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۲ سارق سابقه دار تحت عنوان مامور انتظامی ، با اقدام 
مشترک کارآگاهان پلیس آگاهی این استان و شهرستان 
چهارباغ شناســایی و دستگیر شــدند.به گزارش رکنا، 
ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیــس پلیس آگاهی البرز 
گفت : در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف تحت عنوان 
مامور مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی قضایی بررســی 
موضوع به صورت مشــترک در دســتور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان و شهرستان چهارباغ قرار گرفت.وی 
افزود: بررســی های اولیه حاکی از این بود که سارقان با 
استفاده از یک دستگاه خودرو سمند و تجهیزات تقلبی 
خود را مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی کرده و با 
اخاذی از شهروندان اقدام به سرقت تلفن همراه و لوازم با 

ارزش آنها می کردند. نادربیگی خاطرنشان کرد : بالفاصله 
پس از آغاز تحقیقات، کارگاهان در کمتر از ۷۲ ســاعت 
با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیســی موفق به شناسایی 
دو نفر از سارقان دخیل در این سرقت که دارای سوابق 
گسترده در حوزه سرقت تحت عنوان مامور بودند، شدند.
وی گفت: مخفیگاه متهمان در شهرکرج شناسایی و در 
یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر شدند. رئیس پلیس 
آگاهی البرز افزود: متهمان تاکنون به پنج فقره ســرقت 
تحت عنوان مامور درمناطق مختلف استان البرز اعتراف 
کردند و با اقدامات صورت گرفته مالباختگان این پرونده 
شناسایی و به همراه سارقان برای انجام مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده نیروی مرزبانی جمهوری اسالمی ایران گفت: 
هوشمندسازی انســداد مرزهای کشور بیش از گذشته 
در دستور اســت و اعتبارات ویژه ای نیز برای این حوزه 
اختصاص یافته است.به گزارش ایسنا ، سردار  احمدعلی 
گودرزی اظهار داشت: در مقوله تجهیز و هوشمندسازی 
مرزها در گذشته اقداماتی صورت گرفته است اما امسال 
این موضوع با شدت و جدیت بیشتری پیگیری می شود.
وی خاطرنشــان کرد: موضوع هوشمندسازی و اقدامات 
کنترلی مرزها امســال در شــورای امنیت کشور مطرح 
شده و اعتباراتی از سوی وزارت کشور، ستاد کل نیروهای 
مسلح و ستاد کل انتظامی کشور اختصاص یافته است.
فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد: تالش 

می شود با توسعه تجهیزات، حسگرها، پهپادها، هلی شاتها 
و سامانه های الکترونیکی و اُپتیکی، انسداد مرزها بیش از 
گذشته انجام شــود. سردار گودرزی افزود: امروز امنیتی 
پایدار، مطلوب و رو به توسعه در مرزهای آبی و خشکی 
کشور وجود دارد.وی در خصوص مرزهای شرقی کشور 
و خراســان رضوی نیز اظهار کرد: مرزهای شرقی نیز از 
امنیت پایداری برخوردار است و با توجه به حساسیت این 
منطقه، توجــه ویژه تری به مرزها و تقویت تجهیزات آن 
می شود.بر اســاس گزارش سایت پلیس، استان خراسان 
رضوی از شمال و شمال شرق ۵۳۱ کیلومتر مرز مشترک 
با کشور ترکمنستان و از شرق حدود ۳۰۲ کیلومتر مرز 

مشترک با کشور افغانستان دارد.

هوشمندسازی و انسداد مرزها در دستور کار پلیسبازداشت 2 سارق تحت عنوان مامور انتظامی 

فرمانده انتظامی تهران بــزرگ جزئیات تیراندازی رخ 
داده در خیابان طالقانی تهران را تشــریح کرد.به گزارش 
ایسنا، سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات تیراندازی 
رخ داده در خیابــان طالقانی تهــران گفت: در پی حادثه 
تیراندازی در یکی از روســتاهای شهرستان شهریار، چهار 
نفر کشــته و دو نفر زخمی شــده بودند که رسیدگی به 
این موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس 
قرارداشــت. تحقیقات اولیه نیز حاکی از آن بود که ضارب 
درپی اختالفات ملکی که از ســال ها پیش وجود داشت، 
دست به این کار زده و متواری شده بود.وی با بیان اینکه 
دســتگیری این فرد در دســتور کار ماموران قرار داشت، 
گفــت: این فــرد در حوالی خیابان طالقانی و فلســطین 
مشاهده و توسط ماموران حاضر در صحنه مورد شناسایی 
قرار گرفت. این فرد به محض مشــاهده مأموران با سالح 
کمری به ســمت ماموران و شــهروندان شلیک کرد که 
در این حادثه دو نفر از مامــوران مورد اصابت گلوله قرار 
گرفتند و برای مداوا به بیمارســتان منتقل شدند.رئیس 
پلیس پایتخت گفت: این فرد نیز در همان محل دستگیر 
و خلع سالح شــد. در حال حاضر بازجویی اولیه از متهم 
در پلیس آگاهی در حال انجام اســت و در اظهارات اولیه 
خــود اعالم کرده که باغدار اســت و هدفش از این اقدام 

اختالفات ملکی بوده اســت. توضیحات دادســتان تهران 
درباره تیراندازی در خیابان طالقانی دادستان تهران گفت: 

ضارب حادثه تیراندازی در خیابان طالقانی دســتگیر شد 
و تحقیقات در خصوص این حادثه در حال انجام اســت.

به گزارش ایســنا به نقل از قــوه قضاییه، علی صالحی در 
خصــوص جزئیات حادثه تیرانــدازی در خیابان طالقانی، 
عنوان کرد: پس از اطــالع از حادثه تیراندازی در خیابان 
طالقانی تهران بالفاصله به همــراه معاون و بازپرس ویژه 

قتل در صحنه حاضر شدیم.
وی افزود: در این حادثه فردی با سالح گرم به ماموران 
انتظامی مســتقر در مقابل ساختمان بنیاد شهید اقدام به 
تیراندازی کرده بود که بر اثر این حادثه ۴ نفر از ماموران 
نیروی انتظامی مجروح شدند.دادستان تهران با بیان اینکه 
در حال حاضر ضارب دستگیر شده است، عنوان کرد: این 
فرد مجرم روز 6 خردادماه ۱۴۰۰ نیز ۴ تن از شــهروندان 
شهرســتان شــهریار را با ســالح گرم به قتل رسانده و 
متواری بود.صالحی افزود: دســتورات الزم برای بررســی 
این پرونده صادر شده اســت و تحقیقات درخصوص این 
حادثه ادامه دارد.درپی اعــالم خبری مبنی بر تیراندازی 
ظهر دیروز به ســمت ماموران پلیــس در مقابل کالنتری 
فلســطین در خیابان طالقانی تهران، مرکز اطالع رســانی 
پلیــس پایتخت اعالم کرد: در پی تجمع تعدادی از  افراد 
مقابل بنیاد شــهید و امور ایثارگران در خیابان طالقانی، 
 فــردی با ســالح کمری اقدام بــه تیراندازی به ســمت 

ماموران و شهروندان کرد.

سارق ســابقه دار که تازه از زندان آزاد شده بود به پیشنهاد 
یک خریدار اموال مســروقه گوشــی های مدل باال سرقت 
می کرد.به گزارش رکنا، چندی قبل دختر جوانی در تماس 
با پلیس از ســرقت تلفــن همراه اش توســط راکبین یک 
موتورسیکلت خبر داد. به دنبال اعالم خبر سرقت، تحقیقات 
از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد.در ادامه 
تحقیقات کارآگاهان با شکایت های مشابه مواجه شدند. در 
تمامی ســرقت ها دو پسر جوان ســوار بر موتورسیکلت در 
خیابان پرسه زده و گوشــی های تلفن همراه را از عابران یا 
راننده ها در پشت چراغ قرمز به سرقت می بردند.در بازبینی 
دوربین های محل گوشی قاپی، مأموران موفق شدند تصاویر 
متهمان را به دســت بیاورند. یکی از متهمــان به نام امین 
از مجرمان ســابقه دار بود که ســال گذشته پس از آزادی، 

ســرقت هایش را دوباره از سر گرفته بود و با تشکیل باندی 
دو نفره، گوشی قاپی می کرد.با دستگیری متهم ۲۰ ساله و 
همدستش، آنها به گوشی قاپی های سریالی اعتراف کردند.
امین گفت: پــس از آزادی از زندان برای اینکه باید رد مال 
شــاکی های قبلــی ام را پرداخت می کــردم تصمیم گرفتم 
دوباره ســرقت کنم. یک روز که به پاتوق مصرف مواد رفته 
بودم، پژمان که صاحب پاتوق بود پیشــنهاد داد که برای او 
گوشــی ســرقت کنم تا آنها را با مبالغی باالتر از مالخرهای 
دیگر از من بخرد. به پیشــنهاد پژمان به همراه یکی از هم 
پاتوقی هایم باندی را تشکیل دادیم و سرقت ها را آغاز کردیم. 
طبق سفارش پژمان، ما فقط گوشی های آیفون و سامسونگ 
مدل باال را سرقت می کردیم. ساعت ۲ بعد از ظهر به بعد و 
باتوجه به خلوتی خیابان پرســه می زدیم و با مشاهده سوژه 

مناسب، ســرقت را انجام می دادیم.شگرد دیگرمان این بود 
که پشــت چراغ قرمز، راننده هایی کــه در حال صحبت با 
تلفن همراه بودند را شناســایی کرده و در چشم برهم زدنی 
گوشی های آنها را می قاپیدیم. گاهی اوقات در روز ۵ گوشی 
سرقت می کردیم و آنها را به پژمان تحویل می دادیم. باتوجه 
به مدل گوشی ها از یک تا ۷ میلیون تومان آنها را به پژمان 
می فروختیم.با اعتــراف امین، تحقیقات برای دســتگیری 
پژمان آغاز و کارآگاهان پلیس موفق به دستگیری مرد جوان 
در پاتوقش شــدند. در بازرسی از مخفیگاهش بیش از ۲۰۰ 
گوشــی تلفن همراه مسروقه کشف شد.پژمان در تحقیقات 
گفــت: از آنجایی که مدتی بود با یکی از اتباع بیگانه آشــنا 
شــده بودم او گوشی های سرقتی را با مبلغی مناسب از من 
خریداری می کرد و به خارج از کشور به صورت قاچاقی انتقال 

می داد، تصمیم گرفتم طبق خواسته او گوشی سرقتی بخرم. 
بعد از آن گوشــی ها را دو میلیــون تومان گرانتر به خریدار 
می فروختم و او هم گوشــی ها را به خارج از کشــور انتقال 
می داد.با اعتراف پژمان، مرد جوانی که گوشی های سرقتی را 
از او خریداری می کرد نیز شناسایی و دستگیر شد. تحقیقات 

در رابطه با شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

رئیس پلیس تهران تشریح کرد

جزئیات حادثه تیراندازی در خیابان طالقانی 

گوشی قاپ های سریالی دستگیر شدند

توطئه مادر و پسر کرجی برای قتل مرد 61 ساله 
پســر جوان در اقدامی هولناک با همدســتی مادرش و خوراندن قرص برنج 
پدرش را به قتل رســاند و جسدش را در بیابان رها کرد.به گزارش رکنا، روز ۲9 
اردیبهشت خبر ناپدید شدن مردی 6۱ ساله به مأموران کالنتری ۲۵ محمد شهر 
اعالم شد.با اعالم خبر ناپدید شدن مرد بازنشسته رسیدگی به پرونده در دستور 
کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

در نخســتین گام اعضای خانواده به عنوان مطلع برای بازجویی به اداره پلیس 
دعوت شدند، این درحالی بود که خانواده وی مدعی شدند پدرشان از خانه خارج 
شده و دیگر برنگشته است. در حالی که تحقیقات برای یافتن مرد میانسال ادامه 
داشت مشخص شد پسر کوچک خانواده به نام مهران به یکی از شهرهای شمالی 
سفر کرده است.در ادامه بررسی ها کارآگاهان دریافتند پدر خانواده از مدت ها قبل 
با پسرش مهران اختالف خانوادگی داشته و این اختالف بعد از ازدواج وی بیشتر 
شده است. بنابراین پسر جوان به عنوان نخستین مظنون این حادثه تحت پیگرد 
قرار گرفت. از سوی دیگر پلیس در بازبینی دوربین های مداربسته مقابل خانه مرد 
گمشــده دریافتند وی آخرین بار که وارد خانه اش شده است دیگر از خانه بیرون 
نیامده اســت و پس از آن مهران و مادرش با خودروی پدر از خانه خارج شده اند.
ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز با بیان اینکه این 
موضوع باعث شد تا بیشتر به اعضای خانواده ظنین شویم گفت: در ادامه بار دیگر 
همسر و فرزندان این مرد به پلیس آگاهی دعوت شده و مورد تحقیقات تخصصی 
قرار گرفتند که در نهایت همســر مقتول چند روز پس از این حادثه با مشــاهده 
مســتندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشــود و به قتل شوهرش با همدستی 
پسرش مهران اعتراف کرد و گفت: شوهرم مرد بداخالق و خسیسی بود همیشه 
زندگی را برای من و بچه هایم جهنم می کرد. با این حال من او را تحمل می کردم 
،تا اینکه بچه هایم بزرگ شــدند و یکی از پســرهایم ازدواج کرد. از آنجا که وضع 
مالی خوبی نداشت قرار شد بعد از ازدواج در خانه ما زندگی کند اما مشکالت ما 

با این اتفاق بیشتر شد.
شوهرم یک حقوق بازنشســتگی داشت و به سختی از پس مخارج زندگی بر 
می آمد. به همین خاطر هم از اینکه پســرم و همسرش سر سفره او می نشستند 
ناراحت بود و با ما بدرفتاری می کرد و من از این موضوع دیگر خسته شده بودم. 
به همین خاطر با پســرم نقشه کشیدیم او را به قتل برسانیم. بعد پسرم مقداری 
قرص برنج خرید و داخل غذایش ریختیم بعد از اینکه مطمئن شدیم جان باخته 
جســدش را با خودروی خودش از خانه خارج کرده و در بیابان های جاده ســاوه 
رها کردیم. اما االن واقعاً پشیمانم چون هم شوهرم کشته شد و هم زندگی پسر 

جوانم تباه شد.
در ادامه تحقیقات پســر مقتول  درباره انگیزه قتل گفت: من و همســرم بعد 
از ازدواج مجبــور شــدیم نزد پدر و مادرم زندگی کنیــم. پدرم فقط یک حقوق 
بازنشستگی داشت ،طبیعی بود از اینکه من و همسرم سرسفره آنها بودیم ناراضی 
باشــد برای همین من نقشه قتل او را کشــیدم. ولی خیلی پشیمانم و امیدوارم 
خداونــد از گناه من بگذرد.پــس از اعترافات متهمان پرونــده با تالش تیمی از 
کارآگاهان جنایی ســرانجام روز چهارشنبه جسد مقتول در حوالی جاده زرندیه 
نزدیک ســاوه کشف و به دستور بازپرس کشــیک قتل جسد به پزشکی قانونی 
منتقل شد.متهمان  پس از تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

گزارش

قتل در ساختمان نیمه کاره 
سارق شیشه ای که در جریان سرقت از یک ساختمان نیمه کاره، با کارگری 
درگیر شــده و او را به کما فرستاده بود به اتهام شروع به قتل بازداشت شد.به 
گــزارش رکنا، اول خرداد مردی که در حال گذر از خیابانی در شــمال غرب 
پایتخت بود صدای درگیری از داخل یک ســاختمان در حال ساخت شنید و 
قدم به آنجا گذاشت. در اتاق نگهبانی ۲ مرد جوان، دست و پای فردی را بسته 
بودند و مــرد رهگذر با دیدن این صحنه پلیس را خبر کرد. با حضور ماموران  
معلوم شد فردی که دست و پایش را بسته بودند با هدف سرقت میلگرد وارد 
ســاختمان نیمه کاره شده، اما با ۳کارگر آنجا درگیر شده و هر ۳نفر را زخمی 
کرده بود.یکی از کارگران که به صورت ســطحی آســیب دیده بود به مأموران 
گفت: من به همراه ۲ نفر از همکارانم داخل اتاقک در حال اســتراحت بودیم 
که سر و صدایی شنیدیم. وقتی از اتاقک خارج شدیم مرد غریبه ای را در حال 
ســرقت میلگردها دیدیم و با او درگیر شدیم. سارق بی رحم ناگهان کاردکی از 
روی زمین برداشــت و ابتدا یکی از ما را به  شــدت زخمی کرد که او از هوش 
رفت. بعد به ســمت من و همکار دیگرم حمله کرد و به ما هم آســیب زد، اما 
خوشــبختانه من موفق شــدم کاردک را از دستش بگیرم، بعد دست و پایش 
را بســتیم تا مانع فرارش شــویم.در جریان این حادثه، سارق بازداشت شد و 
کارگری که به شــدت زخمی شده بود به بیمارســتان انتقال یافت، اما شدت 
جراحــات به حدی بود که او به کما رفت. از ســوی دیگر ســارق وقتی برای 
تحقیق به دادســرای جنایی تهران انتقال یافــت به بازپرس پرونده گفت: من 
شیشــه مصرف کرده بودم و روز حادثه صدایی به من گفت وارد ســاختمان 
شوم، اما فکر می کنم اشتباه وارد آنجا شدم و تحت توهمات عجیب مواد بودم. 
کارگران هم تصور کردند قصد ســرقت دارم  اما اینطور نبود.وی اگر چه منکر 
آســیب رساندن به کارگران و سرقت بود، اما در ادامه تحقیقات حقایق را بیان 
کرد و گفت: مدتی قبل از یکی از شــهرهای شمالی کشور برای کار به تهران 
آمدم، اما چون اعتیاد به شیشه داشتم نتوانستم کار مناسبی پیدا کنم. تا اینکه 
تصمیم گرفتم برای تامین هزینه های زندگی و مواد دست به سرقت بزنم. من 
از ســاختمان های نیمه کاره، میلگرد می دزدیدم اما در ســرقت آخر، کارگران 
با من درگیر شــدند و ناچار شــدم برای فرار از دستگیری به آنها آسیب بزنم، 
ولی قصد کشــتن کسی را نداشــتم. متهم پس از اعتراف به درگیری خونین 
 با قرار قانونی بازداشــت شــده و در اختیار مأمــوران اداره دهم پلیس آگاهی

تهران قرار گرفته است.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
»آگهی ابالغ رای موضوع ماده 10 آئین نامه اجرائی الحاق موادی به قانون ساماندهی 

و حمایت از تولید و عرضه مسکن«
برابر ماده ۱۰ آئین نامه ...... در اجرای مفاد رای هیات موضوع قانون مذبور مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن 

. مراتب به شرح زیر آگهی می گردد.
۱- به موجب رای شماره ۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۵۰/۲۲ متر مربع به شماره پالک 

۲۵۰۷ مفروز از پالک فرعی ۱۴۰ واقع در قریه مالکوان سنگ اصلی 98 بخش ۲۴ گیالن ملکی مهدی سیروس راد
لذا چنانچه هر شخصی نسبت به رای صادره پالک فوق اعتراضی داشته باشد میتواند اعتراض خود را از تاریخ انتشار آگهی لغایت 
بیست روز به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید و نیز برابر همین مقرره معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض  مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیضالح نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود درغیر این صورت این اداره براســاس رای هیات و بدون توجه به اعتراض وارده نســبت به ادامه 

عملیات ثبتی اقادام خواهد نمود. م الف 206
تاریخ انتشار: 1401/03/07

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــر رای شــماره ۱۴۰۱6۰۳۱8۰۰۳۰۰۰۴8۵- ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین رفعتی پور فرزند شمسعلی 
به شماره ملی ۲669۰۷۴۰۳۰ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه و محوطه به مساحت ۲۰۰ متر مربع به شماره پالک ۱۷۲ 
فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۵ فرعی از 8۷ اصلی واقع در پامسار بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی محمدرضا پامساری 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 184
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره ۱۴۰۱6۰۳۱8۰۱۲۰۰۰۲8۰- ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ملک شفت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی نقی طاعتی نصیرمحله فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 
۳6۳ صادره از شفت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه به مساحت ۲۰۱/۱9 متر مربع که از این مقدار مساحت ۱۰۰/۴6 مترمربع 
دارای کاربری مسکونی و مقدار مساحت ۱۰۰/۷۱ متر مربع در حریم راه قرار دارد به شماره پالک ۱۰۵۲ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 
6۱ واقع در قریه نصیر محله شفت سنگ اصلی ۴ بخش۲۱۴ گیالن ازمالکیت رسمی اجاقعلی طاعتی )زارع صاحب نسق( محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم 

دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. م الف 199
   تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــر رای شــماره ۱۴۰۱6۰۳۱8۰۰۳۰۰۰6۲۷- ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رسول احمدی کرد آبادی فرزند 
عزیزاله به شماره ملی ۲668۷۴66۲۰ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مساحت ۲۰9/۳ متر مربع به شماره 
پالک ۳۳۳ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۳۴۰ اصلی واقع در شهر فومن بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی وراث مجتبائی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 182
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/22

   آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ۷۰8 فرعی از ۵۷6 فرعی از ۲۷۴۴ اصلی بخش ۳ ســنندج 
به مساحت 6۷۴6 مترمربع در قریه برازان که در تصرف آقای رضا زمانی به قرار دارد را مستند به مواد ۱۴و۱۵ قانون ثبت 
در مورخه ۱۴۰۱/۴/9 راس ســاعت 9 و ۱۰ صبح به عمل خواهد آمد لذا بدینوســیله از مجاورین و صاحبان حقوقی دعوت 
میشــود که در ســاعت تعیین شده فوق در محل حاضر و در صورتی که اعتراض به حدود یا حقوق ارتفاقی داشته باشند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت سی روز اعتراض خود را کتبا و مستقیما به این اداره تسلیم نمایند ضمنا متذکر 
می گردد که برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره باید با 
مراجعه به دادگاه نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و گواهی تقدیم دادخواست را باین اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت با 

رعایت مقررات عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: 1401/3/8

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک ۷۰۷ فرعی از ۵۷8 فرعی از ۲۷۴۴ اصلی بخش ۳ سنندج قریه برازان به مساحت 
۲۵۰۰ مترمربع که در تصرف آقای بختیار احمدی

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی جوکندان

بهنام قباد- ثبت منطقه یک سنندج

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن - شیرزاد عزیزی جوکندان

رئیس ثبت اسناد و امالک شفت- ایرج حیدرپور

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی 

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۰6۲۷۱۰۰۰۱۵۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا دل 
غمین فرزند محمد در ششــدانگ اعیان یک باب منزل به مســاحت ۵۴ مترمربع 
قسمتی از پالک 68 اصلی بخش 9 واقع در طبرسی شمالی ۳۰ مزینانی ۱8 پالک 
۲۳ اعیــان متعلق به خود متقاضی و عرصــه متعلق به موقوفه ظهیر الدوله محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شد. 

م الف: 682
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23
بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 5 مشهد

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سندرسمی )نوبت دوم(

 برابر آرای صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امالک در 
دونوبت به فاصله ۱۵روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها ازتاریخ الصاق درمحل تامدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای 
مــدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراص سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام آقای رحمن حاجی میرزائی فرزند علی شماره 
شناسنامه ۱۱۷۲ صادره سنندج کد ملی ۳۷۳۰86۳۱8۵ تحت پالک ۱۰۴۷ فرعی از ۲۷۴9 
اصلی بخش ۳ سنندج به مساحت ۱۱۰۴۷ مترمربع که از نسق آقای علی حاجی میرزائی به 

آدرس سنندج روستای باباریز 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/8 

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی )نوبت اول(

    برابر آرای صادره هیات تعیین تکلیف مســتقردر ثبت اســناد وامالک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده، لذا بدینوســیله مشــخصات امالک در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها ازتاریخ الصاق در محل تامدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرربه دادگاه نیست.
بخش 3:

۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی)باغ( به نام آقای حکمت صلواتی فرزند صدیق شماره شناسنامه 
۱ صادره سنندج کدملی ۳۷۳۲8۳99۱۵ به نسبت ۱8/66 شعیر مشاع و آقای بابک صلواتی فرزند صدیق 
شــماره شناسنامه- صادره ســنندج کدملی ۳۷۲۰۱۲۳8۲۰ به نسبت ۱8/66 شعیر مشاع و آقای مختار 
صلواتی فرزند صدیق شماره شناسنامه ۴۱ صادره سنندج کدملی ۳۷۳۲8۴۱8۷۱ به نسبت ۱8/66 شعیر 
مشــاع و خانم وجدان صلواتی فرزند صدیق شماره شناسنامه ۷۷ صادره سنندج کدملی ۳۷۳۲8۴۳9۲۰ 
به نسبت  6/۰۴ شعیر مشاع و آقای مسعود مشهوری فرزند حسین شماره شناسنامه 6۵6 صادره سنندج 
کدملی ۳8۷۳۲۲8۱۴9 به نسبت ۳۳/98 شعیر مشاع و تحت پالک ۳۳۴ فرعی از ۲۷۴۲ اصلی بخش ۳ 
سنندج به مساحت ۵6۵۰ مترمربع که از نسق آقای صدیق صلواتی به آدرس سنندج روستای صلوات آباد 

زمین مشهور به پیرحسنه )باغه لیژه(  م/الف: 1670
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/8  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/23 

 بهنام قباد- رئیس ثبت منطقه یک سنندج

 بهنام قباد- رئیس اداره  ثبت منطقه یک سنندج

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــر رای شــماره ۱۴۰۰6۰۳۱8۰۰۳۰۰۰۲۲۷- ۱۴۰۱/۱/۳۰ هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مدینه حسن زاده گربه کوچه  فرزند 
محمدحسین به شماره ملی ۲668۰۱۱6۴۷ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر درختان مثمر و غیر مثمر بانضمام یک اتاق  به 
مســاحت ۲6۰ متر مربع به شــماره پالک ۴۰99 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۷6 و ۷8 متصل بهم واقع در گربه کوچه 
)ســنگ اصلی 69( بخش۲۴ گیالن از مالکیت رســمی محمد حسین حسن زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 146

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی جوکندان تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

پلمب 5۷ انبار احتکار کاالهای اساسی 
طی 48 ساعت

فرمانــده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی فراجــا از پلمب ۵۷ انبار احتکار 
کاالی اساســی طی ۴8 ســاعت در کشــور خبر داد.به گزارش ایســنا، سردار 
غالمرضا رضائیان در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای کمک 
به معیشت هموطنان و نظارت بر نظام تهیه و توزیع کاالهای اساسی و معیشت 
محور مردم بازدید و سرکشــی از مراکز تهیه و تولید کاالهای اساسی در قالب 
طرح تشدید مقابله با قاچاق، احتکار و اخالل در تولید و توزیع کاالهای اساسی 

و معیشت محور در سطح کشور در حال اجراست.
وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی طی ۴8 ســاعت با تشــکیل یک 
هزار و ۴۴۷ گروه مشــترک از ۲ هزار و 6۱9 مرکز تهیه و توزیع کاالی اساسی 
و معیشــت محور مــردم بازدید و ۵۷ انبار و مرکز احتکار کاالهای اساســی را 

شناسایی کردند.
فرمانــده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: مأموران پلیس 
امنیت اقتصادی پس از شناســایی انبارها و صاحبان کاالها به آدرس های مورد 
نظر اعزام و در بازدید و بازرســی از آن ها ۲ هزار و ۴9۳ تن انواع کاالی اساسی 
و معیشــت محور از قبیل خرما، خشــکبار، برنج، گندم و آرد، ماکارونی، قند و 
شــکر، روغن خوراکی، تخم مرغ، گوشت و مرغ به همراه ۲۳۰ هزار و 8۱۲ عدد 
انواع دارو، 6 هزار و ۲۴۳ دستگاه انواع لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، روغن 
موتور و ضد یخ، انواع شوینده و ... را کشف و انبارهای متخلف را پلمب کردند.

بر اســاس گزارش سایت پلیس، سردار رضائیان با اشاره به اینکه در برآوردهای 
اولیه ارزش کاالهای مکشــوفه از ســوی کارشناســان حدود یک هزار و ۱۳۵ 
میلیارد ریال اعالم شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: در ایــن خصوص ۱8۲ 
 دســتگاه خودرو توقیــف و ۳۵۳ متهم برای ســیر مراحل قانونــی به مراجع

قضائی معرفی شده اند.

کالهبرداری در نقش مامور نظامی و امنیتی 
با دســتور دادســتان عمومی و انقالب شهرستان دماوند و به همت سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در »سازمان حفاظت اطالعات سپاه« عامل کالهبرداری 
گسترده که با عناوین نظامی و امنیتی فعالیت می کرد، دستگیر شد.به گزارش 
رکنا: مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد در پی ثبت شــکایت های متعدد علیه 
فردی که با عناوین نظامی و امنیتی از مردم کالهبرداری می کرد و با دســتور 
»دادستان عمومی و انقالب شهرستان دماوند«، تالش های گسترده اطالعاتی با 
بهره گیری از روش های تخصصی آغاز شد و ضابطان سازمان حفاظت اطالعات 
ســپاه متهم ج_ر که با جعل عناوین و اســناد نهادهــای اطالعاتی مبادرت به 
کالهبرداری گســترده با عنوان ثبت نام اعزام به حج و عتبات عالیات از شکات 
کرده بود، بازداشــت کردند.براساس این گزارش تاکنون حدود ۳۰۰ نفر شاکی 

در این زمینه شناسایی شده اند و تحقیقات ادامه دارد.

توقیف موتورسنگین گرانقیمت در بزرگراه مدرس
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: یکدستگاه 
موتورسیکلت سنگین هندا ۱۰۰۰ ســی سی در بزرگراه مدرس در حین الیی 
کشــی و انجام حرکات مخاطره آمیز توقیف شد.به گزارش رکنا، سرهنگ علی 
همه خانی گفت: در ســاعت ۱۴ ظهر روز 6 خردادماه، یکدستگاه موتورسیکلت 
سنگین هوندا ۱۰۰۰cc توسط تیم منطقه ۲۴ پلیس راهور تهران بزرگ در مسیر 
شــمال به جنوب بزرگراه مدرس _ آفریقا و در طرح مهار توقیف شد.سرهنگ 
همه خانی ضمن بیان این مطلب که طرح توقیف موتورســیکلت های سنگین و 
هنجار شــکن بنا به درخواست شهروندان در پایتخت ادامه دارد، به دارندگان و 
راکبین موتورسیکلت های سنگین بدون پالک و مجوز هشدار و تذکر داد که به 
هیچ عنوان در ســطح معابر شهر تهران تردد نکنند چرا که به محض رویت این 
موتورســیکلت ها بخاطر امنیت تردد و حفط جان خود راکبین و دیگر رانندگان 

و شهروندان، توسط تیم های راهور توقیف و به پارکینگ داللت می شوند.

محکومیت میلیاردی برای احتکار روغن در قزوین
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان قزوین از کشــف روغن خوراکی احتکار 
شــده در انبار یک فروشــگاه در حومه قزوین و محکومیــت میلیاردی محتکر 

خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا حســن پور گفت: در پی ارسال گزارش پلیس امنیت 
اقتصادی در مورد کشــف چندین تُن انواع روغن خوراکی ازانبار یک فروشگاه 
در حومه قزوین، پرونده ای تشــکیل و جهت رســیدگی بــه اداره کل تعزیرات 
حکومتی اســتان ارجاع شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: 
در بررسی های به عمل آمده تخلف واحد صنفی در احتکار به قصد گران فروشی 
محــرز و نهایتاً وی به پرداخــت جریمه بیش از یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
ریالی در حق دولت و الزام به عرضه روغن های مکشــوفه در بازار زیرنظر پایگاه 
امنیت غذایی اســتان محکوم شــد.بنابر اعالم روابط عمومی اداره کل تعزیرات 
حکومتی اســتان قزوین، حسن پور با اشــاره به اختیارات تعزیرات حکومتی به 
موجب مصوبه ســران قوا با رویکرد رســیدگی فوری در صحنه ارتکاب تخلف 
و صدور حکم قاطع و پلمب واحد متخلف، از شــهروندان خواســت، تخلف و یا 
گزارش مردمی را با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات اعالم کنند تا در اسرع وقت 

به شکایات آنان رسیدگی شود.

کشف 180 کیلو حشیش در فارس
فرمانده انتظامی فارس از دستگیری یک قاچاقچی حرفه  ای و تحویل وی به 

مراجع قضائی خبر داد.
ســردار رهام بخش حبیبی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
بزرگ با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شــدند فــردی در منزل خود در یکی 
از محله های شــیراز اقدام به دپو مواد مخدر کرده اســت که بررسی موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار پلیس فارس قرار گرفــت.او گفت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس پس از هماهنگی بــا مقام قضائی به منزل 
قاچاقچی اعزام و در بازرســی از یک ســواری پژو پارس کــه در حیاط منزل 
پارک بود ۱8۰ کیلو حشیش کشف کردند.فرمانده انتظامی فارس گفت: نیروی 
انتظامــی در مواجه با اقدامات ســوداگران مرگ در این اســتان بدون اغماض 

برخورد قانونی می کند.

کشف بیش از 3 هزار تن مواد خوراکی احتکار شده 
در کهریزک

ســردار خوش اخالق از کشــف و ضبط بیش از ۳ هزار تن مواد غذایی قابل 
استفاده در کهریزک خبر داد.سردار خوش اخالق گفت: پلیس نظارت بر اماکن 
عمومی، پنج شــنبه انبار بزرگی شامل روغن موتور، مواد شوینده غیر بهداشتی 

در کهریزک کشف کرد.
او گفت: با هماهنگی هایی که انجام خواهد شد، موادی که قابل استفاده است 
روانه بازار خواهد شــد.به گفته معاون هماهنگ کننده سازمان اطالعات فراجا 
از ۲۰ اردیبهشــت بالغ بر 9۵۲ تن نهاده های دامی، 68۰ تن روغن مایع، ۲۵۵ 
تن روغن جامد، ۱۰۳ تن برنج داخلی، ۱۵۲ برنج خارجی، 6۰۰ تن و ۲8۵ تن 

شکر کشف شد.

اخبار کوتاه


