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کالهبرداری با ادعای فروش اشیای تاریخی

رئیس پلیــس فضای تولید و تبــادل اطالعات پایتخت از
دســتگیری فردی که بــه بهانه فروش اشــیای تاریخی از
شهروندان کالهبرداری میکرد ،خبر داد.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ داود معظمی گودرزی درباره
دســتگیری این فرد اظهار کرد :تعدادی از شــهروندان به
پلیــس فتای پایتخت مراجعه کرده و مدعی شــدند که به
صورت غیر مجاز مبالغ زیادی از حسابشــان برداشت شده
است.
گودرزی ادامه داد :این افراد در اظهارات خود گفتند درباره
اشیا تاریخی در فضای مجازی جست و جو میکردند که با
یک کانال تلگرامی فروش اشیاء تاریخی مواجه شدند .این
افراد با دیدن تصاویر و قیمتهای مناســب این اشیاء برای
خرید آنها ترغیب شــده بودند.وی گفت :موضوع در دستور
کار قرار گرفــت و در تحقیقات اولیــه و مطالعه اظهارات
مالباختگان مشــخص شــد پس از اینکه تمامی این افراد
جهت خرید اشــیاء تاریخی به این کانال تلگرامی مراجعه
کردند به یک درگاه بانکی جعلی هدایت شدند.
پس از این اطالعات بانکی آنها مشــخص شــده و مورد
کالهبرداری قرار گرفتند.رییس پلیس فتای پایتخت افزود:
در ادامه اقدامات پرونده با بررسیهای تکمیلی و تالشهای

مستمر کارشناسان پلیس فتا پایتخت گرداننده کانال مورد
نظر که بیش از بیست هزار عضو داشت شناسایی و هویت

کالهبرداری در دیوار با ترفند «اجاره ارزان قیمت واحد مسکونی»
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شــهروندان هشدار
داد که آغــاز فصل اجاره و نقــل و انتقال واحدهای
مســکونی ،باعــث افزایــش آگهیهــای دروغیــن
کالهبرداری با عنوان «واگذاری واحدهای مســکونی
با اجارههای ارزان قیمت» به متقاضیان شــده است.
به گزارش ایســنا ،ســرهنگ رامین پاشــایی ضمن
تشریح این خبر اظهار کرد :با آغاز فصل اجاره و نقل
و انتقاالت مسکن ما شــاهد افزایش ثبت آگهیهای
دروغین در پلت فرمهای ســایتهای واسطی مانند
دیوار هستیم.وی افزود :افراد سودجو با سوء استفاده
از این موقعیت و با ثبت آگهیهای جعلی در ســایت
دیوار با قیمتهای پایین تر از عرف تعیین شــده و
استفاده از ترفندهای خاص و جلب نظر مشتریان در
خصوص تضمین معامله ،مبالغی را تحت عنوان بیعانه
از مشــتریان دریافت کرده و پس از واریز وجه دیگر
پاسخگوی تعهدات خود نیستند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بیان داشت :متاسفانه
درج آگهیهای دروغین و کالهبرداری با شــیوههای
مختلف با اســتفاده از بســتر ســایت دیوار و سایر

ســایتهای واسطه ای یکی از شــگردهای مجرمان
بوده که با ســوء اســتفاده از اعتماد کاربران و عدم
آگاهی آنان به راحتی کالهبرداری میکنند؛ این افراد
همواره جدیدترین ترفندها را برای رسیدن به مقاصد
شوم خود به کار میبرند.وی ادامه داد :نظارت مستمر
و دقیق بر نحوه درج آگهی و پیاده سازی نظام احراز
هویت یکی از اولویتهای اصلی ســایتهای واسطه
ای اســت که متاسفانه علی رغم پی گیریهای مکرر
پلیــس فتا به صورت کامل محقق نشــده و مجرمان
ســایبری نیز با اســتفاده از شــماره تلفن و شماره
حسابهایی که از طرق مختلف و بنام سایر اشخاص
به دست میآورند از متقاضیان کالهبرداری میکنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،ســرهنگ پاشــایی
پیاده ســازی موارد مذکور را در ســایتهای واسط
جهت پیشگیری از وقوع کالهبرداری ضروری دانست
و بــه هموطنان توصیه کرد :به هیچ عنوان هیچ گونه
مبالغی را به عنوان بیعانه به آگهی دهندگان پرداخت
نکنند و پس از اطمینان از اصالت کار و ارائه خدمات
نسبت به انجام معامله اقدام کنند.

وی برای پلیس آشکار شد.گودرزی با بیان اینکه متخصصان
سایبری پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اطالعات

هویتی و ســکونتی مجرم را به دست آوردند ،گفت :پس از
انجام مراحل قضایی ،متهم که مردی جوان بود در یکی از
مناطق شمالی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.وی
ادامه داد :این شــیاد ســایبری پس از انتقال به پلیس فتا
و مواجهه با مدارک و مســتندات جمعآوری شــده توسط
پلیس به جرم خود اقرار و اظهار کرد که با ایجاد یک کانال
تلگرامی و با اســتفاده از تصاویر اینترنتی اشــیاء تاریخی
کاربران را جذب میکرده است.
او همچنیــن مدعی شــد که پس از ارســال لینک جعلی
اینترنت بانک از حــدود  ۱۷نفر مجموعا حدود دو میلیارد
ریال کالهبرداری کرده است.
رئیــس پلیس فتا تهران بزرگ به شــهروندان توصیه کرد:
به هیچ عنوان به هویتها در شــبکههای اجتماعی اعتماد
نکنیــد و از در اختیار قرار دادن اطالعات حســاب بانکی
خود در فضای مجازی به افراد ناشــناس و کســانی که به
آنهــا اطمینان کامــل ندارید خودداری کــرده و در حفظ
اطالعات بانکی خود نهایت دقت را داشــته باشید تا طعمه
کالهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده هرگونه مورد
مشکوک با مراجعه به ســایت www.cyberpolice.ir
موارد را گزارش کنند.

انهدام باند مخوف راهزنان مسلح در پایتخت
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری باند
 ۸نفره سرقت احشام خبر داد.به گزارش ایلنا ،سردار
علیرضا لطفی گفت ۱۱ :اردیبهشــت امسال گزارش
ســرقت مســلحانه از دامداری در جاده چرم شهر به
کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت اعالم شد.
وی افزود :در تحقیقات صورت گرفته شــاکی گفت،
ساعت ۲۳:۳۰شــب حادثه به همراه یکی از کارگران
دامداری ام مشغول آبیاری زمینهای زراعی در همان
حوالی بودیــم که  ۶مرد با چهرههای پوشــیده در
حالیکه اسلحه شکاری بدست داشتند داخل دامداری
شــده و با تهدید و ایجاد ضرب و جرح دســت و پای
ما را بســتند و  ۴۰۰رأس گوسفند را سرقت کردند.
وی ادامه داد :بعد از ســرقت متواری شده و ساعتی
بعد با تقالی زیاد من و کارگرانم دست و پایمان را باز
کردیم ،موضوع را بالفاصله به پلیس و اهالی روســتا
خبر دادیم و با پیگیری رد احشام سرقت شده را در ۵
کیلومتری دامداری پیدا کردیم که  ۵۰رأس از احشام
بر اثر تشنگی و حمله تلف شده بودند.
لطفی افزود :بدنبال اعالم این شــکایت تحقیقات از

ســوی کاراگاهان اداره یکم پلیــس آگاهی پایتخت
ادامــه یافت و بــا اقدامات پلیســی شــبانه روزی،
کارآگاهان دریافتند یکی از کارگران قدیمی دامداری
به نام «حامد» در این ســرقت نقش دارد ،درنهایت با
تحقیقات پلیســی مخفیگاه حامد شناسایی و در یک
عملیات ضربتی حامد و  ۸عضو دیگر باند دســتگیر
شدند.رئیس پلیس آگاهی فاتب گفت :در بازرسی از
مخفیگاههای این متهمان عالوه بر کشف هشت رأس
گوساله مسروقه ۳ ،دســتگاه موتورسیکلت سرقتی و
دو قبضه ســاح شکاری نیز کشف شد .رئیس پلیس
آگاهی پایتخت در پایان اضافه کرد :در بازجوییهای
به عمل آمــده از متهمان ،ضمن اعتــراف صریح به
مشــارکت و همدستی در سرقت از دامداری شاکی و
آزار و اذیت یکی از کارگران به چندین فقره ســرقت
احشــام در مناطق مختلف شهرســتانهای پیشوا و
ورامین نیــز اعتراف کردند و در بررســیهای بعمل
آمده تمامی اعضای باند دارای سوابق کیفری از جمله
سرقت احشــام هســتند و تحقیقات برای شناسایی
سایر جرایم احتمالی اعضای این باند ادامه دارد.

پلمب  ۲قهوهخانه متخلف در تهران
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران بزرگ از پلمب
 ۲قهوه خانه در پایتخت خبر داد.به گزارش ایلنا ،سرهن 
گ
«نادر مرادی» گفت :در راستای طرح ارتقای امنیت عمومی
و جلوگیری از بروز تخلفات صنفی وشیوع ویروس منحوس
کرونا ،روز یکشنبه تیمهایی از ماموران اداره نظارت بر اماکن
عمومــی پایتخت ،کنترل و نظارت بــر صنوف را با جدیت

و با به کارگیری تمام توان و اســتعداد موجود در دســتور
کار قــرار دادند.وی افزود :در ســاماندهی اصناف و برخورد
با ناهنجاریها ،بیســت و پنجم تیر ماه از تعدادی ســفره
خانههای سنتی و قهوه خانههای سطح شهر تهران بازدید
صورت گرفت.معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت
تهران بزرگ بیان داشت :در این طرح نظارتی ،مأموران به

دو واحد قهوه خانه مشکوک شدند و که در بازدید صورت
گرفته دریافتند ،متصدی سفره خانه با بستن درهای ورودی
و خروجی صنف خود بدون رعایت پروتکلهای بهداشــتی
ضمن اســتعمال قلیان این محل را بــه پاتوقی برای افراد
مجرم و انجام برخی رفتارهای هنجارشکن کرده که با اخذ
دستور قضائی واحد صنفی مذکور به علت تخلفات صنفی
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پلمب شد.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متصدی این
سفره خانه برای سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد،
خاطرنشــان کرد :با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا
حفاظت از ســامتی شهروندان از اولویتهای اصلی پلیس
بوده و از شهروندان تقاضا دارم تا در صورت مشاهده اینگونه
موارد سریعا از طریق سامانه  ۱۱۰با پلیس در میان بگذارند.

دستگیری صراف کالهبردار در آستانه خروج از کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که به بهانه
فروش رمز ارز از شهروندان کالهبرداری کرده بود.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،ســرهنگ علی ولیپور گــودرزی اظهار کرد :در پــی فعالیت تعدادی از
صرافیهای غیرمجاز در بحث رمز ارزها ،پروندهای در این باره تشکیل و موضوع
مورد بررسی پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.وی افزود :در بررسی این پرونده
مشــخص شــد که مالک یکی از صرافیهای غیر مجاز بیــش از  ۲۰۰میلیارد
تومان را از شــهروندان گرفته و در ازای آن هیچ رمزی در اختیارشان نگذاشته
و پس از انجام این اقدام قصد خروج از کشــور را داشــته است.سرهنگ ولیپور
گودرزی با بیان اخذ نیابت قضایی قبل از خروج متهم اصلی از کشور وی توسط
ماموران پلیس دستگیر شد ،تصریح کرد ۸ :نفر از عامالن اصلی این باند توسط
پلیس شناســایی و در عملیاتی دستگیر شدند.وی افزود :بیش از  ۱۵۰میلیارد
تومان ســکه ،طال و دالر از مخفیگاه متهمان کشف شد که همگی این اموال به
شهروندان مسترد خواهد شــد.به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت
بانک مرکــزی هیچ مجوزی برای رمز ارزها ارائه نکرده اســت تا در این زمینه
صرافیها فعالیت مجاز و قانونی داشته باشند.

انهدام باند قاچاقچیان تجهیزات نظامی

فرمانده انتظامی اســتان از کشف  ۳۱قبضه اسلحه کلت کمری به همراه  ۲تیغه
خشــاب و  ۵۷عدد فشنگ در شهرستان قصرشــیرین خبر داد.سردار علی اکبر
جاویدان گفت :در راســتای ضربه زدن به باندهای قاچاق اســلحه و پس از کشف
بیش از هزار عدد فشــنگ در روزهای گذشــته از یک باند ،پیگیری موضوع برای
شناســایی و دستگیری دیگر اعضای آن با جدیت از سوی پلیس کرمانشاه دنبال
شــد.به گزارش رکنا ،وی افزود :در همین راستا و پس از اطالع ماموران انتظامی
قصرشیرین از اینکه دیگر اعضای باند مذکور قصد ورود تعداد قابل توجهی سالح
به داخل کشــور از طریق مرز پرویزخان را دارند ،رســیدگی به موضوع در دستور
کار قرار گرفت.فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود :ماموران با انجام تحقیقات
گسترده و کارهای اطالعاتی موفق به شناسایی کامیون حامل اسلحه قاچاق شده و
در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آن را متوقف و بازرسیهای الزم را به عمل آوردند.
سردار جاویدان گفت :دراین رابطه یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف محموله بزرگ میلیاردی کاالی قاچاق
در بندر بوشهر

سرپرســت فرماندهی مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک فروند شناور با بیش از
یک هزار میلیارد ریال کاالی قاچاق خبر داد.به گزارش ایلنا ،سرهنگ «منصوررضا
عزیزی» در تشــریح این خبر ،اظهار داشت :در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و
ارز ،با تالش مأموران پایگاه دریابانی بوشهر و ناوگروه شناوری یک فروند شناور با
حجم بسیار زیادی کاالی قاچاق در آبهای بندر بوشهر شناسایی و توقیف شد.وی
افزود :در بازرسی مرزبانان از شناور ،مقدار  ۴۳۶هزار و  ۹۷۳کیلوگرم پارچه ،تعداد
 ۲۳جعبه قطعات ریل و پایه ریــل ۲۴ ،عدد پالت باتری ،یک هزار و  ۸۷۴کارتن
لوازم جانبی موبایل و  ...از شــناور کشف شد.سرپرست فرماندهی مرزبانی استان
بوشهر با اشاره به دســتگیری یک نفر قاچاقچی و تالش مرزبانان برای شناسایی
و دســتگیری سایر متهمان این پرونده گفت :کارشناســان ارزش ریالی کاالهای
مکشوفه را یک هزار میلیارد و  ۱۵۰میلیون ریال برآورد کردند.

ته سیگار راننده بیاحتیاط ۴۰۰ ،هکتار از پارک طبیعی
اسپانیا را خاکستر کرد

آتشنشانان اعالم کردند که آتشسوزی گسترده حداقل  ۴۰۰هکتار از یک پارک
طبیعی کاتالونیا را در نزدیکی مرز فرانســه و اسپانیا ویران کرده است.به گزارش
ایسنا ،مسئوالن ایالت کاتالونیا اعالم کردهاند که این آتشسوزی به دلیل به بیرون
پرت کردن تهسیگار روشن توســط یک راننده خودروی عبوری رخ داده است.در
حال حاضر ،بیش از  ۲۰۰آتشنشــان با پشتیبانی هوایی چندین بالگرد و هواپیما
در تالش برای غلبه بر آتش هستند .تا کنون همچنین  ۳۵۰نفر از جمله ساکنان
چندین روســتای کوچک و ســاکنان یک اردوگاه محلی توســط آتشنشانان به
مکانهای امن منتقل شدهاند.این آتش سوزی که از روز جمعه آغاز شده به دلیل
شرایط ناپایدار جوی هنوز کنترل نشده است.
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آتش سوزی بزرگ در بازار تهران

آتش ســوزی یک باب مغازه دو طبقه با کاربــری تولیدی کفش ،با تالش
آتش نشانان  4ایستگاه مهار و خاموش شد.ساعت  3:45بامداد دیروز در پی
تماس نگهبانان با سامانه  125و اعالم بروز آتش سوزی در بازار تهران ستاد
فرماندهی سازمان آتش نشــانی تهران بالفاصله ایستگاههای  1 ،107 ،7و
 67و خودروهای پشــتیبانی را به بازار  15خرداد روانه کرد.به گزارش رکنا،
علیرضا جبارزاده معاون منطقه  5عملیات بیان کرد :یک باب مغازه  2طبقه
با کاربری تولیدی کفش دچار آتش سوزی شده بود و طبقه اول آن به طور
کامل شعله ور و در حال سرایت به طبقه فوقانی بود.وی افزود :آتش نشانان
با حفظ ایمنی فردی کامل ابتدا کرکره مغازه را با سنگ فرز بریده و مشغول
مهار آتش شــدند و در کمترین زمان ممکن آتش را مهار و خاموش کردند،
ســپس طبقه دوم را مورد بازدید بررسی تکمیلی قرار دادند و به وسیله فن
فشار منفی محل حادثه دودزدایی شد.گفتنی است :خوشبختانه این حادثه
تلفات جانی نداشت و مغازه تحویل مالک شد و علت آن توسط کارشناسان
سازمان آتش نشانی تهران در حال بررسی است.

 ۶کشته و  ۲مفقودی
در حوادث جوی اخیر در کشور

سخنگوی ســازمان مدیریت بحران کشور از کشته و مفقود شدن  ۸نفر در
حوادث جوی اخیر در کشــور خبر داد.علی بختیــاری در گفتوگو با ایلنا
دربــاره حوادث جوی از تاریخ  ٢٣لغایت  ٢٧تیرماه گفت :در این مدت ١٠
اســتان آذربایجان شــرقی ،آذربایجان غربی ،البرز ،کرمان ،فارس ،سیستان
و بلوچســتان ،ســمنان ،مازندران ،هرمزگان و کردســتان و همچنین ٣٠
شهرســتان در این استانها متاثر از حوادث جوی بودهاند .وی ادامه داد :در
این مدت به  ٧٣٧نفر امدادرســانی شده و برای  ١٩٤نفر اسکان اضطراری
فراهم شــده است همچنین  ٤٣نفر به محل امن منتقل شده اند .سخنگوی
سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد :در این مدت  ٦نفر شامل ٥
نفر در ســیالب و یک نفر به دلیل رعد و برق جان خود را از دست دادهاند.
همچنین  ٢نفر در شهر بافت در استان کرمان مفقود هستند.

انهدام باند قاچاق سالح و مهمات
در مرزهای شمالغرب

فرمانده مرزبانی اســتان آذربایجان غربی از انهدام باند بزرگ قاچاق ســاح
و مهمات توســط مرزبانان هنگ مرزی سردشــت خبر داد.به گزارش ایلنا،
ســردار «یحیی حسین خانی» در تشریح این خبر اظهار داشت :در راستای
طرح انســداد مرز و جلوگیری از قاچاق در نوار مرزی ،مرزبانان هنگ مرزی
سردشت با اقدامات کنترلی و اطالعاتی مؤثر در ارتفاعات کوهستانی منطقه،
موفق به کشــف و انهدام باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات شدند.وی افزود:
در این عملیات مرزبانان موفق شــدند ضمن دستگیری سرکرده باند قاچاق
سالح و مهمات ،تعداد  6قبضه سالح جنگی کالش 4 ،قبضه کلت کمری8 ،
تیغه خشــاب کلت کمری 382 ،عدد فشنگ جنگی کلت و یک دستگاه بی
سیم دستی را کشف کنند.
بنابراعالم پایگاه خبــری پلیس ،فرمانده مرزبانی اســتان آذربایجان غربی
اظهار داشــت :مرزبانان غیور و جان برکف تمام تالش و همت خود را برای
تأمین امنیت مردم و مرزنشینان عزیز به کار خواهند گرفت و لحظه ای در
این زمینه غفلت نخواهند کرد.

ردپای یک قاتل در پرونده معین شریفی

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان گفت :از نظر ما «معین شریفی» به قتل
رســیده و این پرونده همچنان مفتوح است.پرونده معین شریفی همچنان
مفتوح است.
به گزارش رکنا ،مجتبی مروتــی در خصوص آخرین وضعیت پرونده معین
شــریفی ،اظهار کرد :در رابطه با پرونده قتل معین شریفی مظنونینی داریم
و به دنبال این هســتیم تا دالیلی به دســت آوریم تا نسبت به دستگیری
آنهــا اقدام کنیم.رئیس پلیس آگاهی اســتان گلســتان با اشــاره به اینکه
جنایی بودن این موضوع کام ً
ال اثبات شــده است ،خاطرنشان کرد :از مردم
درخواســت داریم اگر اطالعاتی در این رابطــه دارند ،در اختیار پلیس قرار
دهند.مروتی گفت :متأســفانه عدم استفاده از دوربینهای نظارتی در برخی
تفرجگاهها و نقاط گردشــگر پذیر ،اقدامات پلیســی در چنین حوادثی را با
مشکل روبهرو میکند .امیدواریم فرمانداریها و شهرداریها نسبت به نصب
دوربین در این محلها اقدام کنند.
آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده شرکت آرتین کود آریا شرق
(سهامی خاص) به شماره ثبت  73746با شناسه ملی 14009447931

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت
میگردد تا در جلســه مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت که در ساعت 10
صبح روز یکشــنبه مورخ  1400/5/10در محل دفتر شرکت واقع در مشهد:
بلوار سجاد -بهارســتان  -2پالک  – 110واحد  19تشکیل میگردد حضور
بهم رسانند.
دستور جلسه :تصمیمگیری درخصوص انحالل شرکت
هادی سرگران -رئیس هیات مدیره

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمیحوزه ثبتی چالوس
نظر به دســتور مواد  ۱و  ۳قانون تکلیف وضعیت اراضی وســاختمانهای فاقد ســند
رســمیمصوب 1390/9/20ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور
مســتقر درواحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز
ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد 1094 :فرعی
از  15اصلی واقع در قریه نورســر بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به
علی جعفری و صفت اله جعفری و عیسی جعفربگلو هر کدام نسبت به  2دانگ مشاع
از ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت  637/35مترمربع خریداری مع
الواسطه از محمدعلی نوروزی مالکیت رسمیلذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف
وضعیت وثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمیوماده ۱۳آیین نامه مربوط به
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵روز از طریق این روزنامه ومحلی کثیر االنتشار در شهرها
منتشــر ودر روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق
درمحل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومیمحل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه
عمومیمحل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید وصدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت بدییهی است برابر ماده ۱۳آیین نامه
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبلن اظهار نامه وثبتی پذیرفته نشده واحد وثبتی
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب رادر اولین آگهی نوبتی
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند ونسبت به امالک درجریان
ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی
منتشر مینماید 1156154 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول1400/4/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/4/28 :

سرپرست ثبت اسنادوامالک چالوس -نیکنام ازوجی

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

برابر رای شــماره 140060306271001101هیــات 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 آقای حامی قاینی فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب خانه
به مســاحت  353/20مترمربع قســمتی از پالک  209فرعی از  151اصلی بخش  9مشهد واقع
در روســتای درآبد امام کوچه 7تیر چهارقطعه مانده به آخر سمت چپ خریداری از مالک رسمی
آقای اصغر کسرایی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شد: 572 .مالف

تاریخ انتشار نوبت اول1400/04/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/04/28 :

حمیدرضا افشاررئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

