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رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ در آستانه شروع 
ســال تحصیلی تمهیدات پلیس برای تامین امنیت دانش 

آموزان را تشریح کرد.
ســرهنگ جلیل موقوفه ای در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تمهیدات پلیس در اطراف مدارس در آستانه سال تحصیلی 
جدید، اظهارکرد: پلیس پیشگیری همانند سال های گذشته 
برای شــروع ســال تحصیلی از یک هفته قبل از بازگشایی 
مدارس اقداماتی نظیر پاکسازی منطقه از معتادان متجاهر و 
خرده فروشان موادمخدر را انجام خواهد داد. این اقدامات در 
راســتای مراقبت از دانش آموزان و ایجاد امنیت خاطر برای 
خانواده ها انجام می شــود.  رئیس پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ با اشــاره به تمرکز پلیس روی نقاط آلوده و مستعد 
وقوع جرم گفت: اقدامات مذکور به طور ویژه در مناطق آلوده 
شهر اجرا می شود و نیازی نیست که چنین وضعیتی در همه 
نقاط برقرار باشد، در واقع برخی از مدارس در مناطقی قرار 
دارند که مشکل خاصی در آنجا وجود ندارد، البته تیم های 
گشــتی ما در این مناطق نیز حضور خواهند داشــت، اما 
طبیعی است که رســیدگی به نقاط جرم خیز و آلوده برای 

پلیس در اولویت قرار دارد. 
موقوفه ای همچنین با اشــاره به اجرای طرح مدارس از 
اولین روز سال تحصیلی جدید اظهارکرد: پلیس پیشگیری 
از روز اول بازگشایی مدارس به مدت ۱۵ روز طرح مدارس را 
اجرا خواهد کرد. در جریان این طرح همکاران من در پلیس 
پیشــگیری از ســاعت ۶:۳۰ صبح تا هشت صبح در مقابل 
و اطراف مدارس مســتقر هستند. همچنین هنگام تعطیلی 

مدارس نیز از ساعت ۱۲:۳۰ تا دو ظهر در محل حضور دارند 
تا بتوانند در صورت مشــاهده مزاحمت یا هرگونه بی نظمی 
و ایجاد مشکل برای شــهروندان،   امنیت مناسبی را برای 
دانش آمــوزان و خانواده های آن ها تامین کنند.پیش از این 
ســردار حســین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 
تمهیدات پلیس برای آغاز سال تحصیلی گفته بود: موضوع 

بعدی آماده شدن برای بازگشایی مدارس است.مدارس بیش 
از دو ســال تعطیل بودند و بســیاری از چیزهایی که نظم 
یافته بود در این دو ســال پیگیری نشد. از یک ماه مانده به 
بازگشایی مدارس تالش های ما آغاز شده تا تمام مدارس در 
محورهای اصلی و بعد از آن فرعی مسائل مربوط به حمل و 
نقل و ترافیک را دنبال کنند. راه اندازی و شکل دهی پلیس 

مدارس طرح دوم پلیس اســت که با استفاده از همیاران و 
فرهنگ یاران پلیس اجرا خواهد شــد.وی گفته بود: مسئله 
بعدی سرویس مدارس اســت که قبل از این دوسال تعداد 
آن به ۱۷ هزار دستگاه نیز رسید. این موضوع برای ما بسیار 
جدی و مهم اســت و مدیران مدارس مسئولیت مهمی در 
این زمینه دارند. اینکه رانندگانی انتخاب شوند که صالحیت 
فردی داشته باشــند و خودروهای باکیفیتی داشته باشند 

مسئولیت مدیران است. 
همچنین این افراد باید به پلیس مناطق ۲۸ گانه معرفی 
شــوند و آموزش های گوناگون را بگذرانند. تا یکی دو هفته 
آینــده به تعداد افرادی که معرفی شــدند و آموزش دیدند 
برچســب اعطا خواهد شــد. حتما باید در طول مهرماه در 
ابتدای صبح و بعد از ظهر آماده باش وجود داشــته باشــد. 
از شــش صبح تا ۹ صبح نیــز ممنوعیت تردد کامیون ها را 

خواهیم داشت.
از ۲۰ شــهریور تا ۱۵ مهر هرگونــه عملیات عمرانی در 
سطح شــهر تهران نظیر برق، آب، گاز و ... ممنوعیت دارد.  
به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ، طبق پیش بینی ها از 
اول مهر ترافیک سنگینی خواهیم داشت و باید پیش بینی 
وسیعی برای آن بکنیم. در این یک ماه پلیس به عنوان محور 

اصلی مدیریت ترافیک برنامه ریزی مفصلی خواهد داشت.
شــروع طرح ترافیک از ســاعت ۶:۳۰ صبح و پایان آن 
ســاعت ۱۸ خواهد بود. بحث بعدی نیز شناورسازی ساعت 
اداری است و این هم توسط استاندار تهران دنبال می شود و 

توسط پلیس انتقال داده شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اعالم کرد

جمع آوری معتادان متجاهر در اطراف مدارس با آغاز سال  تحصیلی
قتل پزشک طب سنتی در خانه اش 

پزشک طب سنتی در شرق تهران به قتل رسید.به گزارش رکنا، بامداد دیروز 
ماموران کالنتری ۱4۷ گلبرگ گزارش قتل مرد میانســال را به میثم حســین 
پور بازپرس کشــیک قتل پایتخت مخابره کردند و تیم جنایی برای رسیدگی به 
موضوع بالفاصله در محل جنایت حاضر شدند.بررسی های اولیه نشان می داد که 
مادر و دختر جوان هنگام بازگشت به خانه با جسد خفه شده پدر خانواده مواجه 
شــدند.مقتول پزشک طب ســنتی بوده و در یک مطب در شرق تهران فعالیت 
می کرد.همچنین بررســی ها حاکی از این بود که افراد ناشناس با شکستن قفل 
در خانه، وارد آپارتمان شــده و با اســتفاده از سیم مفتول پزشک طب سنتی را 
خفه کرده و مرتکب جنایت شدند.در ادامه تحقیقات مشخص شد از خانه مقتول  
۱۰ ســکه طال و ۱۰ هزار دالر توسط قاتل به سرقت رفته است.با دستور بازپرس 
پرونده اقدامات الزم برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت انجام خواهد شد و 
رسیدگی به این پرونده در شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران در جریان است.

مرگ 2 مرد در 2 صحنه تصادف 
در بزرگراه سعیدی تهران

بر اثر تصادف رانندگی در بزرگراه سعیدی ۲ عابر پیاده فوت کردند.به گزارش 
رکنا؛ رئیــس اداره تصادفات پلیس راهور تهران از وقوع دو حادثه فوتی برخورد 
ســواری پراید با عابر پیاده در بزرگراه سعیدی و تصادف تاکسی پژو با عابر پیاده 
در بزرگراه تند گویان خبر داد و گفت: بر اثر شــدت حادثه هر دو عابر پیاده در 

دم فوت کردند.
ســرهنگ احسان مومنی اظهار داشت: در ســاعت ۱ بامداد دیروز در مسیر 
بزرگراه ســعیدی به سمت جنوب زیرگذر وصفنارد یک دستگاه سواری پراید به 
علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده مذکر برخورد که متاســفانه این فرد در دم 
فوت می نماید که بالفاصله تیم کارشناسی منطقه ۱۸ پلیس راهور فاتب در محل 
حادثه حاضر و اقدامات ایمن ســازی و بررسی صحنه تصادف را انجام می دهند.
ســرهنگ مومنی در خصوص تصادف دوم فوتی نیز گفت: در ساعت ۵:4۰ صبح 
دیروز در مســیر بزرگراه تندگویان به سمت شمال بعد از پل میثاق یکدستگاه 
تاکسی پژو با عابر پیاده مذکر برخورد که متاسفانه این عابر پیاده نیز در دم فوت 
می نمایــد که تیم های منطقه ۱۹ پلیس راهور تهــران بزرگ بالفاصله در محل 

حاضر و نسبت به ایمن سازی و بررسی صحنه حادثه اقدام می نمایند.

یک لقمه نان پسر کرجی را کشت 
پســربچه ۶ ســاله کرجی در حین خوردن غذا، به دلیل پریدن ناگهانی نان 
به گلویش دچار خفگی شــده و جان خودش را از دســت داد.به گزارش رکنا؛ 
ســرهنگ  بیژن جنتی  معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز با 
اعالم این خبر، بیان داشــت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر فوت مشــکوک یک پسربچه ۶ ساله ساله در منطقه باغستان کرج، بالفاصله 
ماموران کالنتری ۱۹ به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: با حضور ماموران در 
محل حادثه و بررسی جوانب امور مشخص شد که این پسربچه در حین خوردن 
غذا، به دلیل پریدن ناگهانی نان به گلویش دچار خفگی شــده و جان خودش را 
از دست داده است.معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره 
به تایید مرگ این بچه در اثر خفگی توسط کادر درمان ، خاطرنشان کرد: در این 

زمینه پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال شد.

واژگونی مرگبار خودروی رانا در اتوبان قم - تهران
بامداد دیروز برخورد یک دســتگاه خودروی سواری رانا با گاردریل و واژگونی 
آن در اتوبان قم به تهران حادثه مرگباری را رقم زد.به گزارش  رکنا؛  سرپرست 
اورژانس ۱۱۵ قم در تشریح این حادثه گفت: ساعت ۵ بامداد امروز واژگونی یک 
دســتگاه خودروی سواری در اتوبان قم به تهران یک کشته و دو مصدوم برجای 
گذاشــت.جلیل گودرزی فر افزود: در این حادثه یک سرنشــین خودرو با وجود 
حضور به موقع عوامل اورژانس به علت شــدت صدمات وارد شده جان باخت و 
دو سرنشــین مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی الزم به بیمارستان منتقل 
شدند.سرهنگ مختار پناهی رئیس پلیس راه استان هم با بیان اینکه این حادثه 
در کیلومتر ۳۷ اتوبان قم – تهران رخ داد افزود: علت حادثه عدم توجه به جلوی 

راننده رانا، ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است.

کتک خوردن ماموران یگان حفاظت شفت 
قاچاقچیان چوب ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی گیالن را که مانع انتقال 
چوب های قاچاق از منطقه چوبر شفت شده بودند با مشت و لگد مجروح کردند.

به گزارش رکنا؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن گفت : ماموران یگان 
حفاظت هنگام گشــت زنی در چوبر شــفت، محدوده روستای پلنگ پشت این 
شهرستان ، وانت نیسانی را با ۲ تن چوب جنگلی متوقف کردند.میرحامد اختری 
با بیان اینکه این افراد هیچ گونه مجوز قانونی برای قطع درختان نداشتند ، افزود: 
راننده و سرنشــین این خودروی باری با ۲ مامور یگان حفاطت درگیر شده و با 
ضربات مشــت و لگد آن ها را از ناحیه چشــم و گونه زخمی کردند.کتک کاری 
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شــفت حین انجام وظیفهوی با اشــاره به 
مداخله ماموران پاسگاه شالمای شفت و دستگیری راننده حدود ۳۵ ساله وانت 
نیسان ، اضافه کرد: قاچاقچی دیگر پس از درگیری به سمت داخل جنگل متواری 
شد که تالش پلیس برای دســتگیری وی ادامه دارد.چوب های توقیف شده به 

محوطه اداره منابع طبیعی شهرستان شفت منتقل شد.

قتل خونین پایان پایان اختالفات خانوادگی 
فرمانده انتظامی شهرستان باشت از درگیری منجر به قتل و دستگیری فوری 
قاتل در این شهرستان خبر داد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ علی مسعود جو افزود: 
در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در روستای 
»آبدهگاه« از توابع شهرستان باشت، موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به 
صورت ویژه در دســتور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.وی ابراز داشــت: 
در بررسی مأموران مشخص شــد که شخصی توسط فردی به شدت مجروح و 
متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.مسعود جو 
تصریح کرد: مأموران بالفاصله با انجام اقدامات پلیسی گسترده قاتل را شناسایی 
و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.وی با اشاره به اینکه متهم در 
بازجویی های اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرد، بیان داشت: متهم انگیزه خود از 

ارتکاب به قتل را اختالفات خانوادگی دانست.

اعتراف داماد بدبین به قتل نوعروس جوان
مرد جنایتکار که پس از قتل همســرش او را مثله و در بیابان های اطراف 
سمنان دفن کرده بود، بزودی در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به 
اتهام قتل عمد محاکمه می  شــود.به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از 
بهمن سال ۹۹ با مراجعه مرد ۳۰ ساله ای به اداره پلیس مبنی بر ناپدید شدن 
همسرش آغاز شد.وی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: من و مریم ۵ سال 
پیش با هم ازدواج کردیم و هیچ مشکلی با هم نداشتیم، مریم برای خرید از 
خانه خارج شد و پس از آن من سر کار رفتم اما وقتی برگشتم هنوز به خانه 
برنگشته بود. با تلفن همراهش تماس گرفتم که خاموش بود و بعد هر جایی 
که فکر می  کردم ممکن است رفته باشد سر زدم و از دوستان و آشنایان هم 
ســراغش را گرفتم اما خبری از او نشد. حاال هم نگران حال او هستم و فکر 
می  کنم برایش اتفاقی افتاده باشد.در ادامه مأموران تحقیقات خود را برای پیدا 
کردن زن جوان آغاز کردند، اما چند روز بعد همسر وی دوباره به اداره پلیس 
مراجعه کرد و گفت: در خانه دستخطی پیدا کردم که نشان می  دهد همسرم 
دســت به خودکشی زده اســت. از آنجا که مأموران به رفتارهای مرد جوان 
ظنین شــده بودند، در ادامه  دریافتند آنها از ابتدای زندگی با هم اختالف و 
مشاجره داشته اند. از این رو وی را مورد بازجویی قرار دادند که در نهایت لب 
به اعتراف گشود.متهم در تشریح ماجرا گفت: من و مریم از همان ابتدا باهم 
مشکل داشتیم تا اینکه حس کردم او به من خیانت می  کند و تصمیم گرفتم 
همسرم را بکشم. وقتی دختر 4 ســاله ام خوابید در اتاق را بستم و همسرم 
را خفه کردم. بعد هم برای اینکه پلیس متوجه ماجرا نشــود ســعی کردم 
سناریوی گم شدن و بعد هم خودکشی او را برای پلیس بازگو کنم اما نشد.

متهم در پاسخ به این سؤال که بعد از قتل همسرش جسد او را کجا گذاشته، 
گفت: کیسه بزرگی تهیه کرده، او را ۸ تکه کردم و داخل کیسه گذاشتم و در 
بیابان های سمنان دفن کردم.پس از اظهارات متهم، مأموران به محل اعالم 
شده از سوی متهم رفتند و جسد مقتول را کشف کردند، خانواده مقتول نیز 
با ثبت شکایتی درخواست قصاص کردند.با تکمیل تحقیقات و اعتراف صریح 
متهم، پرونده به دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد و وی بزودی 

در شعبه دهم دادگاه محاکمه می  شود.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس تهران بزرگ:

استفاده از نیروهای بسیج 
در گشت های ارشاد صحت ندارد

رئیــس پلیس تهران بزرگ گفت: به مامــوران خانم و آقا در پلیس امنیت 
اجتماعی اخالقی در ارتباط با انجام ماموریت شــان، قوانین جاری و همچنین 

در رابطه با برخورد مناسب و… آموزش داده می شود.
سردار حســین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا درباره وظیفه پلیس در موضوع حجاب گفت: واحدهای عملیاتی گشــت 
امنیت اجتماعی و اخالقی مســئولیت دارند کســانی کــه در معابر و اماکن 
عمومی ظاهر شــده و به کسانی که شــئونات الزمه را رعایت نمی کنند تذکر 

می دهند و این از وظایف قانونی پلیس است.
وی در پاســخ به این ســوال که روزانه چه تعداد افراد به مقر گشت ارشاد 
منتقل می شــوند و یا ســقف معینی برای انتقال افراد بــه مقر پلیس امنیت 
اجتماعــی اخالقی وجود دارد، گفت: ۹۰ درصد کســانی که با پلیس امنیت 
اخالقی برخورد دارند و شــئونات اسالمی را رعایت نمی کنند به گونه ای است 
که با تذکرات پلیس در محل رعایت کرده و به دستور پلیس گوش می دهند. 
حدود ۹ درصد از این افراد به داخل ون های گشت های امنیت اخالقی منتقل 

شده و در آنجا با تذکراتی که داده می شود، محل را ترک می کنند.
تنها یک درصد از این افراد که وضعیت مناسبی ندارند برابر قانون به پلیس 

امنیت اخالقی ارجاع داده می شوند.
رئیس پلیس تهران بزرگ تصریح کرد: در پلیس امنیت اخالقی بجای این 
که با این افراد برخورد قانونی شده و برای شان پرونده سازی شود و به مراجع 
قضایی معرفی شــوند در همان ســالن پلیس امنیت اخالقی به صورت منظم 
و با امکانات الزم توجیه شــده و به آن ها آموزش داده می شــود و اگر لباس 
نامناســبی داشته باشــند خانواده برای آن ها لباس مناســب آورده و با لباس 

مناسب از آنجا خارج می شوند. 
همه ماموران در این ســالن که کالس های توجیهی برگزار می شود، خانم 
هســتند و هیچ پلیس آقایی در آنجا حضور ندارد.ســردار رحیمی در پاســخ 
به این ســوال که آیا برای مامورانی که در گشــت امنیت اجتماعی و اخالقی 
فعالیت می کنند کالس های آموزشــی برگزار می شــود، گفــت: ده ها کارگاه 
آموزشــی در سطح اســاتید مجرب برای ماموران برگزار شده و در ارتباط با 
انجام ماموریت شان و قوانین جاری در اجرای درست ماموریت شان و همچنین 

در رابطه با برخورد مناسب با مردم و... به آن ها آموزش داده می شود.
وی خاطرنشــان کرد: آموزش مستمر ماموران خانم و آقا در پلیس امنیت 
اجتماعی اخالقی جزئی از برنامه های همیشــگی آن ها است.ســردار رحیمی 
درباره برخی اخبار مبنی بر بکارگیری نیروهای بســیج در گشــت های ارشاد 

گفت: تمام این افراد از نیروهای پلیس هستند.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اکبر سربندی فرزند ابراهیم به شماره 0048231061 با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی 

امضا شده ذیل شماره 214026 مورخ 1398/10/21 دفترخانه 667 تهران طی درخواست وارده شماره 12181 مورخ 1401/5/23 تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد 1- نام ونام خانوادگی اکبر 
سربندی مالک شش دانگ 2- شماره پالک 4730/4802 بخش 6 تهران 3- علت گم شدن جابجایی 4- خالصه وضعیت مالکیت سند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه قطعه اول تفکیکی پالک ثبتی4730/4802 اصلی مفروز و مجزی شده از پالکهای1170 واقع در بخش 6 تهران ذیل 
ثبت 28830 دفتر امالک 228 صفحه 237 به شماره چاپی 370053 به نام جواد جوادی ثبت و صادر شده است و سپس مورد ثبت برابر سند 
قطعی شماره 24814 مورخه 1336/6/2 دفترخانه 352 تهران به حسین کریمی ممقان منتقل گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 59633 
مورخه 1362/12/22 دفترخانه 430 به نجفعلی علیزاده منتقل گردید و سپس مورد ثبت برابر سند قطعی شماره 60440 مورخه 1363/3/7 
دفترخانه 430 تهران به علی فضعلی منتقل گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 110548 مورخه 1386/2/10 دفترخانه430 تهران به محمد 
کاظمی منتقل گردید و سپس ششدانگ مورد ثبت برابر سند قطعی شماره 2473 مورخه 1385/4/1 دفترخانه 667 تهران به اکبر سربندی 
منتقل گردید. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی نسبت به سهم االرث نامبرده فوق الذکر 
مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت 

را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
12990 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

موضوع پالک ثبتی 129418 فرعی از4476 اصلی واقع در بخش 7 تهران
نظر به اینکه خانم مهری مجیدی با وکالت از طرف حسین مجیدی به شماره وکالت 10381 مورخ 1401/3/17 دفتر878 تهران با ارایه دو برگ 
استشهادیه به شماره 24837 مورخ 1401/3/28 تاییدیه دفتر 205 تهران ودرخواست وارده شماره 10764 مورخ 1401/4/7 مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 129418 فرعی از4476 اصلی مفروز ومجزا شده از 54420 
فرعی از اصلی مذکور قطعه 2 در طبقه همکف سمت جنوب و  واقع در بخش 07 ناحیه حوزه ثبت ملک پیروزی تهران استان تهران به مساحت 
به مساحت10/80 متر مربع واقع در  پارکینگ قطعه 4  به مساحت3/04 متر مربع واقع در زیرزمین و   1 انباری قطعه  بانضمام  88/91 متر مربع 
زیرزمین ذیل ثبت صفحه 188 دفتر امالک جلد2326 به شماره چاپی 753958 به نام حسین مجیدی ثبت  صادر و تسلیم گردید سپس تمامی 
مورد ثبت به موجب سند صلح شماره 59750 مورخ 99/10/17 دفتر6 پردیس تهران به پروین مجیدی به میزان 6 سهم مشاع و مریم مجیدی به 
میزان 6 سهم مشاع و علی رضا مجیدی به میزان 12 سهم مشاع و زهرا مجیدی به میزان 6 سهم مشاع و سکینه مجیدی به میزان 6 سهم مشاع 
و مهری مجیدی به میزان 6 سهم مشاع همگی از42 سهم ششدانگ منتقل گردیده است سپس به موجب اقرار نامه فسخ سند به شماره 10380 
مورخ 1401/3/17 دفتر878 تهران سند صلح مذکور فسخ و به مالکیت حسین مجیدی اعاده گردیده است. که به علت سرقت مفقود گردیده 
ودرخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه 72/9/7 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه  واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و 
رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مزبور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور المثنی سند 

مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
12989 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

آگهی  فقدان سند مالکیت

مشخصات ملک سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 22335 فرعی از137 اصلی مفروز و مجزا شده 
از 21949 فرعی از اصلی مذکور قطعه 6 تفکیکی سمت شرقی طبقه 3 واقع در بخش 12 ناحیه02 حوزه ثبت ملک خاوران تهران 
استان تهران به مساحت 74/87 متر مربع بانضمام پارکینگ قطعه 5 تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت جنوبی طبقه 
همکف مشخصات مالکیت مالکیت امیر حسین فراهانی فرزند عبداله تاریخ تولد 30/06/1363 صادره از تهران دارای شماره ملی 
0068587546 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان عرصه واعیان موضوع سند مالکیت اصلی به 
شماره چاپی 147190 سری ب سال 93 ب ذیل ثبت به شماره 14302 دفتر116 صفحه230 ثبت گردیده است اینک مالک فوق الذکر 
با ارایه دو برگ استشهادیه که بامضا شهود رسیده است و ذیل یکی از آنها طی ذیل گوا هی شماره ترتیب 11681 مورخ 1401/5/27 
دفترخانه 1241 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند مالکیت به علت اسباب کشی و جابجایی مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار 
این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم 
صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه 

نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
12988 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران

اخطار در اجرای ماده 149 قانون ثبت

نظر به اینکه مالک اخیر پالک ثبتی 1377 فرعی از20 اصلی مبلغ 36152200 ریال بابت اضافه مساحت حاصله از پالک مزبور به 
حساب سپرده این اداره واریز نموده است و لذا در اجرای ماده 149 قانون ثبت ) اضافه مساحت ذاتی( به علت عدم دسترسی به 
مالک یا مالکین اولیه اعالم می گردد نسبت به اخذ وجه مزبور به اداره ثبت اسناد وامالک لواسان مراجعه نمایند در غیر اینصورت 

پس از سپری شدن 10 سال اعراض محسوب و وجه به حساب درامد اختصاصی ثبت واریز می شود.
12987 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سیده وجیهه میر حسینی اصالتا با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده 

ذیل شماره 34753 و 34754 مورخ 1401/4/29 دفترخانه 910 تهران طی درخواست وارده 1023012021 مورخ 1401/4/29 تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی خانم سیده وجیهه 
میر حسینی مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ 2- شماره پالک 68559 فرعی از126 اصلی 3- علت گم شدن اسباب کشی 4- خالصه وضعیت 
که  مربع  متر  به مساحت105/02  آپارتمان مسکونی  واعیان یک دستگاه  از ششدانگ عرصه  دانگ مشاع  دو  کاداستری  مالکیت  مالکیت سند 
مقدار2/09 متر مربع آن بالکن است واقع در همکف به شماره 68559 فرعی از126 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 24150 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت شمالغرب طبقه زیرزمین 
بانضمام انباری قطعه 2 تفکیکی به مساحت 1/97 متر مربع واقع در سمت غرب طبقه زیرزمین به شماره چاپی 042955 ذیل دفتر الکترونیک 
139720301023015135 به نام خانم سید وجیهه میر حسینی صادر گردیده است برابر سند رهنی شماره 54205 مورخ 97/3/23 دفترخانه 186 
تهران در رهن بانک مسکن می باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد ضمنا به موجب نامه شماره 140105801011004235 مورخ 1401/4/5 از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به مالکیت 

محمد حسین روشنائی دارای بازداشت می باشد.
12986 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

سند مالکیت پنج دانگ مشاع از ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان مسکونی با عرصه وقف قطعه 3 تفکیکی واقع در سمت 
شمالی طبقه 2 به پالک ثبتی413155 فرعی از2395 اصلی مفروز و مجزی شده از 35538 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 
تهران به مساحت84/77 متر مربع که 3/40 متر مربع آن بالکن است بانضمام انباری مسکونی قطعه 8 تفکیکی به مساحت2/26 
متر مربع واقع در زیرزمین بانضمام پارکینگ مسکونی شماره یک به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم 
از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و ایین نامه اجرایی آن به نام علی غیاثی ثانی به شماره چاپی 
136172 د93 ذیل ثبت 53397 صفحه 185 دفتر 388 ثبت و صادر و تسلیم شده است حال نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه که 
به امضا شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره 15525 مورخ 1398/3/2 دفترخانه916 تهران گواهی گردیده است مدعی است که 
سند مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مورد نظر را دارد لذا مراتب به استناد 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت هب آن و یا در اختیار داشتن 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد 
و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارایه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه 

اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد شد. ضمنا سابقه بازداشت مشاهده نگردید.
12985 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر آرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه اقای بهنام احمدی اصالتا و وکالتا از طرف غدیره احمدی با وکالتنامه شماره 71080 مورخ 1401/6/1 دفترخانه 
مورخ   000379  -14012155393000380 شماره  به  مصدق  محلی  استشهادیه  فرم  برگ  دو  ارایه  با  مالک(   ( تهران   456
1401/5/29 دفترخانه 451 تهران و تقاضای وارده به شماره 140185601145008702 مورخ 1401/5/30 مدعی فقدان سند 
مالکیت شده است که در اجرای ماده 120 آ یین نامه قانون ثبت به شرح ذیل گزارش می گردد سند مالکیت شش دانگ یک 
قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پالک ثبتی 25896 فرعی از72 اصلی مفروز و مجزا شده از 297 فرعی از اصلی مذکور 
قطعه 11 در شرق طبقه 4 واقع در بخش 11 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت 239/82 
متر مربع واقع در سمت شرقی طبقه چهارم که 3/77 سه متر و هفتاد و هفت دسیمتر مربع ان بالکن است بانضمام پارکینگ 
قطعه 10 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 و پارکینگ قطعه 11 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 
و پارکینگ قطعه 12 به مساحت 11/25 متر مربع واقع در طبقه -1 و انباری قطعه 1 به مساحت 9/48 متر مربع مشخصات 
مالکیت مالکیت غدیره احمدی بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ که به نامش سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
110171 سری الف سال90 که در صفحه 142 دفتر امالک جلد47 ذیل شماره 6166 ثبت گردیده است مالکیت بهنام احمدی 
بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ که بنامش موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 110206 سری الف سال90 
که در صفحه 139 دفتر امالک جلد47 ذیل شماره 6165 ثبت گردیده است و به موجب اسناد رهنی شماره 81902- 92/7/5 
و 83956- 92/7/13 و 87483 -94/8/13 و 91741 مورخ 1396/10/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 286 شهر تهران 
استان تهران که به نفع بانک سپه به مدت ده سال ثبت شده است نامبرده اعالم نموده سند مالکیت به علت جابجایی مفقود 
گردیده ودرخواست سند مالکیت المثنی نموده است بدینوسیله مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم و رسید 
اخذ نمایید در صورت عدم ارایه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری اقدام به صدور سند مالکیت المثنی وفق 

مقررات خواهد شد.
12983 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مصطفی اسمی خانی برابر تقاضای وارده شماره 18202-1401 مورخ 1401/6/12 با تسلیم استشهادیه مصدق 
با اعالم این که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه  ذیل شماره 19264 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1231 تهران 
آپارتمان قطعه 5 تفکیکی واقع در سمت غربی طبقه دوم به مساحت92/15 متر مربع تحت شماره 134954 فرعی از 
4476 اصلی مفروزی از پالک 57847 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران بانضمام انباری قطعه 5 تفکیکی و 
تحت شماره چاپی 262369 به نام مصطفی اسمی خانی ثبت صادر و تسلیم گردیده است که اصل سند مالکیت به علت 
سرقت مستندا به نامه کالنتری مفقود گردیده است طی درخواست وارده فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور را نموده است و در اجرای ماده 120آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در یک نوبت آ«هی می 
شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه 
واقع در خیابان دماوند- خیابان غفاری نسب- جنب پادگان شهید خضرائی تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در 
صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود طبق 

مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
12982 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رامتین کاظمی خوبستان وکالتا از طرف آقای مصطفی پازکی دماوندی طی وارده 24317 مورخ 1400/10/27 به ثبت رسیده است با تسلیم 
دو برگ استشهادیه محلی که گوا هی امضای شهود آن طی شماره 45682 و 45683 مورخ 1400/10/12 به شماره شناسه 140002152877001004 
و 14002152877001003 دفتر اسناد رسمی 567 تهران ثبت گردیده است مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در 
جنوب غربی طبقه سوم به مساحت 72/62 متر مربع قطعه 13 تفکیکی به شماره 4220 فرعی از84 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 819 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران بانضمام یک باب انباری به مساحت2/50 متر مربع قطعه 11 تفکیکی واقع در جنوب غرب طبقه همکف 
ذیل ثبت 365338 صفحه 151 دفتر1460 بنام محسن عسگری ثبت و به شماره چاپی 468915 صادر و تسلیم گردیده  است سپس مع الواسطه 
به موجب سند قطعی شماره 75005 دفترخانه 160 تهران به هادی کالنتری تک و خانم مرجان جعفرزاده شایق منتقل و به موجب سند شماره 
75429 مورخه 91/11/17 دفترخانه 165 تهران به آقای مصطفی پازکی دماوندی و خانم مریم شریفی شهمیرزادی) بالسویه( منتقل شده است 
ضمنا به موجب نامه شماره 139905801015014860 مورخه 99/11/19 اداره پنجم اجرای اسناد رسمی در قید بازداشت بوده که به موجب نامه 
شماره 140005801015022089 مورخه 1400/12/24 بالمانع بودن صدور سند المثنی اعالم گردیده است سپس به علت جابجایی مفقود گردیده 
است لذا مراتب باستناد ماده 120  آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار 
داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سند 
مالکیت منوط به ارایه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور 

المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
12981 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم اکرم خلیلی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 38782 مورخ 1401/5/23 توسط دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 698 حوزه ثبتی تهران وبرگ تقاضا به شماره وارده 1025016009 مورخ 1401/5/25 مدعی فقدان سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی22424 فرعی ساز6974 اصلی مفروز و مجزا شده از475 فرعی از اصلی مذکور قطعه 8 تفکیکی 
در طبقه 3 و واقع در بخش02 ناحیه حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت57/17 متر مربع بانضمام انباری قطعه 8 تفکیکی 
اسناد  دفترخانه   1399/7/14 تاریخ   81340 مالکیت  مستند  شماره  با  واعیان  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو  مالک  خلیلی  اکرم  نام  به 
رسمی شماره 698 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 146176 سری الف سال99 با شماره دفتر الکترونیکی 
139920301025029901 ثبت گردیده است به علت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است 
لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار همین روزنامه آگهی می شود تا چنانچه کسی 
ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده روز 
اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارایه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت و 
مالحظه به ارایه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی 

ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند ماکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
12980 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : ایاب و ذهاب کارکنان ساکن مهاجران، حراست مرکز انتقال نفت اراک و کارکنان مرکز انتقال نفت شازند

مبلغ برآورد مناقصه :   11/085/613/591 ریال
1-  محل و مکان اجراي کار: جابجایی کارکنان مرکز انتقال نفت شازند از اراک و مهاجران - جابجایي کارکنان ستاد منطقه از شهر مهاجران – جابجایي کارکنان حراست مرکز انتقال 

نفت اراک و شازند
2- مدت اجراي کار:  یکسال

3- نام دستگاه نظارت:  امور اداري
4- قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 554/280/679 ریال بصورت یک یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین 
معــــامالت دولتي به شماره 50659/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران می باشد. تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا IR 260100004101046871200211 بانک مرکزي واریز 

گردد ضمنا«  ضمانتنامه یا رسید وجه آن در سامانه بارگذاري گردد.
- درج کد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد الزامی است.

- دارا بودن و بارگذاری گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در رشته امور حمل و نقل الزامي است
- دارا بودن و بارگذاری گواهي تایید صالحیت ایمني معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامیست .

- روش ارزیابي مالي دستورالعمل ارزیابي مالي و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره796-2/20مورخ 99/12/11 می باشد.
زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه : شرکت کنندگان مهلت دارند تا ساعت 15:00 مورخ 1401/07/04 و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت) ستاد( به نشاني  

www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به 

ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الکترونیکي  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تکمیل و بارگذاري پیشنهادات در سامانه : شرکت کنندگان مي بایست تا ساعت 15:00 مورخ 1401/07/16 نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگذاري در سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت) ستاد( و تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار/ اصل رسید واریز وجه نقد( الک و مهر شده به دفتر کمیسیون مناقصات در مهلت مقرر و دریافت رسید مربوطه 

اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهاي واصله در ساعت 09:30  مورخ  1401/07/23 در محل کمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرني- نرسیده به خیابان سپنــد- پالک 

188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد( بازگشایي و خوانده خواهد شد. 
زمان و مکان جلسه توجیهی: جلسه توجیهي با شرکت کنندگان جهت بازدید از محل انجام کار، در تاریخ 1401/07/06  ساعت 11:00 صبح به نشاني اراک –  خیابان پانزده خرداد - روبروی سیلو 

و دادسرا – شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه مرکزی برگزار میگردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص موضوع کار مناقصه با تلفن  33490444-086 و  09120541278تماس حاصل فرمائید .

                                 www.ioptc.ir                               www.shana.ir                                 www.setadiran.ir                  
شناسه آگهی:1379619

روابط عمومي

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
)2001001105000112(

 نوبت دوم

انهــدام گــروه پنج نفــره گوشــی قاپی و 
مال خری اموال مســروقه که تلفن همراه ۲4 
شــهروند مشــهدی را دزدیده اند.به گزارش 
رکنا؛ همه چیز در یک چشم بر هم زدنی اتفاق 
می افتاد . تا متصدی فروشگاه به خودش بیاید 
و پاسخ مشتری دیگر را بدهد، سارقان آش را 
با جایش برده بودند. آن ها گوشی تلفن همراه 
را به همراه کارتن و دفترچه ســرقت کرده و 
در کسری از ثانیه در خیابان آب شده بودند. 
ســرقت این گروه دو نفره یکی و دوتا نبود 
و حجم زیاد پرونده با این شــگرد تیزدستانه 
موجب شــد تا گروهی از کارآگاهــان اداره 
مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی مرکز استان 
خراســان رضوی برای شناسایی و دستگیری 
این افــراد وارد عمل شــوند.وجه اشــتراک 
پرونده های گشــوده شــده در مراکز مختلف 
پلیس مشــهد، مدل گوشــی تلفن همراه ی 
اســت که از ســوی دو مجرم فراری سرقت 
شده است؛ گوشی تلفن همراه آیفون آن هم 
یک مدل خاص که حدود ۳۰۰ میلیون ریال 

قیمت دارد. 
ســرقت هایی ســریالی که هــر روز، در 
حال افزایش بود و مجرمــان فراری با فریب 
متصدیان فروشــگاه های تلفن همراه نقشــه 
مجرمانه خود را عملی می کردند. حساســیت 
این پرونده دوچندان شــده بود و کارآگاهان 

پلیــس را بر آن داشــت تا به صــورت ویژه 
این موضــوع را پیگیــری کنند.اگرچه همه 
فروشگاه های مورد سرقت از سیستم امنیتی 
برخــوردار بودند و همه آن ها لحظه ســرقت 
متهمــان را ثبت کــرده بودند امــا به دلیل 
جای گیری متهمان در نقاط کور یا اســتفاده 
از ماســک، کار چهره زنی آن ها  ســخت شده 
بود تا اینکه ســرنخی مهم به دست مجریان 

قانون افتاد. 
ســرنخی که کارآگاهان پلیس را در یک 
قدمــی مجرمان قرار داد. تصاویر اســتخراج 
شــده یکی از دوربین های مداربسته یکی از 
موبایل فروشی های مشــهد به صورت شفاف 
چهره متهمان را ثبت کرده بودند و مأموران با 
همین تصاویر چهره فرضی سارقان را ترسیم 
کردند و دامنه تحقیقات میدانی خود را برای 

به دام انداختن این افراد گسترش دادند. 
طولی نکشــید که رصد میدانی مأموران 
نتیجه داد و ســارقان فراری در شهرســتان 
گلبهــار ردزنی شــدند. کارآگاهــان پلیس 
بالفاصلــه بــا اخــذ نیابت قضایی به ســراغ 
متهمان تحت تعقیب رفتنــد و در عملیاتی 
ضربتی این افراد را در مخفیگاهشــان به دام 

انداختند.
ســارقان به دام افتاده اما شــبیه به همه 
مجرمان دیگــر، ابتدا حاضر بــه همکاری با 
مأمــوران پلیس نبودند و از دم بزه انتســابی 

خود را انکار می کردند.
این دو سارق حرفه ای به هر دری می زدند 
تــا خود را بی گنــاه جلوه دهند امــا از آنجا 
دروغ  هیــچ گاه  مداربســته  دوربین های  که 
نمی گویند دست این افراد  برای قانون رو شد.
از ســوی دیگــر چند دســتگاه گوشــی 
تلفن همــراه آیفون، تلفن محبوب ســارقان 
خوش اشــتها، از مخفیگاه این افراد کشــف 
شــد که همین سرنخ سیلی از حقیقت به راه 
انداخت و دیوار انکارهای دو مجرم دســتگیر 
شــده را فرو ریخت. دیگر جایــی برای انکار 
و  همکاری نکردن ســارقان وجود نداشت از 
همین رو این افراد سرانجام به حرف آمدند.اما 
روز گذشته فرمانده انتظامی مشهد در تشریح 
دیگر ابعاد این پرونــده گفت: در پی گزارش 
ســرقت های سریالی گوشــی تلفن همراه از 
فروشــگاه های سطح شهر مشــهد، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار تیمی 
از مأموران پلیس آگاهی این شهر قرار گرفت.

ســرهنگ احمد نگهبان افزود: در بررسی 
دقیق اظهارات مال باختگان پرونده، مشخص 
شــد که متهمان بــه عنوان خریــدار تلفن  
همراه مدل آیفون که در بازار فعلی از دســته 
گوشــی های گران قیمت و لوکس محســوب 
می شود وارد فروشگاه ها شده و با سوء استفاده 
از غفلت متصدی فروشگاه یا فروشنده نقشه 

خود را عملی کرده و متواری شده اند.
در بررسی های پرونده نیز مشخص شد که 
هر کدام از گوشــی های سرقت شده حداقل 
۳۰۰ میلیون ریال ارزش داشته اند که با توجه 
به تعداد جرم ها، میزان ریالی ســرقت ها رقم 

چشمگیری می شده است.
این مقام ارشد انتظامی مشهد در ادامه به 
مستندات کشف شــده در این پرونده اشاره 
کرد و گفت: متهمان ابتدا حاضر به همکاری 
با مأموران ما نبودند امــا پس از رویارویی با 
مستندات پرونده تاکنون به ۲4 فقره سرقت 
گوشــی تلفن همــراه گران قیمــت )آیفون( 

اعتراف کرده اند.
عالوه بر ایــن کارآگاهان پلیس در مرحله 
اول ایــن عملیــات در بازرســی از مخفیگاه 
ســارقان در گلبهار تعداد پنج دستگاه گوشی 

تلفن همراه نو را کشــف کردند که به تازگی 
سرقت شده بودند.

ســرهنگ نگهبــان ادامــه داد: متهمان 
دستگیر شده پس از انتقال به مقر فرماندهی 
پلیس آگاهی مشهد در بازجویی های پلیسی 
به همکاری سه مال خر اموال مسروقه با آن ها 
و خرید گوشی های تلفن همراهی که از سوی 
این سارقان دزدیده شده بود، اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی مشــهد بیــان کرد: همین 
ســرنخ موجب شد تا مرحله دوم این عملیات 

ضربتی آغاز شود.
کارآگاهان برای شناســایی و دســتگیری 
دیگر متهمان این پرونده وارد عمل شــدند و 
با استفاده از اطالعاتی که از سارقان به دست 
آورده بودند، این افــراد را در یکی از مناطق 
مشــهد ردزنی کردنــد و بــه دام انداختند.

ســرهنگ نگهبان گفت: در ادامه بررسی های 
ایــن پرونده تاکنــون ۱۳ مال باخته به پلیس 
آگاهــی مراجعــه و در رویارویــی حضوری، 

متهمان را شناسایی کرده اند.
دیگر  برای کشــف  تحقیقات  همچنیــن 
جرم های احتمالی و همدســتان دیگر این دو 
سارق سریالی ادامه دارد. متهمان به دام افتاده 
نیــز برای ســیر مراحــل قانونی بــه همراه 
مســتندات پرونده در اختیــار مرجع قضایی 

قرار گرفته اند.

عاشقان آیفون پشت میله های زندان 

دستگیری 2 نفر مظنون به سرقت 
در جهانشهر کرج

فرمانده انتظامی اســتان البرز از دســتگیری ۲نفر مظنون به ســرقت در 
منطقه جهانشهر کرج خبر داد.

به گزارش رکنا،  ســردار محمدیان در این خصوص اظهار داشــت: عوامل 
گشــت کالنتری ۱۳ باهنر کرج حدود ســاعت ۱۱ حین گشت زنی در سطح 
حوزه اســتحفاظی به یک دستگاه خودرو با پالک مخدوش مظنون می شوند 
که جهت بررســی به خودرو دستور ایست داده اما سرنشینان بدون توجه به 

دستور پلیس از محل متواری گردیدند.
وی افزود: عوامل گشــت کالنتری در حین تعقیب و گریز خودرو با رعایت 
قانون بکار گیری ســالح ، تذکرات الزم را به سارقان داده اما آنان بدون توجه 

به دستور ایست پلیس، همچنان به مسیر خود ادامه می دهند.
این مقام ارشــد انتظامی گفت: ماموران ســرانجام بــرای متوقف نمودن 
خودروی مذکور به ســمت الســتیک خــودرو تیراندازی کــرده که یکی از 
سرنشــینان خودرو مجروح گردید که بالفاصله به بیمارســتان منتقل و نفر 

دیگر نیز دستگیر گردید.
فرمانده انتظامی اســتان در پایان با اشاره به اینکه امنیت خط قرمز پلیس 
است گفت: پلیس با مخالن نظم و امنیت سر سوزن تعارف ندارد و برابر قانون 

با آنان برخورد خواهد کرد.


