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فرمانده انتظامی شهرســتان قرچک از دستگیری 
فردی که در پوشــش مســافربر اقدام به زورگیری از 
دست کم ۱۸ تن از مسافران خود کرده بود، خبرداد.

به گزارش ایســنا، ســرهنگ یداله طهماسیان در 
تشــریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال وقوع چند 
فقره سرقت با شیوه زورگیری از مسافران تحت عنوان 
مســافرکش در شهرستان قرچک، بررسی موضوع به 
صورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی این 

فرماندهی قرار گرفت.
وی افــزود: کارآگاهــان پلیس آگاهی بــا انجام 
تالش های شــبانه روزی و انجام اقدامات پلیســی و 
بررسی دوربین های شــهری یک سارق را شناسایی 
کرده و پس از یافتن مخفیگاه وی و هماهنگی با مقام 
قضائی به آنجا اعزام شده و در یک عملیات غافلگیرانه 

متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان قرچک با اشــاره به 
انجام بازجویی از متهم دســتگیر شــده، اظهارکرد:  
متهم در جریان بازجویی های انجام شده به ۱۸ فقره 
ســرقت به عنف در پوشش مســافر بر اعتراف کرد. 
همچنین در تحقیقات تکمیلی و بررســی در سامانه 
جامع پلیس آگاهی مشــخص شد که متهم به دلیل 
همین جرم تحت پیگرد پلیس آگاهی شهرستان ری 

نیز قرار دارد.
طهماسیان در پایان با اشــاره به تحویل متهم به 
مراجع قضائی از شــهروندان خواست ضمن افزایش 
هوشیاری خود در برخورد با مسافرکش های شخصی 
مشکوک، هرگونه مورد را سریعا از طریق تلفن ۱۱۰ 

به پلیس اطالع دهند.

سارق جوانی که از پیشکســوت باشگاه استقالل در 
کمپ ترک اعتیاد ســرقت کرده بود، بازداشــت شد. به 
گزارش تسنیم، اواخر آبان ماه امسال، پرسنل انتظامات 
بیمارســتانی در جنوب تهران، بیهوشــی مرموز 2 مرد 
سالخورده را که از یک کمپ ترک اعتیاد به مرکز درمانی 
مذکور منتقل شده بودند به پلیس ۱۱۰ گزارش کردند 
که با اعالم این خبر تیمی از کارآگاهان اداره پنجم پلیس 
آگاهی راهی این بیمارستان شدند و تحقیقات ابتدایی را 
آغاز کردند. تحقیقات ابتدایی نشان داد، 2 مرد سالخورده 
که یکی از آنها پیشکسوت باشگاه استقالل تهران است 
هنگامی که برای نیکوکاری به کمپ ترک اعتیاد رفتند 
و قصد روحیه دادن به معتادان را داشتند، پس از مصرف 
شربت بیهوش شدند و هدف سرقت به عنف قرار گرفتند. 
از ســوی دیگر بررسی ها نشان می داد، مرد جوانی که از 

معتادان این کمپ ترک اعتیاد بوده با چرب زبانی داروی 
خواب آور به مالباختگان خورانده و پس از بیهوشی آنها، 
دســت به ســرقت پول نقد، تلفن همراه و... زده است. 
کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی پس از دریافت این 
اطالعات مهم با اقدامات اطالعاتی و تحقیقات گسترده 
هویت متهم را شناسایی کردند و در ادامه با یک عملیات 
غافلگیرانه موفق به دســتگیری وی شــدند؛ متهم پس 
از انتقال بــه اداره پنجم پلیس آگاهی در اتاق بازجویی 
هدف تحقیقات قــرار گرفت و به جرم ســرقت به عنف 
از پیشکسوت باشگاه اســتقالل و دوست وی در کمپ 
ترک اعتیاد اعتراف کرد. به گزارش تســنیم، با دستور 
بازپــرس پرونده متهم برای کشــف جرائم احتمالی در 
اختیــار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت 

و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

سرقت به عنف از پیشکسوت باشگاه استقالل در کمپ ترک اعتیادزورگیری از ۱۸ مسافر در پوشش مسافربر

فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دســتگیری عامل 
درگیری مســلحانه و نیز دو ســارق مامورنما خبر داد. به 
گزارش ایسنا، ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان در تشریح 
جزئیــات این خبر گفت:  به دنبال وقوع یک فقره درگیری 
مســلحانه و مجروح شدن یک نفر در این خصوص، عوامل 
کالنتری قیامدشت با توجه به حساسیت موضوع به محل 

اعزام شده و اقدامات خود را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه تیم عملیات کالنتری ۱۷۴ قیامدشت 
بــا حضور در محــل و با انجــام یک عملیــات ضربتی و 
غافلگیرانه ضارب را دســتگیر و به مقــر انتظامی منتقل 
کردنــد، گفت:  ماموران در بازرســی از این فرد یک قبضه 
ســالح جنگی کلت به همراه یک خشــاب را نیز کشف و 
ضبط کردند. همچنین سوابق متهم نیز مورد بررسی قرار 
گرفت که در جریان آن مشخص شد متهم از اراذل اوباش 

سابقه دار است.
فرمانــده انتظامی شهرســتان ری با اشــاره به انجام 
بازجویی از متهم دســتگیر شــده، متهم در مقر انتظامی 
تحــت بازجویی قرار گرفتــه و در جریان آن به جرم خود 
اعتراف کرد و پس از پایان تحقیقات و تکمیل پرونده برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.  

جلیلیان همچنین از رســیدگی بــه پرونده زورگیری 
از اتباع کشــورهای همســایه خبر داد و گفت: دو ســارق 
مامورنما که از اتباع کشــورهای همسایه زورگیری کرده 
بودند، بازداشــت شدند. رســیدگی به این پرونده در پی 
تماس شــهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر وقوع یک فقره ســرقت زورگیری تحت عنوان ماموران 
انتظامی از اتباع کشــور همســایه با قمه در دســتور کار 
ماموران قرار گرفت. وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت 
موضوع سریعا تیم های عملیات کالنتری باقرشهر به محل 
اعزام شدند، افزود: با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد 
ســارقان دو تن بوده و با تهدید، افراد را به مخفیگاه خود 
بــرده و اقدام به زورگیری و ســرقت از آنــان کرده اند. در 
همین راستا نیز در عملیاتی ضربتی که با هماهنگی مقام 
قضایی انجام شــده، هر دو ســارق که هویتشان از سوی 

ماموران مورد شناسایی قرار گرفته بود، دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان ری ادامــه داد:  ماموران 
اقدام به بازرســی مخفیگاه ســارقان کرده و در جریان آن 
چند قبضه سالح سرد از نوع قمه، دو دستگاه تلفن همراه 
مسروقه، مقدار زیادی پول نقد، چند عددکارت عابربانک و 

یک عدد بی سیم از این افراد کشف و ضبط شد.  
وی با بیان اینکه متهمان در جریان بازجویی های انجام 
شــده به جرم خود اعتراف کردند، گفت: این افراد پس از 

تشــکیل پرونده برای ادامه روند رســیدگی به جرم روانه 
دادسرا شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با دســتگیری ۳2۱ نفر از 
مرتکبان جرائم مختلفی چون زورگیری، ســرقت، آدم بایی، 
قتل و... اعــالم کرد که در دو ماه اخیر و درپی بروز ناآرامی 
در نقاط مختلفی از پایتخت و کشور وقوع جرائم افزایش و 

کشفیات پلیس نیز کاهش داشته است.
به گزارش ایســنا، ســردار حســین رحیمی در اجرای 
پنجمین مرحله از طرح کاشف پلیس آگاهی که صبح امروز 
در ســتاد مرکزی پلیس آگاهی تهران بزرگ به اجرا درآمد 
گفت: امروز پنجمین مرحله از طرح کاشف پلیس آگاهی در 
سال جاری به اجرا درآمد و در جریان آن ۳2۱ نفر از سارقان 
زورگیر، موبایل قاپ، خودرو، منزل، محموله و... و همچنین 
دیگر مرتکبان جرائمی مانند، جعــل، کالهبرداری، قتل و 
آدم ربایی دســتگیر شــدند. 2۰۴ نفر از این افراد سابقه دار 

هستند و مابقی برای اولین بار دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۶۸ باند که برخی از 
دستگیر شدگان در آن فعال بودند، شناسایی و منهدم شدند. 
همچنین از دستگیر شدگان در این طرح پنج قبضه سالح 
جنگی کشف شده و این افراد تاکنون به دو هزار و ۱2۸ فقره 

سرقت اعتراف کرده اند.
انهدام دو شرکت هرمی

رحیمی از انهدام دو شرکت هرمی با ۳۰ عضو خبر داد و 
گفت:  از دیگر مواردی که در این پرونده با آن برخورد شــد 
بازداشــت 2۷ محکوم فراری و تحت تعقیب محاکم قضایی 
بود. شــش باند حرفه ای سرقت از منازل هم کشف و ضبط 

شد. انهدام چهار باند ســرقت خودرو و به خصوص سرقت 
مزدا۳ از دیگر موارد کشف شده بود. همچنین در پرونده ای 
سارقان حرفه ای تلفن همراه که بیش از یک میلیارد تومان 
تلفن همراه را به ســرقت برده بودند، شناسایی و بازداشت 
شدند. این افراد گوشی های تلفن همراه سرقتی را از طریق 

مرز نیمروز به کشور افغانستان منتقل می کردند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: انهدام شــرکتی 
که تحت پوشــش لیزینگ خودرو از 2۰۰ نفر کالهبرداری 
کرده بود، بازداشت عامل ارتکاب دو قتل که به کشور ترکیه 
متواری شده بود، بازداشت سارقان موتور سیکلت و ... نیز از 

دیگر موارد رسیدگی شده در این مرحله از طرح رعد است.
افزایش وقوع جرائم و کاهش کشــفیات پلیس در 2 ماه 
اخیر وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وقوع جرائم 
در پایتخت اظهارکرد: متاسفانه طی دو ماه اخیر ودر جریان 
اغتشاشات رخ داده در نقاط مختلفی در پایتخت و کشور و 
صرف بخشی از تمرکز و توان پلیس به این موضوع ما شاهد 
افزایش ۱۰ درصــدی وقوع جرائم در تهران بودیم. در عین 
حال با توجه به اینکه پلیس درگیر اغتشاشــات و ... شــده 
است، قدرت کشف پلیس نیز ۳۰ درصد کاهش داشته است.

رحیمی در پاســخ به پرســش ایســنا دربــاره فعالیت 
گشــت های ویژه پلیس نیز اظهارکرد:  در همین راستا نیز 
ما دوباره و از چند روز پیش فعالیت گشت های ویژه پلیس 
را برای برخورد با جرائم خشــن وبــه عنف و ... در پایتخت 

آغاز کردیم.

مرد جنایتکاری که 2 فرد را در تهران به قتل رسانده بود، توسط کارآگاهان 
زبده اداره دهم پلیس آگاهی دستگیر شد. چندی قبل، اهالی محله ای در جنوب 
تهران کشــف جســد خون آلود مرد جوانی را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
گــزارش کردند که با اعالم این خبر تیمی زبــده از کارآگاهان اداره دهم پلیس  
آگاهی با دستور بازپرس کشیک قتل راهی محل حادثه شدند و تحقیقات میدانی 
را کلید زدند. کارآگاهان اداره دهم پلیس پس از حضور در محل حادثه با جسد 
مرد جوانی مواجه شدند که بر اثر ضربات چاقو توسط یک فرد ناشناس با انگیزه 
نامعلوم به قتل رســیده بود.  بدین ترتیب جسد مقتول برای معاینات دقیق تر با 
دســتور بازپرس کشیک قتل به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات جنایی کلید 
آغاز شــد. تحقیقات ابتدایی تیم جنایی حکایت از آن داشت،   مرد جوانی به نام 
هومن که سارق بوده بخاطر تقسیم اموال مسروقه با مقتول درگیر شده و پس از 

به قتل رساندن وی به کشور ترکیه گریخته است.
یک قتل دیگر در پرونده مرد جنایتکار

تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی درباره این پرونده ادامه داشــت 
تا اینکه اواخر مهرماه امســال کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در جریان یک 
قتل دیگر در محله لشکرک لواســان قرار گرفتند و بی درنگ برای بررسی های 

موشکافانه راهی محل حادثه شدند.
بررسی های ابتدایی نشــان می داد، مقتول به دلیل چشم در چشم شدن بر 
اثر   ضربات چاقو به قتل رســیده و قاتل قبل از رســیدن تیم پلیسی پا به فرار 
گذاشته است.کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی که در جریان تحقیقات متوجه 
دوربین های مداربسته شده بودند به بازبینی فیلم آن پرداخته و پی بردند عامل 

این جنایت هومن بوده که از ترکیه به کشور بازگشته است.
دستگیری قاتل 2 مرد جوان در میدان شوش

همین ســرنخ کافی بــود تا کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی با تجزیه و 
تحلیل های اطالعاتی مخفیگاه قاتل را در میدان شوش ردیابی کردند و یکشنبه 
29 آبان ماه جاری، با دســتور ساســان غالمی؛ بازپرس ویژه قتل شــعبه سوم 
دادسرای امور جنایی، پای در محل مورد نظر گذاشتند و پس از تعقیب و مراقب 
چند دقیقه ای با یک عملیات ضربتی مرد جنایتکار را دستگیر کردند. متهم پس 
از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی به جرم خود مبنی بر قتل اعتراف کرده است.
به گزارش تســنیم، تحقیقات برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده توسط 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ادامه دارد.

مامورنماهای قمه  به دست بازداشت شدند

درگیری مسلحانه در جنوب تهران 

سردار رحیمی خبرداد

بازداشت ۳۲۱ مجرم در تهران

دستگیری قاتل ۲ مرد تهرانی پس از فرار به ترکیه

سرقت ۲ جوان جنوب شهری 
از زنان جوان در نیاوران

2 جوان جنوب شــهری که از زنان جــوان در نیاوران موبایل قاپی می کردند، 
دستگیر شدند. به گزارش تســنیم، اواخر آبان ماه امسال زن جوانی هراسان به 
کالنتــری ۱2۳ نیاوران مراجعه کرد و گفت: دقایقی قبل هنگامی که در خیابان 
باهنر ایســتاده بودم و با تلفن همراهم حرف می زدم توســط 2 موتوسوار هدف 
موبایل قاپی قرار گرفتم و وقتی که دنبال آنها دویدم یکی از ســارقان در اقدامی 
وحشیانه چاقوی خود را به من نشــان داد. ماموران کالنتری به دنبال اظهارات 
زن جــوان راهی محل وقوع جرم شــدند و تحقیقات میدانی را آغاز کردند؛ تیم 
پلیسی که در جریان تجســس ها  متوجه دوربین های مداربسته شده بودند به 
بازبینی فیلم آن پرداخته و لحظه به لحظه   تردد سارقان را پس از موبایل قاپی از 
زن جوان مشاهده کردند که در ادامه پالک موتورسیکلت موردنظر شناسایی شد. 
ماموران پلیس پس از دریافت این ســرنخ مهم با تجزیه و تحلیل های اطالعاتی 
متوجه شــدند متهمان موبایل  قاپی های زیادی در خیابان های شمال شهر انجام 
دادند و مخفیگاه آنها در جنوب تهران اســت؛ تیم پلیســی پس از دریافت این 
اطالعــات مهم بی درنگ راهی مخفیگاه 2 مرد جوان شــدند و اقدامات اولیه را 
آغاز کردند. تیم پلیســی پس از تعقیب و مراقب چند دقیقه ای از خانه متهمان 
دستور اجرای عملیات را با تماس تلفنی از بازپرس پرونده دریافت و لحظه ای بعد 
متهمان را با یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کردند؛ همچنین تعدادی تلفن همراه 
مسروقه و یک چاقو از مخفیگاه سارقان کشف شد. یکی از متهمان پس از انتقال 
بــه کالنتری ۱2۳ نیاوران در اتاق بازجویی هدف تحقیقات قرار گرفت و گفت:» 
به دلیل مشکالت مالی از جنوب تهران با یک موتورسیکلت به نیاوران می آمدیم 
و طعمه های خود که بیشــتر زنان بودند را در خیابان های خلوت شناسایی و در 
یک زمان مناسب اقدام به موبایل قاپی می کردیم و هنگامی که مالباختگان دنبال 
موتورسیکلت می آمدند با چاقو آنها را می ترساندیم! به گزارش تسنیم، متهمان با 
دستور بازپرس پرونده برای کشف جرائم احتمالی و شناسایی سایر شکات دیگر 

در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

ویژه

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمد حسین خلیل نیا) مالک( اصالتا ضمن ارایه دو برگ استشهادیه مصدق به شماره ترتیب 17644 و 
17643 تاریخ 98/7/15 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 584 تهران منضم به درخواست وارده شماره 024587- 1401/8/4 با اعالم اینکه 
به علت جابجایی اصل سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 138/96 متر مربع قطعه 2 تفکیکی به شماره پالک 
ثبتی 8109 فرعی از33 اصلی واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ قطعه 7 و انباری قطعه یک که ذیل ثبت 316385 و 316387 
صفحه 214 و217 دفتر جلد1629 سند مالکیت به شماره چاپی 128853 و 128854 بنام خانم انسیه سادات کتابچی و زهراسادات 
کتابچی بالسویه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس به موجب سند قطعی شماره 9371- 84/5/9 دفترخانه 584 تهران 
تمامی شش دانگ به آقای احمد شهریاری رنجبر انتقال قطعی یافته و نامبرده نیز تمامی شش دانگ را برابر سند 9507- 84/6/9 
دفترخانه 584 تهران به آقای محمد حسین خلیل نیا انتقال قطعی داده و برابر سند رهنی شماره 9508-84/6/9 دفترخانه584 تهران 
در رهن بانک پارسیان قرار گرفته است مفقود شده است و از این اداره تقاضای صدور المثنی آنرا نموده است لذا بدینوسیله وفق ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مورخه 80/11/8 مراتب یک نوبت آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مورد نظر می باشند که بدان اشاره نشده و اصل سند مالکیت یا سند معامله را در اختیار دارند ظرف ده روز از 
تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض اصل اسناد مالکیت و یا سند معامله را ارائه و رسید و دریافت نمایند در 

غیر اینصورت پس از سپری شدن مهلت مقرر المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم خواهد گردید.
14219 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم فاطمه صالح ابادی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق که تحت شماره 146499 مورخ 1401/7/30 دفتر اسناد 
رسمی به شماره 910 تهران ودرخواست به وارده شماره 140185601147017439 مورخ 1401/7/30 مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 5458 فرعی از365 اصلی مفروز و مجزا شده از 935 فرعی از اصلی مذکور قطعه 82 در طبقه 4 و 
واقع در بخش 10 ناحیه حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران استان تهران به مساحت76/1 متر مربع که چهار متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع 
آن بالکنهای شمالی و جنوبی است بانضمام انباری قطعه 82 به مساحت1/8 متر مربع پارکینگ قطعه 82 به مساحت11 متر مربع مشخصات 
مالکیت مالکیت فاطمه/ صالح آبادی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 508 تاریخ تولد 1337/6/19 صادره از همدان دارای شماره ملی 
3874561781 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 47127 تاریخ 1401/4/12 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 910 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 823161 سری ج سال 00 با شماره 
دفتر الکترونیکی 140120301147008047 ثبت گردیده است سپس وی به علت سهل انگاری سند مالکیت خود را مفقود نموده ودر خواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین 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 اسناد مالکیت آن نزد خود را داشته 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این اداره ارائه نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد اصل سند مالکیت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده 
نخو شد در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
14218 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک لواسانات تهران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات    1401/7/20 مورخه    140160301048000508 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن نمازی 
به شناسنامه شماره 4914 کد ملی 0036517658 صادره تهران فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1932 متر مربع 
مفروز از 820 فرعی ) باقیمانده( از 562 فرعی از36 اصلی واقع در قریه کند سفلی لواسان کوچک بخش 11 تهران حوزه ثبت ملک 
لواسانات انتقال ملک از مالک رسمی آقای حسین نمازی فرزند حیدرقلی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 1401/9/5 تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 1401/9/20
14217رئیس اداره ثبت اسناد وامالک لواسانات

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه غالمرضا رزاقی به کد ملی 0532920538 وکیل) وکالتا 134758-1401/6/2 دفتر155 تهران( مالک شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان مخابرات ایران به شناسه ملی 10100529949 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1008 متر به پالک 28638 فرعی 
از2395 اصلی بخش 10 تهران به نام شرکت پرسیک با مسئولیت محدود ذیل شماره 201610 صفحه 425 دفتر1273 ثبت و سپس 
برابر سند قطعی99035 – 11/11/1385 به شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات منتقل و برابر سند رهنی 1385/11/23-5590 
در رهن بانک اقتصاد نوین قرار دارد و سند به شماره چاپی 380791 صادر و تسلیم گردیده است به علت جابجایی مفقود گردیده 
ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است و به مو جب شماره 72691 مورخ 1401/7/6 دفتر اسناد رسمی شماره 155 تهران 
به شهادت شهود رسیده است و وارده 14122-1401/7/9 به این اداره واصل گردیده لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه 
72/9/2 ماده 120 آئین 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 ده روز به این منطقه مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از 

انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
14216 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ آپارتمان به پالک 413112 فرعی از2395 اصلی قطعه پنجم تفکیکی مفروز از 
17835 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 73/87 متر مربع بانضمام انباری شماره 3 به مساحت1/23 متر مربع در طبقه 
همکف و پارکینگ شماره چهار به مساحت10/80 متر مربع در طبقه همکف ذیل ثبت صفحه 354 دفتر 383 و دفتر 
الکترونیک 1397203010301080022546 بنام حورا هوشور و انسیه هوشور بالمناصفه ثبت و اسناد به چاپی 349526 و 
11621 صادر شد سپس به موجب سند قطعی 53542 مورخ 1399/2/17 دفترخانه 786 تهران به آقای سید محمدرضا 
هوشور انتقال یافته است اکنون اعالم نموده اند که سند مالکیت پالک مورد تقاضا به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و مراتب به موجب شماره 754639 مورخ 1399/8/20 دفترخانه 40 تهران به شهادت شهود رسیده است لذا مراتب 
باستناد ماده 120 آئین 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 باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز به این 
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد پس از انقضای مهلت مزبور و 

نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
14215 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سید مصطفی حسینی وکالتا باستناد وکالت نامه شماره 40609 مورخ 1400/12/22 دفترخانه 429 تهران از طرف مالک آقای 
زحیل فرجی مورچه خورتی با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 
شماره 53747 مورخ 1401/5/11 دفترخانه 106 تهران طی درخواست وارده 1023013858 مورخ 1401/5/12 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 آقای 
زحیل فرجی مورچه خورتی مالک شش دانگ 2- شماره پالک 28978 فرعی از124 اصلی 3- علت گم شدن گم شدن داخل دفتر4- 
خالصه وضعیت مالکیت سند مالکیت کاداستری ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت134/04 متر مربع که 
4/92 متر مربع آن پیشرفتگی و 2/53 متر مربع آن بالکن است واقع در سمت جنوبی طبقه دو به شماره 28978 فرعی از124 اصلی 
قطعه 7 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2279 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ قطعه 6 تفکیکی به 
مساحت11 متر مربع واقع در سمت زیرزمین غرب انباریها بانضمام انباری قطعه 6 تفکیکی به مساحت2/34 متر مربع واقع در سمت 
شرق زیرزمین به شماره چاپی 982004 ذیل دفتر الکترونیک 140020301023029729 به نام آقای زحیل فرجی مورچه خورتی صادر 
گردیده است 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 واعتراض 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 وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد.
14214 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم سرور شیرازی با ارائه دو برگ استشهادیه شماره 25718 مورخ 1401/7/20 مورد تایید دفتر 142 تهران ودرخواست وارده به شماره 
01 مورخ 1401/08/000 مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 9 تفکیکی طبقه 
پنجم به مساحت77/26 متر مربع بانضمام انباری زیر پله قطعه 5 تفکیکی به مساحت1/8 متر مربع به شماره 4780 فرعی از3589 اصلی 
واقع در بخش هفت تهران به شماره چاپی 173209 بنام سرور شیرازی صادر و تسلیم گردیده که در اثر جابجایی مفقود گردیده درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه 72/9/2 ماده 120 آئین 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 ده روز به این منطقه مراجعه و اعتراض 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 و صول اعتراض نسبت به صدور 

المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
14213 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

مشخصات ملک سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به شماره 17 فرعی از4679 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بخش 07 ناحیه حوزه ثبت ملک خاوران تهران استان تهران به مساحت 110 متر مربع مشخصات مالکیت 
آقای عباسعلی بهرامی سیاوشانی فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 48 تاریخ تولد 10/02/1336 صادره از آشتیان موضوع 
سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 2420409 ذیل ثبت به شماره 30603 دفتر 238 صفحه 473 ثبت گردیده است اینک آقای 
مهدی سروش وکیل مالک فوق الذکر با ارایه دو برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل آن به گواهی شماره 
19186 مورخ 1401/8/9 دفترخانه 951 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 اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در ا ختیار داشتن سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه  واعتراض 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.
14211 سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای شهروز اسماعیلی طی وکالتنامه شماره 95972 مورخ1401/8/16 دفترخانه 87 تهران وکالتا از طرف آقایان و 
خانم ها زهرا استاد مهدی کاشانی و نسرین ملک محمد و امیر حسین ملک محمد و نرگس ملک محمد با اعالم مفقود شدن سند مالکیت 
ملک های مورد آگهی با تسلیم استشهادیه به شماره رمز تصدیق 378628 و 418994 مورخ 1401/8/17 و 1401/6/14 دفترخانه87 
تهران ودرخواست وارده 1017396 مورخ1401/8/21 تقاضای صدور المثنی اسناد مالکیت را نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالکین زهرا استاد مهدی کاشانی و نسرین ملک محمد و امیر حسین 
ملک محمد و نرگس ملک محمد شماره پالک های فرعی 13825 اصلی 45 مفروز از 611 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران 
علت گم شدن جابجایی خالصه وضعیت مالکیت اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 13825 فرعی از45 اصلی 
مفروز و مجزا شده از611 فرعی از اصلی مذکور قطعه 90 تفکیکی واقع در بخش 11 ناحیه حوزه ثبت ملک لویزان تهران استان تهران 
به مساحت1000 متر مربع مشخصات مالکیت: مالکیت زهرا استاد مهدی کاشانی فرزند مهدی مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ 
عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 84484 تاریخ 1390/5/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 87 شهر تهران استان تهران موضوع 
سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 238367 سری الف سال96 با شماره دفتر الکترونیکی 139620301151030823 ثبت گردیده است 
مالکیت نسرین ملک محمد فرزند احمد مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 
85829 تاریخ 1391/12/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 87 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
238370 سری الف سال96 با شماره دفتر الکترونیکی 139620301151030835 ثبت گردیده است مالکیت امیر حسین ملک محمد 
فرزند احمد مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 84484 تاریخ 1390/5/5 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 87 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 238368 سری  الف سال 96 با شماره دفتر 
الکترونیکی 139620301151030838 ثبت گردیده است . مالکیت نرگس ملک محمد فرزند احمد مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع 
از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 85829 تاریخ 1391/12/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 87 شهر تهران استان 
تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 238369 سری الف سال96 با شماره دفتر الکترونیکی 139620301151030829 ثبت 
گردیده است اینک با توجه به اعالم مفقودی اسناد مالکیت مورد ثبت فوق الذکر ودرخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده و این معامله در این آگهی قید نگردیده یا مدعی وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد باید تا 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل اسناد مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل اسناد مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی اسناد مالکیت را طبق 

مقررات صادر  و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
14212 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سیده مژگان شریعت با تسلیم استشهادیه مصدق ذیل شماره ترتیب 7840 بتاریخ 1401/8/1 دفترخانه 353 تهران اعالم نموده 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی33776 فرعی از7182 اصلی واقع در بخش 2 تهران به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و طی وارده به شماره 14018601151015863 – 1401/8/2 درخواست المثنی سند مالکیت را نموده اند مشخصات مورد 
ثبت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت59/23 متر مربع قطعه 4 تفکیکی واقع در طبقه سوم به پالک ثبتی 33776 فرعی 
از 7182 اصلی مفروز و مجزا شده از 2265 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران بانضمام پارکینگ قطعه 1 به مساحت 11 متر 
مربع واقع در طبقه -1 مشخصات مالکیت و سند مالکیت مفقودی مالکیت سیده مژگان شریعت فرزند سید محمدرضا دارای شماره 
ملی 0069299765 مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان که سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 890449 سری الف 
سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139820301151025407 ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 6683 تاریخ 1398/9/18 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 710 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 890449 سری الف سال 98 
با شماره دفتر الکترونیکی 139820301151025407 ثبت گردیده است محدودیت دفتر امالک رهنی شماره 6684 مورخ 1398/9/18 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 710 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک مسکن لذا در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در یک نوبت اگهی 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 اگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این منطقه واقع در تهران بزرگراه شهید باقری پشت مجتمع قضایی شهید باهنر خیابان شهید نوروزیان اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه لویزان تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت 

اعتراض و عدم ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله طبق مقررات المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم خواهد شد.
14210 سرپرست واحدثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

ضرورت بازنگری در طرح ترافیک تهران
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بر لزوم بازنگری طرح ترافیک 

تهران با هدف کاهش آلودگی هوا و ترددهای غیر ضروری تاکید کرد.
ســردار محمدحسین حمیدی در گفت و گو با ایســنا، درباره لزوم بازنگری 
در طرح ترافیک تهران گفت: طرح ترافیک فعلی تهران از ســال ۱۳۵۸ اجرایی 
شــده و از آن زمان تاکنون تهران به لحاظ وسعت، جمعیت و تعداد ترددهای و 
ســفرها کامال متفاوت شده است. وی افزود: بر همین اساس منطقی نیست که 
بر همان مدار ســال های ۱۳۵۸ و ۱۳۵9 حرکت کنیم و طبیعی اســت که الزم 
اســت بازنگری و مطالعه روی طرح فعلی انجام شــود و بر اساس شرایط جدید 
تصمیم گیری شود. حمیدی با بیان اینکه پلیس هم بازنگری در طرح ترافیک نظر 
مثبتی دارد، گفت: به نظرم اینکار باید انجام شود، اما حاال اینکه بخواهیم بگوییم 
در چه محدوده ای طرح باید کم یا زیاده شود، باید بعد از جلسات کارشناسی به 
تصمیم برسیم. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین با بیان 
اینکه اجرای طرح ترافیک اثر مثبتی بر کاهش آلودگی هوا و کاهش ســفرهای 
غیرضروری در هسته مرکزی شهر داشته است، گفت: چنین طرح هایی در همه 
دنیا هم ثابت شــده است. اگر بخواهیم دو مبحث آلودگی هوا و تردد و سفرهای 
غیر ضرور را مدیریت کنیم یکی از الزامات آن استفاده از طرح ترافیک است که 

در هسته مرکزی شهر و ساعات پیک ترافیک باید از آن استفاده کرد.

راهور

سرقت سینمایی تیرهای مخابراتی در نیشابور
فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از شناسایی و دستگیری 2سارق حرفه ای 
تیرهای مخابرات با ۱۰ فقر ســرقت در این شهرستان خبر داد. به گزارش رکنا؛ 
سرهنگ علیرضا حســینعلی زاده گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت تیرهای 
مخابرات در بخش میان جلگه شهرســتان نیشــابور پیگیری موضوع به منظور 
شناسایی و دستگیری سارق با سارقان احتمالی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران دایره تجسس پاسگاه انتظامی عشق آباد در تحقیقات خود 
متوجه شدند متهمان با داشتن امکانات و وسایلی از قبیل دستگاه جوش و چرخ 
سنگ تیرهای مخابرات را که حدود چهار متر ارتفاع دارد سرقت و پس از برش 

دادن با یک دستگاه خودرو وانت پیکان از محل متواری شده اند.

آتش سوزی بزرگ در شهرک صنعتی اردبیل
سرپرســت شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: در اثر بروز آتش 
سوزی در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی اردبیل2، قسمتی از این واحد 
تولیدی مورد حریق قرار گرفت و خساراتی برجا گذاشت. به گزارش رکنا؛ روح اله 
برادران حیدری اظهار کرد: در اثر وقوع آتش سوزی بعد از ظهر روز دوشنبه در 
یک واحد بازیافت کاغذ و تولید کارتن در شهرک صنعتی اردبیل2 ، خوشبختانه 
با حضور به موقع عوامل آتش نشــانی شهرک صنعتی اردبیل2، شهرستان های 
اردبیــل، نمین و فرودگاه اردبیل و همچنین مدیریت بحران اســتان، این آتش 
ســوزی مهار و از ســرایت آتش به سالن تولید اصلی، ســالن رنگ و سوله های 
همجوار جلوگیری شــد. وی با بیان اینکه آتش سوزی در محل دپوی مواد اولیه 
و در محوطه بیرونی این واحد تولیدی اتفاق افتاد تصریح کرد: شدت این حادثه 
به حدی بود که با استفاده از ۶ خودوری آتش نشانی و چندین دستگاه و ماشین 
آالت ســنگین، اطفاء حریق تا ۶ صبح به طول انجامید. روح اله برادران حیدری 
ادامه داد: خوشبختانه این حادثه خسارات جانی در برنداشت ولی متاسفانه باعث 
از بین رفتن مواد اولیه و ضایعات کاغذ این واحد تولیدی در محوطه بیرونی شد.

خانم شیک پوش سارق در کرمان
فرمانــده انتظامی کرمان گفــت: یک زن که با ورود بــه محدوده یک واحد 
بیمارســتانی در این شهرستان، گوشی همراه بیماران را سرقت می کرد، هنگام 
سرقت دستگیر شد. به گزارش رکنا؛ سرهنگ »مهدی پورامینایی« افزود: در پی 
شکایت تعدادی از بیماران و کادر پزشکی یک واحد بیمارستانی در شهر کرمان 
مبنی بر مفقودی تلفن همراه آنان، ماموران کالنتری ۱۴ بررســی موضوع را در 
دســتور کار قرار دادند. وی اظهار داشت: با حضور مأموران در محل وقوع سرقت 
و انجام اقدامات اطالعاتی مشــخص شــد یک زن هر روز با اســتفاده از ماسک 
ضمن ورود به بیمارستان اقدام به سرقت گوشی همراه بیماران و همراهان آنان 
می کند که در این رابطه ماموران پس از شناســایی چهره این متهم و استقرار 
نیروی نامحسوس در اطراف بیمارستان موفق شدند سارق را در بیمارستان هنگام 
سرقت دســتگیر کنند. فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به اینکه این 
متهم در بازجویی های انجام شده به ۵ فقره سرقت گوشی تلفن همراه از بیماران 
اعتراف کرد، گفت: این متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

واژگونی خودرو حامل اتباع غیرمجاز
در مسیر سراوان - خاش

فرمانده انتظامی سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان از واژگونی یک 
خودروی تویوتا حامل اتباع غیرمجاز در مسیر سراوان - خاش با 9 فوتی خبر داد. 
ســرهنگ »محمد ســرگزی« در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: در بررسی های به 
عمل آمده مشخص شد، یک دستگاه خودرو تویوتا حامل قاچاق اتباع بیگانه بر اثر 
سرعت باال و عدم توانایی در کنترل خودرو از مسیر منحرف و واژگون شده که در 
اثر این واژگونی همه 9 سرنشین خودرو در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از 
دست دادند. فرمانده انتظامی سراوان با اعالم اینکه برابر نظریه کارشناسان پلیس 
علت اصلی این حادثه تغییر مسیر ناگهانی راننده خودرو تشخیص داده شده است.

برخورد اتوبوس با ۳ تاکسی
سخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران از مصدومیت ۳ نفر در جریان حادثه 
تصادف یک دستگاه اتوبوس در خیابان شوش خبر داد. جالل ملکی در گفتگو با 
مهر از مصدومیت ۳ نفر در جریان حادثه تصادف یک دستگاه اتوبوس در خیابان 
شــوش، ابتدای خیابان ری خبر داد و گفت: ساعت ۱۳:۵۶ روز سه شنبه حادثه 
تصادف در خیابان شوش، ابتدای خیابان ری به سامانه ۱2۵ سازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران اطالع داده شد و متعاقباً دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران خاطرنشان کرد: آتش نشانان در مدت 
زمان ۳ دقیقه در محل حادثه حاضر شــدند و در محل حادثه مشــاهده شد که 
یک دستگاه اتوبوس متعلق به بخش خصوصی به دلیل نامعلومی با سه دستگاه 
تاکسی در کنار خیابان برخورد کرده و در اثر این برخورد، یکی از تاکسی ها زیر 

اتوبوس گیر کرده بود.

روی خط حوادث

سرپرســت فرماندهی انتظامی ماســال از کشف جســد مردی ۶۷ ساله که 
سوزانده شده بود در این شهرســتان خبر داد. به گزارش رکنا؛ سرهنگ مجید 
ترازی گفت : در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر کشف جسد 
مردی در یکی از ییالقات این شهرســتان ، ماموران انتظامی به سرعت در محل 
حاضر شــدند. وی افزود : در بررسی های اولیه پلیس مشخص شد که این مرد 
پس از خروج از خانه اش با خودرو پیکان، با ضربات سالح سرد به قتل رسیده و 
جنازه نیمه سوخته اش در ییالقات ماسال رها شد. سرپرست فرماندهی انتظامی 
شهرستان ماسال با بیان اینکه جسد با هماهنگی قضائی برای بررسی بیشتر به 
پزشــکی قانونی منتقل شد، گفت: در تحقیقات ماموران پلیس آگاهی مشخص 
شــد که جسد متعلق به مردی ۶۷ ساله است که مفقود شدنش روز گذشته در 
بندرانزلی به پلیس گزارش شــد. سرهنگ مجید ترازی افزود: تحقیقات پلیس 

برای کشف جزییات بیشتر این پرونده ادامه دارد.

کشف جسد سوخته مرد گمشده در ماسال


