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پسر جوانی که متهم اســت پس از درگیری 
با پــدرش او را از بالکن پرت کرده و کشــته 
اســت در دادگاه کیفری اســتان تهران منکر 
این اتهام شــد.به گزارش رکنا ، رسیدگی به 
این پرونده از یکســال پیش با خبر ســقوط 
مرگبار مرد میانســالی به نام سیروس از طبقه 
سوم خانه اش آغاز شد.مأموران پس از حضور 
در محل و تحقیقات اولیه متوجه شــدند که 
وی پیش از ســقوط با یکی از پسرانش به نام 
سهراب درگیر شــده است. البته سهراب ادعا 
می کرد که پدرش خودکشی کرده است با این 
حال مادرش به مأموران گفت: همسرم پس از 
درگیری با سهراب از طبقه سوم به پایین پرت 
شده و او عامل قتل سیروس بوده است. پسرم 
در طبقه پایین خانه ما زندگی می کند و مدام 

با پدرش بحث و جدل داشتند. 
چند ســاعت قبل از این اتفاق آنها باهم دعوا 
کردند و پس از آن صــدای افتادن چیزی به 
داخل حیاط را شــنیدم که وقتی از پنجره به 
پایین نگاه کردم دیدم همســرم سیروس در 
حالی که خون زیادی از او رفته بود در وســط 

حیاط افتاده است.
با این اظهارات سهراب بازداشت شد و تحقیقات 
تکمیلی نشان می داد که علت درگیری پدر و 
پسر بر سر خرید یک گوشی همراه گرانقیمت 
بوده. ســهراب مدتی قبل از حادثه از پدرش 
پول گرفته و گوشــی گرانقیمتی خریده بود 
اما وقتی پدرش متوجه ماجرا شد با او درگیر 
شده است. سهراب نیز مدتی بعد همان گوشی 
گرانقیمت را به مبلغ بســیار کمی فروخته و 
همین موضوع موجب عصبانیت بیشتر پدرش 
شــده و به همین خاطــر در خانه اش را قفل 
کرده تا سهراب نتواند به خانه شان رفت و آمد 
کند و این مســأله باعث دلخوری و عصبانیت 
ســهراب و در ادامه کشمکش میان آنها شده 
است.در ادامه بررســی صحنه جرم حاکی از 
آن بود که حفــاظ میله ای بلند تراس مانع از 
خودکشی بوده و به نظر می رسد که فردی او 

را به پایین پرت کرده است. 
ضمن اینکه تن پیمایی انجام شده روی متهم 
نیز نشان داد که پیش از مرگ جدال فیزیکی 
داشته است. مســتندات و شواهد موجب شد 

تا دادسرا ســهراب را مجرم تشخیص داده و 
پرونده اش با کیفرخواست قتل عمد به شعبه 
2 دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شود. 
در جلسه رســیدگی به این پرونده اولیای دم 
که خواهــر و برادر متهم بودند نســبت به او 
اعالم گذشت کردند.ســپس متهم در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: من منکر درگیری با پدرم 
نیستم، اما هرگز راضی به مرگ او نبودم. من 
پدرم را دوســت داشتم. درست است که هیچ 
وقــت احترامی بین ما نبود امــا من پدرم را 

نکشتم.
ما همیشــه ســر پول با هم بحث و درگیری 
داشتیم. آن روز هم وقتی به خانه پدرم رفتم 
و دیــدم در خانــه را به روی مــن قفل کرده 
عصبانی شدم و داد و فریاد کردم، پدرم در را 

بازکرد و ما باهم درگیر شدیم. 
ولی پس از دقایقــی من به واحد خودم رفتم 
و چنــد لحظه بعد هم با صــدای جیغ مادرم 
متوجه شــدم که پدرم خودکشی کرده است.
پس از اظهارات متهم، قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند.

کشف محموله یک ُتنی گوشت غیربهداشتیخرید گوشی موبایل انگیزه قتل پدر شد
 در چیتگر

سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف بیش از یک تُن گوشت 
گوسفندی غیربهداشــتی در غرب تهران خبر داد.سرهنگ کیومرث حسنوند 
در گفت وگو با ایســنا، در این باره گفــت: مدتی قبل ماموران کالنتری چیتگر 
از طریق منابــع خبری و اطالعاتی از ورود محموله غیرمجاز گوشــت با خبر 
شــده و رسیدگی به موضوع را درســتور کار خود قرار دادند.وی با بیان اینکه 
در تحقیقات تکمیلی صحت گــزارش واصله مورد تایید قرار گرفت، ادامه داد: 
درجریان این تحقیقات مشخص شد که فردی مقادیر زیادی گوشت را از یکی 
از شــهرهای اطراف تهران خریداری کرده و قصد انتقال و فروش آن به تهران 
را دارد، امــا در این خصوص هیچ گونه هماهنگی با نهادهای بهداشــتی انجام 
نشده است.سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به هماهنگی 
میــان ماموران پلیس و مقام قضایی گفت: مامــوران در عملیاتی بیش از یک 
تُن گوشت گوســفندی غیربهداشتی و قاچاق را که در شرایط بسیار بدی هم 
نگهداری می شد، کشف و در اختیار مقامات بهداشتی قرار دادند. همچنین یک 
نفر را نیز در این خصوص دستگیر کردند.حسنوند با بیان اینکه در بررسی های 
انجام شــده از سوی نهادهای بهداشتی مشخص شــد که این گوشت ها فاقد 
شرایط الزم برای مصرف است، اظهارکرد: در همین راستا نیز محموله یک تُنی 
گوشت ها امحا شد.به گفته وی، برای متهم دستگیر شده نیز پرونده ای تشکیل 

شده واین فرد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

جریمه ۵۱ هزار خودرو در محدودیت های شبانه
نیروی انتظامی با انتشار گزارشی از عملکرد شش روزه پلیس در محدودیت های 
کرونایی از ارســال بیــش از 2۱۹ هزار پیامک به راننــدگان خاطی و جریمه 
۵۱ هــزار خودرو در محدودیت های شــبانه خبر داد.به گزارش ایســنا، پایگاه 
اطالع رســانی نیروی انتظامی با انتشــار آمار عملکرد معاونــت عملیات ناجا، 
عملکرد نیروی انتظامی را در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا 
از اول آذرماه جاری تا ششــم آذر به مدت شــش روز را تشریح کرد که بر این 
اساس، ۱۰ هزار و ۸۹2 نفر نیرو در این طرح به کار گرفته شده اند. همچنین در 
۱۹۴۸ نقطه نیروی های پلیس مســتقر شده که ۶۶ میلیون و ۵22 هزار و۶۹۴ 
دســتگاه خودرو در این مدت تردد داشتند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۳۳ درصد کاهش نشــان می دهد.همچنین پلیس در این شش روز، ۳۴۶ هزار 
و ۱۵۰ مرتبه از  صنوف مختلف بازدید کرده اســت و این در حالی است که به 
۱۹۳هزار و ۷۰۱  صنف تذکر داده و تخلف آنها را صورت جلســه کرده اســت 
و نســبت به پلمب ۱۱هزار و ۹۴۱  واحد صنفی متخلف نیز اقدام کرده است.
براســاس این گزارش، پلیس در این شش روز ۶۹۵هزار و ۱2۹ تذکر لسانی به 
رانندگان خودرو داشــته و 2۷۹ هزار و ۱2 خودرو را نیز عودت داده اســت.به 
گزارش ایســنا، در این گزارش آمده است که پلیس در اعمال طرح محدودیت 

تردد شبانه ۵۱هزار و ۹۵۶خودرو را جریمه کرده اند.

آتش سوزی کارگاه مواد نفتی در جاده ورامین
ملکــی درباره جزئیات حادثه آتش ســوزی در یک کارگاه تولید مواد نفتی در 
ورامین توضیحاتی داد.جالل ملکی ســخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات آتش سوزی در 
یک کارگاه تولید مواد نفتی در جاده ورامین اظهار کرد: در ساعت ۸:۵۰ صبح 
دیروز آتش سوزی یک کارگاه تولید مواد نفتی در جاده ورامین به سامانه ۱2۵ 
آتش نشانی شهرداری تهران اطالع داده شد که سریعا خودرو های دو ایستگاه 

آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه کارگاهی به مساحت 2۵۰۰ متر بود که چند مخزن مواد 
نفتی با گنجایش ۳۵۰۰ لیتر در آنجا وجود داشــت که دچار آتش سوزی شده 
بود که حجم آتش ســبب شــده بود که تا 2۰۰ متر از اطراف مخزن شعله ور 
شود.سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه آتش نشانان 
در ساعت ۹:۵۴ موفق به اطفای کامل حریق شدند، تصریح کرد: در این حادثه 
یک کارگر از ناحیه سر و صورت دچار آسیب شده بود که برای درمان در اختیار 

نیرو های امدادی قرار گرفت.

اخبار کوتاه

ســرهنگ کارآگاه حیدر گودرزی رئیس پایگاه نهم پلیس 
آگاهی تهران از دســتگیری یکی از ســارقان باند ۴ نفره 
زورگیر در باشــگاه بدنســازی خبر داد و گفت: دستگیری 
کلیه اعضای این باند در دســتور کار قرار داد.  به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی 
تهران گفت: اواخر شــهریور ماه ســال جاری پرونده ای با 
موضوع سرقت به شیوه زورگیری در کالنتری ۱۳۱ شهرری 
تشکیل و با دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی به 

پلیس آگاهی ارجاع شــد.وی عنوان کرد: شاکی که جوانی 
2۷ ســاله و ساکن شهرری بود به پایگاه نهم پلیس آگاهی 
مراجعه و اظهار داشت، ساعت ۷ بعد از ظهر بیست و ششم 
شــهریور ماه در حال تمرین در باشگاه بدنسازی بودم که 
۴ جوان قوی هیکل وارد باشــگاه شدند و پس از تهدید و 
ارعاب، مرا به بیرون از باشــگاه کشاندند و با ضرب و شتم 
سوار بر خودرو کردند و در ادامه با گرفتن رمز کارت بانکی 
ام مبلغ ۵ میلیون تومان ســرقت و ســپس در بیابان های 

شــهر ری مرا رها کرده و متواری شدند.رئیس پایگاه نهم 
پلیس آگاهی تهران افزود: با عنایت به حساسیت موضوع، 
شناسایی و دستگیری متهمان در دستورکار تیم مبارزه با 
جرائم جنایی پایگاه قرارگرفت و کارآگاهان موفق شــدند 
در پــی جویی های جرم هویت یکــی از متهمان را به نام 
»بایرام« ســاکن حومه تهران شناسایی و با هماهنگی های 
قضائی و اخذ نیابت قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر 
و پایگاه نهــم انتقال دادند.این مقام انتظامی با اشــاره به 

اینکــه متهم در بازجوئی های اولیه به جرم ارتکابی اعتراف 
و اظهار کرد نقشه ســرقت را وی کشیده بود، اضافه کرد: 
متهم انگیزه خود را از این کار اختالف با شاکی بیان کرد، 
درحالی که شــاکی اظهار داشت هیچگونه آشنایی قبلی با 
متهمان نداشــته است. رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی در 
پایان گفت: با اعتراف متهم به بزه انتســابی با صدور قرار 
مجرمیت روانه زندان شد و تالش برای کشف زوایای پنهان 

پرونده و دستگیری سایر متهمان همچنان ادامه دارد.

زورگیری در باشگاه بدنسازی واقع در شهر ری

رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی تهــران بزرگ از 
دستگیری خانمی کالهبردار با 2۰ فقره کالهبرداری 
خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ 
کارآگاه علی عزیزخانی از دستگیری خانمی کالهبردار 

با 2۰ فقره کالهبرداری خبر داد.
ســرهنگ عزیزخانی  گفت: اوایــل مهرماه پرونده ای 
در بازپرســی دادســرای ناحیه ۱۸ تهران با موضوع 
کالهبرداری تشــکیل و برای پی جویی و کشف جرم 
به پلیس آگاهی ارجاع شد.وی عنوان کرد: شاکی که 
یک شــهروند خانم بود با حضور در پلیس آگاهی در 
خصــوص جزئیات پرونده به کارآگاهــان اظهار کرد، 
چندی پیش خانمی به اسم پونه تحت عنوان کاریاب 
به مــن مراجعه و مدارک هویتــی ام را به بهانه پیدا 
کــردن کار از من گرفت لیکن پــس از مدتی متوجه 
شــدم او با ســوء اســتفاده از مدارکم از ســایر افراد 
کالهبرداری کرده و مال باختگان با طرح شــکایتی از 

من شکایت کرده اند.رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی 
تهران با تجمیع پرونده شاکی و سایر افراد مال باخته، 
مخفیگاه پونه و هویت واقعی وی در دســتور کار قرار 
گرفت و کارآگاهان موفق شــدند، مخفیگاه پونه را در 
شهرک ولیعصر شناسایی و پس از هماهنگی قضائی و 
اخذ دستور جلب متهم وی را در مخفیگاهش دستگیر 

و به پلیس آگاهی منتقل دادند.
این مقام پلیسی ابراز کرد: متهم پس از دستگیری به 
2۰ فقره کالهبرداری اعتراف و اظهار داشــت، پس از 
دریافت مدارک هویتی شاکی از طریق فضای مجازی 
چک های ســرقتی را با نام وی خریداری و با تکمیل 
متن چک هــا، اقالمی مانند زعفــران، لوازم خانگی 
و... خریــده ام. با اعتراف صریح پونه به بزه انتســابی 
و شناســایی تمامی شاکیان، پرونده برای سیر مراحل 
قضائی به دادسرا ارسال و متهم با صدور قرار مجرمیت 

روانه زندان شد.

رئیــس پلیــس فضای تولیــد و تبــادل اطالعات از 
دستگیری کالهبرداری که خود را در فضای مجازی، 

صراف معرفی می کرد، خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســرهنگ داود معظمی گودرزی 
درباره دســتگیری این فرد اظهار کــرد: مدتی پیش 
فردی پرونده ای را به پلیس فتا آورد و درباره جزییات 
آن گفت که قصد داشــته یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
ریال ارز را به یکی از کشور های خارجی حواله کند که 
در فضای مجازی از او کالهبرداری شده است. وی در 
خصوص جزییات این شکایت گفت: شاکی با جستجو 
در فضای مجازی با فردی که صرافی آنالینی را تبلیغ 
می کرده آشنا شــده و از او خواسته که نقل و انتقال 

مورد نظرش را انجام دهد.
ســرهنگ معظمی افزود: پس از مدتی گفت و گوی 
شــاکی و صراف در خصوص چگونگی انتقال ارز، قرار 
شده که او در مرحله اول یک میلیارد ریال و در مرحله 

دوم هفتصد میلیون ریال به حساب صراف واریز کند 
تا وی پس از تبدیل مبلغ به ارز آن را به کشــور دیگر 

حواله کند. 
به گفته شــاکی پس از واریزی وجه فردی که مدعی 
بوده صراف است دیگر به تماس های او پاسخی نداده 

است.
رئیس پلیس فتــا اظهار کرد: رســیدگی به موضوع 
در دســتور کار قــرار گرفت و طی بررســی هایی که 
انجام شــد، مشــخص شــد فردی که ادعا می کرده 
صراف اســت کالهبــردار بوده و با ایجــاد کانالی در  
شبکه های اجتماعی خود را صراف معرفی کرده است. 
سرهنگ گودرزی گفت: با بررسی های سایبری انجام 
گرفته هویت و مخفیگاه متهم  شناســایی شــد و با 
هماهنگی های قضائی متهم دســتگیر و برای تکمیل 
تحقیقات پلیســی و کشف ســایر جرائم به پلیس فتا 

انتقال یافت.

فعالیت مجرمانه صراف قالبی در فضای مجازیکالهبرداری از شهروندان با جعل و سرقت مدارک هویتی

افقی:
۱- از امیــران آل زیــار کــه کتاب 
قابوســنامه را برای تربیت فرزندش 

نوشت- موی بدن گوسفند
2- در نهایت- درنگ، دیر کرد

۳- دوســت، رفیق- نمودار، نقاشی- 
سزاوارتر

۴- مســلک، خط مشی- عمل پاک 
کردن- همســر یهودی خشایارشــا 
که به دلیل منصرف کردن شــاه از 
قتل عــام یهودیان جهــان یکی از 

قدیسه های یهود می باشد
۵- عید اولین روز سال چینیان- در 
سفر اســت- محل قرار گرفتن ژن ها 
در هسته سلول بر روی آن قرار دارد 

۶- مرکز مصر- صفتی برای مو- ادب 
نشده

اقیانوســیه-  کشــورهای  از   -۷
هنرپیشه- سیم فلزی تاب خورده و 

دارای خاصیت ارتجاعی باال
۸- دو شب قبل- مدخل

۹- گیاهی که برای تقویت مو مفید 
است- آلت موســیقی ویژه مجالس 
جشن و عروســی- منظومه ای هزار 
بیتی که علم نحــو را در خود جای 

داده است
۱۰- حرف ندا- خام- منحرف شده 

از راه راست
۱۱- پایین بودن قیمت ها- جمع شبح- تعجب خانم ها

۱2- قمار باز خاکسترنشــین- دایره ای شکل- کشیش و گیاه شناس اتریشی 
که توانست راز توراث را کشف کند

۱۳- خدای یهود- قاتل و آدم کش- عیب و ننگ
۱۴- آشــوب و شوریدگی- تنیدن پی در پی رشته های نخ با هر وسیله ای در 

یکدیگر برای تهیه پارچه
۱۵- ساعت همراه افراد- از کشورهای آفریقایی.

عمودی:
۱- آهنگ سفر کردن- مکتب سیاسی که طرفدار دخالت 

گسترده دولت در اقتصاد است
2- باال رفتن، تعالی یافتن- چوبی حلقوی که بر آن پوست 

کشیده باشند
۳- یکی از دو اردوگاه فلســطینیان در لبنان که در سال 
۱۹۸2 توســط مزدوران اســرائیلی قتل عام گردید- واحد 
شــدت جریان الکتریکی- واحد پول لهستان بود پیش از 

یورو
۴- مولد زردشت بنا به اوستا- مهر شده- رذل و شرور

۵- از مارک های خارجی تولید لوازم برقی- منزل عاریتی، 
کنایه از دنیاست- تخم مرغ فرنگی

۶- اثری است از تراژدی نویس بزرگ انگلیسی شکسپیر- 
مزاح- نوشته شده با دست، مقابل چاپی

۷- پشــیمان و دریغ خوار- نخستین رئیس جمهور آلمان- 
دارای ایمان قوی

۸- کمربند، افسار اسب- قرار دادن، گذاشتن
۹- اول شــهید مسیحیت که در اورشــلیم سنگسار شد- 

حکم شرعی- آش بیماران
۱۰- رنگ ناخن- مملکت- فردی آشوری که هنگام حمله 

کوروش به آشور به همراه سپاهیانش به کوروش پیوست
۱۱- آب منجمد شده- دریاچه آب شوری در برزیل- درشت و بزرگ

۱2- از گل های زینتی و از نام های دخترانه- رقیق القلب- ضمیر مخاطب
۱۳- بخشــی در دندان پزشــکی که به مرمت دندان می پردازد- فدراسیون 

جهانی فوتبال- از سبزی های معطر
۱۴- ظرف آب خوری- از حواریون دوازده گانه مسیح

۱۵- اثری از جالل آل احمد نویسنده روشنفکر ایرانی- حساسیت.

جدول شماره 5308     

حل     جدول شماره 5307

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ�ر ب�ه اینکه خانم مهناز س�امانی مالک شش�دانگ یک دس�تگاه آپارتمان واق�ع در طبقه 5 قطع�ه 15 تفکیکی به مس�احت 118/59 متر مربع که 

مقدار2/88 متر مربع آن بالکن و بالکن پیش�رفته ش�رقی به مس�احت 10/32 متر مربع آن پیشرفتگی است بانضمام پارکینگ شماره 5 به مساحت 10/75 متر 
مربع واقع در س�مت ش�مال غربی و بانضمام انباری ش�ماره 13 به مساحت 1/82 متر مربع واقع در س�مت شرقی از پالک 67612 فرعی از 138 مفروز و مجزی 
شده از 10846 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران که سند مالکیت ذیل ثبت 22395 صفحه 308 دفتر 169 چاپی از 530482 بنام علی اکبر کردی 
ثبت و صادر س�پس برابر س�ند ش�ماره 16628-97/5/9 دفتر 1471 تهران به خانم مهناز سرپرست سامانی منتقل که دفتر الکترونیکی 54020846 به شماره 
چاپی485388 بنام خانم مهناز سرپرس�ت س�امانی صادر و تسلیم شده است سپس مالک با ارائه دو برگ استشهادیه که بامضا شهود رسیده است و ذیل آن 
طی ش�ماره 25355-99/6/26 توس�ط دفترخانه 359 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند مالکیت به علت اسباب کشی مفقود گردیده است 
و تقاضای صدور المثنی س�ند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب به اس�تناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نس�بت و یا در اختیار داش�تن سند مالکیت نزد خود می باش�د از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل س�ند مالکیت یا س�ند اقدام نماید بدیهی اس�ت در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل س�ند مالکیت به ارائه کننده مسترد 
خواهد ش�د و صدور المثنی س�ند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض این 

منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
15759 رییس ثبت اسناد وامالک خاوران تهران – غضنفری 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 100054 فرعی از 88- اصلی بخش 11 تهران 

 نظر به اینکه آقای مرتضی لطفی برابر برگ تقاضا به ش�ماره وارده 51211 مورخ 99/8/11 و با تس�لیم دو برگ استشهادیه محلی 
ثبت ش�ده ذیل ترتیب ش�ماره های 270904 مورخ 99/8/7 دفترخانه اس�ناد رس�می ش�ماره 737 تهران مدعی شده که سند 
مالکیت ش�ش دانگ یک دس�تگاه آپارتمان به ش�ماره 100054 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزا ش�ده از 13517 فرعی از اصلی 
مذکور قطعه 4 تفکیکی واقع در بخش 11 تهران به مس�احت 89 متر مربع بانضمام یک باب انباری قطعه 6 تفکیکی به مس�احت 
2/43 متر مربع و یک واحد پارکینگ قطعه 9 تفکیکی به مساحت 11 متر مربع بنام مرتضی لطفی فرزند حسین شماره شناسنامه 
23231 تاری�خ 1363/6/15 ص�ادره از ته�ران دارای ش�ماره ملی 0070395306 با جز س�هم 6 از کل س�هم 6 ب�ه عنوان مالک 
ش�ش دانگ عرصه و اعیان موضوع س�ند مالکیت اصلی به شماره چاپی 375705 سری ج س�ال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیک 139520301079016132 ثبت وصادر گردیده اس�ت. محدودیت دفتر امالک رهنی ش�ماره 5426 مورخ 1395/7/18 
دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 943شهر تهران استان تهران که به نفع بانک پارسیان به مبلغ 1/000/000/000 ریال به مدت 300 
ماه ثبت شده است و به علت اسباب کشی مفقود گردیده فلذا درخواست صدور المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده اند 
ل�ذا مرات�ب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا چنانچه 
کس�ی ادعای انجام معامله نس�بت به ملک مذکور ویا وجود سند مالکیت را نزد خودداشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را بانضمام اصل س�ند مالکیت به این اداره تس�لیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد اصل سند مالکیت پس 
از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد ش�د ضمنا و به اعتراضات بدون ارائه اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد ش�د در 

صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
15757 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهران پارس – آزادی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 2397/10079 بخش ده تهران 

آق�ای محم�د کریمی اصالتا وکالتا براب�ر وکالت نامه 81762 م�ورخ 1399/6/19 دفترخانه 697 ته�ران و 68366 مورخ 1396/5/1 و رم�ز تصدیق 855675 
دفترخانه 697 تهران با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا به شماره شناسه یکتا 13990215935000099 مورخه 1399/4/4 دفترخانه 1140 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده و مدعی س�ند مالکیت شش�دانگ یک قطعه زمین به مس�احت هفتاد و دو متر مربع به ش�ماره پالک ثبتی 10079 فرعی از 2397 اصلی 
مفروز ومجزا شده از پالک 1150 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران ذیل ثبت 167895 در صفحه 313 دفتر جلد 1048 به شماره چاپی 459448 به 
نام آقای جعفر کریمی ثبت و صادر شده و تسلیم گردیده است سپس نامبرده برابر گواهی حصر وراثت شماره 150 مورخ 1380/1/29 شعبه 1101 دادگاه عمومی 
تهران و گواهی مالیت بر ارث شماره 2473/38062 مورخ 1380/8/26 اداره کل مالیاتی تهران در تاریخ 1379/4/6 در گذشته ورثه حین الفوتش عبارتند از 
1- محمد کریمی 2- حس�ن کریمی 3- علیرضا کریمی 4- علی اصغر کریمی 5- الیاس کریمی 6- صادق کریمی 7- مریم کریمی 8- نرگس کریمی فرزندان 
ورثه دیگری ندارد که به علت *****مفقود گردیده اس�ت ودرخواس�ت صدور س�ند مالکیت آن را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا چنانچه کس�ی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور ویا وجود سند مالکیت را نزد 
خودداشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را بانضمام اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی 

است در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
15756 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران – تفرقی 

اگهی فقدان سند مالکیت 

 خانم منظر فیضی خضرآبادی اصالتا طی وارده 29399 مورخ 99/8/20 با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا به ش�ماره 33834 مورخ 
99/8/20 دفترخانه 462 تهران تقاضای صدور س�ند مالکیت المثنی نموده و مدعی اس�ت س�ند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک دس�تگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مس�احت 63/25 متر مربع که مقدار 0/65 متر مربع آن پیش�رفتگی به فضای کوچه است 
به پالک 201 فرعی از 697 اصلی و مفروز ومجزا ش�ده از 25 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران بانضمام س�ه دانگ مش�اع 
از شش�دانگ انباری قطعه 2 تفکیکی به مس�احت 2/03 متر مربع واقع در جنوب انباری یک طبقه زیرزمین ذیل ثبت 529813 صفحه 
327 دفتر 2748 به شماره چاپی 441912 به نام منظر فیضی خضر آبادی ثبت و صادر شده و بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا مراتب 
در اجرای تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله نس�بت به آن و 
یا وجود سند مالکیت مذبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم می شود.
15750 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهران – تفرقی

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای محمدرضا طالقانی بوکالت از طرف طوران حس�ینی س�یانکی و امجد حس�ینی س�یانکی و جهان حس�ینی س�یانکی و بهجت سیانکی و اشرف 

حس�ینی س�یانکی و نقی میرزا اردستانی و فاطمه میرزا اردستانی واعظم میرزا اردس�تانی و محمد علی کاظمی و حسین میرزا اردستانی مستند به وکالتنامه 
ش�ماره 161515 مورخ 1399/8/3 دفترخانه 153 تهران و تفویض وکالت ش�ماره 181437 مورخ 99/4/16دفترخانه 222 تهران وتفویض وکالت شماره168710 
مورخ 1393/12/12 دفترخانه 22 تهران و تعویض وکالت شماره 12965 مورخ 99/4/17 دفترخانه 1233 تهران وتفویض وکالت شماره 12964 مورخ 99/4/17 
دفترخانه 1233 تهران و با اعالم گم ش�دن س�ند مالکیت ملک مورد آگهی با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا ش�ده ذیل ش�ماره 8263 مورخ 1399/4/17 
دفترخانه 1233 تهران طی درخواست وارده 98971 مورخ 1399/8/5 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت به ش�رح زیر آگهی می گردد 1- نام و نام خانوادگی: طوران حس�ینی س�یانکی و امجد حسینی سیانکی و جهان حسینی سیانکی و بهجت حسینی 
س�یانکی و اش�رف حسینی س�یانکی و نقی میرزا اردستانی و فاطمه میرزا اردس�تانی واعظم میرزا اردس�تانی و محمد علی کاظمی و حسین میرزا اردستانی 
مالک ششدانگ 2- شماره پالک 28 فرعی از 4607 اصلی واقع دربخش شش تهران 3- علت گم شدن جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت : اسناد مالکیت 
شش�دانگ یکباب کارونس�را به مس�احت 808 متر مربع مفروز و باقیمانده از پالک 28 فرعی از 4607 اصلی واقع در بخش 6 تهران به مقدار دو دانگ مشاع از 
شش�دانگ ذیل ثبت 808118 صفحه 11 دفتر امالک جلد 446 به ش�ماره چاپی 614671 به نام آقای نوراله حسینی سیانکی وبه مقدار یک سهم مشاع از شش 
سهم مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت 808115 صفحه 2 دفتر امالک جلد 446 با شماره چاپی 614668 به نام خانم فاطمه میرزا اردستانی و 
به مقدار دو سهم مشاع از شش سهم مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت 808116 صفحه 5 دفتر امالک جلد 446 با شماره چاپی 614669 به نام 
آقای نقی میرزا اردس�تانی و به مقدار دو س�هم مشاع از شش سهم مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت 808117 صفحه 8 دفتر امالک جلد 446 
با شماره چاپی 614670 به نام آقای حسین میرزا اردستانی و به مقدار یک سهم مشاع از شش سهم مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت 3233 
صفحه 395 دفتر امالک جلد 32 با شماره چاپی 614667 به نام خانم اعظم میرزا اردستانی ثبت و صادر گردیده است سپس مقدار 55 سهم مشاع از 100 سهم 
ششدانگ سهام هر یک از مالکین مشاعی برابر سند قطعی شماره 2249 مورخ 84/8/7 دفترخانه 753 تهران به آقای محمد علی کاظمی انتقال یافته است 
ضمنا برابر گواهی حصر وراثت ش�ماره 178 مورخ 92/2/28 ش�عبه 955 مجتمع ش�ماره 2 شهرستان تهران نوراله حسینی سیانکی فوت نموده و وراث بهجت 
و امجد و جهان و طوران و اش�رف نام خانوادگی همگی حس�ینی س�یانکی می باشند بگواهی دفتر بازداش�تی ملک مذکور بازداشت ندارد لذا با توجه به اعالم 
فقدان س�ند مالکیت ملک فوق الذکر ودرخواس�ت صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هرکس نس�بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این 
آگهی ذکر نش�ده یا مدعی وجود س�ند مالکیت نزد خود می باش�د باید تا ده روز پس از انتش�ار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت 
المثنی س�ند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تس�لیم خواهد کرد. ردیف: نش�انی ثبت محل: خیابان ش�یخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش 

کوچه رجب بیگی پالک 366 اداره ثبت اسناد وامالک مولوی.
15755 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران – صهبا 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی کالسه 9602540
شش�دانگ یک قطعه زمین به مس�احت 234/04 متر مربع قطعه 41 تفکیکی به پالک ثبتی ش�ماره 38848 فرعی از 116 اصلی مفروز ومجزی ش�ده از 3158 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران محدود به حدود آپارتمان ش�ماال بطول 11/05 متر به خیابان 10 متری ش�ماره هش�ت ش�رقا بطول 21/18 متر پی 
اش�تراکی ب�ه قطع�ه 42 تفکیکی جنوبا بطول 11/05 متر به فضای س�بز غربا بطول 21/18 متر پی اش�تراکی به قعطه 40 تفکیک�ی ) ذیل ثبت 358441 صفحه 
384 دفتر 1426/2( که ذیل ثبت14566 صفحه 79 دفترامالک جلد 111 ثبت و مع الواس�طه به آقای قاس�م فتحی منتقل گردیده است و به موجب سند رهنی 
33387-86/10/9 دفتر 276 تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت شماره 9602540 شده است 
و برابر نظریه مورخ 98/12/24 هیات کارشناس�ان رس�می دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است : ملک فوق واقع است در تهران شهرک غرب، 
بلوار فرحزادی باالتر از بزرگراه یادگار امام خیابان ایثارگران ش�مالی خیابان ایثار یکم پالک 16 و مورد ارزیابی دارای 4 طبقه نیمه س�اخت ش�امل زیرزمین به 
مس�احت 137 متر مربع برای 3 واحد پارکینگ ، 2 باب انباری و تاسیس�ات مس�کونی، همکف الی سوم هر طبقه یک واحد مسکونی به مساحت 129 متر مربع 
جمعا 387 متر مربع زیربنای مس�کونی ، اس�کلت فلزی و س�قف ها و قسمتی از سفت کاری ساختمان اجرا شده ومدتهاس�ت که متوقف و تعطیل شده است 
س�اختمان از جنوب به بزرگراه یادگار امام و مش�رف به آن اس�ت و به مبلغ 83/000/000/000 ریال ) هش�تاد و س�ه میلیارد ریال ( ارزیابی ش�ده است و جهت 
وصول طلب بس�تانکار و حقوق دولتی کالس�ه فوق الذکر در روز شنبه مورخ 99/9/15 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره سوم اجرای اسناد رسمی واقع در 
تهران – چهارراه جهان کودک – پالک 34 س�اختمان معاونت اجرای اس�ناد رس�می ثبت استان تهران – س�الن مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش می 
رس�د و مزایده از مبلغ 83/000/00/000 ریال ) هش�تاد و س�ه میلیارد ریال ( ش�روع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در 
جلسه مزایده 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 حس�اب خزانه واریز خواهد ش�د در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از انش�عاب و اش�تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی، عوارض ش�هرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزایده 
اس�ت و تنظیم س�ند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های اداری و ش�هرداری و ... خواهد بود و مورد مزایده طبق اعالم بستانکار بیمه می باشد 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 ثبت99/9/1
15754 رییس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران – فردوسی زاده نائینی 

آگهی فقدان سند مالکیت 

 به پالک ثبتی 32036 فرعی از 2397 در بخش ده تهران خانم رقیه باقری چیزه با تسلیم استشهادیه گواهی امضا به شماره 42340 به رمز تصدیق 
322975 شناسه تصدیق 139902155376000400 دفتر 367 تهران و گواهی سرقت - کالنتری- طی درخواست به وارده ذیل 1045030395 مورخ 
تقاضی صدور سند مالکیت به علت جابجایی نموده است که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد 1- خالصه وضعیت: 
اسناد مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 60/52 پالک 32036 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش ده تهران قطعه 3 تفکیکی واقع 
در طبقه 3 سمت – ذیل ثبت 584306 صفحه 218 دفتر 3137 به شماره چاپی 867602 به نام رقیه باقری چیزه ثبت و صادر وتسلیم گردیده است 
لذا با توجه به به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده 
که در 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 اعالم درصورت عدم وصول اعتراض مطابق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15753 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران – تفرقی 

آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای محس�ن رضائیان با اعالم گم ش�دن س�ند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
استش�هادیه گواهی امضا شده ذیل ش�ماره 15400 مورخ 1394/11/7 دفترخانه 481 تهران در خواست 
وارده ش�ماره 31532 مورخ 1398/8/27 تقاضای صدور س�ند المثنی س�ند مالکیت را نموده است که 
مرات�ب در اج�رای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به ش�رح زیر آگهی می گردد 1- ن�ام و نام خانوادگی 
مالک: آقای محسن رضائیان 2- شماره پالک 8084 فرعی از 43 اصلی واقع در بخش 11 تهران 3- علت 
گم شدن سوختگی 4- سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شمال غربی طبقه 
4 به شماره 8084 فرعی از 43 اصلی مفروز و مجزا شده از )3985,3986,3987,81B( فرعی از اصلی 
مذکور قطعه 13 واقع در بخش 11 ناحیه00 حوزه ثبت ملک قلهک تهران استان تهران به مساحت 90/69 
متر مربع بانضمام پارکینگ قطعه 14 و انباری قطعه 10 بنام محسن رضائیان فرزند علی شماره شناسنامه 
19 تاریخ تولد 1335 دارای ش�ماره ملی 0451962974 با جز س�هم 6 از کل سهم 6 به عنوان ششدانگ 
موضوع س�ند مالکیت اصلی به شماره چاپی 837736 سری س�ال که در صفحه 215 دفتر امالک جلد 
2401 ذیل شماره 512066 ثبت گردیده است لذا با توجه به به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
درخواس�ت صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نس�بت 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.
15752 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران – شعبانی 

اگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 9700941 ) سهام (

 به موجب پرونده اجرایی کالس�ه 9700941 س�هام مرحوم نادر نراقی در شرکت عمران آبشار اسپادانا تعداد 63 
سهم با یک دفترچه و 33 سهم به دفترچه دیگر که در قبال بدهی به وی بازداشت و طبق نظریه مورخ 99/7/14 
کارش�ناس رسمی دادگستری 63 س�هم به مبلغ 6/615/000/000 ریال و 33 سهم به مبلغ 3/465/000/000 ریال 
جمعا 10/080/000/000 ریال ارزیای گردیده است که در روز سه شنبه مورخ 99/10/2 از ساعت 9 الی 12 در سالن 
مزایده اداره واقع در تهران میدان ونک، چهار راه جهان کودک ، س�اختمان معاونت اجرای اس�ناد رس�می ثبت 
اس�تان تهران از طریق مزایده و مزایده حضوری اس�ت و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است ومزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناس�ی به حس�اب 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 با مراجعه به اداره پنجم واقع در خیابان بهشتی خیابان قائم مقام فراهانی کوچه میرزا حسنی نسبت 
به دریافت شناسه واریزی اقدام و 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 ظ�رف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حس�اب صندوق ثبت تودیع نمای�د 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 
ش�د در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار س�اقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از انش�عاب و اش�تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی، عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی 
آنها برای این اداره معلوم شده یا نشده است به عهده برنده مزایده است در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و هزینه های اجرایی وفق مقررات وصول 
خواهد ش�د و تنظیم س�ند انتقال موکول به ارائه مفاصا حس�اب های مربوطه خواهد بود 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 در صورتی که روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه مواجه بشود اولین روز بعد 

از تعطیلی روز برگزاری مزایده خواهد بود.
 تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/9/15

15751 رییس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران – علی نژاد 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی " فروش  25  هزار تن کنسانتره  آهن تولیدی مجتمع 
فسفات اسفوردی " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 10990010280000021 و 
با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5,200,000,000 )پنج میلیارد و دویست میلیون(

ریال برگزار نماید. تاریخ انتش�ار مزایده در س�امانه س�اعت 10 صبح مورخ 99/09/04 و مهلت زمان ارائه پیش�نهادات 
حداکثر تا س�اعت 16 روز ش�نبه مورخ 99/09/22 میباش�د. عالقمندان ش�رکت در مزایده می بایست جهت دریافت 
اس�ناد و همچنین جهت ثبت ن�ام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با ش�ماره 42057-021 تماس حاصل نمایند و 
یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلس�ه بازگش�ایی پاکات صبح روز یکش�نبه مورخ 

99/09/23 برگزار می گردد.
م.الف:2723

آگهی مزایده عمومی شماره  105-99/9 ت


