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معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از 
دستگیری اعضای باند ۵ نفره سارقان مسلح که در جنوب 
تهران با مصدومیت ۲ کارگر اموال، کارگران ساختمان نیمه 
کاره را در جنوب تهران ســرقت کــرده بودند، خبر داد. به 
گزارش ایســنا، ســرهنگ کارآگاه »مرتضی نثاری« گفت: 
۲۱ شــهریور ماه امســال مرد جوانی با مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ تماس گرفت و مامــوران را در جریان وقوع 
ســرقت مســلحانه منجر به مصدومیت ۲ تن از کارگران 
در ســاختمانی نیمه کاره در محدوده نواب توســط ۳ مرد 
ناشناس قرار داد. وی افزود: با حضور مأموران کالنتری ۱۱۲ 
ابوسعید در محل اعالمی و تأیید خبر اولیه بالفاصله تیمی 
از کارآگاهان مجرب اداره یکم مبارزه با ســرقت مسلحانه 
راهی محل شــدند که در بررسی اولیه مشاهده شد دو مرد 
جوان که کارگر ســاختمان نیمه کاره هســتند از ناحیه پا 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مصدوم شــده اند.این مقام 
انتظامی ابراز داشت: شاهدان ماجرا در تحقیقات اولیه اظهار 
داشتند، ما ۹ کارگر ساختمانی هستیم که در این ساختمان 
کار می کنیم و شب ها نیز در اینجا می مانیم در زمان وقوع 
سرقت ساعت ۲ شــب ۳ مرد ناشناس با همراه داشتن دو 
قبضه سالح گرم و یک گاز اشک آور وارد ساختمان شدند و 

با معرفی خود به عنوان پلیس، اموالی از قبیل: موبایل، وجه 
نقد و کارت عابر بانک را سرقت کردند که در همین حین ۲ 

تن از دوستان مان با آنها درگیر شدند که با تیراندازی، آنان 
از ناحیه پا مصدوم شدند.سرهنگ نثاری افزود: کارآگاهان 

در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیســی و با انجام اقدامات 
پلیســی دریافتند قبل از وقوع ســرقت یکی از کارگران به 
بهانه خرید از ساختمان خارج شده که پس از بازگشت وی 

به داخل ساختمان، سارقان وارد ساختمان شده اند.
 معــاون مبــارزه با جرایــم جنایی پلیس آگاهــی تهران 
خاطرنشــان کرد: در گام بعدی از تحقیقات پلیســی، فرد 
مظنون به نام افشین ۳۰ ساله بازداشت و پس از انتقال به 
پلیس آگاهی، وی به همکاری با سایر همدستانش اعتراف 
کرد و گفت، من به تنهایی نقشــه ســرقت را کشیدم و از 
آنجایی که همه دوســتانم پول و گوشی های گرانقیمت به 
همراه داشــتند نقشه ســرقت را با یکی از دوستانم به نام 
فرزین ۲۷ ســاله در میان گذاشــتم و او نیز با هماهنگی 
۳ تن از دوســتانش با تهیه اسلحه، ســرقت را انجام داده 
اســت.وی افزود: با اعترافات افشین و هماهنگی قضائی ۳۰ 
مهــر ماه تمامی اعضای بانــد در محدوده غرب تهران پس 
از شناسایی مخفیگاهشان دســتگیر و به اداره یکم انتقال 
یافتند. بر اســاس گزارش سایت پلیس، سرهنگ نثاری در 
پایان اضافه کرد: با دســتور بازپــرس پرونده کلیه متهمان 
برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشف سایر جرایم احتمالی 

در اختیار کارآگاهان اداره یکم قرار دارند.

کشف ۸۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجازانهدام باند سارقان مسلح ساختمان نیمه کاره در تهران
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۸۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
غیرمجاز به ارزش بیش از ۱۰میلیارد ریال خبر داد.به گزارش ایســنا، ســردار 
»کیــوان ظهیری« اظهار داشــت: ماموران انتظامی از طریــق کار اطالعاتی و 
منابع خبری از نگهداری و استفاده غیرمجاز تعداد زیادی دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال در شهرستان های شهریار و مالرد مطلع شده و رسیدگی به موضوع را 
در دستور کار قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی 
قضائی در بازرسی از محل، ۸۴ دستگاه ماینرکشف و ۲ متهم را دستگیر کردند.

بر اســاس گزارش سایت پلیس، فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به 
تشکیل پرونده و تحویل متهمان به مراجع قضائی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی 
این اقالم غیرمجاز توسط کارشناسان بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری سارقان 
کاشی های سقاخانه چهارراه نقاشی 

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: ســارقان کاشی های سقاخانه 
تاریخی چهار راه نقاشــی اصفهان دستگیر و کاشی ها به یگان حفاظتی میراث 
فرهنگی استان اصفهان تحویل شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، و به نقل 
از میراث فرهنگی، فریدون الهیاری با بیان اینکه کاشی های به سرقت رفته متعلق 
به بنایی غیرثبتی بوده اســت، اظهار داشت: سارقان دستگیر و کاشی ها تحویل 
یگان حفاظت میراث فرهنگی شد.مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: 
پس از پایان تحقیقات نیروی انتظامی، کاشی ها به میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری تحویل شد، اما تا مشخص شــدن وضعیت حفاظت آنها، نصب 
نمی شود.او با اشاره به اینکه این کاشی ها در کنار پیاده رو قرار دارد و حفاظت آن 
با نیروی انتظامی است، تصریح کرد: به یگان حفاظت میراث فرهنگی هم اعالم 
شده گشت های شبانه در این محل داشته باشد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان افزود: پس از اجرای تمهیدات حفاظتی قرار است این 

کاشی ها بر اساس اصول حفاظتی بر روی بدنه اصلی نصب شود.

مصدومیت دو جوان 
در یک حادثه تصادف

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از مصدومیت دو جوان به دلیل 
تصادف در بزرگراه یاســینی خبر داد.جالل ملکــی در گفت و گو با ایلنا درباره 
جزییات این حادثه گفت: در ساعت ۶:۶ صبح دیروز یک مورد حادثه تصادف در 
مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید یاسینی، نرسیده به بزرگراه بابایی به سامانه 
۱۲۵ ســازمان آتش نشانی اطالع داده می شــود. وی با بیان اینکه بالفاصله دو 
ایستگاه به محل حادثه اعزام شد، ادامه داد: در محل حادثه مشاهده می شود در 
این مسیر یک دستگاه کامیونت که حامل بار سیب بوده است در هنگام حرکت 
در الین کناری با قسمت عقب یک دستگاه خاور که متوقف بود برخورد می کند. 
ســخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: بر اثر این حادثه دو مرد 
جوان حدودا ۲۶ ســاله در اتاق کامیونت کامال محبوس شدند. آتش نشانان با 
احتیاط کامل و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی بخش های از اتاقک را برش 
داده و این دو نفر را که دچار مصدومیت نیز شده بودند از اتاقک کامیونت خارج 

کردند. 

پیدا شدن نوزاد چند روزه در خرابه های سبزوار 
بهزیســتی خراسان رضوی ضمن تایید پیدا شــدن نوزاد چند روزه در ویرانه 
های ســبزوار توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد.به گزارش ایلنا، معاون امور 
اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: گروه اورژانس اجتماعی این 
اداره کل دیشــب در پی اطالع از زندگی مادری به همراه نوزادش در ویرانه ای 
در شهر سبزوار بالفاصله برای امداد و ارائه پوشش مناسب اجتماعی در محل 
حضور یافت.غالمحســین حقدادی افزود: پس از حضور نیروهای بهزیستی در 
محل مورد نظر نوزاد دختر ۱۳ روزه تحت مراقبت الزم قرار گرفت و با انتقال 
به شــیرخوارگاه حضرت علی اصغر در مشــهد همه آزمایش های طبی برای 

اطمینان از سالمتی اش انجام شده است.
وی ادامه داد: هنــگام حضور اعضای گروه اورژانس اجتماعی در محل زندگی 
آنها، مشــخص شد مادر از محل متواری شــده و نوزاد همراه مردی معتاد در 
شرایط زیستی و محیطی نامناسب قرار دارد لذا بخاطر فوریت حفظ سالمتی، 
این نوزاد دختر بدون طی مراحل شناســایی والدین اصلی بالفاصله با دستور 
مرجع ذیصالح قضایی تحت مراقبت مددکاران سازمان بهزیستی قرار گرفت.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی خراســان رضوی گفت: آزمایش های 
طبی نشــان داد این نوزاد دچار بیماری خاصی نیســت.وی افزود: نوزاد دختر 
۱۳ روزه هم اینک در شــیرخوارگاه مشــهد تحت مراقبت و نظارت مستقیم 
سازمان بهزیستی قرار دارد و تاکنون هیچ فردی به عنوان والدین یا بستگانش 

شناسایی نشده و اعالم حضور نکرده اند.

اخبار کوتاه

ممنوعیت عرضه قلیان 
در دربند، فرحزاد و درکه

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فاتب درباره فعالیت رســتوران های 
مناطق تفریحی تهران در روز های کرونایی توضیح داد. 

ســرهنگ نادر مرادی رئیس پلیــس نظارت بر اماکــن عمومی فاتب در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به نحوه برخورد مناســب 
با اماکنی که موظف به رعایت دســتورالعمل های بهداشتی برای مقابله با 
بیماری کرونا هستند، گفت: برخورد های ایجابی بهتر از برخورد های سلبی 
اســت و باید سعی بر این باشد که این گونه برخورد ها و فرهنگ سازی در 
جامعه بیشتر انجام شود، زیرا در حال حاضر بعد از گذشت چندماه از آغاز 

شیوع ویروس کرونا هنوز برخی از مردم این ویروس را باور ندارند.
وی ادامه داد: پلیس برای انجام کار های فرهنگی و فرهنگ ســازی مردم 
در بحث ویــروس کرونا اقدامات زیادی انجام داده اســت، برای نمونه در 
ورودی تمامی مراکز خرید و پاســاژ ها نیرو های خود را مستقر کرده ایم که 
در کنار نیرو های وزارت بهداشــت به آگاه ســازی مردم و خدمت به آن ها 
اقدام می کنند.وی افزود: حتی پلیس با هزینه  شخصی خود اقدام به توزیع 
ماســک کرده که با اســتقبال و تشــکر مردم همراه بوده است، این گونه 
اقدامات موثر خواهد بود و برخورد ســلبی به هیچ عنوان به اندازه  برخورد 

ایجابی موثر نیست.
سرهنگ مرادی درباره  فعالیت سفره خانه ها و کافه رستوران های مناطقی 
مثل دربند، فرحزاد و درکه گفت: طبق بازدید هایی که انجام داده ایم، باالی 
۹۰ درصد از این اماکن تعطیل و یا فقط به توزیع غذا مشغول هستند و در 
آنجا قلیان عرضه نمی شــود؛ البته بحث فرهنگ سازی در اینجا نیز مطرح 
اســت و تا زمانی که مردم نخواهند، این افراد به صورت زیر زمینی فعالیت 

می کنند.

از کوره در رفتم و بدون آن که کنترلی بر اعصابم داشــته 
باشــم به سوی همسرم حمله ور شدم و زخمی اش کردم. 
من بــا دیدن قطرات خون روی بازوی شــوهرم به خودم 
آمدم و او را بالفاصله به بیمارستان رساندم.به گزارش رکنا، 
میثم تحــت درمان قرار گرفت و با چنــد بخیه پس از ۳ 

ساعت ترخیص شد. 
اما او از همان شــب به خانه پدرش رفته است و می گوید 
به هیچ قیمتی حاضر به ادامه این زندگی نیســت. عروس 
جوان با چشــمانی اشــک بار در دایره اجتماعی کالنتری 
افزود: ۳ ماه قبل زندگی مشترک خودمان را در حالی آغاز 
کردیــم که اعتراف می کنم توقعات خیلی زیادی در مورد 
نحوه برگزاری مجلس عروســی و خانــه ای که باید اجاره 
کنیم داشتم و شوهرم تقریبا خواسته هایم را برآورده کرد. 
ولی از همان روز اول نسبت به همسر برادرشوهرم احساس 

بدی پیدا کردم و همیشــه به میثم گیر می دادم که چرا 
بیش از حد به الهام احترام می گذاری و حتی می گفتم تو 

حق نداری با او این قدر صمیمی باشی.
همســرم به حرف هایــم توجهی نمی کــرد و در جوابم 
مرموزانــه می گفت مدیون همســر برادرش اســت و اگر 
بتواند جانش را برای او فدا می کند. شــنیدن این حرف ها 
از زبــان مردی که حس می کردم فقــط متعلق به خودم 
اســت روز به روز مرا عصبی تر کرد تا جایی که در شــب 
حادثه خانواده همسرم خانه ما میهمان بودند و من از زبان 
جاری ام شــنیدم که به میثم گفت امروز نیم ســاعت مرا 

جلوی پارک معطل کردی و آخر هم نیامدی.
 عروس جوان افزود: گوش هایم تیز شد و از میثم پرسیدم 
قرار بود جایــی بروید. او لبخندی زد و جواب داد بله، می 

خواستیم به سینما برویم.

من که حرصم درآمده بود آتش شــک و تردید در درونم 
شــعله ور شــد و جلوی همه میهمان ها ســر شوهرم داد 
کشــیدم و گفتــم این قــدر اظهار عشــق و عالقه به زن 
جوانی که شوهر دارد خوب نیست و معلوم نیست!خانواده 
شــوهرم که توقع چنین برخورد بی ادبانه و توهین آمیزی 
را نداشــتند بدون آن که غذا بخورند قهر کردند و از خانه 

ما رفتند. 
در آن شــرایط من که به باوری غلط خودم را برنده بازی 
می دانســتم پس از رفتن میهمان هــا، برای میثم خط و 
نشان کشیدم دیگر حق ندارد با خانواده اش و به خصوص 
با جاری ام ارتباط داشته باشــد. اما لحظه ای که شوهرم 
گفت نمی تواند همســر برادرش را فراموش کند آن روی 
خــودم را نشــان دادم و با تیزی بــدن او را زخمی کردم.
افسوس خیلی دیر فهمیدم دلیل احترام شوهرم نسبت به 

الهام چه بوده است.
 من حاال متوجه شــده ام میثم به خاطــر برآورده کردن 
خواسته هایم مجبور شده از همسر برادرش قرض بگیرد و 
جاری ام بــا فروش تمام طالهای خود و گرفتن وام بانکی 
بخشی از هزینه جشن ازدواج و مبلغ رهن خانه ما را فراهم 

کرده است. 
آن روز هم قرار بود میثم و الهام به بانک بروند تا قسط وام 
را پرداخت کنند. خانواده شــوهرم می خواستند آبروداری 
کننــد و به اصرار الهام نمی خواســتند مــن بویی از این 
موضــوع ببرم تا مبادا غرور شــوهرم خرد شــود اما دچار 
شــک و تردید بی جا شدم. با پیگیری کارشناس اجتماعی 
پلیس و برگزاری جلسه مشاوره خانواده، این زوج جوان به 
اشــتباه های خود پی بردند و زندگی مشترک شان را از نو 

آغاز کردند.

نوعروس جوان راز داماد را نمی دانست

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشــف 
۶۰ هزار و ۷۲۲ قلم لوازم آشــپزخانه و ملحفه قاچاق 
بــه ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد.به گزارش ایســنا، 
ســرهنگ »علی ولی پور گودرزی«، اظهار کرد: در پی 
دریافت خبری مبنی بر دپــوی مقادیر زیادی کاالی 
قاچاق در انباری در حوالــی خیابان جوانمرد قصاب، 
بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب 
پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. وی افزود: نشــانی 
دقیق انبار شناسایی و تحقیقات پلیسی برای شناسایی 
مالــک کاالی قاچاق در دســتور کار قــرار گرفت و 
مشــخص شــد که دو نفر مقادیری کاالی قاچاق در 
داخل این انباری دپو و جمع آوری کرده اند.این مقام 
انتظامی عنوان کرد: نتیجه تحقیقات انجام شــده به 
مرجع قضائی منعکس و دســتور دستگیری متهمان 

و بازرســی از داخل انبار اخذ شد.رئیس پلیس امنیت 
اقتصــادی تهران بزرگ با بیان اینکه روز پنج شــنبه 
گذشــته تیمــی از کارآگاهان این پلیس به نشــانی 
اعالمی اعزام شــدند، گفت: در بازرسی از داخل انبار 
۵۰ هزار و ۴۲ قلم لوازم آشــپرخانه و ۱۰ هزار و ۶۸۰ 
عدد ملحفه فاقد مجوزهــای گمرکی و فاکتور خرید 
کشف شد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ 
تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده 
را ۶ میلیارد ریال برآورد و کلیه اموال کشــف شــده 
به ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران 
انتقال یافت.بر اســاس گزارش سایت پلیس، به گفته 
ســرهنگ گودرزی در این رابطه هر دو مالک کاالها 
دســتگیر و پس از تکمیل پرونده، برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران از دستگیری ۳ 
فروشــنده دالرهای تقلبی و کشف ۳ هزار دالر تقلبی 
خبر داد. به گزارش ایســنا، ســرهنگ کارآگاه سید 
علی شــریفی، اظهار داشت: ۲۹ شهریور ماه گزارشی 
از سوی شــهروندان با موضوع فروش دالرهای تقلبی 
در میدان تجریش به پلیس آگاهی تهران اعالم شد و 
تیمی از کارآگاهان دایره مبارزه با جعل و کالهبرداری 
پایگاه یکم پلیــس آگاهی برای بررســی موضوع به 

نشانی اعالمی اعزام شدند.
رئیــس پایگاه یکــم پلیس آگاهــی تهــران افزود: 
بررســی های اولیــه پلیســی نشــان از صحت خبر 
دریافتی داشــت و کارآگاهان موفق شــدند فردی به 
نام »هوشــنگ« را دســتگیر و در بازرسی های بدنی 
از وی ۲۰۰۰ قطعه دالر تقلبی کشــف کنند.این مقام 

انتظامی بیان کرد: با انتقال هوشنگ به پلیس آگاهی 
متهم در بازجویی های اولیه به جرم ارتکابی اعتراف و 
اظهار کرد، مدتی است دالرهای تقلبی را از دو مسئول 
یک شــرکت بازرگانی در حوالی بلوار کشاورز می خرد 
و بــا قیمتی پایین تر از قیمت واقعی می فروشــد.وی 
با بیان اینکه پس از شناســایی شــرکت بازرگانی با 
هماهنگی های قضائی هر دو مســئول شرکت در یک 
عملیات پلیسی دستگیر شــدند، افزود: در بازرسی از 
داخل گاوصندوق شــرکت یک هزار قطعه دالر تقلبی 
کشف شد.وی گفت: با دستگیری نفرات اصلی این باند 
مشخص شد که دالرها تقلبی بوده و به صورت قاچاق 
وارد کشــور شده و قرار بوده با قیمت بسیار پایینی از 
طریق واسطه ها فروخته شــود. متهمان برای تکمیل 

تحقیقات پلیسی دراختیار این پایگاه قرار دارند.

کشف ۳ هزار دالر تقلبی در تهرانکشف لوازم آشپزخانه قاچاق در تهران

افقی:
۱- با پایان کرونا اتفاق خواهد افتاد

۲- رنگارنــگ- نوعــی پارچه نخی شــبیه 
اطلس- کشور خاورمیانه

۳- از ایاالت کشور آمریکا- خیاط
۴- شــاعر می گوید آدم اینگونه توانا است- 
شهری در اســتان چهارمحال و بختیاری- 

اعتبار، شرف
۵- دم پهن گوســفند که تمــام آن چربی 
است- از وسایل آرایشــی خانم ها- از آالت 

ورزش ژیمناستیک
جمعــی  دســت  مســافرت  پســر-   -۶

دانش آموزان- بها
۷- گیاهی وحشــی بــا ســاقه خوراکی- 

کماندو- میدان مسابقه بوکس
۸- مولد زردشت بنا به اوستا- خط نظامی 
که هیتلر به بهانه حفظ مرزها در مرز آلمان 

و فرانسه تاسیس کرد-   ضمیر غایب
۹- رب النوع بزرگ آشوریان- مقوای دعوت- 

شهر مقدس هندوان
۱۰- تکیــه کردن و پشــت گرمی- تاکید 

شده- موسیقی قرن بیستم
۱۱- رشته کوهی در فرانسه- واجب االجرا، 

صد در صد- نیک نگریستن
۱۲- عابــد نصرانی که پیا مبــر را در زمان 
کودکی شناخت- خوان فلزی یا پالستیکی 
برای حمل غذا یا چای- سابقه شهر نشینی

۱۳- ایرادات- پیشوای نخستین شیعیان
۱۴- پایتخت عربستان سعودی- ماه اول تابستان- واحد پول بوتسوانا

۱۵- اثری از محقق بزرگ ایرانی دکتر یوسفی.

عمودی:

۱- نویسنده آمریکایی و خالق شخصیت تارزان
۲- دیکته- خالص و بدون ناخالصی- جانور غیراهلی

۳- از کشورهای اقیانوسیه- نام آیه ۵۱ سوره قلم
۴- کشور آمریکای مرکزی- جهان بعد از این دنیا- خوشنود

۵- ورزش آبی- بسط دهنده- چشم پزشک
۶- وارد و خبره در کار- از واجبات دینی- نام گروه جدایی 

طلب با سک اسپانیا
۷- سمت چپ- بحر- پیوسته و پشت سر هم

۸- حرف ندا- بحرانی روانی که در آن فرد مایل به تمرکز در 
درون خود و فرار از دنیای بیرون است- صفحات اینترنتی

۹- آشکار و واضح- لگد زدن ستور- عقیم
۱۰- بلندترین قله زاگرس- قرار گذاشته شده- پدر از دست 

داده
۱۱- از کشــورهای آفریقایی- طوالنی ترین شــب ســال- 

رشته ای در ورزش شمشیر بازی
۱۲- عابد دیر نشین- وفات یافته- ثروتمند و مال دار

۱۳- به محصوالت زراعی که از درخت گیرند گویند- مرگ 
ناگهانی

۱۴- تنگه ای بین انگلیس و فرانسه- سازمان فضایی آمریکا- 
واسطه گر

۱۵- کارگــردان ایتالیایی که در ســال ۱۹۱۲ م اولین فیلــم بلند با نام کجا 
می روی را ساخت.

جدول شماره 5285     

حل     جدول شماره 5284

آگهی تغییرات شــرکت سپهر آئین ادکان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۶۹۹۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۱۹۸۲۱ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸  تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ۱- ترکیب 
جدید اعضاء هیات مدیره شــرکت برای باقیمانده مدت تصدی 
مدیران تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ به شــرح ذیل می باشــد: آقای احمد 
متولی حقیقی به شماره ملی۰۶۳۸۲۷۰۱۰۳ خانم الهام کریمی 
به شــماره ملی ۰۹۳۳۳۱۹۳۷۱ خانم ستاره جوانمرد به شماره 
ملی۰۸۷۲۴۱۵۸۰۵ ۲ خانم فهیمه پور محمد به شــماره ملی 
۰۹۴۵۴۵۰۴۵۱ به ســمت بازرس اصلی و آقای علی فتح آبادی 
به شماره ملی ۰۹۳۸۸۶۶۵۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. ۳- روزنامه کثیراالنتشار 
مردم ساالری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری مشهد )۱۰۳۴۲۲۷(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مــدرک فارغ التحصیلی اینجانــب رحیم قاضی فرزند علی اکبر به شــماره 
شناســنامه ۴۵۶۹۹۶۰۵۸۸ صادره از سمنان در مقطع کارشناسی ناپیوسته 
رشــته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی سمنان با شماره ۲۰۹۷۱ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان به نشانی سمنان، کیلومتر ۵ جاده دامغان، 

مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ارسال نماید.

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

برابر رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری پردل برزشی فرزند علی در 
ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۰/۴۳ مترمربع قسمتی از پالک ۶۷ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در 
مشهد پشت میدان بار نوغان محبی ۲۰ پالک ۱۴ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه خزانه داری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 676:م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۵

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

برابر رای هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای مجید رمضان پور فرزند 
حسن در ششدانگ یک باب انباری به مساحت ۱۴۰/۲۳ مترمربع قسمتی از پالک ۸ و ۹ فرعی از ۷۸ اصلی بخش 
۹ مشهد واقع در خیام شمالی ۴۲ روبروی بازار گل خریداری از مالک رسمی آقای امیر مسعود رضا معتمدی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 672:م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۵

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

برابر رای هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای مجید رمضان پور فرزند 
حســن در ششــدانگ یک باب انباری به مساحت ۸۵/۹۳ مترمربع قســمتی از پالک ۹ فرعی از ۷۸ اصلی بخش ۹ 
مشــهد واقع در خیام شــمالی ۴۲ روبروی بازار گل خریداری از مالک رسمی آقای امیر مسعود رضا معتمدی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور ســند 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 اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. ۶۷۴ :م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰۸/۲۵

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )نوبت اول(
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید 
گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و 
گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای محمد آرام رحمتی نوره فرزند احمد تحت پالک۴۷۴ فرعی از ۵۱ اصلی بخش ده به 
مساحت۹۴/۶۰۰۹ مترمربع جز نسق زارعانه شماره ۲۱۷۶ دفتر ۱۶ سنندج بنام آقای حاج احمد احمدی به آدرس سنندج روستای 

نوره   16065:م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۸/۱۰ 
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۳۹۹/۸/۲۵ 

هیوا احمدیان– رئیس ثبت منطقه دو سنندج      

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای حسین سیف الهی به شماره ملی ۰۹۲۱۶۹۳۲۶۲به استناد اوراق استشهادیه جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی می باشند سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۹۴۶ فرعی از 
۶۵ اصلی بخش ۹ مشهد به علت سهل انگاری مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت پالک ثبتی 
فوق ذیل دفتر امالک الکترونیک ۱۳۹۹۲۰۳۰۶۲۷۱۰۰۰۳۹۶ ســند مالکیت بشماره ۷۹۶۵۷۶ ب ۹۸ بنام حسین 
سیف الهی صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خود میباشــد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل ســند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید، بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 393 م الف
  حمیدرضا افشار- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس

حمیدرضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد

حمیدرضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد

حمیدرضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد


