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رئیس پلیس فتا تهران نســبت به کالهبــرداری مجرمان 
ســایبری در آستانه فرا رســیدن شب یلدا هشــدار داد. 
ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی در گفتگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار کرد: گاهی دیده شده که پیام هایی 
حاوی لینک های ناشــناس با عناویــن مختلف تبریک و یا 
تسلیت مناســبت های خاص از جمله شــب یلدا و... برای 
کاربران ارســال شده و از آنان خواسته می شود با کلیک بر 
روی لینک مذکور پیام را مشــاهده کنند.وی افزود: برخی 
از این پیام ها شامل تصاویر متحرک است، اما ممکن است 
سودجویان با ایجاد لینک های آلوده به بدافزار، تلفن همراه 
یــا رایانه را آلوده و به تمامی اطالعات محرمانه و خصوصی 
شهروندان دسترسی پیدا کنند.سرهنگ گودرزی ادامه داد: 
کاربران از بازکردن هر نوع لینک ناشناسی خودداری کنند.
وی به فرصت طلبی مجرمــان درخصوص کالهبرداری از 
شهروندان در پوشش تخفیف های شب یلدا از جمله بسته 
اینترنت و قرعه کشی اشاره کرد و گفت: افراد سودجو برخی 
از کاال ها و یا خدمات مرتبط با شب یلدا را با قیمتی بسیار 
پایین آگهی کرده و تحــت عناوین مختلف از جمله حراج 
ویژه یلدا از شهروندان کالهبرداری می کنند.وی افزود: الزم 
اســت کاربران حتما از سایت های معتبر و مجاز خریداری 
کنند و در صورت سفارش کاال تسویه حساب را در محل و 
پس از رویت و اطمینان از اصالت کاالی سفارش داده شده 
انجام دهند.رئیس پلیس فتا تهران تصریح کرد: در مواردی 
دیده شــده که کالهبرداران و افراد سودجو به بهانه برنده 
شدن در قرعه کشی، فروش بســته اینترنت ویژه، تخفیف 
و ... از اطالعــات کارت بانکی و اطالعــات هویتی کاربران 
سوءاســتفاده می کنند که الزم است شهروندان هوشیاری 

داشته باشــند و به هیچ عنوان فریب تبلیغات و وعده های 
دروغین فضای مجازی را نخورند. به گفته سرهنگ گودرزی 
هرنوع تخفیفی باید از ســوی اپراتور هــای تلفن همراه یا 
شــرکت های خدمات دهنده اینترنت ارائه شــود، باید در 

سایت آن ها یا رسانه های رسمی اطالع رسانی شده باشد.
رئیس پلیس فتا تهران همچنین از شناسایی و دستگیری 
یک کالهبردار اینترنتی خبر داد که با استفاده از یک همراه 
بانک جعلــی اقدام به کالهبرداری از شــهروندان می کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا، ســرهنگ داود 

معظمــی گودرزی رئیــس پلیس فتا تهــران بزرگ اظهار 
کرد: در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر برداشت 
غیرمجاز ۵۰ میلیون تومان از حســابش، پرونده ای در این 
زمینه تشــکیل و موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت 

قرار گرفت.
وی افــزود: شــاکی در اظهاراتش عنوان کــرد برای نصب 
نرم افزار همراه بانک به روزرســانی شــده یکی از بانک های 
رسمی کشور در موتور جستجوگر گوگل اقدام به جست وجو 
کرده و پس از مشــاهده و دانلــود اولین لینک نرم افزار که 

مشــابه نرم افزار اصلی بانک بوده، به صورت نا آگاه نرم افزار 
مخــرب را بر روی تلفن همراه خود نصــب کرده و در دام 
سارقان اینترنتی گرفتارشده است.سرهنگ گودرزی با اشاره 
به اینکه کارشناســان پلیس فتا پس از بررســی اظهارات 
مالباخته تحقیقات خود را آغــاز کردند بیان کرد: موضوع 
در دســتور کار قرار گرفت و تحقیقات پرونده آغاز شــد و 
متخصصــان پلیس فتا با بهره گیــری از روش های علمی 
و بکارگیــری اقدامــات فنی مجرم را شناســایی و متوجه 
شــدند افراد زیادی توسط این شیاد مورد کالهبرداری قرار 

گرفته اند.
وی افزود: پس از به دســت آمــدن اطالعات هویتی مجرم 
بــرای پلیس و پس از تشــریفات قضایــی متهم در محل 
اختفای خود در یکی از مناطق شمالی تهران دستگیر و به 
همراه تجهیزات الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد.رئیس 
پلیس فتا تهران تصریح کرد: این کالهبردار اینترنتی پس 
از حضــور در پلیس فتا پایتخت و مواجهه با ادله دیجیتال 
موجود در پرونده اظهار داشــت یک نرم افزار جعلی شبیه 
همراه بانک اصلی طراحی کــردم و با این روش از بیش از 
۲۱ نفر از شهروندان با ارزش مالی حدود یک میلیارد تومان 

کالهبرداری کردم.
وی افزود: با توجه به شیوه های گوناگون و نوین کالهبرداران 
و ســارقان اینترنتی در انجام اعمال مجرمانه و خرابکارانه 
خود هم وطنان به این موضوع توجه داشته باشند که دانلود 
نرم افزار همراه بانک را تنها از سایت اصلی بانک انجام دهند 
و به هیچ وجه برای خرید شارژ، انتقال وجه، دانلود نرم افزار 
بانکی یا هرگونه تراکنش مالی از جست وجو در سایت گوگل 

یا سایر موتور های جست وجوگر استفاده نکنند.

3 قاچاقچی حرفه ای با 61 کیلوگرم شیشه کالهبرداری مجرمان سایبری به بهانه شب یلدا
در دام پلیس

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دســتگیری 3 قاچاقچی 
موادمخدر و کشف 6۱کیلو گرم مواد مخدر صنعتی شیشه در جنوب تهران 
خبر داد.  ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند در بیان این خبر اظهار داشــت: 
در راســتای تداوم اجــرای طرح های قاطع و مبارزه بی امان با ســوداگران 
مرگ، ماموران عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با تالش اطالعاتی 
از دپــوی و توزیــع یک محموله مواد مخدر صنعتی که از مرزهای شــرقی 
وارد کشور شــده مطلع شــدند.به گزارش رکنا، وی افزود: ماموران پلیس 
با رصد و اشــراف اطالعاتی محل دپوی مواد مخدر را در یکی از محله های 
جنوب تهران شناســایی و با هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه 
3 سوداگرمرگ را دستگیر کردند.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با 
بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان 6۱ کیلو گرم مواد مخدر صنعتی 
از نوع شیشــه کشف شــد، بیان داشت: متهمان برای ســیر مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضائی شدند.

دستگیری سارقان سابقه دار در ولنجک
رئیس کالنتری ۱63 ولنجک از دستگیری سارقان سابقه دار منزل در شمال 
تهران خبر داد.به گزارش میزان، سرهنگ علی قاسمی، رئیس کالنتری ۱63 
ولنجک گفت: ماموران کالنتری ۱6۴ ولنجک درحال گشــت زنی بودند که 
دو مرد الغر اندام را هنگام سرقت از انباری یک منزل مشاهده کردند و وارد 
عمل شــدند. وی با بیان اینکه ابزار ســرقت و تخریب درب انباری در محل 
مشهود بود، عنوان کرد: از این رو ماموران اقدام به دستگیری سارقان کردند 
و سارقان با مشاهده ماموران با سالح سرد به سمت آنان حمله کردند که با 
اقتدار ماموران سارقان دستگیر و به کالنتری منتقل شدند.سرهنگ قاسمی 
تصریح کرد: سارقان ســابقه دار پس از انتقال به کالنتری در بازجویی ها به 
جرم خود مبنی بر سرقت از اماکن خصوصی در شمال تهران اعتراف کردند.

رئیس کالنتری ۱63 ولنجک با بیان اینکه ســارقان از شگرد تخریب درب و 
اســتفاده از کلید های مختلف وارد منازل ویالیی و فاقد درب های استاندارد 
می شــدند،گفت: پرونده سارقان برای ســیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 

ارسال شد.

زمینگیری سارقان مسلح در میرداماد 
سارقان مسلح دســتگیر در خیابان میرداماد دستگیر شــدند.به گزارش رکنا، 
رهگذران و کسبه خیابان میرداماد درپی دستگیری ۲ سارق موبایل قاپ توسط 
ماموران از پلیس تهران تشکر کردند.7 آذرماه امسال،با وقوع سرقت های موبایل 
قاپی در خیابان شــریعتی موضوع رســیدگی به پرونده در دستور کار ماموران 
پلیس قرار گرفت.ماموران پلیس با بازبینی دوربین های مداربســته و تحقیقات 
محلی ۲ سرنشــین یک موتورســیکلت قرمز زنگ را به عنوان سارق شناسایی 
کردند. ماموران پلیس با افزایش گشت شبانه روزی سارقان را هنگام موبایل قاپی 
در خیابان شریعتی مشاهده کردند و وارد عمل شدند. متهمان پس از مشاهده 
پلیــس بالفاصله پا به فرار گذاشــتند که ماموران پــس از یک تعقیب و گریز 
طوالنی با شلیک تیرهوایی هوایی سارقان را زمینگیر کردند.ماموران پلیس در 
حین عملیات دستگیری متهمان، آنها را در حالی که مسلح بودند و قصد داشتند 
بــا قمه به طرف مأموران حمله کنند دســتگیر و به اداره پلیس منتقل کردند. 
سارقان پس از انتقال به اداره پلیس در بازجویی ها به جرم خود مبنی بر موبایل 
قاپی از شهروندان در مرکز تهران اعتراف کردند.بنابراین گزارش، پرونده سارقان 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

تصادف مرگبار دانگ فنگ در بزرگراه مدرس
رئیس اداره تصادفات پلیــس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از مرگ دو 
تن در تصادفات بامدادی دیروز پایتخت خبر داد.ســرهنگ احسان مومنی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره مهم ترین حوادث رانندگی رخ داده در پایتخت 
گفت: حوالی ســاعت ۱:۴۰ بامداد دیروز یک دستگاه سواری دانگ فنگ در 
حال حرکت در مســیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس بود که در محدوده 
خیابان مطهری ناگهان از مســیر خود منحرف شده و با جدول های کناری 
بزرگراه برخورد کرد. وی با بیان اینکه در ادامه خودروی ســواری با چندین 
اصله درخت برخورد کرد، گفت: این خودرو پس از شکستن درختان با پایه 
ســتون تابلو هدایت مسیر برخورد کرده و متوقف شد.رئیس اداره تصادفات 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به حضور ماموران پلیس و 
امدادگران در محل گفت: متاسفانه بر اثر شدت ضربه وارده راننده که فردی 
حدوداً ۲۰ ساله بود به تایید عوامل امدادی در دم جان خود را از دست داد. 
سرنشــین دیگر این خودرو نیز در حالی که دچار آسیب دیدگی شده بود از 
سوی عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد. مومنی علت وقوع این حادثه 
را ناتوانی راننده ســواری دانگ فنگ در کنترل وسیله نقلیه به علت تخطی 

از سرعت مطمئنه اعالم کرد.
وی همچنین از حادثه ای دیگر از ســاعت 6:۵۰ بامــداد دیروز در بزرگراه 
شــهید همدانی خبر داد و گفت: یک دستگاه سواری پژو در مسیر غرب به 
شرق این بزرگراه در حال حرکت بود که ناگهان دچار نقص فنی شده و در 
حاشیه بزرگراه متوقف شد. رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ با بیان اینکه راننده ســواری پژو هیــچ یک از عالئم ایمنی را 
در محدوده توقف خودرو قرار نداده بود، گفت: در همین حین یکدســتگاه 
ســواری پراید با قسمت عقب این خودرو برخورد کرد. متاسفانه در پی این 
حادثه راننده ســواری پژو که فردی حدودا ۴6 ساله و در حال تعمیر وسیله 

نقلیه بود در دم جان خود را از دست داد.

اخبار کوتاه

پســر جوانی که به دنبال اختالف خانوادگی خواهرش را به 
قتل رسانده بود در شــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز 
پای میز محاکمه ایســتاد.به گزارش رکنا، رسیدگی به این 
پرونده جنایی از ۱9 فروردین پارســال درپی اعالم گزارش 
مرگ مشکوک دختر جوانی به نام سارا در چهار باغ کرج به 
پلیس آگاهی استان البرز شروع شد.در این میان کارآگاهان 
با شناســایی خانواده مقتول به تحقیــق از آنها پرداختند.
به دنبال تناقض گویی های اعضای خانواده و آثار جراحتی که 
روی صورت بــرادر مقتول بود ظن پلیس به اینکه جنایتی 
خانوادگی رخ داده است بیشتر شد.برادر مقتول که بنیامین 
نام داشــت و ۲7 ســاله بود در ادامه بازجویی های جنایی 

سرانجام لب به اعتراف گشود و پرده از راز جنایتش برداشت.
وی در اعتراف هایش گفت: چند وقتی بود که خواهرم معتاد 
شــده بود و بعد از ترک خانــواده در خانه مجردی زندگی 
می کرد پدرم بشــدت از او عصبی شده بود هرچقدر تالش 
کردیم خواهرم ســر به راه شود نشد آنقدر بحث و مشاجره 
در خانواده بر ســر این موضوع زیاد شــده بود که من دیگر 
نمی دانستم چه کار کنم تا اینکه رفتم سراغ خواهرم و با او 
درگیر شدم بعد او را با دستانم خفه کردم. بعد به خانه پدرم 

برگشتم و موضوع را گفتم و تصمیم گرفتیم این جنایت را 
مخفــی کنیم.این متهم پس از اعتــراف، به اتهام قتل عمد 
به دادســرا منتقل شــد پس از تکمیل پرونده چون پدر و 
مادر مقتول اعالم شکایت نکردند متهم با قید ضمانت آزاد 
بود.در بررسی ســوابق متهم مشخص شد او مدتی قبل به 
اتهام ســرقت محکوم به زندان شده بود که در زمان آزادی 
مشروط مرتکب این جنایت شــد.این پرونده قتل سرانجام 
صبح دیروز روی میز قضات شعبه اول دادگاه کیفری استان 

البرز قرار گرفت.در ابتدای جلســه دادگاه نماینده دادستان 
متن کیفرخواست را خواند سپس پدرو مادر مقتول بار دیگر 
گفتند از پسرشان شــکایتی ندارند. متهم نیز در حالی که 
اظهار ندامت و پشیمانی می کرد گفت: رفتار خواهرم باعث 
عذاب همه ما شــده بود من دیگر از جرو بحث های مدام بر 
سر خواهرم خسته شده بودم هروقت خانه بودم پدرو مادرم 
بر ســر این ماجرا باهم مشــاجره داشتند خواهرم هم قصد 
نداشــت اعتیادش را کنار بگذارد این مسأله مرا بشدت آزار 
می داد تا اینکه آن اتفاق تلخ افتاد.پس از پایان اظهارات متهم 
رئیس دادگاه ختم جلسه را اعالم کرد و بدین ترتیب قضات 

دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

ســرکالنتر هفتم پلیس پیشــگیری پایتخت از دستگیری 
سارق موتورسیکلت در گشــت زنی های انتظامی خبر داد.
ســرهنگ امیر هوشــنگ امیری  بیان داشــت : ساعت ۵ 
عصر ۱3 آذر ماه ماموران کالنتــری ۱۱7 جوادیه در حال 

گشــت زنی در محدوده خیابان »غفاری« بودند که به یک 
موتورسوار مشکوک و مراقبت های ویژه از وی را آغاز کردند.
به گزارش رکنا، وی عنوان کرد: موتورســوار با مشــاهده 
گشت انتظامی پلیس به سرعت از محل متواری و عملیات 

مهار متهم آغاز شد و ماموران موفق شدند در یک عملیات 
تعقیب و گریز، موتورسیکلت را متوقف و متهم را دستگیر 
کنند.سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران ابراز داشت: در 
تحقیقات اولیه مشخص شد که موتورسیکلت سرقتی بوده و 

سابقه ثبت دارد و متهم که چاره ای جز به اعتراف نداشت 
به سرقت موتورسیکلت معترف شد.این مقام انتظام اضافه 
کرد: متهم به مرجع قضائی معرفی و تحقیقات پلیسی برای 

کشف جزئیات پرونده و سایر جرائم احتمالی ادامه دارد.

دختر جوان به دست برادر غیرتی اش کشته شد 

بازداشت سارق موتورسیکلت ها در تعقیب و گریز پلیسی

رئیــس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهــران بزرگ از 
دســتگیری ۲ســارق مغازه کــه ۱۵ تن برنــج را از 
فروشگاهی در شمال تهران در چندین مرحله سرقت 

کرده بودند، خبر داد.
ســرهنگ کارآگاه قاسم دســتخال بیان داشت: یکم 
شهریور ماه شــهروندی به پایگاه سوم پلیس آگاهی 
تهران مراجعه و اظهار داشت از انبار فروشگاهش ۱۵ 

تن برنج به ارزش 6 میلیارد ریال سرقت شده است.
به گزارش رکنا، وی عنوان کرد: بررســی های پلیسی 
نشــان از این داشت یکی از مشــتریان فروشگاه به 
دفعات مختلف بــدون اینکه به صندوق مشــتریان 
مراجعه کند، تعدادی کیسه برنج را بدون اخذ فاکتور 

خرید، از فروشــگاه خارج کرده اســت.رئیس پایگاه 
ســوم پلیس آگاهی با بیان اینکه در شــاخه دیگری 
از تحقیقات پلیسی به دســت آمد متهم با همکاری 
مســئول کنترل خروج کیسه های برنج را خارج کرده 
است، تصریح کرد: پس از هماهنگی های قضائی متهم 
در محل کارش دســتگیر و در همان پی جویی های 
انتظامی به بزه انتســابی با همکاری یکی از مشتریان 

فروشگاه اعتراف کرد.
این مقام انتظامی بیان داشــت: در شاخه دیگری از 
بررسی های پلیسی به دســت آمد متهمان برنج های 
مسروقه را به یک انبارمنتقل و به ازای آن به انبار دار 

مبالغی را پرداخت کرده اند. 

رئیــس پلیس فتــا اســتان گلســتان در خصوص 
سوءاســتفاده از شــهروندان بــه روش درج آگهــی 
دروغین اســتخدام و کاریابی در ســایت های دیوار و 
شیپور خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ ابراهیم پرسا 
گفت: افزایش روزافزون اســتفاده کنندگان از فضای 
مجازی و ســایت های خرید و فروش، این فرصت را 
به ســودجویان داده است تا بتوانند در بستر اینترنت 
اعمــال مجرمانه خود را به ثمر رســانده و از کاربران 

اینترنت کالهبرداری کنند.
وی افــزود: کالهبرداران با درج و انتشــار آگهی های 
تبلیغاتی با عنوان استخدام و کاریابی در شرکت ها و 
مراکز دولتی در سایت های درج آگهی مانند سایتهای 

دیوار و شــیپور و بعد از جلب نظر شهروندان، مبالغی 
را به عنــوان هزینه ثبت نام از آنهــا اخذ کرده و پس 
از دریافــت وجه، دیگر پاســخگو نیســتند و با این 
روش از آنان کالهبرداری می کنند.ســرهنگ پرسا به 
شــهروندان توصیه کرد: در صورت مواجهه با چنین 
تبلیغاتــی، قبل از واریز هرگونه وجــه ابتدا آدرس و 
مجوز شرکت استخدام کننده و هویت انتشار دهنده 
آگهی بررســی و پس از اطمینــان از صحت موضوع 
اقدام کنند. این مقام انتظامی اضافه کرد:شــهروندان 
در صورت مشــاهده موارد مجرمانه در فضای مجازی 
می توانند با کارشناســان پلیس فتا با شــماره تماس 
۰963۸۰ مرکز فوریت های سایبری در میان بگذارند.

کالهبرداری به روش درج آگهی کاریابی و استخدامبازداشت دزدان 15 تن برنج در پایتخت

اعالم مفقودی 
برگ ســبز، سند کمپانی و برگ تاییدیه  نقل و انتقال خودرو  
پرایــد جی ال ایکس آی مدل ۱3۸7 رنگ نقره ای – متالیک 
  S ۱۴۱۲۲۸773۱۸77 شماره موتور  ۲36۴9۱۸ شماره شاسی
شماره پالک ایران ۸6-۲۱9ج ۴6 متعلق به علی اکبر طاهریان 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

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

برابــر رای شــماره ۱۴۰۰6۰3۱۸۰۰3۰۰۵۰۱۵-۱۴۰۰/۰9/۰3 هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی هادی میرزائی فرزند همت اله  به 
شــماره ملی ۲66۸7۲۵96۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب ساختمان نیمه ساخت به مساحت ۴۵7/۵۰ 
متر مربع به شماره پالک ۱69 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۱9 فرعی از ۸7 اصلی واقع در پامسار بخش ۲۴ گیالن 
از مالکیت رسمی علی میرزائی پامساری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته 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 ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 780
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/30

اعالم مفقودی 
 بــرگ ســبز پرایــد ۱۱۱ بــه شــماره انتظامــی
 M۱3 /63۱۵۴۸7 796ج 3۱ایران ۸6 و به شــماره
 NAS۴3۱۱۰۰k۱۰6۸66۴  و به شماره شناسایی
به نام محمد قدیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱۸۰۰3۰۰۴7۵6 و ۱۴۰۰6۰3۱۸۰۰3۰۰۴7۵۵-۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان: ۱- نوراله نوری نیا 
فرزند حبیب اله به شــماره ملی ۲66۸6۱9۰۸۴ ۲- کامران فلکی خلیل سرائی فرزند سیاوش به شماره ملی ۲6696۱۲۴۰7  مشاعا و 
بالســویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت ۱۰۰۰متر مربع به شماره پالک ۲3۲7 فرعی مفروز 
و مجزی شــده از پالک شــماره ۱۲7 فرعی از 6 اصلی واقع در گشت بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی علی اکبر غنیمی گشتی 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 تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تســلیم 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. م الف 782
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/30

شیرزاد عزیزی جوکندان- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

شیرزاد عزیزی جوکندان- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

سرکالنتر هشــتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
ســارق موبایل قاپ در جنوب تهران خبر داد.ســرهنگ 
حســین مافی اظهار داشت: با وقوع ســرقت های متوالی 
موبایل قاپی در جنوب تهران موضوع رسیدگی به پرونده 

در دستور کار ماموران کالنتری ۱۱۵ رازی قرار گرفت.
بــه گزارش رکنا، ســرهنگ حســین مافی افــزود: بنابر 
حساسیت موضوع ماموران کالنتری با رصدهای اطالعاتی 
و بازبینی دوربین های مداربســته مخفیگاه ســارق حرفه 
ای را شناســایی کردند.سرکالنتر هشتم پلیس پیشگیری 

تهران تصریح کرد:مامــوران کالنتری پس از دریافت این 
اطالعات مهم با هماهنگــی مقام قضائی در یک عملیات 
منسجم سارق سابقه دار و تحت تعقیب را دستگیر کردند.
این مقام انتظامی عنوان کرد: ســارق پــس از انتقال به 
کالنتری در بازجویی ها به ۲9 فقره ســرقت موبایل قاپی 
در جنوب تهران اعتراف کرد. مافی در پایان با بیان اینکه 
تا کنون ۱۴ نفر از مال باختگان سارق را شناسایی کردند، 
گفــت: پرونده متهم جهت ســیرمراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شد.

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت انهدام باند تولید دارو 
گیاهی و غیر قانونی در شــرق تهران خبر داد.ســرهنگ  
محمدقاســم طرهانی  گفــت: با رصد هــای اطالعاتی و 
اقدامات فنی ماموران کالنتری ۱6۴ حکیمیه تهرانپارس 
فعالیــت یک بانــد درخصوص تولیــد دارو گیاهی و غیر 

قانونی در شرق تهران کشف شد.
به گــزارش رکنا، وی افــزود: مامــوران کالنتری پس از 
دریافــت این اطالعات مهم با کســب مجــوز قضائی به 
محل مذکور اعزام شــدند و در یک عملیات پلیســی ۵ 

متهم را در این خصوص دســتگیر کردند.جانشین پلیس 
پیشــگیری تهران تصریح کرد: در بازرسی از محل مذکور 
مقدار زیادی شــامپو و قرص و شربت های غیر بهداشتی 
و غیرمجاز کشف شــد و متهمان در بازجویی ها صراحتا 
به جرم خود اعتــراف کردند.وی افــزود: روند تحقیقات 
نشــان داد متهمان داروهای گیاهی غیرمجاز را در بسته 
بندی های شــکیل با عنوان داروهای گیاهی در بازار و در 
عطاریها عرضه می کردند.طرهانــی در پایان گفت: محل 

مورد نظر پلمب شد.

بازداشت 5 فروشنده داروهای غیرمجاز در تهرانبازداشت دزدان موبایل قاپ جنوب تهران در پاتک پلیس

رئیس مرکز اجراییــات پلیس راهور ناجا گفت: 
راننــدگان فقط تا 3۰ دی ســال جاری مهلت 
دارند جریمه های معوقه خــود را پرداخت و از 
طرح بخشودگی جرایم دیر کرد استفاده کنند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،ســرهنگ 
محمدحسن ابراهیم پور رئیس مرکز اجراییات 
پلیــس راهور ناجا گفت: راننــدگان فقط تا 3۰ 
دی سال جاری مهلت دارند جریمه های معوقه 
خــود را پرداخت و از طرح بخشــودگی جرایم 

دیــر کرد اســتفاده کنند.وی افزود: امســال با 
پیشــنهاد نیروی انتظامــی و تصویب مجلس 
شــورای اســالمی، جریمه دو برابری ناشی از 
دیرکرد پرداخت جرایم رانندگی در ســال های 
۱399 و قبل آن در ســال ۱۴۰۰ بخشیده شد 
و رانندگان تا ســی ام دی ســال ۱۴۰۰ مهلت 
دارند جریمه های معوقه خــود را پرداخت و از 
طرح بخشــودگی جرایم دیرکرد استفاده کنند.

وی تاکید کرد: رانندگان برای بهره مندی از این 

بخشــودگی باید اصل جریمه خود را تا پیش از 
پایان دی ماه پرداخت کنند و در غیر این صورت 
دو برابــری جرائم به قوت خود باقی خواهد بود.

رئیس مرکز اجرائیــات پلیس راهور ناجا درباره 
روش مناســب و بهینه بــرای پرداخت جرائم 
رانندگی توضیح داد: رانندگان می توانند با نصب 
اپلیکیشــن »پلیس من« بر روی گوشی همراه 
خود نســبت به استعالم و پرداخت و همچنین 
بهره مندی از سایر خدمات پلیس راهور استفاده 

نمایند.ســرهنگ ابراهیــم پور گفــت: بهترین 
درگاه برای پرداخــت جرائم رانندگی به غیر از 
اپلیکیشن »پلیس من« اســتفاده از درگاه های 
بانکی است.وی به رانندگان توصیه کرد، به غیر 

از درگاه های بانکی و اپلیکیشن »پلیس من« از 
هیچ اپلیکیشن یا سایت دیگری برای پرداخت 
جرائم اســتفاده نکنند و حتی المقدور پرداخت 

جرائم خود را به روز های پایانی موکول نکنند.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور خبر داد

پایان دی ماه، آخرین مهلت پرداخت جرایم رانندگی با تخفیف

رئیــس پلیس راهــور تهران بــزرگ توضیحاتــی درباره 
ادامه فعالیت نمایشــگاه بین المللی ارائــه کرد.به گزارش 
خبرنگار ایلنا، ســردار محمد حســین حمیــدی رئیس 
پلیس راهور تهران بزرگ درباره ادامه فعالیت نمایشــگاه 
بین المللی گفت: مشــکل از آنجایی شــروع شد که بدون 
هماهنگی و بدون رعایت مالحظات ترافیکی نمایشگاه در 
مجموعه نمایشــگاهی بین المللی برگزار شد و به تذکرات 
و اخطارهای پلیس توجه نشــد.وی با بیان اینکه روز یک 

شنبه جلوی فعالیت نمایشگاه گرفته شد، خاطرنشان کرد: 
رسما کار نمایشگاه مختل شد اما با توجه به پیگیری هایی 
که از همان لحظه اعمال محدودیت صورت گرفت با حضور 
مسئوالن وزارت صمت در ستاد راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ مجاب شــدند که این عدم هماهنگی از ســوی آنها 

بوده است و باید از قبل هماهنگ می کردند.
رئیس پلیــس راهور تهران بزرگ خاطرنشــان کرد: عدم 
هماهنگی از طرف آن ها بوده و باید نقطه نظرات ترافیکی 

را رعایت می کردند. باید از قبل برای برگزاری نمایشــگاه 
هماهنگ می کردند.

بــرای برنامه کوتاه مدت باید رعایت ضوابط ابالغ شــده و 
در دراز مدت انتقال مجموعه را به شــهرآفتاب در دستور 
کار خــود قرار می دادند.ســردار حمیــدی تصریح کرد: با 
صحبت هایــی که بین ما و مســئوالن وزارت صمت انجام 
شد قرار شد ادامه کار نمایشــگاه طی دو روز آینده تداوم 
داشته باشد و محدودیت رفع شود. ترافیک برای بعدازظهر 

پاسخگو نبود و امروز با تعهدات دادند که ساعت نمایشگاه 
تغییر کرد و در ساعت اوج ترافیک نمایشگاه تعطیل است، 
نمایشــگاه عمدتا از صبح یعنی ساعت 9 تا 3 عصر برقرار 

است.
وی ادامــه داد: بــا توجه بــه اینکه 7۰۰ شــرکت داخلی 
و خارجی در این نمایشــگاه حضور داشــتند محدودیت 
برگزاری نمایشگاه برداشته اشــت اما برای عصر که پیک 

ترافیک است نمایشگاه اجازه فعالیت ندارد.

توضیحات رئیس پلیس راهور تهران درباره ادامه فعالیت نمایشگاه بین المللی

فرمانده انتظامی شهرســتان جم گفــت: دو نفر از اعضای 
باند جاعالن اسکناس های تقلبی در این شهرستان دستگیر 

شدند.
سرهنگ سید علی مهدیان اظهار کرد: در پی گزارشاتی در 
خصوص جعل اسکناس در شهرستان جم،موضوع بصورت 
ویژه در دســتور کار ماموران پلیس شهرســتان جم قرار 

گرفت.
بــه گزارش رکنــا، وی تصریح کــرد: با رصــد و اقدامات 

اطالعاتی مامورین کالنتری ۱۱ والیت با همکاری مامورین 
پلیس آگاهی شهرستان دو نفر از اعضای باند جاعلین فعال 
در جعل اسکناس، شناسایی و پس از کسب دستور قضایی 
در بازرســی از منــزل آنها، مبلغ یک میلیاردو ششــصدو 
هشتاد میلیون ریال )معادل ۱6۸ میلیون تومان( اسکناس 

جعلی کشف و متهمین دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان جم در ادامه گفت: متهمین در 
تحقیقات بعمل آمده بیان داشتند از طریق فضای مجازی 
طعمه های خود را شناســایی و معامالت خود را از طریق 
فضای مجازی انجام می داننــد و برای خرید اجناس خود 
پس از مراجعه و مشــغول نمودن ذهن فروشنده به بهانه 
پرداخت نقدی، وجوه را پرداخت نموده و به سرعت محل 

را ترک می کردنند. متهمین جهت عدم شناسایی، خرید و 
معامالت خود را در نقاط مختلف کشــور انجام می دادند.

مهدیان بیان کــرد: در نهایت متهمان بــه همراه پرونده 
تشــکیل شــده برای انجام مراحل قانونــی تحویل مرجع 
قضائی شدند. وی اضافه کرد: همشهریان می توانند هرگونه 
اطالعــات خود در زمینه فعالیت غیرمجاز افراد در رابطه با 
موضوع فوق را از طریق تماس با ۱۱۰ به مرکز فوریت های 

پلیسی اطالع دهند.

انهدام باند جعل پول در بوشهر


