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رئیس پلیس پایتخت از کشــف ۳۵۳ قبضه سالح جنگی 
و شــکاری در 6 ماهه اول امســال خبر داد.سردار حسین 
رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره خرید و فروش اسلحه در پایتخت 
و در مقابــل اقدامات پلیس برای جلوگیری از این موضوع، 
اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جد دنبال می کنیم 
و واقعا خط قرمز ما است، بحث استفاده و حمل سالح است.
وی افــزود: به طور مرتب طرح هــای مختلفی را برای این 
منظور اجرا می کنیم، در 6 ماهه اول سال ۳۵۳ قبضه سالح 
جنگی و شــکاری کشف و متهمان مربوط به این پرونده ها 
را دستگیر کردیم.رئیس پلیس تهران با بیان کشف هزاران 
قبضه ســالح سرد، تصریح کرد: در کنار برخورد با حامالن 
و اســتفاده کنندگان از ســالح گرم، موضوع سالح سرد و 
شــبهه سالح به صورت جدی در دســتور کار ما قرار دارد.
وی افزود: روند اســتفاده یا وجود سالح در تهران کاهشی 
است و با همین مقدار کم در حال مبارزه همه جانبه برای 
دســتگیری مخالن امنیت هستیم.ســردار رحیمی ادامه 
داد: در بحث استفاده از ســالح در پرونده های سرقت های 
مسلحانه حدود ۱۴ درصد کاهش تشکیل پرونده را نسبت 
به سال گذشــته داریم.وی افزود: این هشدار را به مجرمان 
و متخلفان می دهم که هرگونه اســتفاده از سالح، حمل و 

نگهداری آن برابر قانون تخلف و مجازات سخت و سنگینی 
در انتظار افرادی که دست به این اقدامات می زنند، است.

پاتک وزارت اطالعات به باند مافیایی اسلحه در کرج

در پی رصد اطالعاتی ســربازان گمنام  امام زمان )عج( در 
اداره کل اطالعات اســتان البرز باند قاچاق اسلحه  در این 
اســتان متالشــی و تعدادی از متهمان این پرونده در یک 

منزل ویالیی در یکی از مناطق حاشــیه ای البرز دستگیر 
شدند. به گزارش رکنا، در این عملیات پیچیده تعداد قابل 
توجهی اسلحه کالشینکف و سالح کمری  به همراه مهمات 

آنها کشف شد.
یکی از اعضای باند که ۳۱ ســال سن دارد در مورد اهداف 
خود از ورود به حوزه قاچاق اسلحه، گفت:به دلیل مشکالت 
مالی به پیشــنهاد یکی از دوستانم وارد این حوزه به دلیل 
سود باال شــدم.وی افزود: با پیدا کردن مشتری  در استان 
البرز به دنبال فــروش این اســلحه ها بودیم.یکی دیگر از 
دیگــر اعضای باند قاچاق و فروش اســحله در مورد دالیل 
ورود بــه این حوزه،  اظهار داشــت: در آخرین مرحله قرار 
بــود حدود 200 تا ۳00 اســلحه در اســتان البرز به یک 
مشتری بفروشیم.وی افزود: نمونه اسلحه را به خریدار برای 
کارشناسی نشــان دادیم و قرار شد تعداد زیادی اسلحه به 
خریدار تحویل بدهیم.این متهم با اشاره به اینکه با عزیمت 
به یکی از اســتان های غربی کشور اسلحه ها را خریدم و با 
جاســازی در خودرو به تهران منتقل کردیم، ادامه داد: در 
هر سفری بین ۱۵ تا 20 اسلحه به البرز منتقل می کردیم. 
وی با اشــاره به تعداد اسلحه های کشــف شده از این باند 
عنوان کرد: 2۴ سالح کمری و ۵۱ قبضه سالح کالشنینکف 

داشتیم که دستگیر شدیم.

پلیس هشدار داد

 مجازات سنگین در انتظار فروشندگان اسلحه
رسوایی در شرکت زغال سنگ کرمان 

اختالس در شــرکت زغال سنگ کرمان کشــف شد.بازرسی کل استان کرمان 
اعالم کرد: در بررســی عملکرد شرکت زغال سنگ کرمان مشاهده شد،  مدیر 
روابط عمومی و امور ورزش شرکت ذغال سنگ با مشارکت مدیریت شرکت و با 
همکاری تعدادی از فروشــندگان کاال، بیش از ۱0 میلیارد ریال از وجوه شرکت 
را اختــالس کرده اند. به گزارش رکنا،  پس از ارســال گزارش به مرجع قضایی  
مسئول روابط عمومی و امور ورزش شرکت باحکم قاضی پرونده بازداشت و متهم 
دیگر از تاریخ دســتگیری مدیر روابط عمومی به محل شرکت مراجعتی نداشته 
اســت.با وجود اینکه مدیر عامل شــرکت  مدت 20 روز به محل کار مراجعتی 
نداشــته است و اطالع رسانی به مسووالن باالدستی شرکت در خصوص تعیین 
وضعیت مدیریتی شــرکت انجام شده، اما تاکنون اقدام موثری برای ساماندهی 

مدیریت شرکت انجام نگرفته است.

پشت پرده جنجال فیلم بازداشت یک زن در تهران 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خصوص شــیوه دستگیری 
زن جوان و انتقالش به خودروی حمل متهم توضیحاتی را داد و مشــخص شد 
که این زن سابقه دار است.به گزارش رکنا، سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: در اجرای دســتور ویژه فرمانده ناجا 
در خصوص فیلم منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر دستگیری خانمی توسط 
پلیس امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، موضوع تحت رســیدگی 
قرار گرفت. وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که علت دستگیری وی بدحجابی 
نبوده و بنا به درخواســت مردم و کسبه محل از پلیس به اتهام دیگری صورت 
گرفته اســت و زمان دســتگیری ضمن توهین و پرخاشگری، از دستور پلیس 
تمرد و سرپیچی کرده است که در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و تحویل 
مقامات قضایی شده است.سرهنگ مرادی ادامه داد: خانم جوان سابقه دستگیری 
دارد و خودروی حاضر در صحنه خودروی حمل متهم اســت و خودروی گشت 
امنیــت اخالقی نیســت.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامــی تهران بزرگ در 
خصوص شیوه دستگیری متهم بیان کرد: البته رفتار مأمور در صحنه، غیرحرفه 
 ای و خارج از چارچوب  بود که مورد تایید نیست و طبق دستور سردار رحیمی 

فرمانده انتظامی پلیس تهران با ماموران برخورد انضباطی صورت گرفته است.

خودکشی قاتل در خیابان ستارخان
مرد جوان پس از جنایت در خیابان جامی از برجی در ستارخان خودکشی کرد.

به گزارش رکنا، ساعت هفت صبح بیست و نهم مهرماه، خبر قتل زن جوانی در 
خیابان جامی توسط ماموران کالنتری به محمد جواد شفیعی بازپرس ویژه قتل 
گزارش شــد. به دنبال اعالم این خبر تیم جنایی و کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی در محل حادثه حاضر شــدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.تیم جنایی 
در صحنه جنایت با جسد زن جوانی رو به رو شدند که پس از درگیری شدید با 
همسرش بر اثر خفگی به قتل رسیده بود. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مشخص 
شــد همسر مقتول به عنوان تنها مظنون پرونده از صحنه جنایت متواری شده 
است.با دستور بازپرس ویژه قتل به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تجسس ها 
جهت دســتگیری قاتل در غرب  تهران کلید زده شد. عقربه ها ساعت ۱۱ ظهر 
چهارشنبه را نشانه رفته بود که ماموران کالنتری بازپرس شفیعی را در جریان 
خودکشی مرد ۳۸ ساله ای از طبقه نوزدهم برج های ستارخان قرار دادند. بدین 
ترتیب تیم جنایی و کارآگاهان پلیس اداره دهم آگاهی به محل حادثه مراجعه 
کردند. اقدامات اطالعاتی تیم جنایی مشخص کرد مرد ۳۸ ساله قاتل زن جوان  
در خیابان جامی است. اقدامات اطالعاتی نشان داد قاتل پس از به قتل رساندن 
همســرش به دلیل اختالفات خانوادگی در خیابان جامی با چند ســاعت پیاده 
روی به برج های ســتارخان رفته و از طبقه نوزدهم خودش را روی یک دستگاه 
پراید پرتاب و خودکشی کرده است.بادستور بازپرس محمد جواد شفیعی اجساد 
قاتل و مقتول به پزشــکی قانونی جهت سیرمراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی  

منتقل شد.

کشف سالح های شکاری و دام های غیرمجاز 
در آستانه اشرفیه

۱۱ قبضه سالح شکاری و ۱۹ دستگاه انواع دام غیرمجاز در آستانه اشرفیه کشف 
و ضبط شد.رضا زمانی، سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه 
گفت: در یک ماه گذشــته ماموران یگان حفاظت محیط زیســت طی گشت و 
کنترل موفق شــدند ۱۱ قبضه سالح، ۷ رشته تور هوایی، ۷ رشته سالیک، سه 
دســتگاه دام زیر آبی و دو دســتگاه خرچنگ دام را از آب بندان ها و زمین های 
کشــاورزی این شهرستان کشــف، ضبط و جمع آوری کنند. به گزارش رکنا، او 
افزود: شکار غیرمجاز پرندگان همچنان ممنوع است و تاکنون هیچ مجوزی برای 

شکار صادر نشده است.

گرداننده صفحات اینستاگرامی منتشر کننده اکاذیب 
علیه کارکنان یک اداره دولتی دستگیر شد

رئیس پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان از شناسایی و دستگیری شخصی 
که با ایجاد صفحاتی در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام، با هدف تخریب وجهه 
تعدادی از پرســنل یکی از ادارات دولتی اســتان اقدام به نشراکاذیب و انتشار 
مطالب خالف واقع می کرد، خبر داد. سرهنگ  حسن کیخا اظهار داشت: در پی 
مراجعه تعدادی از کارکنان یکی از ادارات استان و مطرح نمودن شکایتی مبنی 
بر اینکه مطالبی کذب و به دور از واقعیت بر علیه ایشان در دو صفحه اینستاگرام 
منتشر شده، رسیدگی به این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان 
سیستان و بلوچستان قرار گرفت. به گزارش رکنا، این مقام انتظامی بیان داشت: 
باتوجه به اینکه صفحه مورد  نظر با انتشــار اخبار کذب موجب تشویش اذهان 
عمومی شده بود، کارشناسان پلیس فتا طی اقداماتی فنی و تخصصی توانستند 
متهم را در فاصله زمانی کوتاه شناســایی کنند و پس از هماهنگی قضایی وی 
را دســتگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.وی در ادامه افزود: متهم در ابتدا منکر 
هرگونه بزه انتســابی شد ولی با مشاهده مدارک و مستندات موجود در پرونده 

صراحتاً به بزه انتسابی خود اقرار کرد.

رسوایی فساد در موسسه اعتباری گلستان 
بازرسی کل استان گلستان از کشف یک شبکه و باند فساد در یک موسسه مالی 

و اعتباری در استان خبر داد.
به گزارش رکنا، براساس گزارش این بازرسی کل، با بررسی حساب های متهمین 
و گردش های مالی یکی از موسسات مالی و اعتباری در استان مشخص شد که 
مسووالن موسسه مذکور در سال ۹۸ با ایجاد شبکه و باند فساد )افزون بر ۳۵0 
نفر( اقدام به اختالس، اخالل در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، 
جعل و استفاده از اســناد مجعول، خیانت در امانت و پولشویی کردند. گزارش 
بازرســی کل استان گلستان در پرونده تخلف این موسســه مالی و اعتباری در 
مرجع قضایی با برگزاری جلســات متعدد مشترک با بازپرس پرونده در فرآیند 
رسیدگی به موضوع و همچنین رصد گردش های مالی، در شهریور امسال منجر 
به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمین شد. 

مبلغ این فساد مالی 2۵ هزار میلیارد ریال است.

اخبار کوتاه

فرمانده انتظامی شهرستان ری از بازداشت فردی که اقدام 
به زورگیری خشــن از افراد ســالمند کرده بود، خبر داد.
سرهنگ دوست علی جلیلیان در گفت وگو با ایسنا در این باره 
گفت:  نیمه مهرماه امســال بود که پیرزنی به پلیس آگاهی 
شهرســتان ری مراجعه و اعالم کرد که در حین اســتفاده 
از دســتگاه خودپرداز بانک بوده که ناگهان مردی با تهدید 
سالح ســرد نزد او رفته و با گرفتن رمز کارتش، موجودی 
حساب را به کارتی دیگر منتقل کرده و متواری شده است. 
وی با بیان اینکه با توجه به نوع گزارش دریافتی رسیدگی به 
موضوع در دستورکار ویژه ماموران پلیس آگاهی شهرستان 
ری قرار گرفت، گفت:  رسیدگی به این موضوع ادامه داشت 
که ســرقتی مشابه نیز که در آن مالباخته فردی سالخورده 
بود به پلیس گزارش شد که با توجه شباهت هر دو موضوع 
این احتمال که هر دو ســرقت از ســوی یک فرد رخ داده 

باشد، قوت گرفت.فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به 
پی گیری های پلیس برای یافتن ردی از صاحب کارتی که 
مبالغ به آن واریز شده بود، اظهار کرد:  در پیگیری ماموران 
مشخص شد که کارت مذکور متعلق به فردی المکان است 
و این کارت به نام این فرد صادر شده اما به سارق اجاره داده 
شده است.جلیلیان با اشاره به ادامه تحقیقات ماموران برای 
یافتن سارق گفت:  سرانجام ماموران با استفاده از شیوه های 
پلیســی هویت متهم اصلی را شناسایی کرده و پس از اخذ 
مجوز از مقام قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر 
انتظامی منتقل کردند که این فرد در جریان بازجویی های 
انجام شــده به ســرقت از 2۵ زن و مرد سالخورده اعتراف 

کرد و گفت که با شناسایی افراد سالخورده و تنها در مقابل 
دســتگاه های عابر بانک به آنان نزدیک شده و در فرصتی 
مناســب با تهدید چاقو اقدام به اخذ رمز کارت آنان کرده 
و موجودی حســاب را به کارت اجاره ای واریز کرده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان ری با بیان اینکه برای متهم 
پرونده ای تشــکیل شده اســت، اظهار کرد: تحقیقات برای 
یافتن دیگــر مالباختگان احتمالی در حال انجام اســت و 
متهم نیز در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.همچنین 
ســرهنگ جلیلیان از دستگیری سارقانی که با سالح سرد 
اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان می کردند، خبر داد.
سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری 

در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در حال 
بازدید از ایســتگاه پلیس میدان شهرری بودم که در همان 
لحظه 2 نوجوان از اتباع کشــور افغانستان با چهره پریشان 
به ایستگاه پلیس مراجعه و اعالم کردند که دقایقی قبل در 
پارک نشسته بودیم و دو جوان با تهدید چاقو گوشی تلفن 
همراه ما را سرقت کرده و از محل متواری شدند.وی افزود: 
پس از دریافت این گزارش شخصا در سطح حوزه فعال شده 
و با اعالم دســتوری اجرای طرح مهــار را صادر و همزمان 
با اعالم مشــخصات سارقان و دســتور حضور گشت های 
یگان امداد، کلیه محدوده را برای سارقان ناامن کردیم که 
خوشــبختانه متهمان در کمترین زمان ممکن شناسایی و 
دستگیر شــدند. به گفته سرهنگ جلیلیان متهمان دارای 
چندین ســابقه سرقت هســتند که پس از تشکیل پرونده 

تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم ســایبری 
پلیس فتــا ناجا دربــاره چگونگی انجــام خرید های امن 
آنالین، توضیحاتی داد.ســرهنگ علــی محمد رجبی در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، با بیــان این که 
مراحل خرید اینترنتی می تواند توســط مجرمان سایبری 
مورد سواستفاده قرار بگیرد، اظهار کرد: خرید های آنالین 
از جمله موضوعاتی اســت که امــروزه بیش از پیش مورد 
توجه کاربران قرار گرفته و در این میان مجرمان ســایبری 
در سدد سواستفاده از این نوع خرید ها هستند.وی با بیان 
اینکه دانســتن نکات و توصیه های کاربردی برای داشتن 
یک خرید اینترنتی ایمن بسیار ضروری است، گفت: قبل از 
خرید از فروشگاه اینترنتی، اعتبار آن فروشگاه را از طریق 

ســایت نماد اعتماد الکترونیکی بررســی کنید.سرهنگ 
رجبی تصریح کرد: ترجیحا برای خرید های اینترنتی از یک 
کارت بانکی با موجودی محدود استفاده کنید تا در صورت 
ســرقت اطالعات کارت، امکان برداشت مبالغ هنگفت از 

حساب شما وجود نداشته باشد.
وی افزود: در هنگام ثبــت اطالعات کارت بانکی حتما به 
آدرس درگاه پرداخت دقت کنید تا در دام صفحات جعلی 
و فیشینگ قرار نگیرید.رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه در هنگام 

عضویت و استفاده از سایت های فروشگاه ها از رمز های عبور 
قوی اســتفاده کنید، بیان کرد: مجرمان سایبری با ایجاد 
صفحــات جعلی و انجام تبلیغات فریبنده در شــبکه های 
اجتماعی و سایت های واسط با روش های مختلف از قبیل 
هدایــت کاربر به صفحــات درگاه جعلی بانک و ســرقت 
اطالعات بانکی، دریافت وجه و عدم ارسال کاال و یا ارسال 
کاالی معیوب و نظایر آن اقدام به کاله برداری از شهروندان 
می کنند.وی افــزود: قانونمند کردن، ســاماندهی، احراز 
هویت و تائید صالحیــت از مهم ترین مزایای نماد اعتماد 

الکترونیک اســت و وب ســایت های دارای ای نماد متعهد 
هستند که رضایت کاربر را در تمام مراحل خرید اینترنتی 
جلب کرده و به درستی به وظایف خود عمل کنند.سرهنگ 
رجبی ادامه داد: برخی از فروشــگاه های غیرمجاز ممکن 
اســت اقدام به جعــل نماد اعتمــاد الکترونیک کنند، که 
کاربران می توانند با کلیک کــردن بر روی تصویر لوگوی 
نماد اعتماد الکترونیکی، صفحه مجوز مربوطه را مشــاهده 
کنند.وی افزود: کاربران به این نکته نیز توجه داشته باشند 
enamad. که صفحه ای که مجوز دارد حتماً باید با آدرس
ir آغاز شــده باشــد و آدرس اینترنتی )URL( ســایت 
فروشگاه با آدرسی که در این صفحه معرفی می شود، باید 

یکسان باشد.

زورگیری از سالمنداِن تنها در مقابل عابربانک

چگونه یک خرید امن آنالین داشته باشیم؟

رئیس مرکز عملیــات پلیس امنیت عمومی تهران از 
دستگیری شروری که اقدام به ایجاد رعب و وحشت 
در محله های شرق تهران می کرد، خبر داد.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان،سرهنگ سعید راستی رئیس 
مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران اظهار کرد: 
هفته گذشــته خبری مبنی بر عربده کشی و قدرت 
نمایی توســط یکی از اراذل و اوباش ســابقه دار در 
محله تهرانپارس دریافت کردیــم.وی افزود: با توجه 
به اهمیت موضوع بالفاصله ماموران ما دســت به کار 
شــده و به موقعیت اعالمی اعزام و مشخص شد این 
فرد شــرور که دارای سوابق شرارتی متعددی بوده با 
حضور در این محل ضمن عربده کشی و ایجاد رعب و 

وحشت اقدام به ایجاد نزاع و درگیری کرده و بالفاصله 
از محل متواری می شود. سرهنگ راستی تصریح کرد: 
با انجام اقدامات شــبانه روزی سرانجام مخفیگاه وی 
در حوالی فلکــه دوم تهرانپارس شناســایی و صبح 
روزپنجشــنبه گذشــته در یک عملیــات غافلگیرانه 
و در حالــی که متهم قصد داشــت مخفیگاه خود را 
تغییر دهد دستگیر و به پلیس امنیت عمومی انتقال 
داده شــد.رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی 
پایتخت با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم 
تعداد ۳ قبضه سالح سرد کشف شد،تاکید کرد: متهم 
با اعتراف به بزه انتســابی برای سیر مراحل قضائی به 

دادسرا معرفی شد.

رئیس کالنتری ۱۳۸ جنت آباد از دستگیری ۴ سارق 
حرفــه ای که محتویات داخل خانه را در غرب تهران 
سرقت می کردند، خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ » 
حمید کالنتری »  اظهار داشت: ساعت ۳ بامداد روز 
پنجشــنبه گذشته واحد های گشت انتظامی در غرب 
فعال بودند کــه ماموران کالنتری ۱۳۸ جنت آباد به 
یک دســتگاه پراید با پالک مخدوش مشکوک شدند 
و دســتور توقف خودرو مذکور را صادر کردند. رئیس 
کالنتری ۱۳۸ جنت آباد افزود:  متهمان بالفاصله پس 
از مشاهده ماموران پلیس متواری شدند که ماموران 
کالنتــری با ایجاد طرح مهار و در یک تعقیب و گریز 
طوالنی ۴ ســارق حرفه ای را در یک درگیری تن به 

تن که روی پلیس چاقو کشــیده بودند را بازداشــت 
کرند.

این مقــام انتظامی ادامه داد: در بازرســی از خودرو 
متهمان لوازم ســرقت همــراه با اموال مســروقه از 
جمله دالر و طال کشــف و بــه کالنتری ۱۳۸ جنت 
آباد  منتقل شد.ســرهنگ کالنتری تصریح کرد: این 
۴  متهــم 2۵ تا۳0 ســاله که دارای ســوابق متعدد 
کیفری هســتند در بازجویی ها بــه جرم خود مبنی 
بر سرقت محتویات از خانه های شهروندان بخصوص 
غرب تهران اعتراف کردند.رئیس کالنتری ۱۳۸ جنت 
آباد در پایان خاطرنشــان کرد:  پرونده متهمان برای 

سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

درگیری خونین پلیس با 4 جوان شرور بزن بهادر محله تهرانپارس دستگیر شد

آگهی نوبتی

به موجب ماده ۱۱ قانون ثبت اســناد و امالک و ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت اشــخاصی که نســبت به امالک 
مجهول المالک حوزه ثبتی شهرســتان تکاب در سه ماهه دوم سال ۱۴00 درخواست ثبت نموده اند به شرح ذیل 

برای اطالع عموم آگهی می گردد:
۱. پالک ۱0۷2۴ فرعی از 6۵۱ فرعی از یک اصلی واقع در شهرستان تکاب بخش ۱6 مراغه حوزه ثبتی تکاب در 
ششــدانگ اعیانی یکباب خانه )عرصه ملک اوقاف است( مشاعا بالسویه که از طرف آقای  نظام جدی نبی کندی  
فرزند محمد به ش م 2۹۴۹۷۹۷۳۷ و خانم زینب الهیاری حســن آباد فرزند اســمعیل به ش م 2۹۴۹0۷۹۱6۴ 

تقاضای ثبت شده است.
2. پــالک ۹6۷ فرعــی از یک اصلی واقع در شهرســتان تکاب بخش ۱6 مراغه حوزه ثبتی تکاب در ششــدانگ 
اعیانی یکباب خانه )عرصه ملک اوقاف اســت( که ســه دانگ آن از طرف آقای جواد تقوی فرزند عزت اله به ش م 
2۹۴۹۵6۷۹0۸ و سه دانگ مشاعا بالسویه از طرف آقایان هادی تقوی فرزند علی به ش م 2۹۴۹22200۵ و محمد 

سعید تقوی فرزند علی به ش م 2۹۴۸۵۵۸۱۹0 تقاضای ثبت شده است.
علیهذا برابر ماده ۱6 قانون ثبت اسناد و امالک کسانی که نسبت به ثبت امالک آگهی شده اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی ظرف مهلت ۹0 روزمقرر در قانون، اعتراض کتبی خود را مستقیما به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  تکاب تسلیم و طبق ماده ۸6 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخوست را از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماه به اداره ثبت تکاب تسلیم نماید در غیر این صورت متقاضیان 
ثبت یا قائم مقام قانونی آنها میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ادامه داده 
و سند صادر خواهد شد و چنانچه طبق ماده ۱۷ قانون ثبت بین متقاضی و دیگری قبل از انتشار نوبت اول آگهی 
نوبتی اقامه دعوی مربوط به ملک مورد نظر در جریان رسیدگی باشد گواهی مشعر بر اقامه دعوی را از دادگاه اخذ 
و ظرف مدت مزبور )۹0روز از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی( به اداره ثبت تسلیم نماید واال حق آنان ساقط خواهد 
شد ؛ تحدید حدود امالک مذکور پس از انتشار اولین آگهی نوبتی به عمل خواهد آمد و مهلت اعتراض بر حدود و 
حقوق ارتفاقی برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.

اقدام کننده: بایگان ثبت تکاب؛ ابوبکر حسن زاده 
  تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/01     

محمد طلوعی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تكاب   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا نسبت به تهیه قرص های 
الغری از عطاری ها هشــدار داد.ســردار مجیــد کریمی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،در پاسخ به اینکه آیا ماده 
مخدر جدیدی وارد کشور شده است یا خیر؟ اظهار کرد: طی 
ســال های اخیر ماده مخدر جدیدی وارد کشور نشده است.

وی در واکنــش به اینکه کدام یک از مخدر ها یا روانگردان ها 
خطرناک تــر از دیگــر هســتند، گفت: همه مــواد مخدر و 
روانگردان ها خطرناک هســتند و تاثیــرات مخربی را برروی 
افکار و جسم مصرف کنندگان می گذارد، اما ماده روان گردان 
شیشه و گل بیشترین آسیب پذیری را دارد که هم به لحاظ 

جســمی و هم از نظر روحی و روان بر روی مصرف کنندگان 
تاثیر سوء دارد.سردار کریمی با بیان اینکه اغلب گزارش هایی 
مبین بر خرید و فروش موادمخدر در قالب دارو ها به دســت 
ما می رسد، تصریح کرد: به عنوان مثال در گذشته پرونده ای 
تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت که افرادی در قالب فروش 
قرص الغری اقدام به عرضه ماده روانگردان شیشه می کنند.
وی افزود: پس از بررسی این پرونده مشخص شد که افرادی 

مواد روانگردان شیشــه را در قالب قرص های الغری بســته 
بندی کرده و با عنوان قرص هــای الغری اقدام به توزیع آن 
بین جوانان و مصرف کنندگان می کنند.رئیس پلیس مبارزه با 
موادمخدر ناجا با تاکید بر اینکه هموطنان قرص های الغری را 
فقط با تجویز پزشک و از مراکز معتبر تهیه کنند، بیان کرد: 
بخشــی از این اقدامات به واسطه بازاریابی در فضای مجازی 
در حال تبلیغات هستند، لذا خرید اینترنتی خوب است، اما 

به این شــرط که مراقب باشیم تا در دام مجرمان نیفتیم.وی 
بــا بیان اینکه دارو هایی که در حال عرضه در بازار هســتند، 
دارای تایید یه وزارت بهداشت و درمان هستند، گفت: برخی 
از دارو ها وجود دارند که بر روی آنها برچسب وزارت بهداشت 
حک شــده، اما هموطنان باید نســبت به جعلی بودن یا با 
اصالت بودن این دارو ها توجه کنند.ســردار کریمی ادامه داد: 
دارو هایی که توسط وزارت بهداشت و درمان یا سازمان غذا و 
دارو تایید می شوند، دارای هولوگرام و برچسب خاص هستند؛ 
لذا هرگونه دارو باید با تجویز پزشک و از داروخانه ها یا اماکن 

رسمی دارای مجوز کسب تهیه شود.

خرید و فروش شیشه با عنوان قرص های الغری

وکیل شــاکیان پرونده کیوان- الف با بیان اینکه متهم این 
پرونــده روز 2۳ آبان ماه پای میــز محاکمه می رود، گفت: 
تاکنون هیچ کدام از شاکیان پرونده از شکایت خود صرفنظر 

نکرده اند.
به گزارش رکنا، تابستان ســال گذشته چند دختر جوان 
تصمیــم گرفتنــد از اذیت و آزار های پســر جوانی به نام 
کیوان-الف در توییتر بنویســند. با انتشار نخستین توییت 
واکنش ها به این اتفاق شروع شد و هر روز تعداد دخترانی 
که از جنایت سیاه کیوان- الف می نوشتند رو به روز زیاد تر 
می شــد. واکنش های کاربران فضای مجازی و مردم باعث 
شد تا ســرانجام دســتگاه قضا به این موضوع ورود کرده 
و کیوان - الف از ســوی پلیس امنیت بازداشت شود.بعد 
از بازداشــت، پلیس و دســتگاه قضایی از قربانیان دعوت 

کردند تا برای ثبت شــکایت به دادســرا و پلیس امنیت 
مراجعه کنند، اما تنها ۵ نفر از دختران که از ســوی این 
جــوان مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، از او شــکایت 
کردند.یکی از قربانیان مرد جوان، در مورد جنایت ســیاه 
او به بازپرس پرونده گفت: من دانشــجوی دانشگاه  تهران 
بودم، کیوان هم در رشته باستان شناسی درس می خواند، 
وقتی با او آشــنا شــدم او عالقه زیادی به هنر که رشته 
من بود نشــان داد و من را بــه خانه اش دعوت کرد. چند 
دقیقه ای از ورودم نگذشــته بود کــه او یک قهوه به من 
داد. بعــد از خوردن قهوه چیزی نفهمیدم تا اینکه متوجه 
شدم او با قهوه مســموم من را بیهوش کرده و از جنایت 

سیاهش هم فیلم تهیه کرده است. من تا روزی که جنایت 
سیاه کیوان در توییتر منتشر شد سکوت کردم، اما وقتی 
دیدم من تنها قربانی او نیستم، تصمیم گرفتم در موردش 
بنویسم و از او شــکایت کنم.با تکمیل تحقیقات، پرونده 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. 
قضات پس از بررســی شــکایت تجاوز به عنف پنج دختر 
علیه کیوان آن را مقدمه افســاد فی االرض تشخیص داده 
و پرونده را برای رســیدگی به شــعبه 2۸ دادگاه انقالب 
تهران ارسال کردند.شیما قوشه، وکیل قربانیان پرونده در 
مورد آخرین وضعیت پرونــده کیوان-الف گفت: قرار بود 
متهم اواخر شــهریور ماه در دادگاه انقالب محاکمه شود، 

اما دادگاه به روز یکشــنبه چهارم مهر ماه موکول شد اما 
در این تاریخ هم دادگاه برگزار نشــد و به تعویق افتاد.وی 
ادامــه داد: از متهم ابتدا در شــعبه پنجم دادگاه کیفری 
استان به اتهام زنای به عنف شکایت کردم. قضات پرونده 
اعالم کردند اقدامات متهم مقدمه افساد فی االرض است 
و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقالب ارسال شد.برای 
سومین بار قرار است 2۳ آبان ماه متهم در دادگاه محاکمه 
شــود. به گفته وکیل قربانیان پرونده، در صورتی که از ۹ 
تا ۴0 قربانی صحبت به میان می آمد تنها ۵ نفر که موکل 
من هســتند اسامی شــان در پرونده دیده می شود.قوشه 
افزود: هنــوز هیچ کدام از موکالن من رضایت نداده اند و 
همگی خواســتار محاکمه این فرد هستند و هیچ تغییری 

در تعداد موکالن من رخ نداده است.

کیوان-الف 23 آبان محاکمه می شود

رئیس کالنتری ۱۳0 نازی آباد از دســتگیری سارق حرفه ای 
منــازل محله نازی آباد خبر داد. به گزارش رکنا،  ســرهنگ 
»پیمان گــودرزی« اظهار کرد: در پی وقــوع چندین فقره 
ســرقت منزل در محله نازی آباد، پیگیــری این موضوع در  
دستور کار کالنتری ۱۳0 نازی آباد قرار گرفت.وی عنوان کرد: 
در بررسی های اولیه مشخص شد که سرقت ها مشابه بوده و 
توسط یک سارق یا  باند سارقان ثابتی انجام شده است.رئیس 
کالنتری ۱۳0 نازی آباد بیان داشــت: در تحقیقات میدانی و 

محلی، به دست آمد سرقت ها را راننده یک دستگاه خودروی 
سواری ساینا سرقتی مرتکب شده است.این مقام انتظامی با 
بیان اینکه  در شاخه دیگری از بررسی های پلیسی، تصویری 
متهم بدست آمد و با تطبیق چهره وی با متهمان سابقه دار، 
مشخص شــد متهم سابقه دار بوده و پیش تر  تحت تعقیب 
کیفری قرار گرفته است، افزود: مخفیگاه متهم در همین محله 
نازی آباد شناسایی و مراقبت های ویژه پلیسی از مخفیگاه وی 
آغاز شد. سرهنگ گودرزی  ادامه داد: متهم در مخفیگاهش 

پس از هماهنگی های قضائی دستگیر و در بررسی های بیشتر 
خودرویی که متهم با آن ســرقت ها را انجام می داد، توقیف 
شــد. کالنتر محله نازی آباد اشاره کرد: در بازدید از خودروی 
توقیفی،  ۱۷ عدد انواع کلید، ابزار  طراحی شده برای تخریب 
درب منازل کشف و متهم پس از انتقال به کالنتری به ۵ فقره 
ســرقت منزل در مجموع به ارزش ۴ میلیارد و ۵00 میلیون 
ریال معترف شد.این مقام پلیسی اضافه کرد: تحقیقات پلیسی 

برای کشف اموال سرقتی ادامه دارد.

دستگیری سارق منازل محله نازی آباد

مردی که چند ســال قبل با وقوع درگیری خونینی یک نفر 
را به قتل رســانده بود پس از چند سال در لباس مامورقالبی 
پلیس در جنت آباد بازداشــت شد.به گزارش رکنا، چند سال 
قبل ماموران پلیس تهــران وقوع قتل مردجوانی را براثر یک 
درگیــری به بازپرس ویژه قتل خبــر دادند. با اعالم این خبر 
تیم جنایی و کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حادثه حاضر 
شــدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.ماموران پلیس با جسد 

مرد جوانی رو به رو شدند که براثر درگیری به قتل رسیده بود. 
تحقیقات نشان می داد، عامالن قتل پس از جنایت از صحنه 
حادثه متواری شدند. پس از تحقیقات ابتدایی عامالن قتل با 
اقدامات اطالعاتی شناسایی شدند و با دستور بازپرس جنایی 
تجسس ها برای دستگیری عامالن قتل آغاز شد.تحقیقات ادامه 
داشــت تا اینکه ماموران پلیس با اقدامات فنی متوجه شدند 
متهم از مردم با جعل عنــوان پلیس کالهبرداری کرده و در 

غرب تهران دست به خرید و فروش موادمخدر زده است.
تعقیب و مراقبت از مخفیگاه متهم ادامه داشت تا اینکه شامگاه 
ســیزدهم مهرماه امسال ماموران پلیس با هماهنگی بازپرس 
ویــژه پرونده در یک عملیات پیچیده مجرم ســابقه دار را در 
جنت آباد بازداشت کردند. ماموران پلیس در بازرسی از دخمه 
قاتل فراری پی بردند، متهم با نصب دوربین های مداربســته 
اطراف مخفیگاهش امنیت خود را ارتقا داده است. این درحالی 

بود که ۴ کیلو موادمخدر از نوع گل و یک دســتگاه شــوکر 
و بی ســیم پلیس از محل مذکور کشف شد.متهم جوان در 
بازجویی ها به جرم خود مبنی بر مشارکت در قتل مرد جوان، 
خرید و فروش موادمخدر و کالهبــرداری از مردم بخصوص 
در غرب تهران  با جعل عنوان پلیس اعتراف کرد.به دســتور 
بازپرس پرونده متهم به پلیس آگاهی تهران جهت تحقیقات 

تکمیلی معرفی شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

قاتل در لباس مامور قالبی پلیس بازداشت شد


