
ب�ا  درگي�ري  جري�ان  در  مرزبان�ان  از  يك�ي 
اش�رار مس�لح در م�رز بان�ه ب�ه ش�هادت رس�يد. 
محمد رضايي، مدي��ركل امنيتي و انتظامي اس��تانداري 
كردس��تان گفت: اين درگي��ري حوالي س��اعت 21:30 
يك شنبه شب به دنبال تالش اشرار براي ورود غير قانوني به 
كشور در منطقه سرداب بخش ننور شهرستان مرزي بانه 
روي داد. وي افزود: در اين درگي��ري گروهبان يكم ابوذر 
حمزه كردخردي از نيروهاي فرماندهي مرزباني شهرستان 

بانه و از اهالي مالير به شهادت رسيد. 

شهادت يك مرزبان در بانه

هوشياري مأموران گشت كالنتري 140 باغ فيض سارقان حرفه اي منزل را قبل 
از ارتكاب سرقت به دام انداخت. 

به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل مأموران گشت كالنتري 140 باغ فيض در حوالي 
خيابان هميال در شمال غرب تهران به يك خودروي پژو مشكوك شدند. مأموران 
خودرو را به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند و در بررسي ها متوجه شدند اين 
خودرو روي پالكش، پالك ديگري به طرز ماهرانه اي نصب كرده است. مأموران پس از 
اين پالك خودرو را از مركز استعالم گرفتند و دريافتند پالك دوم سرقتي است. بدين 
ترتيب مأموران كالنتري راننده را بازداشت كردند. راننده در بازجويي هاي اوليه براي 
فريب مأموران مدعي شد كه از مردي كه در اين محل زندگي مي كند طلبكار است و 
براي پيدا كردن او به اين محل آمده است. در حالي كه راننده به تناقض گويي هايش 
ادامه مي داد مأموران متوجه شدند در پاركينگ يك ساختمان مسكوني نيمه باز است. 
بنابراين مأموران احتمال دادند كه همدستان راننده خودروي پژو در حال سرقت 
از واحدهاي آپارتمان هستند و براي بررسي موضوع وارد آپارتمان شدند. مأموران 
همان ابتداي ورود با تخريب در يكي از واحدهاي مسكوني روبه رو شدند كه حكايت 
از اين داشت سارقاني به آن دس��تبرد زدند. در ادامه مأموران به طبقات ساختمان 
رفتند و مشاهده كردند سه سارق پس از تخريب در ورودي واحد طبقه دوم در حال 
سرقت هستند. سارقان با ديدن مأموران اقدام به فرار كردند و مأموران كالنتري پس 
از تعقيب و گريز كوتاهي دو نفر از آنها را دستگير كردند و يكي از آنها موفق به فرار 
شد.  بررسي هاي مأموران نشان داد سارقان از خانه اولي بيش از 200 ميليون تومان 
طال و پول سرقت كرده بودند كه با هوشياري مأموران پليس در سرقت از خانه دوم 
ناكام ماندند. سه سارق پس از انتقال به كالنتري 140 باغ فيض به سرقت هاي سريالي 
اعتراف كردند.  راننده خودرو در بازجويي ها گفت: ما همگي اهل سبز دشت اسالمشهر 
هستيم و سر دسته باند هم بهرام است كه همراه طالهاي سرقتي موفق به فرار شد. 
سه ماه قبل بهرام و دو همدستش از من خواستند به عنوان راننده وارد باند سرقت آنها 
شوم. بهرام گفت كه پولي خوبي گيرم مي آيد و من هم وسوسه شدم و قبول كردم. 
ما قبل از هر سرقت ابتدا پالك خودرويي را س��رقت مي كرديم و روي پالك اصلي 
مي چسبانديم تا شناسايي نشويم. معموالً من به عنوان راننده داخل كوچه كشيك 
مي دادم و بهرام همراه دو همدستش وارد خانه هايي كه از قبل انتخاب كرده بوديم، 
مي شدند و پس از س��رقت طال، پول و لوازم با ارزش كوچك از آنجا فرار مي كرديم. 
دو سارق ديگر هم در بازجويي ها به س��رقت هاي سريالي از محدوده پونك اعتراف 
كردند.  سرهنگ سيف اهلل نوايي، رئيس كالنتري 140 باغ فيض گفت: خوشبختانه با 
هوشياري مأمور كالنتري هنگام گشت زني سارقان حرفه اي در سرقت دوم از منزلي 
ناكام ماندند و سه نفر از آنها دستگير شدند. وي ادامه داد: متهمان براي ادامه تحقيقات 

در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفتند. 

 هوشياري مأموران گشت پليس 
سارقان سريالي را گرفتار كرد
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ضمن تبريك ميالد امام علي)ع( و ايام البيض كه مقارن با 
سال نو و آغاز سال 1398 است، همانگونه كه در آداب سفر 
خواندن ادعيه مخصوص وارد ش��ده و توصيه هايي از ائمه 
معصومين)ع( از جمله دادن صدقه و خواندن دعاي سفر 
رسيده است، در قانون نيز مقرراتي وجود دارد كه رعايت 
آن الزم و ضروري است؛ چراكه بسياري از پرونده ها در اين 
ايام تشكيل شده است و موجب مي شود طرفين دعوا حتي 

سالها پس از آن، درگير آن باشند. 
توصيه هاي شرعي و مقررات قانون در اين خصوص بخشي 
مربوط به مبدا و بخش��ي مربوط به مسير و طول مسافرت و 
برخي نيز مربوط به مقصد است. با توجه به روزهاي تعطيلي 
در روزهاي نوروز بيشترين مسافرت هاي س��ال در اين ايام 
صورت مي گيرد تا مردم براي رفع خستگي و تجديد قوا براي 
سال آينده به مسافرت بروند به همين خاطر تراكم و كثرت 
رفت و آمد و هجوم مردم براي رفتن به مسافرت و امكاناتي كه 
جوابگوي اين حجم از مسافرت ها در طول اين ايام، معدود و 
محدود است كه نوعاً سختي ها و ناماليماتي به همراه دارد كه 
مستلزم تحمل سختي ها، صبر و از خود گذشتگي است. صفت 
از خود گذشتگي نسبت به ديگران و مهر و محبت نسبت به 
همنوعان عالوه بر اينكه يك ارزش اخالقي است، مي تواند از 
وقوع بسياري از جرائم پيشگيري كنند. بسياري از پرنده هايي 
كه در محاكم قضايي وجود دارد، بر اس��اس عدم گذشت و 
عدم تحمل و تندخويي در مسافرت ها تشكيل شده است، 
به گونه اي كه يك فرد ممكن است به شهرستاني دور دست 
مسافرت كرده و به خاطر عدم تحمل و گذشت در برخورد با 
ناماليماتي منتهي به تش��كيل پرونده شده و آن شخص در 
طول سال به ناچار بارها و بارها به آن شهرستان كه محل وقوع 
جرم است، براي پيگيري پرونده رفت و آمد كند. اين امر عالوه 
بر اينكه براي خود طرف هاي دعوا گرفتاري ايجاد مي كند براي 
مراجع انتظامي و قضايي نيز مشكالتي نيز به وجود مي آورد. 

عدم رعايت نكات ايمني در مقصد و در مبدا خصوصاً در شرايط 
فعلي و نگهداري نقدينگي و طالجات و وس��ايل با ارزش در 
منزل يا خودرو نيز زمينه ارتكاب سرقت و خداي نكرده جرائم 
شديدتر از آن را در پي داشته است. لذا توصيه و تأكيد قانون 
بر نكات ايمني و رعايت اخالقي در طول مسافرت در درجه 
اول به نفع خود مسافر است و معرفي به موقع افراد متخلف و 
قانون شكن به مراجع ذي ربط هم مي تواند از بسياري از جرائم 
پيشگيري كنند.  آمار جرائم و تخلفات هر چقدر كمتر باشد 
يك خصيصه و امتياز خوب براي جامعه اسالمي است، بنابراين 
اميدواريم به فضل خداوند متعال امسال با رعايت نكات ايمني 
و از خود گذشتگي بيشتر، آمار جرائم و تخلفات از همه سالهاي 
گذشته كمتر شود؛ چراكه با وقوع جرم، جبران آن با شرايط 
سخت اقتصادي كه در آن قرار داريم امر مشكلي است.  در پايان 
مهم ترين ويژگي كه مي تواند از جرائم در اين مدت پيشگيري 
كند مراقبت و بازهم مراقبت و در نهايت گذش��ت نسبت به 
كساني است كه نسبت به ما بدي كرده اند.  به عنوان نمونه و 
مصداق به ياد دارم در همين ايام تعطيالت نوروزي مسافريني 
از شهرستان تبريز در حين عبور از شهرستان آستارا با يكي از 
خودروهاي محلي برخورد كردند برخورد ابتدا خسارت چنداني 
به همراه نداشته ليكن اين تصادف و برخورد دو خودروي نقليه 
منتهي به درگيري ديگري شد گرچه مسافران محترم تبريز 
مقصر حادثه شناخته نش��دند ولي چنانچه خويشتنداري و 
صبر و گذشت مي كردند يقيناً درگيري بعدي پيش نمي آمد 
و نتيجه اين شد كه مسافران محترم كه از تبريز آمده بودند 
در طول سال بارها براي پيگيري پرونده به شهرستان آستارا 
مراجعه مي كردند و اتفاقاً يكي از اين رفت و آمدها موجب بروز 

حادثه تلخ ديگری شد.

سفر ايمن با اعالم گذشت
رضا ملكي - قاضي دادگاه كيفري يك استان تهران

    یادداشت

اخت�الف ب�ر س�ر نشس�تن در صندل�ي 
جلوي وان�ت ب�ه درگيري مرگب�ار منجر 
ش�ده ب�ود ك�ه عام�ل حادث�ه ب�ه علت 
نداش�تن رش�د عقلي از قص�اص تبرئه و 
به زن�دان و پرداخ�ت ديه محكوم ش�د. 
به گزارش خبرن��گار م��ا، انتقام گيري هاي 
ش��خصي در اختالف هاي بين افراد يكي از 
داليل تشكيل پرونده هاي جنايي است. افراد 
به داليل نداشتن مهارت هاي الزم در كنترل 
خشم و بي توجه ماندن به ساختارهاي قانوني 
اقدام به رفتارهاي پرخطر مي كنند كه به خود 
و ديگران آسيب مي رسانند. در اين پرونده كه 
در بيست و سوم آبان  س��ال 96 تشكيل شد، 
مأموران كالنتري 169 مش��يريه از درگيري 
خونين در خيابان انيسي باخبر و راهي محل 
ش��دند. در اولين بررس��ي ها مش��خص شد 
درگيري بين دو خانواده اتفاق افتاده و عامالن 

درگيري زخمي و ب��ه بيمارس��تان منتقل 
شده اند. تحقيقات در اين زمينه ادامه داشت 
كه خبر رسيد يكي از مجروحان حادثه به نام 
س��لطان 21 ساله به خاطر ش��دت جراحات 
فوت كرده اس��ت. با انتقال جسد به پزشكي 
قانوني پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد 
و در روند تحقيقات مأموران دريافتند مقتول 
به هواخواهي از پس��رخاله اش وارد درگيري 
ش��ده بود كه با ضربه چاقو مجروح ش��ده و 
سپس فوت كرده بود. همچنين مشخص شد، 
عامالن حادثه كه پنج نفر به نام هاي سهراب، 
جواد، جاويد، فرهاد و احمد هستند همگي 
زير 18 سال سن داش��تند كه بعد از اطالع از 
فوت سلطان قصد فرار از كشور را داشتند كه 
بازداشت شدند.  متهمان تحت بازجويي قرار 
گرفتند تا اينكه احمد در اولين بازجويي ها با 
اعتراف به قتل در ش��رح ماجرا گفت: »من و 

دوستانم در كار جمع آوري ضايعات پالستيك 
بوديم. شب حادثه كيسه هاي ضايعات را پشت 
وانت گذاشتيم و از آن جائيكه هوا خيلي سرد 
بود، رفتم در كابين وانت بنشينم، اما ناصر مانع 
شد و مرا به شدت كتك زد. به خانه رسيدم و 
ماجرا را براي پدر و مادرم تعريف كردم. آنها 
وقتي شنيدند ناصر مرا كتك زده است ناراحت 
شدند و همراه پدرم راهي خانه ناصر شديم. « 
متهم ادام��ه داد: »ناصر خانه اي نداش��ت به 
همين دليل شب ها در خانه پسرخاله اش – 
مقتول – مي خوابيد. وقت مقاب��ل خانه آنها 
رسيديم ناصر همراه مقتول و چند نفر ديگر 
از خانه بيرون آمد و آنه��ا من و پدرم را كتك 
زدند. با ميانجيگری اهالي مح��ل با پدرم به 
خانه برگش��تيم و ماجرا را براي دوستانمان 
تعريف كرديم. آنجا بود ك��ه براي دومين بار 
با تعداد بيش��تري به خانه ناصر رفتيم غافل 

از اينكه آنها در اين فاصله بستگانشان را خبر 
كرده بودند و با ديدن ما درگيري شروع شد. 
در آن درگي��ري مقتول قصد داش��ت براي 
پدرم چاقو بكش��د و ضربه بزند ك��ه چاقو را 
از دس��تش گرفتم و يك ضربه به او زدم.« با 
اقرارهاي متهم، احمد به اتهام مباش��رت در 
قتل و سه متهم ديگر به اتهام شركت در نزاع 
دسته جمعي روانه زندان ش��دند. پرونده به 
شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده ش��د و در اولين جلسه رسيدگي به 
پرونده س��ه برادر مقتول كه شاهد درگيري 
نيز بودند درخواست قصاص كردند. در پايان 
هيئت قضايي بنا به نظر پزشكي قانوني و عدم 
رشد عقلي متهم در زمان ارتكاب جرم، وي را 
به پنج سال حبس و پرداخت ديه محكوم كرد. 
همچنين سه متهم ديگر نيز به دو سال حبس 

در كانون محكوم شدند. 

حبس و زندان 
مجازات قتل 
بر سر نشستن 
جلوي وانت

جانشين پليس پيشگيري پايتخت از مسافران 
نوروز درخواست كرد با توجه به توصيه هاي 
پلي�س از بروز ح�وادث پيش�گيري كنند. 
سرهنگ جليل موقوفه اي گفت: شهرونداني كه 
قصد استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي در 
پايانه هاي مسافربري دارند، بايد مراقبت هاي 
الزم از اش��يا و مدارك هويتي خ��ود را به عمل 
آورند. وي ادامه داد: به هنگام منتظر بودن براي 

رسيدن اتوبوس، به شدت مواظب اموال، گوشي، 
كيف و محموله باري خود باشيد؛ چراكه سارقان 
در كمين هستند تا با استفاده از حواس پراني، 
اموال مسافران را به س��رقت ببرند. نكته اي كه 
در اين زمينه حائز اهميت اس��ت، س��ارقان به 
شگردهاي متفاوت به مس��افر نزديك شده و 
كنارشان مي نش��ينند و در حاليكه همدستي 
نيز دارند كه منتظر فرصت مناسب است، شما 

را س��رگرم و نفر دوم در لحظه مناسب اقدام به 
سرقت لوازم همراه مسافر مي كند.  وي افزود: 
شهروندان هنگام شارژ گوش��ي در دستگاه ها 
و پريزهايي كه در پايانه ها قرارگرفته اس��ت از 
گوشي خود فاصله نگيرند؛ چراكه سارقان براي 
سرقت اين گوشي ها در كمين هستند.  سرهنگ 
موقوفه اي به ش��يوه گروهي از س��ارقان كه با 
استفاده از آشاميدني و خوراكي مسموم اقدام 

به سرقت مي كنند، گفت: به هيچ عنوان از افراد 
غريبه خوراكي يا نوشيدني نپذيريد كه اين ها 
مي تواند خواب آور يا مسموم باشد. نكته حائز 
اهميت در اين مورد نيز اين اس��ت كه سارقان 
براي تعارف خوراكي يا نوش��يدني مسموم به 
مس��افر، ابتدا اعتماد او را جلب مي كنند و بعد 
از بيهوش كردن مس��افر با موارد مسموم مورد 

نظرشان، اقدام به سرقت وسايل مي كنند.

مرد س�ارق كه با همدس�تي يك هكر 
حرف�ه اي كارت عابربانك مش�تريان 
رس�توران را هك می كرد و به حساب 
آنها دس�تبرد مي زد هن�گام خريد از 
ي�ك طالفروش�ي بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرن��گار ما، چن��د روز قبل 
مأموران كالنتري 140 باغ فيض با تماس 
ش��هروندي با خبر ش��دند كه م��ردي با 
كارت هاي هك شده قصد خريد ميليوني از 
طالفروشي دارد. با اعالم اين خبر مأموران 
به دستور سرهنگ سيف اهلل نوايي، رئيس 
كالنتري 140 باغ في��ض راهي مجتمع 
خريدي در ش��مال غرب تهران ش��دند. 
مأم��وران در مغازه طالفروش��ي مرد 32 
ساله را بازداشت كردند و در بازرسي بدني 
از او تعدادي كارت عابر خام همراه تعداد 
كارت عاب��ر ديگري همراه با رمز كش��ف 
كردند. بررسي ها نشان داد اين مرد سارق 
حرفه اي اس��ت كه با كارت هاي سرقتي 
لحظاتي قبل 28 ميليون تومان طال و سكه 
خريده اس��ت و پس از آن به طالفروشي 
ديگري مراجعه مي كند تا دوباره با كارت 
س��رقتي ديگري اقدام به خريد ميليوني 
كند كه صاحب طالفروشي به او مشكوك 
مي ش��ود و به مأموران موضوع را اطالع 
مي دهد.  متهم پس از انتقال به كالنتري 
به جرم خود اعتراف كرد. وي گفت: مدتي 
قبل با پسر جواني كه هكر معروفي است 
دوست ش��دم. او وقتي فهميد من سارق 

سابقه دارم و در رستوران بزرگي به عنوان 
پيك موتوري كار مي كنم پيش��نهاد داد 
رمز و شماره كارت مشتريان را يادداشت 
كنم و براي هك در اختيار او قرار دهم. هر 
روز براي تحويل غذا ب��ه در تعداد زيادي 
خان��ه مراجعه مي ك��ردم و معم��والً هم 
سفارش دهنده ها كارت عابر خود را براي 
پرداخت تحويل من مي دادند. من شماره 
رمز آنها را به خاطرم مي سپردم و بعد هم 
از روي رسيد پذيرنده عكس مي گرفتم. 
هر ش��ب رمز و عكس رس��يد پذيرنده را 
در اختيار همدستم قرار مي دادم و او هم 
خيلي سريع مقابل چشمانم با دستگاهي 
كه داشت كارت ها را هك مي كرد. پس از 
اين ما از كارت هاي هك ش��ده موجودي 
مي گرفتي��م و زماني ك��ه مي فهميديم 
مبلغ زيادي داخ��ل كارت وجود دارد به 
طال فروشي ها و مغازه هاي لوازم خانگي 
مي رفتيم و خريد مي كرديم تا اينكه امروز 
هنگام خريد دس��تگير ش��دم.  سرهنگ 
س��يف اهلل نوايي، رئي��س كالنتري 140 
باغ فيض باهشدار به ش��هروندان كه رمز 
كارت هاي عابر بانك خود را شخصاً هنگام 
خريد در دس��تگاه پ��وز وارد كنيد و در 
اختيار فروشنده يا پيك موتوري ها قرار 
ندهيد، گفت: متهم پس از تشكيل پرونده 
براي ادامه تحقيقات و شناسايي همدست 
در اختيار كارآگاهان ويژه مبارزه با جرائم 

رايانه اي قرار گرفت. 

مردي كه به اتهام كيف قاپي بازداشت 
ش�ده اس�ت، مي گوي�د ب�راي ايجاد 
هيج�ان دس�ت ب�ه اي�ن كار م�ي زد! 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمدرضا 
ملكوتي، رئيس كالنت��ري 149 امامزاده 
حسن گفت: دو روز قبل مأموران كالنتري 
هنگام گشت زني در بازار پوشاك با شنيدن 
فرياد كمك خواهي زني جوان خود را به او 
رساندند. زن جوان گفت كه مرد موتورسوار 
كيف او را سرقت كرد و گريخت. بعد از آن 
بود كه مأموران متهم را تحت تعقيب قرار 
داده و موفق ش��دند او را بازداشت كنند. 

در بررسي هاي اوليه معلوم شد كه متهم 
45 س��اله از مجرمان س��ابقه دار است كه 
قباًل به اتهام س��رقت بازداشت شده و به 
زندان افتاده بود. همچنين مشخص شد 
كه 30 زن با حضور در كالنتري عليه وي 
شكايت كرده بودند. متهم در بازجويي ها 
به سرقت ها اعتراف كرد و گفت: من شغل 
آزاد دارم و در بازار كار مي كنم و درآمدم 
هم خوب است، اما براي ايجاد هيجان از 
زنان س��رقت مي كنم تا دچار روزمرگي 
نشوم. سرهنگ ملكوتي گفت: تحقيقات 

بيشتر از متهم در جريان است. 

 دستبرد به حساب مشتريان رستوران
 با هك كردن كارت بانكي

 كيف قاپي از زنان
 براي ايجاد هيجان!

فرمانده انتظامي اس�تان البرز با بيان اينكه اين اس�تان 
در مس�ير تردد 14 اس�تان ق�رار دارد و عبور مس�افران 
از جاده چالوس به س�مت ش�هرهاي ش�مالي هم�واره با 
ترافيك هاي س�نگين هم�راه اس�ت از ض�رورت ايجاد 
كمپ هاي استراحت مس�افران در اين مسيرها خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ردار عباسعلي محمديان در نشست 
خبري روز گذشته خود گفت: سال گذشته 556 ميليون تردد 
در استان البرز ثبت شده است در حالي كه زيرساخت هاي اين 
استان متناسب با رشد سفرها نيس��ت. وي ادامه داد: قرار است 
آزاد راه همت و شهيد خرازي، شهر كرج را به عنوان كمربندي 
دور بزند و به آزاد راه كرج - قزوين متصل شود كه منجر به كاهش 
ترافيك در استان البرز مي شود. وي به مسافراني كه قصد سفر از 
مسيرهاي اين استان به سمت شهرهاي شمالي را دارند توصيه 
كرد هنگام رانندگي سعه صدر كافي را داشته باشند؛ چراكه ويژگي 
جاده چالوس اين است كه چهار الين خودرو داخل ورودي آن 
مي شوند و اين موضوع سبب ترافيك سنگين در مسير مي شود 
به عنوان مثال نوروز 97 برخي رانندگان بيش از سه ساعت فقط 
در ورودي جاده چالوس معطل ماندند. همچنين به علت شرايط 
جوي و ريزش بهمن جاده چالوس گاهي مس��دود مي شود كه 

رانندگان بايد براي تردد در اين محور زنجيرچرخ، لباس گرم و 
خوراكي همراه خود داشته باشند.  سردار محمديان گفت: زمانيكه 
جاده چالوس را يك طرفه مي كنيم حوادث به دليل عدم شناخت 
رانندگان از جاده چند برابر مي شود. رئيس پليس استان البرز 
گفت: براي تردد آسان مسافران تسهيالت نوروزي امسال امكانات 
جديدي وارد محدوده جاده چالوس كردند و در محدو ده هايي كه 
امكان سقوط بهمن است، تجهيزات مستقر شده است، بخش 
زيادي از جاده چالوس تحت پايش تصويري قرار گرفته و تمام 

مأموران پليس راه، راهور و گشت هاي كالنتري به دوربين هاي 
انفرادي روي لباس مجهز شدند. 

وي افزود: يكي از نيازمندي هاي جاده چالوس ايجاد كمپ هايي 
است كه مردم در آن استراحت كنند كه اكنون به شكلي كه در 
ساير راه ها وجود دارد، اين امكانات تعبيه نشده ، اما در طول مسير 
دو مكان براي اسكان اضطراري درنظر گرفته شده است كه در 
صورت بروز حادثه مي توان نسبت به اس��كان اضطراري اقدام 
كرد.  س��ردار محمديان درباره تأمين امنيت مناطق حاشيه اي 
شهر كرج هم گفت: در اس��تان البرز از تمام قوميت ها سكونت 
دارند، تراكم جمعيت در استان البرز 11 برابر كشور است، از نظر 
مهاجرت رتبه اول كشور را داريم كه طبيعتاً نقاط حاشيه اي در 
آن ايجاد مي شود كه براي سالم سازي اين نقاط اقداماتي انجام 
داديم اما متأسفانه آمار نزاع در استان البرز باال و دو تا سه برابر آمار 
كشوري است. سردار محمديان در پاسخ به سؤالي درباره كمبود 
تجهيزات در استان البرز، يادآور شد: هر چه سيستم ها كامل تر 
باشد به پليس كمك شاياني مي كند، جز در مركز استان سيستم 
كنترل دوربيني ضعيف اس��ت، پليس هر ساله نيازمندي هاي 
پايش تصويري و نقاط حادثه خيز را شناسايي كرده و براي رفع آن 

به مبادي مربوطه اعالم مي كند. 

درخواست كمك پليس براي تجهيز جاده هميشه پرترافيك چالوس

آگهى ابالغ وقت به خوانده 
شماره پرونده کالسه: 971279 ابالغ نظریه کارشناسی 

خواهان: زیبا حسینی راد
خوانده: مجتبی قیدي 
خواسته: مطالبه نفقه 

خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه عمومــی کــرج نمــوده 
ــال  ــت و در ح ــعبه ثب ــن ش ــعبه 4 در ای ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ک
رســیدگی می باشــد بنــا بــه تقاضــاي خواهــان مبنــی بــر مجهــول 
ــاده 73  ــق م ــتور دادگاه وف ــب دس ــده حس ــودن خوان ــکان ب الم
ــور  ــالب در ام ــی و انق ــاي عموم ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آیی قان
ــاي  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــت ی ــاد دادخواس ــی مف مدن
ــده  ــه خواهــان آگهــی خواهــد شــد و خوان ــه هزین کثیراالنتشــار ب
ــر  ــر دادگاه حاض ــاه در دفت ــک م ــت ی ــرف مهل ــت ظ می بایس
ضمــن اعــالم نشــانی خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در زمــان تعییــن شــده در دادگاه حاضــر شــود در غیــر 
ــود. ــد نم ــاذ خواه ــم مقتضــی را اتخ ــن صــورت دادگاه تصمی ای

آگهی مفقودي مدارك خودرو

ــودروي ســواري  ــایی خ ــرگ ســبز و کارت شناس ب
ــران 25-411 ن 59  ــی ای ــماره انتظام ــه ش ــکان ب پی
بنــام آقــاي یوســفعلی شــرق مفقــود گردیــده و از 

ــار ســاقط مــی باشــد. درجــه اعتب

آگهی حصر وراثت 
ــه  ــماره 18161 ب ــنامه ش ــددي داراي شناس ــن م ــاي محس آق
شــرح دادخواســت بــه کالســه 97/1567 از ایــن شــورا 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده 
کــه شــادروان غالمرضــا مــددي بــه شناســنامه شــماره 1532 
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 1397/9/24 اقامت در تاری
ــه: ــوم منحصــر اســت ب ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه، ورث گفت
ــا ت.ت: 1360/6/21  ــد غالمرض ــددي فرزن ــن م ــاي محس 1. آق

ــی  ــور متوف ــد ذک ش.ش:18161 فرزن
ــا ت.ت: 1359/6/30  ــد غالمرض ــددي فرزن ــدي م ــاي مه 2. آق

ــی  ــور متوف ــد ذک ش.ش: 9219 فرزن
ــا ت.ت: 1367/6/2  ــد غالمرض ــددي فرزن ــا م ــم مهس 3. خان

ــی  ــاث متوف ــد ان ش.ش: 37150 فرزن
4. خانــم لیال مــددي فرزنــد غالمرضــا ت.ت: 1373/4/8 ش.ش: 

ــاث متوفی  ــد ان 0017146720 فرزن
5. خانــم بهیه خانــی فرزنــد عبــاس ت.ت: 1349/4/11 ش.ش: 930 

ــر متوفی  همس
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و  ــد ت یــک نوبــت آگهــی می نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــی  ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه

صــادر خواهــد شــد.

آگهی حصر وراثت 
خانــم خدیجــه صومعــه علیائــی داراي شناســنامه شــماره 57 
ــن شــورا  ــه کالســه 971340/3 از ای ــه شــرح دادخواســت ب ب
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی درخواســت گواهــی حصــر وراث
ــه  ــی ب ــه ده ــی خواج ــی کاظم ــادروان بیرامعل ــه ش داده ک
ــگاه دائمــی  ــخ 1397/11/19 اقامت شناســنامه شــماره 11 در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه، ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 

منحصــر اســت بــه:
ــی  ــی ش.مل ــد بیرامعل ــی فرزن ــه ده ــی خواج ــن کاظم 1. بهم

ــی  ــر متوف ــد 1368/11/13 پس 0310262321 متول
ــی ش.ش:  ــد بیرامعل ــی فرزن ــه ده ــی خواج ــهناز کاظم 2. ش

ــی  ــر متوف ــد 1360/8/22 دخت 1367 متول
ــی ش.ش:  ــد بیرامعل ــی فرزن ــه ده ــی خواج ــاز کاظم 3. مهن

ــی  ــر متوف ــد 1361/11/13دخت 3845 متول
4. ســولماس کاظمــی خواجــه دهــی فرزنــد بیرامعلــی ش.ش: 

1315 متولــد 1364/4/29 دختــر متوفــی 
5. خدیجــه صومعــه علیائــی فرزنــد احمــد ش.ش: 571 متولــد  

ــر متوفی  1339/6/10همس
اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
ــم دارد واال گواهــی  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م آگهــی ظــرف ی

صــادر خواهــد شــد.

توصيه هاي پليس به مسافران نوروز


