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معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری که 
با ترفند »ارســال پیامک با عنوان سامانه ثنا قوه قضائیه« 
از هموطنان کالهبرداری می کردند، توســط کارشناســان 
پلیس فتا مورد شناسایی قرار گرفته و با کسب مجوز قضائی 

دستگیر شدند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ »رامین 
پاشایی« در این باره گفت: اعضاء سه باند با فعالیت مجرمانه 
فیشینگ که با سوء اســتفاده از نام سامانه ثنا قوه قضائیه 
اقدام به ارســال پیامک هایی به طعمه های خود با موضوع 
»ثبت شــکایت علیه افراد« می کردند، شناسایی و با کسب 

مجوز قضایی دستگیر شدند.
وی با اشــاره به شگرد این کالهبرداران ادامه داد: مجرمان 
ســایبری پس از هدایت فریب خوردگان به صفحات جعلی 
به منظور اطالع از موضوع شکواییه، تقاضای واریز وجوهات 
مختلــف عمدتا 10 هزار تومان از افــراد متقاضی و فریب 
خــورده می کردند و پس از هدایت هموطنان به درگاه های 
جعلی بانک و ســرقت اطالعات کارت بانکی آنها نسبت به 

برداشت غیر مجاز از حساب افراد اقدام می کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در مواردی هم دیده شــده 
که این مجرمان با ترفندهای خاص مشــخصات خانوادگی 
هموطنان ماننــد نام و نام خانوادگی آنــان را نیز در متن 

پیامک های ارسالی درج می کنند که شهروندان نباید به این 
گونه پیامک ها توجه کنند.

معاون اجتماعــی پلیس فتا ناجا افزود: طی یک اقدام فنی 

و عملیاتی کارشناســان پلیس فتا در کشور، متهمان مورد 
شناســایی قرار گرفتند و پس از دستگیری ضمن مواجه با 
ادله جرم به منظور پیگیری سیر مراحل قانونی پرونده شان 

تحویل مراجع قضائی شدند.
وی بیان داشــت: ســامانه ثنا قوه قضائیه بــه منظور ابالغ 
شــکواییه و ابالغ های قضائی و تســهیل در امر رسیدگی 
به امورات دعاوی و قضائی راه اندازی شــده است و تمامی 
ابالغ های این ســامانه دولتی شــبیه ســایر ســامانه ها با 
شماره های پوششــی با نام ســامانه ثنا صورت می پذیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه ارسال هر 
گونه پیامک با نام ســامانه ثنا با شماره تلفن های شخصی 
و اپراتورهای مختلف تلفن همراه صرفا شــگردی در جهت 
کالهبرداری افراد ســود جو است، از هموطنان خواست که 
به این گونه پیامک ها و پیام های ارسالی مشابه توجه نکنند.

سرهنگ پاشایی با بیان اینکه هیچ سازمان یا ارگان دولتی و 
خصوصی در هنگام ارسال ابالغ ها به هیچ عنوان در خواست 
واریــز وجه نقد نمی کند به شــهروندان توصیه کرد که در 
صورت مواجه شــدن با هرگونه پیامک ثبت نام و یا ابالغیه 
واریز وجــه یقین بدانند که این ترفندی برای کالهبرداری 

است.
وی خاطرنشان کرد: عموم مردم می توانند در صورت مواجه 
شدن با موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت پلیس فتا 
به آدرسwww.cyberpolice.ir&nbsp گزارش کنند 

و یا با شماره تلفن 096380 تماس بگیرند.

جزئیات ماجرای زیر گرفتن سرباز ناجا دستگیری ارسال کنندگان پیامک جعلی سامانه ثنا
توسط خودروی سفیر بالروس

مرکز اطالع رســانی ناجا در مورد خبر منتشــره در فضای مجازی از سوی یک 
خبرگزاری اقدام به شفاف ســازی کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روز 
دوشنبه چهارم مرداد ماه خبرگزاری رکنا خبری با تیتر »ماشین سفیر بالروس 
ســرباز راهور را به عمد زیر گرفت / روی عنابستانی سفید شد« منتشر کرد که 
باعث ایجاد ابهام در اذهان عمومی شد.در پی انتشار این خبر مرکز اطالع رسانی 
ناجــا خبر مذکور را  تکذیــب کرد چرا که این اتفاق چنــد روز پیش رخ نداده 
اســت و روز سه شنبه پنجم مردادماه خبرگزاری یاد شده مجددا با انتشار خبری 
با تیتر »جزییات زیر گرفتن مامور راهور توســط ماشین سفیر بالروس/ تکذیب 
عجوالنه چرا؟!« روی این موضوع با اهداف نامعلوم مانور داده اســت.خبرگزاری 
پلیس مدعی است که سال گذشته تصادفی در یکی از خطوط ویژه تهران مانند 
سایر تصادف هایی که در این شهر روی می دهند بین خودروی سفارت بالروس و 
مامور راهور ناجا رخ داد که هیچگونه عمد، قصد و غرضی در آن نبود. این در حالی 
اســت که روزانه در پایتخت بیش از هزار و ۵00 تا ۲ هزار تصادف، روی می دهد 
که یکی از آن ها این تصادف بود که در مسیر خط ویژه روی داد و سپس خودرو از 
مسیر خط ویژه خارج شد و با توجه به این که عمدی در آن نبود با این تصادف، 
همان برخورد قانونی شــد که با ســایر تصادف ها صورت می گیرد. یعنی حضور 
کارشناس و تشکیل پرونده و کروکی تصادف و وارد شدن به سیر مراحل قانونی.

خبرگزاری پلیس مدعی اســت این که یک خبرگزاری با انتشار اخبار سوخته ای 
آن هم با تیتر های جنجالی و تضعیف کننده پلیس و امنیت عمومی و خدشه دار 
کردن اذهان عمومی چه نیاتی را در ذهن می پروراند جای تامل و اندیشه دارد، این 
که یک خبر سوخته و حادثه سال گذشته را دوباره به خاطر اذهان عمومی آورد 
آیا چیزی جز عدم توجه به اصول کارشناســی و اخالق حرفه ای نیست؟!آیا بهتر 
نبود خبرگزاری رکنا با هماهنگی و انجام یک مصاحبه با متولی امر یعنی پلیس 

راهنمایی و رانندگی حقیقت را برای مخاطبان عنوان و شفاف سازی می کرد؟!

کالهبرداری ٣٠ میلیاردی با رسیدساز جعلی
سرپرست پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کالهبرداری که 
با ارائه رســید جعلی بانکی، 30 میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود، خبر داد.به 
گزارش ایسنا سرهنگ شهرام سلطانی در این باره گفت: بهمن ماه سال گذشته 
پرونده ای در خصوص کالهبرداری با استفاده از اپلیکیشن های رسید ساز بانکی 
به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران ارجاع داده شد و تیمی از کارآگاهان بررسی 
موضوع را بر عهده گرفتند.وی ادامه داد: طی انجام بررســی اولیه مشخص شد 
متهم با ادعای خرید کاال از شاکی، رسید پرداخت وجه را به او ارسال کرده است 
و مال باخته پس از تحویل کاال متوجه شده است که مبلغی به حساب او واریز 
نشده است؛ بنابراین متوجه شده که رسید ارسالی به تلفن همراهش جعلی بوده 
است. وی گفت: کارآگاهان متهم را در مخفیگاهش، دستگیر کرده و برای ادامه 
بررسی های پلیسی به پایگاه ششم این پلیس انتقال دادند.وی افزود: متهم به 1۵ 
فقره کالهبرداری به همین شــیوه اعتراف کرد و کارشناسان ارزش ریالی اموال 

کالهبرداری شده را 30 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

عروسی  کرونایی در ایالم
یک نفر در یک مراسم عروسی در ایالم 110 نفر را کرونایی کرد.به گزارش رکنا، 
اســتاندار ایالم گفت: در یک مراسم عروسی یک فرد مثبت بیش از 110 نفر را 
مبتال کرده که این نشان از آن است که با رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی 

عروسی ها را به عزا تبدیل کنیم.

٣ کشته و مجروح در سیل چالدران 
بارش تگرگ و جاری شــدن سیل در چالدران باعث کشته و مجروح شدن 3 
نفر در این شهرستان شد. به گزارش رکنا، به دنبال بارش تگرگ که منجر به 
جاری شــدن سیل شد ۲۷ روستا را تحت تاثر قرارداده که بنا بر اعالم محمد 
زاده فرماندار چالدران بر اثر آن یک نفر فوتی و۲ نفر مصدوم برجای گذاشــت 
و همچنین در بخش ابنیه فنی راه ها کشاورزی و دامی نیز خسارت وارد کرد.

اخبار کوتاه

رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم 
ســایبری پلیس فتای ناجا با هشــدار نســبت 
بــه احتمال کالهبــرداری از آگهــی دهندگان 
در ســایت های درج نیازمندی هــای اینترنتی 
توصیه هایی را برای جلوگیری از این وقایع ارائه 
کرد.ســرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با 
ایســنا دراین باره گفت: در مواردی دیده شــده 
افرادی با مراجعه به پلیس فتا اعالم کرده اند که 
کاالیی را برای فروش در یکی از سایت های درج 
رایگان آگهی فروش قرار داده و فردی نیز تحت 
عنوان خریدار به آن مراجعه و حتی در مواردی 
فاکتــور بیعانه یا تمام مبلــغ واریزی را نیز به او 
داده اند. اما پس از تحویل جنس متوجه شده اند 
که فاکتور و رسید مربوطه جعلی بوده و از آنان 
کالهبرداری شده است. وی در همین راستا نیز 
هشدارها  و توصیه هایی را به شهروندان ارائه کرد 

و گفت: اگر شــهروندان قصد انتشــار آگهی در 
سایت های واسطه گر اینترنتی را دارند، الزم است 
پس از مراجعه مشــتری حتما یکسری موارد را 
رعایت کنند. اول اینکه قبل از تحویل کاال حتما 
از واریز مبلغ به حسابشان مطمئن شده و صرفا 
به دریافت رسید که ممکن است جعلی هم باشد 
بســنده نکنند. برای اطمینان از انتقال وجه به 
حساب بانکی الزم است سرویس پیامک آن فعال 
شود.رجبی ادامه داد: همچنین احتمال دارد پس 
از ثبت آگهــی پیامکی جعلی مبنی بر پرداخت 
هزینه انتشــار آگهی برای کاربران ارسال شود. 
الزم است این افراد بدانند که سایت های مذکور 
هزینه ای را به این شکل دریافت نمی کنند و این 
پیامک ها از شماره های ناشناس ارسال می شود 
به قصد کالهبرداری از آنان اســت و نباید به آن 
اعتنا کنند.رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از 

جرائم سایبری پلیس فتای ناجا افزود: همچنین 
آگهی دهندگان باید توجه داشــته باشــند که 
خریدار حتما از حساب بانکی که به نام خودش 
اســت، مبلغ وجه را بپردازد چراکه احتمال دارد 
بهای کاال از یک حساب سرقتی به کارت آگهی 
دهنده واریز شود.ســرهنگ علی محمد رجبی 
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا ناجا  همچنین در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: با فرا رسیدن 
فصل تابســتان و اوقات فراغــت دانش آموزان، 
خانواده ها بــرای پر کردن اوقات فراغت فرزندان 
خود در اینترنت به جســتجو یافتن مواردی که 
اوقات آن ها را برنامه ریزی کنند، می پردازند.وی 
افزود: مجرمان سایبری از این فرصت سوءاستفاده 
کرده و با طراحی آگهی های اغوا کننده و ساختن 
صفحات جعلی در شبکه های اجتماعی با موضوع 

ارائه خدمات مرتبط با اوقــات فراغت نوجوانان 
اقدام به کالهبرداری اینترنتی می کنند.سرهنگ 
رجبی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از شهروندان 
از طریق سایت های آگهی یا شبکه های اجتماعی 
مبالغی بابت ثبت نام کالس تابستانی یا دوره های 
آموزشــی برای این کالهبرداران پرداخت کرده، 
امــا بعد از واریز وجه خبــری از ارائه خدمات یا 

شــخص آگهی دهنده پیدا نکردنــد.وی افزود: 
بســیاری از صفحات و تبلیغاتی که بدون مجوز 
فعالیت در سایت های واســطه گر یا شبکه های 
اجتماعــی با عناوین مختلف اقــدام به دریافت 
وجه از شــهروندان می کنند،کالهبرداری بوده و 
شــهروندان باید صرفا از طریق موسسات دارای 

مجوز درخواست خدمات کنند.

هشدار پلیس به آگهی دهندگان در سایت های درج نیازمندی ها

فرمانده یــگان حفاظــت از اماکــن عمومی پلیس 
پیشــگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفه ای در 
بیمارســتان میالد خبر داد. به گزارش رکنا، سرهنگ 
عبــاس کرمی راد اظهار داشــت: مامــوران پلیس با 
برســی های میدانی و بازبینی دوربین های مداربسته 
موفق به شناســایی سارق جوان در بیمارستان میالد 
تهران شــدند.فرمانده یگان حفاظت از اماکن عمومی 
پلیس پیشــگیری  تهران  ادامــه داد: ماموران یگان 

حفاظــت با اقدامات فنی و حفــظ تدابیر امنیتی در 
یک عملیات ســارق 3۲ ساله را در یکی از بخش های 
بیمارستان میالد بازداشــت کردند.وی تصریح کرد: 
متهم در بازجویی های پلیســی صراحتا به ســرقت 
تلفن همراه بیماران در بخش های مختلف بیمارستان 
میالد اعتراف کرد.ســرهنگ کرمی راد درپایان گفت: 
 پرونــده متهم برای ســیرمراحل قانونــی به مرجع 

قضائی معرفی شد.

رئیس ســازمان بازرســی چهارمحال و بختیاری از 
کشــف یک فقره اختالس به ارزش ۵۵ میلیارد ریال 
و تصــرف غیرقانونی در وجوه دولتــی به مبلغ 300 
میلیون ریال در سازمان ورزش و جوانان استان خبر 
داد و گفت: در این راســتا ۵ نفر از مدیران دســتگیر 
شــده اند. علی احمدی گفت: یک فقره اختالس ۵۵ 
میلیــاردی در اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال 
و بختیاری توســط بازرسان ســازمان بازرسی استان 

کشف شــد که در این راستا یک متهم دستگیر شده 
است.

به گزارش رکنا، رئیس ســازمان بازرسی چهارمحال 
و بختیاری ادامــه داد: همچنین چهار نفر از مدیران 
ورزش و جوانان بــه اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه 
دولتــی به مبلــغ 300 میلیون ریال در شــعبه اول 
بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرکرد تحت 

تعقیب قرار گرفته اند.

رسوایی مدیران فاسد در سازمان ورزش بازداشت سارق بیمارستان میالد 

افقي:
  1- نام اصلی ستارخان- حکمت 

ارسطویی
علــم  جنگــی-  کشــتی   -۲

سرشماری- دلدار
3- گشــاده- اثری معــروف از 

»شیخ محمود شبستری«- روا
4- بشــقاب بــزرگ و معمــوال 
پاالیشــگاه های  در  بیضــی- 
نفت تولید می شــود- شتر مرغ 

آمریکایی
۵- نویســنده و سخنور- صوت 

تعجب- یار »وصله«
زردآلوی  فیلیپین-  پایتخت   -6

خشک شده- ستون بدن
فصل  هر  بیزاری-  مشورت-   -۷

کتاب
8- نوعــی آبگوشــت- محروم- 

بی سابقه، جدید و نو
9- فرزند فرزنــد- بخش باالیی 

دست- خطایی در بسکتبال
10 – االغ- ویرگول- بخت برگشتگی

11- گرفتاری سخت- فهرست غذا- نوع و مقوله هنری
1۲- دوستان- از مدل های خودرو بنز- از پساوند

13- واحد اندازه گیری طول- مذکور- یکی از دو جنس 
14- خدای انگلیســی- دریچه قابل تنظیم دهانه دوربین- 

مراسم بزرگداشت
1۵- گله گوسفندان- غذای خوشمزه ایرانی 

عمودي:
 1- کتابی نوشته والتر اسکات

۲- افزون شدن- غذا خوری چهار پایان- روزها
3 – مخفف هستم- نقره ای- پیروز ورزشی

4- فام- مسابقه- پدالی در خودرو
۵- واحــد شــمارش صابون – تکــرار حرف 

خوردنی- گونه ای طالق- عملی گردید
6- اثری از ناصر خسرو- نی تو خالی

۷- بهره پول- در برابر- سوگ
8- ســاز ضربی مدور- خــوب- دریای غرب 

ترکیه
9- پناه- پشت گردن- شایسته تر

10- مرغ همسایه- از آثار ارنست همینگوی
11- مساوی- نابود – الفبای عمران- راستی 

و محکمی 
1۲- تبهکار- ظرفیت انبار ، وسیله نقلیه یا مانند آن برحسب 

تن- نابودی
13- شهری در آذربایجان شرقی- عید ترکی- برج تو خالی

14- ممکن است- بز کوهی- خباز و شاطر 
1۵- به مقصود خود نرسیدن

جدول شماره 5493     

حل     جدول شماره 5492

آگهی  فقدان سند مالکیت

مشخصات ملک
ی�ک قطع�ه آپارتم�ان نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 32 فرعی از4397 اصلی مفروز و مجزا ش�ده از 10 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 تفکیکی در 
طبقه 002 و واقع در بخش 07 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک خاوران تهران استان تهران به مساحت 71/07 متر مربع بانضمام شش دانگ یک باب انباری قطعه 
دوم تفکیکی به مساحت3/60 متر مربع.مشخصات مالکیت: مالکیت مجتبی رجبی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 8294 تاریخ تولد1350/9/1 صادره 
از تهران دارای ش�ماره ملی 0056048351 با جز س�هم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 
70214 تاریخ 1394/8/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 383 شهر تهران استانتهران ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 70213 تاریخ 1394/8/5 
دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 383 شهر تهران اس�تان تهران ثبت گردیده است با شماره مس�تند مالکیت 92887 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اسناد 
رس�می ش�ماره 136 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است با شماره مس�تند مالکیت 92888 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 136 
شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است مالکیت اعظم میرزائی فرزند محمد صادق شماره شناسنامه 3618 تاریخ تولد1350/5/7 صادره از تهران دارای 
ش�ماره ملی 0056390793 با جز س�هم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مش�اع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 70214 تاریخ 
1394/8/5 دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 383 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 70213 تاریخ 1394/8/5 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 383 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 92887 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
136 ش�هر تهران اس�تان تهران ثبت گردیده است با شماره مس�تند مالکیت 92888 تاریخ 1385/4/13 دفترخانه اس�ناد رسمی شماره 136 شهر تهران 
اس�تان تهران ثبت گردیده اس�ت محدودیت محدودیت دفتر امالک مازاد دارد رهنی ش�ماره 70214 مورخ1394/8/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 383 
ش�هر تهران اس�تان تهران که به نفع بانک مسکن به مبلغ 152/694/105 ریال به مدت 60 ماه ثبت شده رهنی شماره 92887 مورخ1385/4/13 دفترخانه 
اس�ناد رس�می شماره 136 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده رهنی شماره 92888 مورخ1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی شماره 136 
شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده محدودیت دفتر امالک مازاد دارد رهنی شماره 70214 مورخ 1394/8/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
383 ش�هر تهران اس�تان تهران که به نفع بانک مس�کن به مبلغ 152/694/105 ریال به مدت 60 ماه ثبت ش�ده رهنی ش�ماره 92887 مورخ1385/4/13 
دفترخانه اس�ناد رسمی ش�ماره 136 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده رهنی ش�ماره 92888 مورخ1385/4/13 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 136 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت شده سپس نامبردگان با ارایه دو برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل یکی از 
آنها طی ش�ماره 3090862 مورخ1400/3/24  و 3090863 مورخه 1400/3/24 توس�ط دفتر خانه455 تهران گواهی امضا گردید مدعی اس�ت که اصل سند 
مالکیت به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120  آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله نس�بت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از 
انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس 
اصل س�ند مالکیت به ارایه کننده مس�ترد خواهد ش�د و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت 

اقدام خواهد نمود.
12190 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خاوران

آگهی  فقدان سند مالکیت به شماره چاپی 523678 الف /95 به پالک ثبتی 47880 فرعی از116 اصلی
نظر به اینکه خانم فائزه فیروزی مالک

با ارایه دو برگ استش�هادیه محلی مصدق ش�ده به ش�ماره 783683-313501 مورخ1400/4/7 توس�ط دفترخانه 517 تهران و برگ تقاضا 
وارده ش�ماره 005898 مورخ 1400/4/9 مدعی فقدان س�ند مالکیت چهار دانگ مشاع از ش�ش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع 
در طبقه س�وم به ش�ماره 47880 فرعی از116 اصلی مفروز و مجزا ش�ده از 11656 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 واقع در بخش 11 ناحیه 01 
حوزه ثبت ملک س�عادت آباد به مس�احت 133/76 متر مربع که مقدار7/8 متر مربع آن پیش�رفتگی  است بانضمام پارکینگ قطعه سوم به 
مساحت 10/8 متر مربع واقع در طبقه همکف که ذیل ثبت دفتر الکترونیک به شماره 13962030101145002637 بنام کامل فیروزی ثبت و 
س�ند مالکیت به ش�ماره چاپی 523678 صادر و تسلیم گردید سپس به موجب سند قطعی شماره 38258 مورخ1399/7/9 دفترخانه 660 
تهران چهار دانگ مورد ثبت به فائزه فیروزی فرزند صالح ش�ماره شناس�نماه 21623 تاریخ تولد1359/6/1 صادره از سقز دارای شماره ملی 
3760216781 با جز سهم 4 از کل سهم 6 سهم منتقل شده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است نامبرده در خواست سند مالکیت 
المثنی نموده اس�ت لذا مراتب در اجرای ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله 
نسبت به پالک فوق می باشد و یا سند مالکیت نزد وی می باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
س�ند مالکیت یا س�ند معامله به این منطقه تسلیم و رس�ید اخذ نماید در صورت عدم ارایه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری 

اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد.
12194 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران 

اگهی فقدان سند مالکیت

در اجرای دس�تور ذیل تقاضای بوارده 17407 مورخ1399/10/22 آقای محمد س�عیدی مالک شش�دانگ اعیانی یک دس�تگاه 
آپارتمان قطعه هفتم به ش�ماره 1283 فرعی از2395 اصلی مفروز و باقیمانده فرعی از اصلی مذکور که بعدا به علت باقیمانده 
بودن به پالک 452623 فرعی اس�تاندارد سازی شده است به مساحت62/77 متر مربع در طبقه دوم ذیل ثبت 30518 صفحه 
427 دفتر216 بنام فخرالس�ادات فاطمی صدر ثبت و س�ند به چاپی 347196 صادر ش�د و مع الواس�طه به موجب سند قطعی 
149276 مورخ1368/10/11 دفترخانه147 تهران به اقای محمد س�عیدی انتقال یافته و به مو جب س�ند رهنی 149278 مورخ 
1368/10/11 دفترخادنه147 تهران در رهن شرکت ملی نفت می باشد اکنون اعالم نموده اند که سند مالکیت پالک مورد تقاضا 
به علت اس�باب کشی مفقود گردیده است و مراتب به موجب شماره 41999 و 41998 مورخ1399/10/22 دفترخانه522 تهران 
به شهادت شهود رسیده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نس�بت به پالک فوق می باش�د و یا س�ند مالکیت نزد وی می باش�د از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم ارایه 

اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد.
12193 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرارا

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی محمدبیات با تس�لیم دو برگ استش�هادیه محلی مصدق که تحت ش�ماره 56537 مورخ 99/1/7 دفتر اسناد 
رس�می 318 ته�ران و برگ تقاضای وارده 56354 مورخ99/10/7 مدعی فقدان س�ند مالکیت شش�دانگ ی�ک قطعه زمین به 
مس�احت120/30 متر مربع به ش�ماره 53 فرعی از6452 اصلی مفروز از فرعی باقیمانده از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران 
که ذیل صفحه 193 و231 ودفتر991 و223 چاپی 3/593514 و 3/593513 به نام رحیم کریمیان و علی محمد بیات) مساوی( 
ثبت و سند صادر وتسلیم گردیده است سپس سهمی رحیمی کریمیان برابر سند انتقال28866-60/1/31 دفترخانه173 تهران 
به علی محمد بیات منتقل شده است سپس وی به علت سهل انگاری سند مالکیت خود را گم و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف مدت 
ده روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل س�ند مالکیت یا س�ند معامله تس�لیم و رسید دریافت نمایید تا 
مورد رس�یدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل س�ند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد ش�د پس از انقضای مهلت مزبور و 

نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
12192 شهمیرزادی – رئیس ثبت اسناد وامالک نارمک

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای س�جاد مردانی باس�تناد وکالتنامه ش�ماره 123868 مورخ1400/3/20 و47029 مورخ1400/3/31 و47007 مورخ1400/3/27 و تفویض 
47008 مورخ1400/3/27 و47013 مورخ1400/3/29 دفتر967 تهران و 15252 مورخ1396/12/17 دفتر175 مشهد و با اعالم گم شدن سند 
مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 9/398 مورخ1400/4/20 دفترخانه317 تهران طی درخواست 
وارده تقاض�ای ص�دور المثنی س�ند مالکیت را نموده اند که مراتب در اج�رای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به ش�رح زیر آگهی می گردد 
1- نام و نام خانوادگی وراث مرحوم رضا ش�یخیان مالک ش�ش دانگ 2- ش�ماره پالک 332  اصلی بخش 6 ثبت تهران 3- علت گم ش�دن 
جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت اس�ناد مالکیت شش�دانگ یک باب حمام ش�ماره 332 مشهور به حمام نو واقع در طهران بخش شش 
ته�ران محمدی�ه بازارچه نو معروف به بازارچه حاج آقا محس�ن با حق المجری از خانه ش�ماره 333 ذیل ثبت های 2365 و 5224 صفحات 
33 و293 دفاتر امالک جبد 24 و52 به نام آقایان حاج عزیز عبداله فرزند نعمت اله و حاج س�ید باقر رش�یدی فرزند س�ید حسین بالسویه 
صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند  و سند شماره 98083 مورخ1355/3/1 دفتر41 تهران به رضا شیخیان منتقل که برابر دادنامه 
شماره 78/1075 شعبه 4 دادگاه عمومی یزد نامبرده فوت که وراث عبارتند از حمیدرضا سید رضا و مسعود و رحیم رضا و حسین و علیرضا 
و مهری و ابوالفضل و زهرا و زهره فرزندان و رضیه وزیری کردستانی)همس�ر( می باش�ند.همچنین برابر دادنامه 670049 مورخ1397/1/18 
ش�ورای حل اختالف ش�عبه 187 مشهد آقای ابوالفضل شیخیان نیز فوت که وراث عبارتند از طیبه محقق فرد) همسر( مرضیه ردایی)مادر( 
و  علی و رضا و شایسته شیخیان )همسر( پالک  فوق در قید بازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس 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 ارایه اصل سند 
مالکیت یا س�ند معامله تس�لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس�د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه 

نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س�جاد مردانی باس�تناد وکالتنامه ش�ماره 123868 مورخ1400/3/20 و47029 مورخ1400/3/31 و47007 مورخ1400/3/27 و تفویض 
47008 مورخ1400/3/27 و47013 مورخ1400/3/29 دفتر967 تهران و 15252 مورخ1396/12/17 دفتر175 مشهد و با اعالم گم شدن سند 
مالکیت ملک مورد آگهی با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا شده ذیل ش�ماره 9400مورخ1400/4/20 دفترخانه317 تهران طی درخواست 
وارده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 1- نام 
و نام خانوادگی وراث مرحوم رضا شیخیان مالک شش دانگ 2- شماره پالک 1 از 331  اصلی بخش 6 ثبت تهران 3- علت گم شدن جابجایی 
4- خالصه وضعیت مالکیت اس�ناد مالکیت شش�دانگ هر یک از دو باب دکان شماره 330 و331 که در راستای استاندارد سازی بپالک 1 از 
331 اصلی تغییر یافته اس�ت و واقع در طهران بخش ش�ش تهران محمدیه بازارچه نو معروف  به بازارچه حاج آقا محس�ن با حق المجری از 
خانه ش�ماره 333 ذیل ثبت های 2365 و5224 صفحات 69 و278 دفاتر امالک جلد321 و10 نام آقایان حاج عزیز عبداله فرزند نعمت اله 
و حاج س�ید باقر رش�یدی فرزند سید حسین بالسویه صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند و سند شماره 98083 مورخ1355/3/1 
دفتر41 تهران به رجبعلی شاکری و برابر سند 99314- 1335/6/28 دفتر41 به رضا شیخیان منتقل که برابر دادنامه شماره 78/1075 شعبه 
4 دادگاه عمومی یزد نامبرده فوت که وراث عبارتند از حمیدرضا س�ید رضا و مس�عود و رحیم رضا و حس�ین و علیرضا و مهری و ابوالفضل 
و زهرا و زهره فرزندان و رضیه وزیری کردس�تانی) همس�ر( می باشد..همچنین برابر دادنامه 670049 مورخ1397/1/18 شورای حل اختالف 
ش�عبه 187 مش�هد آقای ابوالفضل ش�یخیان نیز فوت که وراث عبارتند از طیبه محقق فرد) همس�ر( مرضیه ردایی)مادر( و  علی و رضا و 
شایس�ته ش�یخیان )همس�ر( پالک  فوق در قید بازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان س�ند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست 
صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده 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 
س�ند معامله تس�لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس�د و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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آگهی تسلیم سند مالکیت مورث
اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 162/50 متر مربع به شماره 1136 فرعی از3589 اصلی مفروز از پالک اصلی مذکور 

واقع در بخش هفت تهران اراضی معروف به چهارصددستگاه واقع در بخش 7 تهران ذیل شماره های 73125 و275063 صفحات526 و291 
دفت�ر جل�د484 و1680 امالک به ش�ماره های چاپی 355360 و355361 ب�ه نام آقای حمیدرضا زوراندیش و س�ید کمال غفوریان هر یک 
نسبت به سه دانگ مشاع ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس ششدانگ طبق سند قطعی شماره 109636 مورخ1375/10/8 دفترخانه289 
تهران به حجت اله ش�هرابی فراهانی منتقل و س�پس مقدار سه دانگ مشاع طبق سند قطعی شماره 88947 مورخ 1377/4/23 دفترخانه 
322 تهران به آقای احمد ش�هرابی فراهانی منتقل و س�پس سه دانگ مشاع از طرف احمد شهرابی فراهانی طبق سند قطعی شماره 4791 
مورخ83/4/17 دفترخانه 696 تهران به خانم طاهره ش�هرابی فراهانی انتقال یافته و س�پس مقدار س�ه دانگ از طرف خانم طاهره شهرابی 
فراهانی طبق سند قطعی شماره 8452 مورخ1384/12/17 دفترخانه696 تهران به آقای احمد شهرابی فراهانی انتقال یافته است مورد ثبت 
طبق صورت مجلس تفکیکی ش�ماره 27938 مورخ1383/8/6 به س�ه دستگاه آپارتمان واقع در طبقات اول و دوم و سوم و سه باب انباری 
و س�ه واحد پارکینگ واقع در طبقه همکف تفکیک گردیده اس�ت س�پس آقای حجت اله شهرابی فراهانی برابر دادنامه حصر وراثت شماره 
970641 مورخ1397/6/13 حوزه 357 مجتمع ش�ماره 8 ش�ورای حل اختالف تهران فوت نموده و ورثه ی وی عبارتند از 1- طاهره شهرابی 
فراهانی)همسر متوفی( 2- زهرا3- اکرم 4- اعظم 5- امیر حسین 6- احمد 7- محمود فرزندان متوفی شهرت همگی شهرابی فراهانی می 
باش�ند نظر به اینکه خانم اکرم ش�هرابی احد از وراث درخواست صدور سند مالکیت سهم االرث خود از پالک مذکور را ارایه و اظهار نموده 
که اصل سند مالکیت پالک مذکور نزد آقای احمد شهرابی می باشد که از تسلیم آن خودداری می نماید وعلیرغم اخطار اداری به مشارالیه 
بر اس�اس مفاد تبصره 3 ماده 120 ایین نامه اصالحی قانون  ثبت و س�پری شدن مدت ده روزه اصل سند مالکیت جهت اخبار ارایه نگردیده 
لذا بدینوسیله وفق بخش دوم تبصره فوق الذکر مراتب یک نوبت اگهی و اخطار می نماید چنانچه دارنده و یا دا رندگان سند مالکیت پالک 
مذکور ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتش�ار این اگهی س�ند مورد مطالبه را تس�لیم ننماید با رعایت مقررات قانونی به نس�بت س�هم االرث 

متقاضی مذکور سند مالکیت مشاعی صادر و تسلیم خواهد گردید.
12189 رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه شرق تهران


