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فرمانــده انتظامی تهران بزرگ از دســتگیری 
۷۸۶ ســارق و انهــدام ۱۰۷ بانــد ســرقت از 
منزل در پایتخت طی ۴۸ ســاعت خبر داد. به 
گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه 
اجرای چهارمین مرحله از طرح »کاشــف« که 
با مشارکت پلیس پیشــگیری و پلیس آگاهی 
تهران بزرگ و با هدف مقابله با ســارقان منزل 
و مالخــران برگزار شــد، با حضــور در جمع 
خبرنگاران، گفــت: همزمان بــا هفته نیروی 
انتظامی که رده هــای مختلف خدمات خود به 
مردم را افزایش داده و در ارتباط با مردم بودند 
بخش های عملیاتی نیز در پلیس پیشــگیری و 
پلیس آگاهی طرح مشــترکی را برای برخورد 
با ســارقان منزل و مالخران به مرحله اجرا در 
آوردند.وی با بیان اینکه ســرقت منزل یکی از 
دغدغه های جدی شهروندان محسوب می شود، 
گفت: در اجرای این طرح طی ۴۸ ساعت ۳۲۰ 
عملیات هماهنگ علیه ســارقان به اجرا درآمد 
که حدود ۳۰ درصــد از این عملیات ها نیز در 
خارج از تهران و سایر شهرستان ها بود.رحیمی 
با بیان اینکه در مجمــوع این عملیات ها ۷۸۶ 

ســارق منزل دستگیر شد، گفت: در مجموع از 
این افراد تا به این لحظه ۷۲۰ فقره ســرقت از 
منازل در پوشــش ها و اشــکال مختلف کشف 
شــده که با تکمیل تحقیقات و انجام اعترافات 
این رونــد افزایش نیز خواهد داشــت.رحیمی 

ادامه داد: تا کنون بیش از ۱۰۰۰ فقره از اموال 
مسروقه مردم کشف شده که در میان آنها بیش 
از سه کیلوگرم طال، ۱۰۰ ساعت گرانقیمت، ۲۰ 
دستگاه لپ تاب، ۱۰۰ دستگاه تلفن همراه، ۵۰ 
تخته قالی نفیس، ۴۰ عدد تابلو گرانقیمت و ... 

کشف شده است.رحیمی درباره اینکه سارقان 
بیشــتر به چه منازلی مراجعه می کنند، گفت: 
عمده منازلی که هدف ســارقان قــرار گرفته 
منازلی بوده که در آن ارز و طال نگهداری شده 
بود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه 

۱۰۷ باند سرقت از منزل طی این مدت منهدم 
شد، گفت: ۶۳ درصد از دستگیرشدگان در این 
طرح جزو افراد ســابقه دار هستند.  همچنین 
۲۱ مورد نیز در حین ارتکاب ســرقت دستگیر 
شدند که قالب این افراد در هنگام دستگیری با 
پلیس درگیر شــده بودند تا جایی که ۱۰ مورد 
دســتگیری مسلحانه نیز با این افراد انجام شد. 
وی از دســتگیری ۳۰ مالخر اموال مسروقه نیز 
خبــر داد و گفت: متاســفانه در میان مالخران 
برخی از افراد فعال در صنوف نیز حضور دارند 
که من نمی دانم چگونه می توانند این مال حرام 
را اســتفاده کنند اما در بین دستگیرشــدگان 
طالفروش و فرش فروش هــم بود. رحیمی با 
اولتیماتوم به سارقان و مجرمان گفت: برخی از 
ســارقان تصور می کنند که می توانند با فرار به 
شهر دیگر از دست پلیس پنهان شوند در حالیکه 
به صراحت اعالم می کنم که هر سارقی حتی در 
نقطه صفر مرزی نیز شناسایی و دستگیر خواهد 
شد. کمااینکه در این طرح نیز حدود ۳۰ درصد 
از مجرمان در سایر شهرستان ها و حتی مناطق 

مرزی دستگیر شدند.

شامپوهای تریاکی در بازار ایران دستگیری ۷۸۶ سارق و انهدام ۱۰۷ باند سرقت از منزل در تهران
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا درباره خرید و فروش شامپوهای تریاکی در 
بازار ایران توضیحاتی داد.سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
ناجا در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در بازار موضوعی مطرح 
شــد با این عنوان که شامپوهای تریاکی در حال توزیع و فروش هستند.سردار 
کریمی تصریح کرد: این محصوالت با نام شــامپو تریاک از کشور افغانستان به 
طور اتفاقی و در محموله کوچکی وارد کشور شده بود و پس از تحقیق و بررسی 

علمی بر روی این محصوالت مشخص شد که این اقالم حاوی تریاک نیستند.

بیانیه علوم پزشکی آبادان 
درباره هتک حرمت بانوی پزشک شادگانی

دانشگاه علوم پزشکی آبادان در بیانیه ای هتک حرمت بانوی پزشک شادگانی را 
محکوم کرد.به گزارش ایسنا، یک بانوی پزشک شاغل در بیمارستان معرفی زاده 
شادگان، پس از اتمام کار به همراه راننده در حال رفتن به محل سکونت خود 
در ماهشهر بود که افراد ناشناس در پوشش پلیس و با یک خودروی پژو ۴۰۵، 
به خودروی آن ها اخطار ایست دادند.پس از توقف، این افراد ناشناس این بانوی 
پزشــک و راننده را مورد ضرب و شــتم قرار دادند و طال، موبایل و کارت های 
بانکی وی را به سرقت بردند. در پی این حادثه دانشگاه علوم پزشکی آبادان با 
صدور بیانه ای، هتک حرمت این پزشک را محکوم کرد.در بیانیه دانشگاه علوم 
پزشکی آبادان آمده است: در روزهایی که از جان گذشتگی پزشکان کشورمان 
الگو و اســوه ایثار شده است، رخ دادن برخی از اتفاقات، کوهی از درد و غم را 
نه تنها بر قلب فعاالن عرصه ســالمت بلکه بر روح ملت شریف، قدرشناس و 
والیتمدار ایران اسالمی می نشاند.مجموعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان، ضمن 
محکوم کردن شدید هتک حرمت و ضرب و جرح پزشک دلسوز و متعهد شاغل 
در شهرستان شــادگان توسط افراد معلوم الحال، از نیروهای خدوم انتظامی و 
مراجع محترم قضایی تقاضا دارد با پیگیری جدی و سریع این موضوع تا کسب 
نتیجه و محکوم کردن هتاکان، تسلی خاطری برای این عزیز زحمتکش و همه 
مجموعه جان بر کف حوزه سالمت کشور باشند.امید است ضمن برخورد شدید 
و اعمال ســخت ترین مجازات برای چنین افــرادی، درس عبرتی بزرگ برای 

تمامی برهم زنندگان امنیت و سالمت روانی جامعه محقق شود.

بازداشت شیطان دوچرخه سوار تهران 
مرد دو چرخه ســوار که پســر بچه ها را با ترفندی خاص فریب داده و سوار بر 
دوچرخــه آنها را به محلی خلوت کشــانده و مورد آزار و اذیــت قرار می داد از 
ســوی پلیس دستگیر شــد.به گزارش رکنا، مدتی قبل پسر 9 ساله ای وحشت 
زده و گریــان خــودش را به یک مــرد بنگاهدار رســاند و راز آزار و اذیت مرد 
دوچرخه ســواری را برمال کرد. بدین ترتیب با کمــک مرد بنگاهدار موضوع به 
پلیس اعالم شد. پسربچه در تشریح ماجرا به مأموران گفت: از خانه برای خرید 
خارج شــدم که مرد دوچرخه سواری به طرف من آمد. او آدرسی از من پرسید 
برای اینکه بتوانم صدایش را بهتر بشنوم به او نزدیک تر شدم اما ناگهان او چند 
ســیلی به من زد و با تهدید مرا سوار دوچرخه اش کرد، وقتی مردم متوجه این 
ماجرا شــدند او طوری رفتار کرد که انگار من پسرش هستم. بعد هم در محلی 
خلــوت مرا مورد آزار و اذیــت قرار داد.با گزارش این ماجــرا به بازپرس رحیم 
دشتبان، تحقیقات برای دســتگیری مرد دوچرخه سوار آغاز شد. در تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شد که پسر 9 ساله تنها قربانی این ماجرا نیست و مدتی 
قبل پســر ۱۱ ســاله ای نیز در دام این مرد شرور افتاده است. وی نیز گفته بود 
که در حال بازی در خیابان بوده که مرد دوچرخه ســوار به او نزدیک شده و به 
بهانه اینکه دوستانش در پارک منتظر او هستند پسر بچه را از منطقه تهرانپارس 
ربوده و با انتقال به خیابان تکاوران مورد آزارو اذیت قرار داده بود. به دنبال اطالع 
از این ماجرا تحقیقات از سوی کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت 
به دســتور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی پایتخت ادامه یافت و در 
ادامه بررسی ها مشخص شد متهم با کالهی بر سر و دستمالی دور صورت سوار 
بر دوچرخه به شکار پسر بچه ها می رود. بدین ترتیب مأموران پلیس خیابان های 
فرجام و مناطق اطراف آن را زیر نظر گرفتند و در حالی که تحقیقات نامحسوس 
برای دستگیری مرد دوچرخه سوار ادامه داشت سرانجام مأموران او را هنگامی 
که قصد داشت سومین قربانی خود را به دام بیندازد شناسایی و دستگیر کردند.

متهم ۳۰ ساله در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد و مشخص شد وی سابقه 
دستگیری نیز دارد. متهم در بازجویی ها گفت: من مسئول دستگاه بازی بچه ها 
در شــهربازی هستم. دو ســال قبل هم به همین جرم به زندان افتادم و پس از 
تحمل حبس آزاد شــدم. من به پسر بچه ها نزدیک می شدم و به بهانه پرسیدن 
آدرس یا اینکه دوســتانت در پارک هســتند و بیا تو را به آنجا ببرم آنها را سوار 
بر دوچرخه کرده و با کشاندن به محلی خلوت مورد آزار و اذیت قرار می دادم.او 
ادامه داد: اشتباه بزرگی مرتکب شدم من با این تصور که بچه ها به خاطر ترس 
از آبرویشان حرفی به خانواده هایشان نمی زنند تصمیم گرفتم به کارم ادامه دهم.
پس از آخرین دفاع متهم به دســتور بازپرس رحیم دشتبان وی بازداشت شد و 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

اخبار کوتاه

رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتای ناجا نسبت به کالهبرداری یا سوءاستفاده از شهروندان 

در پوشش صدور کارت واکسن کرونا هشدار داد.
ســرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
بــه فرآیند آنالین دریافت کارت واکســن کرونا، اظهار کرد:  
برابر اعالم مســئوالن وزارت بهداشــت و ستادملی مقابله با 
کرونا تمامی افرادی که واکســن کرونا را تزریق کرده باشند، 
می توانند با مراجعه به سامانه سالمت، کارت واکسن دیجیتال 
فارسی خود را به صورت رایگان دریافت کنند.وی ادامه داد:  
در این شرایط ممکن است افراد سودجو با ایجاد سامانه های 

جعلی یا حتی تماس و ارســال پیامک به شهروندان مبالغی 
را برای صدور کارت واکسن دریافت کرده یا اطالعات هویتی 
کاربران را دریافت کنند که الزم اســت شهروندان هوشیار 
باشــند که صدور این کارت ها به صورت الکترونیک یا همان 
دیجیتال بوده، مبلغی برای آن دریافت نمی شود و تنها مرجع 
رسمی صدور آن همان سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا 

است که از سوی وزارت بهداشت راه اندازی شده است.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتای ناجا افزود:  در مواردی که شهروندان با موارد سودجویانه 
و مشکوک روبرو شدند باید بدانند که یا به سایت ها و صفحات 

فیشــینگ هدایت خواهند شد یا احتمال ســوء استفاده از 
اطالعات هویتی آنان وجود دارد و از این رو الزم اســت که 
اعتماد کردن به چنین تبلیغاتی که ممکن اســت از طریق 
تماس یا ارسال پیام انجام شود، پرهیز کنند. همچنین رئیس 
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا 
در پی ایجاد اکانت های غیرواقعی در شبکه شاد به هموطنان 
هشدار داد. سرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به امکان عضویت بدون محدودیت 
کاربران غیر دانش آموز و معلم در اپلیکیشن شاد، اظهار کرد: 
ســازوکار عضویت در اپلیکیشن شاد مانند بقیه پیام رسان ها 
اســت و هر فردی با معرفی یک شماره موبایل می تواند وارد 
فضای شاد شود و تنها ســازوکار احراز هویت معتبر در این 
اپلیکشین عضویت در گروه های کالسی با استفاده از کدملی 
دانش آموز اســت که متاسفانه این فرآیند هم امکان دورزدن 
توسط مجرمان را دارد و بعضا مشاهده می شود که افرادی به 
عنوان با سرقت هویت دانش آموزان در کالس های درس حاضر 
می شوند و مشکالتی را برای کالس فراهم می کنند. سرهنگ 
رجبی ضمن هشدار درباره فعالیت برخی از افراد سودجو در 
اپلیکیشن شاد و ایجاد مزاحمت با حساب های کاربری جعلی 
برای کاربران، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکالتی که فرآیند 

فعلی احراز هویت به وجود آورده این است که افراد در شبکه 
شاد با جعل هویت پشتیبان شاد و یا عناوین مختلف با دیگر 
دانش آمــوزان ارتباط می گیرد و بعضا در برخی مواقع با هک 
کردن حساب کاربری دیگر دانش آموزان در اپلیکشین شاد 
مشکالتی مانند سرقت اطالعات، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت 
اینترنتی را رقم می زنند.وی ضمن هشــدار بابت حساب های 
کاربری جعلی که تحت عنوان پشــتیبان در حال فعالیت در 
شــبکه آموزش دانش آموزی هســتند، تاکید کرد: مجرمان 
تحت عناوین مختلفی اعم از رفع مشــکل، احراز هویت و ...، 
کد احراز هویت دانش آموزان را در اپلیکیشــن شاد دریافت 
می کننــد و در ادامه اقدام به اجــرای مقاصد مجرمانه خود 
می کنند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتــا ناجا ضمن ابزار نارضایتی از وضعیت رســیدگی 
پشتیبان شــاد به گزارش های ارسالی و تعامل این مجموعه 
بــا پلیس فتا اظهار کرد: دانش آموزان به هیچ عنوان کد های 
هویتی خود در شاد را در دسترس افراد ناشناس نگذارند و در 
صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را 
 به بخش مرکز فوریت های سایبری سایت پلیس فتا به نشانی 
csirc.cyberpolice.ir یا کانال پلیس فتا در شبکه شاد با 

آی دی PoliceFata گزارش دهند.

فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری ۱۲۱ سارق 
منازل شهروندان این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: طرح 
کاشــف ۴ حوزه فرماندهی شهرستان ری پس از یک ماه 
رصد اطالعاتی با محوریت ســرقت منزل به اتمام رســید 
و در این طرح ۱۲۱ نفر از ســارقان منازل دستگیر شدند.

وی با بیان انهدام ۸ باند ســازمان یافته که در پوشــش و 
عناوین مختلف اقدام به ارتکاب ســرقت می شدند، گفت: 

اقالم مســروقه قابل توجهی از سارقان کشف شد.سرهنگ 
جلیلیــان تصریح کرد: تعداد زیادی از ســارقان در اقصی 
نقاط کشــور متواری و دارای محکومیــت طویل المدت 
بودند و یکی از ســارقان دستگیر شــده دارای سابقه ۲۵ 
فقره ســرقت است که دستگیری این افراد نقش بی بدیلی 
در کاهش وقوع سرقت منازل در شهرستان ری را به دنبال 

داشته است. وی با اشــاره به دستگیری زوج سارق منازل 
در محدوده شهرســتان ری، گفت: این افراد با شناســایی 
خانه های لوکس و الکچری شهرســتان ری زمانیکه مالک 
در منازل حضور نداشتند با یک دستگاه کامیون به خانه ها 
ماجعه می کردند و در فرصتی مناسب اقدام به تخلیه اموال 
موجود در منازل می کردند.فرمانده انتظامی شهرستان ری 

ادامــه داد: افراد به نحوی عمل می کردند که همســایگان 
هم تصــور می کردند که این افراد در حال انجام اســباب 

کشی هستند.
وی از دســتگیری سارق ســابقه داری که دارای ۱۲ سال 
محکومیت حبــس تعزیری دارد خبــر داد و گفت: متهم 
دارای ۲۵ فقره ســوابق متعدد کیفــری دارد ودر یکی از 
استان های غربی کشور متواری بوده است.سرهنگ جلیلیان 
اظهار کرد: پس از رصد های اطالعاتی همکارانم، متهم در 

غرب کشور دستگیر و به شهرستان ری منتقل شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا هشدار داد

کالهبرداری در پوشش کارت واکسن کرونا

سرقت از خانه های الکچری توسط زوج جوان

کالهبــردار اراکی که به بهانه اعــزام به عتبات عالیات 
و خرید خودرو مردم را سرکیســه کرده بود، دستگیر 
شــد.به گزارش رکنــا، مفخمی شهرســتانی، فرمانده 
انتظامی استان مرکزی درباره جزئیات این ماجرا گفت: 
در پی شــکایت یکی از شهروندان شــازندی مبنی بر 
کالهبرداری فردی از او به بهانه اعزام به عتبات عالیات، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی اســتان قرار گرفــت. در تحقیقات اولیه پلیس 
مشخص شد فرد کالهبردار با دادن وعده واهی سفر به 
عتبات عالیات با چرب زبانی از شاکی پول نقد دریافت 
کرده است. شاکی پس از مدتی که دیگر فرد مذکور به 
تماس هایش پاسخ نمی دهد، متوجه می شود که نه تنها 
اقدامی به منظور ســفر او به عتبات انجام نشده بلکه از 
او کالهبرداری نیز صورت گرفته است.پس از تحقیات 
مأموران و اســتعالم های صورت گرفته، مشخص شد 
که فرد موردنظر از مجرمان ســابقه دار است. همچنین 
مأموران متوجه شــدند که او ساکن استان تهران است 

که به قصد کالهبرداری به اســتان آمده بود.مفخمی 
شهرستانی ادامه داد:با تالش های فراوان، سرانجام محل 
اختفای این فرد کالهبردار در اســتان تهران شناسایی 
شــد. پس از انجام هماهنگی هــای الزم و اخذ نیابت 
قضائــی، در عملیات کارآگاهان پلیس در این اســتان 
دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به یگان انتظامی انتقال 
داده شد.هنگامی که فرد دستگیر شده در بازجویی های 
فنی پلیس با مدارک و مســتندات قانونی مواجه شد، 
ســرانجام لب به سخن گشــود. او به کالهبرداری از ۳ 
نفر از شهروندان به بهانه سفر به عتبات عالیات و خرید 
خودرو و گرفتن ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از آنان 
به این شیوه اعتراف کرد.فرمانده انتظامی استان مرکزی 
با اشــاره به ادامه داشتن تحقیقات تکمیلی این پرونده 
کالهبرداری ادامه داد: شــهروندانی که به این شیوه و 
شــگرد مورد کالهبرداری قــرار گرفته اند، می توانند با 
مراجعه بــه اداره جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهی 

استان مرکزی پیگیر موضوع از طریق قانونی باشند.

فرمانده انتظامی اســتان از وقوع یک فقره ســرقت 
مســلحانه نافرجام در شهرســتان مرودشت خبر داد 
و گفت: با ســرعت عمل ماموران انتظامی ســارقان 

دستگیر شدند.
ســردار »رهام بخش حبیبی« در این خصوص اظهار 
داشــت: صبح امروز مامــوران انتظامی شهرســتان 
مرودشــت از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
از وقــوع یک فقره ســرقت طالفروشــی در یکی از 
خیابان های این شهرســتان مطلع شــدند.به گزارش 
رکنا، وی افزود: بالفاصلــه ماموران انتظامی به محل 
مورد نظر اعزام و در این راســتا موفق شدند ۲ سارق 
را هنگام فرار از محل ســرقت دستگیر کنند.فرمانده 
انتظامی اســتان فارس بــا بیان اینکه بــا حضور به 
موقع مامــوران انتظامی و همراهی و همکاری مردم، 
ســارقان در سرقت از طالفروشی ناکام ماندند، گفت: 
با تالش هــا و اقدامات اطالعاتی و پلیســی و اجرای 
طرح مهار ۲ همدســت دیگر این ســارقان نیز که با 

یک ســواری پژو پارس متواری شده بودند در محور 
»شیراز-اصفهان« شناســایی و دستگیر شدند.سردار 
»حبیبی« بــا بیان اینکه در ایــن خصوص ۲ قبضه 
اســلحه شــکاری و جنگی به همراه مهمات مربوطه 
و تعدادی تجهیزات از ســارقان کشــف شد، افزود: با 
هماهنگی دســتگاه قضائی ۴  سارق مسلح دستگیر 
شده به همراه پرونده مربوطه برای تکمیل تحقیقات 
در اختیار پلیس می باشند.این مقام انتظامی هشدار 
داد: مخالن نظم و امنیت عمومی بدانند که پلیس با 
همکاری دســتگاه قضا به آنها اجازه نخواهند داد که 
آسایش و آرامش مردم را سلب کنند.گفتنی است در 
این خصوص ۳ نفر از کسبه محل به دلیل تیراندازی 
با اسلحه ساچمه زنی از سوی سارقان مجروح و سریعا 
توســط عوامل امدادی به بیمارستان انتقال و سردار 
»حبیبی« به همراه جمعی از معاونان جهت عیادت و 
پیگیری مراحل درمان به بیمارســتان مراجعه کردند 

که خوشبختانه حال هر ۳ نفر خوب است.

سرقت مسلحانه از طالفروشی در مرودشت سرکیسه کردن به بهانه اعزام به عتبات

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

رای  و   ۱۳9۷/۵/۲۴ ۱۳9۷۶۰۳۰9۰۶۸۰۰۰۷۸۵مــورخ  شــماره  رای  برابــر 
اصالحــی شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰9۰۶۸۰۰۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ پرونده کالســه 
۱۳9۶۱۱۴۴۰9۰۶۸۰۰۰۱۲۷ هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دوقزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد دوست محمدی فرزند 
رمضانعلی به شــماره شناســنامه  ۱۷ صادره از قزوین در یک باب خانه به مســاحت 
۱۴۸/۸9  متــر مربع پالک  فرعی از یک فرعی از ۳ اصلی خریداری ازمالک رســمی 
آقای  فرد حاجیرزاقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس ازاخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/12
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/7/27

علی شهسواری رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تغییرات موسســه خیریه و عام المنفعه کــودکان و نوباوگان 
ژیوان مهاباد به شماره ثبت ۱۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۷۸9۴ به استناد 
صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ و نامه شماره ۱۲۱۰/۱۲/۶/۱۱ 
مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ اداره بهزیســتی شهرستان مهاباد تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ۱- آقای جالل معروفیان به شــماره ملی ۲۸۷۱۷۴9۵۰۷ به سمت 
رئیس هیات مدیره و خانم ســیران نهری، به شماره ملی ۲۸۷۱99۴۸۷۰ 
به ســمت نایب رئیــس هیات مدیره و آقای لقمان مالرحیمی به شــماره 
ملی ۶۳99۸۶۲۳۴۵ به ســمت خزانه دار و عضو هیات مدیره و خانم پری 
معروفی به شــماره ملی ۲۸۷۱9۳۵۴۱۶ و ســیده ســروه ایوبیان مرکزی 
کدملی ۲۸۷۱9999۰۲ به ســمت عضو اصلی هیات مدیره از تاریخ مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳99/۱۲/۲۵ به مدت سه سال تعیین 
گردیدند. ۲- خانم پری معروفی به شماره ملی ۲۸۷۱9۳۵۴۱۶ عضو اصلی 
هیات مدیره ،به سمت مدیر عامل به مدت سه سال انتخاب شد. ۲- تمامی 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل 
و خزانه دار و مهر موسســه معتبر می باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد 

)۱۲۰9۴۷۱(

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۷۰۰ فرعی از ۲۷۴۴ اصلی بخش ۳ شهرستان سنندج به مساحت 
۱۳۴۷۲/۶۰ مترمربع که در تصرف آقای فتح اهلل شــانظری و به قرار دارد را مستند به مواد ۱۴و۱۵ قانون ثبت در مورخه 
۱۴۰۰/۸/۲۲ راس ساعت 9 و۱۰ صبح به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله از مجاورین و صاحبان حقوقی دعوت می شود که 
در ساعت تعیین شده فوق در محل حاضر و در صورتی که اعتراض به حدود یا حقوق ارتفاقی داشته باشند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت سی روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم نمایند ضمنا متذکر می گردد 
که برابر ماده ۸۶ آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باید با مراجعه به 
دادگاه نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نماید در غیر این صورت با رعایت 

مقررات عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت. 
تاریخ انتشار: 1400/7/27 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک ۷۰۲ فرعی از ۲۷۴۴ اصلی بخش ۳ سنندج قریه برازان به مساحت ۶99 
مترمربع که در تصرف آقای نیوشا فتاحی 

رئیس پلیس فضــای تولید و تبادل اطالعــات پایتخت از 
شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش لوازم خانگی 

با جعل لوگوی ای نماد خبر داد.
به گزارش ایلنا، ســرهنگ »داود معظمی گودرزی« اظهار 
داشــت:  تعدادی از شــهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ 
مراجعه و مدعی شــدند پس از خرید در یکی از سایت های 
فروش لوازم خانگی مورد کالهبــرداری قرار گرفته اند.این 
مقام ســایبری ادامه داد: مال باختگان این پرونده در ادامه 
اظهــارات خود گفتند قصد خرید لــوازم خانگی در فضای 
مجازی را داشــته که با یک سایت فروش آنالین این کاالها 
با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشــت 

مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کاالیی 
دریافت نکرده و متوجه کالهبرداری شدند. وی افزود: پس 
از اخذ اظهارات شــکات رسیدگی به موضوع در دستور کار 
قرار گرفت و کارشناســان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات 
اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شــدند 
کالهبــردار با ایجاد یک ســایت خرید آنالیــن و جعل ای 
نماد اقدام به جلب اعتماد شــهروندان و کالهبرداری از آنها 
می کند. رئیس پلیس فتا تهران عنوان کرد: افسران سایبری 
پلیس فتا پایتخت با بکارگیــری اقدامات فنی و تحقیقات 
گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این 
سایت شدند و پس از به دست آوردن اطالعات هویتی مجرم 

و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق حاشیه تهران 
بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.وی خاطرنشان 
کــرد: متهم پس از حضور در پلیس فتــا هرگونه جرمی را 
انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده 
ضمن پذیرش جرم خود به کالهبرداری از بیش از ۱۴ نفر از 
شهروندان به ارزش ریالی حدود ۵ میلیارد ریال اقرار کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه های 
معتبر در ســابت Enamad۰ir قابل مشاهده است اضافه 
enamad.کرد: صفحه ای که مجوز دارد حتما باید با آدرس

ir  آغاز شــده باشــد و آدرس اینترنتی )URL( ســایت 
فروشــگاه یا بازار الکترونیکی با آدرســی که در این صفحه 

معرفی می شود باید یکسان باشد همچنین با کلیک کردن 
بر روی تصویر لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی، صفحه مجوز 
مربوطه را مشــاهده می کنید، مطمئن شــوید که صفحه  
مشاهده شده، صفحه اصلی مرورگر شماست نه یک عکس و 

تصویر از یک مرورگر. 

کالهبرداری میلیاردی در سایه نماد اعتماد جعلی

با گذشــت ۱۰ روز از مرگ مرموز یک راننده تاکســی در 
کارگاه طالسازی دستور بازداشــت دوست قدیمی مقتول 
به عنوان تنها مظنون این جنایت صادر شد.به گزارش رکنا، 
رسیدگی به این پرونده با اعالم کشف جسد مردی ۵۱ ساله 
در یک کارگاه طالسازی به مأموران کالنتری ۱۰9 بهارستان 
آغاز شــد. برادر مقتول که پزشک عمومی است و جسد را 
پیدا کرده بود به مأموران گفت: برادرم، حجت، راننده تاکسی 
بود و در کنار آن طالســازی هم انجام مــی داد. امروز قرار 
بود برای طالسازی به این کارگاه بیاید. این محل یک خانه 
قدیمی است که یک ســمتش کارگاه کیف سازی و سمت 
دیگر آن کارگاه طالســازی است. وقتی دیدم به تلفن هایم 

پاســخ نمی دهد، به کارگاه آمدم امــا در کارگاه قفل بود. با 
دیدن خودروی برادرم در نزدیکی کارگاه مطمئن شــدم که 
او اینجاســت. از پنجره هواکش داخل را نگاه کردم و جسد 
بــرادرم را دیدم. بالفاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفتم.
معاینات متخصصان پزشــکی قانونی نشان می داد که مرد 
میانســال با شلیک سه گلوله به قفسه سینه و کتف به قتل 
رســیده است. همچنین در ادامه بررسی ها مشخص شد که 
۱۰۰ گرم طالیی که مرد طالساز در اختیار داشت به سرقت 
رفته بود.در ادامه بررسی ها مشخص شد حجت، یک دوست 

قدیمی به نام خســرو دارد که او هم طالســاز است. با این 
احتمال که شاید او از این جنایت با خبر باشد از او خواسته 
شــد تا برای تحقیقات به محل قتل بیاید. اما وقتی خسرو، 
در محل حادثه حضور یافت به بازپرس جنایی گفت: من و 
حجت از ۳۰ سال قبل دوســت و همکار بودیم. روز حادثه 
ساعت ۴ بعد از ظهر به کارگاه سر زدم و بعد از دقایقی آنجا 
را ترک کردم. اما من به فردی مشــکوک هستم و احتمال 
می دهم که او در این ماجرا نقش داشته باشد. باجناق حجت 
برای مرد جوانی وام گرفته بود و مقداری از پول وام را پیش 

خود نگه داشــته بود. از آنجا که حجت واســطه مرد جوان 
و باجناقش بود با هــم اختالف پیدا کرده بودند.اما بازپرس 
جنایی که متوجه تناقض گویی ها و اضطراب خســرو شده 
بود به وی مشکوک شــد. در ادامه نیز مشخص شد خسرو 
بر خالف اظهارات خودش ســاعت ۸ شب به کارگاه رفته و 
تنها کسی است که به غیر از مقتول کلید کارگاه طالسازی 
را دارد.اظهارات متناقض و مدارکی که در ادامه بررســی ها 
به دست آمد احتمال دست داشــتن او در جنایت را مطرح 
کرد. بدین ترتیب به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای 
امور جنایی پایتخت، خســرو بازداشــت شــد و در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

مرگ یک راننده تاکسی در کارگاه طالسازی

فرمانده انتظامی شهرســتان اسالمشهر از پلمب ۲۵ واحد 
صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، سرهنگ علی آقا کارخانه فرمانده انتظامی 

شهرســتان اسالمشــهر اظهار کرد: در پی افزایش ارتقای 
امنیت اخالقی و اجتماعی و سالم سازی فعالیت متصدیان 
صنوف در سطح بازار، ماموران اماکن عمومی این فرماندهی 
تعداد ۲۵ واحد صنفی فاقد پروانه فعالیت شناسایی کردند 

کــه در اجرای ماده ۵ آئین نامــه نظارت بر اماکن عمومی 
و مــاده ۷۲ قانون نظام صنفــی، اخطاریه تعطیلی صادر و 
پس از هماهنگی با مجمع امور صنفی شهرستان نسبت به 
پلمب این اماکن اقدام شد.ســرهنگ کارخانه تصریح کرد: 

اجرای طرح هــای امنیت اجتماعی و اخالقی در صنوف به 
منظور ایجاد فضایی امن برای شهروندان و برخورد با صنوف 
متخلف صورت می گیرد و این مجموعه انتظامی با تمام توان 

در خدمت مردم والیت مدار شهرستان اسالمشهر است.

پلمب واحد های صنفی فاقد پروانه در اسالمشهر

بهنام قباد - رئیس ثبت منطقه یک سنندج


