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ســردار رحیمی گفت: بحث جریمه خــودروی افراد فاقد 
ماســک با دوربین ها منتفی اســت و ماموران ما با چشــم 
رصد می کنند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سردار 
حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه 
گشت های مشترک پلیس، وزارت بهداشت، صنوف و ... در 
پی مصوبه و درخواست ستاد مقابله با کرونا در تهران ایجاد 
شده اســت، گفت: نزدیک به ســه هفته است که تذکر و 
ارشــاد و ... را شروع کرده ایم و حدود یک هفته هم هست 
که برخورد های جریمه ای با صنوف و خودرو ها نیز در کنار 
تداوم تذکر آغاز شــده و توامان ارشــاد و جریمه در حال 

انجام است.
وی بــا بیان اینکه ایــن موضوع ســامت جامعه در صدر 
ماموریت هــای اولویتی پلیس قــرار دارد، ادامه داد: تأمین 
امنیت توأم با سامت و تذکر به افرادی که دستورالعمل ها 
و مقــررات را رعایت نمی کنند و جان و ســامتی دیگران 
را نیز به مخاطــره می اندازند، در حال انجام اســت. طبق 
اعام ســتادملی مقابله با کرونا اســتفاده از ماســک از در 
منازل اجباری اســت و تمام شــهروندان باید آن را رعایت 
کنند.فرمانده انتظامــی تهران بزرگ با بیان اینکه تا کنون 
ده ها هزار تذکر داده شــده است، گفت: همچین خودرو ها 
و صنوفی کــه پروتکل ها را رعایت نکرده بودند هم جریمه 

و پلمب شدند.
رحیمی درباره اینکه ســرانجام جریمه عابران پیاده به کجا 
رسید نیز گفت: در مورد عابران پیاده فعا فقط بحث تذکر 

مطرح اســت و گشــتی های ما بیشــتر به این افراد تذکر 
می دهنــد و اعمال قانون و جریمه ای مطرح نیســت، البته 
همــان طور که قبا گفتیم افــراد داخل خودرو حتما باید 
ماسک بزنند و تنها خودرو های تک سرنشین به دلیل عدم 

اســتفاده راننده از ماسک جریمه نخواهند شد، در غیر این 
صورت به ازای راننده فاقد ماسک ۱۰۰ هزار تومان و به ازای 
هر مسافری یا سرنشینی که ماسک نداشته باشد، ۲۰ هزار 
تومان جریمه صادر خواهد شــد.وی درباره ساعات فعالیت 

گشــت های نظارتی و تیم های پلیس نیز گفت: استفاده از 
ماسک برای تمام ســاعات شبانه روز است و حضور پلیس 
و برخورد با تخلفات و جریمه ها نیز به شــکل شبانه روزی 

انجام خواهد شد.
فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ درباره اینکــه آیا امکان 
بازداشــت افراد به دلیل عدم اســتفاده از ماسک و رعایت 
نکردن دســتورالعمل ها نیز وجود دارد یا خیر گفت: بحث 
بازداشــت مطرح نیست و تنها تذکر و جریمه مطرح است.
به گفته رحیمی در مورد افراد سودجو، مجرمان، محتکران 
اقام بهداشتی و ... برخورد متفاوت است و حتما بازداشت 
خواهند شد.فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد اینکه آیا 
خودروی افراد فاقد ماســک با دوربین هم جریمه می شود 
یا خیر، گفت: بحث دوربین ها منتفی اســت و ماموران ما با 

چشم این موضوع را رصد می کنند.
وی دربــاره رعایت دســتورالعمل ها در ناوگان حمل و نقل 
عمومی و به خصوص اتوبوس ها نیــز گفت: در مترو که از 
ورود افراد فاقد ماســک جلوگیری می شــود، در اتوبوس ها 
نیز به افراد فاقد ماســک تذکر داده می شود و عاوه بر آن 
اباغ کردیم که ماموران به صورت رندومی اتوبوس ها را نگه 
داشته و تذکر بدهند. در این بین بحث پیاده کردن مسافر 
مطرح نیست و تنها تذکر است.رحیمی اضافه کرد: در تمام 
این موارد، ماموران پلیس اقدام به توزیع رایگان ماسک در 
میان شهروندان و به خصوص افرادی که امکان خرید و تهیه 

ماسک را نداشته باشند نیز کرده اند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

جریمه خودروی افراد فاقد ماسک با دوربین ها منتفی است
سارقان گردنبند علی دایی دستگیر شدند

منبــع آگاه در پلیس آگاهی اعام کرد: ســارقان گردنبند طای علی دایی 
دســتگیر شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یک منبع آگاه در پلیس 
آگاهی گفت: روز شــنبه ماموران پلیس آگاهی سارقانی را دستگیر کردند که 
آنان اعتراف کردند گردنبند طای علی دایی را نیز به سرقت برده اند. بنابراین 
گزارش حوالی ســاعت ۱۸ عصر روز چهارشــنبه ۸ آبان علی دایی به همراه 
فرزندش در حال خروج از دفتر کارش در خیابان آصف بود که ناگهان دو فرد 

موتورسوار به او نزدیک شدند و گردنبند او را به سرقت بردند.

تخریب ساختمانی در حکیمیه تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره جزئیات حادثه تخریب 
ساختمانی در حکیمیه تهران توضیحاتی داد.جال ملکی سخنگوی سازمان 
آتش نشانی شــهرداری تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار 
کرد: ســاعت ۱۱:۳۷ ظهر دیروز یک مورد حادثه تخریب ســاختمان درحال 
بازســازی در محله حکیمیه خیابان خرم پگاه به سامانه ۱۲۵ اعام شد. او با 
بیان اینکه بافاصله دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شد، گفت: آتش نشانان 
در مدت زمان سه دقیقه به محل می رسند و مشاهده کردند در یک ساختمان 
دو طبقه قدیمی که در حال تخریب بود، ســقف طبقه همکف تخریب شده 
اســت.ملکی افزود: یکی از کارگران زیر حجم آوار گرفتار شــده بود و آتش 
نشــانان با احتیاط کامل آواربرداری را آغاز کردند و با پیکر فوت شــده یک 
مرد ۲۱ ســاله تابع کشور افغانســتان مواجه شدند و آن را به عوامل اورژانس 

تحویل دادند.

آفرودبازان کویر مرنجاب در دام پلیس
تحقیقات قضایی در خصوص عامان تلف شدن کل وحشی در کویر مرنجاب 
آغاز شــد و عامل اصلی در همان ســاعت اولیه خود را تسلیم کرد.به گزارش 
رکنا،  دادســتان عمومی و انقاب آران و بیدگل از آغاز تحقیقات در خصوص 
عامان تلف شــدن کل وحشــی در کویر مرنجاب با تشکیل پرونده قضایی 
خبر داد. در پی انتشــار فیلمی از تعقیب یک کل توسط آفرودبازان در کویر 
مرنجاب استان اصفهان که نهایتا به از نفس افتادن و مرگ حیوان نگون  بخت 
می انجامد، ســید محمد جوادی، دادستان عمومی و انقاب آران و بیدگل از 
آغاز تحقیقات در خصوص عامان تلف شدن کل وحشی در کویر مرنجاب با 
تشکیل پرونده قضایی خبر داد و گفت: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی 
مبنی بر تعقیب یک رأس کل وحشی در کویر مرنجاب با خودروی آفرود که 
منجر به تلف شــدن آن شد، دستور قضایی در خصوص تعقیب کیفری عامل 
یا عامان این موضوع صادر شــد.وی افزود: در همان ساعات اولیه انتشار این 
کلیپ عامل اصلی این حادثه خود را به اداره کل محیط زیست معرفی کرد و 
پس از اعزام وی به دادســرا تحقیقات مقدماتی آغاز شد.وی خاطرنشان کرد: 
بدیهی اســت پس از انجام تحقیقات و صدور قــرار قانونی این پرونده جهت 

صدور حکم و تعیین مجازات به دادگاه ارسال خواهد شد.

واژگونی پراید در خیابان آزادی
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران از واژگونی یک دستگاه سواری پراید 
در خیابــان آزادی و فوت راننده آن خبر داد. ســرهنگ احســان مومنی در 
گفت وگو با میزان گفت: بامداد روز یک شــنبه در پی اعام مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ مبنی بــر یک فقره واژگونی پراید در محور  یادگار به شــمال 
ابتدای خیابان آزادی به شــرق، بافاصله گشت تصادفات به همراه نیرو های 
امدادی به محل حادثه حاضر شدند.وی افزود: با حضور ماموران در محل و در 
بررســی های اولیه مشخص شد که یک دستگاه سواری پراید به علت سرعت 
غیر مجاز واژگون شده است.رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت تصریح 
کرد: در این حادثه متاسفانه راننده پراید به علت شدت ضربه وارده در صحنه 
واژگونی فوت کرده اســت.وی گفت: کارشــناس پلیس راهور علت حادثه را 
عدم ناتوانی راننده در کنترل وســیله نقلیه ناشــی از تخطی از سرعت مجاز 

اعام کرده اند.

اخبار کوتاه

پلیــس فتا آذربایجان غربی در خصــوص »کاهبرداری با 
عنوان جریمه راهنمایی با کد اســتفاده نکردن از ماسک« 
هشــدار داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، 
رئیــس پلیس فتا آذربایجان غربی ضمن اشــاره به صحت 
نداشــتن تصویری که  در فضای مجازی با عنوان »جریمه 
راهنمایی اســتفاده نکردن از ماســک« منتشر شده است، 
نســبت به هرگونه کاهبرداری با این عنوان هشــدار داد.

او افزود: این تصویر که به صورت گســترده در شبکه های 
اجتماعی دســت به دست می شود با نرم افزار های ویرایش 
عکس دســت کاری شده و با کمی دقت، به راحتی می توان 

متوجه تقلبی بودن آن شد.
ســرهنگ نصرتی اضافه کرد: ممکن اســت شــهروندان 
پیام هایی مبنــی بر »پرداخت جریمه اســتفاده نکردن از 
ماســک« را دریافت کنند؛ این پیام ها که توسط مجرمان 
ســایبری تهیه و ارسال می شود، حاوی لینک های آلوده ای 
هستد که با کلیک کاربر بر روی آن ها به درگاه بانکی جعلی 
هدایت شده و اطاعات حساب بانکی وی به سرقت می رود.

ایــن مقام انتظامی گفت: فضای مجازی به گونه ای اســت 
که در آن شــاهد حضور افرادی با اهداف مغرضانه هستیم 
که با سوءاســتفاده از جو روانی جامعــه، این گونه تصاویر 

دســت کاری شده را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و 
ســعی در تشویش اذهان عمومی، افزایش نا امیدی و ایجاد 
نارضایتی در شهروندان را دارند.سرهنگ اکبر نصرتی بیان 
داشــت: عموم مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه 
مورد مشکوک ضمن مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir موضــوع را در قســمت مرکز 

فوریت های سایبری ثبت کنند. 
پلیس فتــا آذربایجــان غربی ادامــه داد: شــهروندان به 
پیامک هایی که از سوی شماره های ناشناس ارسال می شود 
توجه نکننــد و از کلیک بر روی هرگونه لینکی که در این 

پیام ها وجــود دارد، خودداری کنند، پیامک های جریمه از 
سامانه های رسمی پلیس راهور ارسال می شود، به شایعات 
منتشر شده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی توجه 
نکنید، شــهروندان برای اطــاع از آخرین مصوبات کمیته 
ملی کرونا به رسانه ها و سایت های معتبر و رسمی مراجعه 
کنند، کاهبرداران با هدایت کاربران به درگاه های پرداخت 
جعلی اقدام به ســرقت اطاعات بانکی و برداشت غیرمجاز 
از حســاب آن ها می نمایند، شــهروندان توجه کنند تنها 
سرشماره ۹۸۱۱۰۱۲۰۲۰ به عنوان پیامک استفاده نکردن 

از ماسک پلیس راهور معتبر است.

رئیس کانتری ۱۰۲ پاسداران از دستگیری ۳ سارق مسلح که قصد داشتند از 
مهدکودکی تعطیل سرقت کنند، خبر داد.به گزارش ایلنا، سرهنگ »محمدرضا 
ملکوتی« گفت: صبح نهم آبان ماه، خبری از مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ مبنی 
بر اینکه راننده و دو سرنشــین یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۶ قصد سرقت 
از مهد کودکی را دارند، بافاصله گشــت انتظامی کانتری ۱۰۲ پاسداران برای 
بررسی موضوع به نشــانی اعامی اعزام شدند.وی تصریح کرد: با حضور گشت 
خودرویی کانتری ۱۰۲ پاسداران به نشــانی اعامی ماموران اعزامی مشاهده 
کردند، راننده و دو سرنشــین یک دستگاه خودروی پژو۲۰۶ با استفاده از دیلم 

در حال تخریب در ورودی یک مهد کودک هستند.

این مقام پلیســی با اشاره به اینکه سارقان با مشاهده گشت انتظامی قصد فرار 
از محل داشتند، گفت: دستور توقف و ایست صادر و یکی از سارقان که خود را 
در حله محاصره ماموران دید با استفاده از ساح گرم به سمت ماموران یک تیر 
شلیک که ماموران گشت کانتری موفق شدند در یک عملیات پلیسی متهمان 

را خلع ساح کنند.
کانتر محله پاســداران با بیان اینکه در این عملیات هر سه متهم دستگیر و به 
همراه خودروی همراه به کانتری انتقال یافتند، افزود: متهمان ۴۰ تا ۴۵ ساله 
بــه جرم ارتکابی در کانتری اعتراف و برای تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفتند.

»جریمه راهنمایی استفاده نکردن از ماسک« شگرد جدید کالهبرداران

سرقت مسلحانه از مهدکودک تعطیل در پاسداران

افقی:
۱- سردار شــجاع و برادر شهید 
امام حســین در صحرای کربا- 

سنگ آسیاب
۲- نوعی جغد که به آن شباهنگ 
هم می گویند- پر و انباشــته- از 

شهرهای استان زنجان
۳- تکرار حرف- از نواحی شمالی 
با  فرانسوی  موسیقی دان  تهران- 

اثر معروف حلقه نیلبوگ
۴- بــه ســه شــب آخــر مــاه 
می گوینــد- یکــی از پنج کتاب 
اصلی اوستا- قرار دادن، گذاشتن

۵- پایتخت پرو- میوه ای اســت 
شبیه به سنجد- خانه ، منزل

۶- درخــت بی بــر- هــر یک از 
حجــرات داخل خانــه- متقی و 

پرهیزگار
روســیه-  کشــور  در  رودی   -۷
ســرگردان و نامشــخص بــودن 

وظیفه
۸- نفی عربی- از فنون کشــتی- 

زین ولگام اسب- موضوع اصلی
۹- نظریه پرداز- از آن پس

۱۰- از اجــزای بنیــادی داخل 
هســته اتم- خودسر که به جمع 

توجه ندارد- شرم، آزرم
حاکــم،  نخوانــده-  درس   -۱۱

فرمانروا- بنیاد
۱۲- با ارزش- گشتاور- متعصب و با حمیت

۱۳- خواندن اشعار درباره اهل بیت- حیوانات وحشی- آخرین توان
۱۴- پاره ای از زمان- پیراهن ســفید و گشــاد تا زانو- لوله خمیده برای 

جلوگیری از ورود بوی بد چاه به داخل ساختمان
۱۵- گرداگرد دهان قرار دارد- اثری جامع از استاد دهخدا.

عمودی:
۱- از آثار معماری زیبای شــیراز بازمانده از عهد زندیه- 

بی ارزش
۲- قبله مائک که در آســمان چهارم واقع است- کالبد 

شناسی- خدا
۳- مولد زردشــت بنا به اوستا- از شــرکت های کره ای 

تولید کننده لوازم برقی- غذایی از بادنجان
۴- ســبکی در فلســفه که بنیان گذار آن اگوست کنت 

بود- آقا، ارباب- ازدواج کردن مرد
۵- کمتــر- نوعی اجاق که با اســتفاده ازامــواج الکترو 

مغناطیس پخت و پز می کند
۶- گروه عزاداران مذهبی- بصیر- انگشت بزرگ

۷- روغن براق کننده چرم- گاو مقدس مصریان باستان- 
تکیه دادن 

۸- تخم مرغ فرنگی- انتقال دهنده- پدر از دســت داده- 
عامت مفعولی

۹- ظرف آبخوری- اکنون- سیاه گون، تیره رنگ
۱۰- نیستی- جرم فلکی- نوبت و دور ورزشی

۱۱- از شهرهای استان گلستان- حیوان نجیب به زبان 
پهلوی

۱۲- آشــیانه پرندگان – قبوالندن مطلبی به کســی- 
ثروتمندان، توانگران

۱۳- الحق- شومی- شکوه و بزرگی
۱۴- نفس دردمند- از مفصل خارج شــدن اســتخوان دســت یا پا- الهه 

زیبایی در یونان باستان
۱۵- معروف و مشهور- مربی بین المللی فوتبال ایران.

جدول شماره 5287     

حل     جدول شماره 5286

آگهی فقدان سند مالکیت

با  با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی  نظر به اینکه خانم عفت ایزد خواه کرمانی اصالتا 
و درخواست  تهران  دفترخانه 1588  ذیل شماره 99/6/12-5772  امضا شده  گواهی  استشهادیه  تسلیم 
ماده  اجرای  در  مراتب  است  نموده  را  مالکیت  سند  المثنی  سند  صدور  تقاضای   99/6/12-11935 وارده 
120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت : عفت 
ایزدخواه کرمانی – ششدانگ شماره پالک 3744/2344 علت گم شدن جابجایی خالصه وضعیت مالکیت: 
مفروز  تفکیکی   5 قطعه  پالک 3744/2344  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  کاداستری ششدانگ  سند 
انباری قطعه 13  3744/58 بخش 3 به مساحت 53/84 متر مربع واقع در شمال غربی طبقه 2 بانضمام 
و پارکینگ قطعه 11 نبام عفت ایزد خواه کرمانی ثبت و با شماره های چاپی 200743 صادر گردیده است 
سپس برابر اسناد رهنی شماره 10053 و10054-94/9/28 دفتر 912 تهران در رهن بانک ملت شعبه خردمند 
شمالی قرار گرفته است که موافقت بانک طی نامه شماره 6314/220-99/7/27 اعالم گردیده است لذا با 
توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.
15282 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه مژگان ابراهیمی اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی باتسلیم استشهادیه 
گواهی امضا شده ذیل شماره 18130 و18129-99/6/5 دفترخانه 548 تهران و درخواست وارده 16258-
99/7/21 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت به شرح زیر آگهی میگردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: مژگان ابراهیمی – ششدانگ 
شماره پالک 3927/738 علت گم شدن جاماندن در وسیله نقلیه عمومی خالصه وضعیت مالکیت: سند 
از  مفروز  تفکیکی   7 قطعه   3927/738 پالک  آپارتمان  دستگاه  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالکیت 
3927/193 بخش 3 به مساحت 102/55 متر مربع واقع در شمال طبقه 1 بنام مژگان ابراهیمی ثبت و با 
شماره های چاپی 379334 صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
معامله کرده که در قسمت  آگهی  مورد  به ملک  تا هرکس نسبت  اعالم  مراتب  المثنی  درخواست صدور 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15281 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش

اگهی اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی
 نظر به اینکه سازمان ملی زمین مسکن از مالکین ششدانگ پالک ثبتی1097فرعی از 18 اصلی و 745 
و728 فرعی از 19 اصلی و 1105 و 1599 فرعی از 20 اصلی واقع در بخش 11 تهران رودبار قصران تقاضای 
صدور سند مالکیت کاداستر) تک برگی( نموده با توجه به اینکه سند مالکیت اولیه فاقد مساحت طول ابعاد 
می باشد و صدور سند مالکیت پالک بصورت تک برگی با درج طول و ابعاد ومساحت ) کاداستری( صورت 
می گیرد لذا در صورت اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده 12 قانون حد نگار جهت بازدید 
محل و تهیه نقشه از محدوده پالک مذکور دوشنبه مورخ 99/8/12 ساعت 10 صبح تعیین وقت شده است 
اطمینان  مالکین مشاعی پالک فوق می رساند جهت حصول  مالکین مجاور و سایر  به اطالع  بدینوسیله 
از عدم تضییع حقوق با در دست داشتن اصل سند مالکیت در روز موعد در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند تا برابر مقررات اقدام الزم معمول گردد. ضمنا عدم حضور مانع از ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.

15279رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فشم – نجفی بانه 

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت 

 آقای اشکان مستقیمی وکالتا برابر وکالتنامه شماره های 22271 مورخ 1398/9/18 دفترخانه 806 تهران و 
59142 و59143 مورخ 1398/9/18 دفترخانه 564 تهران با تسلیم استشهادیه گواهی شده شماره 27631 مورخ 
1398/5/30 دفتر اسناد رسمی شماره 140 تهران طی درخواست وارده 19618-98 مورخ 1398/6/2 با اعالم اینکه 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 176 متر مربع به پالک 35305 فرعی از 4476 اصلی ذیل امالک 
855 صفحه 199 ثبت 127680 به چاپی شماره 054281 صادر وتسلیم گردید سپس مع الواسطه برابر سند انتقال 
شماره 97522 مورخ 1370/9/27 دفترخانه 11 تهران به خانم مهین محمد زاده منتقل گردید و برابر دادنامه حصر 
وراثت به شماره 9809970330100700 صادره از شعبه 2301 مجتمع شماره 24 شورای حل اختالف تهران مالک فوت 
و وراث حین الفوت عبارتند از فریدون ، صدیقه، شهال فرزندان واسماعیل همسر شهرت همگی عمید زاده می باشد 
متعاقبا برابر گواهی حصر وراثت به شماره 789 مورخ 1389/4/26 شورای حل اختالف حوزه 234 مجتمع شماره 
، فریدون  از شهال، علی  الفوت ایشان عبارتند  نیز فوت نموده که وراث حین  24 تهران آقای اسماعیل عمیدزاده 
عمید زاده فرزندان و برابر گواهی حصر وراثت به شماره 98000994 مورخ 1395/10/18 قاضی شورای حل اختالف 
و زهرا و محمد علی  از سکینه شوشتری همسر  ایشان عبارتند  نیز فوت که وراث  آقای علی عمیدزاده  تهران   7
عمیدزاده فرزندان متوفی می باشند و برابر گواهی حصر وراثت به شماره 874 مورخ 1383/8/3 ریاست شعبه 34 
دادگاه عمومی حقوقی تهران خانم صدیقه عمیدزاده نیز فوت که وراث ایشان عبارتند از پیام، محمد علی پژمان 
خرمی فرزندان و اسماعیل عمیدزاده پدر متوفی می باشد در قید رهن نمی باشد به علت جابجایی مفقود گردیده 
و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی 
80/11/8( مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا 
مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه نگردد طبق مقررات 

وتشریفات اداری ، المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
15280 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی – محمدی واال 

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

 بدینوسیله به منیر بیاتین به نشانی شریعتی ظفر خ اطلسی خ 15 پالک 96ط4 ابالغ می شود بانک توسعه 
تعاون جهت وصول طلب خود به مبلغ 3/036/023/872 ریال تا تاریخ 97/2/9 طبق مقررات به موجب 
اسناد رهنی شماره 24093 و25854 تنظیمی دفترخانه شماره 493 تهران علیه شما اجراییه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9703146 در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما به 
شرح متن سند فوق شناخته نشده وآدرس فعلی شما نیز برای این اجرا مشخص نمی باشد لذا طبق ماده 
18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی 
ننمائید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته 

و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
15278 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران – فردوسی زاده نائینی 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ستاک سبز تیدا 
درتاریخ 1399/08/11 به شماره ثبت 567768 به شناسه ملی 14009550123 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های 
آموزشی درخصوص کشاورزی امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران 
، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله یوسف آباد ، خیابان ابن سینا ، خیابان 19/1 ، پالک 19 ، طبقه اول کدپستی 1433814711 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم الهام توسلی به 
شماره ملی 0015294897 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مهریار شاملو به شماره ملی 4560130515 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم الهام توسلی به شماره ملی 0015294897 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهریار شاملو به شماره ملی 4560130515 و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مهریار شاملو 
و الهام توسلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1036437(

 آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9808491 ) خودرو(

سواری  خودروی  دستگاه  یک  ششدانگ  فوق  بایگانی  شماره  به  اجرایی  پرونده  موجب  به   
شاسی  شماره  متالیک   – ای  نقره  رنگ   1395 مدل  سواری  کاربری   TONDAR90A تیپ  رنو  سیستم 
 2 محور  تعداد  بنزین  سوخت  نوع   100016216RR024627 موتور  شماره   NAALSRBYWGA518510
به  متعلق   73 م   381-99 ایران  انتظامی  شماره  به   4 سیلندر  تعداد   4 چرخ  تعداد  نفر   5 جمعا  ظرفیت 
آقای امیررضا نادری ) مدیون( برابر نامه شماره 13/19/9938884 مورخ 1399/3/18 مرکز شماره گذاری 
پلیس راهور ناجا خودروی مذکور بازداشت و برابر نامه شماره 13/19/9960690 مورخ 1399/4/15 مرکز 
در  مذکور  990012533 خودروی  به شماره  پارکینگ  قبض  موجب  به  و  ناجا  راهور  پلیس  گذاری  شماره 
تاریخ 1399/5/6 در پارکینگ شیشه مینا توقیف گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
وارده به شماره 15027418 مورخ 1399/6/15 توصیف خودرو عبارت است از اینکه خودروی فوق دارای 
زدگی ومالیده گی و تصادفی در قسمت عقب راست گلگیر و عقب چپ گلگیر عقب دارد که عینا مشهود 
ومعلوم است نیاز به صافکاری و نقاشی دارد دو حلقه الستیک چرخ های جلو سالم و در حد صفر هستند 
سپر جلو نیاز به تعمیر جزئی دارد در اثر تابش آفتاب به بدنه و سقف دورتادور رنگ رفتگی دارد و ارزش 
خودروی مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و سایر مشخصات و قیمت روز در بازار طبق 
نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/350/000/000 ریال ) دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال 
( ارزیابی شده که برابر درخواست بستانکار وارده به شماره 15027418 مورخ 1399/6/5 خودروی مذکور 
دارای بیمه نامه تا تاریخ 1400/2/1 می باشد ودر روز چهارشنبه مورخ 99/9/5 از ساعت 9 الی 12 در محل 
پارکینگ شیشه مینا به نشانی تهران کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج بلوار شیشه مینا بلوار ولیعصر از طریق 
مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 2/350/000/000 ریال ) دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون 
ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد مزایده حضوری است و شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار 
و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود 
و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 

مزایده تجدید می گردد این آگهی پس از تایید نهایی فرایند مزایده و ارسال آگهی در 
سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی است تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/8/17

15275 ریس اداره پنجم اجرای ثبت و اسناد – علی نژاد 
آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای آرموند یدگریان هفتوانی با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
حسب  و  تهران   29 دفتر   99/6/31 مورخ   79875 و   79876 شماره  به  شده  امضا  گواهی  استشهادیه 
درخواست وارده 139985601151012180 مورخ 99/7/6 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده 
است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک 
/ مالکین: آرموند یدگریان هفتوانی میزان مالکیت : ششدانگ رهن به موجب سند رهنی 97/10/5-112144 
دفترخانه 340 در رهن بانک صادرات ایران شعب شرق تهران می باشد شماره پالک فرعی:43828 اصلی 
48 مفروز 35421 واقع در بخش 11 تهران علت گم شدن جابجایی وسایل خالصه وضعیت مالکیت: سند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان ) طلق( به شماره قطعه 1 تفکیکی واقع در طبقه 1 به مساحت 
53/05 متر مربع به شماره فرعی 43828 فرعی از 48 مفروز از 35421 واقع در بخش 11 تهران ذیل ثبت 
دفتر الکترونیک 139720301151017938 و شماره چاپی 423366 سری ج سال 96 ثبت صادر و تسلیم 
گردیده است اینک با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب 
اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید 
تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15273 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک لویزان – علیزاده 

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت 

مورخ  و18367   18366 شماره  گواهی شده  استشهادیه  تسلیم  با  ئی  قلعه  درخسان  فرزان  آقای   
مورخ 1399/7/23  وارده 99-20285  درخواست  تهران طی  رسمی شماره 489  اسناد  دفتر   1399/7/9
با اعالم اینکه سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 47/90 متر مربع واقع 
در طبقه دوم قطعه دوم تفکیکی به انضمام پارکینگ شماره یک تفکیکی و انباری شماره یک تفکیکی به 
پالک 488 فرعی از 3931 اصلی مفروز و مجزی شده از 171 ذیل دفتر امالک الکترونیک به چاپی شماره 
724227 ه/98 صادر و تسلیم گردید و برابر سند شماره 135246 مورخ 1399/5/8 دفترخانه 329 تهران 
در رهن بانک کارآفرین قرار گرفت به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
پالک مذکور را نموده است علیهذا در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی 80/11/8( مراتب در 
یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را 

ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری ، المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
15277 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی – محمدی واال 

آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای داریوش صالح جهرمی وکالتا به شرح وکالتنامه شماره 443-99/2/23 دفتر حفاظت واشنگتن 
برابر اصل دفترخانه شماره 1630 تهران با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد اگهی با تسلیم استشهادیه 
وارده 99/7/9-14983  ودرخواست  تهران   1630 دفترخانه  و99/7/6-5716   5715 ذیل شماره  امضا شده  گواهی 
نامه قانون ثبت به شرح  المثنی سند مالکیت را نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین  تقاضای صدور سند 
زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: ابوالقاسم صالح جهرمی – ششدانگ شماره پالک 
:3934/118 علت گم شدن اسباب کشی خالصه وضعیت مالکیت : سند کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی پالک 3934/118 قطعه 1 تفکیکی مفروز 3934/17 بخش 3 به مساحت 55/99 متر مربع واقع در طبقه اول 
بنام ابوالقاسم صالح جهرمی ثبت و با شماره های چاپی 381240 و دفتر امالک 1269 و صفحه 338 ثبت صادر گردیده 
است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15276 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای مسعود عسگری با وکالت آقای احمد عمرانی چوندزق برابر وکالت نامه های شماره 2007 مورخ 
85/8/29 دفترخانه 928 و8166 مورخ 85/6/2 دفترخانه 650 تهران با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق 
به شماره شناسنامه 13990215032100394 دفترخانه 1290 تهران مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 64/75 متر مربع به پالک 14598 فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 226 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران که ذیل ثبت 169780 دفتر 1061 صفحه 81 بنام مسعود عسکری ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 925399 صادر وتسلیم گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 8637 مورخ 83/11/14 
دفترخانه 459 تهران به آقای مسعود عسکری انتقال گردید و سپس برابر صورت مجلس تفکیکی شماره 24546 
مورخ 85/5/14 به 4 دستگاه آپارتمان و 2 واحد پارکینگ تفکیک و آپارتمان های اول الی سوم و 2 واحد پارکینگ 
به اشخاص غیر منتقل و آپارتمان قطعه 4 تفکیکی باقی مانده به علت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در 
یک روزنامه کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به 
انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از 
رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی 
شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی 

تسلیم خواهد گردید.
15274 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران – جشان 


