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فرمانــده انتظامی تهران بزرگ به ادعــای یکی از اعضای 
شــورای شــهر تهران در مورد حضور معتادان متجاهر در 
شــهرک رضویه تهران واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، 
سردار حســین رحیمی در حاشیه حضور در مرکز نظارت 
همگانی ۱۹۷ تهران بــزرگ با حضور در جمع خبرنگاران 
درباره شــمار ماموریت های پلیس در تهران گفت:  پلیس 
تهران روزانه بیش از ۱۰هزار ماموریت را در سطح پایتخت 
انجام می دهد و ما تمام تالش خود را برای تامین امنیت در 
ســطح شهر تهران انجام می دهیم. در این میان نیز ممکن 
است در مواردی انتقاداتی به عملکرد وجود داشته باشد که 
ما آن را به جان و دل می خریم و تمام تالشــمان نیز این 
است که این موارد را برطرف کنیم.وی در ادامه با بیان اینکه 
بیشترین فراوانی وقوع جرائم، کشف و بازداشت مجرمان در 
بین استان های کشور مربوط به فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ اســت، گفت: مأموریت پلیس در تهران با توجه به 
جمعیت، تراکم و... به شــدت سنگین تر و سخت تر از نقاط 
دیگر اســت و به حمداهلل در این شرایط توانستیم وضعیت 
امنیت تهران به ســطح قابــل قبولی برســانیم.  فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ درپاســخ به پرسشی درباره فعالیت 
مراکز انتظام پلیس پیشــگیری گفت:  در حال حاضر ۱۹۶ 
مرکز انتظام در تهران فعال اســت و مواردی نظیر حفاظت 
و نگهبانی از جمله اقداماتی اســت که این مراکز در کنار 
پلیس انجام می دهند.رحیمی ادامه داد: درهمین راستا نیز 
از مردم و مدیران مجتمع های مسکونی می خواهیم با این 
شرکت ها ارتباط برقرار کرده و نسبت به انتخاب نگهبانان 
محالت از میان این شــرکت ها اقدام کنند. نگهبانان محله 
انتخاب شــده از این شــرکت ها از فیلترهای نظارتی عبور 

کرده و سوابق این افراد بررسی می شود.

رئیس پلیــس پایتخت اضافه کرد:  معتقدم نگهبانان محله 
باید در ســطح کشــور مخصوصا در شــهری مانند تهران 
توســعه پیدا کنند چــرا که به هرحال انــرژی پلیس نیز 
محدود است و ماموریت های آن نیز فراوان است. به همین 
دلیــل حضور نگهبانان محلــه  در مراکز مختلف همچون 
شرکت ها، مگامال ها، پاساژهای بزرگ، محالت و ... می تواند 

بسیار موثر باشد.  
وی در مورد اســتخدام افــراد غیر رســمی تحت عنوان 
پارک بــان و نگهبان در برخی شــرکت ها و ... نیز گفت: در 
مواردی دیده شــده کــه در مقابل برخی از رســتوران ها 

افرادی تحت عنوان پارکبان که هیچ سوابقی و پیشینه ای 
نیز از آنها وجود ندارد، مســتقر می شــوند که این موضوع 
خالف مقررات اســت و الزم اســت که حتما این خدمات 
از شرکت های انتظام دریافت شــود.رحیمی درباره ادعای 
یکی از اعضای شــورای شهر تهران درباره جوالن معتادان 
متجاهر در شــهرک رضویه و ایجاد مزاحمت برای اهالی با 
پرتاب سنگ و گلوله و ... نیز گفت: این اظهارات را تکذیب 
میکنــم و موضوع صحت ندارد. پلیس  تمام نقاط پایتخت 
را تحت نظر و نظارت داشــته و بر این موارد اشراف کامل 
وجــود دارد.  وی از این افراد خواســت که بــا ارائه آمار و 

اطالعات غلط منجر به تشــویش اذهــان عمومی و ایجاد 
نگرانی و اضطراب در میان مردم نشوند.

کاهش ۷۶ درصدی شکایت مردم از عملکرد پلیس
رئیس پلیس تهران بزرگ همچنین گفت: شــکایت مردم 
از عملکرد پلیس نسبت به سال گذشته ۷۶ درصد کاهش 
داشته است.به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسین رحیمی، 
رئیس پلیس تهران بزرگ در حاشــیه مالقات مستقیم با 
مردم در دفتر نظارت همگانــی ۱۹۷ در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: از ابتدای سال این پنجمین جلسه ای است 

که در ارتباط با مالقات مردمی برگزار شده است.
وی ادامه داد: در مجموع بر اساس آن چیزی که از سامانه 
۱۹۷ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی به ما اعالم 
شده، در ۹ ماهه امسال انتقادات از عملکرد پلیس ۶ درصد 
کاهش داشــته است. همچنین پیشنهادات و درخواست ها 
نیز حدود ۱۰ درصد کاهش داشــته اســت.رئیس پلیس 
تهران بزرگ افزود: همچنین بر اســاس تماس های گرفته 
شــده با ســامانه ۱۹۷ شــکایت مردمی از عملکرد پلیس 
در ۹ ماهه ابتدای ســال تاکنون حدود ۷۶ درصد کاهش 
داشته که از این بابت خوشــحال هستیم. سردار رحیمی 
اضافه کرد: همچنین ۸۵۶۳ نفر از مردم از عملکرد پلیس 
و ماموران پلیس در پایتخت تقدیر و تشــکر داشته اند که 
این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش 
داشته است.وی خاطرنشــان کرد: پلیس، خدمتگزار مورد 
اعتماد مردم بوده و تمام ســعی و تالشــمان این است که 
وظایف و ماموریت مان را در مدار خواسته مردم انجام دهیم 
و به عملکردمان به گونه ای باشــد که کمتر از سوی مردم 
گالیه و شکایتی صورت گیرد. البته آمارها نشان از کاهش 

این موضوع نیز داشته است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ عنوان کرد

انجام روزانه ۱۰هزار ماموریت از سوی پلیس
واکنش به ادعای عضو شورای شهر تهران در مورد شهرک رضویه

کشف انبار بزرگ چراغ های چینی قاچاق در تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشــف انبــار دپوی محموله چراغ 

شارژی به ارزش ریالی ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش ایســنا، سرهنگ علی ولیپور گودرزی در تشریح جزئیات این خبر 
گفت:طی رصدهای اطالعاتی نامحســوس و کسب اطالع از تخلیه بار قاچاق 
در محدوده خیابان رجایی جنوب، مامورین این پلیس به محل اعزام و موفق 
به کشف انبار دپوی بیش از ۳۱ هزار و ۳۶۰ عدد چراغ شارژی قاچاق شدند.
وی افزود: با بررسی های اولیه مشخص شد اسناد گمرکی ارائه شده با کاالها 
مغایرت دارند و فاقد هرگونه اســناد مثبت گمرکی اســت. در همین راســتا 
نیز کاالها توقیف شــده و به همراه متهمین دســتگیر شده به پلیس امنیت 
اقتصادی منتقل شــدند.به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، 
در ادامه تحقیقات مشخص شد که کاالها شامل ۳۱ هزار و ۳۶۰ چراغ شارژی 
محصول کشــور چین به ارزش ریالی ۶۰ میلیارد ریال اســت.وی با اشاره به 
اینکه مبارزه با قاچاق کاال های مربوط به معیشــت مردم از اهم وظایف این 
پلیس اســت، اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه کاالی قاچاق 
و یا احتکار در ســطح تهران بزرگ با شــماره هــای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا 

۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

قتل ورزشکار بدنسازی در یاسوج 
یک جوان که گفته می شود در ورزش بدنسازی صاحب مدال است در یاسوج 
به قتل رسید؛ موضوعی که از چند منظر مختلف روایت می شود.سردار کیقباد 
مصطفایــی  در واکنش به پخش کلیپــی در فضای مجازی گفت: از محتوای 
این کلیپ دقیقا اطالع ندارم، ولی در پی وقوع یک فقره نزاع دســته جمعی 
در حوالی خیابان گلســتان ۷ و ۸ مامورین به محل اعزام و در پی تیراندازی 
، یکــی از منازعین مورد اصابت گلوله قــرار گرفت و علیرغم اقدامات درمانی 
متاســفانه فوت شد که موضوع توسط مرجع قضایی ذیصالح در حال بررسی 
اســت.به گزارش رکنا، فرمانده پلیس کهگیلویه و بویراحمد افزود: در همین 
زمینه تعدادی دســتگیر و با صدور قرار قانونی روانه زندان شده اند اما تا نظر 
نهایی مراجــع قضایی نمی توان اظهارنظری در این زمینه داشــت.ک ب نام 
ورزشکاری است که در یک نزاع دسته جمعی در یاسوج به قتل رسیده است.

هشدار پلیس فتا البرز درخصوص کالهبرداری
به بهانه ریجستری تلفن همراه

رئیــس پلیس فتا البرز به کاربران هشــدار داد کــه در خصوص کالهبرداری  
اینترنتــی و پیامکی تحت عنوان »رجیســتری تلفن همراه « دقت بیشــتری 

توجه کنند.
به گزارش رکنا، ســرهنگ رســول جلیلیان روز ســه شــنبه  اظهار داشــت: 
کالهبرداران به بهانه ریجســتری  دوباره تلفن همراه اقدام به سرقت از حساب 
شــخصی افراد و اطالعات می کنند که مردم فریــب این روش را نخورند.وی 
اضافــه کرد:  شــیوه از کالهبرداری این مجرمان با هک حســاب های کاربری 
ارسال پیامک انبوه یا با استفاده از شماره های همراه شخصی است و  پیامی با 
عنوان تلفن شــما رجیستری نشده به زودی شبکه آن قطع می شود کاربر را به 
یک ســایت جعلی با مشخصات ظاهری سامانه همتا هدایت می کند و در یک 
فرایند مجرمانه ضمن ســرقت اطالعات هویتی ، اطالعات حساب وی را مورد 

دستبرد قرار می دهند.
وی افزود: کالهبرداران ســایتی مانند رجیســتری گوشی تلفن همراه )همتا( 
شبیه سازی کرده که  ابتدا جهت ورود به سایت سریال گوشی تلفن همراه را از 
کاربر دریافت می کند.جلیلیان گفت: مجرمان ســایبری با این ترفند به راحتی 
افراد را برای ورود به درگاه های جعلی تشویق کرده و با سرقت اطالعات بانکی 
شــهروندان حساب آنها را خالی می کنند.وی از کاربران خواست  به هیچ عنوان 
فریب اینگونه پیامک ها که به موضوعات مختلف مانند رجیســتر کردن گوشی 
تلفن  را نخورند و در صورت نیاز به ســایت های اصلی شرکت ها و سازمان های 

مورد نیاز مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: کاربــران در صورت اطالع از این گونه موارد بالفاصله مراتب را 
از طریق تماس با شــماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت های سایبری پلیس 

فتا اعالم کنند.

اخبار کوتاه

رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتــای ناجا از برگزاری پویش مردمی کودکان ســایبری با 
محوریــت محافظت از کودکان در برابــر تهدیدات فضای 
مجازی خبر داد.سرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره برگزاری این پویش گفت: کافی نبودن دانش و 
مهارت کودکان در مواجهه با تهدیدات و آسیب های فضای 
مجازی ســبب شده تا این افراد آسیب هایی را از حضور در 
این فضا ببینید و بعضا نیز با سواستفاده قرار گرفتن از سوی 
افراد سودجو سبب وارد شدن آسیب به خانواده هایشان نیز 
بشــوند.وی با بیان اینکه در چند سال اخیر شاهد افزایش 
چشــمگیر درصد اســتفاده کودکان از اینترنت و افزایش 
کودکان ســایبری هســتیم، اظهار کرد:  میزان زمانی که 
کودکان در فضای مجازی ســپری می کنند، متأسفانه در 

حال افزایش اســت و گرچه این فضا به خصوص در دوران 
کرونا توانست بسیاری از خألها در حوزه آموزش و یادگیری 
کودکان را جبران کنــد، اما خطراتی را نیز درپی دارند که 
الزم اســت، والدین نسبت به آن هوشــیار باشند.رجبی با 
بیان اینکه اســتفاده نادرست از فضای سایبری به خصوص 
از ســوی کودکان و نوجوانان می تواند خطرات و پیامدهای 
جبران ناپذیری داشته باشد، گفت:  گوشی هوشمند یکی از 
روش هایی است که کودکان از طریق آن به اینترنت و فضای 
مجازی متصل می شوند، در این میان بسیاری از کودکان به 
دلیل نداشتن تبلت یا گوشــی هوشمند شخصی، اغلب از 
گوشی والدین خود اســتفاده می کنند که این امر با توجه 
به وجود اپلیکیشین ها و پیام رسان های مختلف و همچنین 
وجود اطالعات مهم در گوشی بزرگساالن، عالوه بر گسترده 

کردن بستر خطر برای کودکان، می تواند باعث بروز خطراتی 
نیز برای والدین آنها شود.رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری 
از جرایم ســایبری پلیس فتای ناجا افزود: کودکان هنگام 
بازی با گوشی خود یا والدینشان به صورت آنالین با برخی از 
تبلیغات منتشر شده در وبسایت ها و پیام رسان های موبایلی 
از جمله اینستاگرام، تلگرام و ... مواجه شده و ممکن است 
در این میان آسیب های مختلفی از بلوغ زودرس، افسردگی، 
خشــم و ... گرفته تا گرفتار شــدن در دام هکرها و افشای 
اطالعات خصوصی و ... را برایشــان رقم بزند.وی ادامه داد:  
در همین راستا و با هدف برخورد با این تهدیدات و مراقبت 
از کودکان از برابر آســیب ها و تهدیدات این فضا الزم است 
که نسبت به استفاده  منسجم از ظرفیت های موجود کشور 
و همسوســازی آنها اقدام شــود. به همین دلیل نیز پلیس 

فتا دومین مرحله از پویش مردمی کودکان ســایبری را به 
مرحله اجرا گذاشته است.رجبی شعار این پویش را »پلیس 
فتا، حامی کــودکان در فضای مجازی« اعالم کرد و گفت:  
این پویش به موضوعاتی چون اصــول والدگری در فضای 
مجازی، کــودکان و اعتیاد اینترنتــی، بازی های رایانه ای، 
کودکان و ایمنی در آموزش مجازی، کودکان و نقض حریم 
خصوصی، کودکان و مسئولیت اجتماعی، اعتیاد اینترنتی 
و ... می پردازد.رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا ناجا اضافه کرد:  در همین راستا نیز از 
تمامی افراد دغدغه مند، ســازمان های مــردم نهاد، فعاالن 
حوزه کودک و ســایبر و ... دعوت می شــود تا نســبت به 
همراهــی و تولید محتوای آموزشــی و محافظت کننده از 

کودکان در این فضا اقدام کنند.

فرمانده کل انتظامی کشــور گفت: می توانیم با بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس درباره راهیان نور در دو 
موضوع تــردد خودروها و کاروان ها به منظور جلوگیری از 
بروز حوادث جاده ای و برقراری امنیت کاروان ها در مســیر 
و محل های اسکان همکاری کنیم؛ براین اساس امسال نیز 
تالش می کنیم تا بهترین دوره را داشته باشیم.به گزارش 
ایسنا، سردار حسین اشــتری در حاشیه همایش مدیران 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس که در موزه 
ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد، توضیح داد: 
این همکاری در چند سال گذشته بین انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران و بنیاد حفظ آثار و  نشــر ارزش های دفاع 
مقدس باعث شد تا از بروز حوادث جاده ای پیشگیری شود 

و حادثه ای طی چند سال گذشته روی ندهد لذا  امسال نیز 
انتظامی کشــور آمادگی کامل برای این همکاری دارد.وی 
یادآور شد: یکی از کارهایی که برای کار ما برکت دارد بحث 
راهیان نور اســت؛ به همین جهت امیدواریم ما هم نقش و 
کمکی در بهتر برگزار شدن آن داشته باشیم. موضوع بعدی 
هم  این است که هر چه بتوانیم نشر ارزش های دفاع مقدس 
در جامعه داشته باشیم از آسیب های اجتماعی پیشگیری 
کرده و تهدیدات را هم ختثی می کند و حتی باعث رشد و 
ارتقاس کشور در حوزه های مختلف نیز می شود؛ به عبارت 
دیگر  اگــر بتوانیم روحیه انقالبی و جهادی که رزمندگان 
 ما در دفاع مقدس داشــتند را در جامعه نهادینه  کنیم،به 
طور قطع باعث ارتقای بیشتر جامعه در حوزه های مختلف 

خواهد شــد.وی گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران در تالش اســت تا با تأســی از شهدای دفاع مقدس 
و شــهدای پس از آن و نیز تاکیــدات فرمانده معظم کل 
قوا، روحیه انقالبی و غیرت دینی را در مجموعه ناجا ارتقا 
دهــد لذا امروز بــا ورود جوانان با انگیــزه و انقالبی و نیز 
بــا توان های خوب و حرفه ای در راســتای منویات  امامین 
 انقالب و اهداف رزمنــدگان دوران دفاع مقدس امیدواریم 
بتوانیم برای تامین امنیت و آســایش بیشتر مردم خدمت 

بیشتری را انجام دهیم.
ساختار جدید هم که با ابالغ فرمانده معظم کل قوا به ناجا 
صــورت گرفت، موجب تحول بزرگی خواهد شــد و اثرات 
آن را در ناجا و کشــور در ماه ها و سال های آینده مشاهده 

خواهیم کرد تا بتوانیم ماموریت هــای محوله را با قدرت، 
قوت و تجهیزات و نیز توانمندی و حرفه ای گری بیشتری 
انجام دهیم و البته در خدمت رسانی به مردم هم گام های 

بلندتری را برداریم.
سردار اشتری خاطرنشان کرد: یکی از وظایفی که بر عهده 
ناجــا قرار دارد موضوع ترافیک و همــکاری با کاروان های 
راهیان نور اســت که در این رابطه قبل از شــیوع کرونا به 
واسطه اقدامات خوبی که صورت گرفت، شاهد نظم خاصی 
در تردد کاروان های راهیان نور بودیم که باعث شــد هیچ 
تصادف و خســارت جانی نداشته باشیم و در حوزه امنیت 
نیز ناجا با تمام توان ورود پیدا کرد و در این رابطه هم هیچ 

مشکل امنیتی نداشتیم.

پویش پلیس فتا برای امنیت کودکان در فضای مجازی

توضیحات سردار اشتری درباره برگزاری اردوهای راهیان نور

پســر جوان به هواخواهی از مادرش، بــرادرش را با 
ضربات چاقو کشت.»ســالم؛ برادرم رو با ضربه چاقو 
کشــتم.« پسر جوان با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و این 
خبــر را داد و اپراتور پلیس بــا گرفتن آدرس محل 
جنایت، تیم جنایی را راهــی محل درگیری مرگبار 
در محلــه کیانمهر کرج کرد. ماموران و بازپرس ویژه 
قتل پس از ورود به خانه با جســد پسرجوانی روبه رو 
شــدند که با ضربه چاقو به قتل رسیده بود.به گزارش 
رکنا، پسر ۲۲ســاله ای که در محل حضور داشت به 
قتل برادرش اعتراف کرد و مدعی شد در هواخواهی 
از مادرش مرتکب قتل شده است. با اعتراف پسرجوان 
و بررســی صحنه قتل، جســد با دســتور قضایی به 
پزشکی قانونی منتقل شد.متهم در جریان بازجویی ها 

در اداره آگاهــی درباره انگیزه جنایــت گفت: برادرم 
چهار سال از من بزرگتر بود و بیماری روحی و روانی 
داشت. او را در بیمارستان بستری کردیم، اما فایده ای 
نداشــت. به دلیل بیماری اش نمی توانست کار کند و 
همیشــه در خانه بود. چندبار بــا من و مادرم درگیر 
شــده بود. من در یک رســتوران کار می کنم و روز 
حادثه هنوز ســرکار نرفته بودم که بــرادرم با مادرم 
درگیر شد و من در دفاع از مادرم با ضربه چاقو برادرم 
رئیس پلیس  نادربیگــی،  را کشتم.ســرهنگ محمد 
آگاهی اســتان البرز دراین باره گفــت: این درگیری 
۱۲دی رخ داد و متهم در صحنه قتل بازداشت شد. او 
مدعی است در هواخواهی از مادرش مرتکب قتل شده 

و اولیای دم هم شکایتی علیه او مطرح نکرده اند.

دختر فراری که در غرب تهران فرار کرده بود به آغوش 
خانواده اش بازگشــت.به گزارش رکنا، دی ماه امسال 
پــدر جوانی با مراجعه به اداره پلیس در غرب تهران از 
فرار دختر ۱۵ ساله خود از خانه شان خبر داد و گفت: 
چندی قبل بود که دخترم سمانه با یک پسر ۱۸ ساله 
آشنا شد و رابطه عاشقانه ای را آغاز کرد. من و همسرم 
با این رابطه مخالف بودیم.پدر جوان ادامه داد: هنگامی 
که سمانه با مخالفت ما مواجه شد طالهایی که در کمد 
مادرش بود را ســرقت کرد و با طالهای سرقتی با پسر 
۱۸ ســاله از خانه فرار کرد. خیلی زود ســمانه را پیدا 
کردیم و پول طالهایی که فروخته شده بود را از خانواده 
دوست پســرش پس گرفتیم.او در ادامه گفت: پس از 
این ماجرا سمانه رابطه اش را با پسر جوان قطع کرد و 

بسیار پرخاشگر شد. دخترم گاهی اوقات با پرخاشگری 
از من پول مــی گرفت و به تازگی گل هم مصرف می 
کرد. ســمانه چند وقتی می شود که از خانه فرار کرده 
اســت هم جا به دنبال دخترم گشتم اما ردی از او پیدا 
نکردم.ماموران پلیس پس از اظهارت پدر دختر نوجوان 
تحقیقات اولیه را برای پیدا کردن سمانه در غرب تهران 
آغاز کردند. ماموران پلیس در ابتدا با تحقیقات محلی 
متوجه شدند سمانه در جنت آباد با دوستانش زندگی 
می کند.تیم پلیس پس از دریافت این اطالعات سمانه 
را در خانه دوســتانش پیدا کردند و خانواده وی را در 
جریان پیدا شدن دخترشان قرار دادند.بنابراین گزارش، 
دختــر جوان برای تحقیقات بیشــتر در اختیار بخش 

مشاوره پلیس قرار گرفت.

فرار عاشقانه دختر جوان با طالهای مادرش از خانه برادرکشی در هواخواهی از مادر
         آگهي مزایده یك دستگاه تراکتور روماني

        و یك دستگاه خیش )گاو آهن( 
        و یك دستگاه تریلي 6 )شش( تني 

به موجب پرونده اجرائي به شــماره بایگاني ۱۴۰۰۰۰۰۵۷، برابر گزارش 
مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ کارشــناس رســمي دادگســتري توصیف اجمالي 
موردهاي مزایده عبارت اســت از: یک دستگاه تراکتور کشاورزي روماني 
به شــماره انتظامي ۱۴ - ۷۳۲ ک ۳۷ تیپ ۶۵۰، مدل ۱۳۶۵، به شماره 
موتور ۴۵۲۷۴۳ و شــماره شاســي ۶۵۰۲۸۸۱۱ به رنــگ قرمز روغني، 
چهار ســیلندر، گازوئیلي، دو محور چهار چرخ و ادوات کشــاورزي قابل 
اتصال به تراکتور، دســتگاه فوق از نظر بدنه و شاسي نسبتا سالم و آماده 
بکار مي باشد. در حال حاضر فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث، صندلي 
راننده و باتري نیاز به تعویض دارند. الســتیک چرخ هاي جلو فرســوده 
ولي الســتیک هاي بزرگ چرخ هاي عقــب داراي پنجاه و پنج درصد آج 
در سطح اتکاء مي باشــند. دیفرانسیل، گیربکس، موتور، جک و بازوهاي 
دستگاه فوق نسبتا سالم و آماده بکار مي باشد که مطابق نظریه مذکور به 
مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )یک میلیارد ریال( ارزیابي گردیده است. ۲-  یک 
دستگاه خیش )گاو آهن( سه ریپر مستعمل قابل اتصال به بازوي تراکتور 

فاقد بازو چرخ فلزي به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ )پنجاه میلیون( ریال.
۳- یک دســتگاه تریلي ۶ )شــش( تني تک محور زوج چرخ مستعمل 
فاقد نیروي محرکه به مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ )هفتاد میلیون( ریال که طبق 
نظر کارشــناس رسمي دادگســتري، در تاریخ صدر االشاره، سه دستگاه 
مذکور، جمعا به مبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال ارزیابي 
گردیدند و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتي در روز شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ از ساعت ۹ الي ۱۲ ظهر از طریق مزایده حضوري در محل 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل واقع در شهر اردل - بلوار پژمان 
بختیاري از طریق مزایده به فروش مي رسند. مزایده از مبلغ ارزیابي شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته خواهد شد و کلیه هزینه هاي 
قانوني به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
خواهد شــد. شرکت در جلســه مزایده براي عموم آزاد است و منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانوني او در جلســه مزایده است. برنده مزایده مکلف 
اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتي که ظرف مهلت مقرر، مانده 
فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش 
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مي گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمي اعالم گردد، مزایــده روز اداري بعد از تعطیلي در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشــار آگهي مزایده در سایت آگهي هاي سازمان ثبت )فقط یک 

نوبت(: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردل 
 علي کریمیان

اعالم مفقودی
برگ ســبز و ســند کمپانی و کارت ماشین ســواری پژو ۴۰۵ 
جی ال ایکس رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۵  شــماره موتور 
۱۲۴۸۵۰۵۴۵۷۹ شــماره شاســی ۲۴۲۱۵۵۹۷ شماره پالک 
ایران ۸۶ -۲۵۱ب ۳۶ به نام ابراهیم محمودی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

شناسه آگهی: 125۷330

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف۲۹۲ کیلو و ۶۴۰ گرم 
تریاک ،توقیف ۲ دســتگاه خودرو و دســتگیری ۲ متهم در 
عملیات تکاوران ۱۱۳ راور خبر داد.سردارعبدالرضا ناظری در 
گفت وگویی بیان کرد: تکاوران ۱۱۳ »راور«با اقدامات اطالعاتی 
از عبور محموله موادمخدر از شهرهای جنوبی به مرکز کشور 
مطلع و رصد محورهای مورد نظر را در دستور کار قرار دادند.

وی با اشــاره به اینکه ماموران در پلیس راه »ماهان« به یک 
دســتگاه پژو ۴۰۵ که راه پاک کن مواد بود مشــکوک و آن 
را متوقف کردند افزود: پس از چند دقیقه یک دســتگاه وانت 
نیســان نیز وارد پلیس راه شــد و پس از توقف خودرو و در 

بازرســی از آن ۲۹۲ کیلو و ۶۴۰ گرم تریــاک از زیر بار تره 
بار آن کشــف شد.  فرمانده انتظامی اســتان کرمان با اشاره 
به دســتگیری ۲ متهم و توقیف ۲ خــودرو در این عملیات 
بیان داشــت: تکاوران پلیس برای جلوگیری با پدیده شــوم 
مــواد مخدر در اقصی نقاط این اســتان پهناور در حال انجام 
ماموریت هستند.از ســوی دیگر،فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمان از کشف ۵ هزار قطعه لوازم خودرو به ارزش ۸ میلیارد 
ریال در عملیات ماموران کالنتری۱۱ شهر کرمان خبر داد.به 

گزارش ایســنا به نقل از پایگاه خبری پلیس،سرهنگ مهدی 
پور امینائی  بیان کرد: در اجــرای طرح برخورد با محتکران 
و مفســدان اقتصادی، ماموران کالنتری۱۱ شــهرکرمان در 
پی اقدامات اطالعاتی از احتــکار لوازم یدکی در یک انبار در 
حاشیه شهر کرمان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند.وی افزود: ماموران پس از شناســایی محل و هماهنگی 
با دستگاه قضائی در بازرســی از انبار مورد نظر، ۵هزار قطعه 
خودرو و ۷ دستگاه موتور کامل خودرو مربوط به خودروهای 

زانتیا، پژو۴۰۵ و پژو ۲۰۶ را کشــف کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان کرمان با اشــاره به اینکه ارزش کاالی احتکاری از 
سوی کارشناسان ۸ میلیارد ریال برآورد شده است،خاطر نشان 
کرد:در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شد.وی با بیان اینکه 
برخورد با مخالن امنیت بازار و مفسدان اقتصادی در اولویت 
برنامه های نیروی انتظامی قرار دارد به کســانی که کاالهای 
مورد نیاز مردم را احتکار می کنند، هشدار داد و گفت: ماموران 
پلیس بر این موضوع اشــرافیت کامل داشته و با متخلفان به 

طور قاطع برخورد و این افراد را تحویل قانون می دهند.

نیسان تره بار حامل 292 کیلو تریاک بود

سرگرد ســمانه مهربانی، کارشناس آموزشی پلیس تهران 
گفــت: دختر جوان به همراه والدینش وارد دایره مبارزه با 

جرائم اخالقی پلیس فتا شدند.
 از ظاهر هر ســه نفر مشخص بود که از قشر مرفه جامعه 
هستند.به گزارش رکنا، دوســت داشتم هرچه زودتر پای 

صحبت آنها بنشینم. 
بعــد از اینکه افســر پرونده مــن را به آنهــا معرفی کرد، 
دختر جوان کنارم نشســت و گفت: مقصــر همه اتفاقات 
خودم هســتم. من ۱۵ ســال دارم و از وقتی پدرم گوشی 
مورد عالقــه ام را برایــم تهیه کرد، شــبانه روز مثل همه 
هم سن وســال هایم دنبال تفریح و سرگرمی و وقت گذرانی 

در شبکه های اجتماعی بودم.

در یکــی از همین شــبکه های اجتماعی فــردی به من 
پیشــنهاد دوستی داد. پروفایلش را دیدم و از مشخصات و 
تصاویری که از خودش در پیج شــخصی اش قرار داده بود 
خوشم آمد و به  همین  دلیل پیشــنهادش را قبول کردم. 
آن فــرد در مدت کوتاهی بــا چرب زبانی من را به خودش 
وابســته کرد و طوری اعتمادم را جلب کرد که تعدادی از 
عکس هــای خصوصی ام را برایش ارســال کردم و دقیقا از 
وقتی موفق شد عکس هایم را به دست بیاورد، دردسرهای 

من شروع شد.
عــالوه بــر تصاویر، اطالعات شــخصی زیــادی از خود و 

خانواده ام در اختیارش گذاشته بودم. او با توجه به اطالعات 
و مســتنداتی که از من داشت شــروع به تهدید و اخاذی 
کرد و از من می خواســت تا هر چند روز یک  بار مبلغی را 
به حسابش واریز کنم تا خانواده ام را در جریان ارتباطمان 

قرار ندهد. 
بعد از مدتی از من خواســت تا عالوه بر پول از نزدیک هم 
با او مالقات داشــته باشم.با وجود ترس از واکنش والدینم 
تصمیــم گرفتم موضوع اخاذی را بــا آنها در میان بگذارم 
و اجازه ندهم ماجرای اشــتباهم از این پیچیده تر شــود. 
بعــد از صحبت با والدینم به پلیس فتا آمدیم.پلیس موفق 

شــد هویت واقعی فرد مزاحم را شناســایی کند. این مرد 
میانسال با اطالعات و تصاویر ساختگی اقدام به راه اندازی 
پیج شــخصی به اسم یک جوان ۲۰ ســاله کرده بود و من 
همه حرف هایش را باور کردم و حاال متوجه شــدم فریب 

یک آدم عالف و بی کار را خوردم که هم سن پدرم است. 
وشحالم که موضوع را به موقع با خانواده ام در میان گذاشتم. 
خدا می داند اگر باز هم تسلیم خواسته هایش می شدم چه 

بالیی به سرم می آمد.
متهم این پرونده درحال حاضر با دستور مقام قضائی برای 
شناسایی سایر قربانیان احتمالی در اختیار پلیس فتا است. 
البته امیدوارم من اولین و آخرین فردی باشم که این مرد 

فریبش داده است.

دام شیطانی شوگرددی برای دختر 15 ساله 

فــردی که اقدام به قتل رســاندن یک پیرمرد ۸۰ســاله 
درکوی سیاحی اهواز را کرده شناسایی شد.

یــک منبع آگاه در گفت وگو با رکنا در خوزســتان اظهار 
داشــت: در پی وقوع یک فقره قتل در ساعت ۲۱ دقیقه 
بامــداد ۲۰دی ماه در کوی ســیاحی  کالنشــهر اهواز، 
بالفاصله بازپرس علی حســنلو بازپرس ویژه قتل اهواز به 

همراه رئیس شــعبه قتل آگاهی و اکیپ بررســی صحنه 
جرم در محل وقوع جرم حاضر شــدند و مشاهده کردند 
کــه پیرمرد ۸۰ ســاله درون  خانه اش بــا اصابت گلوله 

کالشینکف به قتل رسیده است.

تحقیقات به عمل آمده مشخص کرد که نشست عشایری 
برای حل مشــکل دوطایفه در خانه مقتول برگزار شــده 
بود که فردی به دلیل مخالفت با این نشســت با در دست 
داشــتن سالح کالشــینکف اقدام به تیراندازی به سمت 

درب منزلی که نشســت در آن برگزار شــده می کند که 
تیــر به صاحب خانه که مرد۸۰ ســاله بود اصابت وباعث 
قتــل این فرد می شــود. این منبــع آگاه گفت: باحضور 
نیروهای امنیتی اوضاع در منطقه آرام اســت و فرد قاتل 
نیز شناسایی و  حسن لو ، بازپرس ویژه قتل اهواز دستور 

دستگیری  قاتل را صادر کرده است.

تیرباران مرد اهوازی در خانه اش 


