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اخبار

تشدید طرح برخورد با الیوهای
غیراخالقی اینستاگرام
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا
از تشدید طرح عملیاتی شناسایی و مقابله با
الیوهای غیر اخالقی از سوی پلیس فتا در سراسر
کشور خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ رامین پاشایی
دراینباره گفت :باتوجه به اقدام غیراخالقی و
مجرمانه عدهای در فضای مجازی که با اهداف
مختلفی اقدام به برگزاری الیوهای غیراخالقی
در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام کرده بودند،
طرح اطالعاتی و عملیاتی پلیس فتا در ۱۰۰
کارگروه ویژه برای برخورد با مفسدان اخالقی به
مرحله اجرا درآمد.
وی با اشاره به شناسایی و دستگیری تعدادی
مجرم فعال در حوزه انتشار الیوهای غیراخالقی
در شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهرهای
مختلف کشور ،اظهارکرد  :بر اساس تجزیه و
تحلیل پروندههای متشکله در این حوزه ،علت
اصلی ارتکاب جرم این افراد در مرحله اول کسب
در آمد مالی هنگفت و در مرحله بعدی به
انحطاط اخالقی کشاندن کاربران به ویژه جوانان
و نوجوانان است.
پاشایی افزود :در برخی موارد مرتکبان اینگونه
جرایم ،ضمن حضور در اماکن ورزشی به
خصوص باشگاههای ورزشی و استخرها و ...
اقدام به اجرای الیوهای غیراخالقی از خود کرده
بودند ،که ضمن شناسایی و دستگیری مجرمان
با صاحبان سالنهای ورزشی متخلف نیز برخورد
قضائی صورت گرفته است .الزم است صاحبان
اماکن ورزشی نظارت بیشتری بر مجموعه خود
داشته باشند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا
تصریح کرد :رصد اینگونه جریانات غیراخالقی
که مغایر با شئونات اسالمی و هنجارهای جامعه
است توسط سامانههای هوشمند در حال بررسی
و واکاوی بوده و برخورد قضائی و انتظامی در
انتظار افراد متخلف خواهد بود.

اخبار

سواالت لو رفته بود؟

کالهبرداری از مردم در پوشش
میو هفروش سیار
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت
دو کالهبردار مسلح که با روش اسکیمر چندین
میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداری کرده
بودند ،خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ داوود معظمی
گودرزی ،دراینباره گفت :چندی پیش تعداد
زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ
مراجعه و اعالم کردند که مبالغی بهصورت
غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است
که پس از اخذ اظهارات مالباختگان ،رسیدگی
به این پرونده در دستورکار ماموران قرار گرفت
و کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود در این
زمینه را آغاز کردند.
وی افزود :در تحقیقات اولیه کارشناسان
پلیس فتای پایتخت مشخص شد همه قربانیان
این پرونده بعد از خرید از یک میوه فروش
سیار در تهران حسابشان خالی شده و به روش
اسکیمر مورد کالهبرداری قرار گرفتهاند.
گودرزی ادامه داد :افسران پلیس فتا تهران
بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه
شدند مجرمین تحت پوشش میوه فروشان
دورهگرد با یک خودروی وانت بار در تهران
مشغول کار شده و پس از کپیبرداری
کارتهای بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه
اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب
بانکی آنان کردهاند که با بررسی های تکمیلی
و بهرهگیری از روشهای فنی و علمی موفق
شدند این افراد را شناسایی و پس از تشریفات
قضایی ،هر دو متهم را در محل اختفای خود
در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به
همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل
کنند.
بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس فتای
تهران بزرگ ،وی با اشاره به اینکه دستگیرشدگان
از سابقهداران کالهبرداری به روش اسکیمر
هستد و چندین مرتبه توسط پلیس فتا دستگیر
شدهاند ،خاطرنشان کرد :متهمان در حین
دستگیری مسلح بودند و یک قبضه سالح
کمری نیز از این افراد کشف شد .این افراد
پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات
پرونده و مستندات جمعآوری شده توسط پلیس
به کالهبرداری از بیش از  ۳۰نفر با این روش
اعتراف کردند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ افزود:
ت ب ه صورت
شهروندان برای پیشگیری از سرق 
اسکیمینگ ،انجام عملیات بانکی و وارد کردن
رمز کارت حساب بانکی را شخصا ً انجام دهند
چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی
دستگاه کارتخوان ،بدون اطالع از رمز عبور،
امکان برداشت از حساب شهروندان امکانپذیر
نخواهد بود.

حوادث
کشف بیش از یک هزار میلیارد
کاالی احتکاری در کشور

ماجرای کنکور پرحاشیه
به گزارش تسنیم؛ کنکور  1401در شرایطی به نقطه
پایان رسید که با حاشیههای بسیاری بهویژه در ماجرای
لو رفتن سواالت گروههای آزمایشی همراه بود.
از همان نخستین روز برگزاری کنکور  1401یعنی
رقابت داوطلبان گروه آزمایشی هنر ،سؤاالت در
کانالهای تلگرامی منتشر شد و حتی رئیس سازمان
سنجش با اعتراف ضمنی ،ضعیفتر بودن کنترلها
در روز برگزاری این آزمون را پذیرفت و گفت :ساعت
 ،12.30عکس از یک صفحه دفترچه منتشر شد!
اما در روزهای بعد بهویژه در روز آزمون گروه آزمایشی
علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی ،انتشار سؤاالت در
گروههای تلگرامی ابعاد گستردهتری یافت.
انتشار سؤاالت گروه ریاضی ساعت  9صبح و سواالت
گروه تجربی حوالی  10صبح ،حواشی جدیتر کنکور
 1401بود از سوی دیگر سازمان سنجش در اقدامی
عجیب قبل از پایان آزمون گروه تجربی دفترچه سواالت
عمومی و اختصاصی شماره دو را در سایت خود
بارگذاری کرد.
عبدالرسول پورعباس؛ رئیس سازمان سنجش با
پذیرش انتشار سواالت گروه آزمایشی علوم ریاضی و
تجربی در فضای مجازی گفت« :روز برگزاری آزمون
گروه علوم ریاضی بهکمک دستگاههای آشکارساز 70
مورد تخلف در سر جلسه امتحان پیدا کردیم همچنین
بیش از  450داوطلب متخلف در آزمون گروه علوم
تجربی که ابزار الکترونیک بههمراه داشتند شناسایی
شدند و برای آنها پرونده تشکیل شده است».
حواشی کنکور  1401و انتشار گسترده سؤاالت ،دو
شائبه را پیش میکشد؛ نخست ،سؤاالت کنکور قبل از
برگزاری آزمون در اختیار عدهای از افراد بوده است که
حتی اقدام به فروش آن کردند.
دوم؛ عدهای از افراد با بردن گوشی به جلسه آزمون
موفق به گرفتن عکس از سؤاالت و انتشار آن در فضای
مجازی شدند.
تمام این اتفاقات در شرایطی رخ داده است که
سازمان سنجش مدتها قبل از برگزاری کنکور ،1401
از قطع اینترنت حوزههای برگزاری آزمون و کمک
شرکتهای دانشبنیان برای ارائه دستگاهی بهمنظور
کشف هرگونه ابزار الکترونیک در حوزههای آزمون خبر
داد.
بنابراین باید مشخص شود؛ آیا با وجود چنین
تمهیداتی داوطلبان باز هم گوشی به داخل جلسه
بردهاند یا اینکه مراقبان حوزههای برگزاری کنکور اجازه
استفاده از تلفن همراه را داشتند؟ پلیس فتا و نهادهای
نظارتی برای پیشگیری از چنین رویهای که موجب
بیاعتبار کردن کنکور و بر هم زدن آرامش روانی
داوطلبان میشود ،چه وظایفی را بهعهده داشتهاند و
چه اقداماتی را انجام دادند؟
در این میان کانالهایی در تلگرام ادعا داشتند،
سؤاالت را قبل از جلسه کنکور بهقیمت  550میلیون
تومان ارائه میکنند.
سردار کیومرث عزیزی؛ فرمانده انتظامی شرق استان
تهران به دستگیری فروشندگان سؤاالت کنکور اشاره
کرده و گفته است :با توجه به برگزاری کنکور سال 1401
و رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس
فتای استان و شهرستان پاکدشت ،فردی که سؤاالت
کنکور سراسری را با مدارک جعلی در شبکه اجتماعی
میفروخت شناسایی شد .با بررسیهای انجامشده
توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد این شخص،
شماره کارتی را جهت فروش سؤاالت به خریداران ارائه
میکرد که طی استعالمات انجامشده صاحب کارت
شناسایی و دستگیر شد.

کنکور  ۱۴۰۱در حالی به خط پایان خود رسید که با حاشیههای فراوانی درباره لو رفتن سواالت گروههای آزمایشی همراه بود؛ در این گزارش به بررسی ابعاد
مختلف این مسئله پرداختهایم.

برخی افراد در
جلسه کنکور با
بیرون از جلسه
ارتباط برقرار
میکنند،هرچند
امسالتدابیری
برای این معضل
اندیشیده شد اما
نتوانست ب ه طور
کامل شرایط را
کنترل کند و باز
هممشکالتی
گزارش شد
بهگفته او؛ با بررسی صورتحساب متهم و فیلم
دوربین معابر و واحدهای صنفی که متهمان برای
پولشویی به آن مراجعه کرده بودند ،همدست دیگر
متهم و سردسته باند تیم پولشویی کالهبرداری که
فردی 17ساله بود شناسایی و در حالی که در یکی از
ترمینالهای خروجی استان تهران قصد فرار داشت
دستگیر شد و بهدنبال آن سردسته و سایر اعضای باند
که  3نفر بودند ،شناسایی و دستگیر شدند.
تالش کردیم برای بررسی حواشی کنکور  1401و انتشار
گسترده سؤاالت در گروههای مجازی با رئیس سازمان
سنجش گفتوگویی داشته باشیم اما او اعالم کرد که
در جلسات حضور دارد و نمیتواند پاسخگوی سؤاالت
باشد.
انتشار سؤاالت نمیتواند توسط داوطلبان باشد!
در همین رابطه هامون سبطی از فعاالن حوزه کنکور
به تسنیم گفت :امسال در گروه ریاضی و تجربی
بیشترین مشکالت را داشتیم و با توجه به تعداد
داوطلبان گروه علوم تجربی ،هر مشکلی میتواند
چندین برابر رشتههای دیگر تبعات داشته باشد.

بهگفته او ،سؤاالت گروه علوم تجربی حوالی
ساعت ده صبح با کیفیت مطلوب در گروههای
تلگرامی منتشر شد و این نمیتواند توسط داوطلبان
باشد چون در آن زمان هنوز به دفترچه شماره 3
دسترسینداشتند.
سبطی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار سؤاالت
زمانی که داوطلبان در جلسه آزمون هستند را میتوان
بهمعنای تقلب یا لو رفتن سؤاالت کنکور تلقی کرد؛
متذکر شد :این موضوع مصداق لو رفتن سؤاالت قبل
از جلسه آزمون نیست اما هماکنون شاهد هستیم
برخی افراد در جلسه کنکور با بیرون از جلسه ارتباط
برقرار میکنند هرچند امسال تدابیری برای این معضل
اندیشیده شد اما نتوانست بهطور کامل شرایط را کنترل
کند و باز هم مشکالتی گزارش شد.
معضلجاسوسافزارها
او ادامه داد :وقتی سؤاالت ساعت  10صبح در فضای

آغاز ارزیابیها برای جبران خسارات زلزل ه هرمزگان

مجازی منتشر میشود میتواند این شائبه را مطرح
کند که احتماال ًافراد قبلتر به سؤاالت دسترسی داشتند
همچنین گروههای کلیدزنی که منتظر سؤاالت هستند
بهصورت منسجم شروع میکنند به کلید زدن با توجه
به اینکه در گروه علوم تجربی ،دو ساعت تا پایان آزمون
فرصت وجود داشت بنابراین میتوانستند پاسخ دفترچه
اختصاصی را به افرادی که توسط جاسوسافزارها با
محیط بیرون ارتباط داشتند ،ارائه دهند.
پلیس فتا باید ابعاد ماجرا را مشخص کند
سبطی متذکر شد :این موضوعی نیست که در کنکور
امسال اتفاق افتاده باشد و سال گذشته هم شاهد
آن بودیم اما امسال دفترچههای گروه علوم تجربی
بهصورت کامل منتشر شد همچنین اطالعاتی را به
پلیس فتا ارائه کردیم تا عمق زمان و گستردگی ماجرا
بررسی شود ،پس از آن میتوان گفت که موضوع
خاصی نبوده است مانند آنچه سال گذشته اتفاق افتاد
یا اینکه شرایط کنکور  1401متفاوت بود و باید اقدام
دیگری انجام شود.
وی یادآور شد :باید بررسی شود ادعای افرادی که
میگویند به سؤاالت دسترسی دارند ،صحت دارد
یا خیر چرا که پولهای کالنی در این میان جابهجا
میشود؛ اطالعات کسبشده را به پلیس فتا ارائه کردیم
و آنها باید ابعاد ماجرا را مشخص کنند.
واکنش پلیس فتا به ادعای فروش سواالت کنکور و
کشف تجهیزات تقلب
معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا اعالم کرد که
پلیس به موضوع ادعاهایی مبنی بر تقلب یا فروش
سواالت کنکور ورود کرده و البته تاکنون این پلیس به
موردی از فروش سواالت کنکور قبل از برگزاری آزمون
نرسیده است.
سرهنگ رامین پاشایی در گفتگو با ایسنا ،درباره
برخی ادعاها و خبرهای مطرح شده درباره فروش
سواالت کنکور سراسری در فضای مجازی گفت :پیش
از برگزاری کنکور برخی از افراد سودجو با این روش
اقدام به کالهبرداری از متقاضیان شرکت در کنکور

اعطای وام  ۲۵۰میلیونی به آسیب دیدگان زلزله
آغاز ارزیابیها برای جبران خسارات زلزلهزدگان
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه تالش

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از آغاز پیگیریها برای جبران
خسارات زلزلهزدگان هرمزگانی خبرداد و جزئیات آن را تشریح کرد.
محمد حسن نامی در گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت
مناطق زلزلهزده در استان هرمزگان گفت :روز شنبه به همراه وزیر
کشور بازدیدی از مناطق زلزلهزده در استان هرمزگان داشتیم که
در این بازدید بر سرعت جبران خسارات و فراهم کردن شرایط برای
بازگشت زلزلهزدگان به روند عادی زندگی تاکید شد.
وی با بیان اینکه جریان برق و آب و  ...در مناطق زلزلهزده وصل
است ،گفت :متاسفانه همانطور که در خبرها اعالم شد پنج
نفر درپی این زمینلرزه جان خود را از دست دادند که فوت این
عزیزان را به مردم هرمزگان و به خصوص خانوادههای این عزیزان
تسلیت عرض میکنم .افراد مصدوم در این زلزل ه نیز خوشبختانه در
وضعیت رو به بهبود قرار داشته و احتماال طی امروز یا نهایتا فردا
تمام آنها از بیمارستان ترخیص خواهند شد.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
آگهی مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) نوبت اول
بدینوسیله ازکلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن شاهد
دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی (بطور فوق
العاده )نوبت اول در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰راس ساعت
۱۴در محل نمازخانه اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران جهت
تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل اصالتا یا وکالتا حضور بهم
رسانید.
دستور جلسه
-۱انتخاب هیات مدیره و بازرس
۲گزارش هیات مدیره و بازرس
۳تصمیم گیری در خصوص تغییرات اعضاو سرمایه شرکت
-۴توضیح اینکه :داوطلبان عضویت در هیئت مدیره وبازرسی
شرکت می توانند در خواست کتبی خود را به همراه مدارک
شناسایی حداکثر ظرف مدت  ۵روز پس از انتشار آگهی به
هیئت مدیره تحویل نمایندوبه در خواست های خارج از زمان
مقرررسیگی نخواهد شد .

هئیت مدیره شرکت تعاونی مسکن شاهد

سراسری کرده بودند که دستگیر شدند .در بررسیها
مشخص شد که این افراد هیچگونه دسترسی به
سواالت کنکور نداشته و تنها از این طریق دست به
کالهبرداری زده بودند.
وی ادامه داد :همچنین شایعاتی نیز درمورد فروش
سواالت کنکور سراسری وجود داشت که پلیس فتا
نسبت به بررسی این موارد نیز اقدام کرد در جریان آن
کارآگاهان پلیس فتا به موردی از فروش سواالت پیش
از برگزاری کنکور نرسیدند البته تحقیقات و پیگیریهای
پلیس در این خصوص همچنان ادامه دارد و اگر
مواردی مشاهده شود ،حتما با آن برخورد خواهد شد.
معاون پلیس فتای فراجا درباره فروش ادوات و
تجهیزات تقلب در کنکور نیز اظهارکرد:در این مورد نیز
پیش از برگزاری کنکور با چند مورد از این موارد که اقدام
به تبلیغ فروش کرده بودند ،برخورد شد .همچنین در
طول برگزاری کنکور سراسری نیز در چند مورد معدود،
تعدادی از این ادوات از شرکتکنندگان در کنکور کشف
و ضبط شد .این موارد شامل تجهیزات هوشمند نظیر
میکروچیپ ،گوشی و  ...بود که مورد شناسایی قرار
گرفت.
وی ادامه داد :این افراد عمدتا از غفلت مراقبین در
کنکور استفاده کرده و اقدام به استفاده از این تجهیزات
کرده بودند که بازداشت شدند .در بررسی لوازم همراه
این افراد نیز برخی از تصاویر و ادله دیجیتال استخراج
شد.
پاشایی در عین حال گفت :البته بررسیها نشان داد
که این ادوات تقلب نیز برای استفادهکنندگان کارساز
نبوده و آنان موفق به استفاده از آن نشده بودند .اما
به هرحال استفاده از چنین ادواتی جرم بوده و با آن
برخورد میشود.
معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا تاکید کرد که
استفاده از چنین اقالمی بسیار اندک و انگشت شمار
بوده و عالوه بر اینکه استفادهکنندگان موفق به استفاده
از آن نشدند ،پلیس نیز با آنان برخوردهای قانونی الزم
را انجام داده است.

خواهیم کرد تا نیازهای اولیه برای اسکان زلزلهزدگان به سرعت تامین
شود ،اظهار کرد :از روز شنبه کار ارزیابی خسارات برای تشکیل
پرونده و جبران خسارات زلزلهزدگان آغاز شد .همانطور که میدانید
این فرآیند ممکن است چند روزی به طول بینجامد.
نامی افزود :عالوه بر آن زلزلهزدگان یکسری نیازهای فوری و
اضطراری نیز دارند که اقدامات برای تامین آنها نیز از ساعاتی پس از
وقوع زلزله آغاز شد .چندین کانکس در روز شنبه در مناطق زلزلهزده
و مجاورت منازل آسیبدیده نصب شد تا زلزلهزدگان در نزدیکی
منازل خود ساکن شوند .امروز هم تعداد دیگری کانکس در مناطق
زلزلهزده نصب خواهد شد ۱۰ .منطقه وسیع در مجاورت روستاها
ومنازل آسیبدیده پیشبینی شده تا کانکسهای زلزلهزدگان در این
مناطق نصب شود.
تامین کولر برای مناطق زلزلهزده
وی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانیهای مطرح شده پیرامون
احتمال گرمازدگی برخی از ساکنان این مناطق نیز گفت :برای این
موضوع نیز تمهیدات الزم اتخاذ شده است .برای کانکسها کولر
پیشبینی شده و چندین کولر نیز در محل نصب شده است .عالوه
بر آن برخی از خانوادهها کولرهایشان سالم بود که با توجه به وصل
جریان برق از آن استفاده میکنند.
آسیب دیدگی  ۳۸۴واحد مسکونی
اعطای وام بالعوض و وام  ۲۵۰میلیون بدون بهره
رییس سازمان مدیریت بحران کشور درباره اینکه چه تعداد واحد

مسکونی در زلزله هرمزگان آسیب دیده است ،گفت :درحال حاضر
آمارهای اولیه حاکی از آسیب دیدگی  ۳۸۴واحد مسکونی در این
مناطق است که برخی از آنها به طور صددرصد تخریب شده و
تخریب برخی دیگر نیز به طور کامل نبوده و درصدهای مختلفی
داشته است .برای این واحدها وام  ۲۵۰میلیون تومانی بدون بهره و
با طول بازپرداخت طوالنی و اقساط کم پرداخت خواهد شد و عالوه
بر آن وام بالعوضی نیز از سوی دولت پرداخت خواهد شد.
نامی ادامه داد :تالش خواهد شد تا نوسازی واحدهای آسیبدیده
با سرعت بیشتری انجام شود و عالوه بر آن پیگیری خواهیم کرد تا با
مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بنیاد مستضعفان واحدهای
قدیمی و فرسوده در این مناطق که ممکن است آسیب ندیده باشند
نیز مقاوم سازی شوند .وی با اشاره زلزله رخ داده در شهر بم گفت:
از نظر ما حتی یک مورد فوتی هم نباید در حوادث وجود داشته
باشد ،اما اگر این زلزله را با زلزله بم مقایسه کنید ،متوجه خواهید
شد که جمهوری اسالمی در مدت حدود  ۲۰سال چه اقدامات
گستردهای در ارتقا ایمنی منازل و سازهها انجام داده است .این دو
زلزله تقریبا بزرگی یکسانی داشتند و شدت زلزله بم تنها درصدی
بیشتر بود ،اما زلزله بم حدود  ۳۰هزار کشته برجای گذاشت و اینجا
موارد فوتی پنج نفر بود .ما برای آن پنج نفر هم عمیقا ناراحتیم اما
ببینید از چه فاجعهای جلوگیری شده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پایان گفت :تالش
خواهیم کرد که به زودی ساکنان این مناطق که مردم صبور و
قدرشناسی هستند به روند عادی زندگی بازگشته و خسارات آنان
جبران شود.

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

برابــر رای شــماره  1401/02/31 - 140160318018000669هیــات موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حاتــم فرزنــد غالمحســین بــه
شــماره ملــی  0035967706در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 152/44
مترمربــع کابــری مســکونی مجــزی از پــالک  49و  50و  54فرعــی از ســنگ  1اصلــی واقــع در
قریــه طالــم ســه شــنبه بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  799فرعــی در نظــر گرفتــه شــده
 ،خریــداری از مالــک رســمی تقــی و نقــی جملگــی پــور باقــر طالمــی محــرز گردیــده اســت لــذا
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  541 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  1401/04/13 :تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 1401/04/29
رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی 7164

مفقودی

گواهــی مــی شــود فاکتــور اتــاق بشــماره  89364039و بشــماره شاســی 19364627مفقــود و
7163
ازدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

مجــوز حمــل ســالح دولــول ســاچمه زنــی مــدل کوســه بــه شــماره ســالح 194930کالیبر 12ســاخت کشــور
ترکیــه متعلــق بــه اینجانــب رضــا واال فــر باکــد ملــی  2371957658مفقــود واز درجــه اعتبار ســاقط اســت
لردگان 7166

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از یک هزار
میلیارد ریال کاالی اساسی احتکاری و معیشت
محور در کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا از پلیس ،سرهنگ ستاد جالل
امینی اظهار داشت :در راستای برنامه ساالنه
عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی ،دومین طرح
سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز (مبارزه با قاچاق
کاال در حوزه اقالم اساسی ،معیشت محور و
کاالهای استراتژیک) در هفته آخر خرداد امسال در
سراسر کشور با استفاده از همه امکانات و ظرفیت
ردههای انتظامی و مرزبانی اجرا شد.
وی افزود :در اجرای طرح یادشده ،دام زنده
(سبک و سنگین) ،آرد ،گندم ،برنج ،روغن و شکر،
نهادههای خوراک دام ،نهادههای کشاورزی (کود
شیمیایی و سموم) ،چوب آالت جنگلی ،دخانی،
ماینر ،لوازم خانگی ،الکترونیکی ،لوازم و قطعات
جانبی گوشی تلفن همراه ،تجهیزات پزشکی ،دارو،
لوازم آرایشی و بهداشتی و فرآوردههای سوختی
کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد :کارشناسان،
ارزش کشفیات یادشده را بالغ بر یک هزار و ۳۸۴
میلیارد ریال برآورد کردند و در این راستا  ۵۳۳متهم
دستگیر و  ۳۹۲دستگاه خودرو سبک و سنگین نیز
توقیف شد.
وی ادامه داد :کاالهای کشف شده به سازمان
اموال تملیکی تحویل و متهمان دستگیر شده به
همراه پروندههای تشکیل شده تحویل مراجع
قضایی شد.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه با همه توان و
جدیت همواره با قاچاقچیان و مخالن نظم و امنیت
اقتصادی مقابله میکنیم ،از هموطنان خواست که
در صورت اطالع از هر گونه فعالیتهای غیرقانونی
در این زمینه ،مراتب را از طریق فوریتهای پلیس
 ۱۱۰اطالع دهند.

تیراندازی مرگبار در ایالت تگزاس و
مصدومیت  ۳افسر پلیس
مقامات پلیس محلی آمریکا اعالم کردند که شب
شنبه در پی وقوع حادثه تیراندازی در هالتوم سیتی
تگزاس ،دو تن کشته و چهار تن دیگر از جمله سه
افسر پلیس زخمی شدند.
به گزارش ایسنا ،یکی از مقامات پلیس محلی
اظهار کرد که سه افسر پلیس در این حادثه
جراحات جزئی برداشته اند .این مقام پلیس محلی
همچنین اعالم کرد که یک زن مسن با پلیس
تماس گرفته و مقامات پلیس در محل وقوع این
حادثه حاضر شده و مجبور به تیراندازی شده اند.
گزارش ها حاکیست ،خود ِ این زن نیز در این
حادثه جراحات جزئی برداشته و جسد یک زن دیگر
هم در محل تیراندازی پیدا شده است.
به گفته مقامات پلیس محلی ،فرد مظنون این
حادثه یک مرد سفیدپوست بوده که در این حادثه
جان خود را نیز از دست داده است اما تاکنون از
انگیزه این تیراندازی گزارشی منتشر نشده است.
به گزارش ای بی سی نیوز ،تحقیقات برای بررسی
جزئیات این حادثه آغاز شده است.

عبور مرگبار وانت از چراغ قرمز در
واشنگتن
در حادثه عبور یک وانت از چراغ قرمز و برخورد
آن با یک دکه فروش لوازم آتشبازی در واشنگتن،
دی.سی ،پایتخت ایاالت متحده آمریکا ،دو نفر
جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،این حادثه بعد از ظهر روز شنبه
رخ داده است.
مقامات پلیس محلی اعالم کردند که راننده یک
وانت از چراغ قرمز عبور کرده و با یک دوچرخه
سوار برخورد کرده است .این وانت پس از برخورد
با دوچرخهسوار از مسیر خود خارج شده و سپس
با یک دکه فروش لوازم آتش بازی نیز برخورد کرده
است .گزارشها حاکی است که دوچرخه سوار و
فردی که داخل دکه بوده ،هر دو جان خود را از
دست داده اند .مقامات پلیس محلی در این باره
گفتند :گمان میرود راننده این وانت در زمان وقوع
حادثه تحت شرایط اورژانس پزشکی بوده است.
به گزارش فاکس نیوز ،در این حادثه به افراد
دیگری آسیب وارد نشده است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۰۰۰۲۰۰۰۸۸۱-۱۸/۰۹/۱۴۰۰هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سارا سبزی زاده فرزند محمود
بشماره شناسنامه  ۴۲۶۰۲۳۲۲۴۱صادره از دوگنبدان در یک باب خانه به مساحت ۱۱۸.۳۹
مترمربع پالک فرعی  ۱۶۹۷۳از ۲۲اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳۲فرعی از ۲۲اصلی
بخش  ۵دوگنبدان واقع در گچساران محله سادات خیابان اسالم آباد خریداری از مالک رسمی
آقای محمد مراد و علی مراد پور احمد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود 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 نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف ۱۴۰۰/۱۲۵:
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
علیدوست یاری زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

