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سال سی و پنجم

طرح دو فوریتی برای تعیین تکلیف برگ سبز

مجلس قصد دارد در طرحی دو فوریتی تکلیف مسئله
بــرگ سبز خــودرو را مشخص کند .به گــزارش تسنیم
معاونت قوانین مجلس این طرح دوفوریتی را برای دفاع
از حقوق عامه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
تقدیم کرده است و البته با توجه به بررسی الیحه بودجه
 ،1401تمامی برنامههای کمیسیونها از دستور خارج

شدهاند و ب ـهزودی و پس از تصویب بودجه ،این طرح
پس از چکشکاری در کمیسیون (اجتماعی یا قضایی
و حقوقی) در صحن علنی به رأی نمایندگان گذاشته
خواهد شد .این مسئله پس از آن رخ داده که مقدمات
یک رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور نیز تهیه شده
که در صورت تصویب بر کفایت برگ سبز تأکید میکند.

وصف کیفری ازدواج مجدد
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بالتکلیفی طرح مجازات سگگردانی
باوجود گذشت نزدیک به دو ماه از اعالم وصول طرح
«صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک»
و ارج ــاع آن بــه کمیسیون اجتماعی مجلس ،نایب
رئیس کمیسیون مجلس از مطرح نبودن این طرح در
کمیسیون اجتماعی خبر داد .فارس درباره این مسئله
نوشته است« :به نظر میرسد باوجود اتفاق نظر غالب

انواع جرایم مرتبط با ورود به عنف به حریم دیگران چیست؟

صفرتا صد موضوع
تجاوز به ملک دیگری

رضایت مستأجر باشد .در این مورد استثنایی هم
وجود دارد و آن هم به این نحو است که مالک بخواهد
ملک خود را از جهت وجود عیب و نقص چک کند
و یا قصد فروش آن را داشته باشد و بخواهد بررسی
کلی از وضعیت ملک نماید و مستأجر به او اجازه
ورود ندهد .در این زمان مالک باید از مراجع قضایی
پیگیری نمایید و نامه و حکمی از آنها برای ورود به
ملک دریافت کند .این نکته حائز اهمیت است که
بدون حکم قضایی مالک نباید به ملک ورود کند.

◾

◾صاحب ملک در برخورد با ورود به حریم
شخصی او چه واکنشی باید نشان دهد؟

صاحب ملک اگر شاهد ورود بی اجــازه دیگران به

حریم خود شود باید در ابتدا برای بیرون کردن آ ن ها
تذکرواخطاردهدوسعیکندبدونهیچگونهدرگیری
و نزاع آن ها را از ملک خود بیرون نماید .این نکته
حائز اهمیت است که صاحب ملک به هیچ عنوان
نباید با آ ن ها درگیر شود و به آ ن ها آسیبی زند؛ چون
در این حالت خود نیز جرمی مرتکب شده است،
بلکه میتواند از طریق مراجع قضایی و پلیس آگاهی
به رفع مشکل بپردازد و از طریق قانونی اقدام نماید.
پس از مطلع کردن مأموران پلیس ،او میتواند از آنها
به جرم ورود به عنف شکایت نماید .طبعا ًمسئله
دفاع مشروع از خود و جلوگیری از آسیب رسیدن
به باغ یا جان صاحبخانه استثنا محسوب میشود.
جرایم میتواند نمونههای مختلف داشته باشد که

◾

◾ورود مأموران دولتی به ملکهای مختلف
بدون اجازه چه حکمی دارد؟

ورود به عنف استثنایی برای افراد ندارد .به طور کلی
هر کسی بــدون اجــازه وارد ملک دیگری شود ورود
به عنف کــرده اســت ،خــواه آن وارد شونده مأمور
دولتی و قضایی باشد یا فردی عــادی .مأمورانی که
بــدون هیچگونه حکمی به حریم شخصی دیگران
وارد میشوند مجازات میگردند که اگر این اتفاق
در شب افتاده باشد ،حداکثر مجازات بــرای آنها
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ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری پراید ه���اچ بک به
رنگ س���فید روغنی م���دل 1374به ش���ماره پاک
 519 _ 54ص  11و ش���ماره موت���ور 773255
و ش���ماره شاس���ی  S1442273104131مفق���ود
گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.

برگ س���بز خودرو س���واری پژو پارس مدل  1383به
رنگ مش���کی متالیک به شماره پاک 176ج 55ایران
 11به شماره موتور  12483023867و شماره شاسی
 83804460ب���ه مالکی���ت محمد علی ب���ادی مقدم
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

اصل برگ سبز خودروی سواری هاچ بکQUIK R
مدل  1400به شماره انتظامی 52ایران 932د35
به ش���ماره موتور M159242960و ش���ماره شاسی
 NAPX212AAM1054534متعل���ق ب���ه آق���ای
عزیزال���ه مودی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

/1407269ک

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که هرگونه ادعایی نسبت به شرکت پخش رضوی سهامی
خاص به شماره ثبت  22979و شناسه ملی  10380384461که در حال تصفیه میباشد در اجرای ماده 225
الیحه اصاحی قس��متی از قانون تجارت دعوت میش��ود با در دست داشتن اصول اسناد و مدارک در ظرف
مدت حداکثر  6ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی " استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش
مرکزی  ،شهر مشهد ،محله ارشاد  ،خیابان خیام (33شهید نور بخش  ، )2بلوار خیام  ،پاك  ، 0طبقه همكف
 ،بنیاد بهره وری موقوفات آس��تان قدس رضوی " مراجعه نمایند .بدیهی اس��ت شرکت در مقابل هرگونه
ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعكس گردد مسئولیتی نخواهد داشت .
مدیرتصفیهشرکتپخشرضوی

آگهی مفقودی

برگ س���بز خودرو سواری پژو  206تیپ 2مدل 1396
به رنگ گوجه ای به ش���ماره پ���اک 211ط 67ایران 12
به ش���ماره موتور  165A0126478و ش���ماره شاسی
 NAAP03EE8HJ491632ب���ه مالکیت الناز گرایلی
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

ب���رگ س���بز وان���ت تویوت���ا  1600م���دل1983
ش���ماره پ���اک ای���ران165-32ج 64ش���ماره
موتور  2721147ش���ماره شاس���ی 0280541
به نام حسین دولت آبادی مفقود گردیده و
ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

,1409764ف

برگ س���بز خودرو س���واری پرای���د  131SEمدل 1396
رنگ س���فید روغنی به ش���ماره موتور M135964907
و ش���ماره شاس���ی  NAS411100H3387499و شماره
انتظام���ی  918ط  27ای���ران  95ب���ه مالکی���ت عقی���ل
رئیسی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

1409747

اص���ل ب���رگ س���بز و س���ند خ���ودروی س���واری پ���ژو
 405GLX-XU7مدل  93به شماره انتظامی 52ایران
839ب 88به شماره موتور 124K0480359و شماره
شاسی  NAAM01CA0EK/648329متعلق به آقای
کیوم���رث رزم گی���ر مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
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چناران به شماره ثبت ( 312تاریخ انتشار)1400/10/13 :

1409773

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی چاه سادات چناران رأس
ساعت  12روز دوشنبه مورخ  1400/11/04در محل باغ همجوار شرکت تعاونی چاه سادات واقع در جاده سیدان
تشكیل می گردد .لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر
در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل  /نماینده خود را کتبا معرفی نمایند .به اطاع می رساند به موجب ماده
 18آیین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی ،تعداد آرائ وکالتی هر عضو  3رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی
خواهد بود و اعضائ متقاضی اعطای وکالت می بایست به همراه وکیل خود حداکثر تا تاریخ  1400/11/01در محل دفتر
شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند .ضمن ًا افرادی که
نامزد تصدی سمتهای بازرسی می باشند حداکثر  4روز قبل از زمان برگزاری مجمع عمومی درخواست خود را به
دفتر تعاونی ارائه نمایند.
دستور جلسه:
 -2استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
 -1انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 -3طرح و تصویب صورتهای مالی سال  -4 1399طرح و تصویب بودجه سال 1400
 -5طرح و تصویب بودجه سال 1401
هیئت مدیره شرکت تعاونی
ضمن ًا جلسه مجمع عمومی با رعایت کامل پروتكل های بهداشتی برگزار میگردد
تولیدی توزیعی چاه سادات چناران

س���ند کمپانی و برگ س���بز پژو آردی مدل  80رنگ
طوس���ی روش���ن روغنی به ش���ماره انتظامی 156
ن  66ای���ران  32بن���ام جعف���ر قوام���ی ک���د مل���ی
 0690091591شماره موتور  22328001429شماره
شاسی  80701130مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.

م���درک تحصیل���ی اینجان���ب خانم مینا
ذاک���ری اس���فیوخی فرزن���د حس���ین به
ش���ماره مل���ی  0703973576در مقطع
کاردان���ی  -هوش���بری ص���ادره از واح���د
دانشگاهی علوم پزشکی بیرجند مفقود
گردیده است .از یابنده تقاضا می شود
اصل مدرک را به نشانی استان خراسان
جنوب���ی  -بیرجن���د  -خیاب���ان غف���اری -
دانش���گاه علوم پزش���کی بیرجن���د واحد
ام���ور ف���ارغ التحصیان تحوی���ل دهد.
جوازکسبلوازمآشپزخانهوخردهفروشی
با شناس���ه صنف���ی  0467164562بنام
حلیم���ه حس���ینی مفقود گردی���ده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده شرکت توس اشات(سهامی
خاص) به شماره ثبت 438909و شناسه
ملی10380319105

/1409744ح

برابر رأی ش��ماره  140060308001003804م��ورخ  1400 /07/29هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای جعفر حس��نی فرزند حسین بشماره شناسنامه  1118در ششدانگ یکباب ساختمان دو
طبقه به مساحت  87/5متر مربع قسمتی از پالک  -1396اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک
بیرجند از محل مالکیت سبحان انوری فرد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ 1409019
تاریخ انتشار نوبت دوم  :دوشنبه 1400/10/13
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/09/27
حسین براتی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

ب���رگ س���بز  ،س���ند کمپان���ی و کارت خ���ودروی ری���و
مدل  1385رنگ س���فید -روغنی به ش���ماره انتظامی
199د 35ایران  74ش���ماره موتور  1011743و شماره
شاس���ی  NAS61002261113285ب���ه مالکی���ت جواد
خیری تیموری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی توزیعی چاه سادات

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس سازمان
زندانها از آماده
شدن دستورالعمل
رعایت حقوق و
کرامت زندانیان خبر
داد .به گزارش میزان،
غالمعلیمحمدی
با اشاره به اینکه
این دستورالعمل
شامل همه زندانیان
میشود ،افزود :برای
بانوان در چارچوب
این آییننامه و
مقررات تسهیالت
ویژه ای دیده شده
است .وی ادامه داد :به
دنبال این هستیم تا با
همکاری قوه قضائیه
از تأسیسات نوین
کیفریمانندتعلیق
مجازات و نظام نیمه
آزادی زندانیان بهره
بگیریم.

م���درک موق���ت فارغالتحصیل���ی خان���م محدث���ه
تاج آبادی فرزندحسین صادره از سبزوار به شماره
ملی  0780318307در مقطع کارشناسی پیوسته
رشته پرستاری به شماره مدرک  2795406صادره
از واحد دانشگاهی سبزوار مفقود گردیده است
و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسامی س���بزوار به نشانی :استان خراسان
رضوی  ،شهرس���تان س���بزوار ،انتهای بلوار دکتر
س���یادتی مجتمع دانشگاه آزاد اسامی اداره امور
فارغ التحصیان ارسال نمایید.

آگهی مفقودی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش  14مش��هد واحد ثبتی شهرستان
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح
ذیل آگهی میگردد:
خانم گلجان عبادی جوزقانی به شناس��نامه ش��ماره  14کدملی  0749489375صادره تایباد فرزند اسماعیل در
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت  109/86مترمربع پالک شماره  251اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم رجب داورپناه (سهم االرثی محمودرضا داورپناه) و
قسمتی از پالک ** کالسه 99 -406
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آئیننامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و رس��ید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات

برابر رأی ش��ماره  140060308001004193م��ورخ  1400 /08/25هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای علیرضا کدخدائی فرزند عباس بشماره شناسنامه  13در ششدانگ یکباب محوطه مشتمل
بر یک اتاق به مساحت 102/70مترمربع قسمتی از پالک  -1396اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت
ملک بیرجند از محل مالکیت فاطمه دستی گردی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ 1409018
تاریخ انتشار نوبت دوم  :دوشنبه 1400/10/13
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه 1400/09/27
حسین براتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

دستورالعمل
کرامت زندانیان
ابالغ میشود

آگهی تاریخ 1400 / 10 / 13

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه شرکت پخش رضوی سهامی
خاص (نوبت سوم) به شماره ثبت  22979و شناسه ملی 10380384461

ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ 1409075
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/28 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
غالمرضا آقازاده

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

از منظر قانون جمهوری اسالمی ای ــران ،هر کس
به تصرف عدوانی بپردازد ،خواه این تصرف از نوع
حقوقی باشد یــا کیفری بــه مـجــازات یکماهه تا
یکساله محکوم خواهد شد .دادگاه نیز در این زمان
موظف به رفع تصرف عدوانی خواهد بود .همچنین
این جرم برای افرادی که به تصرف عدوانی در ملک
مشاع میپردازند ،صادر میگردد .تصرف عدوانی
در یک ملک میتواند به صورت ساختن بنا ،زراعت
و کشاورزی در زمین آن و کاشتن درخــت باشد که
هر کدام از مــوارد تصرف دارای جرم متفاوت است
که از طریق دادگاه معلوم میگردد .تمامی شکایات
مربوط به ورود به عنف و مسائل و قوانین مربوط
به آن را میتوانید با مشورت و دریافت راهنمایی از
یک وکیل با تجربه انجام دهید .امور حقوقی که به
مراجعه به دادگــاه و گرفتن حق خود مربوط است
ممکن است نیازمند آشنایی به قوانین مربوط به
آن داشته باشد .ورود به عنف نیز یکی از مسائلی
است که مالک میتواند برای دریافت حقوق خود و
شکایت از متصرف به دادگاه مراجعه نماید .این کار
میتواند با همراهی یک وکیل باتجربه انجام گردد که
در این صورت روند انجام شکایت از متصرف آسانتر
خواهد شد.

,1409763ح

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش  14مش��هد واحد ثبتی شهرستان
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح
ذیل آگهی میگردد:
آقای امید درویشی به شناسنامه شماره  0کدملی  0740299050صادره تایباد فرزند احمد در ششدانگ یکدربند
مغازه و زمین وصل به آن به مساحت  190مترمربع پالک شماره  538فرعی از  276اصلی واقع در خراسان رضوی
بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم محمد ایوب فیض محمدی و قسمتی
از پالک** کالسه 99 -355
لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آئیننامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و رس��ید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ 1409076
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/13 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/28 :
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
غالمرضا آقازاده

◾

◾مجازات تصرف عدوانی چیست؟

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد

صادر میگردد .اگر کسی به عنوان مافوق و یا رئیس
به مأموران دولتی زیردست خود دستور ورود بدون
حکم قانونی و بی هیچ اجازه از صاحب ملک را دهد،
به جای مأموران زیرست ،مافوق باید مجازات گردد.
اگر کسی بدون اجازه مالک یا مستأجر ،ملک او را
به تصرف خود درآورد از نظر قانون مدنی به تصرف
عدوانی پرداخته است .به طور کلی تصرف عدوانی
به دو نوع تقسیم میشود؛ تصرف عدوانی حقوقی
و کیفری.

,1409658ح

برگ س���بز و کارت موتور س���یکلت ایرانا  125مدل
 1386رنگ آبی به ش���ماره انتظامی 772 / 61461
ش���ماره موتور  1021321و ش���ماره بدنه 8631694
به مالکیت اس���معیل تاجیک مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پ���ژو 206م���دل  83به
رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره پ���اک 492س 74ای���ران
 59ب���ه ش���ماره موت���ور  FSS14797806و ش���ماره
شاس���ی  83643173ب���ه مالکی���ت س���هیل گرزی���ن
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

خبر
روز

یا در مواردی که برای ثبت واقعه ازدواج موقت الزام
وجود دارد ،از آن خودداری نماید ،عالوه بر ملزم شدن
بهثبترسمیعقد،بهحبستعزیریبادرجه ۷و
همچنینپرداختجریمهنقدیبادرجه ۵محکوم
خواهدشد».

ما دو مدل از مهمترین آن را بیان میکنیم؛ تصرف
در ملک و غصب آن .تصرف در ملک شخصی  :این
نمونه از جرایم یکی از بیشترین نمونههای جرم ورود
به عنف است که اتفاق میافتد .در این جرایم افراد
در زمینی که هیچگونه حصاری ندارد ممکن است
ت و ساز بدون اجازه مالک
ملکی بسازند و این ساخ 
باشد.دراینمواقعمالکمیتواندنسبتبهدریافت
حکم خلع ید از طریق دادگاه و مراجع قضایی اقدام
نماید.ایننکتهرابایدتوجهکردکهمالکنمیتواندبه
شکایت کیفری بپردازد .در صورتی که ورود به عنف با
تصرف مالک همراه باشد ،میتواند مجازاتی از یک تا
سه سال حبس در زندان را به همراه داشته باشد .اگر
این تجاوز در شب اتفاق افتد مجازات آن سنگینتر
خواهد بود .در موارد دیگری ،متجاوز اقدام به تصرف
بخشی از اطراف ملک شخصی مینماید .اگر این
اقدام سبب کاهش ارزش ملک نگردد،
نمیتوان حکم تخریب و یا خلع ید را برای او صادر
نمود .اما این به معنای عدم مجرم بودن او نیست
بلکه دادگاه مجازاتی برای او صادر مینماید که اغلب
این مجازات به صورت پرداخت قیمت زمین تصرف
شده توسط متجاوز است .عالوه بر آن ،او باید هزینه
مربوط به دادرسی و کارشناس تعیینکنند ه قیمت
زمین را پرداخت کند.

صفحه 5

برگ سبز پراید سواری مدل  86رنگ قرمز روشن
متالیک به ش���ماره انتظام���ی 855ن 59ایران 32
به ن���ام علیرضا افضلی راد فرزن���د محمد کد ملی
 6519577741شماره شاسی S1412286196190
ش���ماره موتور  2105110مفق���ود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.

نمایندگان مجلس بر ضرورت وضع قوانین محدودکننده
در خصوص پدیده سگگردانی ،طرح صیانت از حقوق
عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک پس از نزدیک
به دو ماه از اعــام وصولش هنوز به مرحله بررسی در
کمیسیون مرتبط نرسیده و باید دید آیا مجلس میتواند
این طرح را به سرانجام برساند.

مرتکبجرم«عدمثبتواقعهنکاح»موضوعماده۴۹
قانونمصوبحمایتازخانوادهشدهاست.
مطابقاینماده«اگرزوجبدونثبتنمودندردفاتر
رسمیاقدامبهازدواجدائم،طالقیافسخنکاحنماید
یاپسازرجوعظرفمدتیکماهآنراثبتننماید

خودرامطلقهکند.امابحثایناستکهآیاایناقدام
شوهر،جرمهممحسوبمیشود؟درپاسخباید
گفتکهدراینگونهموارددفاترازدواجحقندارند
بدونحکمدادگاه،ازدواجمجددرابهثبتبرسانند.ولی
اگرمرد،ازدواجمجددخودرابهثبترسمینرساند،

درسندهایازدواجیکهبهصورتچاپیدردفاتر
ازدواج وجود دارد ،از شوهر اجازه گرفته میشود که
بدوناجازهدادگاهازدواجمجددنکند.درهمینسند
قید شده که در این صورت همسر اول وی حق دارد

گروه حقوق ورود به ملک و
مکانی که متعلق به دیگران است
اگر بدون اجازه و رضایت صاحب
ملک باشد ،جرم تلقی میگردد و
مجازات به همراه خواهد داشت.
این کار را در علوم فقهی و حقوقی
ورود به عنف مینامند .مجازات این عمل توسط
دادگــاه تعیین میگردد و میتواند متفاوت باشد.
پس اگر شخصی به منزل یا ملک شخصی شما وارد
شد ،در حالی که شما اجازه ای به او برای ورود نداده
بودید ،میتوانید از طریق مراجع قضایی پیگیری
نمایید .البته بهتر است که در ابتدا از طرف شما تذکر
و اخطاری به او داده شود .اگر به وسیل ه تذکر و هشدار
شما ،آن شخص یا اشخاص از ملکتان خارج شدند
که مسئل ه ای پیش نمیآید ،در غیر این صورت باید از
طریقمأمورانپلیسومراجعقضاییپیگیرینمایید
و این افراد را از ملک خود بیرون کنید.
به گزارش پایگاه حقوق نیوز ورود به عنف ،تجاوز به
حریم شخصی دیگران است .یکی از مصادیق ورود
به عنف ،بی اجــازه وارد گشتن به ملک شخصی
دیگران است .این امر میتواند بنا به دالیل مختلف
صورت پذیرد ،گاه فردی برای درگیری و نزاع بیاجازه
وارد ملک شما میشود ،در بعضی مواقع برای سرقت
این کار را انجام میدهد و ....هر کدام از این موارد
مجازات مختص خود را دارنــد که از طریق دادگــاه
قضایی تعیین م ـیگــردد .اغلب مـجــازات ورود به
عنف از  6ماه تا یک سال است و گاه ممکن است
بیشتر از این زمان باشد .گاه صاحبخانه ،به ملکی
که مدتی است به شخصی اجــاره داده است ،وارد
میگردد .از آن جایی که ق ـراردادی بین صاحبخانه
و مستأجر وجود دارد که تا پایان موعد آن ملک در
اختیار مستأجر ماست ،ورود صاحبخانه به آن
ملک ورود به عنف به حساب میآید ،البته اگر بدون

شماره 9713

بدینویس��له از کلی��ه س��هامداران ش��رکت
فوق الذکر دعوت به عمل می آید تا در جلس��ه
مجم��ع عمومی عادی به طور ف��وق العاده که در
روز ش��نبه مورخ  1400/10/25ساعت 10صبح
در محل ش��رکت ب��ه آدرس اس��تان ته��ران ،
شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران،
محله اباذر  ،خیابان ش��هید داود اسكندر زاده
 ،ب��ن بس��ت گلس��تان ده��م  ،پ��اك  ، 11طبقه
دوم  ،واحد  8کدپس��تی 1471767459برگزار
می گردد حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه مجمع عموم��ی عادی ب��ه طور
فوق العاده :
-1انتخاب مدیران
-2سایر مواردی که در اختیارات مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده می باشد.
هیئتمدیرهشرکت

