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عامل پرتاب سنگ به سوی خودروهای عبوری در بزرگراه ها 
از سوی پلیس دستگیر شــد؛ فردی که منجر به مرگ دو 
تن شــده، چندین نفر را نیز زخمی کرده و موجب وحشت 
و احساس ناامنی برای هزاران راننده دیگر شده بود. فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ جزئیات دستگیری این فرد را تشریح 
کرده است.ســردار حســین رحیمی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره جزئیات دســتگیری این فرد اظهارکرد:  ۱۲ آذرماه 
امسال بود که پلیس راهور گزارشی از یک حادثه ترافیکی 
برای دفتر فرماندهی انتظامی پایتخت ارسال کرد؛ گزارشی 
کــه در آن عامل تصادف پرتاب ســنگ از میانه بزرگراه به 
سمت یک خودروی ســواری در بزرگراه یادگار امام اعالم 
و متاســفانه منجر به مرگ راننده مرد و ۳۳ ســاله خودرو 
شــده بود. بر اساس این گزارش همچنین مشخص شد که 
به چندین خودروی ســواری در حال حرکت نیز خساراتی 
وارد و حتی راننده یا سرنشینان برخی از آن ها نیز مصدوم 
شده بودند.وی با بیان اینکه به محض دریافت این گزارش 
تیم هایی ویژه از سوی پلیس پایتخت برای رسیدگی به این 
موضوع وارد عمل شدند، گفت:  به هر حال حادثه عجیبی رخ 
داده بود و به همین دلیل پرونده به شکل ویژه مورد بررسی 
قرار گرفت. دو پلیس پیشگیری و آگاهی پایتخت نیز دستور 
ویژه دریافت کردند که با تشکیل تیم هایی عامل یا عامالن 
این اقدام را شناسایی و دستگیر کنند. در همین راستا نیز 
۵۰ تیم شامل تیم های محسوس و نامحسوس فعالیت خود 
را آغــاز کردند. همزمان با این اقدامات تصاویر دوربین های 
مداربسته اطراف محل وقوع جرم نیز مورد بررسی و بازبینی 
قرار گرفت. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به جریان 
داشــتن تحقیقات و اقدامات پلیس برای رسیدگی به این 
پرونده گفت: رســیدگی ها ادامه داشت تا اینکه ۹ دی ماه 
حادثه مشابهی و این بار در محدوده بزرگراه نواب رخ داد و 
متاسفانه به علت پرتاب بلوک سیمانی به سمت یک دستگاه 
خودروی سواری در حال حرکت، راننده این خودرو که زنی 
حدودا ۴۵ ساله بود، جان خود را از دست داد. با کسب این 
خبر بالفاصله ماموران در محل حاضر شدند و رسیدگی به 
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند. در این محدوده 
نیز تصاویر دوربین های مداربسته مورد بررسی قرار گرفت 
و ایــن  بار ماموران در تصاویر به دســت آمــده به فردی با 
رفتارهای غیرمتعارف مشکوک شــدند.رحیمی ادامه داد:  
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه صبح روز ۲۳ دی ماه ماموران 
پلیس پیشگیری پایتخت از حضور همان فرد مشکوک در 
حوالــی محل وقوع حادثه قبلی در بزرگــراه نواب باخبر و 
برای رســیدگی به موضوع وارد عمل شدند. این فرد قصد 
داشت که اقدام به پرتاب سنگ به سمت خودروهای عبوری 
کند که از سوی ماموران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
شد.وی با بیان اینکه تمامی اسناد و شواهد حاکی از آن بود 
که جرم از سوی همین فرد انجام شده است، گفت:  این فرد 
که مردی حدودا ۴۵ ســاله بود، مورد بازجویی قرار گرفته 
و به جرم خود اعتراف کرد. این فرد معترف شــد که پرتاب 
مرگبار سنگ به سمت دو خودروی سواری در بزرگراه های 
یادگار امام و نواب صفوی از سوی خودش انجام شده است.
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ با بیان اینکــه برابر نتایج 
تحقیقات انجام شده همچنین اعترافات متهم، اقدامات این 
فرد منجر به مرگ دو تن و دســت کم جراحت شش تن و 
آسیب دیدگی به هشت خودروسواری شده است، اظهارکرد:  

این فرد در محل هایی که ســرعت خودرو بســیار باال بود، 
کمین و اقدام به پرتاب سنگ به سمت خودروهای سواری 
کرده بود. این موضوع نشــان می دهد که متهم با قصد وارد 
کردن آسیب جدی و کشتن دســت به این کار زده است.
رحیمی درباره اینکه آیا این فرد همدستی نیز داشته است 
هم به ایســنا گفت: تحقیقات ما همچنین اعترافات متهم 
نشان می دهد که فرد دستگیر شده هیچ همدستی نداشته 

و تمامی این اقدامات را به تنهایی انجام داده است.
دستگیری ۱۰ سنگ پران دیگر طی یک و نیم ماه

وی در پاســخ به این پرسش که آیا اقدام مشابهی از سوی 
افــراد دیگــر در بزرگراه ها و معابر تهران وجود داشــته یا 
خیر نیز اظهارکرد:  موارد دیگر به این شــدت نبوده اســت 
امــا پلیس طی همین مدت زمان تقریبــا یک و نیم ماهه 
حدود ۱۰ نفر را دســتگیر کرد و حتی یکی از این افراد با 
سنگی ۵۰ کیلوگرمی دستگیر شد البته قصد آنان و شدت 
کارشــان به اندازه این فرد نبوده اســت و دستگیر شدگان 
قصد و نیت متفاوتی داشتند.فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
همچنین ابراز امیدواری کرد که پرونده فرد دســتگیر شده 
که منجر به مرگ دو تن شــده اســت،مورد رسیدگی ویژه 
قرار بگیرد و زودتر مجازات شــود.رحیمی درباره اقداماتی 
که باید برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی انجام شــود 
نیز گفت:  بعد از اولین حادثه نگاه ما در حوزه گشــت های 
انتظامی تغییر کرد و عالوه بر اقدامات انتظامی و ترافیکی، 
موضــوع مراقبت از رفتارها و افراد و اقدامات مشــکوک در 
محورهای بزرگراهی و پل ها و ... نیز در دســتور کار تمامی 
واحدهای گشتی و حتی گشت های پلیس راهور قرار گرفت. 
ما دستورات جدیدی را صادر کردیم و مراقبت های ویژه ای 
از ســوی گشت ها و ماموران ما در حال انجام است تا عالوه 
بر کار گشــت انتظامی، نگاه مراقبتــی و ایمنی هم در این 

مسیرها وجود داشته باشد. 
فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ اضافه کــرد:  مدتی قبل 
فردی را دســتگیر کردیم که خودروهــای گرانقیمت را به 
آتش می کشید. متاسفانه چنین مواردی وجود دارد و جزو 
برنامه های پلیس اســت که مراقبت های الزم را انجام دهد 
البته دستگاه های دیگر نیز مسئولیت دارند و باید به وظایف 

خود عمل کنند.رحیمی درباره تاثیر سابقه مشکالت روانی 
بر ارتکاب این اقدامات و نقش دســتگاه های مسئول برای 
کنترل بیماران روانی نیز اظهارکرد:  درباره ســالمت روان 
افراد که باید پزشــکی قانونی نظر و رای خود را صادرکند 
و صرفا برحســب ادعای متهم نمی تــوان گفت که آیا این 
فرد دارای مشــکالت روحی و روانی اســت یا خیر؟ اما در 
مجموع چنین افرادی ممکن است در هر شهر و جامعه ای 
حضور داشته باشند و دستگاه هایی مانند بهزیستی و حتی 
خانواده های خود این افراد مسئولیت مراقبت و نگهداری از 
آنان را دارند، کما اینکه افرادی نیز در مراکز تحت مراقبت 
هستند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره اینکه متهم با 
استفاده از بلوک های ســیمانی و مصالح رها شده از سوی 
پیمانکاران شهرداری و عمرانی در حاشیه خیابان دست به 
این جنایت زده و آیا می توان پیمانکاران را ملزم به حفاظت 
از این مصالح کرد، به ایســنا گفت:  ایــن هم جزو مواردی 
اســت که مسئوالن باید مدنظر قرار دهند و ما این تذکر را 

نیز خواهیم داد.
گفت وگو با قاتل سنگ پران 
»با کسی دشمنی نداشتم!«

فرد دستگیر شده که مدام خواستار حضور پدرش در کنار 
خود بود، فردی اســت ۴۵ ساله به نام »ع« که به سواالت 
خبرنگار ایســنا در خصوص انگیزه اش از ارتکاب این جرم 
پاســخ داده اســت. با این توضیح که ممکن است اظهارات 
این فرد در مراحل اولیه رســیدگی بــه پرونده تماما مورد 
تایید مقامات رســمی نباشــد و صحت آن نیازمند بررسی 

دستگاه های مسئول است.
چند ساله ای؟ ۴۵ سال.

چقــدر درس خواندی؟ دیپلــم دارم و بعــد از آن دلم 
نمی خواست درس بخوانم، دوست نداشتم.

چند وقت است که به ســمت خودروها سنگ پرت 
می کنی؟ یادم نیست. شاید حدود یکی دو ماه.

چه شد که تصمیم گرفتی به سمت خودروها سنگ 
پرت کنی؟ می خواستم دل خودم را خالی کنم چون همه 
به من ظلــم کردند. همین مردم در جامعه یک موقع هایی 
من را مســخره می کردند. می خواستند کتکم بزنند. اذیتم 

می کردنــد. من بلد نبودم از حق خودم دفاع کنم. من زبان 
دفاع از خودم را ندارم. من با کسی دشمنی نداشتم. 

همه این هــا در همین یکی دو ماه برایت رخ داد؟ نه. 
اما در این مدت حقی که از من خوردند بیشــتر شد. ظلم 
به من بیشتر شد. مثال در پیاده رو راه می رفتم و کسانی با 
عصبانیت و چپ چپ به من نگاه می کردند. همین چند وقت 
پیش برای اولین بار برای دوستم شیرینی بردم اما شیرینی 
فروش ســر من را کاله گذاشت. قیمت ۴۰ هزار تومان بود 
اما با من ۸۰ هزار تومان حساب کرد. یا یک بار یکی به من 
چپ چپ نگاه کــرد، گفتم چرا چپ چپ نگاه می کنی اما 
او من را بلند کرد و انداخت در مغازه موتورسازی اش و من 
رو کتــک زد و فحش داد. حتی طایفه مادرم، مرگ او را بر 
گردن من انداختند. می گفتند مادرم دیابت و ناراحتی قلبی 
دارد و آنقدر حرص و جوش من را خورد،مرد. در حالی که 
مادرم عاشــق من بود. مادرم من را دوســت داشت و بغل 
می کرد و می بوســید و می گفت »تو زبان دفاع نداری همه 

حق تو را می خورند و من تو را می شناسم«.
خواهر و برادر هم داری؟ یک خواهر و یک برادر دارم. من 
بچه بزرگ خانواده ام اما جفت آن ها من را اذیت می کردند. 
خواهرم می گفــت برادر دیگرم را به جــون من می اندازد. 
گردنبند و زنجیر طالیش را می برد و قایم می کرد می گفت 

من دزدیم. برادرم هم با رفقای ناباب رفت و آمد داشت.
با چه کسانی زندگی می کنی؟  من تنها زندگی می کنم 

و مستاجرم.
وقتــی بیکاری از کجا هزینه زندگی را در می آوری؟ هزینه 

اجاره را پدرم می دهد.
از سنگ پرانی ات بیشتر بگو، می دانی باعث مرگ دو 

نفر شدی؟ بله.
یعنی روز پنجشــنبه هم که رفتی سنگ پرت کنی، 
می خواســتی نفر ســوم را بکشــی؟ نه. من قبلش 
نمی دانســتم که باعث مرگ دو نفر شدم. من فکر می کردم 
در حد خرابی ماشین می ماند. وقتی دستگیر شدم، فهمیدم. 
من فکر می کردم سنگ بندازم فقط ماشین خراب می شود.

از کجا می دانستم وارد ماشین می شود.
چندبار سنگ پرتاب کردی؟ یادم نیست. بیشتر پنج یا 

شش بار بود.
چه ساعتی این کار را می کردی؟ پنج صبح. اگر تو روز 
و شلوغی بود، من را می گرفتند و خسارت ماشین را از من 
می خواستند. من درخلوتی این کار را می کردم. می خواستم 

خودم را تخلیه کنم.
یعنی صبح ها به همین قصد از خواب بیدار می شدی؟ 
صبح از شــدت اعصاب داغون که غــرور من را جریحه دار 
کرده بودند و حقم را خورده بودند از خواب بیدار می شدم.

هربار چند سنگ پرت می کردی؟ سه یا چهارتا سنگ پرت 
می کردم و فرار می کردم.

سابقه مشکالت روانی چطور؟ ۲۷ سال پیش در یکی از 
بیمارستان های تهران من را تحت درمان قرار دادند.

حاال هم قرص مصرف می کنی؟ قرص نمی خورم، مصرف 
قرص ها حالت بدی بهم دست می داد.

ادعای مطرح شــده ازسوی این فرد باید با انجام تحقیق از 
ســوی پلیس و دستگاه قضایی و همچنین بررسی پزشکی 
قانونی به اثبات برســد و از این رو آنچه که تاکنون مطرح 

کرده صرفا ادعاهای اوست.

مرگ 2 مرد جوان در صحنه اقدام سرقتدستگیری سنگ پران آدمکش در تهران
۲ مــرد جوان در حادثه ای هولنــاک و در اقدامی ممنوعه به کام مرگ فرو 
رفتنــد .به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، ســرهنگ کیومرث حســنوند 
سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس اظهار داشــت: پنجاه و دومین طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت در 
حوزه اســتحفاظی سرکالنتری پنجم اجرا شد.این مقام پلیسی افزود: در این 
طرح تعداد ۳۴ دستگاه ماینر، مقداری مشروبات الکلی کشف و فروشندگان 
موادمخدر همراه با ســارقان موتورسیکلت توسط کالنتری های این کالنتری 

دستگیر شدند.
سرهنگ حسنوند در ادامه گفت: ماموران پلیس موفق شدند موتور سیکلت 
ســنگین و غیرمجازی را توقیف کنند که چندی قبــل تصادف کرده بود و 
در این حادثه راکب موتورســیکلت و یک عابرپیاده به کام مرگ فرو رفتند.

ســرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهمان 
برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

مرگ عابر پیاده در برخورد با سانتافه
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: عابر 
پیاده زن ۴۰ ســاله در دم فوت کرد .به گزارش رکنا، ســرهنگ همه خانی 
معــاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشــت: 
در ســاعت ۲۱:۱۷ در محــدوده بزرگراه یادگار به شــمال مقطع ایثارگران 
یکدستگاه سواری سانتافه که در این محل در حال تردد بوده به شدت با عابر 
زن ۴۰ ساله برخورد که این عابر در دم فوت می کند.سرهنگ همه خانی بیان 
داشت: بالفاصله پس از این حادثه عوامل راهور منطقه ۲۳ در محل حاضر و 

ضمن ایمن سازی محل مشغول بررسی صحنه تصادف شدند.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: علت 
این حادثه از ســوی راننده سانتافه بدلیل عدم توجه به جلو ۵۰ درصد بوده 
و برای عابر پیاده نیز بدلیل عبور غیر مجاز از عرض بزرگراه ۵۰ درصد سهم 
تقصیر در نظر گرفته شده است .وی ضمن ابراز تاسف از این حادثه به عابرین 
توصیه داشــت که در عبــور از خیابان مخصوصــا در تاریکی هوا به صورت 
ناگهانی به معابر و تقاطع ها وارد نشــده و جوانب احتیاط را در نظر بگیرند و 
هیچگاه از عرض بزرگراه تردد نکرده و هرچند تا پل عابر فاصله باشد باز هم 
جهت تردد از پلهای عابر پیاده استفاده نمایند وی همچنین به رانندگان نیز 
توصیه داشت که همیشه و در همه حال توجه کافی و الزم را به جلو داشته 

باشند تا شاهد اینگونه حوادث در سطح شهر تهران نباشیم.

دستگیری اشرار قمه کش در کرمانشاه 
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: اشرار قمه کش در کرمانشاه 

با اقتدار پلیس زمین گیر شدند.
سردار جمال سلمانی اظهار کرد: پس از اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر وقوع نزاع گسترده و درگیری توسط عده ای اراذل و اوباش در چهار 
راه مطهری کرمانشــاه تیم هایی از مأموران به ســرعت راهی محل شدند.به 
گزارش رکنا، وی افزود: پس از حضور مأموران در محل درگیری ســه نفر از 
اراذل و اوباش با شمشیر و گرز به سمت آنها حمله ور شده که آنها با مشاهده 
این صحنه به ســرعت وارد عمل شــده و مقتدرانه افراد مهاجم که مسلح به 
سالح ســرد بودند را خلع سالح و دستگیر کردند.جانشین فرمانده انتظامی 
اســتان کرمانشاه با اشاره به دستگیری هر ۶ عامل این نزاع گسترده، تصریح 
کرد: افراد دســتگیر شده از اشرار و اراذل سابقه دار شهر هستند که با اقتدار 
پلیس و رشــادت مأموران جان برکف زمین گیر شدند.ســلمانی همچنین از 
کشف چند تیغه سالح سرد و تعدادی گرز از اراذل و اوباش خبر داد و گفت: 
حضور به موقع پلیس در صحنه و دســتگیری قاطعانه اراذل و اوباش باعث 
رضایتمندی عموم شــهروندان و قدردانی آنها از اقتدار مأموران در مواجه با 

اشرار شد.
وی در پایــان از برخورد قاطعانه پلیس با اشــرار و اراذل و اوباش خبر داد و 
خاطرنشان کرد: امنیت شــهر و مردم خط قرمز پلیس است و در این راستا 
هرکسی بخواهد از آن تجاوز کند با واکنش قاطعانه پلیس مواجه خواهد شد.

پسر 9 ساله قاتل شد
پدر عروس در شــب عروسی با شلیک گلوله پسر ۹ ساله اش به قتل رسید.به 
گزارش رکنا،رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد گفت: عصر روز ۲۲ دی 
ماه ۱۴۰۰، پدر عروس در حالی که دختر عروســش ســوار بر خودرو در حال 
خروج از تاالر برای رفتن به خانه بخت بود در شهرستان چرام به قتل رسید و 

عروسی به عزا تبدیل شد.
پدر عروس درحالی که تفنگ برنو مسلح در دست داشت، پسر بچه ۹ ساله اش 
بر اثر سهل انگاری ماشه تفنگ برنو مسلح در دست پدر که لوله اش به سمت 
سر پدر بود را فشار می دهد و تیر شلیک می شود. تیر شلیک شده به زیر گلوی 

پدر ۴۵ ساله اصابت کرد و منجر به قتل او شد.

اخبار کوتاه

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

)نوبت اول(
برابر آرای صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امالک در 
دونوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراص ســند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شــد. 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه دادگاه نیست، صادره سنندج
۱- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای رفیق شاپری فرزند محمد حسین صادره 
مریوان تحت پالک ۴۰۲۳ فرعی از ۴ اصلی بخش ده به مســاحت ۲۳۱۲/۲۵ مترمربع جزء 
نسق زارعانه شماره ۱۴۳۰۰ مورخه ۴۴/۱/۱۶ دفتر ۱۰ سنندج بنام آقای عبداله اسفند مرز 

به آدرس سنندج روستای حسن آباد 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۰/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۱/۱۰ 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شــماره ۱۰۱۱۶تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بهشــهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای امید باقری خلیلی 
فرزندنظر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰/۲۹ متر 
مربع قســمتی از پالک ۸۴۵ فرعیاز ۴۹ اصلی به شماره کالسه ۱۴۰۰/۱۴۱ واقع 
در اراضی خلیل شــهر بخش ۱۷ ثبت بهشــهر محرز گردیده است لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه. از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۱258437 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۱/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۱/9

لطف اهلل فالحی- معاون ثبت اسناد منطقه 2 سنندج

اعالم مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی ســواری پژو ۴۰۵ ال ایکس ای مدل 
۱۳۹۰ رنگ خاکستری متالیک به شــماره انتظامی ۵۱۷د۲۴ 
ایران ۸۶ و شــماره موتور ۱۲۴۹۰۰۲۱۳۴۵ و شــماره شاسی 
NAAMOIC۸۴BE۲۲۰۰۳۲ بنام معصومه یحیایی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر- محمد مهدی قلیان 

تاســیس موسســه غیر تجاری چتر اندیشــه هــدی در تاریخ 
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ به شماره ثبت ۱۶۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۲۸۷۱۰ 
ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. نام: چتر اندیشه هدی موسسه غیر 
تجاری موضوع فعالیت: وصول مطالبات بانکی. در صورت ضرورت پس 
از اخــذ مجوزهای الزم. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
مرکز اصلی: استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، بخش مرکزی، 
شهر ارومیه، محله جارچی باشی، کوچه سهی راد، بن بست شماره ۱، 
پالک ۱۲۵، طبقه همکف کدپستی ۵۷۱۳۶۹۵۶۷۵ سرمایه شخصیت 
حقوقی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای پژمان ولیزاده قراحســنلو به شماره ملی ۲۷۴۰۶۰۳۱۸۵ دارنده 
۵۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه خانم ســودا تیمورپور به شماره ملی 
۲۷۴۰۶۵۷۳۴۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه مدیران آقای 
پژمان ولیزاده قراحســنلو به شــماره ملی ۲۷۴۰۶۰۳۱۸۵ به سمت 
رئیس هیات مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود خانم سودا تیمورپور به شماره ملی ۲۷۴۰۶۵۷۳۴۱ به سمت 
نایــب رئیس هیات مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیــه نامه های عادی و اداری با 
امضای مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد. روزنامه کثیراالنتشار 
مردم ساالری جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ارومیه )۱259737(

آگهی تغییرات شرکت راد آفرینان دوران سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱۶۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۳۵۶۴ به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- به موضوع شرکت مندرج در ماده 
۲ اساســنامه شرکت موارد ذیل اضافه گردید: انجام فعالیت ها و 
اقدامات مربوط به تصفیه و پاالیش در تاسیســات پاالیشی در 
جهت تولید فرآورده های نفتی برای تولید محصوالت پتروشیمی 
همچنین انتقال، ذخیره سازی، توزیع، فروش داخلی و صادرات 
و واردات کلیه مواد و فرآورده های نفتی و پتروشیمی. در صورت 
لزوم با اخــذ مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط – ثبت موضوع 
فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ارومیه )۱259752(

موبایل قاپی که بخاطر بیماری مادرش با همدســت خود 
موبایل قاپی می کرد دســتگیر شــد.به گزارش اختصاصی 
خبرنگار رکنا، »ســرهنگ حسین مافی« سرکالنتر هشتم 
پلیس پیشــگیری پایتخت در تشــریح خبر دســتگیری 
۲ موبایــل قــاپ جوان به خبرنــگار رکنا گفــت: با وقوع 
سرقت های متوالی موبایل قاپی در خیابان ولیعصر موضوع 
رســیدگی به پرونده در دستور تیم عملیات کالنتری ۱۱۵ 
رازی قــرار گرفت.وی افزود: تیــم عملیات کالنتری ۱۱۵ 
رازی پس از دریافت این اطالعات تحقیقات ابتدایی را آغاز 
کردند و متوجه شدند ســارقان حرفه ای با موتورسیکلت 

ســرقتی دســت به موبایل قاپی می زدند.این مقام پلیسی 
ادامه داد: ماموران کالنتری با رصدهای اطالعاتی و بازبینی 
دوربین های مداربسته هویت و مخفیگاه سارقان حرفه ای 

را در جنوب تهران شناسایی کردند.
سرکالنتر هشتم پلیس پیشــگیری پایتخت تصریح کرد: 
ماموران کالنتری پس از دریافت این اطالعات با هماهنگی 
مقام قضایی متهمان را در یک عملیات ضربتی دستگیر و 

به کالنتری منتقل کردند.وی افزود: متهمان پس از انتقال 
به کالنتری در بازجویی های پلیســی صراحتا به جرم خود 
مبنــی بر موبایل قاپی در خیابــان ولی عصر )عج( اعتراف 
کردند.ســرهنگ مافی در پایان خاطرنشــان کرد: پرونده 
متهمان برای ســیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی 
شــد. متهمان ۲۲ و ۱۸ ساله ســابقه دار در ۵۲ طرح رعد 
پلیس پیشگیری پایتخت با دستبند و پایند منتقل شدند. 

آنها با موتور ســیکلت سرقتی در خیابان ولی عصر موبایل 
قاپی می کردند.ســارق جوان در گفتگو بــا خبرنگار رکنا 
ماجرای سرقت هارا اینطور توضیح داد: بخاطر اعتیاد و مادر 
مریضم که در بیمارســتان است سرقت هارا انجام می دادم. 
ابتدا یک موتورســیکلت ســرقت کردم و با استفاده از آن 
در خیابان ولیعصــر موبایل قاپی می کردم. مادرم نمی داند 
که دســتگیر شدم و نمی دانم واکنشــش چیست.بنابراین 
گزارش با تائید ســرهنگ حســین مافی ســرکالنتر سوم 
پلیس پیشگیری پایتخت متهمان برای سیرمراحل قانونی 

به مرجع قضایی معرفی شد.

دزدی برای درمان مادر مریض 

رئیــس پلیس آگاهی تهــران بزرگ با بیــان اینکه 
روند جرائم مســلحانه و خشن در تهران طی ۹ ماهه 
اخیر کاهشــی بوده اســت، توضیحاتی درباره جذب 
کارآگاهــان زن در پلیس آگاهی ارائه کرد.»ســردار 
علیرضــا لطفی« رییس پلیــس آگاهی تهران بزرگ 
در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره ســرقت خشن و 
مسلحانه در تهران گفت: روند وقوع جرائم مسلحانه 
و خشن در ۹ ماهه اخیر امسال کاهشی بوده است و 
۹ درصد روند کاهشی داشته است. وی ادامه داد: در 
تهران بزرگ مهم این است سرقت بزرگ کشف نشده 
ای باقی نداریم. ما از طریق اقدامات اطالعاتی سارقان 
مســلح را تحت رصد و کنترل داریم و دستگیری ها 
در این زمینه رونــد خوبی دارد.رییس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ درباره تشکیل بانک اطالعاتی از مجرمان 
ســابقه دار و جرائم مسلحانه گفت: یک کار مشترک 
بین مــا و قوه قضاییه در این زمینه صورت می گیرد. 
یکی از برنامه های آتی ما در این حوزه نیز ادامه همین 
روند است و برای سال ۱۴۰۱ در این زمینه نیز برنامه 
ریزی برای اقدامات الزم صورت گرفته اســت. سردار 
لطفی درباره اســتفاده از کارآگاهــان زن در پلیس 
آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر 
در پلیس آگاهی تهران بزرگ کارآگاه خانم نیز داریم. 

در آزمون هایی که برای کاراگاهی برگزار می شود نیز 
محدودیتی برای شــرکت زنان کارآگاه وجود ندارد. 
کارآگاهــان حتما باید آزمون بدهند. وقتی در آزمون 
انتخاب شــوند برای ارتقاء در مراحل بعدی براساس 
پرونده هایی که رســیدگی می کنند، ارزیابی صورت 
می گیرد. وی همچنین دربــاره مهمترین پرونده ها 
در ۹ ماهه اخیر در پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: 
همه پرونده ها از نظر ما مهم هستند. البته تمرکز ما 
بیشتر بر پرونده های جرائم خشن و مسلحانه و از این 
قبیل پرونده هاست. همچنین با توجه به نگرانی هایی 
که مردم نســبت به ســرقت منازل دارند ما در این 
زمینه نیز تمرکز و برنامه ریزی بیشتری در خصوص 
سارقان منازل داریم.رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ 
خاطرنشان کرد: بیشترین مواردی که از منازل سرقت 
می شــود طال، ارز و وجوهات اســت که مردم قاعدتا 
نبایــد در منازل نگهداری کنند اما متاســفانه مردم 
ایــن وجوهات را علیرغم تاکیــدات پلیس بازهم در 
منازل نگهداری می کنند. ۹۰ درصد اموال ســرقت 
شــده از منازل در خصوص همین موضوعات است.
سردار لطفی همچنین درباره پرونده های راکد گفت: 
در حــوزه جنایی ما هیچ پرونــده راکدی نداریم و از 
ده ســال پیش تاکنون هر پرونــده ای که به نتیجه 

نرســیده است را بررسی می کنیم. امسال بر روی ۱۴ 
درصد از پرونده های جنایی که در گذشته حل نشده 
باقی مانده بود، تمرکز کردیم و این پرونده ها بررسی 
شده و به نتیجه رسیده اند و این پرونده ها نیز به آمار 
کشــفیات امسال اضافه شــده اند و از همین رو آمار 
کشــفیات ما به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.وی 
ادامه داد: ما در خصــوص پرونده های جنایی و مهم 
پایه بررســی پرونده ها را بر روی ده سال گذاشته ایم 
و هــر پرونده ای که در این مدت زمانی حل نشــده 
باشد را بررسی و به نتیجه می رسانیم. رییس پلیس 
آگاهی تهران بزرگ درباره پرونده افراد فقدانی گفت: 
ما امسال رسیدگی به پرونده افراد فقدانی را در پلیس 
آگاهــی مرکز متمرکز کرده ایــم و همه پرونده های 
فقدانی در آگاهی مرکز رسیدگی می شود. ما نگرانی 
مان در پرونده های فقدانی این است که این منجر به 
جنایت نشــود و از همین رو این پرونده ها به صورت 
ویژه و شــبانه روزی بررسی می شود. وی درباره سن 
افراد مفقود شده در پرونده های فقدانی گفت: میانگین 
سنی در این پرونده ها متفاوت است یعنی ممکن است 
از سن کودکی تا سالمندی که به دلیل آلزایمر از خانه 
خارج شده و دچار فقدان می شوند، باشد اما در سنین 

جوانی عدد کمی قابل توجه است.

کاهش 9 درصدی وقوع جرائم خشن و مسلحانه از ابتدای سال تاکنون

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کالهبردار حرفه ای 
کــه پس از صدور حکم قضائی به تهران گریختــه بود خبر داد و گفت: متهم با 

جعل سند مالکیت شهروندی ۱۵ میلیارد ریال از وی کالهبرداری کرده بود.
به گزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه »قاسم دستخال« بیان داشت: در پی تشکیل 
پرونده ای با موضوع کالهبرداری و جعل ســند، مال باخته به پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهران دعوت و مشخص شد متهم خود را به مال باخته ، یکی از کارکنان 
دستگاه های دولتی معرفی و سپس با لطایف الحیل رونوشت سند مالکیت وی را 
دریافت و با جعل ســند مالکیت مال باخته، پالک ثبتی وی را در شهر » آبادان 
» فروخته است. وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این پالک ثبتی را 

۱۵ میلیارد ریال اعالم کرده اند، افزود: در شاخه دیگری از تحقیقات، کارآگاهان 
هویت واقعی متهم را به دســت آوردند و مشــخص شد که متهم تحت تعقیب 
کارآگاهان پلیس اســتان خوزستان می باشــد که با صدور حکم قضائی ۳ سال 
حبس متهم به تهران گریخته است.رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران اعالم 
کرد: با تکمیل رصد های اطالعاتی مخفیگاه متهم در محدوده میدان »فاطمی« 
شناســایی و در یک عملیات موفق پلیسی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و به 
پایگاه ســوم این پلیس انتقال یافت.این مقام انتظامی ابراز داشــت: در ادامه پی 
جوئی های انتظامی ۲ فقره کالهبرداری مشــابه دیگری نیز کشــف و تحقیقات 

پلیسی در این خصوص در دستور کار قرار دارد.

دستگیری کالهبردارحرفه ای در میدان فاطمی تهران 

رئیــس پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهــران بزرگ از 
دســتگیری راننده و سرنشین خودرویی که به بهانه 
خرید دالر به مالباخته مراجعه و از وی ۱۳ هزار دالر 
سرقت کرده بودند، خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ 
کارآگاه »قاسم دســتخال« بیان داشت: در پی وقوع 
یک فقره سرقت توسط راننده و سرنشین یک دستگاه 
خودروی سواری در میدان » فروسی » مشخص شد 
که متهمان به بهانه خرید ۱۳ هزار دالر به فروشنده 

گذری مراجعه و با دریافت دالرها سوار بر خودرو شان 
شده و از محل گریخته اند. وی با اشاره به اینکه مال 
باخته برای جلوگیری از فرار متهمان از خودرو آویزان 
شــده بود و بر اثر تصادف و برخورد با زمین از نواحی 
مختلف مصدوم و به بیمارستان انتقال می یابد، افزود: 
در تحقیقات محلی از جغرافیایی محل جرم، خودروی 
سارقان شناســایی و در نهایت به دست آمد خودرو 
توســط مالک اصلی به صورت وکالتی فروخته شده 

است. رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: 
در چند عملیات پلیسی در نهایت متصرفان خودرو که 
به صورت امانی خودرو در اختیار داشتند، شناشایی و 
کارآگاهان پس از هماهنگی های قضائی هر ۲ سارق 
را در مخفیگاهشان در محله »تهران پارس«دستگیر 
کردند.ایــن مقام انتظامی به اعتراف متهمان به جرم 
ارتکابی اشاره کرد و افزود: کشف سایر جرائم احتمالی 

متهمان در دستور کار قرار دارد.

سرقت ۱۳ هزار دالری در میدان فردوسی 


