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مامــوران کالنتــری جنت آبــاد پس از دســتگیری یک 
موادفروش مامورنما متوجه شدند که متهم دستگیر شده 
پیشــتر نیز به اتهام قتل تحت تعقیب قرار داشته است.به 
گزارش ایسنا، مدتی قبل شکایتی مبنی بر کالهبرداری از 
شهروندان در پوشش مامور پلیس به کالنتری ۱۳۸ جنت 
آباد ارائه شــد که با آغاز رسیدگی به این پرونده مشخص 
شــد متهم نه تنها ارتباطــی با پلیس نــدارد، بلکه جزو 
موادفروشــان غرب تهران است که اخیرا در پوشش مامور 
نیز اقدام به سرقت و کالهبرداری از شهروندان کرده است. 
با کســب این اطالعات و هماهنگی پلیس با مقام قضایی، 
مامــوران در عملیاتی به  مخفیگاه ایــن فرد در محدوده 
جنت آباد شــمالی رفته و اقدام به دستگیری او کردند. با 
انتقال متهم به مقر پلیس وی تحت بازجویی قرار گرفت و 
با توجه به اینکه در هنگام دستگیری حدود چهار کیلوگرم 
مخدر گل و ادوات نظامی شامل بی سیم، دستبند و ... نیز 
از وی کشــف شــده بود، به جرم خود یعنی کالهبرداری 
و ســرقت در پوشــش ماموران پلیس و فروش مخدر گل 
اعتراف کرد.همزمان ســوابق متهم نیز مورد بررسی قرار 
گرفت که در جریان آن ماموران متوجه شدند که این فرد 
پیش از این نیز مردی جوان را در جریان یک نزاع به قتل 
رسانده و متواری شده بود که دراین خصوص نیز پرونده ای 

برای متهم تشــکیل شد.سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس 
پلیس پیشــگیری تهران بزرگ با تایید این خبر به ایسنا 
گفت:  متهم به همراه پرونده ای شامل تمامی اتهامات روانه 

دادسرا شد تا در آنجا به جرمش رسیدگی شود. همچنین 
ســرهنگ موقوفه ای جزئیات دستگیری سارقان حرفه ای 
که به صورت مســلحانه موتورسیکلت سرقت می کردند را 

تشــریح کرد.به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
جوان، ســرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ اظهار کرد: در پی یک فقره سرقت مسلحانه 
موتورســیکلت، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار 
ماموران کالنتــری ۱۹۰ مجیدیه قــرار گرفت.وی افزود: 
بنابر حساســیت موضوع ماموران کالنتری ۱۹۰ مجیدیه 
با رصد های اطالعاتی و بازبینی دوربین های مداربسته یک 
باند ۵ نفره ســابقه دار را در محله یافت آباد و تهرانپارس 

شناسایی کردند.
این مقام انتظامی تصریــح کرد: ماموران کالنتری پس از 
دریافت ایــن اطالعات مهم با هماهنگی هــای قضائی به 
۲ محــل مذکور اعزام شــدند و در چند عملیات جداگانه 
اعضای این باند را دســتگیر و به کالنتری منتقل کردند.
وی افزود: ماموران کالنتری ۱۹۰ مجیدیه در بازرســی از 
مخفی گاه متهمان ۲ ســالح گرم همراه با فشنگ جنگی 

شامل وینچستر و کلت کمری کشف کردند.
ســرهنگ موقوفه ای گفــت: متهمان پــس از انتقال به 
کالنتری در بازجویی ها باتوجه به ارائه شواهد و مستندات 
موجود مبنی بر سرقت مسلحانه موتورسیکلت در جنوب 
تهران اعتراف کردند و برای ســیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شدند.

مرگ ۳ تن طی دو حادثه رانندگی در پایتختدستگیری موادفروش مامورنما با سابقه ارتکاب قتل 
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از مرگ سه تن 
در پی وقوع دو حادثه رانندگی طی یک شبانه روز در تهران خبر داد.سرهنگ 
احساس مؤمنی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح مهم ترین تصادفات ۲۴ ساعت 
در تهران گفت:  حوالی ســاعت یک بامداد روز ســوم آبان یک دستگاه موتور 
سیکلت در حال حرکت در مسیر شرق به غرب جاده مخصوص بود که ناگهان 
با قسمت عقب یک دستگاه کامیون میکسر برخورد کرد. وی با اشاره به حضور 
مأموران پلیس راهور و عوامل امدادی در محل حادثه تصریح کرد:  متأســفانه 
با حضور امدادگران در محل، مرگ راکب ۲۸ ســاله موتورسیکلت تأیید شد و 
مأموران پلیس نیز علت حادثه را عدم توجه به جلو از سوی موتورسیکلت سوار 
اعالم کردند. رئیس اداره تصادفــات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
همچنین از مرگ دو تن در تصادف شدید سواری پژو۲۰۶ با گاردریل خبر داد 
و افزود:  این حادثه حوالی ساعت چهار بامداد روز دوم آبان رخ داد و درپی آن 
یک دستگاه سواری پژو۲۰۶ که در حال حرکت در مسیر شرق به غرب بزرگراه 
آبشناســان بود در محدوده رمپ ورودی به بزرگراه شهید ستاری با جدول و 
گاردریــل رفیوژ میانی برخورد کرد. مومنی با بیان اینکه در این حادثه راننده 
و سرنشین ســواری پژو ۲۰۶ در دم جان باختند، گفت: علت این تصادف نیز 
از سوی کارشناسان پلیس راهور ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه به علت 

تخطی از سرعت مطمئنه اعالم شد.

جزئیات کشف جسد خانم وکیل در استخر باغ 
بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: جسد یک وکیل زن ۳۹ ساله در 
باغی در اطراف مشــهد کشف شد و تحقیقات در خصوص این مرگ مشکوک 
ادامه دارد.قاضی علی اکبر احمدی نژاد در خصوص فوت سعیده محمدی، وکیل 
دادگستری در مشهد اظهار کرد: در روز یکشنبه مورد فوتی گزارشی شده مبنی 
بر اینکه خانمی در باغ اجاره فوت کرده اســت و زمانی که نیروی انتظامی به 
محل وقوع حادثه حضور یافتند جسد در داخل استخر افتاده بود.وی افزود: بعد 
از بررســی های الزم آثار ضرب و جرح جنایت در بدن او مشاهده نشد.بازپرس 
ویژه قتل دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت: بررسی ها همچنان ادامه دارد 
و نتیجه نهایی منوط به کالبد شــکافی و تحقیقات بیشتر است.هنوز جنایی 
بودن این اتفاق محرز نشده است و در قالب مرگ مشکوک  گزارش شده است.

جنازه های 4 کودک زنده به گور شده در هوتک 
چهار کودک چابهاری در یک گودال زنده به گور شــدند.به گزارش رکنا، صدای 
خنده و بازی بچه های روستای بنو اسحاق بازار از توابع بخش پیر سهراب چابهار 
در میان کوچه های خاکی می پیچید. دو هفته ای می شد که اهالی روستا گودالی 
بــرای دپوی آب رودخانه حفر کرده بودنــد و بچه ها هم در آن بازی می کردند. 
مثل خیلی وقت های دیگربچه ها بعد از تمام شدن کالس قران به سمت هوتک 
دویدند تا در آن گودال بازی کنند که ناگهان صدای فریادهای آنها در کسری از 
ثانیه در آوار خاک و گرد و غبار غلیظ مدفون شد.آقای حاجی ستار عضو شورای 
روستا در گفتگو با رکنا گفت: یکدفعه اهالی روستا دیدند که کوچه پر از خاک 
شــد و متوجه شــده بودند که گودالی که خاکبرداری شده بود،نشست کرده و 
بچه ها در گودال مدفون شده بودند.مردم بالفاصله با بخشداری تماس گرفتند و 
تقاضای کمک کردند اما از هیچ ارگانی کســی به کمک آنها نیامد.7 کودک زیر 
آوار مانده بودند و اهالی با امکانات کمی که در دســت داشتند در یک ساعت و 
نیم لحظات نفس گیر و پر از اضطراب بدون هیچ کمکی توانســتند بچه ها را از 

زیر آوار بیرون بیاورند.۴ کودک ۶ تا ۱۲ ساله جان خودشان را از دست دادند.

بازداشت کپسول دزدهای تونل تهران
معاون مبارزه با ســرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری ۲ 
ســارقی که کپسول های آتش نشانی تونلی را ســرقت کرده بودند، خبر داد. به 
گزارش ایلنا، ســرهنگ کارآگاه »علی کنجوریــان« در توضیح این خبر گفت: 
با شــکایت نماینده سازمان طرح ترافیک شــهرداری تهران، در رابطه با سرقت 
۱۵ عدد کپســول آتش نشانی نصب شده در تونل شهدای غزه، کارآگاهان اداره 
هفدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند. وی افزود: کارآگاهان اداره هفدهم 
با مراجعه به محل سرقت و بررسی دقیق دوربین مداربسته تونل، مشاهده کردند 
خودروی پژو ۴۰۵ نقره ای با دو سرنشین اقدام به سرقت کپسول ها می کند. با 
استعالم شماره پالک خودروی پژو، معلوم شد که پالک خودروی پژو متعلق به 
خودروی دیگری است و این احتمال مطرح شدکه سارقان اقدام به تغییر پالک 
خود کرده اند. بدین ترتیب کارآگاهان با اقدامات پلیسی موفق شدند شماره پالک 
خودرو پژو را بدست بیاورند. وی تصریح کرد: در بررسی ها مشخص شد خودرو 
متعلق به خانمی به نام شیما است که خودرو در اختیار برادرش قرار داده  است. 
این در حالی بود که شــهرام ۲سابقه ســرقت در پرونده خود داشت. با احتمال 
دست داشتن شهرام در این سرقت ها، کارآگاهان راهی محل شده و مرد جوان را 
بازداشت کردند. با اعتراف متهم جوان، همدست او نیز شناسایی و دستگیر شد.

اخبار کوتاه

معاون مبارزه با ســرقت های خاص پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ از دســتگیری ۲ تن از اعضــای باند ۳ نفره خبر داد 
که پس از طرح دوستی با مال باختگان تلفن همراهشان را 
با تهدید سرقت می کردند.سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان 
در  توضیح این خبر گفت: چند روز قبل مرد جوانی به اداره 
پنجم پلیس آگاهی رفت و از سرقت گوشی تلفن همراهش 
توســط راکبین موتورسیکلت با همدســتی دختر جوانی 
شــکایت کرد.به گزارش رکنا، وی عنوان کرد: شاکی زمانی 
که در مقابل افسر پرونده قرار گرفت، گفت: در اینستاگرام 
با دختر جوانی به نام ویدا آشــنا شدم. دفعه دومی که برای 

دیدن ویدا به محل قرار در منطقه ســرخ حصار رفتم، روی 
نیمکت پارک نشسته بودیم که ۲ پسر موتور سوار به سمت 
ما آمدند و با تهدید گوشــی تلفن مرا سرقت کرده و با ویدا 

از محل متواری شدند.
معاون مبارزه با ســرقت های خاص پلیــس آگاهی تهران 
افزود: با شــکایت مــرد جوان تحقیقات برای دســتگیری 
ویــدا و همدســتانش از ســوی کارآگاهــان اداره پنجم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ آغاز شــد و در ادامه بررســی ها 
کارآگاهان با شــکایت های مشابه مواجه شــدند.این مقام 
انتظامی تصریح کرد: شکایت هایی مشابه همه نشان از این 
داشــت،  دختری به نام ویدا با آنها در فضای مجازی آشنا 
شــده و در دومین قرار مالقات در منطقه ســرخ حصار با 
همدستی دو موتورسوار نقشــه سرقتشان را اجرا می کرد.

سرهنگ کنجوریان اشاره کرد: در ادامه تحقیقات کارآگاهان 

اداره پنجم موفق به شناسایی ویدا و همدستانش شدند. با 
شناســایی هویت متهمان، ماموران وارد عمل شده و دختر 
جوان و یکی از همدســتانش را بازداشــت کردند.این مقام 
پلیسی ادامه داد: ویدا در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد 
و گفت: در فضای مجازی سوژه ها را شناسایی کرده و پس 
از طرح دوســتی آنها را به محل قرار می کشاندم. اوایل این 
کار را به تنهایی انجام می دادم و پس از دوستی با پدرام به 
همراه او و یکی از دوستانش سرقت ها را ادامه دادم. سوژه ها 
را به منطقه سرخ حصار کشانده و با تهدید چاقو گوشی ها 

را سرقت می کردیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشــف بیش از ۲۴۸ 
هکتار زمین خــواری به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد 
ریال در مهرماه امســال در کشــور خبــر داد.به گزارش 
ایسنا، ســردار محمدرضا مقیمی گفت: در راستای مقابله 
و مبــارزه جدی با جرایم اقتصادی به ویژه مقابله با زمین 
خواری، اجرای طرح عملیاتی مبارزه با جرایم اقتصادی با 
انجام کارهای اطالعاتی و پلیســی از تصرفات غیرقانونی 

اراضی ملی توسط افراد سودجو در دستور کار این پلیس 
قرار گرفت.وی افزود: با بررســی ها و استعالم های صورت 
گرفته در مهرماه امسال زمین های متصرفه غیر قانونی به 
میزان بیش از ۲۴۸ هکتار از افراد ســودجو و اخالل گر در 

سطح کشور شناســایی شد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
ناجا با اشــاره به اینکه با هماهنگی مراجع قضایی، اراضی 
موصوف خلع ید شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان، ارزش 
زمین های مورد نظر را هفت هزار میلیارد ریال ریال برآورد 

کرده اند. در این رابطه ۱۸ متهم دستگیر و پس از اعتراف 
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 
معرفی شدند.بر اساس گزارش سایت پلیس، مقیمی گفت: 
پلیس امنیت اقتصــادی با آمادگی کامل هیچ گونه اجازه 
ای به ســودجویان و اخاللگران و زمین خواران برای ادامه 
جرایم نمی دهد و بدون هرگونه مماشــاتی با آنان برخورد 

می کند.

فریب مردان تهرانی با نقشه های شیطانی 

کشف ۷ هزار میلیارد زمین خواری در کشور

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060301079000709 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  تهرانپارس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی توکلی طرقی فرزند 
حس�ین به شماره شناس�نامه 69096 و کد ملی0033010366 صادره از تهران در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مس�احت 397 متر مربع پالک 4715 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزی ش�ده از پالک 89 و 91 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران خریداری از احد از ورثه مالک رس�می خانم ناهید نصیرزاده محرز گردیده اس�ت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور س�ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتش�ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول4 /1400/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/19
13610 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم اکرم عبداللهی اصالتا با اعالم گم ش�دن س�ند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا 
ش�ده ذیل ش�ماره 8180 و8181 مورخ1400/7/14 دفترخانه1441 تهران طی درخواس�ت وارده 1023019965 مورخ1400/7/19 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 
1- نام و نام خانوادگی خانم اکرم عبداللهی مالک ش�ش دانگ 2- ش�ماره پالک72559 فرعی از126 اصلی 3- علت گم ش�دن 
سرقت از منزل به موجب نامه شماره1400/10210336/402 مورخ1400/6/28 فرمانده پایگاه یکم پلیس آگاهی فاتب 4- خالصه 
وضعیت مالکیت سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی کاداستری به مساحت115/64 متر مربع که 7/20 متر 
مربع آن پیش�رفتگی و4/56 متر مربع آن بالکن پیش�رفتگی است واقع در سمت ش�مالی طبقه پنج به شماره 72559  فرعی 
از126 اصلی قطعه ده تفکیکی مفروز و مجزی ش�ده از62234 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ 
مس�کونی قطعه 10 تفکیکی به مس�احت10/56 متر مربع واقع در سمت غربی زیرزمین یک به شماره چاپی 963132 ذیل دفتر 
الکترونیک 139820301023039533 به نام خانم اکرم عبداللهی صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت 
ملک فوق الذکر و درخواس�ت صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نس�بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت 
چهارم این آگهی ذکر نش�ده یا مدعی وجود س�ند مالکیت نزد خود می باش�د باید تا ده روز پس از انتش�ار اگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.
13611 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9912776

بدینوس�یله به غالمرضا جبلی ش�ماره ملی0451921232 و خسرو جبلی ش�ماره ملی 0450274667 و  غالمحسن جبلی شماره ملی 
0451848071 و نیره جبلی ش�ماره ملی 0451873289 همگی به نشانی شمیران خیابان شهید باهنر نیاوران حصارک کوچه مسجد 
پالک 11 و نرگس کمالی ایگلی ش�ماره ملی 0450784630 به نش�انی ش�میران خیابان لش�کرک رودبار قصران اوشان روستای ایگل 
منزل ش�خصی پدر خود بدهکار همگی  وراث مرحوم غالمحس�ین جبلی در خصوص پرونده کالسه 9912776 ابالغ می شود با توجه 
به اینکه طبق گزارش مامور ابالغ واقعی به ش�ما میس�ر نشده لذا طبق ماده 19 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مفاد اجراییه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خو اهد یافت ضمنا مخاطب موظف است 

جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابالغ های بعدی از طریق سامانه ابالغ انجام خواهد شد.
13612 رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060301079000711 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  تهرانپارس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد گودرزی فرزند علی به شماره شناسنامهم 3463 
و کد ملی0048132391 صادره از تهران در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 397 متر 
مربع پالک 4715 فرعی از 88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 89 و91 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران خریداری از احد از 
ورثه مالک رس�می خانم ناهید نصیرزاده   محرز گردیده اس�ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول4 /1400/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/19
13608 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060301079000710 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  تهرانپارس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محرم غنچه سفیدی فرزند قوچعلی به شماره شناسنامه 34 
و کد ملی 6239841935 صادره از صوفیان به میزان س�ه دانگ مش�اع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت397 
مترمربع پالک 4715 فرعی از88 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 89 و91 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران خریداری از احد 
از ورثه مالک رسمی خانم ناهید نصیرزاده   محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول4 /1400/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/8/19
13609 رئیس ثبت اسناد وامالک تهرانپارس

شرکت شهرکهاي صنعتي تهران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات)پروژه احداث ساختمان نگهباني در ورودي راه 
دسترسي دوم  در شهرک صنعتي عباس آباد (به شماره )2000001051000083( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
برنامه  از سازمان  )ابنیه (  پایه 5 رشته ساختمان  به پیمانکار واجد صالحیت و داراي گواهینامه هاي صالحیت   دولت 
و بودجه کشور و تایید صالحیت ایمني امور پیمانکاري از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي واگذار نماید.کلیه مراحل 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه  برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
مناقصه گران در  انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس   الکترونیکي دولت )ستاد(  تدارکات 
صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند . 
- مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاي سال 1400 :) 15/522/419/585  ریال  (

-   مبلغ تضمین شرکت درمناقصه : )776/120/980ریال (
- محل پروژه :   پاکدشت , کیلومتر 20 جاده گرمسار , شهرک صنعتي عباس آباد تلفن : 36423232

-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ   28/  7 /1400 مي باشد .
- مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ  28/ 7 /1400 الي ساعت 16 تاریخ   15 /1400/8

- مهلت زماني ارائه پیشنهاد : تا ساعت  16  تاریخ   1400/9/3 
- پاکت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانکي مي بایست عالوه بر بارگذاري ، به صورت فیزیکي تا ساعت 14 تاریخ  1400/9/3 

در دبیرخانه شرکت ثبت شده و تحویل داده شود .
- زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت 10 صبح  تاریخ    1400/9/7 

-   محل گشایش پیشنهادها:دفتر معاونت فني شرکت شهرک هاي صنعتي تهران 
 : الف  پاکت  ارائه  و  مناقصه  اسناد  در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  گزار جهت  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات   -

نشاني سهروردي شمالي کوچه شهید محبي پالک 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 021-88761038 
http://iets.mporg.ir:و پایگاه ملي اطالع رساني  www.tehraniec.ir

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام : 
             88969737

   شناسه آگهی: 1207993
م.الف:2472 

شرکت شهرکهاي صنعتي تهران

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 83- 1400
پروژه احداث ساختمان نگهباني در ورودي راه دسترسي دوم  در 

شهرك صنعتي عباس آباد 

 
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

 اجرا دستمزدی سفت کاری و نمای 8 بلوک از فاز 5 انبوه سازی جانویسلو شهرستان ارومیه 

بنیاد مسکن انقاب اســامی آذربایجان غربی درنظر دارد اجرا دستمزدی ســفت کاری و نمای ۸ بلوک از فاز ۵ انبوه ســازی پروژه مسکونی جانویسلو 
 شهرســتان ارومیه را با برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشــرده( به پیمانکاران دارای صالحیت از طریق ســامانه الکترونیکی دولت به آدرس

www.setadiran.ir واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   مدت قراردادموضوعردیف

832.300.000 ماهاجرا دستمزدی سفت کاری و نمای 8 بلوک از فاز 5 انبوه سازی جانویسلو شهرستان ارومیه1

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر سه ماهه و یا اصل فیش بانکی واریزی به حساب 0105658214008 نزد بانک ملی
 بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی 

• مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح مورخ 1400/08/04 تا ساعت ۹ صبح مورخ 1400/08/09
• مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت و بارگذاری پاکت های ارزیابی، الف، ب و ج تا ساعت ۹ صبح مورخ 1400/08/19

• زمان بازگشایی پیشنهادات )پاکت های کیفی و مالی(: ساعت ۱۰ صبح مورخ 1400/08/19
• مناقصه گر یا نماینده ایشان با ارائه معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکات شرکت فرمایند.

• اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه فیزیک پاکت های الف و ارزیابی به نشانی ارومیه – 
ابتدای بلوار باهنر بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی – طبقه همکف واحد امور قراردادها و کنترل پروژه و دبیرخانه اداره حراست مراجعه فرمائید. 

تلفن تماس: ۰۴۴-۳۳۸۲۰۱۶۰-۳۳۸۵۱۵۸7-۳۳۸۵۱۵۸۶
• آدرس و شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

• دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶7۳7 و ۸۵۱۹۳7۶۸ )اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه در بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده /مناقصه گر 
موجود است(.

حساب 100 امام

)نوبت اول(

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی
  تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/04  
  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی

 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۳۶۵- ۱۴۰۰/۰۶/۰7 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا افغان فرزند 
عزیزاله به شماره ملی ۲۶۶۸۹۳7۹۹۱ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه به مساحت ۱۰۴۶ متر مربع 
به شماره پالک ۲۳۲۲ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱۳۳ فرعی از ۶ اصلی واقع در گشت بخش ۲۴ گیالن 
از مالکیت رسمی اسمعیل دلیری 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 تســلیم و پس از اخذ رســید 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. 688 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/4 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی

 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شــماره ۰۳۰۰۳۳۶۰۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰- ۱۴۰۰/۰۶/۰7 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مدینه منفردی 
فرزند حسن به شماره ملی ۲۶۶۸7۸۶۵۶۸ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریک باب خانه به مساحت ۱۴۴۸/۳۰ 
متر مربع به شــماره پالک ۲۳۲۱ فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شماره ۱۳۳ فرعی از ۶ اصلی واقع در گشت بخش 
۲۴ گیالن از مالکیت رســمی اسمعیل دلیری 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 انتشــار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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. 686 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/4- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۵۸۱- ۱۴۰۰/۶/۱۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ابوالقاسم اسمعیل زاده 
حسین آبادی فرزند شعبانعلی به شماره ملی ۲۶۶۸۸۵۳۴۳۵ در ششدانگ یک قطعه زمین بایر به مساحت ۱۱7/۴۰ متر 
مربع به شماره پالک ۳7۴ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱ فرعی از ۲۰ اصلی واقع در گوراب پس بخش۲۴ 
گیالن از مالکیت رســمی شعبانعلی اسمعیل زاده حسین آبادی 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. 692 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/4- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۵7۵- ۱۴۰۰/۶/۱۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی کبرا مؤدبی مردخه فرزند 
محمد به شماره ملی ۵۶۹۹۵۵۲۵۹۶ در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۸ متر مربع به شماره پالک ۱۲۵ فرعی 
مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۰ فرعی از ۳۰۰ اصلی واقع در فومن بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی وراث رضاله 
یاری فرد فومنی 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 690 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/4- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18

سرپرست ثبت اسناد و اماک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی جوکندان سرپرست ثبت اسناد و اماک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی جوکندان

سرپرست ثبت اسناد و اماک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی جوکندانسرپرست ثبت اسناد و اماک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی جوکندان

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی غرب استان 
تهران از شناســایی کارگاه تهیه، تولیــد و توزیع همبرگر 
غیربهداشتی و غیرمجاز در سعیدآباد شهرستان شهریار خبر 
داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ حسین 
معصوم زاده رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
غرب استان تهران اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی 
بــر تهیه، تولید و توزیع همبرگر غیرمجاز و غیربهداشــتی 
در ســعیدآباد واقع در محدوده جاده تهران به شــهریار، با 
شناســائی محل فعالیت، برابر هماهنگی قضائی، عملیات 

مشــترک توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس غرب 
استان تهران، شبکه بهداشــت و درمان و اداره دامپزشکی 
شهرستان شــهریار جهت دستگیری متهمان آغاز شد.وی 
افزود: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد فردی با اجاره 
یک ســوله ۱۰۰ متــری و تهیه تجهیزات و دســتگاه های 
مربوطه و اســتخدام تعداد ۶ نفر کارگــر، اقدام به تولید و 

توزیع همبرگر های غیربهداشتی و غیرمجاز می کرده و فاقد 
مجوز الزم برای انجام این کار بوده و از تیرماه ســال جاری 
در این محل فعالیت می کرده است.ســرهنگ معصوم زاده 
با اشــاره به دســتگیری ۲ نفر در این زمینه تصریح کرد: 
در بازرســی از محل ۱۳ کیســه ۱۵ کیلوگرمی سویا، ۸۳ 
کارتن ۱۰ کیلوگرمی همبرگر، ۲۶ کیســه ۱۵ کیلوگرمی 

آرد ســوخاری، ۱۴۰ بسته ۲۰ کیلوگرمی خمیر مرغ، یک 
دســتگاه جداکننده مکانیکی گوشــت، ۲ دســتگاه چرخ 
گوشــت، یک دســتگاه هم زن، یک دســتگاه همبرگرزن 
دستی، یک دستگاه باسکول و یک دستگاه ترازوی دیجیتال 
کشف شد.رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
غرب استان تهران گفت: گوشت های مکشوفه توسط اداره 
دامپزشــکی منتقل، محل تعطیل و پلمب شده و متهمان 
جهت ســیر مراحل قانونی به دادســرای عمومی و انقالب 

شهرستان شهریار منتقل شدند.

پلمب کارگاه تولید همبرگر غیربهداشتی در شهریار

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا ناجا نسبت به هک شدن صفحات اینستاگرام کاربران 
هشــدار داد.ســرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مدتی است که شاهد 
مراجعه تعــداد قابل توجهی از هموطنــان با عنوان هک 
اکانت صفحات اینستاگرام به پلیس فتا هستیم و تشکیل 
این دســت از پرونده ها متاسفانه افزایش یافته است.وی با 
بیان اینکه عامل اصلی هک شــدن صفحات اینستاگرامی 
انتخاب رمز عبور ســاده مانند شــماره تلفن همراه است، 
گفــت: کاربران برای ارتقای امنیــت در این حوزه باید از 

رمــز عبور پیچیده ای که حــاوی حروف کوچک و بزرگ، 
اعداد و عالئم و ســایر مواردی که  برای ایجاد رمز است، 

استفاده کنند.
سرهنگ رجبی تصریح کرد: باید تایید دو مرحله ای توسط 
کاربران فعال شــود، با فعال کردن این قابلیت برای هر بار 
الگین کردن در اینســتاگرام کد تایید برای کاربر پیامک 
می شــود و پس از وارد کردن آن کاربــر مجاز به ورود به 
حســاب کاربری می شود.وی با اشــاره به قطع دسترسی 
نرم افزار ها و سایت های شخص سوم، گفت: نرم افزار های 
شــخص ثالث نرم افزار هایی هستند که کاربر اجازه اتصال 

آن هــا به نام کاربری و گذرواژه اینســتاگرام را می دهد تا 
بتواند از امکانات آن ها اســتفاده کند که برنامه هایی مانند 
افزایــش فالوور و آن فالووریاب از این دســت نرم افزار ها 

هستند.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم ســایبری 
پلیس فتا ناجا با اشاره به خصوصی کردن حساب کاربری 
توســط کاربران، اظهار کرد: با قرار دادن حساب کاربری 
اینستاگرام در حالت خصوصی یا private، تنها کاربرانی 
اجازه دسترســی و مشاهده محتوا اشتراک گذاری شده را 
دارند که صاحب حســاب کاربری آن ها را به عنوان دنبال 

کننده تایید کرده باشــد.وی افــزود: کاربران با افزایش و 
ارتقای سطح دانش اســتفاده از فضای مجازی می توانند 
راه را بــر فعالیت های مجرمانه افراد ســودجو ببندند تا از 
این بستر به خوبی برای انجام امورات خود استفاده کنند.

پرونده های هک حساب های اینستاگرام افزایش یافته است

پســر شرور که به اتهام آزار و اذیت یک پسر نوجوان دستگیر شده مدعی شد وی 
در فضای مجازی خود را دختر معرفی کرده بود و او وقتی به این موضوع پی برده 
به قصد انتقام دست به این کار زده است.به گزارش رکنا،  چند روز قبل مرد جوانی 
هراســان و نگران به پلیس رفت و گفت: پسر ۱۲ ساله ام از سوی یک شرور مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته است.وی در تشریح ماجرا گفت: مدتی بود که متوجه تغییر 
رفتار پسرم و گوشه گیری و کم حرفی او شده بودم. زمانی که پیگیر ماجرا شدم او 
راز هولناکی را برایم برمال کرد. پسرم تعریف کرد که حدود یک ماه قبل، پسر ۲7 
ساله ای به  نام پویا، وی را در پارک مورد آزار و اذیت قرار داده و اقدام به فیلمبرداری 
و عکاســی از پسرم کرده اســت، اما این تمام ماجرا نیست، پس از این اذیت، او با 
تهدید شــماره تلفن پســرم را گرفته و مدام در واتســاپ پسرم را تهدید می کند 
که اگر هرکاری می خواهد برایش انجام ندهد تصاویر و فیلم های گرفته شــده از 
پسرم را در فضای مجازی منتشر می کند.با شکایت مرد جوان، به دستور بازپرس 
محمدرضا صاحب جمعی، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی وارد عمل شدند 

و با آموزش های الزم به پســر ۱۲ ساله از او خواستند با متهم قرار مالقات بگذارد.
زمانی که متهم به محل قرار آمد، مأموران که در کمین او بودند، پسر ۲7 ساله را 
بازداشت کردند، اما وی در تحقیقات منکر آزار پسر بچه شد و ماجرای متفاوتی را 
مطــرح کرد. او گفت: در یک کانال تلگرامی عضو بودم. مدتی قبل با دیدن عکس 
پروفایل یکی از اعضای گروه و به تصور اینکه دختر زیبایی است با او چت می کردم 
تا اینکه بعد از مدتی قرار مالقات گذاشتیم. من که در تمام این مدت فکر می کردم 
با یک دختر دوســت شده ام وقتی به محل قرار رفتم با دیدن پسری ۱۲ ساله که 
در این مدت مرا به تمســخر گرفته و بازیچه کرده بود بقدری شــوکه و عصبی و 
ناراحت شــدم که تصمیم به انتقام گرفتم و به همین دلیل چند عکس و فیلم در 
وضعیتی نامناســب از او گرفتم و تهدیدش کردم که تصاویر را در فضای مجازی 
منتشر می کنم.به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت، متهم 
در اختیار کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی قرار داده شــد و تحقیقات در 

ارتباط با این ماجرا ادامه دارد.

انتقام پلید از پسر 12 ساله که نقش دختر زیبا را بازی کرد 

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارق 
موتورســیکلتی خبر داد که با تخریب در پارکینگ 
ســاختمان ها، موتورسیکلت را ســرقت می کرد.به 
گزارش میزان، دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی 
شهرستان ری بیان داشت: با وقوع چند فقره سرقت 

موتورسیکلت از داخل پارکینگ های ساختمان های 
مســکونی روســتاهای شهرســتان ری، تیمی از 
ماموران این شهرستان مسئولیت پرونده را برعهده 
گرفتند و به محل های وقوع سرقت مراجعه کردند.
وی با بیان اینکه در بررسی های انجام شده نشان از 
سریالی بودن سرقت ها داشت، ادامه داد: در شاخه 
دیگری از تحقیقات محلی به دســت آمد سرقت ها 
توســط یک ســارق پس از تخریب درب پارکینگ 
ســاختمان ها و قفل و زنجیر موتورسیکلت ها انجام 

شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان ری افــزود: با تالش 

ماموران هویت ســارق شناســایی و مشخص شد 
متهم یکی از ســارقان ســابقه دار بوده و به تازگی 
از زندان آزاد شده اســت.این مقام انتظامی با بیان 
اینکه مخفیگاه متهم در باقر شــهر شناسایی و پس 
از هماهنگی هــای قضائی متهــم در مخفیگاهش 
دســتگیر شــد، ادامه داد: در این رابطه متهم به ۵ 
فقره ســرقت موتورســیکلت از روستاهاي قمصر و 
درسون آباد معترف شد.جلیلیان خاطر نشان کرد: 
تاکنون ۳ تن از مال باختگان شناســایی شده اند و 
با تکمیل تحقیقات پلیسی، متهم برای سیرمراحل 

قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

دستگیری دزد موتورسیکلت ها در باقر شهر


