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گــروه اجتماعی - زهرا تاجیــک: دوره قهرمان های 
اســطوره ای برای جوامع انســانی ســر آمده است. دیگر 
نه نســل امروز در جهان غرب بــه ابرقهرمان های یونانی 
همچون هرکول و آشیل افتخار می کند؛ و نه برای ایرانیان 
قهرمانان شــاهنامه همچون رســتم و ســیاوش واقعیتی 
ملموس هســتند. قهرمان های امروز جوامع بشری در کوه 
المــپ زندگی نمی کنند و هفت خــوان ندارند؛ آدم هایی 
هســتند مثل بقیه و فقط در بزنگاهی حساس، زمانی که 
نیاز به از خود گذشــتگی است، خود را نشان می دهند و 
همچون ســیاوش به دل آتش می زنند و رستم وار زندگی 
دیگــران را نجات می دهند. قهرمانــان امروز نه روئین تن 
هســتند و نه عمر طوالنی دارند؛ پوست و گوشت و خونی 
چون دیگران دارند و همین هم آنها را برتر از اســطوره ها 

می نشاند و برای نسل امروز و فردا ماندگار می کند.
داستان »علی لندی« پسر 15 ساله ایذه ای، داستان یکی 
از همین قهرمان ها اســت. نوجوانی که در گوشــه ای از 
شهرشــان زندگی می کرد و این روزها باید دوباره به فکر 
درس و مدرســه بود؛ اما یک اتفاق نشان داد که او نه یک 
نوجوان معمولی، که یکی از قهرمان های روزگار ماســت. 
داستان کوتاه قهرمانی او از ساعتی آغاز شد که او در خانه 

خاله اش متوجه آتش سوزی در خانه همسایه می شود. 
علی با وجود اینکه می دانســت اگر نزدیک شود در آتش 
می ســوزد با شــجاعت به دل آتش زد. او برای جلوگیری 
از وقوع انفجار، کپســول پیک نیک را برداشــت و با خود 
بــه خانه خاله اش بــرد تا از تراس بیــرون بیندازد. حین 
جابه جایــی زبانه های آتش بــه لباس هایش می گیرد و از 
طرفی نیز تراس حفاظ داشــت و در نهایت علی نتوانست 
کپسول پیک نیک را درســت بیرون پرتاب کند و دوباره 
کپسول و زبانه های آتش به سمت خودش برمی گردد. در 
این شرایط حواس حاضران در این حادثه به زن سالمند و 
دخترش بوده و متوجه سوختگی نوجوان فداکار نشدند. با 
شدت گرفتن سوختگی، علی روی فرش غلت می خورد تا 
آتش خاموش شود که نشد. پسرخاله و دخترخاله هم سن 
و سال علی با دیدن این وضعیت، او را وارد حمام کردند و 

سرانجام آتش خاموش شد.
عموی علی لنــدی در گفتگویی ر در این خصوص گفت: 

این آتش ســوزی در یک ساختمان چند واحده رخ داد و 
علی خانه خاله اش بود، اما هنگامی که آتش ســوزی رخ 
داد و صدای کمک خواستن همسایه را شنید فورا خودش 
را به واحدی که دچار حریق شده بود رساند؛ فورا یک پتو 
به روی یکی از خانم ها انداخت و ســپس به سراغ کپسول 
مشتعل رفت و آن را برداشت تا از محل دور کند، اما آتش 

او را هم سوزاند.
او افــزود: دختر خاله هــای علی فورا ســعی کردند تا با 
پاشیدن آب روی بدن نحیف این نوجوان تا زمان رسیدن 
آمبوالنس از ســوختگی بیشتر او جلوگیری کنند؛ پس از 
مدتی خودروی اورژانس نیز از راه می رسد و بعد از انتقال 
علی به بیمارســتان با انجام اقدامات اولیه از ایذه به اهواز 

منتقل شــد، اما به درخواست ما نیز به بیمارستان سوانح 
سوختگی اصفهان منتقل و هم اکنون در بخش »آی سی 

یو« تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.
عموی این قهرمان ایذه ای بــا بیان اینکه علی ۹1 درصد 
دچار سوختگی شده اســت، گفت: با این حال علی به ما 
گفته بود که هر شخص دیگری نیز به جای من بود همین 
کار را می کــرد و اگر دوباره چنین اتفاقی رخ دهد باز هم 

همین کار را انجام خواهم داد.
پس از آن، تا دوازده روز علی سراپا در میان پانسمان های 
ســوختگی، برای زندگی جنگید؛ اما آتش بر گوشــت و 
پوســت او کارگر افتاد و قهرمان کوچــک امروز ایذه ای 
را از انســان ها گرفــت، و همیــن او را جایگاهی باالتر از 

سیاوش می دهد که به آتش زد و سربلند بیرون آمد. حتی 
جایگاهی باالتر از دهقان فداکار که لباســش را آتش زد تا 

مسافران قطار را نجات دهد.
علی لندی در ابتدا به دلیل ســوختگی زیاد بستری و پس 
از اقدامات اولیه در بیمارســتان طالقانی اهواز برای ســیر 
مراحل درمان خود به بیمارســتان امام موسی کاظم )ع( 
اصفهان اعزام می شــود. اما ساعت 1۲ اول مهر دارفانی را 

وداع گفته و آسمانی می شود.
داوود لندی، پدر علی در روزهای بســتری بودن علی در 
گفتگویی عنوان کرد: از سر تا پای پسرم سوخته و شرایط 
ســختی دارد. اوایل حالش زیاد خوب نبــود اما با تالش 
پزشــکان وضعیتش بهتر شده اســت. عمق جراحت های 
او زیــاد اســت و کادر پزشــکی منتظر هســتند تا عمق 
ســوختگی ها کمتر شــود تا بتوانند او را جراحی کنند. او 
آمادگــی جراحی را ندارد و اکســیژن خونش مدام باال و 

پایین می شود
پدرعلی درباره واکنش ها به فداکاری پسرش در شبکه های 
اجتماعی و اینکه همه به تعریف از او پرداخته اند، می گوید: 

این لطف مردم است.
در این مدت افراد زیادی پیام داده اند و از علی و کاری که 

کرده تشکر کرده اند. 
او که به جز علی دو فرزند دیگــر نیز دارد، ادامه می دهد: 
علی دومین فرزندم اســت. به جز او دو دختر 1۹ســاله و 
۸ساله دارم. پســرم با اینکه سن زیادی ندارد اما همیشه 
بــرای کمک کردن بــه مردم داوطلب اســت. روحیه اش 
طوری اســت که همیشه دوست دارد به مردم کمک کند 
و به خاطر کمک کردن حتی حاضر شد جانش را به خطر 

بیندازد. من به علی افتخار می کنم.
در ایــن مدت تنها خانوادع علی نبودنــد که به او افتخار 
می کردند؛ در این ایام در فضای مجازی تمجید از قهرمان 
کم ســن و سال ایذه ای بسیار به چشم می خورد و پس از 

درگذشت او نیز بسیاری داغدار او شدند. 
قهرمانــان امروز ایــران زمین نه از اســطوره ها می آید و 
نه میان مســئوالن پرادعا اســت. علی لنــدی و امثال او 
قهرمانهای امروز ایران زمین هســتند؛ یاد و خاطره شان 

همواره گرامی. 

ایران به سوگ علی لندی، اسطوره امروزین خود نشست 

مرگ سیاوش در آتش 
دستگیری افرادی که قصد داشتند گوشت اسب های 

بیمار را به خورد مردم دهند
افرادی که قصد داشــتند گوشت اسب های بیمار را به خورد مردم دهند توسط 
پلیس دستگیر شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،افرادی که قصد داشتند 
گوشت اسب های بیمار را به خورد مردم دهند توسط پلیس دستگیر شدند.این 
افراد در یک دامداری اقدام به ذبح اســب های بیمار و االغ می کردند.در بازدید از 
این دامداری یک الشه اسب و 5۰ کیلو گوشت االغ و همچنین 1۰ رأس اسب و 

یک رأس االغ که برای ذبح به این مکان منتقل شده بودند، کشف شد.

بازداشت عامل توهین به پلیس تهرانی 
فردی که با انتشــار کلیپ در فضای مجازی به ترویج اوباش گری، اســتفاده از 
سالح سرد و گرم و همچنین توهین به ماموران نیروی انتظامی اقدام می کرد، 
دستگیر شد.سرهنگ سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
تهران دراین باره گفت: با رصد فضای مجازی، ماموران ما با کلیپی روبه رو شدند.
به گزارش رکنا، یک فرد با ظاهر و شمایل اراذل و اوباش و با در دست داشتن 
قمه به ترویج اوباشــگری اقدام کرده و در بیــن صحبت های خود به ماموران 
پلیس نیز توهین می کرد.این موضوع به صورت ویژه در دســتورکار پلیس قرار 
گرفت و هویت و مخفیگاه این فرد که از اراذل و اوباش ســطح دار جنوب غرب 
تهران و دارای سوابق متعددی از جمله شرارت و توزیع موادمخدر بود.شناسایی 
و پــس از هماهنگی قضایی وی در حوالی شــهرک اکباتان و در یک تعقیب 
و مراقبت چند ســاعته دســتگیر و از مخفیگاه متهم سه قبضه سالح سرد و 

مقادیری موادمخدر کشف شد.

دستگیری اعضای باند قاچاق سالح در اهواز
فرمانده انتظامی خوزســتان گفت : ماموران پلیس امنیت عمومی خوزستان با 
اشــراف و رصد اطالعاتی اعضای باند قاچاق ســالح و مهمات را در شهرستان 
اهواز شناسایی کردند.سردار سید محمد صالحی افزود : در زمینه ارتقای امنیت 
اجتماعی و تداوم اجرای طرح های جمع آوری سالح و مهمات غیرمجاز و برخورد 
قاطعانه با قاچاچیان، دستگیری اعضای باند قاچاق سالح در اهواز ماموران پلیس 
اطالعــات و امنیت عمومی ۲ نفر از عناصر اصلی قاچاق ســالح و مهمات را در 
اهواز شناســایی و در عملیاتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.به گزارش رکنا، 
وی ادامه داد : در بازرســی از مخفیگاه و خودروی متهمان هشت قبضه سالح 
جنگی کالشــینکف و 5۰ عدد فشنگ کلت کشف و ضبط شد.فرمانده انتظامی 
خوزستان با بیان اینکه در این ارتباط ۲ عضو اصلی باند دستگیر و یک دستگاه 
خودرو توقیف شد، گفت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با فرد و یا افرادی 

که قصد خدشه دار کردن آن را داشته باشند، با اقتدار برخورد خواهیم کرد.

دستگیری سرشاخه های اصلی توزیع کنندگان 
مواد مخدر در مازندران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران از دســتگیری سرشاخه های اصلی 
توزیع کنندگان مواد مخدر در شهرســتان ها و مرکز استان خبر داد.سرهنگ 
علیرضــا ثقفی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران گفت: از آنجایی که 
یکی از اهداف این پلیس تحقق آرامش شهروندان و مطالبات مردمی در حوزه 
امنیت اجتماعی، جمع آوری توزیع کننــدگان موادمخدر و معتادان متجاهر 
می باشــد، پلیس مبارزه با مواد مخدر در این راســتا، طــرح برخورد با خرده 
فروشــان موادمخدر و متعادان متجاهر را اجرا کرد.بــه گزارش رکنا، او افزود: 
در اجرای این طرح که با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی انجام شد، ۴۲ نفر 
از توزیع کننده موادمخدر که از سرشــاخه های اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر 
بودند، دستگیر و تعداد ۳ دستگاه خودرو توقیف گردید و متهمان نیز با تشکیل 
پرونده، تحویل محاکم قضائی شدند.ریس پلیس مبارزه با مواد مخدر مازندران 
گفــت: ۲۹ نفر معتاد متجاهر در این ماموریت، جمع آوری و پس از غربالگری 
برای سازماندهی، تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.سرهنگ علیرضا ثقفی افزود: 
اجرای طرح مبارزه با خرده فروشــان و معتادین متجاهر، همواره بعنوان یک 

استراتژی ماندگار در چرخه تکرار قرار دارد.

سارق مسلح بشرویه در عرض ۴٨ ساعت دستگیر شد
دادستان بشــرویه از بازداشت سارق مســلح طالجات در کمتر از ۴۸ ساعت 
در یکی از اســتان های همجوار خبرداد.خسروی دادستان بشرویه گفت: پیرو 
گزارش یک زوج ســالمند مبنی بر وقوع یک فقره سرقت طالجات و وجه نقد 
مقرون به اذیت و آزار، پس از هماهنگی موضوع با مقام قضایی، شناسایی سارق 
در دســتور کار پلیس آگاهی شهرســتان قرار گرفت.به گزارش رکنا، او افزود: 
پس از رصد اطالعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت سارق معلوم شد 
و با توجه به متواری شــدن وی به یکی از اســتان های همجوار، نیابت قضایی 
جهت دســتگیری وی صادر شد .مأمورین اداره آگاهی استان خراسان جنوبی 
بالفاصله به محل اعزام شــدند و در کمترین زمان نسبت به بازداشت متهم و 

اخبار کوتاه

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
اعضای باند 5 نفره ســارقان منزل و کشف 15 فقره خبر 
داد. ســرهنگ کارآگاه »ســعید دالوند« بیان داشت: سی 
ام تیرماه ســال جاری پرونده ای از کالنتری 16۴ قائم به 
همراه ۴ نفر متهم به اتهام ســرقت منــزل به پایگاه یکم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. به گزارش رکنا، وی 
عنوان کرد: با شروع تحقیقات کارآگاهان متوجه می شوند 
متهمان با اســتفاده از یک دستگاه خودروی دنای سفید 
رنگ بــه روش تخریب درب منازل ویالیی را شناســایی 
و ســرقت می کردند که پس از هماهنگی قضائی متهمان 

در اختیــار این پایگاه قرار گرفته انــد و خودروی آنان به 
پارگینگ منتقل شــده اســت.رئیس پایــگاه یکم پلیس 
آگاهی ابراز داشــت: در بازجویی انجام شده متهمان بدوا 
منکر هرگونه ســرقت منزل بودند که در ادامه تحقیقات 
مشخص شد متهمان هویت خود را مخفی نگه داشته اند 
که با هوشــیاری کارآگاهان هویت هر ۴ متهم شناسایی 
و مشــخص شــد دو نفر از آنها از سارقان ســابقه دار در 
زمینه ســرقت از منزل بوده اند وتحت تعقیب استان های 
قزوین – قم و کرج می باشــند.این مقام انتظامی تصریح 
کــرد: در ادامه با اســتعالم پالک خودروی دنای ســفید 

توقیف شــده از ید متهمان مشخص شد که خودرو دارای 
ســابقه سرقت می باشــد و پالک نیز سرقتی است، فلذا با 
توجه به مستندات بدست آمده و تحقیقات تکمیلی انجام 
شده متهمان صراحتا به سرقت های متعدد در سطح شهر 
تهران بزرگ اقرار نمودند واعالم داشــتند اموال مسروقه 
را بــه افرادی بنام های منصور و حشــمت درشهرســتان 
کرج بفروش می رســاندند و پول حاصل از آن را بصورت 
نقدی دریافت می کردند. ســرهنگ کارآگاه دالوند افزود: 
کارآگاهان نسبت به شناسایی محل های سرقتها که تعداد 
15 فقره از آنها در سطح شهر تهران علی الخصوص حوزه 

پایگاه یکــم وچهارم بود اقدام کرده و بــا توجه به اینکه 
متهمان تحت تعقیب استانهای مختلف بودند طی مکاتبه 
با اســتانها مراتب دســتگیری اعالم و نیابتهای قضایی از 
استان های مربوطه توسط مقامات قضایی به تهران ارسال 
و متهمان بصورت تحت الحفظ به شهرســتان اشتهارد و 
از آنجا به اســتان قزوین جهت رسیدگی پرونده ها با قرار 
بازداشــت موقت اعزام گردیدند.رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهی فاتب در پایان گفت: با تالش کارآگاهان و اقدامات 
پلیســیس شــبانه روزی هویت مالخران پرونده کشف و 

اقدامات جهت دستگیری مالخران در جریان می باشد.

سرپرست پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
اعضای باند ۴ نفره زورگیران تلفن همراه و کشــف 1۲ فقره 
ســرقت خبر داد.به گزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه »شهرام 
سلطانی« بیان داشت: شانزدهم مرداد ماه یک فقره پرونده با 
موضوع سرقت بعنف گوشی تلفن همراه به دادخواهی یکی از 
شهروندان در کالنتری 15۸ کیانشهر تشکیل و حسب دستور 
مقام قضائی برای پی جویی و کشــف جرم پرونده به پایگاه 
ششم پلیس آگاهی ارجاع شــد. وی عنوان کرد: کارآگاهان 
دایره مبارزه با جرائم خشــن پایگاه ششــم پیرامون موضوع 
از شــاکی تحقیق که اظهار داشت در حال صحبت کردن با 
گوشــی تلفن همراه آیفون مدل promax بوده که تعداد ۳ 
نفر با ۲ دستگاه موتور سیکلت به وی نزدیک و با تهدید چاقو 
گوشی را سرقت و از ناحیه سر وی را مجروح کرده و از محل 
گریختند.این مقام انتظامی تصریح کرد: بدلیل اهمیت موضوع 
و لزوم شناســایی سارقان موضوع در دستور کار قرار گرفت و 
بالفاصله کارآگاهان با بهره گیری از شیوه های نوین و علمی 
کشف جرم موفق به شناسایی هویت یکی از سارقان که احمد 
نام داشت می شوند. با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه احمد 
که دوفقره سابقه کیفری داشت توسط کارآگاهان شناسایی و 

در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر می شود.سرپرست پایگاه 
ششم پلیس آگاهی ابراز داشت: با دستگیری احمد و بازرسی 
بدنی از وی تعداد ۲ دســتگاه گوشــی تلفن همراه از جمله 
گوشی مسروقه شاکی کشف و برای انجام تحقیقات به همراه 
متهم به پایگاه منتقل می شــود .سرهنگ کارآگاه سلطانی با 
بیان اینکه متهم به ســرقت از تلفن همراه شاکی با همکاری 
یکی از همدســتانش معترف شد، افزود: با هماهنگی مرجع 
قضایی، کارآگاهان دوم شــهریورماه بــا حضور در مخفیگاه 
متهــم متواری و پس از اطمینان از تردد و حضور ســارقان، 
در یــک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه ۳ ســارق زورگیر را 
دستگیر و در بازرســی از آنان تعداد ۳ دستگاه گوشی تلفن 
همراه مســروقه، تعداد 5 قبضه سالح سرد، تعداد یک قبضه 
تبر و یک دستگاه موتورسیکلت سفید که در سرقت ها از آن 
استفاده می کردند کشــف شد.سرپرست پایگاه ششم پلیس 
آگاهــی فاتب در پایان گفت: بــا داللت متهمان به پایگاه در 
تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه ســرقت شده لذا با توجه به 

قرائن موجود ضمن اعتراف به بزه انتسابی به ۸ فقره سرقت با 
شیوه زورگیری معترف و بیان داشتند اموال را به افراد عبوری 
بفروش رسانده و قادر به شناسایی مالخر نمی باشند در ادامه با 
دعوت از برخی از افرادی که دارای پرونده اعالم سرقت توسط 
سارقین به همین شیوه بودند تعداد 1۲ تن از آنان در مواجهه 
حضوری متهمان را شناســایی و از آنان بعنوان سارق گوشی 
خود اعالم شکایت کردند. النهایه نتیجه تحقیقات به دادسرا 
منعکس برابر دستور متهمین با قرار تامین مناسب روانه زندان 
و پرونده تحویل شعبه پنجم بازپرســی دادسرای عمومی و 

انقالب ناحیه ۳۴ تهران شد.
دسیسه پلید 4 تبهکار در سلول زندان 

با دســتگیری اعضای باند ســرقت حرفه ای در شرق تهران 
جزئیــات اقدامــات تبهکارانه این باند فاش شــد.به گزارش 
رکنا، تابســتان امســال با وقوع چندین ســرقت گســترده 
موتوسیکلت های شهروندان در شرق تهران کاراگاهان پلیس 
آگاهی پس از ســاعت ها تالش شــبانه روزی ۴ سارق حرفه 

ای را در شــرق تهران بازداشت کردند که در پی آن جزئیات 
سرقت های رخ داده فاش شد.سرهنگ شهرام سلطانی رئیس 
پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران در گفتگو با خبرنگار رکنا 
اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی پس از اقدامات اطالعاتی 
و بازبینی های دوربین مداربسته مخفیگاه ۴ سارق حرفه ای 
را در شرق پایتخت شناسایی و دستور بازداشت متهمان را در 
دســتور کار خود قرار دادند.سرهنگ سلطانی افزود: متهمان 
در بازجویی های تخصصی صراحتا به جرم خودشان مبنی بر 
ســرقت موتور سیکلت و محتویات خودرو های شهروندان در 
شــرق تهران اعتراف کردند.این مقام ارشد انتظامی در پایان 
گفت: پرونده متهمان جهت کشف بیشتر از جزئیات سرقت ها 
در دست برســی است.سردسته ســارقان در گفتگو با رکنا 
ماجرای بازداشت خود و همدستانش را اینطور بیان کرد: پس 
از آشنایی با همدستانم در زندان تهران بزرگ تصمیم گرفتیم 
دست به ســرقت موتور و محتویات لوازم خودرو بزنیم برای 
همین یک باند ۴ نفره تشــکیل دادیم.وی ادامه داد: پس از 
سرقت لوازم موتورسیکلت ها را خرد می کردیم و می فروختیم. 
جهــل و نادانی مارا مجبور به ســرقت کــرد در حال حاضر 

پشیمانیم و اگر آزاد شویم دیگر دست به سرقت نمی زنیم.

بازداشت باند زاغ زن های پلید تهران و کرج 

بازداشت خشن ترین زورگیران تهران 

رمال و دعانویســی که با وعده بخت گشایی اقدام به 
کالهبرداری ۲۰ میلیاردی از دو زن جوان کرده بود، 
دستگیر شــد.به گزارش ایســنا، چندی پش دو زن 
جوان با مراجعــه به پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم 
کردند که از سوی زنی به نام ساناز مورد کالهبرداری 
قرارگرفتــه انــد و این زن که خــود را دارای قدرت 
ماورایی و توان بخت گشــایی معرفــی کرده بود، دو 

میلیارد تومان از آنان اخذ کرده است.
دو شــاکی که از ســال 1۳۹۷ با این زن آشنا شده 
بودنــد، به مامــوران گفتند که طی حدود دو ســال 
و نیم هــر بار به بهانه های مختلــف مبالغی را بر باز 
شدن بختشان به این زن دعانویس پرداخت کرده اند 
و اخیــرا نیز پــس از آنکه با او بــه اختالف برخورده 
و نتیجــه کارهای او را ندیده اند، تصمیم به شــکایت 

گرفته اند.
با کســب این اطالعــات گروهی از مامــوران پلیس 
آگاهی رســیدگی به موضوع را در دســتور کار خود 
قرار داده و متوجه شــدند کــه این زن، محل زندگی 
خود را تغییر داده است. با این وجود تحقیقات ادامه 
پیدا کرد وسرانجام ماموران با شناسایی هویت واقعی 
این فرد، او را در مخفیگاه جدیدش در محله نیاوران 
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. مرکز اطالع 
رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر به 
ایســنا اعالم کرد که برای این زن پرونده ای تشکیل 
شــده و برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرا 
منتقل شده است. اما با دستور قضایی تحقیقات برای 
شناســایی دیگر قربانیان و مالباختگان احتمالی این 

زن همچنان ادامه دارد.

معاون اجتماعی پلیس راهــور گفت: با توجه به اینکه 
در سال 1۳۹6 برگ سبز ســندخودرو به عنوان سند 
رسمی مالکیت مطرح شــد، عده ای در فضای مجازی 
علیه موسسه رهگشــا اتهاماتی کذبی را منتشر کردند 
و منتشــرکنندگان طی اقداماتی شناسایی و دستگیر 
شــدند.به گزارش ایلنا به نقل از راهور، سرهنگ »عین 
اله جهانــی« گفت: با توجه به اینکه در ســال 1۳۹6 
برگ ســبز خودرو به عنوان سند مالکیت مطرح شد، 
در فضای مجازی عده ای سودجو علیه موسسه رهگشا 
)تعویض پالک( اتهامات کذبی را منتشــر کردند، فرد 
منتشــر کننده شناسایی و دســتگیر گردید و ضمن 
تشــکیل پرونده قضایی هدف مجرمانــه ی وی محرز 
شــد و نامبرده از این اقدام اظهار ندامت و پشــیمانی 
کــرد. معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا بیان داشــت: 

متاســفانه در چند روز اخیر همین متن که در ســال 
1۳۹6 منتشر شده بود در فضای مجازی مجددا جهت 
دار و هدفمند انتشار یافته است. سرهنگ جهانی اظهار 
داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی ضمن محکوم کردن 
چنین اتهاماتی مرتبط با موسسه رهگشا )تعویض پالک 
خودرو( کذب بودن مطالب را اعالم می دارد. وی افزود: 
اینگونه جهت گیری های ســوء هیچ تاثیــری بر اراده 
خادمان برای ارائه خدمت خوب، ارزان و آسان به مردم 
عزیز نخواهد گذاشــت و افرادی که با نشــر اکاذیب و 
اتهامات واهی و سوءاســتفاده از تکنیک های رسانه ای 
قصد فریب افکار عمومی را دارند بر اساس قانون تحت 
پیگرد قرار خواهند گرفت. تمام وجوه پرداختی بانکی به 
حساب خزانه دولت واریز و هیچ نفع شخصی یا سازمانی 

در این زمینه وجود ندارد.

دستگیری عوامل انتشار اخبار کذب علیه موسسه رهگشادستگیری دعانویس میلیاردر در نیاوران

اخطاریه دفترخانه 
نام و نام خانوادگی مخاطب: عباس حاج محمد

آدرس: مجهول المکان
آقای عباس حاج محمد جواد فرزند حسین

احتراما به اســتحضار می رســانند، همسر قانونی شما با در دست داشــتن دادنامه با شماره بایگانی ۹۹۰151۸ از 
شــعبه 1 دادگاه خانواده کرج و قطعیت حکم جهت ثبت طالق بــه دفترخانه طالق 11 مراجعه و متقاضی ثبت 

طالق می باشد.
این دفترخانه برابر روش معمول به شما مدت یک هفته پس از ابالغ قانونی، فرصت می دهد تا جهت  ثبت طالق به 
این دفتر خانه مراجعه نمایید. در صورت عدم مراجعه جنابعالی، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. )آدرس دفتررسمی 

ازدواج ۳۷ و طالق 11 کرج: مهرویال بلوار دانش آموز نبش خیابان دوم ساختمان مهرگان طبقه اول واحد ۳(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/3  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/10

دفتر رسمی ازدواج 37 و طالق شماره 11 کرج – سردفتر محسن کردبچه

آگهی مفقودی برگ کمپانی
 و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو 

 بــرگ کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خودرو ســواری سیســتم 
)ام جی( تیپMG6   مدل ۲۰1۴ رنگ مشــکی- روغنی به شــماره 
 موتور1۸k۴GB۰1۰۰۴5۲۰۳  و شماره شاسی ۰1161۰ و شماره  انتظامی
۸۸- ۴۴۹ ق 5۷ به مالکیت سپیده سهرابی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز، ســند کمپانی، کارت ماشین و بیمه خودرو زانتیا 
مــدل 1۳۸۳ رنگ نقره ای – متالیک به شــماره پالک ایران 
۸6-۸۴۹ب ۴5 شماره شاسی S  15 1۲۲۸۳11۳۷۹۸ شماره 
موتور ۰۲۰۰۷5۹۴ متعلق به امین پیروزمند مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان  های فاقد سند رسمی )نوبت اول( 

برابر آرای صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امالک در 
دونوبت به فاصله 15روزجهت اطالع عموم آگهی میگردد. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراص ســند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شــد. 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست، صادره سنندج
1- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای اشــرف نظر گاهــی فرزند طاهر صادره 
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عباس رستم توریوری
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/3

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/18
هیوا احمدیان- رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج

معاون سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران از دستگیری 
یک سارق موبایل قاپ در عملیات گشت پلیسی خبر داد.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ علی کنجوریان 
معاون سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران اظهار کرد: 1۳ 
شهریور امسال ماموران گشت کالنتری در منطقه مولوی به 
پسر جوانی که سوار بر موتور هوندا کلیک سفید و نارنجی 
بود مشــکوک شــدند و ماموران در عملیات پلیسی مانع 
حرکت پســر جوان شده و وی را متوقف کردند. وی افزود: 
ماموران در بازرســی بدنی از پسر جوان ۲ گوشی سرقتی 

به دســت آوردند و پس از انتقال متهــم به اداره هجدهم 
پلیس آگاهی تهران مشــخص شــد که متهم برای فروش 
گوشی های ســرقتی به خیابان مولوی مراجعه کرده است.
سرهنگ کنجوریان ادامه داد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات 
مطلع شدند که متهم یکی از سارقان موبایل قاپ حرفه ای 
اســت که از چندی قبل با افزایش پرونده های ســرقت در 

شمال و شمال شــرق تهران تحت تعقیب ماموران پلیس 
است و دوربین های مداربســته نیز صحنه های سرقت این 
متهم را ثبت کرده اســت.وی با بیان اینکه متهم جوان ۲۳ 
ساله ای است و یک سابقه تصادف در پرونده اش دارد، گفت: 
وی برای سیر مراحل قانونی به دادسری 1۲ تهران منتقل 
شــد.معاون ســرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بیان 

کرد: متهم با دســتور بازپرس پرونده برای تحقیقات بیشتر 
در اختیــار اداره هجدهم پلیس آگاهــی تهران قرار گرفته 
و تاکنون تعداد 15 تن از شــاکیان پرونده شناسایی شده 
اند.سرهنگ کنجوریان گفت: با احتمال افزایش پرونده های 
سرقت این سارق موبایل قاپ، بازپرس مشکانی از شعبه 1۲ 
دادسرای ناحیه 1۲ تهران درخواست کرد تا چنانچه افرادی 
هدف سرقت های این جوان موتورسوار قرار گرفته اند برای 
پیگیری به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران واقع درخیابان 

وحدت اسالمی مراجعه کنند.

موبایل قاپ سابقه دار دستگیر شد

رئیس پلیــس امنیت اقتصادی پلیــس پایتخت از توقیف 
یک دســتگاه وانت حامل کاالی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد 
ریال در محدوده »میدان بهمن« خبر داد. به گزارش ایلنا، 
ســرهنگ »علی ولی پور گودرزی« بیان داشت: در کنترل 

تردد خودروهای عبوری در ســطح شــهر تهران، ماموران 
گشــت انتظامی این یگان حین گشت زنی در محدوده » 
میدان بهمن« موفق شــدند یک دســتگاه وانت حامل بار 
کاالی قاچاق را شناســایی کنند.وی با اشاره به دستگیری 

راننــده خودروی وانــت، عنوان کرد: در بررســی از داخل 
خودرو ۹6۰ عدد تجهیزات صوتی فاقد بارنامه و مجوزهای 

گمرکی کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ابراز داشت: کارشناسان 

ارزش ریالی اموال کشــف شده را ۴ میلیارد ریال محاسبه 
کرده اند و متهم برای ســیر مراحل قانونی به همراه اموال 
کشف شده در اختیار پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی 

قرار گرفت.

توقیف محموله ۴ میلیاردی کاالی قاچاق در »جنوب تهران«

رئیــس پلیس فضای تولید و تبــادل اطالعات پایتخت از 
شناســایی و دســتگیری یک کالهبردار اینستاگرامی که 
تحت عنوان فروش پوشــاک زنانــه ارزان قیمت اقدام به 

کالهبرداری از شهروندان می کرد، خبر داد.
بــه گزارش مهر، ســرهنگ داود معظمی گودرزی، گفت: 
شــخصی به پلیس فتــا پایتخت مراجعه و مدعی شــد 
افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی فروش 
مانتوهــای ارزان قیمت، از بنده کالهبرداری کرده اند.وی 
ادامه داد: شــاکی در ادامه اظهار داشت، در فضای مجازی 
به دنبال خرید یک مانتوی مناسب برای خود بودم که در 
یک صفحه اینستاگرامی تصاویری از مانتوهای بسیار زیبا 

با قیمت های فوق العاده مشــاهده کردم و بدون بررســی 
هویت گردانندگان صفحه مذکور وارد آن شــدم و مبلغی 
جهت خرید یک مانتــو برای آنها واریز کردم اما بالفاصله 
پــس از واریز وجه من را بالک کردند و دیگر پاســخی از 

آنها دریافت نکردم.
این مقام انتظامی گفت: کارشناســان پلیس فتا تحقیقات 
خــود را آغاز کردند و پس از انجــام اقدامات تخصصی و 
بکارگیری فنــون تجربی و علمی ادمیــن صفحه فروش 
مانتو شناســایی و پس از تشریفات قضائی مجرم در یکی 

از مناطــق جنوبی تهران دســتگیر و به پلیس فتا منتقل 
شد.وی با اشــاره به اینکه مجرم بیش از دو میلیارد ریال 
از شــهروندان کالهبرداری کرده بود، افــزود: متهم پس 
از حضــور در پلیس فتا اظهار داشــت بــا راه اندازی یک 
صفحه اینســتاگرامی به بهانه فروش مانتو با قیمت بسیار 
مناسب مراجعه کنندگان را با ترفند فروش فوری ترغیب 
به پرداخت مبلغ قبل از ارســال کرده و پس از واریز وجه 
دیگر پاسخگوی تلفن نبودم.رئیس پلیس فتا تهران بزرگ 
با اشــاره به عدم پرداخت بیعانه به شهروندان توصیه کرد: 

فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب صفحات اینســتاگرامی 
را نخوریــد و خریدهای خــود را فقط از فروشــگاه های 
معتبر و دارای مجوز و یا ســایت و بسترهای رسمی آنها 
در فضــای مجازی انجــام دهید زیرا افراد ســودجو این 
فضا را مکانی مناســب جهت انجــام اعمال مجرمانه خود 
می دانند و از ســاده لوحی برخی از کاربران پلی می سازند 
برای رســیدن به مقاصد مالی نامشــروع خود، شهروندان 
همچنین می توانند در صورت مشــاهده موارد مشکوک، 
 موضوع را از طریق 11۰ یا ســایت پلیــس فتا به آدرس

www.cyberpolice.ir بخــش ارتباطــات مردمــی 
گزارش کنند.

کالهبردار میلیاردی در اینستاگرام دستگیر شد


