالب شهرستان ساوه ظرف مدت یک ماه به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد.در صورت عدم حضور مطابق ماده فوق الذکر به موضوع رســیدگی و اظهار
عقیده خواهد شــد .محمد شیری – باز پرس شعبه سوم دادسرای عمومی و
انقالب ساوه م الف 9828:

ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده مطروحه کالسه  951758شعبه  101دادگاه کیفری دو ساوه موضوع شکایت
فاطمه صفاری فرزند حسین علیه علی کوکی پورو میالد سیدی حسین دائر برتوهین به
مامور دولتی حین انجام وظیفه تحت تعقیب این دادگاه می باشند .و وقت رسیدگی برای
مورخ 95/12/1ساعت  12تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن متهمان و
عدم دسترسی به ایشان و در اجرای مقررات ماده 344ق.آ.د .ک مراتب یک نوبت آگهی

آگهی
به تاریخ  95/9/29در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه سوم شورای حل اختالف کهریزک
به تصدی امض ءا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کالسه  75/3/95تحت نظر است شورا
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای
می نماید .خواهان :نسرین بهروزی به نشانی :باقر شهر 22 -بهمن خ پنجم -بن بست

آگهی تجدید وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالســه پرونده 950926/2009 :وقت رسیدگی :روز چهارشــنبه مورخ 95/11/27
ساعت  17:00خواهان  :فرهنگ کاشــفی – سمنان –خیابان شیخ فضل اهلل نوری

وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-
رئیس ثبت اســنادوامالک ســبزوار تاریــخ انتشــارنوبت اول95/10/22
تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7

وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكیت صادرخواهدشــد  .امیدخیرخواه-
رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ
انتشارنوبت دوم1395/11/7

نســلفردا :متصدی کافینــت که در پوشــش صدور
کارت ملــی هوشــمند  100فقــره کالهبــرداری کرده
بود ،توســط کاراگاهان پلیس اســتان آذربایجان غربی
دستگیر شد .ســردار ناصر اصالنی گفت :در پی شکایت
چند نفر از شــهروندان مبنی بر اینکه متصــدی یکی از
کافینتهای سطح شهرســتان ارومیه اقدام به دریافت
وجه نقد برای صدور کارت ملی هوشــمند کــرده ولی با

 42پ  384خوانده :محسن وفائی به نشانی :مجهول المکان خواسته :مطالبه نفقه خویش
و فرزندان مشترک دادنامه 95/9/29-552 :رای شورا
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم نسرین بهروزی قرقبالغ به طرفیت آقای محسن
وفائی فرزند علی به خواســته مطالبه نفقه خویش از تاریخ 93/2/20لغایت تاریخ صدور
حکم و نفقه فرزندان از تاریخ تقدیم دادخواست مقوم به  51/000/000ریال با احتساب
هزینه دادرســی با عنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات خواهان و
نظریه کارشناســی که از هرگونه اعتراض مصون مانده و خوانده علیرغم ابالغ قانونی
در جلسه حضور نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خویش ابراز ننموده لذا ادعای خواهان به
نظر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1119-1111-1107-1106و  1206قانون مدنی و
ماده  519قانونی آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه
خواهان از تاریخ  93/2/20لغایت  94/1/1ماهانه دویست و هشتاد هزار تومان و از تاریخ
 94/1/1لغایت  95/1/1ماهیانه مبلغ ســیصدهزار تومان و از تاریخ  95/1/1لغایت تاریخ
صدور حکم ماهیانه به مبلغ سیصدو سی هزار تومان و نفقه فرزندان از تاریخ 95/2/12
لغایت تاریخ صدور حکم ماهیانه برای خانم  -1فاطمه وفایی مبلغ یکصد هزار تومان -2
زهرا وفائی مبلغ هشتاد هزار تومان  -3هستی وفایی مبلغ هفتاد هزار تومان به عنوان نفقه
فرزتدان مشترک مطابق نظریه کارشناسی به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتادو
شش هزار و پانصد تومان به عنوان هزینه کارشناسی صادر و اعالم میدارد ضمن ًا خوانده
مکلف به پرداخت نفقه فرزندان مشترک مطابق نظریه کارشناسی می باشد رای صادره
غیابی بوده و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس
ظرف  20روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی بخش کهریزک می باشد .محمدرضا
عباسی -قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف کهریزک
م الف5757:
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای آیدین باغبانی وکالت ًا از طرف محمدحســین ترابی ساریجلو با تسلیم دو برگ
استشهاد محلی مصدق مدعی اســت که سند مالکیت ششدانگ پالک  134فرعی
از  3656/35واقــع در بخش  3ارومیه را که ذیل ثبت شــماره  11813صفحه 367
دفتر  72بنام آذر گلســتانی رضائی صادر و تسلیم گردیده اسن مفقود نموده است و
ملک مزبور در بیع شرط نبوده و برابر سند شماره –  94دفتر -ارومیه نزد بانک -می
باشد و مع الواسطه برابر سند شماره  67108مورخ  71/4/9دفتر  11ارومیه در حق-
انتقال یافته اســت مراتب برابر تبصره یک الحاقــی به ماده  120آیین نامه قانونی
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی مالکیت و یا وجود سند مالکیت
مذکور در نزد خود می باشد از تاریخ آخرین نوبت این آگهی به مدت  10روز اعتراض
کتبی خود را به اداره ثبت شهرســتان ارومیه تســلیم نماید در صورت سپری شدن
مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات ســند مالکیت المثنی صادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار 95/10/22 :محمد رضا محمدی -کفیل اداره ثبت اسناد و
امالک منطقه  2ارومیه از طرف چراغی م الف452 :
آگهی ابال غ وقت دادرسی و دادخواست و ضما ئم به آقای
فرهاد طالبی کیویچ فرزند عزیز
آقای عباس عربی فرزند خسرو به طرفیت آقای فرهاد طالبی کیویچ فرزند عزیز
داد خوا ســتی به خواســته الزام تنظیم سند به این شعبه تقدیم نموده که به کالسه
 113/358/95ثبت گردیده و وقت رسیدگی به روز سه شنبه مورخه  95/12/3ساعت
 10:30تعیین گردیده اســت نظر بــه اینکه خوانده مجهول المکان اســت بنا به
تقاضای خواهان و دســتور دادگاه و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه رســمی کشــور کثیراالنتشار درج و آگهی
میگــردد  .تا خوانده با مرا جعه به این نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را در
یافت و در دادرســی حاضر شود در غیر این صورت دادگاه غیاب ًا به پرونده رسیدگی
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود چنانچه بعداً نیازی به آگهی مجدد باشد برای هر نوبت
منتشر و آن ده روز خواهد بود  .حوزه  13شورای حل اختالف شهرستان
کبودرآهنگ م الف481:
آگهی
بــا توجه به اینکه خواهان اکبر ســپهر وند فرزندعباس دادخواســتی مبنی بر الزام
بــه تمکین به طرفیت خوانده :خدیجه عارف فرزند جعفــر تقدیم دادگاه نموده و به
شــماره کالســه  950717ثبت گردیده و به تاریخ  95/12/8راس ساعت  11صبح
دارای وقت رســیدگی می باشد لذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده دو برگ
اخطاریه خوانده به پیوســت ارسال میگردد مقتضی است دســتور فرمایید تا آگهی
ارســالی را برای یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی استان نشر و یک نسخه
از آگهی منتشــره را جهت انضمام در پرونده به این دادگاه ارســال نمایند .مدیر
دفتر دادگاه حقوقی شعبه  6دادگاه خانواده شهرستان ارومیه -رقیه
معصومی آزاد م الف453 :

صادرخواهدشد  .امیدخیرخواه-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار
تاریخ انتشارنوبت اول 95/10/22تاریخ انتشارنوبت دوم1395/11/7

گذشت مدتزمان طوالنی هنوز کارتی صادر نشده ،پلیس
وارد عمل شد و درنهایت متهم را دســتگیر کرد .فرمانده
انتظامی استان آذربایجان غربی با اشــاره به اینکه متهم
در بازجوییهای پلیســی به  100فقره کالهبــرداری از
شهروندان اعتراف کرد ،گفت :متهم پس از تشکیل پرونده
مقدماتی ،جهت سیر مراحل بعدی تحویل مقامات قضایی
شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد امالک استان همدان
آگهی افراز
برابر وارده به شــماره 1/8734ه 95/مورخه  1395/7/14آقای حبیب کرمی از این اداره
تقاضای افراز سهمی خود را به میزان سهم مشاع از دو شهم از 63شعیر ششدانگ پالک
باقیمانده پالک  7اصلی واقع در حومه بخش سه همدان شهرک الوند را نموده آدرس
اکثر مالکین را اعالم ننموده اند به استناد ماده  17آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی از
کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی و مالکین مشاعی دعوت می شود راس ساعت  10صبح
وقت اداری شنبه مورخه  1395/11/2در محل وقوع ملک واقع در شهرک الوند  18متری
آزادگان جنب حسینیه محبین آل محمد (ص)حاضر تا مورد درخواست توسط نماینده و
نقشه بردار اعزامی اداره ثبت اسناد و امالک بازدید به عمل آید .ضمن ًا عدم حضور مالکین
مشــاعی و صاحبان حق مانع از عملیات افرازی نمی شود .چنانچه نیاز به آگهی مجدد
باشد در همین روزنامه چاپ و مدت آن ده روز می باشد .رییس اداره ثبت اسناد و
امالک همدان -علی زیوری حبیبی م الف4618 :
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابررای شــماره  139560309001003440مورخــه 1395/08/17هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک قزوین پرونده کالسه 1394114409001000680
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین الوندی غیاثوند فرزند :نظر علی بشماره
شناســنامه  629 :صادره از قزوین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 318/50
متر مربع پالک  50اصلي واقع در بخش سیزده قزوین خریداری از مالک رسمی آقای
نظرعلی الوندی محرز گردیده اســت  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می گردد در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض ،خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید  .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م/الف 1113تاریخ انتشار نوبت اول 1395/10/05 :تاریخ انتشار نوبت دوم1395/10/22 :
حسن غالمحسینی رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــررای شــماره  139560309002000518مورخــه 1395/02/04پرونــده كالســه
1293114409002000524هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تاكستان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي حسین شیر محمدي فرزند :محرمعلي بشماره شناسنامه :
 1466كد ملي  5099428835صادره از بوئین زهرا در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي
به مساحت  100506/24متر مربع پالك شماره  93اصلي واقع در قریه مهدي اباد و مزرعه
گلشن آباد بخش  8قزوین خریداري از مالك رسمي وراث مرحوم محرم شیر محمدي محرز
گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار 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 نماید  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 1395/10/22 :تاریخ
انتشار نوبت دوم 1395/11/06 :مسعود رحماني رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای حجت اهلل دژبان فرزند ابراهیم به شرح درخواستی که به شماره  522/95این شورا
ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم
ابراهیم دژبان فرزند محمد علی به شماره شناسنامه  3صادره از آمل در تاریخ 1391/5/4
در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان فوت نموده و ورثــه  /وراث حین الفوت وی عبارت
اند از  -1خیرالنســ ءا بابایی به شماره شناسنامه  2به شماره ملی  214296887همسر
متوفی  -2مرتضی دژبان به شماره شناسنامه  331به شماره ملی  2141604680پسر
متوفی  -3ســمیه دژبان به شماره شناسنامه  4به شــماره ملی  2142997066دختر
متوفی  -4خدیجه دژبان به شماره شناسنامه  353به شماره ملی 2141605016دختر
متوفی  -5شایســته دژبان به شماره شناسنامه  5به شماره ملی  2142966144دختر
متوفی  -6محمد رضا دژبان به شماره شناسنامه  2به شماره ملی  2142947697پسر
متوفی  -7حجت اهلل دژبان به شماره شناسنامه  3به شماره ملی  2142959581پسر
متوفی وال غیر،اینکه شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد از
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر
خواهد شد.قاضی شعبه یک شورای حل اختالف الریجان م.الف5514-

اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی

