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رئیس اورژانس کشــور گفت: تا پایان آبان ماه سال جاری 
۱۱۷ مورد حادثه اتوبوس رخ داده که هزار و ۱۳۸ مصدوم و 
۶۴ فوتی گزارش شده است.به گزارش ایسنا، جعفر میعادفر 
در نشســت خبری اظهار کرد: ســازمان اورژانس کشــور 
با تقدیم ۱۹شــهید و ابتالی ۱۰ هزار پرســنل به کرونا در 
حین مأموریت ها اقدامات قابل توجهی در ایام کرونا داشته 
است. وی ادامه داد: تزریق بیش از دو میلیون دز واکسن را 
اورژانس در یک بــازه زمانی دو ماهه انجام داد اما در حال 
حاضر دیگر در این زمینــه فعالیتی نداریم.رئیس اورژانس 
کشــور با بیان اینکه ۵۰ پایگاه هوایــی و دو پایگاه دریایی 
داریم و بیش از ۵ هزار دستگاه آمبوالنس در ناوگان وجود 
دارد که بیش از ۳ هزار دستگاه بیش از ۱۰ سال عمر دارند، 
در خصوص تعداد نیروی انسانی اظهار کرد: ۲۴ هزار نفر در 
اورژانس خدمت می کنند که ۲۱ هزار نفر نیروهای عملیاتی 
هستند.میعادفر با اشــاره به تعداد ماموریت هایی که در ۸ 
ماهه اول سال جاری انجام شده، گفت: بیش از ۳ میلیون و 
۲۸۸هزار و ۸۰ مأموریت در این مدت انجام شده است که 
از ایــن تعداد ۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۵۳۴ مورد ماموریت 
شــهری بوده است. از تعداد کل ماموریت ها همچنین ۷۲۳ 
هزار و ۲۷۱ ماموریت جاده ای بوده است و امسال نسبت به 
سال گذشته ۱۵ درصد تعداد ماموریت ها رشد داشته است. 
وی افزود: ۸۸ درصد ماموریت های اورژانس شــهری و ۲۲ 
درصد جاده ای بوده اســت و این نشان می دهد که باید به 
شهرها توجه بیشتری کنیم و ظرفیت ماموریت در شهرها 
زیاد اســت. همچنین ۵۴۲ هــزار و ۲۹۴ ماموریت حوادث 
ترافیکی بوده است. در ۴۲۲ هزار و ۷۷۵ ماموریت نیز بیمار 

به مرکز درمانی منتقل شده است. 
وی با اشاره به ماموریت های غیر ترافیکی اورژانس تصریح 
کرد: تعداد ایــن ماموریت ها ۲ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۱۵۲ 
مورد بوده اســت و یک میلیون و ۲۴۵هزار و ۱۶ بیمار نیز 
به بیمارســتان منتقل شده است. همچنین ۱۸ هزار و ۶۷ 
مورد حادثه ویژه داشته ایم. حوادث غیرترافیکی نیز شامل 
۱۲ هــزار و ۷۹۴ مورد با ۲۶ درصد رشــد و ۵۵۷۳ مورد 
حوادث ترافیکی بوده که ۳۲ درصد رشــد داشــته است.به 
گفته رئیس اورژانس کشــور، همچنیــن تعداد مصدومان 
۵۷۳۵ مورد بوده است. تعداد مصدومان ویژه ترافیکی ۲۸ 
هزار و ۳۲۵ نفر بوده اســت و تا پایان ماه هشتم ۱۱۷ مورد 
حادثه اتوبوس داشتیم که در مجموع هزار و ۱۳۸ مصدوم 
و ۶۴ فوتی گزارش شده است همچنین در این مدت ۱۰۳ 
مورد حادثه مینی بوس رخ داده است که ۸۸۱ مورد مصدوم 
و ۳۳ مورد فوتی داشــته اســت.وی درباره اورژانس هوایی 
و تعــداد پایگاه های آن گفت: ۵۰ پایــگاه اورژانس هوایی 
داریــم. در این حوزه از ابتدای ســال دو هزار و ۵۴۸ مورد 
ماموریت داشــتیم و ۲ هزار و ۹۲۸ بیمار منتقل شده اند. 
از ایــن تعداد ۳۱۶ ماموریت در ارتباط با مادران باردار بوده 
اســت.میعادفر با بیان اینکه یکی از اقدامــات اورژانس در 

بخش پیوند است، گفت: سال جاری ۱۳ مورد انتقال عضو 
پیوندی با همکاری اورژانس انجام شده که البته در دو الی 
سه ســال اخیر ۴۵ مورد بوده است. همچنین یکهزارو ۹۰ 
مورد نیز بیماران غیرترافیکی با بالگرد منتقل شدند و عمده 
بالگردهای اورژانس از هوانیروز، هواناجا و سپاه است. رئیس 
اورژانس کشور در خصوص ارائه خدمات به بیماران قلبی و 
بیماران ســکته مغزی نیز اظهار کرد: کد ۲۴۷ به بیماران 
قلبی خدمات اورژانس ارائه می دهد که در این رابطه ۳۸۶۲ 
مورد خدمات تخصصی قلب ارائه شــده است. کد ۷۲۴ نیز 
مرتبط با بیماران ســکته مغزی است که در این رابطه نیز 

۶۷۹۷ مورد ماموریت انجام شده است. 
میعادفر درباره حوادث ویژه نیز گفت: حوادث ویژه حوادثی 
هســتند که بیش از سه کشــته و ۵ مصدوم داشته باشد.
وی دربــاره آمار مســمومیت با گاز منوکســید کربن نیز 
افزود: متاســفانه از ابتدای سال با افزایش مسمومیت با گاز 
منوکســیدکربن مواجه شدیم و آمار مربوط به آن ۳۵ برابر 
شــده اســت. از ابتدای مهر ماه تا کنون ۸۹ مورد منجر به 
مرگ شده اســت. در این خصوص تهران، خراسان رضوی 
و البرز بیشترین آمار را داشته است. رئیس اورژانس کشور 
ادامه داد: در بحث غرق شــدگی نیز طــی این ۸ماه ۷۵۹ 
مورد ماموریت داشــتیم کــه ۵۵۰ مورد منجــر به مرگ 
شــده بود. میعادفر با اشــاره به برنامه هــای آتی اورژانس 
کشــور گفت: یکی از دغدغه های اورژانس مهارت افزایی و 
آموزش پرسنل است. بر همین اساس رتبه بندی پرسنل از 
برنامه های اورژانس اســت. پرسنل باید در هر دوره آموزش 
الزم را ببیند تــا بتواند به رتبه بعدی ارتقا پیدا کند. ایجاد 
قطب های آموزشــی از دیگر برنامه های اورژانس است؛ در 
این راســتا نیز در ۸ تا ۱۰ قطب کشــور مراکزی را تجهیز 

می کنیم تا تکنســین ها آموزش های الزم را ببینند. وی با 
اشاره به برنامه هوشمند سازی فرم های ماموریت اورژانس، 
هوشمندســازی فرم های ماموریت را از برنامه های اورژانس 
دانســت که در برخی از استان ها نیز فعال شده است و این 
میزان خطا را کاهش می دهد.رئیس اورژانس کشور با اشاره 
به ارج نهادن به اختراعات تکنسین ها گفت: کمیته ای برای 
بررســی اختراعات تکنســین های اورژانس نیز ایجاد شده 
اســت.  میعادفر درباره حوادث پرتلفات و حوادث ترافیکی 
ویژه افزود: توسعه اتوبوس آمبوالنس را نیز در برنامه داریم 
و  تالش می کنیم  ۲۵ اتوبوس آمبوالنس تا ســال آینده به 
ناوگان اضافه شود.وی به ترافیک در کالنشهرها اشاره کرد و 
گفت: یکی از مشکالت ما مدیریت زمان و موضوع ترافیک 
است. در این موضوع کالنشهرها از شهرهای محروم کشور 
محسوب می شوند که باید به وضعیت آن ها رسیدگی شود.

میعادفر با اشــاره به برگزاری مراســم اربعین اظهار کرد: 
پیش بینی ما این اســت برای سال آینده با افزایش سفرها 
مواجه باشــیم، بنابراین باید برنامه ریزی الزم برای افزایش 
زیرســاخت ها در مناطق مرتبط را داشــته باشــیم.رئیس 
اورژانس کشــور در ادامه در پاســخ به سواالت خبرنگاران 
دربــاره اینکه آیا ۲۷۰۰ نیرویی که قرار بود جذب اورژانس 
شــوند تا کمبود نیروی اورژانس جبران شود، جذب شده 
اند یا خیر؟ اظهار کرد: ســال گذشــته ســازمان اورژانس 
کشــور مجوز اســتخدام ۳ هزار و ۴۰۰ نفر را از ســازمان 
اســتخدامی گرفت، در واقع باید ۳ هــزار نفر به نیروهای 
قبلی اورژانس اضافه شود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. 
زمانی که ما مجوز اســتخدام می گیریــم در ابتدا نیروهای 
قراردادی و پیمانی تبدیل وضعیت می شــوند و بعد نیروی 
جدید جذب می شود، پس در اصل عدد ۳ هزار و ۴۰۰ نفر 

نیروی جدیدی به اورژانس اضافه نشده و ما همچنان کمبود 
نیرو داریم.میعادفر درباره مدت زمان رسیدن آمبوالنس ها 
به محل حادثه نیز گفت: اســتاندارد جهانی این اســت که 
در شــهرهای کوچک ۸ دقیقــه، در جاده ها ۱۵ دقیقه، در 
شــهرهای بــزرگ ۱۰ دقیقه و در کالنشــهرها ۱۲ دقیقه 
آمبوالنس به محل حادثه برسد.وی ادامه داد: در شهرهای 
کوچک به استاندارد جهانی رسیده ایم، در جاده هم مدت 
زمان رســیدن آمبوالنس ۱۴ دقیقه است و در کالنشهرها 
۱۲ اســت که برای کاهش این زمان باید اورژانس موتوری 
را توسعه دهیم.رئیس اورژانس کشور در خصوص مزاحمان 
تلفنی اورژانس نیز اظهار کرد: نســبت به ســال گذشته و 
حتی سالهای گذشــته مزاحم تلفنی های اورژانس کاهش 
چشــمگیری پیدا کرده اما به صفر هم نرسیده است. وی با 
اشاره به لزوم حذف پایگاه های کانکسی و کمک های خیرین 
در این زمینه تصریح کرد: بر اســاس برنامه ششــم در این 
زمینه دچار عقب ماندگی هســتیم که انتظار داریم در این 
زمینه به ما کمک شــود تا بتوانیم پایگاه های کانکســی را 
حذف کنیم تا خدمت ما توســعه پیدا کند. رئیس اورژانس 
کشــور در خصوص نوســازی ناوگان آمبوالنس نیز گفت: 
امیدواریم که بتوانیم در ســال جدید هــزار تا هزار و ۵۰۰ 
دســتگاه آمبوالنس جدید خریداری و به ناوگانمان اضافه 
کنیم. وی اظهار کرد: در حوزه اعتبارات اورژانس هوایی نیز 
نیاز به کمک دولت و مجلس است چرا که اورژانس هوایی 
در تمام نقاط دنیا هزینه بر اســت. درحالی که تفکر ما به 
سوی فرزندآوری اســت باید این بخش از اورژانس توسعه 
یابد تا مادران باردار را در مناطق صعب العبور بتوانیم کمک 
کنیم.وی با اشــاره به آسیب هایی که بعضا به تکنسین های 
اورژانس وارد می شــود نیز ادامه داد: طی چند روز گذشته 
چندین تهاجم به همکاران وارد شده و آسیب دیدند. در این 
خصوص نیز درخواســت داریم که قوانین بازدارنده  اعمال 
شود.میعادفر با بیان اینکه استفاده از داوطلبان تخصصی در 
دستور کارش است و اورژانس می تواند شرایطی داشته باشد 
کــه افراد متخصص به عنوان صدقه جاریه با این ســازمان 
همکاری داشــته باشند، گفت: این خدمات مقدس است و 
باید بتوانیم از این نیروها اســتفاده کنیم.میعادفر در پاسخ 
به ســوالی در خصوص ایجاد پایگاه هــای اورژانس در مترو 
نیز اظهار کرد: فوریت های پزشکی از جمله خدمات شهری 
محســوب می شود و تقاضا داریم شــهرداری تهران در این 
زمینه به اورژانس کمک کند. همینطور ســوله های بحران 
و پارک هــا در اختیار اورژانس اســت اما این میزان کفایت 
نمی کند. در این زمینه نشســتی با شهردار داشتیم و آن ها 
هم قــول دادند که یک برنامه چهارســاله را تدوین کنیم.
رئیس اورژانس کشور با اشاره به قانون بهره وری اظهار کرد: 
یکی از مطالبات اورژانــس اجرای قانون بهره وری بوده اما 
متاســفانه کمبود نیروی انسانی باعث شده است این قانون 

اجرا نشود.

رئیس اورژانس کشور خبر داد

وقوع۱۱۷حادثه اتوبوسی وفوت۶۴ نفردر ۸ ماه اول سال
هیچ سایت همسریابی در ایران مجوز فعالیت ندارد

نیروی انتظامی می گوید: فقط ســایت همدم مجاز و آن هم مجاز به همســان 
ســازی در بستر همسریابی در کشــور است.سرهنگ علی محمد رجبی رئیس 
مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: هیچ 
سایت همسریابی در کشور مجوز فعالیت ندارد.به گزارش رکنا، وی افزود: فقط 
ســایت و مجموعه همدم که آن هم یک سایت همسریابی نیست و یک سایت 
همسان گزینی است، مجاز به فعالیت در این زمینه است.سرهنگ رجبی تصریح 
کرد: پلیس فتا در حوزه فعالیت همسریابی به هیچ فرد یا گروهی مجوز نمی دهد 
چرا که متولی ومســئولیت این کار بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.این در 
حالی اســت که برخی از سایت ها با عنوان همسریابی اقدام به فعالیت می کنند 
و گردانندگان این ســایت ها در فضای مجازی نیز با راه اندازی کانال هایی اقدام 
به درج آگهی با مضمون معرفی گزینه ها از میان دختران و پســران برای ازدواج 

می کنند.

رسوایی در شهرداری تهران 
فردی که در سطح مناطق شــهرداری تهران اقدام به فساد مالی، واسطه گری 
و اخذ رشوه می کرد دســتگیر شد.در پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت های 
متعدد فردی متخلف در ســطح مناطق شهرداری تهران، شناسایی و برخورد با 
وی در دســتور کار حراســت کل قرار گرفت.به گزارش رکنا، فرد مذکور که در 
معاونت شهرســازی یکی از مناطق شاغل است، با سوء استفاده از جایگاه اداری 
خود، شهروندان و سازندگان ساختمانی را ترغیب به پرداخت وجه با عنوان هدیه 
پایان کار میکرد.درپی اثبات اتهامات وارده، موضوع در دستور کار حراست قرار 
گرفت و عوامل حراســت با انجام تحقیقــات الزم و هماهنگی با مراجع قضایی 
نسبت به دســتگیری وی اقدام کردند.در حال حاضر نامبرده جهت طی شدن 

ِسیر قانونی پرونده و برخورد الزم به دادگاه معرفی گردیده است.

یک کشته و ۱۱ مصدوم در تصادف زنجیره ای جاده 
دزفول به شوشتر

سخنگوی اورژانس کشور از کشته و مصدومیت ۱۲ نفر در یک تصادف زنجیره ای 
در جاده دزفول به شوشتر خبر داد.مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور در 
گفــت و گو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات ایــن حادثه گفت: یک مورد حادثه 
تصادف زنجیره ای در جاده دزفول به سمت شوشتر، سه راهی فضیلی در ساعت 
۶:۴۰ به ســامانه اورژانس کشــور اطالع داده می شود.سخنگوی اورژانس کشور 
خاطرنشان کرد: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده و ۱۱ نفر دیگر 

نیز مصدوم شده اند.

توقیف محموله ۵۰ تنی برنج در سواحل مکران
فرمانده پایگاه دریابانی چابهار از کشــف محموله ۵۰ تنی برنج قاچاق به ارزش 
۱۸ میلیارد ریال در ســواحل مکران خبر داد.بــه گزارش پایگاه خبری پلیس، 
ســرهنگ«محمد ورمزیار« با اعالم این خبر، بیان داشت: در راستای مبارزه بی 
امان با قاچــاق کاال، مرزبانان پایگاه دریابانی چابهار با اشــراف اطالعاتی حین 
کنترل تردد به ۲ دســتگاه خودروی باری مشــکوک و آنها رامتوقف کردند.وی 
افزود: مرزبانان در بازرســی از خودروها، ضمن دســتگیری ۲ قاچاقچی، موفق 
شدند۵۰ تن برنج قاچاق به ارزش ۱۸میلیارد ریال را کشف کنند.فرمانده پایگاه 
دریابانــی چابهار اظهار کرد: در این رابطه پرونده مقدماتی تشــکیل و محموله 

کشف شده جهت صدور دستورات الزم تحویل مراجع قضائی گردید.

هویج شیشه ای به ایران رسید
ســید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: در هفته گذشته ۳ کیلوگرم مواد 
مخدر شیشــه که به صورت ماهرانه ای در محموله ۳۲ کیلوگرمی هویج جاسازی 
شــده بود در مرز »دوغارون« توســط مربیان سگ  های موادیاب و یگان حفاظت 
گمرک کشف شــد.به گزارش رکنا، در گمرک »شهید رجایی« استان هرمزگان 
هم از  از ۶۰« تنور »که بنا بود از مسیر دریایی  به استرالیا ارسال شود ۶۰۰بسته 
مواد مخدر جدید )هر تنور ۱۰ بسته تقریبا یک کیلوگرمی( توسط کارکنان گمرک 
شــهید رجایی کشف و ضبط شــد و همکاران ما در گمرک مانع از رسیدن این 
محموله بزرگ به« استرالیا« شدند.در  شمال غرب کشور و در مرز« بازرگان«استان 
آذربایجان غربی  نیز ســه »گالن« حامل مواد مخدر »شیشه مایع شده« از یک 
کامیون، قبل از ورود به ترکیه توسط حراست و تیم های مبارزه با مواد مخدر گمرک 
بازرگان کشف و ضبط شد.یکی از مهمترین کشف های تیم مربیان سگ های مواد 
یاب و واحد های ایکس ری در هفته گذشــته، کشف ۱۸۱ کیلوگرم« هروئین« از 

یک کامیون گرجی در گمرک« آستارا »در استان گیالن بود.

دستگیری جویندگان گنج در رباط کریم
رئیس میراث فرهنگی رباط کریم از دستگیری جویندگان گنج در این شهرستان 
خبر داد و گفت: ۱۰ نفر از حفاران حین کار دســتگیر شده اند.حمید کریمی از 
دستگیری حفاران جستجوی گنج در رباط کریم خبر داد و اظهار داشت: شاید 
فکر کنید جویندگان گنج فقط برای فیلم ها اســت امــا در همین رباط کریم 
خودمان طی روز گذشته ۱۰ نفر در لباس جویندگان گنج و عتیقه دستگیر شده 
اند.به گزارش رکنا، کریمی گفت: حفاران که مجهز به دستگاه گنج یاب بودند در 
حین حفاری برای دستیابی به عتیقه در نزدیکی یک محوطه تاریخی دستگیر 
شدند.رئیس میراث فرهنگی رباط کریم بیان داشت: این حفاران تنها بر اساس 
یک خیال واهی برای رسیدن به گنج اقدام به حفاری چند تونل کرده بودند که 
توسط نیروهای پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.وی عنوان داشت: 
خوشبختانه حفاران به هیچ الیه تاریخی و باستانی دسترسی پیدا نکردند و تنها 

چند حفاری کورکورانه را برای یک طمع پوچ دنبال می کردند.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری دو نفر از 
مدیران سایت شــرط بندی ویژه دربی پایتخت که طی روز 
جاری برگزار خواهد شد خبر داد و گفت : مجرمان طی یک 
عملیات غافلگیرانه ظرف ۷۲ ســاعت بعد از راه اندازی این 
سایت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند .سرهنگ داود 
معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشــریح 
این خبر اظهار داشــت: در پی رصــد و پایش روزانه فضای 
مجازی توســط کارشناسان پلیس فتا در روزهای منتهی به 
دربی پایتخت یک ســایت شــرط بندی که ویژه شهرآورد 
پایتخت راه اندازی شــده بود ، مشاهده شد .به گزارش رکنا، 
این مقام انتظامــی ادامه داد : موضوع در دســتور کار قرار 
گرفت و کارآگاهان تیم مبارزه با قمار و شــرط بندی پلیس 

فتا پایتخت اقدامات تخصصــی خود را آغاز کردند و پس از 
بررسی های انجام شده مشخص شد تعداد دو نفر در خصوص 
راه اندازی و گرداندن این سایت شرط بندی فعالیت دارند و 
با وعده های فریبنده اقدام به کالهبرداری می کنند.وی افزود: 
کارشناســان این پلیس با بررسی های همه جانبه و اقدامات 
گســترده ســایبری و بهره گیری از روش های فنی و علمی 
موفق به شناســایی هر دو نفر در فضای مجازی شــدند و با 
محرز شدن هویت آنها برای پلیس،پس از تشریفات قضایی 
مجرمین در یکی از مناطق شرقی تهران بزرگ دستگیر و به 

همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.سرهنگ 
گودرزی اذعان داشت: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا به 
جرم خود اعتراف کرده و گفتند باتوجه به برگزاری مســابقه 
فوتبال تیم های پرسپولیس و استقالل یک سایت شرط بندی 
راه اندازی و با تبلیغات پر رنگ و لعاب و وعده میلیونر شدن 
یک شــبه حدود ۵ میلیارد ریال در مجمــوع کالهبرداری 
کردیم که توسط پلیس دســتگیر شدیم.این مقام سایبری 
خاطرنشــان کرد: در واقع سایت های شرط بندی به گونه ای 
طراحی شــده که در ابتدا افراد مبالغ کمی را برنده شــوند 

و همین شــیرینی بردهای اولیه سبب می شود که علی رغم 
باخت های بعدی و مستمر در مراحل بعدی باز به شرط بندی 
ادامه بدهند و در نتیجه عالوه بر زیان مالی مشکالت بزرگی 
چون مســائل روحی و خانوادگی نیز گریبان گیر آنها شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشــاره به اینکه آگاهی  بخشــی 
و پیشــگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت های 
پلیس فتا اســت، ، به شــهروندان توصیه کــرد: در صورت 
مشــاهده هرگونه مورد مشــکوک یا تهدید توسط مجرمان 
و اخــاذان اینترنتی، موضوع را در اولیــن فرصت به پلیس 
اطالع دهند و به صورت مســتمر برای مطالعه اخبار جرائم 
 ســایبری و مصونیت از شــگردهای مجرمانه  به وب سایت

www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

قوه قضائیه، از شناسایی و بازداشت ۱۹ عضو یک باند جعل 
اسناد رسمی توســط حفاظت و اطالعات دادگستری خبر 
داد.به گزارش رکنا، رئیس کل دادگســتری استان البرز، از 
شناســایی و بازداشت ۱۹ عضو یک باند جعل اسناد رسمی 
توسط حفاظت و اطالعات دادگستری خبر داد که به تنظیم 
اسناد صوری انتقال در قالب صلح نامه و وکالت نامه اقدام و 
با اسناد جدید امالک را به دیگران منتقل می کردند.فاضلی 
هریکندی ارزش این اراضــی را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعالم کرده اســت.متهمان پس از جعل ســند، امالک را به 
تنظیم وکالتنامه سریعاً به فروش می رساندند. این پرونده پس 
از اعالم جرم اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مبنی 
بر ارائه یک ســند دفترچه ای و برگه وکالتنامه و درخواست 
تک برگ نمودن این سند دفترچه ای به نام وکیل مندرج در 
سند وکالتنامه شــروع به رسیدگی شد.به گفته رئیس کل 
دادگستری استان البرز، پس از تردید اداره ثبت اسناد نسبت 
به جعلی بودن سند دفترچه ای، بازپرس شعبه دوم دادسرای 
ناحیه یک کرج دستور جلب وکیل مندرج در سند وکالتنامه 
را صادر نمود و با توجه به نوع جرم و احتمال جعل اســناد 
رسمی و تبانی جاعل با کارکنان دفاتر اسناد رسمی و ادارات 
ثبت اســناد و امالک با تالش مامورین حفاظت و اطالعات 
دادگستری کل استان، متهم در شهرستان فردیس در حین 
اخذ سند دیگری از اداره ثبت اسناد و امالک آن شهرستان 
شناسایی و بازداشت شد.پس از تحقیقات ابتدایی از متهم، 
مشخص می شود این فرد به صورت گسترده در سطح کشور 
خصوصاً در اســتان های البرز و تهران با همکاری تعدادی از 
کارکنان اداره ثبت اســناد و امالک و دفاتر اســناد رسمی 
اقدام به تهیه اســناد جعلی برای امالک بالصاحب، مجهول 
المالک و زمین هایی خالی از ســکنه می کرده اند و متهمان 
پس از جعل ســند، امالک را با تنظیم وکالتنامه سریعاً به 

فروش می رساندند.پس از صدور دستور و نیابت های قضایی 
و اقدامات اطالعاتی، سایر متهمین نیز جلب شدند؛ بازداشت 
متهمین متعدد با توجه به سرعت باالی انجام تحقیقات در 
حفاظت و اطالعات دادگستری استان البرز به نحوی بود که 

متهمان دیگر از بازداشت سایر متهمین مطلع نبودند.
در این باند جعل ســند، افراد مختلفی فعالیت داشته اند و 
جاعلین حرفه ای شبکه ای متشکل از افراد عادی و کارمندان 
ادارات ثبت اسناد و امالک، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی 
در سطح کشور تشکیل داده بودند.در یک مورد به سردفتر 
و یکی از کارمندان دفاتر اســناد رسمی، به جهت همکاری 
بــا باند جاعلین در تنظیم ســند غیرمنقول مجعول، مبلغ 
۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است یا در مورد دیگری، 
متهمــان با همکاری یکی از معاونین اداره ثبت و اســناد و 
امالک شهرســتان فردیس، قصد جعل و سندســازی برای 
ملکی در فردیس را داشــته اند و ۲۵ عدد ســکه تمام بهار 
آزادی هــم بــه وی داده بودند و مقرر بــوده پس از فروش 
ملک، یک میلیارد تومان دیگر به وی پرداخت کنند، ولی با 
ورود دادگستری استان، همه متهمان بازداشت شدند.ارزش 
امالک حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ بنابراین 
در گزارش، در هنگام بازداشت دو نفر از اعضای این باند جعل 
اسناد و تصاحب اموال مردم که کارمند ثبت احوال بوده اند، 
از این متهمان تعدادی مهر ژالتینی ثبت احوال های منطقه 
۱۵ تهران، اداره ثبت احوال تهران، اداره ثبت احوال اراک، به 
همراه گواهی فوت جعلی و صوری کشف شد.به گفته رئیس 
کل داگستری اســتان البرز، پالک های ثبتی که به صورت 
غیرقانونی توسط متهمین مورد سندسازی و انتقال مال غیر 
قرار گرفته بودند عمدتا در محدوده استان های تهران و البرز 
اســت، به عنوان نمونه به بخشــی از این امالک می توان به 
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۴۱ متر مربع در 

دهکــده فردیس، دو قطعه زمین هر کدام به متراژ ۱۰ هزار 
متر مربع و نیز دو پالک به مساحت ۲۳۶۳ متر مربع و ۶۷۵ 
متر مربع در ماهدشــت کرج، زمینی به مساحت ۵۰۰ متر 
مربع در ســعادت آباد تهران، اراضی متعددی به متراژ های 
۲۴۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۲۳۹۳ متر مربع در صفادشــت اســتان 
تهران، شــش دانگ زمینی به مســاحت ۵۰۰ متر مربع در 
ســعادت آباد تهران و باغ ویالیی به مساحت ۶۵۳ متر مربع 
در شهرستان شهریار استان تهران اشاره کرد و افزود ارزش 

این امالک حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
اعضای این شــبکه از روش های متعددی جهت شناسایی 
امالک مجهول المالــک، بالصاحب و یا امالکی که مالکین 
آنها در خارج از کشــور و یا در شــهرهای دیگر بودند و در 
مرحله بعد هم جهت سندسازی و انتقال امالک به اشخاص 
دیگر اســتفاده می کردند.متهمان جهت شناسایی امالک از 
روش هایی مانند تصرف زمین هــای خالی و بدون حفاظ و 

ایجاد مســتحدثاتی همچون دیوار کوتاه و امثال آن، برای 
اراضی محصور نیز سرقت در ورودی و یا تعویض قفل آن و 
نیز نصب تابلوی شهرداری یا ارگانهای دیگر و یا نصب پالک 
و قید مشخصات مالک غیرواقعی در اراضی جهت اطمینان 
از متــروک بودن امــالک و عدم مراجعه مالک اســتفاده 
می کردند و در مرحله بعد نیز ضمن تبانی با کارکنان اداراتی 
از قبیل ثبت اسناد و امالک و ثبت احوال و با پرداخت رشوه 
مشــخصات ملک و مالکین آن را تحصیــل نموده و در این 
مرحلــه نیز با روش هایی همچون جعل اســناد و یا تنظیم 
مبایعه نامه های جعلی و متعاقبا ارائه دادخواست حقوقی به 
دادگاه و اخذ حکم غیابی و در برخی از موارد نیز با قید شرط 
داوری در مبایعه نامه های جعلی و تعیین یکی از اعضای باند 
به عنوان داور و اخذ رای داوری به نفع خود و تقاضای اجرای 
آن، نســبت به تصاحب اموال مردم و انتقال آن به دیگران 

استفاده می کرد.

انهدام سایت شرط بندی قبل از دربی پایتخت

بازداشت ۱9 جاعل اسناد رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۴۳۱-۱۴۰۰/۰۸/۱۶ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمدجواد ضیاپور 
فرزند ابراهیم به شماره ملی ۲۶۶۸۹۳۷۱۲۴ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر مجتمع گل و گیاه )گلخانه( 
و ســاختمان اداری پروانه تاسیس  به مســاحت ۴۷۱۷/۶۵ متر مربع به شماره پالک ۱۰۵۲ فرعی مفروز و مجزی شده از 
پالک شــماره ۳۴ و ۳۵ متصل بهم فرعی از ۲ اصلی واقع در شــکالگوراب بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی محمدتقی 
هدی صفت محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 771مالف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۴۵۸۷-۱۴۰۰/۰۸/۲۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی احمد تاراس فرزند ناز 
به شــماره ملی ۲۶۶۸۸۰۰۶۱۷ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه و دوباب انباری به مساحت 
۱۳۲۵ متر مربع به شماره پالک ۸۰ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱ فرعی از ۲۳ اصلی واقع در کلفت بخش 
۲۴ گیالن از مالکیت رسمی ناز تاراس 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. 769مالف
تاریخانتشارنوبتاول:1400/09/14

تاریخانتشارنوبتدوم:1400/09/28

اعالم مفقودی
ســند مالکیت و ســند کمپانی پراید ۱۳۲ مدل ۱۳۸۹ رنگ 
نوک مدادی متالیک شماره موتور ۳۳۹۲۹۸۰ شماره شاسی  
s۱۴۲۲۲۸۹۱۴۳۸۰۹ شماره پالک  ایران ۶۲-۹۱۶ ص ۷۸ 
متعلق به مرجان توکلی ولیــک چالی مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

سرپرستثبتاسنادوامالکشهرستانفومن-شیرزادعزیزیجوکندان

سرپرستثبتاسنادوامالکشهرستانفومن-شیرزادعزیزیجوکندان
تاریخانتشارنوبتاول:1400/09/14
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/09/28

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۲۰۰۲۰۵۳-۱۴۰۰/۰۷/۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سکینه یحیی پور چوبری فرزند 
محمود شماره شناسنامه ۳۹۸۶ صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه و محوطه و باغ به 
مســاحت۲۰۵۶/۱۳ متر مربع که از این مقدار مساحت ۱۸۷۳/۰۳ متر مربع دارای کاربری مسکونی و مقدار مساحت ۶۶/۹۰ متر مربع در حد 
جنوبی و غربی در حریم نهر عمومی آب و مقدار مســاحت ۱۷۷/۲۶ متر مربع در حد شمالی در حریم راه عمومی قرار دارد پالک ۱۱۵۴ فرعی 
مجزی شــده از پالک ۶۲۸ بخش ۲۱ گیالن خریداری از مالکیت رســمی علی صفرنژاد )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی 

تقدیم دادخواست طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 743مالف
تاریخانتشارنوبتاول:1400/08/30
رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانشفت-ایرجحیدرپورتاریخانتشارنوبتدوم:1400/09/14

فرمانده انتظامی لرستان از دســتگیری سارق کیف قاپ 
تهــران و کشــف ۱۸ هــزار و ۲۰۰ دالر در شهرســتان 
رومشــکان خبر داد.ســردار یحیی الهی بیان کرد: درپی 
ارجــاع یک فقره نیابت قضائی از تهران مبنی بر یک فقره 
کیف قاپی و ســرقت ۱۸ هزار و ۲۰۰ دالر ازیک شهروند، 
موضــوع در دســتور کار ماموران قرار گرفــت.وی افزود: 

ماموران پلیس آگاهی رومشکان با همکاری پلیس تهران 
بزرگ با تشــکیل اکیپ ویژه و انجــام کارهای اطالعاتی 
و پلیســی سارق کیف قاپ را در ســطح  شهر رومشکان 
شناســایی و در عملیاتــی غافلگیرانــه در مخفیگاهــش 

دســتگیر کردند.فرمانده انتظامی استان، گفت: سارق در 
تحقیقات صورت گرفته برابر مســتندات و ادله پلیس به 
سرقت ۱۸ هزار و ۲۰۰ دالر اعتراف کرد.این مقام انتظامی 
با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دالرهای کشف شده را 

بیش از ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: سارق 
همراه پرونده تحویل پلیس تهران بزرگ شد.سردار الهی، 
با هشــدار به سارقان که هیچ نقطه امنی برای آنان وجود 
ندارد، به شــهروندان توصیه کــرد ضمن مراقبت از اموال 
و دارایی های خود، موارد مشــکوک را هر چه سریعتر به 

پلیس اطالع دهند.

دستگیری سارق دالرهای تهران

مخفیگاه مرد جوان که پس  از قتل همســرش در رشــت 
فرار کــرده و به عنوان میهمان راهی خانه یکی از اقوامش 
در تهران شــده بود خیلی زود لو رفت.عصر ۱۱ آذر، مرد 
جوانی هراســان به کالنتری ۱۳۲ نبرد رفت و گفت: روز 
چهارشنبه ۱۰ آذر مطلع شــدم که یکی از اقوام همسرم 
به نام شــاهین در درگیری با همسرش او را در شهرستان 

رشت به قتل رسانده و از محل متواری شده است.
امروز متوجه شدم که شاهین میهمان خانه مادر زنم است.
بــه  گزارش رکنا، بــا این خبر موضوع از ســوی مأموران 

کالنتری ۱۳۲ نبرد به بازپرس محمد جواد شفیعی اعالم 
شد.

با اعالم این خبر، برای مشــخص شدن ادعای مرد جوان، 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران، در اســتعالم از 
پلیس جنایی گیالن، پی بردند که شاهین همسرش را به 

قتل رسانده و پس  از آن متواری شده است.
با تأییــد این خبر از ســوی تیم جنایی اســتان گیالن، 
کارآگاهــان پلیس راهی مخفیگاه قاتل فراری شــدند. اما 
مرد جوان با همان چاقویی که همسرش را به قتل رسانده 

بود به مأموران حمله کرد تا راهی برای فرار پیدا کند ولی 
موفق نشــد و دقایقی بعد قاتل ۴۰ ساله دستبند به دست 

به اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد.
بدیــن ترتیب متهم در تحقیقات اولیه به قتل همســرش 
به خاطر اختالفات خانوادگی اعتراف کرد. باتوجه به اینکه 
جنایت در تهران واقع نشــده بود به دستور بازپرس شعبه 
پنجم دادســرای امور جنایی تهــران، قرار عدم صالحیت 
صادر و به زودی متهــم جوان برای ادامه تحقیقات راهی 

گیالن خواهد شد.

قاتل رشتی بعد از کشتن همسرش به میهمانی در تهران رفت


