
سه شنبه  14 تیر  1401- 5 ذی الحجه 1443 - 5 جوالی 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5754  6  حوادث

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشــت فردی که 
با ایجاد یک درگاه جعلی فروش شارژ تلفن همراه اقدام به 
خالی کردن حســاب کاربران کرده بود، خبر داد.سرهنگ 
داوود معظمــی گــودرزی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
جزئیــات این خبر گفت: مدتی قبــل فردی به پلیس فتا 
مراجعه و اعالم کرد که مبلــغ پانصد میلیون ریال بدون 

اطالع وی از حساب بانکی اش برداشت شده است. 
در همین راســتا نیز رسیدگی به موضوع در دستورکار 
مامــوران قــرار گرفت و آنها اقــدام به بررســی آخرین 
تراکنش های صورت گرفته از سوی مالباخته کردند که در 
جریان آن مشخص شد این فرد اقدام به خرید شارژ تلفن 

همراه از یکی از سایت های اینترنتی کرده است.
وی بــا بیان اینکه این ســایت اقدام به فروش شــارژ 
ارزان قیمت کرده بود، اظهارکرد:  شاکی به ماموران گفت 
که با جســتجو در فضای مجازی با این سایت آشنا شده 
و با توجه به اینکه در این ســایت از فروش شــارژ ارزان 
قیمت خبر داده بودند، او هم بدون توجه به آدرس درگاه 
پرداخــت و اطمینان از هویت گرداننــدگان آن، اقدام به 
خریــد کرده و دقایقی بعد نیز موجودی حســابش خالی 

شده است.  
رئیــس پلیس فتای تهران بزرگ با اشــاره به اقدامات 
ماموران برای شناسایی و بازداشت گرداننده یا گردانندگان 

این ســایت گفت:  ماموران پس از اخذ اظهارات شــاکی 
نســبت به شناسایی این درگاه اقدام کرده و نخستین گام 

این ســایت جعلی را با هماهنگی دستگاه قضایی مسدود 
کردند. در ادامه نیز اقدامات خود برای دستگیری مدیر یا 
مدیران آن را آغاز کرده و موفق شدند که اطالعات هویتی 

گرداننده آن را به دست بیاورند.
معظمی گــودرزی در ادامه گفت:  پس از شناســایی 
متهــم هماهنگی با مقــام قضایی برای دســتگیری این 
فــرد نیز انجام شــد و او در عملیاتی پلیســی در یکی از 
مناطق شــرقی تهران بزرگ دستگیرو به همراه تجهیزات 
الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد. این فرد پس از انتقال 
به مقر انتظامــی تحت بازجویی قرار گرفت که در جریان 
آن به جرم خود اعتراف کرد و گفت که با ایجاد یک درگاه 
فیشینگ و با طرح وعده فروش شارژ ارزان قیمت اقدام به 

خالی کردن حساب کاربران کرده است.
بــه گفته رئیس پلیس فتای تهــران بزرگ برای متهم 
دستگیر شده پرونده ای تشکیل شده و این فرد برای ادامه 

روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
وی به شهروندان توصیه کرد که هنگام انجام خریدهای 
آنالین حتما به آدرس ســایت توجه الزم را داشته باشند، 
چرا که مجرمان با ایجاد آدرس های مشــابه ســایت های 

اصلی اقدام به تخلیه حساب کاربران می کنند.

مجرم سابقه دار پس از آزادی از زندان نقشه عجیبی برای 
سرقت کشید؛ او با همدســتی همسرش به باغ های اطراف 
تهــران می رفتنــد و میوه ها را می چیدند و آنهــا را با وانت 
اجاره ای به فروش می رساندند.به گزارش رکنا، از چندی قبل 
گزارش سرقت هایی عجیب از باغ های شرق تهران به پلیس 
گزارش شد.یکی از مالباخته ها می گفت: من حوالی فشم باغ 
میوه دارم و معموال آخر هفتــه به آنجا می روم. مدتی قبل 
نگهبانی در باغ اســتخدام کرده بودم اما او به تازگی تسویه 
حساب کرده و از باغ رفته بود. من هم در جست و جوی یک 
نگهبان جدید بودم تا اینکه آخر هفته وقتی برای سرکشی 
به باغ رفتم با صحنه عجیبی مواجه شدم. درختان باغ من پر 
از میوه بود اما تمامی میوه ها از درخت ها چیده و سرقت شده 
بود.این مرد تنها باغداری نبود که خبر از ســرقت  میوه های 
باغــش می داد. اظهارات بقیــه مالباخته ها هم همین بود و 
همه می گفتند وقتی آخر هفته قدم در باغ خود گذاشــتند 
با ســرقت میوه های باغ مواجه شدند.در این شرایط گروهی 
از مأموران تحقیقات برای یافتن ســرنخی از سارقان را آغاز 
کردند تا اینکه چند روز قبل اتفاقی افتاد که به دســتگیری 

آنهــا منجر شــد.ماجرا از این قرار بود کــه نگهبان یکی از 
باغ های حوالی فشــم که برای شرکت در مراسم ختم یکی 
از بستگانش راهی شهرستان شده بود وقتی به باغ بازگشت، 
متوجه حضور افراد غریبه در آنجا شــد. یک خودروی وانت 
هم داخل باغ بود که در قســمت بار آن تعدادی جعبه پر از 
میوه چیده شــده بود.نگهبان که از قبل ماجرای سرقت از 
باغ های دیگر را شــنیده بود، مخفیانه با صاحب باغ تماس 
گرفت و وقتی مطمئن شــد که افراد غریبه سارق هستند، 
پلیس را خبر کــرد. او همزمان در باغ را از بیرون قفل کرد 
تا ســارقان نتوانند فرار کنند و به این ترتیب وقتی مأموران 
در محل حاضر شدند، دزدان که زن و شوهری جوان بودند 
دستگیر شدند. متهمان در بازجویی ها به سرقت های سریالی 
از باغ ها اقرار کردند و در ادامه برای انجام تحقیقات بیشتر در 

اختیار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفتند.
مــردی که به اتهــام ورود غیرمجاز به باغ ها و ســرقت 

میوه دستگیر شده، مجرمی سابقه دار است. او می گوید که 
سرقت ها را با همدستی همســرش انجام می داده و پس از 

سرقت، میوه ها را با وانت می فروختند.
ایده چنین ســرقت عجیبی چطور به ذهنت رســید؟ 
قبل از اینکه نقشــه سرقت را بکشــم برای خرید میوه به 
بازار رفته بودم که با قیمت سرســام آور میوه ها مواجه شدم. 
داخل میوه فروشــی بودم که با خودم گفتم شاید بشود  از 
میوه فروشی سرقت کرد و بعد میوه ها را فروخت و پول خوبی 
گیر آورد. اما می دانستم ورود به مغازه های میوه فروشی برای 
سرقت سخت اســت و ناگهان فکر سرقت از باغ ها به سرم 
زد.ابتدا خودروی وانت یکی از آشنایانم را امانت گرفتم بعد 
از آن چندین جعبه و کارتن تهیه کردم و بعد جزئیات نقشه 
را با همســرم در میان گذاشــتم. او ابتدا قبول نمی کرد اما 
پس از اصرار های من پذیرفت کــه همراهم بیاید و کمکم 
کند. البته به او اطمینان دادم که دســتگیر نمی شــویم و 

او هــم به این امید که گیر نمی افتیم آمد. وقتی همســرم 
راضی شــد به ســمت باغ های اطراف تهران رفتیم و جایی 
را انتخاب می کردم که دوربین مداربسته و نگهبان نداشته 
باشــد. پس از اطمینان از اینکه نگهبان داخل باغ نیست و 
دوربین مداربســته ای وجود ندارد از روی دیوار می پریدم و 
وارد باغ می شــدم. بعد در را باز می کردم و وانت را به داخل 
بــاغ می بردم. معموال 2 یا 3 روز در بــاغ اتراق می کردیم و 
با کمک همســرم تمام میوه درختان بــاغ را می چیدیم و 
داخل جعبه یا کارتن قرار می دادیم. به دلیل اینکه هوا خوب 
بــود معموال در حیاط باغ داخل آالچیق ها می ماندیم. البته 
چندبــار تالش کردم تا قفل درها را بــاز کنم و وارد ویالها 
شوم اما نتوانســتم. گاهی شیرآالتی که داخل حیاط بود را 
هم ســرقت می کردم اما هدف اصلی ام چیدن میوه ها بود. 
بعد از اینکه چیدن میوه ها تمام می شد از باغ ها خارج شده 
و به نقاط مختلف تهران یا اطراف تهران می رفتیم و میوه ها 
را می فروختیم. به گمان اینکه هرگز دستگیر نخواهیم شد 
اما بخت با ما یار نبود و در آخرین سرقت خود قبل از ترک 

باغ، نگهبان رسید و گیر افتادیم.

رئیس پلیس تهران بزرگ از کشــف ســرقت های میلیاردی خبر داد و گفت: 
ارزش اموال کشف شده در ۱2 فقره سرقت از خانه های تهران، 22۰ میلیارد ریال 
است.به گزارش رکنا، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی اظهار داشت: با وقوع 
یک فقره سرقت به عنف خانه به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در منطقه سعادت آباد 
توســط ۵ مرد جوان رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره 
پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان داد، 
۵ مرد جوان با یک خورو ســراتو ســفید رنگ وارد پارکینگ خانه شدند و پس 
از محبوس کردن مالباختگان اقدام به ســرقت طال و جواهرات، پول نقد و تابلو 
فرش هــای نفیس کردند و بالفاصله از صحنه جرم متواری شــدند.رئیس پلیس 
آگاهی تهران ادامه داد: بنابرحساســیت موضــوع، کارآگاهان اداره پنجم پلیس 
آگاهــی بالفاصله وارد عمل شــدند و با تحقیقات از مالباختگان ســرنخ هایی از 
هویت متهمان به دســت آوردند.ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی تصریح 

کرد: کارآگاهان پس از دریافت این اطالعات مهم و شناسایی مخفیگاه متهمان، 
با کســب مجوز های الزم قضائی راهی محل مورد نظر شــدند و در یک عملیات 
غافلگیرانــه یکی از متهمان را دســتگیر و به اداره پنجــم پلیس آگاهی منتقل 
کردند.وی گفت: کارآگاهان در بررســی ها موفق به کشف اموال مسروقه شدند و 
با رصد های اطالعاتی به وقوع ســرقت های دیگر در سطح شهر تهران پی بردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش اموال کشف شده 22۰ میلیارد ریال است، 
افزود: متهم در تحقیقات به ۱2 فقره ســرقت از خانه های تهران اعتراف و اظهار 
داشت سرقت ها با همکاری همدستانش انجام داده است.سرهنگ کارآگاه ولیپور 
گودرزی با بیان اینکه، مالباختــگان با مراجعه به اداره ۵ پلیس آگاهی اموال را 
شناســایی کردند، خاطرنشان کرد، با هماهنگی قضائی متهم برای کشف جرایم 
احتمالــی در اختیار کارآگاهان قرار دارد و دســتگیری متهمان دیگر پرونده در 

دستور کار قرار گرفته است.

شارژ ارزان قیمت، ۵۰۰ میلیون ریال آب خورد

زوج جوان دزد میوه باغ های فشم بودند 

بازداشت دزدان میلیاردی خانه های تهرانی ها 

کاالی قاچاق در انبار توشه ایستگاه راه آهن کشف شد
فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری انتظامی کشور از کشف کاالی قاچاق 
از نوع البســه و کفش در انبار توشه راه آهن بندرعباس به ارزش 3 میلیارد ریال 
خبر داد.به گزارش ایلنا، سردار حشمت اله ملکی در خصوص جزئیات مربوط به 
کشف کاالهای قاچاق اظهار داشت: در راستای تشدید اقدامات کنترلی و مقابله با 
قاچاق کاال در سطح حوزه استحفاظی، عوامل انتظامی پلیس راه آهن بندرعباس 
حین کنترل و  رصد محموله های پســتی ارســالی از طریق انبار توشه راه آهن 
بندرعباس به مقصد تهران به یک محموله مشکوک مي شوند.وی افزود: با حضور 
نمایندگان اصل 2۵، کارشناســان حراست و نماینده تجزیه و مبادله اداره پست 
بندرعباس، محموله های پستی مورد بررسی قرار گرفت و 396 بسته حاوی 444 
جفت انواع کفش اسپرت، 2۵ ثوب انواع البسه مردانه و سایر اقالم همگی تولید 
خارج از کشــور و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف شد.سردار ملکی با 
بیان اینکه کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه را 3 میلیارد ریال برآورد کرده اند، 
گفت: با اخذ دســتور قضائی صاحب کاالها شناسایی و با تشکیل پرونده قضائی 
برای بررسی بیشتر تحویل تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس شد.بنابراعالم 
پایگاه خبری پلیس، فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشــگیری انتظامی کشــور 
خاطرنشــان کرد: مجموعه کارکنان پلیس راه آهن در راستای تحقق شعار سال 
و کمک به اقتصاد کشــور با سوداگران و اخالل گران نظم و امنیت اقتصادی در 

حوزه صنعت ریلی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

دستان خون آلود مرد جوان بخاطر همسر صیغه ای اش 
مرد جوان که با چند پســر جوان به خاطر مزاحمت برای همســرش درگیر 
شــده و دست به قتل زده بود پس از 2۰ روز دستگیر شد.به گزارش رکنا، اواخر 
خرداد امسال، گزارش مرگ پسر جوانی با ضربات چاقو به بازپرس محمد حسین 
زارعی اعالم و در بررسی های صورت گرفته مشخص شد وی در جریان درگیری 
خیابانی با مردی غریبه به قتل رســیده است.در تحقیقات میدانی هویت عامل 
جنایت به دست آمد و ردیابی ها برای دستگیری متهم فراری از سوی کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد و با گذشت 2۰ روز از قتل، کارآگاهان 
جنایی موفق شدند، متهم فراری را درمخفیگاهش بازداشت کنند.مرد جوان در 
تحقیقات گفت: با همسر صیغه ای ام اختالف داشتم روز حادثه برای صحبت با او 
به پارک رفتم، اما دوباره دعوایمان شد و به دنبال این جر و بحث، همسرم قهر کرد 
و از هم جدا شدیم.او ادامه داد: چند قدمی از هم فاصله نگرفته بودیم که صدای 
داد و فریاد او را شنیدم. وقتی به طرف او برگشتم متوجه شدم چند پسر جوان 
در پارک برایش مزاحمت ایجاد کرده اند. با عجله به سمت آنها رفتم ،چون از قبل 
هم عصبانی بودم کنترل رفتارم را نداشتم.خانواده ای در نزدیکی محل درگیری 
نشسته بودند و در حال هندوانه خوردن بودند که من چشمم به چاقویشان افتاد 
و در یک لحظه چاقو را برداشتم و یکی از پسرهای مزاحم را زدم. وقتی پسر جوان 
روی زمین افتاد به خودم آمدم و فرار کردم، نمی دانستم که او را به قتل رسانده ام 
اما حاال از کاری که کرده ام بشدت پشیمانم.با اعتراف مرد جوان به دستور بازپرس 
شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران در اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت 

و تحقیقات ادامه دارد.

دزد ادارات دولتی آبادان دستگیر شد 
رئیس پلیس آبادان از دســتگیری ســارق اموال دولتی و کشــف چند فقره 
ســرقت دراین شهرستان خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ حسین زلقی رئیس 
پلیس شهرســتان آبادان  در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع سرقت از 
ســازمانهای دولتی درشهرستان  آبادان بررســی موضوع در دستور کار ماموران 
کالنتری ۱۱ولیعصر این شهرســتان قرار گرفت و تیم مجربی از مأمورین دایره 
تخصصی تجسس این کالنتری مســئولیت پرونده را برعهده گرفتند.وی افزود: 
ماموران با حضور در محل ســرقت و انجام تحقیقات میدانی موفق شدند سارق 
حرفه ای و متعاقب آن مخفیگاه آن را شناســایی کنند.زلقی در ادامه اظهارکرد: 
با هماهنگی های قضائی ،  ســارق در مخفیگاهشان دستگیر شد و در بازرسی از 
مخفیگاه متهم مقدار قابل توجهی اموال ســرقتی کشف وضبط شد.  متهم در 
تحقیقات پلیسی به چندین فقره سرقت اعتراف کرد.بنا بر این گزارش، متهم پس 

از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

قتل خونین با ضربات چاقو به سر پسر 20 ساله
 در تفرش 

قاتل جوان 2۰ ساله در استان مرکزی در کمتر از ۱۰ ساعت دستگیر شد.به 
گزارش رکنا، ســرهنگ محمود خلجی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان مرکزی گفت: در اعالم گزارشی به مرکز فوریت های ۱۱۰ استان 
مبنی بر فوت جوانی 22 ساله با ضربات چاقو ، ساعتی بعد از انتقال به بیمارستان 
در تفــرش بالفاصلــه گروهی از کارآگاهــان پلیس آگاهی این شهرســتان در 
بیمارستان حاضر شدند.او اضافه کرد: با حضور گروه گشت انتظامی و کارآگاهان 
اداره مبارزه با جرایم جنائی و تشخیص هویت پلیس آگاهی در محل، بررسی ها 
در خصوص علت وقوع این قتل شروع شد.این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در 
تکمیل بازجویی های کارآگاهان پلیس، سرانجام افراد مظنون در کمتر ۱۰ ساعت 
بعد از وقوع قتل دستگیر و در تحقیقات به قتل این مرد به دلیل اختالفات قبلی 
به وســیله وارد کردن ضربات چاقو به سر و بدن مقتول اعتراف کردند.او در انتها 

افزود: در این خصوص پرونده ای تشکیل و در حال سیر مراحل قانونی است.

انهدام 5 باند سرقت خانه در چابهار
فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از دستگیری ۵ نفر اعضای یک باند حرفه 
ای ســرقت منزل با ۱4 فقره ســرقت در آن شهرستان خبر داد.به گزارش رکنا 
، ســرهنگ ابراهیم کوچکزائی گفت : در پی وقوع چند فقره ســرقت منزل در 
سطح شهرســتان چابهار، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
آگاهی شهرستان قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی اعضای یک باند 
۵ نفره ســرقت که به صورت حرفه ای در امر سرقت منازل در سطح شهرستان 
چابهار فعالیت داشتند، شناسایی و متهمان در چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه 
درمخفیگاه هایشان دستگیر شدند.فرمانده انتظامی شهرستان چابهار با اشاره به 
کشف بیش از یک میلیارد ریال اموال مسروقه در بازرسی از مخفیگاه های سارقان 
تصریح کرد: متهمان که پس از انتقال به پلیس آگاهی و رو به روشدن با ادله و 
مســتندات پلیس چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند، به فعالیت بزهکارانه خود 
اعتراف و در بازجویی های تکمیلی پلیس به ۱4 فقره ســرقت منزل در ســطح 
شهرستان چابهار اقرار کردند.سرهنگ کوچکزائی با اشاره به معرفی متهمان به 
مراجع قضائی، از شهروندان خواست: هشدارهای پلیس را در خصوص پیشگیری 
از سرقت جدی گرفته و درصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، از طریق تلفن 

۱۱۰موضوع را به پلیس اطالع دهند.

۶ کشته بر اثر سقوط بهمن در آلپ
در بحبوحه موج گرما و بر اثر ســقوط بهمن در کوه های آلپ در ایتالیا شش 
تن کشته شدند.به گزارش ایسنا، رسانه ها در گزارشی اعالم کردند: در پی سقوط 
بهمن در کوه های آلپ در ایتالیا دست کم شش تن جان خود را از دست دادند 
و هشــت نفر دیگر مصدوم شــدند همچنین تعدادی دیگر در این حادثه مفقود 
شده اند.گفته شده این حادثه در کوه مارموالدا که مرتفع ترین کوه در رشته کوه 
دولومیت است، رخ داده است.حادثه سقوط بهمن در بحبوحه افزایش بی سابقه 
دما در این منطقه رخ داده که طبق گزارش ها دما در مناطق مرتفع کوه به حدود 
۱۰ درجه سانتیگراد رسیده است.به گزارش سی ان ان، بسیاری از مناطق اروپا از 

جمله ایتالیا طی ماه گذشته میالدی با موج شدید گرما مواجه بوده اند.

اخبار کوتاه

تیرباران 2 برادر باغدار در رباط کریم تهران 
مردی که به خاطر اختالفات ملکی دو برادر را در رباط کریم با شلیک گلوله 
به قتل رسانده بود، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.به گزارش 
رکنا، رسیدگی به این پرونده از اواخر فروردین سال گذشته با مراجعه دو باغدار 
از روســتای پیغمبر به اداره پلیس آغاز شــد. آنها در توضیح ماجرا به مأموران 
گفتند: در حال کار روی زمین مان بودیم که صدای شلیک گلوله را شنیدیم. به 
ســمت صدا رفتیم و ناگهان با اجساد 2 برادر به نام های کریم و ستار که روی 
زمین افتاده و خون زیادی از بدن شان رفته بود، مواجه شدیم و بالفاصله موضوع 
را به پلیس خبــر دادیم.در ادامه مأموران کالنتــری ۱۵ منجیل آباد به محل 
اعزام شــدند و در بررسی صحنه جرم متوجه شــدند که دو برادر بر اثر اصابت 
گلوله به قتل رسیده و آثار ضرب و جرح و کبودی روی بدن هر دو نفر مشهود 
بوده و تعدادی پوکه فشــنگ مربوط به سالح کالشنیکف در محل کشف شد. 
اجساد دو برادر به دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.مأموران با 
انجام اقدامات فنی و تخصصی، کاظم متهم این پرونده را در شهرستان چالوس 
شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، دستگیر کردند و از آنها یک قبضه اسلحه 
کالشــنیکف به همراه ۵2 تیر جنگی و سه تیر ژ-3 کشف شد.پس از آن متهم 
تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل با انگیزه اختالف ملکی اعتراف کرد و پس 
از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شــد.پس از اعترافات متهم، بازسازی 
صحنه جرم و نظریه پزشــکی قانونی، پرونده متهم برای رســیدگی به شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی به این 
پرونــده اولیای دم هر دو مقتول درخواســت قصاص کردند و گفتند که حاضر 
به گذشت نیستند.در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: من از مدت ها قبل با 
کریم و ستار بر سر زمین اختالف داشتم. آنها بدون در نظر گرفتن مالکیت من 
بر زمین هایم می  خواستند راهی را از داخل زمین من باز کنند تا مسیر رفت و 
آمد به زمین شان راحت تر باشد. هرچقدر به آنها توضیح می  دادم که اینجا زمین 
من اســت و مالک آن هستم و شما حق ندارید بدون اجازه مسیری را از داخل 
زمین هــای من باز کنید، توجهی نمی کردند.وی در ادامه به چگونگی درگیری 
مرگبار در روز حادثه اشاره کرد و افزود: آن روز وقتی به سر زمینم رفتم دیدم 
کریم در حال کندن بخشــی از زمینم است که با صدای بلند اعتراض کردم و 
از او خواستم دست از کارش بردارد اما واکنش من با اعتراض ستار برادر کریم 
روبه رو شــد و در یک لحظه دیدم آنها قصد دارند به من حمله کنند و من هم 
از ترس جانم اســلحه ای که داخل ماشینم بود، برداشتم و به سمت آنها شلیک 
کردم که هر دو روی زمین افتادند و من در یک لحظه از ترس شــوکه شدم و 
سوار ماشینم شدم و از آنجا فرار کردم و به مرزن آباد چالوس رفتم. در آن چند 
روز خیلی عذاب وجدان داشــتم و چندباری خواستم با تحویل اسلحه خودم را 
معرفی کنم که در نهایت مأموران دســتگیرم کردند.متهم در پایان گفت: من 
شــرمنده خانواده های مقتوالن هســتم و به واقع قصدم کشتن آنها نبود. فقط 
می  خواستم مانع حمله و کار آنها شوم اما ناخودآگاه شلیک کردم و قاتل شدم. 
با این حال از کارم پشــیمانم و از خانواده های این دو برادر می  خواهم که من را 

ببخشند.پس از اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای شهاب صبحی برابر وکالتنامه شماره 30819 و 30820 مورخه 1401/2/22 دفتر820 تهران از طرف وراث مرحوم پرویز صبحی ضمن 

ترتیب 28374 مورخه 1400/8/30  یکتا 140002152830000138 وشماره  به شماره 373181 و شناسه  استشهادیه محلی مصدق  برگ  ارائه دو 
دفترخانه 438 تهران مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان شماره 2 واقع در طبقه دوم به مساحت 135/20 مترمربع به 
انضمام پارکینگ شماره 2 به مساحت 12/50 مترمربع وانباری شماره 2 به مساحت 9/10 مترمربع به شماره 8570 و 8569 فرعی از 74 اصلی مفروز  
از پالک 7393 که پس از استاندارد سازی به پالک فرعی 8569 تغییر یافت ذیل ثبت 46919صفحه 183 دفتر 114/1 امالک ثبت وسند مالکیت 
به شماره چاپی 3/212357 به نام آقای اسمعیل قریب صادر و تسلیم گردیده است سپس ششدانگ برابر سند قطعی 170767 مورخه 59/4/9 
دفتر2 تهران به پرویز صبحی انتقال یافت دادنامه 965 مورخ 83/6/27 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی تهران و گواهی واریز مالیات بر ارث 
شماره1171/256211 مورخه 83/8/16 اداره امور مالیاتی غرب تهران فوت نموده که وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- شهاب صبحی 2- شاهین 
صبحی 3-وجیهه پیرایش به علت اسباب کشی مفقود گردیده ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی مورخه 2/9/72 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچهکسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر 
از اسناد فوق و یا وجود  سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه واعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم ورسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن 
واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت  المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.و به موجب اسناد 86445 مورخ 1385/2/25 دفترخانه 422 تهران 
در رهن می باشد که با بررسی سوابق اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکورصادر گردیده است و ضمن به موجب سند 86425 مورخ 85/2/23 

دفترخانه 422 تهران نیز در رهن می باشد.
11543 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران 

آگهی فقدان سندمالکیت 
 نظر به اینکه آقای ایرج کاظمی وند به عنوان مالک با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شناسه یکتا به شماره 14010215696000163 
وارده  به شماره  تقاضا  برگ  و  تهران  ثبتی  رسمی  شمره 656 حوزه  اسناد  دفترخانه  توسط   1401/4/1 مورخ   921064 به شماره  تصدیق  رمز  و 
1078002265 مورخ 98/2/2 مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه  2 به مساحت 57/04 مترمربع 
قطعه 3تفکیکی  به انضمام یک واحد پارکینگ مسکونی قطعه 1 تفکیکی  به مساحت 10/56 مترمربع واقع در سمت شمال غربی طبقه منهای یک 
به پالک ثبتی 50250فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 23303 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران با قدرالسهم از عرصه 
و سایر مشاعات  ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرائی آن که به نام ایرج کاظمی وند برابر شماره چاپی 146697ج/93 ثبت 
و صادر وتسلیم گردیده است. ونامبرده با اعالم مفقودی به علت اسباب کشی درخواست المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است لذا 
مراتب دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته  باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به انضمام 
اصل سندمالکیت  به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت و مالحظه 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 و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
11542 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سید مهدی جعفری نژاد با تسلیم تقاضا مثبوته به شماره 140085601025004804-1400/2/26 منضم به 2 برگ 
اسناد  دفترخانه  توسط  و مصدق شده طی شماره 1400/2/2-96026  المثنی  مالکیت  دریافت سند  استشهادیه جهت 
رسمی شماره 57 حوزه ثبتی تهران مدعی گردیده سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین نوع 
ملک طلق به پالک ثبتی 918 فرعی 6931 اصلی مفروز و مجزا شده از 9 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1 واقع در بخش 
02 ناحیه 00حوزه ثبت  ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 300 مترمربع به مالکیت عطاء اله جعفری نژاد با 
به شماره چاپی  از ششدانگ موضوع سند مالکیت اصلی  به عنوان مالک یک دانگ مشاع  از کل سهم 6   1 جز سهم 
447932 که درصفحه309 دفترامالک جلد 1140 ذیل شماره 171254 ثبت گردیده است سپس برابر سند انتقال شماره 
نژاد منتقل  نژاد و اسمعیل جعفری  نام های سید مهدی جعفری  به  بالمناصفه  322-88/12/6 دفترخانه 1474 تهران 
نموده  را  المثنی پالک موصوف  مالکیت  اسباب کشی مفقود گردیده  و درخواست صدور سند  به علت  گردیده است 
))...سند شماره 322  نموده  اعالم  پاسخ شماره 140185651356000094-1401/2/29  تهران طی  است دفترخانه 137 
در زمان تصدی سر دفتر 1474 تهران تنظیم گردیده است و کفالت دفترخانه 1474 تهران بعدا به این دفتر خانه )137 
تهران( واگذار شده است . این دفترخانه اطالعی از سند مالکیت موضوع پالک ثبتی شماره 920 فرعی از 6931 اصلی 
) سند شماره322 مورخ 88/12/6 دفترخانه 1474  تهران( که به چه شخصی تحویل داده شده است را ندارد چون در 
آن زمان این دفترخانه کفالت را به عهده نداشته است به موجب دفتر رسید که کپی آن به پیوست ارائه می گردد بعد از 
لذامراتب در اجرای  امضا اسناد وامالک خریداری شده به آقای سید مهدی جعفری نژاد تحویل گردیده است...(( 
ماده 120 آئین 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 و یا 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 درصورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقررقانونی المثنی سند مالکیت 

پالک مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11541 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه آقای سید مهدی جعفری نژاد با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 96022-1400/2/2 توسط دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 57 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 1025004804 مورخ 1400/2/26 مدعی فقدان یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 9 فرعی از 6931 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی و اصلی مذکور قطعه 5 تفکیکی  واقع 
در بخش 2 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 242/10 به نام عطااله جعفری نژاد مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه واعیان ذیل ثبت 171260 صفحه 321 دفتر1140 ثبت وسند مالکیت اصلی به شماره چاپی 447920 صادر وتسلیم گردیده است سپس به 
موجب سند قطعی شماره 322-1388/12/6 دفترخانه 1474 تهران نیم دانگ مشاع از یکدانگ به آقای سید مهدی جعفری نژاد و نیم دانگ مشاع 
از یک دانگ به سید اسماعیل جعفری نژاد منتقل گردیده است. به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک 
موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین 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 و یا 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 درصورت عدم 

وصول واخواهی ظرف مهلت مقررقانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11540 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نارمک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه آقای سید مهدی جعفری نژاد با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 96018-1400/2/2 توسط دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 57 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 1025004804 مورخ 1400/2/26 مدعی فقدان نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 921 فرعی از 6931 اصلی مفروز و مجزا شده از9 فرعی از  اصلی مذکور واقع در بخش 02 ناحیه 
00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به نام سید مهدی جعفری مالک نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان ذیل ثبت صفحه 559 
دفتر 804 ثبت و سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 447916 صادر وتسلیم گردیده است . به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین 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 و یا 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 درصورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقررقانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11539 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نارمک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم ژاله جان نثارایران اصالتا با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 12689 مورخ 
1401/3/31 دفترخانه 808 تهران طی درخواست وارده 7508 مورخ 1401/3/31 تقاضای صدور المثنی اسناد مالکیت را نموده اند که مراتب در 
اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد: 1- نام ونام خانوادگی : خانم ژاله نثار ایران 2- شماره پالک : 38 فرعی از 4882 
اصلی واقع در بخش 09 تهران 3- علت مفقودی: جا به جایی4- خالصه وضعیت مالکیت : اسنادمالکیت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 10/89 
مترمربع واقع در طبقه چهارم قطعه 33 تفکیکی به شماره 38 فرعی از4882 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره فرعی از شماره اصلی واقع در 
بخش 09 تهران ذیل دفتر امالک الکترونیکی 13972030142029923 به شماره چاپی 096544 به نام خانم ژاله جان نثار ایران ثبت و صادر وتسلیم 
گردیده است. پالک فوق با عنایت به گواهی دفتر امالک ودفتر بازداشتی در قید رهن و بازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت 
ملک فوق الذکر و درخواست صدورالمثنی آن 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 واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادرو به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
11538 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه اقای جعفر مسیبی منقوطائی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شناسه یکتا به شماره 140102153063000082 
رمز تصدیق به شماره 318925 مورخ 1401/3/18 توسط  دفترخانه اسناد رسمی شماره 1534 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 
1078009914 مورخ 1401/3/28 مدعی فقدان سند مالکیت 4 دانگ از ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پالک ثبتی 30378 فرعی 
از 2398 اصلی مفروز ومجزا شده از 3704 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1 در طبقه همکف و و اقع در بخش 10 ناحیه00 حوزه ثبت ملک یافت آباد 
تهران استان تهران به مساحت 99/85 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه 
اجرائی آن که به نام جعفر مسیبی منقوطائی فرزند عیوضعلی شماره شناسنامه 4042 تاریخ تولد 1359/7/3 صادره ا ز تهران دارای شماره ملی 
0068021119 با جز سهم 4 از کل سهم 6 به عنوان مالک چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 131730 تاریخ 
1386/10/9 دفترخانه اسناد رسمی شماره 366 شهر تهران استان تهران  موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی218054 سری الف سال 96 
با شماره دفتر الکترونیکی 139620301078042323 ثبت و صادر گردیده است و نامبرده با اعالم مفقودی درخواست المثنی سند مالکیت پالک 
موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه 
کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده 
روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارایه 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 اثرداده نمی شود در صورت عدم وصول واخوهی 

ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11537 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینک حسن ابراهیم با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 503602-1401/1/22 توسط دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 1383 تهران و برگ تقاضای شماره وارده 1023001258 مورخ 1401/1/22 و نامه شماره 1872/020501 کالنتری 
140 باغ فیض مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 104/58 مترمربع به شماره 
40620 فرعی از 126 اصلی قطعه 5 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2105 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت کن تهران ذیل 
ابراهیم صادر وتسلیم  اقای حسن  نام  به  به شماره  چاپی  783467 ب85 که  شماره ثبت 266790 صفحه 69 دفترامالک 694 
گردیده با توجه به اینکه سند مالکیت به علت سرقت مفقود گردیده ونامبرده تقاضای  صدورسندمالکیت المثنی آن را از این منطقه 
نموده اند لذا مراتب دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار)همین روزنامه ( آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت آن نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف ده روز اعتراض خود راکتبا به ضمیمه اصل سند مالکیت به این واحد ثبتی تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
بدیهی است اصل سند مالکیت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب 
اثر داده نخواهد شد در صورت عدم  وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانونی سند مالکیت المثنی پالک مذکوذ صادر وبه متقاضی 

تسلیم خواهد گردید. 
11536 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران 

آگهی تسلیم سند مالکیت پالک 39207 فرعی از 48 اصلی بخش 11 تهران 
ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی 39207 فرعی از48 اصلی مفروز و مجزا شده از 38577 فرعی از اصلی مذکورقطعه 7واقع 
انضمام پارکینگ قطعه 8 به مساحت 11 مترمربع  به  در بخش 11 تهران به مساحت 47/12 مترمربع واقع درسمت شمالی طبقه چهارم قرارداد 
واقع در طبقه -1 و به انضمام انباری قطعه 5 به مساحت 1/73 مترمربع ذیل ثبت 590323 صفحه 302 دفتر امالک جلد 2986به نام داداش نامی 
میاردان فرزند ستار ثبت و سند مالیت به شماره چاپی 591237 سری ج سال 93 صادر گردیده است که نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت 
9909971025500270-1399/3/12 شعبه 155 مجتمع شماره 4 شورای حل اختالف شهر تهران فوت نموده است وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از رضا، سعید،مرتضی،مهدی ، پروین شهرت همگی نامی میاردان)فرزندان متوفی( و خانم گوهر هجرتی کرگان همسرمتوفی می باشند محدودیت 
: محدودیت دفترامالک: رهنی شماره 6975 مورخ 93/3/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1127 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت 
شده اینک آقای رضا نامی میاردان احدی از ورثه مرحوم داداش نامی میاردان با ارائه گواهی مالیات برارث 81556-1400/9/9 اداره کل امور مالیاتی 
شرق تهران تقاضای صدور سند مالکیت سهم االرث خود را از این منطقه نموده و با اعالم اینکه اصل سند مالکیت پالک  ثبتی فوق الذکر نزد آقای 
مرتضی نامی میاردان است که مراتب در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت طی شماره 140185601151005226-1401/3/17 به 
دارنده سند مالکیت اخطار گردیده تا سند مالکیت را ارائه  نماید که تا کنون به این اداره مراجعه ننموده وسند مالکیت را نیز ارائه ننموده  است لذا 
در اجرای قسمت اخیر تبصره مذکور مراتب بدینوسیله آگهی واعالم می گردد نامبرده یا هرشخص دیگر که سند  مالکیت پالک مزبور با مشخصات 
فوق الذکر  را در دست دارد حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت منطقه لویزان واقع در تهران بزرگراه شهید باقری 
پشت  مجتمع قضایی شهید با هنرخیابان شهید نوروزیان اداره ثبت اسناد وامالک  منطقه لویزان مراجعه وسند مالکیت را جهت اخبار ارائه نمایند 
بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر وعدم مراجعه دارنده سند مالکیت یا عدم ارائه سند مالکیت صادره برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

سهم االرث متقاضی برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
11535 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران 

آگهی تعیین حدود وتعیین مساحت ملک به پالک ثبتی 5362 و 5363 که در اجرای استاندارد سازی به پالک 1 
فرعی از 5363 تغییر یافته است در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 

سند مالکیت ششدانگ دو باب دکان به شماره 5363/1 واقع در بخش 9 تهران به حدود : شماال : به کوچه حمام قنبر شرقا:بشارع عام 
جنوبا: جرز و دیواریست به جرز دیوار دکان شماره 5364 غربا : به دیوار دکان 5361 ذیل ثبت 19629 صفحه 465 دفتر امالک 104 به 
شماره چاپی 499450 به نام امیرآقا میرقائمی فرزند سید محمود و ذیل ثبت 64765 صفحه 242 دفتر 117 به شماره چاپی 499451 به نام 
سید حمیدرضا میر قائمی فرزند امیرآقای  هر کدام به میزان دودانگ ونیم مشاع از ششدانگ به انضمام یک سوم دانگ مشاع از ششدانگ 
صادر و تسلیم شده است و سپس سید امیر برابر حصر وراثت 1483-99/7/27 شعبه 617 مجتمع 13 حل اختالف تهران فوت وحمیدرضا 
محمد حسین محمد علی محمد حسن ومحمد میرقائمی )فرزندان ( به عنوان ورثه تعیین ومعرفی شده اند و یک سوم دانگ بقیه حسب 
گواهی دفتر امالک به نام حسین ربیعی می باشد. مطابق سند دفتر امالک وبازداشتی ملک مذکور رهن وبازداشت نمی باشد لذا مساحت 
وحدود فعلی آن ذیال اعالم می گردد: مساحت وحدود پس از وضع اصالحی پالک 5363/1 اصلی مساحت موجود: 27/40 مترمربع حدود: 
شماال : به طول 4/40 متر درب ودیوار به گذر 5/50 متری موجود شرقا : به طول 7/10 درب و دیوار به گذر 3/30 متری موجود جنوبا : به 
طول 3/55 متر دیوار به دیوار پالک 5364 اصلی غربا: دیواریست به طول 6/80 متر به پالک 5361 نظر به اینکه اقای محمدعلی ومحمد 
وحمیدرضا ومحمد حسین ومحمد حسن مالکین 5 دانگ و 2 سوم دانگ مشاع از ششدانگ از مالکین مشاعی پالک ثبتی 5363/1 واقع در 
بخش 9 تهران تقاضای صدور سند مالکیت با قید طول وابعاد و متراژ را از این اداره نموده است که توسط کارشناسان این اداره درمورخه 
1400/10/18 از ملک مزبور بازدید به عمل آمد و نظر اینکه مورد ثبت در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در شرف صدور سند 
مالکیت می باشد وکتبا اعالم داشته اند  که ازمحل آدرس مالک مشاعی ) حسین ربیعی(مالک یک سوم یک دانگ مشاع از ششدانگ  
بی اطالع بوده از این رو و به استناد ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی می گردد 
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به صدور سند مالکیت با ابعاد قید شده اعتراضی دارید ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این 

آگهی اعتراض خود را کتبا به این اداره ارائه فرمائید.
11534رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران 

جانشین فرماندهی انتظامی استان تهران از دستگیری 4 
ســارق مامور نما با اعتراف به 3۰ فقره سرقت در شهرستان 
ساوجبالغ خبر داد.به گزارش رکنا ، سرهنگ محمد معظمی 
گودرزی با اعالم این خبر گفــت: در پی وقوع چندین فقره 
سرقت از شهروندان در پوشش مامور پلیس در نواحی مختلف 
شهرستان ساوجبالغ، بررســی موضوع در دستورکار پلیس 
آگاهی این شهرســتان قرار گرفت.وی افزود: در بررسی های 

اولیه کارآگاهان مشــخص شد سارقان به وسیله یک خودرو 
4۰۵ سوژه های خود را که اغلب از سنین پایین و مسن بودند 
انتخاب کرده، بــا معرفی خود به عنوان مامور و تهدید آن ها 
اقدام به سرقت گوشی همراه، وجه نقد و اموال قیمتی قربانیان 
مي کردند.این مقام انتظامی اظهار داشت: در ادامه کارآگاهان 

با انجام اقدامــات اطالعاتی و تحقیقــات میدانی و افزایش 
گشت های انتظامی در نقاط وقوع سرقت، در نهایت موفق به 
شناسایی مخفیگاه متهمان در نقاط مختلف استان شده و در 
چندین عملیات غافلگیرانه، هر 4 متهم را دستگیر و به پلیس 
آگاهی منتقل کردند.سرهنگ گودرزی تصریح کرد: سارقان 

پس از مواجهه با مالباختگان و مســتندات کارآگاهان چاره 
ای جز بیان حقیقت نیافته و به 3۰ فقره سرقت اقرار کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان خاطرنشان کرد: شهروندان 
عزیز در صورت مواجهه با افراد مشــکوکی که خود را مامور 
پلیس معرفی مي کنند، ابتدا از آن ها کارت شناسایی و حکم 
ماموریت درخواست کرده و در صورت عدم ارائه این مدارک 

توسط آن ها، با شماره تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.

دستگیری 4 سارق مامورنما

رئیــس پلیس آگاهی اســتان البرز گفــت: راز قتل زوج 
ســالخورده اهل رجایی شــهر کرج پس از گذشت 4 ماه از 
زمان وقوع قتل و کشف جسد شان در باغ شان در هشتگرد 
فاش شــد.به گزارش رکنا، ســرهنگ  محمد نادربیگی  در 
خصوص این خبر بیان داشــت: اواخر سال ۱4۰۰ خبر یک 
فقره مفقودی یک زوج سالخورده در منطقه رجایی شهر کرج 
از سوی فرزندانشان به پلیس آگاهی اعالم و بالفاصله بررسی 
موضوع در دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی 

قرار گرفت.وی افزود: بررســی های اولیه کارآگاهان حاکی از 
این بود که این زوج چند روز قبل از مفقود شــدن خانه خود 
در منطقه رجایی شــهر را به فروش رسانده و اقدام به خرید 
یک باغ در شــهر هشــتگرد و اجاره یک آپارتمان در منطقه 
کیانمهــر کرده اند و مقداری از وجه حاصل از فروش خانه را 
در اختیار خودشــان قرار داشت که این موضوع ظن ماموران 

برای انجام جنایت برای کسب این وجوه را تقویت کرد.رئیس 
پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به عدم جاگذاری هیچ گونه 
ردی از انجام وقوع قتل افراد مفقود شــده گفت: علیرغم این 
موضوع پس از چندی ماه تالش شــبانه روزی و به کارگیری 
از اقدامات اطالعاتی پلیســی، در نهایت مراودات مشــکوک 
یک فرد تراشکار با این خانواده شناسایی و با هماهنگی مقام 

قضائــی نامبرده در یک عملیات غافلگیرانه در غرب اســتان 
تهران دســتگیر و به پلیس آگاهی البرز منتقل شد.این مقام 
انتظامی ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی علی رغم انکار اولیه، 
متهم به انجام قتل این زوج با انگیزه کسب نقدینگی مقتوالن 
با همدستی یکی از بستگانش اعتراف کرد.سرهنگ نادر بیگی 
با اشاره به دستگیری همدســت متهم در کوتاه ترین زمان 
ممکن، گفت: با همکاری متهمان ، اجساد هر 2 مقتول که در 

باغ آنها در هشتگرد دفن شده بود، کشف شد.

کشف جسد زوج کرجی در باغ هشتگرد 


