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فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشــف ۲۵۰ میلیارد تومان 
اموال قاچاق و ۵۲۰۰ میلیارد فرار مالیاتی از ســوی پلیس 
امنیت اقتصادی پایتخت خبر داد.به گزارش ایســنا، سردار 
حســین رحیمی در مراسم صبحگاه مشــترک یگان های 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ کــه دیروز در مقر مرکزی 
فاتب برگزار شــد، گفت: همکاران من در پلیس با عشــق و 
عالقه و تالش شــبانه روزی امنیت را برای تمام مردم برقرار 
کــرده و اجازه نخواهند داد تا افــراد اندک نظم جامعه را به 
هم بزنند. رحیمی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال پنج 
میلیون و ۵۰۰ هزار تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
انجام شده است، گفت: این یعنی بطور میانگین هر سه ثانیه 
یک تماس با ۱۱۰ برقرار شــده کــه از این تعداد بالغ بر دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار تماس منجر به عملیات شــده اســت.
رحیمی با بیان اینکه نتیجه این اقدامات سبب رضایتمندی 
۹۵ درصدی از پلیس شده است به تشریح وظایف پلیس های 
تخصصی پایتخت پرداخت و گفت: پلیس پیشگیری با اجرای 
طرح های مختلف برخورد با مجرمان را در سطح محالت در 
دســتور کار خود قرار داد و از ابتدای امســال تا کنون پنج 
مرحله طرح »بدر« اجرا شــده و با مالخران، خرده فروشان و 

مجرمان مقابله جدی شده است. 
 وی ادامــه داد: پلیس امنیت عمومی مســئولیت برخورد با 
جرایم مهم در حوزه ســالح، اراذل و اوبــاش و ... را دارد و با 
اقدامات ماموران این یگان در هفت ماهه امسال ۳۹۲ قبضه 
ســالح جنگی و شکاری کشف و ۱۷ گروه وارد کننده سالح 
منهدم شــده اســت. در بحث مقابله با اراذل و اوباش نیز با 
اجرای طرح »اقتدار« برخوردی قاطع با مخالن نظم و امنیت 

داشــته ایم. رحیمی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز به 
طور شــبانه روزی در برخورد با قاچاقچیان، خرده فروشان و 
جمع آوری معتادان متجاهر فعال است و طرح »ظفر« نیز در 
همین راستا اجرا می شود.رحیمی با اشاره به اقدامات پلیس 
آگاهی گفت: این پلیس مسئولیت برخورد با جرایم سازمان 
یافتــه و جرایم جنایی نظیر تجاوز بــه عنف، قتل، گروگان 
گیری، سرقت مســلحانه و ... را بر عهده دارد که نتیجه این 
اقدامات کاهش ۲۴ درصدی جرایم جنایی در نیمه نخست 
امسال اســت.رحیمی ادامه داد: در شــش ماهه امسال ۷۳ 
درصد جرایم رخ داده در حوزه سرقت، از سوی پلیس کشف 

شده و سهم تهران از میزان کل جرایم در کشور از ۲۹ درصد 
به ۲۱ درصد رســیده است.رحیمی با بیان اینکه پلیس فتا 
نیز ۸۵ درصد جرایم و شــکایات ثبت شده در این حوزه در 
پایتخت را ثبت کرده اســت، گفت: پلیس امنیت اقتصادی 
ما ۲۵۰  میلیارد تومان اموال قاچاق را کشــف کرده اســت 
که این آمار نســبت به سال قبل هفت درصد افزایش داشته 
است. همچنین ۵۲ هزار میلیارد فرار مالیاتی نیز کشف شده 
اســت. رحیمی ادامه داد: در حوزه پلیس راه و پلیس راهور 
نیز با تمرکز بر انضباط بخشی ترافیکی و تقدم در برخورد با 
تخلفات حادثه ساز، توانستیم تصادفات فوتی را در حوزه راه 

۴۸ درصد و در بخش درون شهری ۸ درصد کاهش دهیم.
۶۵درصد از عامالن جرم در تهران

 ساکن تهران نیستند
از ســوی دیگر،اســتاندار تهران اعالم کرد که ۶۵ درصد از 
افرادی که در تهران مرتکب جرم می شــوند در خارج از این 
استان ساکن هســتند.به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی 
بندپی در صبحگاه مشترک یگانهای فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ که دیروز در مقر مرکزی فاتب برگزار شد، گفت: امروز 
نیروی انتظامی با بهره گیری از ۴ دهه تجربه ای که پس از 
پیروزی انقالب اسالمی با شجاعت به دست آورده، آرامش و 
رضایتمندی را برای آحاد جامعه فراهم کرده اســت. وی با 
بیان این که در تهران بزرگ به لحاظ تراکم جمعیت و دیگر 
شــرایط دارای وضعیت پیچیده ای در زمینه جرایم هستیم، 
گفــت: طبق آمارهای ما ۶۵ درصــد از افرادی که در تهران 
مرتکب جرم می شوند در خارج از استان ساکن بوده و برای 
جرایم برنامه ریزی داشــته اند.استاندار تهران با بیان این که 
برای برقراری نظم وآرامش و خنثی کردن توطئه ها و اقدامات 
مجرمانه، پلیس در تالش شبانه روی است، افزود: امروز اگر 
سهم تهران در وقوع جرایم از ۲۹ درصد در زمان آغاز تصدی 
گری ســردار رحیمی در پایتخت به ۲۱ درصد رسیده نشان 
دهنده این است که این نیرو برنامه های علمی و عملی برای 
مقابله با جرایم دارد.بندپی با بیان این که همه با هم باید برای 
امنیت و سالمت تالش کنیم، گفت: امروز نیروهای پلیس در 
کنار مدافعان سالمت در بحث اقدامات ایجابی فعال هستند 
و قطعا در اپیدمی ها بخشی از اقدامات نیز مربوط به اقدامات 

سلبی است که پلیس آنها را نیز انجام داده است.

از سوی پلیس امنیت اقتصادی پایتخت در سال ۹۹ صورت گرفت

کشف ۵۲۰۰ میلیارد فرار مالیاتی در تهران
17 سایت جعلی سجام مسدود شدند

ســایت های جعلی سجام مسدود شدند.معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت 
سپرده گذاری مرکزی از مسدود شدن ۱۷ سایت جعلی سامانه جامع اطالعات 
مشــتریان ســجام خبر داد.به گزارش رکنا به نقل از شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه، علیرضا ماهیار، افزود: با همکاری شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی و پلیس فتا، در طول دو ماه گذشــته ۱۷ سایت جعلی 
تحت عنوان سجام مسدود شده است.وی در مورد کالهبرداری با عنوان سامانه 
ســجام از سهامداران بازار سرمایه اظهار داشت: رصد تیم امنیت شرکت سپرده 
گذاری مرکزی از دو ماه قبل نشان داد که سایت های کالهبرداری تحت عنوان 
سایت  های سجام با اصالح فنی )فیشــینگ( راه اندازی شده و تحت دامنه  های 
غیرمجاز شــروع به دریافت اطالعات مردم کرده اند.ماهیار ادامه داد: متاســفانه 
در این کالهبرداری تنها موضوع گردآوری اطالعات نبود، بلکه با توجه به اینکه 
مردم به آدرس و دامنه حساســیت خاصی نداشــتند، مشخصات و حساب های 
بانکی خود را وارد کرده و در مقابل، ســایت های جعلی اقدام به سو استفاده از 
اطالعات مالی سهامداران می کردند. هر چند دامنه پرداخت مورد تایید شاپرک 
نبود، اما فرد دچار دامی می شــد که تمام اطالعات خود را درون سایت جعلی 
وارد می کرد.معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: بر اساس تعاملی که با 
پلیس فتای کشور صورت گرفت،  سریعا کلیه سایت های جعلی که در حال انجام 
عملیات خرابکاری بودند، پس از شناسایی مسدود شدند. شناسایی تیم و عواملی 
که اقدام به کالهبرداری می کردند هم بر اساس پیگیری ها در دستور کار مراجع 
انتظامی و قضایی کشور قرار گرفت و سردسته های اصلی این تیم ها شناسایی و 
اقدامات الزم در این حوزه انجام شد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا اطالعاتی 
از ســامانه اصلی سجام درز شده است، افزود: خیر، هیچ گونه اطالعاتی از سمت 
سجام درز نکرده و فقط اطالعاتی که مردم در سایت های فیشینگ وارد کردند، 
مورد سرقت قرار گرفته است.ماهیار اظهار داشت: سایت اصلی سجام به آدرس 
www.sejam.ir است و مردم در صورت مالحظه سایت های جعلی، به نشانی 
www.cyberpolice.ir سریعا اطالع دهند تا چنین موارد مشکوکی توسط 
پلیس امنیت فضای تبادل اطالعات کشــور رصد و بالفاصله نسبت به مسدود 
شدن آن  هم اقدام شود.وی گفت: افرادی که بدون رعایت پروتکل   های امنیتی 
اقدام به ورود رمز   های ثابت کردند قاعدتا بر اساس فیشینگی که روی داده است، 
کارت های بانکی آنها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و بعضا مبالغی بیشتر از مبالغ 
واردشــده در سایت از مال باختگان کسر شده است. مردم باید اطالعات بانکی و 
رمز پویا را در داخل درگاه هایی که متصل به درگاه شــبکه شاپرک است، وارد 
کنند.وی درباره تبلیغات مختلف تحت عنوان مشــاور ســهام عدالت در فضای 
مجازی اظهار داشت: هیچ یک از این گونه تبلیغات وابستگی به شرکت سپرده 
گذاری مرکزی ندارند به طور کلی جعلی و در راســتای کالهبرداری راه اندازی 
شــده  است.معاون ســمات اضافه کرد: مرکز تماس ۱۵۶۹ و کارگزاران رسمی، 
آماده پاسخگویی به سواالت سهامداران هستند به طوریکه نیازی به مراجعه به 

سایت های جعلی و فضای مجازی نیست.

هفت جوان شرور 
جوان بسیجی تهرانی را شهید کردند 

هفت جوان شرور در تهرانپارس جوان بسیجی را با چاقو مورد ضرب و شتم قرار 
داده و او را به قتل رســاندند.به دلیل عمق زیاد ضربه چاقو و پاره شــدن ریه و 
قلب بســیجی محمد محمدی، تالش های پزشکان برای مداوا و احیای وی بی 
نتیجه ماند و به شهادت رسید.پاسدار بسیجی محمد محمدی از بسیجیان پایگاه 
مقاومت بسیج انصاراالمام تهران، روز یک شنبه حوالی ساعت ۱۹ ضمن درگیری 
بــا ۷ نفر از اراذل و اوباش تهرانپارس مــورد ضرب و جرح با چاقو قرار گرفت و 
شهید شد.بر اســاس اظهارات شــاهدان حادثه، اراذل و اوباش در حین پارک 
ماشین و خرید نان به اتومبیل خانمی برخورد کرده که پس از اعتراض آن خانم 
و ورود نانوا به ماجرا درگیری آغاز شد.به گفته شاهدان، اراذل و اوباش با الفاظ 
بســیار رکیک و ناموسی و با صدای بلند، خانم مورد نزاع و نانوا را مورد خطاب 
قرار داده و فضای رعب و وحشت در محله ایجاد نمودند، در همین حین پاسدار 
بسیجی محمد محمدی وارد صحنه شده و از اراذل و اوباش درخواست می کند 
که در انظار عمومی، عفــت کالم را رعایت کرده و به درگیری خاتمه دهند.اما 
اراذل و اوباش که در ابتدا ۲ یا ۳ نفر بودند به فحاشی ادامه دادند و با این پاسدار 
بســیجی نیز درگیر شده و سایر دوســتان خود را نیز مطلع کردند، در جریان 
این درگیری، یکی از این اراذل که از قبل چاقویی را با خود به همراه داشت به 
پهلوی این بســیجی ضربه وارد می کند که به دلیل عمق زیاد این ضربه و پاره 
شدن ریه و قلب بسیجی محمدی، تالش های پزشکان برای مداوا و احیای وی 
بی نتیجه ماند و این بسیجی به شهادت رسید.گفتنی است دو نفر از این اراذل 
در صحنه جرم دستگیر شده اند و ۵ نفر دیگر از جمله ضارب متواری می باشند.

چالش مومو صرفا شوخی، سرگرمی
 و برای تشویش اذهان عمومی است

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: چالش مومو صرفا یک شوخی، سرگرمی 
و برای تشویش اذهان عمومی اســت.به گزارش خبرنگار ایلنا،  سرهنگ رامین 
پاشــایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره چالش مومو گفت: موضوع این 
چالش صرفا به خوزســتان محدود نبوده و ما در اغلب استان ها حتی تهران نیز 
این موضوع را داشــتیم.وی با اشــاره به تاریخچه چالش مومو ادامه داد: چالش 
مومو برای اولین بار در ســال ۲۰۱۵ انجام شد و آخرین بار این بازی در کشور 
انگلیس و قبل از آن در فرانســه و آمریکا دیده شــده است. خاستگاه اولیه این 
بازی در آمریکای التین بوده است.معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه 
به هیچ عنوان در حال حاضر بازی مومو انجام نمی شود، تصریح کرد: برخی افراد 
که دارای نبوغ خاص در شبکه های اجتماعی هستند، برای ارسال لینک هایی با 
ایــن عنوان برای کاربران ایجاد مزاحمت می کنند یا این لینک ها از طریق ربات 
ارسال می شود و یا اینکه برخی اوقات شهروندان برای هم ارسال می کنند و این 
موضوع باعث شــده است که خبر بزرگتر از موضوع شده است.سرهنگ پاشایی 
خاطرنشان کرد: بنده به همه هموطنان عزیز قول می دهم که هیچ مشکلی در 
این زمینه وجود ندارد و این موضوع صرفا یک شــوخی، ســرگرمی و تشویش 
اذهان عمومی اســت.وی درباره خبر مرگ یک کودک به دلیل چالش اینترنتی 
مومو گفت: این کودک ۱۱ ســاله به دلیل بیماری زمینه ای که داشــته، سکته 
قلبی می کند، پزشکی قانونی نیز سکته قلبی را تایید کرده است.معاون اجتماعی 
پلیس فتاناجا از مردم درخواســت کرد تا اســترس مضاعف را به فرزندان شان 

تحمیل نکنند.

اخبار کوتاه

زورگیری در پراید خاکستری
سه جوان ســوار بر پراید خاکستری تحت عنوان مسافرکش دست به زورگیری 
از طعمه هایشــان می زدند.به گزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه »مسعود برجی« 
سرپرست پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران گفت: آذرماه سال گذشته پرونده ای 
با موضوع زورگیری در کالنتری ۱۴۴ جوادیه تشکیل و با دستور مقام قضائی برای 
رسیدگی تخصصی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.وی بیان 
داشــت: شاکی پس از مراجعه به پلیس آگاهی اظهار داشت، ساعت ۱۵:۰۵ روز 
۲۴ آذر سال گذشته برای رفتن به تهرانپارس سوار یک دستگاه پراید خاکستری 
با ۳ سرنشین شدم و پس از دقایقی در محلی خلوت سرنشینان خودرو با ضرب 
و شــتم تلفن همراهم را با زور گرفته و با بیرون انداختن من از خودرو از محل 
گریختند.سرپرست پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران افزود: در گام اول تحقیقات 
کارآگاهــان با با حضور در محل جرم و تحقیقات میدانی موفق شــدند یکی از 
ســارقان را به نام سجاد شناســایی کنند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه با 
شناسایی اولین متهم پرونده ، کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه وی را شناسایی 
کنند، بیان داشت : در تحقیقات تکمیلی به دست آمد سجاد به جرم سرقت روانه 
زندان شده است و اکنون در زندان بسر می برد و در نهایت سجاد با هماهنگی های 
قضائی از زندان تحویل و در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم قرار گرفت.وی توضیح 
داد: ســجاد پس از انتقال به پلیس آگاهــی در بازجویی به جرم خود معترف و 
اقرار کرد، با همکاری ۲ تن از دوســتانم به نام های سیروس و کامران تصمیم به 
ســرقت از مسافران خودرو گرفتیم و با پوشــاندن پالک خودروی کامران نقشه 
خود را عملی کردیم. پس از ســرقت تلفن همراه شاکی آن را فروخته و پول آن 
را بین خودمان تقسیم کردیم .سرپرست پایگاه چهارم پلیس آگاهی در پایان با 
بیان اینکه سجاد پس از بازجوئی به زندان انتقال یافت، گفت: با دستور بازپرس 
دادسرای ناحیه ۳۴ تهران پی جویی برای شناسایی و دستگیری ۲ متهم متواری 

همچنان ادامه دارد.

کالهبرداری میلیونی از حساب 3 نفر
مرد فریبکار با شبیه سازی درگاه بانکی دست به کالهبرداری میلیونی از حساب ۳ 
نفر کرد.به گزارش رکنا، سرهنگ »داود معظمی گودرزی« رئیس پلیس فتا تهران 
گفت: ۵ مهرماه مرد جوانی به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت، فردی ناشناس از 
حساب بانکی اش مبلغ ۴۹۰ میلیون ریال سرقت کرده است و موجودی حساب 
وی کسر شده است.وی با بیان اینکه شاکی اظهار داشت، حساب بانکی اش رمز 
پویا دارد و علی رغم داشــتن رمز پویا از حســاب بانکی اش سرقت شده است، 
عنوان کرد: با دریافت شکایت و دستور قضائی مبنی بر شناسایی و بازداشت عامل 
کالهبرداری، تیمی از کارشناسان سایبری مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند. 
این مقام انتظامی توضیح داد: در حین تحقیقات پلیسی بر روی پرونده دو پرونده 
دیگر به این پلیس ارجاع و مال باختگان نیز اظهارات مشابهی در خصوص سرقت 
موجودی بانکشــان داشــته اند.وی اضافه کرد: در بررسی های پلیسی مشخص 
شــد متهم اصلی پرونده با طراحی درگاهی شبیه به درگاه های بانکی اموال مال 
باختگان را سرقت کرده اســت و وجوه سرقت شده به حساب فردی در یکی از 
شهرستان های جنوبی کشور واریز شده است.رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه در 
مجموع ســه پرونده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از سه کاربر فضای مجازی 
کالهبرداری شده است، گفت: متهم اصلی پرونده در مخفیگاهش در شهر تهران 
دســتگیر و به پلیس فتا برای تحقیقات تکمیلی انتقال یافت. سرهنگ گودرزی 
در خاتمه با اشــاره به اینکه کشف جزئیات پرونده و دستگیری سایر اعضای این 
باند کالهبرداری کماکان ادامه دارد، به شهروندان توصیه کرد: هنگام استفاده از 
اینترنت بانک هوشیاری الزم را در خصوص صفحات جعلی که شباهت زیادی به 
درگاه بانکی دارند داشــته باشید و تا قبل از اطمینان از اصالت صفحه مورد نظر 

اطالعات کارت بانکی خود به همراه رمز دوم یا پویا را وارد نکنید.

رئیــس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه مطابق تدابیر فرمانده 
نیروی انتظامی موضوع »تحول سیســتمی« در حوزه های 
بهره مندی از نوآوری در ســامانه ها و تجهیــزات را دنبال و 
اجرایــی کرده ایم، خدمات این پلیس با بهره گیری از فرآیند 
هوشمندسازی را تشــریح کرد.به گزارش ایسنا سردار سید 
کمال هادیانفر در آیین افتتاح پروژه های هوشمندسازی پلیس 
با اشــاره به افتتاح پروژه های هوشمندســازی پلیس گفت: 
همه جوامع به ویژه کشورهای توسعه یافته نیازمند تحول و 
هوشمندسازی  در حوزه هایی چون دولت هوشمند، آموزش 
و کسب و کار هوشمند، شهروند هوشمند، امنیت هوشمند 
و ... هستند.وی با بیان اینکه گامی که امروز نیروی انتظامی 
برداشته، بخشی از آن »زیست بوم کالن« در حوزه هوشمند 
سازی است، اظهارکرد: نیروی انتظامی در هوشمندسازی و 
بهره مندی از فناوری های نوین پیشگام است و در این حوزه 
پلیس راهنمایی و رانندگــی در حوزه هایی چون مدیریت، 
ارائه خدمات، شــماره گذاری، اجرائیات، ترخیص، مدیریت 
یکپارچه تصادفات و ... مبتنی بر فناوری های روز دنیا گام های 
مطلوبی برداشته است.هادیانفر با اشاره به ارائه خدمات پلیس 

راهنمایی و رانندگی ناجا در بسترهای اینترنتی در راستای 
تحقق هوشمندســازی پلیس یادآور شد: در ارائه خدمات از 
قاعده پیش بینی پذیری و کاهش هزینه های مردم و سازمان) 
ناجــا ( بهره مند می شــویم.وی ادامــه داد: اصالح روش ها 
و فرآیندهــا در این پلیس در تداوم گام هایی اســت که در 
راستای هوشمندسازی برداشته ایم. ما در پلیس راهور مطابق 
تدابیر فرمانده نیروی انتظامی موضوع »تحول سیستمی« در 
حوزه های نوآوری در سامانه ها و تجهیزات را دنبال و اجرایی 
کرده ایم و این گام ها از ســال گذشــته برداشته شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد: ایجاد ارتباط 
پیامکی با ۳۶ میلیون راننده توسط این پلیس جاری و ساری 
شده است. ارتباط دو سویه با مردم ) رانندگان ( ایجاد کردیم 
برای اینکه این جامعه هدف از موضوعات مربوطه مطلع شوند 

همچنین با راه اندازی ســامانه رفع توقیف و سیستماتیک 
کردن این فرآیند،  بــا کاهش ۵۰۰۰ مراجعه کننده در روز 
مواجهه شده ایم.هادیانفر با اشاره به ارائه خدمات نقل و انتقال 
خودرو در بستر اینترنتی ) نوبت دهی اینترنتی( خاطرنشان 
کرد: با توســعه دست افزار سپهر، ۸۰ درصد از جرایم با این 
دســت افزارها ثبت و اعمال می شود و فرآیند  »کاغذی« در 
حال منسوخ شدن اســت.وی اضافه کرد: استفاده از دست 
افزارهای سپهر به افســران راهنمایی و رانندگی این امکان 
را می دهد که در زمان اعمال قانون کلیه اطالعات مربوط به 
راننده و خودرو را داشته باشند.هادیانفر اضافه کرد: به زودی 
با شبکه یکپارچه »ترسیم کروکی الکترونیکی«، با همکاری 
بیمه شاهد این خواهیم بود که بیش از۲۰۰۰ میلیارد تومان 
خســارات مربوط به کروکی های تقلبی به صفر کاهش یابد.

وی همچنین با ارائه توضیحاتی درباره تالش برای راه اندازی 
آموزشگاه های رانندگی به صورت مجازی تاکید کرد و گفت: با 
فرآیندهای هوشمندسازی به دنبال تسریع و تسهیل خدمات 
دهی به مردم هستیم. پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ساالنه 
۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار خدمت به جامعه هدف ارائه می کند 
یعنی ســهم ۵۱ درصدی از کل خدمات دهی ناجا بر عهده 
این پلیس است.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان 
اینکه ۸۵ میلیون نفر از جمعیت کشــور )راننده، سرنشین، 
عابــر( به نوعی همه کاربر ترافیکی هســتند و از خدمات ما 
بهره می برند، خاطرنشــان کرد: ســاالنه ۷ میلیون و ۴۰۰ 
هزار خدمت در حوزه شــماره گذاری خودرو ارائه می دهیم 
و با راه اندازی نوبت دهی اینترنتی درشماره گذاری و فرآیند 
نقل و انتقال خودرو شــاهد رضایت مندی مردم هستیم.به 
گزارش پایگاه خبری پلیس،  هادیانفر با بیان اینکه سامانه های 
هوشمند این پلیس در بستر اپلیکیشن »پلیس همراه من« و 
سایت »پلیس راهور« بارگذاری شده است، تاکید کرد: مردم 
با مراجعه به این ســامانه ها می توانند به سهولت از خدمات 

راهنمایی و رانندگی ناجا بهره مند شوند.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران گفت:در فضای مجازی کســانی که ناخواسته 
حجاب را رعایت نکنند به پلیس فراخوانده می شوند.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان،سردار علی ذوالقدر رئیس پلیس امنیت عمومی تهران در همایش آمران به 

معروف و ناهیان از منکر با اشــاره به وظایف پلیس امنیت اخالقی گفت:در چهار 
محور فعالیت داریم که در وهله ی اول بحث پیشــگیری در محیط های اجتماعی 
اســت و برنامه ها در این راستاست.وی ادامه داد:محور دیگر گشت های انتظامی و 

ایجابی اســت که ابتدا به افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند تذکر می دهند و 
آن ها را برای مشــاوره به مراکز پلیس انتقال می دهند. محور سوم طرح ناظر یک 
اســت و به افرادی که در خودرو حجاب را رعایت نمی کند با ارسال پیامک تذکر 
داده می شود.وی افزود:محور چهارم طرح ناظر ۲ بوده و برای اماکن و صنوف است 
که تذکر های الزم به آنها داده می شــود، این موارد و اقدامات برای احیای امر به 
معروف و نهی از منکر است و در این راستا اقدام می کنیم و گام بر می داریم.سردار 
ذوالقدر تصریح کرد: در فضای مجازی هم کسانی که ناخواسته حجاب را رعایت 
نکنند به پلیس فراخوانده می شوند و در بیشتر موارد بعد از تذکر پلیس به این افراد 
دیگر این اقدام خود را در فضای مجازی تکرار نمی کنند.وی در پایان گفت:کسانی 
هم که مجرم هستند و با تشکیل باند اقدام به فساد می کنند آن ها را زیر نظر داریم 

و اقدامات الزم را در خصوص آن ها انجام می دهیم.

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد

راه اندازی شبکه ترسیم کروکی الکترونیکی

تذکر پلیس به افرادی که در فضای مجازی حجاب را رعایت نمی کنند

افقی:
۱- کاشــت نهال کوچــک برنج- غذای 

آماده و سریع
۲- مرکز کشور فلسطین- آلت اعدام

۳- سوبسید- سخن بیهوده و باطل- مغز
۴- رطوبت، خیسی- رقیق- پسر مقتول 

فریدون
۵- شب گذشــته- تار موسیقی ایران و 

مصر باستان- آراستن
۶- گوهر گرانبها- احتیاج- شاهدان

۷- بیماری عصبی که شخص را به حالت 
اغما و بیهوشــی می برد- بــرگ جریمه 

بازیکن خطاکار در فوتبال- سنگینی
۸- اقلیــم، وضعیــت جــوی- پایتخت 
مولداوی از جمهوری های تازه اســتقالل 

یافته شوروی سابق
۹- دســتگاه ایجاد فشــار- یکی از سه 
خواهر نویسنده انگلیسی- دانه معطر در 

ساخت حلویات
۱۰- پیشــگاه و ســردرخانه- واحد پول 

ارمنستان- کشور فالسفه
۱۱- ســال ها- از ایاالت کشــور آمریکا- 
شخصی افسانه ای که ارامنه معتقدند جد 

اعالی آنان است
۱۲- مکان پر سرو صدا و پرجمعیت- از 
گل های خوشبو با بوته ای بلند- ماه شب 

چهارده
۱۳- ادب نشــده- پیش آمد بد، سوء حادثه- ســربازان شبه نظامی ویتنام 

شمالی در جنگ با آمریکا
۱۴- هــر خطی که دو نقطــه از دایره را به هم متصــل کند- معبد طالیی 
سیک ها در شهر پنجاب هند که سال ها مرکز عملیات تروریسی سیک ها بود

۱۵- عالــم بزرگ اســالمی در قرن ۴ ه ق و گرد آورنــده کتاب نهج البالغه- 
میوه ای که به شاخه پژمرده شده است.

عمودی:
۱- از شهرهای ترکمنســتان- گیاهی بدون گل و میوه با 
برگ هایی شــبیه به کرفس کــه در درمان امراض کلیوی 

کاربرد دارد
۲- وزیــر دفــاع رژیم صهیونیســتی در زمــان قتل عام 

اردوگاه های صبرا وشتیال- دختر گیالنی
۳- لطیف تریــن الیاف طبیعی برای تهیــه پارچه- لمس 

کردن- شهری در استان تهران
۴- خواجه و ســرور- مرکز آذربایجان- بوته شــکل دادن 

به مواد مذاب
۵- کــوه آتشفشــان مرگبار جزیــره سیســیل- ناوگان 
مســافربری هوایی ارتش- آن که اسرار خود را به دیگران 

بازگو نکند
۶- زن معتکف دیرنشین- گرد کردن عدد- سخن پوشیده 

و مبهم
۷- شــجاع و پهلوان- رشته کوهی در شمال اسپانیا- لوله 

رابط بین حلق و معده
۸- عالم متمول یهود که در صدر اسالم به حضرت محمد 
گروید و در جنگ احد شــهید شــد- ادیب قرن ۶ ه ق و 
صاحب کتاب راحه الصدور که از بهترین کتب نثر فارسی 

می باشد
۹- از شــهر  های استان کردســتان- دستگاه دریافت حق 

توقف اتومبیل در کنار خیابان- گرمای بدن

۱۰- دعوی داشتن- کره خاکی- از ماه های میالدی
۱۱- قانون مهم انیشتین- عکس زیبایی- رنگ تیره
۱۲- ارتعاش، رعشه- خدای یهود- دوره دانشگاهی

۱۳- دوستی و محبت- رودی میان خراسان و ماوراء النهر- بد کار و شرور
۱۴- پســر نوح که در طوفان غرق شد- آهنگساز اتریشی و استاد موتسارت 

و بتهوون
۱۵- اداره کردن یک تشکیالت- محل لنگر انداختن و توقف کشتی.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۱۹۲۷-۱۳۹۹/۰۴/۰۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی حسین محمد پناه سید 
آبادی فرزند اسمعیل به شماره ملی ۲۶۶۹۶۴۴۵۵۴ نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت ۶۶۸/۸۴ متر مربع به 
شماره پالک ۲۶۳ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۵۸ فرعی از ۱۶ اصلی واقع در سیداباد بخش ۲۳ گیالن  از 
مالکیت رســمی اســماعیل محمد پناه محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
 می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه 

دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵81 م الف
تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۷/۱۵
تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۰۷/۲۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۵۲۳-۱۳۹۹/۰۷/۰۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی عزیزاله 
قره باغی فرزند احمد به شــماره ملی  ۳۸۷۲۷۷۳۲۳۲ نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت ۲۲۷ متر 
مربع به شماره پالک ۲۲۰۶ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۶۵ فرعی از ۶ اصلی واقع در گشت بخش 
۲۴ گیالن  از مالکیت رسمی ساالر عزیزی پور گشتی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی  می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵83 م الف

تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۷/۱۵
تاریخ انتشار دوم: ۹۹/۰۷/۲۹

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۲۹۰۴-۱۳۹۹/۰۵/۰۶ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی سینا شریفی ماجالن 
فرزند ایرج  به شماره ملی ۲۶۶۰۱۲۱۸۴۲ نسبت به ششدانگ زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۰۰ متر مربع 
به شماره پالک ۶۹۱ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۲ فرعی از ۸۸ اصلی واقع در قلعه کل بخش ۲۴ گیالن 
از مالکیت رســمی عزت اله منفردی محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
 می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه 

دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۵79 م الف
تاریخ انتشار اول: ۹۹/۰۷/۱۵

حسن عباس زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومنتاریخ انتشار دوم: ۹۹/۰۷/۲۹    

حسن عباس زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

حسن عباس زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن


