کشف جسد دومين ماهيگير غرق شده جويباري
دومين صياد غرق شده جويباري عصر پنجشنبه با نام علي مسلميپيدا شد.رييس هيات نجات غريق و غواصي مازندران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان  ،گفت :با تالش نيروهاي امدادي در
ساعت  ۱۸پنجشنبه پيکر دومين صياد غرق شده در تور صيادان پيدا شد.وي افزود:تالشها براي يافتن پيکر سومين صياد غرق شده ادامه دارد.وي گفت :سه ماهيگير هفته گذشته براي صيد ماهي
به دريا رفتند و ميان امواج دريا ناپديد شدند.کريميان افزود :با کمک پره داران ماهيگير ،هيات نجات غريق اين استان و  ۴تيم از درياباني ،عمليات تورکشي از عمق  ۴کيلومتري محل کشف قايق
انجام شد.رييس هيت نجات غريق و غواصي مازندران گفت :يگان درياباني با يک ناو ،يک ناوچه و دو قايق تند رو ،حراست منابع آبزيان درياي خزر با يک قايق تند رو و دو گروه امدادي و هيت
نجات غريق استان نيزبا دوقايق در حال جستجو براي يافتن اين يک صياد جويباري هستند.
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کشف بي سابقهترين مواد محترقه در پايتخت

 ۴جوان در رباط کريم جان باختند

ظهر پنج شنبه  ۴جوان در رباط کريم جان باختند.مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري
رباط کريم در خصوص اين حادثه به مهر گفت :روز پنجشــنبه از کارخانه کارتن سازي با
سامانه  ۱۲۵آتش نشاني تماس گرفتند و اعالم کردند ،تعدادي جوان در آن کارخانه فوت
کرده اند.سيدرضا موسوي افزود:به دنبال اعالم اين گزارش بالفاصله خودورهاي حمل جسد
آتش نشاني رباط کريم به محل حادثه اعزام شدند.وي افزود :اين حادثه در «منجيل آباد»
رخ داده بود.بر اساس اين گزارش ،گزارشهاي اوليه حاکي از گازگرفتگي اين  ۴جوان است،
اما نوع گاز شهري نبوده و حادثه در پي استنشاق نوعي گاز چوب رخ داده است.

ريزش مرگبار ساختمان در قاهره

افزايش تلفات حادثه واژگوني
اتوبوس  ۲طبقه در جنوب پرو

تلفات حادثــه واژگوني اتوبوس دو طبقه
در درهاي عميــق در جنــوب پرو به ۴۴
تن رســيد.به گزارش ايسنا ،اين اتوبوس
چهارشنبه شب از مسير خود در يک جاده
کوهستاني در جنوب اين کشور منحرف
شده و به داخل درهاي عميق سقوط کرده
است.پليس محلي اعالم کرد که تاکنون
مرگ  ۴۴نفر بر اثر اين حادثه تاييد شده
و اين در حالي است که در گزارشات اوليه
شــمار قربانيان  ۳۵تن اعالم شده بود.به
گزارش استريت تايمز ،پليس گفته است
که اسامي ۴۵نفر به عنوان مسافران اين
اتوبوس ثبت شــده اما وزارت کشور پرو
اعــام کرده که اين آمار با تعداد مجموع
کشــتهها و زخميها مطابقــت ندارد و
احتمــاال تعداد سرنشــينان بيش از رقم
ثبت شده بوده اســت.همچنين از تعداد
دقيق زخميها و مصدومان حادثه گزارش
دقيقي منتشر نشده است.

ترقه دستساز در بوشهر
 3مصدوم برجاي گذاشت

 3کشتهو ۲۱مصدومدردوحادثهانحرافوواژگونياتوبوس

رانش زمين در اندونزي
قرباني گرفت

ريزش ساختمان در قاهره ،پايتخت مصر
جان يک کودک سه ساله را گرفت و ۱۶
زخميبرجا گذاشت.به گزارش ايسنا ،مامور
امداد و نجات در تالش براي جســتجو و
يافتن بازماندگان احتمالي در محل حادثه
هستند.شينهوا گزارش داد :در اين حادثه
مرگبار يک ساختمان مسکوني چهار طبقه
روز پنجشنبه در يکي از محلههاي شناخته
شده قاهره فروريخته است.

رئيس پليس امنيت تهران جزئيات کشف بي سابقهترين مواد محترقه در جنوب پايتخت را
تشريح کرد .به گزارش ميزان،سردار عليرضا لطفي گفت :چندي قبل ماموران پليس امنيت
تهران در جريــان توليد و ورود محموله بزرگ مواد محترقه در جنوب تهران قرار گرفتند .با
بررسيهاي پليسي مشخص شد فردي در روستاي خانلق فشافويه مشغول تهيه اين مواد براي
روزهاي پاياني سال است.وي ادامه داد:سرانجام ساعت  ۱۶روز پنجشنبه ماموران اين پليس
موفق شدند متهم را سوار يک دستگاه وانت پيکان شناسايي و دستگير کنند .در بررسي خودرو
متهم  ۲۴ميليون و  ۷۵۰هزار ترقه پيازي کشف شد.

در دو استان اصفهان و يزد رخ داد؛

حوادث دور دنيا

رانش زمين در جزيره «جاوه» اندونزي
پنج کشــته و  ۱۵مفقود برجا گذاشــته
اســت.به گزارش ايسنا ،مقامات محلي
اعالم کردنــد :در اين حادثــه که روز
پنجشنبه در شــاليزارهاي جزيره جاوه
رخ داد دســتکم  ۱۵کشــاورز ناپديد
شدهاند.اين کشاورزان که هنگام وقوع
حادثه مشغول کار در شاليزارهاي خود
بودهانــد ،احتماال زير تلي از ســنگ و
گلوالي مدفــون شدهاند.ســخنگوي
آژانس کاهش بالياي طبيعي اندونزي
در اينبــاره گفت :ايــن حادثه در پي
چندين روز بارش ســنگين و مداوم در
اين منطقه کوهستاني در شرق جاکارتا،
پايتخــت اندونزي روي داده اســت.به
گزارش اســتريت تايمز ،همچنين ۱۴
کشاورز ديگر به دليل جراحات خفيف به
نزديکترين مرکز درماني منقل شدند.

حوادث در ايران

گروه حــوادث :روز جمعــه واژگوني دو
دستگاه اتوبوس در استانهاي اصفهان
و يزد سه کشــته و  ۲۱مصدوم بر جاي
گذاشت.
به گزارش مهر ،بنا بر اعالم ســخنگوي
سازمان اورژانس کشور :بامداد جمعه در دو
استان اصفهان و يزد دو حادثه دلخراش
انحراف و واژگوني اتفاق افتاد .در حادثه
اول کــه ســاعت  ۰۳:۳۸در محور آباده
اصفهان رخ داد ،انحراف يک دســتگاهاتوبوس به مصدوم شدن  ۱۱نفر و فوت
دو نفر انجاميد ۴ .دســتگاه آمبوالنس به
محل اعزام شــدند که يک نفر از حادثه
ديدگان در محل مداوا شد .همچنين در
حادثه ديگري که ساعت  ۰۶:۰۸در محور
انار -مهريز ۵ -کيلومتري مهريز رخ داد،
با واژگوني يک دستگاه اتوبوس ۱۰ ،نفر
مصدوم و  ۱نفر فوت کرد .ســه دستگاه
آمبوالنس نيز براي اين حادثه اعزام شد.

تصادف خونين  ۳دســتگاه خودرو در
اتوبان تهران-قم

همچنين در راســتاي اخبار اين حوزه ،
معاون امداد و نجات هالل احمر استان
تهــران از تصادف  ۳خــودرو در اتوبان
تهران-قم خبر داد و گفت :در اين حادثه
 ۴نفر مصــدوم شــدند.ابراهيم تاجيک
نوري اظهار داشت :بعد از ظهر پنج شنبه

برخــورد پرايد با عابــر پياده در
بجنورد يک کشته برجاي گذاشت

تصادف  ۳خودرو نيســان ،هيوندا و پژو
 ۴۰۵در تير برق  ۶۸۲اتوبان تهران -قم
حادثه ســاز شــد.وي افزود :امدادگران
پايگاه «حسن آباد» ري بالفاصله پس از
اطالع از اين حادثه راهي محل تصادف
شــدند.معاون امداد و نجات هالل احمر
اســتان تهران گفت :در ايــن حادثه ۴
نفــر مصدوم شــده بودند.تاجيک نوري
ادامه داد ۲ :نفر از مصدومين به صورت
ســرپايي مداوا شدند.وي افزود :يک نفر
توســط نيروهاي اورژانــس و يک نفر
توســط امدادگران هالل احمر به مراکز
درماني انتقال يافتند.

مرگ راننده خودروي سواري بر اثر
سقوط به رودخانه در غرب گيالن

فرمانده نيروي انتظاميشهرستان شفت
نيز در غرب استان گيالن ،از جان باختن
راننده يک خودروي ســواري در محور
فومن به شفت بر اثر سقوط خودرو داخل
رودخانه خبر داد.سرهنگ علي صداقت
بيان داشت :عصرپنجشنبه در پي اعالم
مرکز فوريتهاي پليسي  110مبني بر
واژگوني يک خودروي سواري در مسير
فومن به شــفت ،ماموران بالفاصله به
محل وقــوع حادثه اعزام شــدند.وي
اظهار کرد :در اين تصادف يک دستگاه

خودروي سواري در مسير فومن به شفت
محدوده پيرمومن ســرا در حال حرکت
بود که از مســير منحــرف و واژگون و
راننده  39ســاله آن ،به شدت مجروح و
به بيمارســتان منتقل شد ولي به دليل
شــدت جراحتهاي وارده ،جانش را در
بيمارستان از دست داد.سرهنگ صداقت
ســرعت زياد ،عدم توانايــي در کنترل
خودرو و تخطي از ســرعت مطمئنه را
علت وقوع اين حادثــه عنوان کرد و از
رانندگان خواست با رعايت توصيههاي
پليس در خصوص ايمني ،از وقوع چنين
حوادث دلخراشي جلوگيري کنند.

آتش سوزي خیابان دماوند بدون خسارت جانی مهار شد

 3مجرم حرفهاي روانه زندان شدند

کارگاه مبلسازي آتش گرفت

کارگاه مبل ســازي به وسعت دو هزار متر در
خيابان دماوند آتش گرفت و اين آتش سوزي
مصدومينداشت.به گزارش مهر ،جالل ملکي
گفت :ســاعت  ۵:۰۲دقيقــه جمعه يک مورد
آتش سوزي در کارگاه لوازم چوبي در خيابان
دماوند ،خيابان صنعت به ســامانه آتش نشاني
اعالم شــد.وي اظهار کرد :بــا توجه به تعداد
تماســهاي هموطنان در ابتدا  ۵ايستگاه آتش
نشاني به همراه باالبر هيدروليکي و تجهيزات
تنفســي و تانکر آب همراه با ســتاد مديريت
بحران منطقــه  ۴به محل اعزام ميشــوند.
ملکي گفــت :محل آتش ســوزي مجموعه
کارخانهها و کارگاههاي صنعتي بود که زماني
که آتش نشانان به محل رسيدند دو باب سوله
به وســعت دو هزار متر که کاربري ســاخت
لوازمچوبي و مبل و رويه داشــتند ،دچار آتش

فرمانده انتظاميبندر مرزي آســتارا گفــت :در کمتر از
 20روز  ،دو شــرکت هرميديگر در شهرستان منهدم
و اعضاي آنها دســتگير شد.به گزارش ايسنا ،سرهنگ
«رسول عزيزي» در گفتوگو با خبرنگاران ،اظهار کرد:
پس از انجام يک سري تحقيقات پليسي و در راستاي
تعامل و همکاريهاي نيروهاي ناجا و ســربازان گمنام
امام زمان(عج) ،دو شــرکت هرميدر سطح شهرستان
شناسايي و متالشي شد.وي ادامه داد  :در اين عمليات،
بالغ بر  23مرد غيربوميرده سني بين  20الي  30سال
دستگير شدند.فرمانده انتظاميبندر مرزي آستارا با بيان
اينکه از اين تعداد 10 ،نفر متعلق به يک شرکت و 13
نفر ديگر متعلق به شرکت دوم هستند ،تصريح کرد :در
پي انهدام اين شــرکتها ،سه دستگاه لب تاپ و تبلت

مفقــودی -مدرک فــارغ التحصیلی اینجانب ســمیه پوردهقان فرزند علی به شــماره

فرمانده انتظاميبجنــورد هم از تصادف
يک دستگاه ســواري پرايد با عابر پياده
که منجر به کشــته شــدن يک نفر شد
در اين شهرستان خبر داد.سرهنگ علي
پاکدل اظهار کرد :شامگاه پنج شنبه برابر
اعالم مرکز فوريتهاي پليسي مبني بر
وقوع يک فقره تصادف در محله ناظر آباد
ماموران انتظاميســريعا در محل حاضر
شــدند.پاکدل افزود :در مشاهده ماموران
مشخص شد يک دستگاه خودروي پرايد
به دليل عدم توجه به جلو با يک نفر عابر
پياده ۲۲ســاله برخورد و از محل متواري
ميشود.وي تصريح کرد :در همان لحظه
يک دستگاه خودروي باري ايسوزو با اين
عابر برخورد ميکند.اين مقام انتظاميبيان
اظهار کرد :مأموران سريع ًا طرح مهار را در
اين شهرستان به اجرا ميگذارند و موفق
شــدند خودرو پرايد را در عرض کمتر از
يک ســاعت توقيف و راننده را دستگير
کنند.سرهنگ پاکدل اظهار کرد :متاسفانه
در اين حادثه عابر پياده به علت شــدت
جراحــات وارده در دم فوت کرد.فرمانده
انتظاميبجنورد از تماميرانندگان خواست
در معابر شهري با سرعت مطمئنه تردد
کنند تا شــاهد چنين حــوادث ناگواري
نباشيم.

ســوزي شده بود .شدت آتش سوزي به حدي
بود که تقريبا همه ســقفها را در اين دو سپاه
تخريب کرده بود.ســخنگوي ســازمان آتش
نشاني افزود :شعلهها به سرعت زبانه ميکشيد
و به ســرعت در حال ســرايت به کارگاههاي
اطراف بود و مالکان کارگاههاي اطراف نگران
ســرايت آتش به انبارهاي ديگر بودند.به گفته
وي ،آتش نشــانان از چنــد جهت و از طريق
باالبرها و هم از طريق نفوذ به داخل کارخانه
ورود کردند.ملکي گفت :خوشــبختانه تلفات
جاني و مصدوميت نداشــتيم و افراد حاضر در
سولهها به سرعت از محل آتش سوزي خارج
شده بودند.وي افزود :با عملياتي که انجام شد
از سرايت آتش به ديگر انبارها جلوگيري شد و
هم اکنون نيروها مشغول عمليات لکهگيري و
خارج کردن دود هستند.

دهها کيلو مرفين به مقصد نرسید

فرمانده انتظاميويژه غرب اســتان تهران از کشف
 412کيلوگــرم مرفين در غرب اســتان تهران خبر
داد.به گزارش ايسنا ،سردار محسن خانچرلي در اين
باره ،گفت :با بدســت آوردن اخبار و اطالعاتي توسط
ماموران پليس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران
در خصوص تهيه ،حمل و انتقال مواد مخدر توســط
تعدادي از قاچاقچيان به صورت گســترده در غرب
اســتان تهران  ،بررســي موضوع به صورت ويژه در
دستور کار پليس قرار گرفت.وي افزود :با پيگيريهاي
شبانه روزي و گسترش چتر اطالعاتي پليس ،اخباري
بدســت آمد مبني بر اينکه ســه نفر از قاچاقچيان،
محمولــهاي از موادمخــدر را از همدســتان خود در
شرق کشــور تهيه کرده و به تازگي قصد انتقال آن
به غرب استان تهران را دارند.سردار خانچرلي تصريح
کرد :ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با موادمخدر
فرماندهي انتظاميغرب استان تهران پس از کنترل

و پايش خودروهاي عبوري در محورهاي ورودي به
غرب استان تهران ،در عملياتي ويژه موفق به توقيف
دو دســتگاه خودرو و دستگيري سه نفر در اين زمينه
شــدند.فرمانده انتظاميويژه غرب اســتان تهران با
اشــاره به توقيف دو دستگاه خودرو سبک و سنگين
از متهمان خاطرنشان کرد :ماموران انتظاميدر بازرسي
از خودروهاي توقيفي مقدار  412کيلوگرم مرفين در
 387بسته و مقدار  19کيلو و  200گرم مواد مخدر از
نوع ترياک در  4بسته کشف کردند.براساس گزارش
سايت پليس ،وي اظهار کرد که در اين عمليات پليس
سه قاچاقچي دستگير پس از تشکيل پرونده به مرجع
قضائي تحويل داده شدند .همچنين در راستاي اخبار
اين حوزه  ،جانشــين انتظامياستان خراسان جنوبي
گفت :در عمليات مشترک مأموران پليس مبارزه با مواد
مخدر استان و مأموران انتظاميشهرستان»سرايان»،
 158کيلو و  850گرم حشيش کشف شد.

 23مجرم دستگير شدند

انهدام دو شرکت هرميدر آستارا

که در جهت تحقق اهداف شرکتها بکار گرفته ميشد،
کشف و ضبط شدند.سرهنگ عزيزي افزود  :متهمان با
تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مقام قضايي
شهرستان معرفي شدند.فرمانده انتظاميشهرستان آستارا
با اشاره به تشکيل پرونده براي متهمان دستگير شده،
يادآور شــد :شــرکتهاي هرميعالوه بر خسارتها
و زيانهــاي مالي و اقتصادي ،تبعــات روحي و رواني
عديدهاي براي فرد حاضر در اين گروهها به همراه دارد.
در کمتر از  20روز گذشته ،يک شرکت هرميديگر در
شهرستان متالشــي ،که در اين رابطه  ۸نفر از اعضا و

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی

سر شبکه اين باند غير بوميدستگير و به مراجع قضايي
شهرستان معرفي شد.
دستگيري  ۱۴عضو يک شرکت هرميدر کرج

رئيس پليس آگاهي استان البرز نيز چندی قبل در این
راستا گفت :با تالش مأموران پليس آگاهي استان البرز
 ۱۴عضو يک شــرکت هرميکه با سپرده گذاري اقدام
به عضوگيري و فعاليت غير قانوني ميکردند ،شناسايي
و دســتگير شدند.ســرهنگ جواد صفايي با اعالم اين
خبر گفت :در پي دريافت گزارشهاي مبني بر فعاليت
تعدادي از افراد جوان در قالب شــرکت هرميدر منزلي

در حصارک کرج با توجه به حساسيت موضوع بالفاصله
پيگيري آن در دســتور کار ماموران پليس آگاهي اين
استان قرار گرفت.وي افزود :ماموران با انجام تحقيقات
ميداني و اطمينان از صحت و ســقم خبر با هماهنگي
مقام قضايي وارد منزل مورد نظر شده و در بازرسي از آن
جان تعدادي مدارک و مستندات مربوط به شرکتهاي
هرميرا کشف کردند.سرهنگ صفايي ادامه داد :در اين
رابطه  ۱۴نفر از اعضاي باند بودند ،دستگير و به صراحت
به فعاليت و عضويت در يک شرکت هرمياعتراف کرده
و اذعان داشــتند که اهل شهرهاي مختلف استانهاي
شرقي کشور هستند که هر يک پس از سرمايهگذاري
مبلغ  ۱۵۰ميليون ريال در شرکت هرميمذکور اقدام به
فعاليت و عضويت ميکنند.

انفجار مواد منفجره و ترقه دســت ســاز
در بوشــهر ســه مصدوم برجاي گذاشت.
به گزارش ايســنا ،سازمان اورژانس کشور
اعالم کرد :در اين حادثه که امروز در خيابان
سبزاباد بوشــهر رخ داد ،سه تن مصدوم و
به بيمارستان اعزام شدند.در اين حادثه دو
نفر از مصدومان دچار سوختگي بسيار شديد
که يکي در ناحيه صورت و چشــم و پاي
راست شده و يک مورد سوختگي پراکنده
و سطحي صورت و دست و ناشنوايي بوده
است.
رسيدگي به پرونده قتل خانوادگي
خرم آباد در ديوان عالي کشور

دادســتان عموميو انقالب مرکز اســتان
لرستان با بيان اينکه متهمين پرونده قتل
خانوادگــي خرم آباد بــه قصاص محکوم
شدهاند گفت :با توجه به اعتراض متهمين
به راي صــادره اين پرونده در ديوان عالي
کشور در حال رسيدگي است .سعيد رازاني
دادســتان عموميو انقالب مرکز اســتان
لرســتان در گفتوگو با ميــزان از صدور
کيفرخواست پرونده قتل خانوادگي در خرم
آباد خبــر داد و گفت :اين پرونده در دادگاه
کيفري رســيدگي و منجر به صدور حکم
شده است .وي گفت :عناوين اتهاميبراي
متهمين پرونده قتل عمدي ،حمل سالح
غيرمجاز و جنايــت بر پيکر بي جان بوده
اســت که دادگاه براي متهمين پرونده که
دو نفر هســتند حکم قصاص صادر کرده
است.رازاني بيان کرد :پس از صدور حکم،
متهمين به راي صــادره اعتراض کرده و
اين پرونــده در حال حاضر در ديوان عالي
کشور در حال رسيدگي است.بر اساس اين
گزارش ،بهمن ماه ســال گذشته درگيري
خانوادگي در يکي از روستاهاي خرم آباد به
وقوع پيوست که در جريان آن چهار نفر که
يکي از آنها کودک بود به قتل رسيدند.
دستگيري  105سارق در زاهدان

فرمانده انتظاميشهرستان زاهدان از اجراي
طرح تشديد اقدامات انتظاميو دستگيري
 105ســارق در اين شهرســتان خبر داد.
ســرهنگ «علي عارف نژاد» در گفت و
گو با پايگاه خبري پليس ،در بيان جزئيات
اين خبر گفت :در راستاي افزايش احساس
امنيت عمومــي ،طرح تشــديد اقدامات
انتظاميبا محوريت پاک سازي نقاط آلوده
در عرض  48ساعت در شهر زاهدان اجرا
شــد.وي افزود :ماموران در اين بازه زماني
موفق شــدند  61خرده فروش مواد مخدر
و371معتاد متجاهر را دستگير و در بازرسي
از محل پاتوق آنان ،مقدار 550كيلو و 648
گرم انواع مواد مخدر را کشف کنند.فرمانده
انتظاميزاهدان با اشــاره به دســتگيري
 105ســارق در اجراي اين طرح تصريح
كرد :سارقان در تحقيقات اوليه پليسي به
چندين فقره ســرقت مغازه ،منزل ،اماكن
خصوصــي ،درون خودرو و احشــام اقرار
كردند.ســرهنگ علي عارف نژاد در پايان
با اشاره به اينکه اجراي طرحهاي مختلف
ارتقــاي امنيت اجتماعــي از اولويتهاي
نيروي انتظامياست ،از شهروندان خواست
در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک،
مراتب را به مركز فوريتهاي پليسي 110
اطالعرساني کرده و پليس را در دستگيري
مجرمان ياري کنند.

برابــر رأی شــماره  139560301060012373هیــأت اول موضــوع قانون تعیین

فرعی از  104اصلی مفروز و واقع در ســکینه بانو خریداری از مالک رسمی و مشاعی

شناسنامه  548صادره از تویسرکان در مقطع کارشناسی رشته دبیری زبان انگلیسی

در دو نوبــت فاصلــه  15روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتشــار در شــهرها

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی

خدیجه سادات حسینی و سهم االرث متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع

صادره از واحد دانشگاهی قائمشهر با شماره  86/5/27 -148510702247مفقود

منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صوریتکه اشــخاص به ارای اعالم شده

حــوزه ثبت ملــک ورامین تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای قدمعلی کریمی

عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق

فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه  414صادره از ورامین در یک باب خانه به مساحت

نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ

در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نمایند  .معترض

 273/87مترمربــع پــاک  311فرعی از  2اصلی واقع در قریــه باغرین خریداری از

انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از

شعبه  1دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان مازندران

باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه

مالک رســمی آقای جواهر حســین وند محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم

اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع

آگهــی ابــاغ وقــت رســیدگی -شــماره بایگانــی شــعبه -950155 :تاریــخ تنظیم:

عمومیی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که

مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت

قضایــی تقدیــم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول

96/11/15

دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که

به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف 919

بدین وسیله به متهم مجهول المکان آقای حمزه شاکری فرزند حبیب اله ابالغ می شود

اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،

تاریخ انتشار نوبت اول 96/12/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/20 :

تا درجلســه رســیدگی مورخ  1379/1/18روز شنبه ســاعت  9صبح در شعبه اول

عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســندمالکیت می نماید و صدور

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خــود را به مراجع قضایی

محمد رحیم پورراینی – رئیس ثبت اسناد و امالک

دادگاه کیفری یک استان مازندران به نشانی ساری خیابان مازیار ساختمان دادگستری

ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بنابر ماده 13ائین نامه مذکور

تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض

کل استان حاضر و از اتهام خویش دائر بر معاونت در ادم ربایی موضوع شکایت اقای

در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده واحد ثبتی با رای

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف 927

آگهی ابالغ آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمانم به آقای /خانم شهرام

محسن شاکری فرزند حمزه دفاع نماید  .این اگهی در دو نوبت به فاصله ده روز منتشر

تنظیــم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتــب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود

تاریخ انتشار نوبت اول 96/12/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/20 :

عظیم پور فرزند قهرمان

و فاصله بین تاریخ اخرین اگهی تا وقت رسیدگی مذکور کمتراز یک ماه نمی باشد.

به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد

محمد رحیم پور راینی – رئیس ثبت اسناد و امالک

خواهان خانم طاهره احمدی مقدم دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای شهرام عظیم

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران

سابقه تحدید حدود واحد ثبتی تحدید حدودرا به صورت اختصاصی منتشرمی نمایند.

پــور به خواســته خیانت در امانت مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده

میم الف 96/50/21

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند

کالسه  9509980840600910شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم ثبت

تاریخ انتشار نوبت اول 96/12/5

رسمی

و وقت رســیدگی مورخ  1397/1/21ساعت  ، 9:30تعیین که حسب دستور دادگاه

شهرستان ساری

تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/19

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و

طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده

به دستور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا

اگهــی تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی

اصالحــی

خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم

 1396603010600009406هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

نشــانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواســت و ضمانم را دریافت و در وقت مقرر فوق

رسمی

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

العابدین نسبت به ششدانگ یک باب مغازه بمساحت  36/22مترمربع قسمتی ازپالک

آگهی موضوع ماده  2قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه سادات حسینی فرزند سیدحسین به

منشی دادگاه شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم -مصطفی ملکی

 -143اصلی واقع در قریه پائین دزا بخش 3لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف

اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی

شــماره شناســنامه  388صادره از در یک باب خانه به مساحت  100مترمربع پالک 7

برابــر

مصــوب  1390/09/20برابــر رای شــماره  139660310001015088مورخــه
 1396/09/04کــه در هیــات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی
ســاری مورد

تصرفات مالکانه بال معارض اقای منصور ســلیمانی ورکی فرزند زین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند

رأی

شــماره

139660301060004224

و

رأی

