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استرداد کالهبردار میلیاردی به کشور
جانشین رئیس پلیس بینالملل ناجا از استرداد متهمی به
کشــور به جرم کالهبرداری ،خیانت در امانت و پولشویی
خبر داد .به گزارش ایســنا ،سردار کاظم مجتبایی با اعالم
این خبر و تشــریح جزئیات آن اظهار داشــت :یک شنبه
شــب متهمی به جــرم کالهبرداری ،خیانــت در امانت و
پولشــویی از یکی از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به
کشور بازگردانده شــد.وی افزود :این متهم بیش از چهار
سال تحت تعقیب پلیس بینالملل ناجا بوده و با درخواست
اعالن قرمز از اینترپل جهانی ،فرآیند تعقیب و تالش برای
دستگیری وی آغاز شد.جانشــین رئیس پلیس بینالملل
ناجــا با بیان اینکه متهم طی این چند ســال به چهار الی
پنج کشور اروپایی و آســیایی سفر کرده و در تالش بوده
به شــکلهای مختلف دستگیر نشــود ،ادامه داد :با توان،
هوشمندی ،اقدامات اطالعاتی و هماهنگیهای دیپلماسی
پلیس بینالملل ناجا با ســازمان اینترپل جهانی و پلیس
اینترپل ســایر کشــورها ،باالخره تعقیب متهم به نتیجه
رسید و نامبرده شب گذشته به کشور بازگردانده شد.سردار
مجتبایــی در اعالم جزئیات بیشــتر از این پرونده تصریح
کرد :مطابق آخرین ردیابیها ،متهم در یکی از کشورهای
حاشیه خلیج فارس مخفی شده بود؛ میزان کالهبرداری و
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ
از کشــف انبار لوازم خانگی قاچاق خبر داد.سرهنگ نادر
مرادی در گفتوگو با ایسنا ،دراین باره گفت :پلیس نظارت
بــر اماکن عمومی تهران بزرگ از مدتــی قبل و به دنبال
افزایش قیمت لوازم خانگی جلســاتی را با صنوف مربوطه
برگزار کرده و بر ضرورت رعایت مقررات ،عرضه محصوالت
به قیمت مصوب و خــودداری از هرگونه احتکار و ...تاکید
کرده بود که این موضوع از طریق رسانهها نیز اعالم شد.
وی ادامه داد :در همین راستا نیز با توجه به دغدغه برخی
از شــهروندان و گالیه آنان از احتــکار و قیمتهای باالتر

خیانت در امانت این فرد از یک شرکت دولتی ۱۲۰میلیون
درهــم معادل  ۶۰۰میلیارد تومان بــوده که با این پولها،

اقدام به ساخت و ساز در کشورهای دیگر کرده و به نوعی
پولشویی هم مرتکب شده است.وی توضیح داد :این متهم

کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق
از نرخ مصوب برای لــوازم خانگی ،ماموران دایره عملیات
معاونت نظارت بر اماکن عمومی برای پیگیری موضوع وارد
عمل شــده و اقدام به شناســایی محتکران و فروشندگان
لوازم خانگی قاچاق کردند.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ
ادامه داد :در راســتای همین اقدامات نیز یک باب انبار در
میدان شکوفه از سوی ماموران مورد شناسایی قرار گرفت

و در جریان تحقیقات اولیه مشخص شد تعداد قابل توجهی
لوازم خانگی قاچاق در این انبار نگهداری شده است.مرادی
افزود :در همین راستا هماهنگی با مقام قضایی انجام شده
و مامــوران اقدام به بازدید از این انبار کردند که در جریان
آن  ۸۶۵دســتگاه انواع لوازم خانگی قاچاق شامل یخچال
سایدبای ساید ،ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی ،جارو
برقی و  ...که عمدتا متعلق به برندهایی مانند بوش ،دلونگی
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«صرافی» داشته و بنا بوده فعالیتهایی برای یک شرکت
دولتی انجام دهد اما در ادامه مسیر مرتکب خیانت شده و
پولها را به حساب شخصی خود منتقل کرده و در نهایت
متواری میشود.این مقام ارشد انتظامی با اشاره به فرآیند
پیچیده استرداد متهمان از سایر کشورها خاطر نشان کرد:
استرداد مجرمان که در بیرون مرزها هستند با دستگیری
مجرمان و متهمان در داخل کشور کامال متفاوت و نیازمند
دیپلماســی قوی پلیســی و هماهنگی بین بخشی است.
بنابر اعالم پایگاه خبری پلیس ،وی یادآور شــد :نیروهای
پلیســی که برای انتقال و استرداد متهمان اعزام میشوند
عالوه بر ورزیدگی جســمی و ذهنی باید مسلط به قوانین
حقوقی و زبانهای بینالمللی باشند.جانشین رئیس پلیس
بینالملل ناجا یادآور شد :در هر حال ،این فرد پانزدهمین
متهمی است که از ابتدای سال تاکنون به همت این پلیس
و البته با هماهنگی دســتگاه قضا به کشور مسترد شده و
باید بگویم اســترداد متهمان از ابتدای سال تاکنون نسبت
به مدت مشابه سال گذشته رشد  ۱۴درصدی داشته است.
ســردار مجتبایی در پایان تاکید کرد :عملیات محور شدن
ماموریتها و فعالیتهــای پلیس بینالملل ناجا همچنان
ادامه دارد.
و ...بودند کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه انبار مذکور با دســتور قضایی پلمب شد،
گفت :در جریان بازرســی از این انبار مشــخص شــد که
متصدی این انبار با کمک صافکار و نقاش اجناس آســیب
دیده در حین جابجایی را نیز تعمیر کرده و پس از بســته
بندی با قیمت کاالی نو به فروش میرساند که این موضوع
نیز ضمیمه پرونده شــد.مرادی با بیان اینکه تحقیقات در
این پرونــده همچنان ادامه دارد ،خاطرنشــان کرد :نتایج
تحقیقات برای بررسی بیشــتر به پلیس امنیت اقتصادی
تهران بزرگ ارائه شد.

دریافت گذرنامه راز کارت پایان خدمت جعلی را فاش کرد
مرد جوان که بــا پرداخت  2میلیون تومــان کارت پایان
خدمــت جعلی گرفته بــود وقتی به دنبــال گذرنامه اش
رفت دستگیر شد.به گزارش رکنا ،سرهنگ «علی مرادی»
معــاون مهاجرت و گذرنامه پلیــس امنیت عمومی تهران
گفت :چندی پیش مرد جوانی بــرای تمدید گذرنامه اش
به معاونت گذرنامه پلیــس امنیت عمومی واقع در خیابان
«شهید مطهری» مراجعه و با ارائه مدارکش خواستار تمدید
گذرنامه اش شد.این مقام انتظامی تصریح  :صدور گذرنامه
معــاون مبــارزه با جعــل و کالهبرداری پلیــس آگاهی
پایتخت از دســتگیری  ۳کالهبردار که با گزارش تصادف
ساختگی در طی چند سال اخیر بالغ بر ۲۰میلیارد ریال از
شرکتهای بیمه کالهبرداری کردهاند ،خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سرهنگ کارآگاه «جهانگیر تقیپور» گفت:
در پی شکایت یک شــرکت بیمه مبنی بر کالهبرداری با
شگرد گزارش تصادفات ســاختگی پرونده برای رسیدگی
تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی
قــرار گرفت و بالفاصله کارآگاهان بــا تحقیقات میدانی و
پیگیری سرنخهای موجود ،اعضای باندی را شناسایی و به

این فرد در اختیار یکی از ماموران قرار گرفت و در بررســی
مدارک وی مشخص شد که کارت پایان خدمت این شخص
جعلی بوده و متهم در سال  1386با ارائه این کارت جعلی،
دفترچــه گذرنامه دریافت کرده اســت.وی با بیان اینکه با
مشــخص شدن جرم ارتکابی این فرد ،پرونده ای در همین
خصوص تشکیل و به دادسرای ناحیه  30تهران ارسال شد،
گفت :با هماهنگی مقام قضائی دستگیری متهم در دستور
کار ماموران این معاونت قرار گرفت.این مقام انتظامی با بیان

اینکه متهم روز یک شــنبه زمانی که قصد داشت گذرنامه
خود را دریافت کند ،دســتگیر و تحت بازجوئی اولیه قرار
گرفــت ،ادامه داد :متهم که در ابتدا اظهار میکرد از جعلی
بودن کارت پایان خدمت خود خبر ندارد ،در نهایت لب به
اعتراف گشــود و اظهار داشت ،در ســال 1385با پرداخت
20میلیون ریال پول نقد به فردی که از طریق دوســتانش
با وی آشنا شده بود ،کارت پایان خدمت جعلی تهیه کرده
است و با همین کارت جعلی موفق به اخذ گذرنامه در همان

انهدام باند تصادفهای ساختگی در پایتخت

دســت آوردند  ۳مرد  ۳۰الی  ۴۰ساله با همکاری یکدیگر
صحنههای تصادف را ایجاد میکنند.
وی تصریح کرد :در پاالیشهای اطالعاتی مشخص شد که
متهمان به تازگی تعدادی ســند بــه بیمه ارائه و در صدد
دریافت خسارت آن هستند که کارآگاهان موفق شدند در
یک عملیات پلیسی هر  ۳متهم را در زمانی که در شرکت
بیمه حضور داشتند دستگیر کنند.
ایــن مقام انتظامی گفت :متهمان در همان بازجویی اولیه

به بزه انتســابی اعتراف و اظهار داشــتند ،از سالها پیش
در شهرســتان قم شرکتهای بیمه را فریب میدادیم و با
صدمه زدن جســمانی به خودمان و ارائه گزارش تصادف
ســاختگی از آنها خسارت میگرفتیم و در چند سال اخیر
که ساکن تهران شدیم به همین شیوه شرکتهای بیمه را
فریب داده و خسارت دریافت کردهایم.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی پایتخت
افزود :یکــی از متهمان در خصوص شــکل گیری باند و
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سال شده اســت .معاون مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت
عمومی با تاکید بر اینکه جعل اســناد دولتی و استفاده از
سند جعلی جرم است و مطابق با قانون با فرد قانون شکن
برخورد خواهد شد ،گفت :مسافرت با گذرنامه جعلی عالوه
بر اینکه در کشــور مقصد پیگیرد قانونی دارد ،موجب سیر
مراحل قضائی در کشــور مبداء نیز خواهد شد که در این
مسیر ،مســافر عالوه بر تحمل کردن خسارتهای مادی،
دچار آسیبهای روحی و روانی و تحمل کیفر خواهند شد.
شگرد این افراد در فریب بیمه اظهار کرد ،در زندان با هم
آشــنا شدیم و از نواحی بدن دســت و پا صدمه میزدیم
و بعد از دریافت خســارت از بیمه ،پــول را بین خودمان
تقسیم میکردیم.
به گــزارش پایــگاه خبــری پلیس ،تقــی پور بــا بیان
اینکــه اعضــای این بانــد بالغ بــر  ۲۰میلیــارد ریال از
شــرکتهای بیمه کالهبرداری کرده اند تصریح کرد :هر
 ۳متهــم برای کشــف جزئیات پرونده با دســتور قضائی
در اختیــار کارآگاهان اداره ســیزدهم پلیس آگاهی قرار
دارند.

عکسهای خصوصی دختران مرودشتی
شهر را بهم ریخت

افقی:

عامل انتشــار تصاویر خصوصی دختران مرودشــت در فضای مجازی دستگیر
شــد.به گزارش رکنا ،فرمانده انتظامی مرودشت از شناسایی و دستگیری عامل
انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی توسط پلیس فتا این شهرستان خبر
داد.ســرهنگ «اســماعیل زراعتیان» گفت :در پی اجرای دستور مقام قضائی
مبنی بر شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به انتشار تصاویر خصوصی یکی
از شهروندان در شبکههای اجتماعی کرده بود ،موضوع به صورت ویژه در دستور
کارماموران پلیس فتا قرار گرفت.وی افزود :ماموران پلیس فضای تولید و تبادل
اطالعات با انجام یکسری اقدامات فنی و به کارگیری شگردهای خاص پلیسی،
عامل انتشــار تصاویر خصوصی را شناســایی و او را دســتگیر و مورد بازجویی
قرار دادند .ســرهنگ «زراعتیان» با بیان اینکه متهم ابتدا موضوع را انکار ولی
به محض مشــاهده مســتندات پرونده لب به اعتراف گشود و به عمل مجرمانه
خود اعتراف کرد ،گفت :متهم به دادســرا معرفی و با قــرار صادره روانه زندان
شد.رئیس پلیس شهرستان مرودشت به شهروندان هشدارداد :گوشی موبایل و
فضای مجازی محل امنی برای نگهداری تصاویر خانوادگی نیســت و شیادان و
فرصت طلبان به دنبال اخاذی از طریق انتشار تصاویر خانوادگی هستند.

اعالم مفقودی

 -13از رسومات عید و هنگام مواجهه شدن افراد با یکدیگر -جنس نامرغوب-
ابلهی
 -14هوای اطراف زمین -وجیه ،شکیل
 -15بازی اختراعی بزرگمهر حکیم -از نهادهای انقالبی ایران که در پیشرفت
کشور نقش داشت.
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در دو ماهه نخســت ســال جاری یکهزار و  ۹۷۳نفر در حوادث رانندگی جان
خود را از دست دادند این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۲۳.۴درصد
کاهش یافته اســت .به گزارش ایلنا و بر اســاس اعالم سازمان پزشکی قانونی
کشور ،از کل تلفات حوادث رانندگی در دو ماهه نخست سال جاری یکهزار و
 ۶۳۶نفر مرد و  ۳۳۷نفر زن بودند.در این مدت استانهای تهران با  ،۱۶۳فارس
با  ۱۴۹و کرمان با  ۱۴۸فوتی بیشــترین و استانهای چهارمحال و بختیاری و
ایالم هر کــدام با ،۱۹کهگیلویه و بویراحمد با  ۲۱و اردبیل با  ۲۴کمترین آمار
تلفات تصادفات را داشــته اند.همچنین در این مــدت از کل تلفات تصادفات
یکهزار و  ۲۷۴نفر در جادههای برون شــهری ۵۶۸ ،نفر در مســیرهای درون
شــهری ۱۱۸ ،نفر در جادههای روستایی و  ۱۳نفر در سایر مسیرها جان خود
را از دســت دادهاند.در دو ماهه نخست امسال  ۳۵هزار و  ۸۶۹مصدوم حوادث
رانندگی نیز به مراکز پزشــکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد  ۲۷هزار
و  ۲۹۱نفر مرد و هشــت هزار و  ۵۷۸نفــر زن بودند .آمار مراجعات مصدومان
حوادث رانندگی نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۳۸.۶
درصدی مواجه بوده اســت.آمار تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت امسال با
یکهزار و  ۱۴۱متوفی ،کاهش  ۱۴.۴درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل
داشته اســت.در این ماه  ۲۲هزار و  ۹۶۸مصدوم حوادث رانندگی نیز به مراکز
پزشکی قانونی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۵.۳درصد
کاهش یافته است.

تصادف پراید ،موتورسیکلت و عابر پیاده
در بزرگراه فداییان اسالم

رئیس مرکز اورژانس تهران از مصدومیت سه تن در پی تصادف خودرو سواری،
موتور ســیکلت و عابر پیاده خبر داد .دکتر پیمان صابریان در گفتوگو با ایسنا
در این باره اظهار کرد :ساعت  23:52دقیقه یک شنبه شب ،وقوع تصادف خودرو
سواری ،موتورسیکلت و عابر پیاده به سامانه  ١١۵اورژانس اعالم شد که بالفاصله
تکنسینهای اورژانس به محل اعزام شدند.وی با بیان این که محل وقوع حادثه
بزرگراه فداییان اسالم به ســمت جنوب ،ابتدای خروجی بزرگراه آزادگان بود،
گفت :تکنیســینهای اورژانس به سرعت به محل اعزام شده و مشاهده کردند
که یک دستگاه خودرو ســواری پراید ،یک دستگاه موتور سیکلت و عابر پیاده
با یکدیگر تصادف کردند.رئیس مرکز اورژانس تهران اظهار کرد :تکنیسینهای
اورژانس ضمن بررسی شرایط جسمانی افرادی که در این حادثه حضور داشتند،
ســه مصدوم این حادثه را به بیمارســتان منتقل کردند.به گفته صابریان عابر
پیاده به بیمارستان سینا ،راکب موتورسیکلت به بیمارستان شهدای هفتم تیر و
سرنشین موتور به بیمارستان بهارلو منتقل شدند.

برق گرفتگی در سلطانیه حادثه آفرید

فرمانده انتظامی شهرســتان سلطانیه گفت :جوانی  ۳۲ســاله سلطانیهای در
منزل خود دچار برق گرفتگی شــد و جان خود را از دست داد.سرهنگ حسین
اوصانلو در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 ۱۱۰مبنی بر برق گرفتگی ،بالفاصله تیمهای امدادی و انتظامی برای بررســی
موضوع به محل اعزام شدند.وی افزود :در بررسیهای انجام شده از محل حادثه
مشــخص شد جوان  ۳۲ساله به هنگام کار در منزل خود با دستگاه جوشکاری
دچار برق گرفتگی شــده اســت که سریعا به بیمارســتان منتقل شد.فرمانده
انتظامی شهرستان سلطانیه خاطرنشــان کرد :این جوان بر اثر شدت جراحات
در بیمارســتان فوت کرد و با تشــکیل پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد که
تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

انفجار گاز پیک نیک  ۲مصدوم برجای گذاشت
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از انفجار گاز پیک نیک در منزلی و مصدوم
شــدن  ۲نفر خبر داد.به گزارش ایلنا ،سرهنگ «محمدرضا خدادوست» اظهار
داشــت :در پی اعالم خبری مبنی بر انفجار گاز پیک نیک در منزلی بالفاصله
گشــت انتظامی کالنتری  33به همراه عوامل امدادی و آتش نشــانی به محل
حادثه اعزام شــدند.وی با اشــاره به اینکه این حادثه در یک منزل مسکونی به
وقوع پیوسته بود ،افزود :با بررسی به عمل آمده مشخص شد فردی در حال رفع
عیب پیک نیک بوده که منفجر میشود.ســرهنگ خدادوست ادامه داد :در اثر
این حادثه فردی  32ساله و همسرش که در منزل بودند دچار سوختگی شده و
به بیمارستان منتقل و به منزل آنها نیز خسارت وارد میشود.

سقوط بالگرد در فارس تکذیب شد

معــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان فارس گفت :ســقوط بالگرد در
فارس(محدوده شیراز-مرودشــت) صحت ندارد و آتش سوزی به دلیل سوختن
پسماندهای کشاورزی بوده است.به گزارش ایلنا ،سرهنگ «کاووس محمدی»
با اعالم این خبر ،اظهارداشت :ظهر امروز در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی
مبنی بر سقوط بالگرد در محدوده «مرودشت-شیراز» ،بررسی موضوع سریعا در
دســتور کار پلیس قرار گرفت.این مقام انتظامی افزود :بالفاصله ماموران پلیس
به محل مورد نظر اعزام شدند که در تحقیقات اولیه مشخص شد سقوط بالگرد
صحت ندارد و دود حاصل از آتش سوزی به دلیل سوختن کاه و کلش کشاورزی
بوده اســت.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
اســتان فارس با بیان اینکه در بررسیهای تکمیلی مشخص شد هیچ بالگردی
از فرودگاه شــیراز و دیگر فرودگاههای اســتان برنخاسته است ،گفت :پلیس با
شایعهسازان فضای مجازی برابر قانون به شدت برخورد میکند.

اعالم مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز موتورسیکلت مهتا سیکلت به رنگ
مشکی مدل 1394 :به شمار ه موتور0124n2t212690 :
و شماره شاسی N2t***125a9405303 :بنام صادق
حاتمی به شــماره پالک  816-49643مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

ســند کمپانی ،برگ سبز و کارت ماشــین و وکالت نامه
خودرو پراید مدل 1383 :رنگ ســبز روغنی شمارهموتور:
 00632589شماره شاسی S1412282184435 :شماره
پالک :ایران122-86ب 11متعلق به جانعلی چناری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

اعالم مفقودی

اعالم مفقودی

ســند کمپانی ســواری وانت مــزدا برنگ نقــرهای مدل:
1 1389تن بشــماره موتور Fe137029 :و شمارهشاسی:
 Nagdpx2pn11f12283بنام آقای رســول علوی به
شماره پالک 692ط51ایران  65مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

سند کمپانی سواری وانت پیکان  1600برنگ سفید شیری
مدل 1389 :به شــماره موتور 11489066734 :و شماره
شاســی Naaa36aa2bg231769 :بنام آقای یار احمد
حیدریپور افشــار به شــماره پالک 562س 37ایران 65
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور
سازمان ثبت اسناد و امالک کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور
سازمان ثبت اسناد و امالک کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره 139860319013000424مورخ 1398/10/23هیات اول موضوع قانون تعییین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بافت تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی محمد حسن خالویی فرزند امام قلی
بشــماره شناسنامه 850صادره ازکرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 164/25مترمربع قسمتی از پالک 2174فرعی از 12
اصلی قطعه یک بخش  42کرمان واقع در رابر خ منتظری ک محضر قدیم خریداری از مالک رســمی آقای درویش تاج الدینی مع
ااواسطه محرز گردیده است  .لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضا مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد:20 .م.الف
تاریخ انتشار نوبت اول - 99/04/10:تاریخ انتشار نوبت دوم99/04/29 :

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره 139860319013000598مورخ 1398/11/24هیات اول موضوع قانون تعییین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بافت تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد رجایی نژاد فرزند محمد
بشماره شناسنامه 1صادره از بافت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 225/39مترمربع قسمتی از پالک 984اصلی قطعه یک از
بخش 40کرمان واقع در بافت خ بعثت ک 7خریداری از مالک رسمی آقای احمد صفاری مع ااواسطه محرز گردیده است  .لذا بمنظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکورو عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد:24 .م.الف
تاریخ انتشار نوبت اول 99/04/10:تاریخ انتشار نوبت دوم99/04/29 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور
سازمان ثبت اسناد و امالک کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شماره 1399/3/19-139860318003001587
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفــات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای کاظم اســامی نوگورابی فرزند محمدتقی به شــماره
ملی 2669187587نســبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  280/75مترمربع به شماره پالک
 116فرعی مفروز و مجزی شده ازپالک شماره  116فرعی از  90اصلی واقع در شکلبانان بخش  24گیالن از
مالکیت رسمی کاظم اسالمی نوگورابی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز
آگهی میشــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه
از تســلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور
وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 251 .مالف
تاریخ انتشار نوبت اول 99/4/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم99/4/24 :
حسن عباسزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

محمد محسن قزوینی -رئیس ثبت اسناد و امالک بافت

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره 139860319013000536مورخ 1398/11/12هیات اول موضوع قانون تعییین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بافت تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مهدی خالویی فرزند
امام قلی بشــماره شناسنامه 473صادره از رابر در ششــدانگ یک باب به مساحت 154/50مترمربع قسمتی از پالک 2174فرعی از
12اصلی قطعه یک بخش  42کرمان واقع در رابر خ منتظری ک محضر قدیم خریداری از مالک رسمی آقای درویش تاج الدینی مع
ااواسطه محرز گردیده است .لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضا مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد22 .م.الف
تاریخ انتشار نوبت اول - 99/04/10:تاریخ انتشار نوبت دوم99/04/29 :
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