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اخبار کوتاه

سرقت خودروهای الکچری با تیر و کمان !

ســرکالنتر یکم پلیس پیشــگیری تهران بزرگ از بازداشت سارقی خبر داد
که محتویات خودروهای مدل باال را با اســتفاده از تیر و کمان ســرقت میکرد.
به گزارش رکنا ،سرهنگ محمدباقر قدمزاده اظهار کرد :مأموران کالنتری ۱۲۳
نیاوران موفق به بازداشــت ســارقی شــدند که با تیر و کمان در محله کامرانیه
اقدام به ســرقت قطعات خودرو میکرد.سرکالنتر یکم پلیس پیشگیری تهران
بزرگ افزود :این ســارق که سرایدار یک خانه در محله کامرانیه بود ،همزمان با
تاریکی هوا ،و با پرسهزنی در کوچههای اطراف محل سرایداری ،اقدام به شناسایی
خودروهای مدل باال میکرد ،ســپس با استفاده سنگ و تیر و کمان شیشههای
خودروها را میشکست و اموال داخل خودرو را سرقت میکرد.این مقام انتظامی
با بیان اینکه سارق دارای دو فقره سابقه سرقت است ،گفت :تاکنون محرز شده
که این متهم  ۱۰فقره سرقت به این شیوه انجام داده است.

بازداشت شرور ری با اعتراض مردم

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری شروری که موجب نارضایتی مردم
شده بود ،خبر داد و گفت :از مخفیگاه متهم  4قبضه سالح سرد کشف شد.به گزارش
رکنا ،سرهنگ دوستعلی جلیلیان در تشریح این خبر بیان داشت :در پی نارضایتی
تعدادی از شهروندان محدوده «جهاد» شهر ری مبنی بر قدرت نمایی و عربده کشی
شروری با سالح سرد ،دستگیری متهم در دستور کار ماموران کالنتری این محل
قرار گرفت.وی با بیان اینکه مخفیگاه متهم در محدوده همین کالنتری شناسایی
و تردد وی تحت کنترل قرار گرفت عنوان کرد :پس از هماهنگیهای قضائی روز
گذشــته تیم عملیات کالنتری در یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش
دستگیر و  4قبضه سالح سرد از این مکان کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان
ری در پایان عنوان کرد :متهم سابقه دار بوده و پیش تر با همین عنوان مجرمانه
دستگیر شده بود و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع
قضائی قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرستان ری همچنین از دستگیری مالخر محله
کهریزک خبر داد و گفت :از مخفیگاه متهم یک قبضه ســاح شکاری خبر داد.به
گزارش رکنا ،سرهنگ دوستعلی جلیلیان اظهار داشت :در پی اخبار دریافتی مبنی
برخرید و فروش اموال سرقتی در محله « کهریزک « مالخری سابقه دار ،رسیدگی
به موضوع و دستگیری متهم را تیمی از ماموران کالنتری  170کهریزک بر عهده
گرفتند و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات و
پی جوییهای انتظامی هویت و مخفیگاه متهم را شناســایی کردند افزود :با اخذ
مجوز قضائی تیمی از ماموران کالنتری به مخفیگاه متهم اعزام و در یک عملیات
ضربتی متهم را دستگیر و در بازرسی از محل تعدادی اموال مسروقه از قبیل :یک
سالح شکاری  ،یک دستگاه پمپ باد ،یک عدد کپسول هوابرش ،یک عدد ترازوی
دیجیتال 2،دستکاه ساب باکس  ،یک دستگاه پمپ کف کش ،دستگاه سنگ فرز،
یک دســتگاه ضبط خودرو ،یک دستگاه دریل  ،یک دستگاه جارو برقی و بیش از
200متر کابل برق فشار قوی کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان ری تصریح
کرد :متهم سابقه دار در تحقیقات اولیه به جرم خود و خرید و فروش اموال سرقتی
معترف و در این رابطه تا کنون  3مال باخته اموال مســروقه خود را در بین اموال
کشف شده مورد شناسایی قرار داده اند .پس از اخذ شکایت شکات پایان تحقیقات
و تشکیل پرونده متهم تحویل مراجع قضائی شد.

حوادث ترافیکی عامل ساالنه  ۱۷هزار کشته و  ۴۴هزار معلول در کشور

رئیس گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سالمت درحوادث
و بالیا دانشــگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی اعالم
کرد :حوادث ترافیکی ،ســاالنه بیش از  ۱۷هزار کشــته و
بیش از  ۴۴هزار معلول دائمی برجای میگذارد و متاسفانه
در کنار آن ۵۳ ،مخاطره در ایران شناسایی شده است که
 ۱۳مخاطره اولویت دارند و همه این حوادث ســبب بیش
از  ۷۵۰هزار مراجعه در ســال به نظام سالمت میشود.به
گزارش ایلنا ،حمیدرضا خانکه همزمان با هفته ســامت
افزود :این درحالی اســت که ســاالنه عددی حدود  ۱۰تا
 ۱۵درصد تولید ناخالص ملی کشورمان فقط برای حوادث
هزینه میشــود که حجم زیادی از آن به حوادث ترافیکی
اختصاص دارد .وی تصریح کرد :همواره نظام ســامت ،بار
ناشی از حوادث را تحمل میکند ،در حالی که سازمانهای
متعــددی در تامین ایمنی و امنیــت باید مداخله کرده و
مدیریــت جامع خطر حوادث و بالیا را تامین کنند ،اما بار
اصلی بر دوش نظام ســامت است و در اسناد بینالمللی
از جمله ســند «ســندای» نیز وظیفه نظام سالمت بسیار
پررنگ دیده شــده؛ بطوری که در این سند ۳۳ ،بار بحث
« ســامت « مطرح شده است.رئیس بورد تخصصی رشته
سالمت در حوادث و بالیا وزارت بهداشت تاکید کرد :نظام

ســامت باید در مقابــل حوادث و بالیا ،تــابآور و آماده
باشــد و به همین علت ،طبق قانون دائمی مدیریت بحران
کشــور که ســال  ۱۳۹۸تدوین شــده ،نظام سالمت باید
سند متناظری برای آمادگی ،پاســخ ،بازیابی و در نهایت
پیشگیری تدوین کند.
وی افزود :باید این اســناد بزودی تدوین و ارائه شوند و
یکی از مهمترین ارکان این ســند میتواند تابآور کردن
بیمارستانها به عنوان محور اصلی تامین خدمات سالمتی
باشد.
وی گفت :الزم اســت که به منظور تامین شعار عدالت
که شــعار دولت انقالبی اســت ،در وهله اول ،به توســعه
خدمات بیمارســتانی در سطح کشــور و توسعه خدمات
پیشــگیری ،تامین خدمات توانبخشی و افزایش ایمنی در
ســطوح مختلف خصوصا در حمــل و نقل عمومی اهتمام
داشــته باشیم؛ چراکه هم اکنون به ازای هر هزار نفر ،فقط
 1.6تخت در کشور داریم و بیمارستانهای ما اکثرا توزیع
نامتقارن و ناعادالنهای دارند و از طرفی ،دارای عمر بسیار
باالیی هستند .خانکه افزود :در حال حاضر ،متاسفانه باالی
 ۹۰درصد حمل و نقل در کشــور ما ،جاده محور است؛ در
صورتــی که این عدد در دنیا ،کمتر از  ۵۰درصد اســت و

کالهبرداری میلیاردی نوزاد فروشان قالبی
فرمانــده انتظامی مازندران از شناســایی و انهدام
بانــد  ۲میلیارد تومانی کالهبــرداری با وعده فروش
نوزاد در فضای مجازی توسط پلیس فتای استان خبر
داد.به گزارش رکنا ،ســردار مرتضی میرزایی در این
رابطه اظهار کرد :در پی ایجاد صفحاتی در شبکههای
اجتماعــی و فضای مجازی مبنــی بر خرید و فروش
نوزاد  ،موضوع در دســتور کار پلیس فتا استان قرار
گرفت.فرمانده انتظامی استان مازندران ،تصریح کرد:
در اجرای این ماموریت کارشناسان پلیس فتا استان
با انجام اقدامات اطالعاتی و بهره گیری از روشهای
علمی و فنی ،موفق به شناسایی  ۸نفر از گردانندگان
این صفحات در استانهای مختلف کشور شدند.
سردار میرزایی در ادامه گفت :پس از هماهنگیهای
قضایی ،این افراد که با وعده خرید و فروش نوزاد در
فضای مجازی اقدام به کالهبرداری از افراد متقاضی

سرکالنتر ششــم پلیس پیشگیری تهران
بزرگ از دســتگیری اعضــای باند  5نفره که
انواع ظــروف تقلبی را با برندهــای معتبر و
اصلی در شــهر تهران توزیع میکردند ،خبر
داد.به گزارش رکنا ،سرهنگ «محمد جلینی
« اظهار داشت :در پی دریافت خبری مبنی بر
بســته بندی و توزیع ظروف آشپزخانه تقلبی
در کارگاهی در محله «شــوش» رسیدگی به
موضوع در اختیار تیمی از ماموران کالنتری
 159بی سیم قرار گرفت.
وی بــا بیان اینکه مامــوران در تحقیقات
پلیســی محل کارگاه را شناسایی و به دست

کشف  ۷و نیم تن گندم قاچاق در کرج

 19ســارق حرفه ای با  122فقره سرقت در بجنورد دستگیر شد.به گزارش
رکنا ،سردار سعید مطهری زاده گفت :در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح
شهرستان بجنورد بالفاصله موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان
قرار گرفت.او گفت:کارآگاهان موفق شدند در چند عملیات جداگانه ،محل اختفای
این افراد را مورد شناسایی قرار دهندکه در نهایت  ۱۹ ،سارق حرفهای دستگیر
و به مقر انتظامی منتقل شدند.فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت :سرقت از
اماکن خصوصی ،منزل ،داخل خودرو ،کش روی ،اماکن دولتی ،موتورســیکلت،
قاپ زنی ،مغازه و سایر ازجمله سرقتهای انجامشده توسط این افراد بوده است.

بازداشت دندانپزشک قالبی

سرپرســت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت :شاغل غیرمجاز
دندانپزشــک متواری توسط پلیس امنیت و اطالعات استان با همکاری بازرسان
اداره بازرسی و شکایات معاونت درمان دستگیر شد.به گزارش رکنا ،جواد معظمی
اظهار کرد :شاغل غیرمجاز دندانپزشک متواری توسط پلیس امنیت و اطالعات
اســتان با همکاری بازرســان اداره بازرسی و شــکایات معاونت درمان دستگیر
شد.سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز متذکر شد :پیرو اعالم
اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی البرز مبنی بر فعالیت
مجدد شاغل غیر مجاز سابقه دار و متواری در محل جدید ،بازرسان اداره بازرسی
دانشــگاه و رسیدگی به شــکایات معاونت درمان طی اقدامات فنی و بررسی با
حضور به موقع در محل ،توانستند متهم فراری که به عنوان دندانپزشک فعالیت
غیرقانونی داشت را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.

بازداشت  2برادر که سارقان حرفهای بودند

فرمانده انتظامی شهرستان سرخه از دستگیری  2برادر معتاد و کشف مقادیری
قابلتوجه اموال ســرقتی در این شهرستان خبر داد.به گزارش رکنا ،سیدجالل
حسینی ،فرمانده انتظامی شهرستان ســرخه پیش از ظهر امروز به خبرنگاران
گفت :در پی وقوع چند فقره سرقت خرد در شهرستان سرخه و شکایت برخی از
هموطنان از اتفاق پیشآمده ،اقدامات قانونی پلیس در این شهرستان آغاز شد.وی
گفت :مأموران کالنتری  ۱۱این شهرستان در برنامهریزیهای از پیش تعیینشده
و بررســیهای میدانــی خود به دو برادر غیربومی و ســابقهدار در این خصوص
مشکوک شدند.حسینی با اشاره به تحقیقات تکمیلی و انجام هماهنگیهای الزم
قضایــی گفت :تیم ویژه پلیس در یک عملیــات غافلگیرانه ،این دو جوان  ۱۸و
 ۲۵ساله را دستگیر کرد.فرمانده انتظامی شهرستان سرخه با بیان اینکه سارقان
دستگیر شده در بازجوییها به جرم ارتکابی خود اعتراف کردند ،گفت :در بازدید
صورت گرفته پلیس ،مقدار قابلتوجهی اموال سرقتی همانند تلفن همراه ،سیم
مسی ،قطعات موتورسیکلت و ...کشف شد.

شناسایی عامل هتک حیثیت در شبکههای اجتماعی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات خراسان جنوبی از شناسایی مزاحم
اینترنتی در شبکههای اجتماعی خبر داد.به گزارش رکنا ،سرهنگ قدرت الوانی
گفت :عاملی که با استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام اقدامشناسایی عامل هتک
حیثیت در شبکههای اجتماعی به هتک حیثیت ،توهین و فحاشی علیه یکی از
شهروندان میکرد دستگیر شد.وی افزود :خانم جوانی به پلیس فتا شهرستان»
طبس» مراجعه کرد و شــکایت خود را مبنی بر اینکه فردی ناشناس در شبکه
اجتماعی تلگرام اقدام به ایجاد مزاحمت برای وی و خانوادهاش نموده اعالم کرد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان با اشاره به اینکه موضوع پرونده
در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت گفت :با توجه به ارائه گزارشها
توسط شاکی و اقدامات تخصصی صورت گرفته توسط افسران سایبری پلیس فتا
شهرستان طبس ،مالک اکانت تلگرامی شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی به
پلیس فتا ارجاع داده شد.سرهنگ الوانی گفت :متهم پس از حضور در پلیس فتا،
ابتدا منکر اعمال مجرمانه خود شد ،اما با رو به رو شدن مستندات به جرم خود
اعتراف کرد.

معــاون اجتماعی پلیس امنیت عمومــی تهران از
دستگیری شــروری که در جنوب تهران شهروندی را
مصدوم کرده بود ،خبر داد.
به گزارش رکنا ،ســرگرد «محمــد زیدی» معاون
اجتماعــی پلیس امنیــت عمومی تهران در تشــریح
جزییات این خبر گفت :اواخر فروردین ماه سال جاری
خبــری مبنی بر ضرب و جرح یکی از شــهروندان در
مقابل منزل شــخصی اش در محله مسعودیه دریافت
شــد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران
مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت قرار گرفت.
معــاون اجتماعی پلیس امنیت عمومــی تهران افزود:
در بررســیهای اولیه و پایش دوربینهای مداربسته
مشخص شد ســه نفر از اراذل و اوباش سابقه دار طی
یک اختالف حساب شخصی با 2دستگاه موتورسیکلت
درابتدا عربده کشــی کرده و ضمــن بر هم زدن نظم

عمومی ،شاکی را مصدوم کردند به نحوی این شهروند
به علت وخامت وضعیت جســمانی بــا حضور عوامل
اورژانس به بیمارستان منتقل میشود.
معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی تهران تصریح
کرد :سرانجام با اقدامات شبانه روزی هویت و مخفیگاه
عامل اصلی این درگیری شناســایی و با اخذ دســتور
قضائی تیمی از مامــوران به مخفیگاه متهم در حوالی
«گیشــا» اعزام و پس از انجام چندین ساعت تعقیب و
مراقبت متهم را در حالی که قصد داشت مخفیگاه خود
جا به جا نماید دستگیر و به پلیس امنیت عمومی انتقال
یافت.معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی پایتخت در
پایان به بیان اینکه متهم با اعتراف به بزه انتسابی برای
سیر مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد ،خاطر نشان
کرد  :تالش برای دستگیری ســایر عوامل این پرونده
همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.

انهدام باند آشپزخانه تقلبی در شوش تهران

دختر چوپان در االغســواری جانش را از دســت داد.به گزارش رکنا ،دختر
نوجوان  ۱۱ساله که در دشتهای اطراف روستای شمس آباد در حال چرای دام
بود ،پس از چرای دام قصد افســار کردن و کنترل االغ را داشــت .با فرار االغ در
کوه و دشــت پس از طی مسافت زیاد و کشیدن شدن دخترک بر روی زمین و
سنگها این دختر جان خود را از دست داد.

دستگیری  ۱۹سارق حرفهای در بجنورد

 3شرور برای اختالف حساب شخصی مردی را چاقو چاقو کردند

میکردند در عملیاتــی غافلگیرانه به دام افتادند.وی
اذعان کرد :متهمــان در بازجوییهای به عمل آمده
به کالهبرداری و برداشــت غیرمجاز از حساب بانکی
 ۲۱نفر از افراد متقاضی در اســتان مازندران و سایر
استانهای کشــور به مبلغی بالغ بر  ۲۱میلیارد ریال
اعتراف کردند.میرزایــی همچنین بیان کرد :متهمان
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند
و موضوع همچنان در دســت بررســی اســت.وی با
تاکید بر این موضوع که قانونگذار در ماده  ١١قانون
حمایــت از اطفال و نوجوانان ایــن اقدام را مجرمانه
تلقی کرده اســت به مردم توصیه کــرد :به تبلیغات
دروغین افراد ســودجو در فضای مجازی توجه نکنند
و برای کســب اطالعات بیشــتر دربــاره تهدیدها و
آســیبهای فضای سایبری به ســایت پلیس فتا به
آدرس  www.cyberpolice.irمراجعه کنند.

االغ سواری مرگبار دختر 11ساله شیرازی

یک انبار دارای  ۷و نیم تن گندم قاچاق در شهرســتان کرج شناسایی و پلمب
شــد.به گزارش رکنا ،سرهنگ افشاری گفت :ماموران پلیس اقتصادی در راستای
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز در قالب اکیپ گشت مشترک با عوامل صمت
به یک انبار در جاده محمدشــهر اعزام شدند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی البرز
افزود :برابر اعالم کارشناسان مربوطه ارزش تقریبی محموله گندم کشف شده ۹۰۰
میلیون ریال برآورد شده است.به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی البرز :در این
رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع مربوطه
شدند.ســرهنگ افشاری افزود :شهروندان در صورت اطالع از هر گونه فعالیت غیر
قانونی و قاچاق ،مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.

بیشــتر حمل و نقل عمومی در دیگر کشورها ،ریل محور
است .بنابراین ،باید این زیرساختها فراهم شود تا سالمت

و ایمنی مردم تامین شده و بتوانیم جامعهای پربار با توسعه
پایدار داشته باشیم.

هشدار پلیس به عامالن گرانفروشی

سخنگوی ناجا از کشف کاالهای اساسی احتکار شده خبر داد .به گزارش رکنا،
سردار مهدی حاجیان ،سخنگوی ناجا در توضیح خبری اظهار داشت :در راستای
مبــارزه با قاچاق کاال و احتــکار ،و جلوگیری از اخالل نظام تولید وعرضه کاالی
اساسی معیشت محور،به دستور فرماندهی کل انتظامی قرار گاه عملیاتی امین در
سراسر کشور راه اندازی شد.حاجیان در ادامه افزود :با اقدام عملیاتی همکاران در
سراسر کشور  ،در  24ساعت گذشته بیش از  757تن گندم و آرد؛ 301تن روغن
 151تن ماکارونی 136،تــن برنج ،بیش از  100تن نهادههای دامی؛ مجموعا به
ارزش  1694میلیارد ریال کشــف شد و در این راستا  257متهم دستگیر شده
و همچنین  55واحد صنفی متخلف پلمب شدند.ســردار حاجیان در انتها هشدار
داد :به افراد ســودجو که خارج از نظام توزیع قصد دپو کردن کاالی اساسی مردم
داشــته باشند هشدار داده میشود که این عمل از نظر پلیس جرم مشهود بوده و
برخورد سختی در انتظار این افراد است که با هماهنگی دستگاه قضایی و سازمان
تعزیرات صورت خواهد گرفت.مردم هر گونه اطالتی در این خصوص دارند با پلیس
در میان بگذارند.

واژگونی مرگبار پژو ۲۰۶در اتوبان قم

سخنگوی ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهرتهران از مرگ دو تن
درپی واژگونی ســواری پژو  ۲۰۶در اتوبان تهران  -قم خبر داد.سیدجالل ملکی
در گفتوگو با ایســنا ،دراینباره گفت :وقوع یک مورد حادثه رانندگی در ساعت
 ۲۳:۴۷پنج شنبه شب گذشته به سامانه  ۱۲۵اطالع داده شد که درپی آن ستاد
فرماندهی ،آتش نشــانان را به همراه تجهیزات الزم به محل حادثه واقع در مسیر
شمال به جنوب اتوبان تهران  -قم بعد از روستای شکر آباد اعزام کرد .وی با بیان
اینکه آتشنشــانان در حدود چهار دقیقه بعد از اعالم این حادثه در محل حاضر
شــدند ،اظهارکرد :با حضور آتشنشانان در محل مشــاهده شد که یک دستگاه
ســواری پژو  ۲۰۶که چهار مرد جوان حدودا  ۳۰ســاله در آن حضور داشــتند،
از مســیر خود منحرف شــده و بعد از برخورد با بلوکهای نیوجرســی ،بر روی
همان بلوکها واژگون شده است.ملکی با بیان اینکه هر چهار سرنشین خودرو در
وضعیت خطرناکی محبوس شده بودند ،گفت :عملیات رهاسازی و خروج افراد با
استفاده از تجهیزات برش و  ...انجام و در نهایت با خروج این افراد و تحویل آنان به
عوامل اورژانس مشخص شد که دو تن از سرنشینان در دم جان خود را از دست
داده و دو نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شدند که از سوی عوامل اورژانس به مراکز
درمانی انتقال داده شدند.

پایان کار دزدان خانوادگی
در اطراف حرم حضرت معصومه(س)
اعضــای یک باند خانوادگی که با معرفی خــود بهعنوان مأمور در اطراف حرم
حضرت معصومه(س) از مسافران خارجی و اتباع بیگانه سرقت میکردند ،دستگیر
شدند.
به گزارش رکنا ،حجتاالســام حسن غریب ،دادستان عمومی و انقالب قم از
دستگیری دو گروه از سارقان با پوشش مامور پلیس خبر داد و گفت :این متهمان
غیربومی که خود بهعنوان مسافر وارد قم شدهاند ،سوار بر خودروهایی با پالکهای
ســرقتی ،طعمههای خود را در اطراف حرم و هتلها از میان مسافران خارجی به
دام میانداختند و با معرفی خود به نام مأمور انتظامی ،از آنها مدارک شناســایی
میخواستند و پس از پرسیدن چند سؤال ،پولها و گوشی آنها را با تهدید سالح
سرد چاقو برداشته و بسرعت متواری میشدند.
دادســتان قم با بیان اینکه سارقان با اقدامهای فنی پلیس آگاهی و پیگیری و
دستورهای قضایی شعبه  ۲۲دادیاری قم شناسایی و دستگیر شدهاند ،تصریح کرد:
این مأموران قالبی ،بهصورت خانوادگی به همراه  2زن اقدام به سرقت میکردند و
در سرقتهای خود با خودروی شخصی و بدون مدارک شناسایی ،مردم را متوقف
میکردند و حتی برای نشان دادن بیسیم خود ،از یک بسته بیسکویت و یک مداد
با نوار چســب و پاکت مشکی اســتفاده کرده و مردم را فریب میدادند.این مقام
قضایی با هشــدار به شهروندان و مسافران برای هوشیاری بیشتر و اعتماد نکردن
بیاســاس و شــتابزده به افراد بدون اطمینان از هویت واقعی آنها بیان داشت:
در برخورد با موارد مشــکوک ،توجه به نوع خودرو ،پوشش مأموران و ارائه کارت
شناسایی ضابطان ضرورت دارد.

آورند مالک کارگاه با همکاری  4همدســت
خود ،بــا جمــع آوری ظــروف متفرقه در
ســطح بازار مجددا با بسته بندی جدید و به
نام شــرکتهای معتبر این ظــروف را توزیع
میکند افزود :پــس از هماهنگیهای قضائی
تیمــی از مامــوران به محــل کارگاه اعزام و
متهمــان را که در حال بســته بندی ظروف
بودند ،دستگیر کردند .سرکالنتر ششم پلیس
پیشگیری تهران افزود :در این رابطه  5متهم
دســتگیر و در بررســی از این کارگاه 200
کارتن ظروف آشــپزخانه از قبیل بشقاب و
فنجان و  ...کشف شد.این مقام پلیسی تصریح

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قتون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رســمی مصوب 1390/9/20ملک متقاضی که در هفت موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز
و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد  3816فرعی
از 41اصلی واقع در قریه چالوس بخش کالرســتاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به
مونس امیری نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 14/70
مترمربع به شرط تجمیع با پالک  926فرعی خریداری معالواسطه از علی کیانی مالکیت
رســمی لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی و ماده  ۱۳آییننامه مربوطه این که در دو نوبت به فاصله  ۱۰روز از
طریق این روزنامه و محلي اكثراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیت است تا
در صورتی که انجام نفع به ازای اعالم شده اصرار داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی در روســتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معرض باید ظرف یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی و اصل نگردد ویا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالک مینماید و صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی
اســت برابر ماده  ۱۲آئیننامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قد اظهارنامه ثبتی
پذیرفته شــده واحدت ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود
مراتب در اولین نوبت آگهی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند
ونســبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید
حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید .م الف 1305491
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/7 :
سرپرست ثبت و اسناد و امالک چالوس
علیرضا براری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمیحوزه ثبتی نوشهر
نظر به دســتور مواد  ۱و  ۲قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رســمیمصوب 1390/9/20با مالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای
الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد امالک متقاضیان واقع در
قريه کردیکال پالک  16اصلی بخش  1قشالقی
 77فرعی آقا /خانم وحیده پور ســیاحی فرزند عبدالجبار نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مســاحت  322/80متر مربع خریداری بدون واســطه /با واسطه از
عباس میرزائی .لنا به موجب ماده  2قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمیو ماده  ۱۳آئیننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق
این روزنامه محلی اکثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومیمحل نماید و گواهی تقدیم
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد .که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومیمحل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند
مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است
برابر ماده  ۱۳آئیننامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته
نشــده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در
اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم میرســاند و نســبت به
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت
اختصاصی منتشر مینماید .م الف 1309579
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/24:
صفر رضوانی پس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

کرد :متهمان  40الی  55ســاله در تحقیقات
اولیــه به بزه انتســابی و تولید ظروف تقلبی
و توزیــع و فروش با عنــوان جنس اصلی و
خارجی در بازار تهران معترف شدند.
سرهنگ جلینی با اشاره اینکه کارشناسان
ارزش کاالهای کشــف شــده را  10میلیارد
ریال اعالم کردند تاکید کرد :شــهروندان در
خرید لوازم حتما از فروشگاههای معتبر خرید
کنند تا در دام این ســودجویان قرار نگیرند.
وی در پایان خاطر نشان کرد :پرونده متهمان
برای ســیر مراحل قانونی بــه مرجع قضائی
ارجاع شد.

«آگهي مناقصه عمومي نوبت اول»

(نوبت
اول)

شماره2001094839000019 :
تاریخ1401/02/24 :

شــهرداري اروميه در نظر دارد به استناد ماده  5آئيننامه معامالتی شــهرداری و اعتبارات مصوب
سال  1401نســبت به برگزاری مناقصه عمومی به شــرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir :اقدام نماید .از کلیه شــرکتها و پیمانکاران دارای
صالحیت (از وزارت کار و امور اجتماعی یا تاییدیه سازمان مدیریت و برنامهریزی یا رتبهبندی سازمان
نظام مهندسی) دعوت بعمل میآید در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و
بصورت الکترونیک ارائه قیمت نمایند .الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا
ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) انجام خواهد شد .لذا الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .الزم به ذکر
میباشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت شهرداری ارومیه به
آدرس  www.urmia.irمراجعه فرمايند.
-1موضوع مناقصه :عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارکها و فضای سبز شهری
-2مبلغ کل مناقصه27/375/111/450 :
 -3مدت قرارداد 12 :ماه از تاریخ ابالغ قرارداد میباشد.
-4تاریخ دریافت اسناد مناقصه :از ساعت  12روز شــنبه مورخه  1401/02/24تا ساعت  19روز
چهارشنبه  1401/02/28در بستر سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/26 :
مهدیزاده -شهردار ارومیه

«آگهي مناقصه عمومي نوبت اول»

(نوبت
اول)

شماره2001094839000020 :
تاریخ1401/02/24 :

شهرداري اروميه در نظر دارد به استناد ماده  5آئيننامه معامالتی شهرداری و اعتبارات مصوب سال
 1401نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس www.setadiran.ir :اقدام نماید .از کلیه شرکتها و پیمانکاران دارای صالحیت (از وزارت
کار و امور اجتماعی یا تاییدیه سازمان مدیریت و برنامهریزی یا رتبهبندی سازمان نظام مهندسی) دعوت
بعمل میآید در مناقصه ذیل به شــرح مشــخصات اعالمی در این آگهی شرکت و بصورت الکترونیک
ارائه قیمت نمایند .الزم بذکر اســت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد
قیمت مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام
خواهد شد .لذا الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند .الزم به ذکر میباشد
شــرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت شهرداری ارومیه به آدرس
 www.urmia.irمراجعه فرمايند.
 -1موضوع مناقصه :عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارکها و فضای سبز شهری
 -2مبلغ کل مناقصه25/954/911/698 :
 -3مدت قرارداد 12 :ماه از تاریخ ابالغ قرارداد میباشد.
 -4تاریخ دریافت اسناد مناقصه :از ســاعت  12روز شنبه مورخه  1401/02/24تا ساعت  19روز
چهارشنبه  1401/02/28در بستر سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/26 :
مهدیزاده -شهردار ارومیه

«آگهي مناقصه عمومي نوبت اول»

(نوبت
اول)

شماره2001094839000021 :
تاریخ1401/02/24 :

شــهرداري اروميه در نظر دارد به اســتناد ماده  5آئيننامه معامالتی شهرداری و اعتبارات مصوب
سال  1401نســبت به برگزاری مناقصه عمومی به شــرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir :اقدام نماید .از کلیه شــرکتها و پیمانکاران دارای
صالحیت (از وزارت کار و امور اجتماعی یا تاییدیه سازمان مدیریت و برنامهریزی یا رتبهبندی سازمان
نظام مهندسی) دعوت بعمل میآید در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و
بصورت الکترونیک ارائه قیمت نمایند .الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا
ارائه پیشنهاد قیمت مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ســتاد) انجام خواهد شد .لذا الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .الزم به ذکر
میباشــد شرکتکنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت شهرداری ارومیه به
آدرس  www.urmia.irمراجعه فرمايند.
-1موضوع مناقصه :عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارکها و فضای سبز شهری
-2مبلغ کل مناقصه22/424/614/997 :
 -3مدت قرارداد 12 :ماه از تاریخ ابالغ قرارداد میباشد.
 -4تاریخ دریافت اسناد مناقصه :از ســاعت  12روز شنبه مورخه  1401/02/24تا ساعت  19روز
چهارشنبه  1401/02/28در بستر سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/26 :
مهدیزاده -شهردار ارومیه

