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اخبار
اخاذی از زنان شهرری به بهانه رمالی

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری فرد
شیطان صفتی خبر داد که به بهانه رمالی ،بانوان
این شهرستان را مورد آزار و اذیت قرار میداد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ
دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری
در حاشیه اجرای چهارمین طرح رعد شهرستان
ری در جمع خبرنگاران اظهار کرد :طی  ۴۸ساعت
گذشته ۲۸۵ ،نفر سارق ،خرده فروش موادمخدر و
 ...دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه  ۲قبضه سالح گرم و ۲۳
قبضه سالح سرد از متهمان کشف شد ،گفت :در
عملیاتی بیش از  ۸۴کیلوگرم انواع موادمخدر از ۴۸
فروشنده کشف و ضبط شده است.
سرهنگ جلیلیان با بیان اینکه  ۱۳باند متالشی
و  ۱۹۰نفر از سارقان سابقه دار و حرفهای دستگیر
و  ۱۹۸فقره سرقت کشف و اموال تحویل متهمان
شد ،تصریح کرد۲۲ :نفر از اراذل و اوباش که غالبا
مزاحمین نوامیس بودند دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه در
این مرحله از طرح ارزش کاالهای اموال مکشوفه
بیش از ۱۱میلیارد تومان ارزیابی شده است ،بیان
کرد :با تالش همکارانم در طول ۳ماهه اخیر بیش
از  ۱۴درصد کاهش وقوع سرقت ۱۸ ،درصد افزایش
کشف و  ۵۰درصد افزایش دستگیری سارقان را در
حوزه انتظامی شهرری داشتیم.
وی از دستگیری فردی رمال که با شیادی اقدام
به اغفال عدهای از بانوان مقیم شهرستان ری می
کرد خبر داد و گفت :این فرد پس از انجام پارهای
از اقدامات امنیتی ،اطالعاتی و انتظامی شخص
مذکور شناسایی و دستگیر شد که هر  ۷نفر شاکی
این پرونده متهم را شناسایی کردند.
سرهنگ جلیلیان تاکید کرد :مرکز مشاوره شهید
رحیمی بطور شبانه روزی و به شکل رایگان مشاوره
و رهنمود دهی شهروندان خدمات ارائه میدهد.

پلمب  ۹قهو هخانه و سفرهخانه
متخلف در تهران
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران
بزرگ از پلمب  ۹قهوهخانه و سفرهخانه متخلف،
خبر داد.
گ نادر مرادی گفت :در
به گزارش ایلنا ،سرهن 
راستای طرح ارتقای امنیت عمومی و جلوگیری
از بروز تخلفات صنفی وشیوع ویروس منحوس
کرونا ،روز گذشته تیمهایی از ماموران اداره نظارت
بر اماکن عمومی پایتخت به همراه تمام پایگاههای
ده گانه پلیس امنیت عمومی ،کنترل و نظارت
بر صنوف را با جدیت و با بکارگیری تمام توان و
استعداد موجود در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :در ساماندهی اصناف و برخورد با
ناهنجاریها ،بیست و هفتم شهریور ماه از تعدادی
سفرهخانههای سنتی و قهوهخانههای سطح شهر
تهران بازدید صورت گرفت.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت
تهران بزرگ بیان کرد :در این طرح نظارتی ،مأموران
به  ۹قهوه خانه مشکوک شدند و که در بازدید
صورت گرفته دریافتند ،متصدی سفرهخانه با بستن
درهای ورودی و خروجی صنف خود بدون رعایت
پروتکلهای بهداشتی ضمن استعمال قلیان این
محل را به پاتوقی برای افراد مجرم و انجام برخی
رفتارهای هنجارشکن کرده که با هماهنگی قضائی
واحد های صنفی مذکور به علت تخلفات صنفی
پلمب شدند .این مقام انتظامی با اشاره به اینکه
متصدی این واحدهای صنفی برای سیر مراحل
قضائی به دادسرا معرفی شدند ،خاطرنشان کرد:
با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا حفاظت
از سالمتی شهروندان از اولویتهای اصلی پلیس
بوده و از شهروندان تقاضا دارم تا در صورت
مشاهده اینگونه موارد سریعا از طریق سامانه  ۱۱۰با
پلیس در میان بگذارند.

اخبار

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا:

جعل سند یک ملک  ۱۰۰۰میلیاردی
در ولنجک

برگ سبز به عنوان سند رسمی مالکیت خودرو بالمانع است
توگو با ایرنا افزود:
سرهنگ علی محمدی در گف 
از سالهای پیش نیروی انتظامی (پلیس راهور) به
رسمی بودن سند صادره از سوی مراکز شمارهگذاری
و تعویض پالک اصرار داشت و معتقد است برای
خرید و فروش وسایل نقلیه ضرورت یا الزامی برای
مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و
انتقال مالکیت ،وجود ندارد و این موضوع پیوسته
با مقاومت کانون سر دفتران و دفتریاران مواجه
بوده و به انواع مختلف در دفاع از منافع خویش،
سعی در کشاندن متعاملین به دفترخانههای اسناد
رسمی میکنند.
وی اظهار کرد :کشمکشها ادامه داشت تا اینکه
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اسفند  ۹۹با
صدور رأی شماره  ۱۸۶۳تاریخ  ۹۹/۱۲/۰۳عالوه بر
نقض بندهای  ۲و  ۳از بخشنامه سازمان ثبت اسناد
و امالک ،سند صادره از سوی پلیس را سند رسمی
مالکیت تلقی کرده و اینکه برای ثبت نقل و انتقال
وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ،هیچ الزام و
اجباری وجود ندارد .از طرفی رئیس کمیسیون
اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی نیز طی نامهای به
دادستان کل کشور درخواست کرد طی ابالغیهای
به دادستانهای سراسر کشور ،اجرای رأی صادره
از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را ابالغ
کنند.
وی ادامه داد :با توجه به مراتب فوق و رایزنیها
و جلسات متعدد با مسئوالن در حوزههای قضایی
و قانونگذاری ،بخشنامهای در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۳
توسط دادستان کل کشور به دادستانهای عمومی
و انقالب سراسر کشور صادر و طی آن مستند به
رأی هیئت عمومی دیوان ،سند صادره از سوی
راهنمایی و رانندگی سند رسمی مالکیت معرفی
شد و نقل و انتقاالت خودرو با ثبت مشخصات
متعاملین و مشخصات خودرو در برگ سبز از
طرف راهنمایی و رانندگی بالمانع بوده و ضرورتی به
مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا گفت:
با این وجود همچنان از سوی کانون سردفتران و
دفتریاران مقاومتهایی حتی در برابر دستور
دادستان کل و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری در شبکههای اجتماعی و خبرگزاریها و
رسانههای جمعی وجود داشته و منتشر میشود.
وی درباره اینکه از دیدگاه پلیس سند رسمی به
چه سندی گفته میشود توضیح داد :به استناد ماده
 ۱۲۸۷قانون مدنی سند در دو حالت رسمی است
یکی سندی که در دفاتر اسناد رسمی صادر شود و
دیگری سندی که به وسیله مأموران صالحیتدار
تنظیم و صادر شود( ،سند صادره توسط پلیس
پس از بازدید و بررسی و تأیید اصالت و ارکان و
اسناد وسیله نقلیه و پرداخت دیون دولتی و در
صورت نداشتن توقیف یا دستورات قضایی برای
وسیله نقلیه و حتی برای متعاملین از قبیل ممنوع
المعامله بودن یکی از آنان و  ....تنظیم و صادر
میشود).
سرهنگ محمدی افزود :موضوع دیگری که مؤید
رسمی بودن سند صادره از سوی پلیس است،
آراء متعدد در شعب دیوان عدالت اداری و رأی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (فوق االشاره)
و همچنین مورد تأیید دادستان کل کشور بر رسمی
بودن سند صادره از سوی پلیس است.

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا گفت :بر اساس رای صادر شده دیوان عدالت اداری ،نقل و انتقاالت خودرو با ثبت مشخصات متعاملین
(فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در برگ سبز از طرف راهنمایی و رانندگی بالمانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.

به دلیل اینکه
برای یک معامله
درخصوص یک
مال منقول
(وسیلهنقلیه)
نیازی به اخذ
دو سند از دو
سازمان و یا
نهادنیست،
هیچ الزام و یا
ضرورتی برای
مراجعه به دفاتر
اسناد رسمی
وجود ندارد
وی در پاسخ به اینکه مستند قانونی پلیس راهور
برای عدم نیاز به ثبت سند وسایل نقلیه در دفاتر
اسناد رسمی چیست ،گفت :به استناد ماده ۲۲
قانون حمل و نقل و عبور کاالی خارجی از قلمرو
جمهوری اسالمی ایران به صراحت مصوب شده
است که مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پالک
خودرو و گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری
اسالمی بر عهده نیروی انتظامی است.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا ادامه
داد :به دلیل اینکه برای یک معامله در خصوص
یک مال منقول (وسیله نقلیه) نیازی به اخذ دو
سند از دو سازمان و یا نهاد نیست و همانگونه که
در ماده  ۴۷قانون ثبت اسناد و امالک تصریح شده
است که نقل و انتقال مالکیت اموال غیر منقول
(زمین ،ساختمان ،مغازه ،باغ و  )...باید در دفاتر
اسناد رسمی ثبت شود ،معنی مخالف این ماده
این است که برای نقل و انتقال اموال منقول مثل
(طال و جواهر و وسایل نقلیه ،یخچال و فریزر و
 )...هیچ الزام و یا ضرورتی برای مراجعه به دفاتر
اسناد رسمی وجود ندارد .همچنین در سالیان
متمادی گذشته تنها سند رسمی صادره برای وسایل
نقلیه نو شماره تولید داخل و وارداتی ،سند مالکیت
صادره از سوی پلیس راهور ناجا (برگ سبز) مرسوم
و دارای رسمیت بوده است.
وی گفت :با پیگیریهای نیروی انتظامی و پلیس
راهنمایی و رانندگی ناجا در راستای کاهش هزینهها
و پیشگیری از تحمیل هزینههای اضافی به مردم
و کاهش امورات اداری و ترددهای اضافی و ...که

پلیس صرفا ًبا نگاه خدمترسانی به مردم وارد عمل
شده و از اینکه پیگیریها و اقناعسازیها و ...نتیجه
بخش شده و زمینه حذف هزینههای اضافی فراهم
شده است خداوند متعال را شکرگزاریم و از همراهی
و همسویی دیوان عدالت اداری ،کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس شورای اسالمی و دادستان کل کشور
با نیروی انتظامی تشکر و قدردانی میشود که با
اقدامات خویش زمینه بهرهمندی مردم را از طرح
پلیس راهنمایی و رانندگی در رسمی بودن سند
صادره از سوی پلیس و الزامی نبودن مراجعه به
دفاتر اسناد رسمی فراهم کرده و در این راستا حقوق
عامه مردم احیا شده است.
سرهنگ محمدی درباره اینکه به رغم مستندات
قانونی ،ابالغیه دیوان عدالت اداری و دادستان کل
کشور ،علت مقاومت سردفتران چیست؟ گفت:
یکی از دالیل مقاومت سردفتران کاهش بسیار زیاد
درآمد آنها است ،رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
برای همه سازمانها و نهادهای اداری الزم االجرا
بوده و برابر قانون برای افرادی که از اجرای آن
استنکاف کنند مجازات تعیین شده است .بنابراین
با توجه به این رأی و تأکید و دستور دادستان کل
کشور و دادستانهای عمومی و انقالب استانها
به نظر میرسد مقاومت در برابر اجرای قانون یا
تمرد در این خصوص میتواند جنبههای کیفری و
تعقیب و مجازات از طرف دادستانی را به دنبال
آورد ،من توصیه میکنم همه مکلف به اجرای قانون
باشیم .همه در راستای منافع عمومی گام برداریم
و در صورت وجود گزارشهای مردمی به مراجع

قضایی ،حتما ً پیگیریهای الزم از طریق دادسرا
صورت خواهد گرفت.

وی درباره اینکه آیا امکان ثبت مشخصات همه
مالکین (دو یا سه نفر شریک در یک خودرو) در
سند سبز مالکیت صادره از سوی پلیس میسر
است؟ اظهار کرد :بله ،در سند مالکیت صادره
از سوی پلیس امکان ثبت مالکیت افراد به میزان
حقالسهم آنان مثال ً  ۲یا  ۳یا  ...دانگ میسر
است.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا در
پاسخ به این سوال که آیا پلیس راهور مشخصات
افراد ممنوع المعامله یا فوت شده را برای منع
خدمات تعویض پالک در اختیار دارد گفت :پلیس
راهنمایی و رانندگی به صورت روزانه و سیستمی در
جریان لیست افراد ممنوعالمعامله قرار میگیرد و
از ارائه خدمات به این افراد خودداری میکند و با
توجه به ارتباط سیستمی با سازمان ثبت احوال به
صورت روزمره در جریان آمار متوفیان قرار گرفته
و نظارت دقیقی روی این موضوعات در زمان ارائه
خدمات داشته و خواهد داشت.
سرهنگ محمدی درباره اینکه درصورتی که یکی
از متعاملین درخواست کند تا فرایند نقل و انتقال
در دفترخانه ثبت شود آیا الزامی برای طرف دیگر
معامله برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وجود
دارد؟ گفت :خیر ،دادستان کشور تاکید کرد در
اینگونه مواقع حتما بایستی متعاملین یعنی خریدار
و فروشنده توافق و رضایت داشته باشند تا فرایند
ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
از بازداشت یک دندانپزشک قالبی در تهران خبر داد.
سرهنگ نادر مرادی در گفتوگو با ایسنا دراین باره اظهار
کرد :مدتی قبل خبری پیرامون فعالیت فردی با مدارک جعلی
دندانپزشکی به پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران
بزرگ واصل شد که در پی آن مأموران با حضور در محل فعالیت
این فرد در محله مسعودیه ،صحت و سقم گزارش واصله را مورد
بررسی قرار دادند.
وی با بیان اینکه در بررسی های انجام شده ،صحت گزارش
دریافتی مورد تأیید قرار گرفت ،گفت :در همین راستا نیز مجوزهای
قضایی الزم برای دستگیری این فرد اخذ شد و مأموران در عملیاتی

به همراه نماینده شبکه بهداشت منطقه به مطب این دنداپزشک
قالبی رفته و او را دستگیر و به مقر پلیسی منتقل کردند.
مرادی با اشاره به انجام بازجویی و تحقیقات پیرامون متهم گفت:
در جریان تحقیقات و بازجوییهای انجام شده ،مشخص شد که
این دندانپزشک قالبی اقدام به اجاره مطب با مهر طبابت و شماره
نظام پزشکی جعلی کرده و از همین طریق نیز نسبت به ویزیت
مراجعه کنندگان اقدام کرده و مبالغ زیادی را نیز از آنان دریافت
کرده است.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ
با بیان اینکه مطب این فرد پلمب شد ،گفت :همچنین برای متهم
دستگیر شده نیز پروندهای تشکیل شد و او برای ادامه روند رسیدگی

حذف وثیقه برای مشموالن متقاضی
شرکت در مراسم اربعین

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی
از حذف سپردن وثیقه برای مشموالن متقاضی
شرکت در مراسم معنوی اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش ایلنا ،سردار تقی مهری در اینباره
گفت :با مساعدت سازمان وظیفه عمومی کلیه
مشموالن غیر غایبی که تمایل به شرکت در
مراسم معنوی اربعین حسینی(ع) دارند ،میتوانند
بدون سپردن وثیقه ،مجوز خروج از کشوررا به
صورت اینترنتی دریافت کنند.

سودوکو

حل جدول

حلسودوکو

افقی:
-1وسیلهای برای دیدن اجرام آسمانی – گاوآب – پالسنتا -2
شهر طغرل – سرخرگ – پس از پوتیفار به جایگاه «عزیز مصر»
رسید  -3پردهدر – ایالت – فراوان و زیاد  -4از مهرههای شطرنج –
ساختمان وسازندهاش – علی اسفندیاری – مسیر شاعرانه  -5مخترع
ماشینخیاطی – کمخونی  -6اصطالحی برای روابط تیره و پرکدورت دو
نفر – صمیمی و متحد – آفتابپرست  -7زائوترسان « -برف» آشفته ! –
کارگردان «داشتن و نداشتن»  -توشه مسافر  -8پاتیناژ – مواخذ تحقیق
 -9اهلی – مشهور – هشتمین حرف الفبای یونانی – چاشنی غذا -10
دروازه معده – میوه نوبر – سرپرستی و مالکیت  -11مادر حضرت مسیح
(ع) – شهری در استان آذربایجان غربی  -12حرف همراهی – گونهای
چرم مرغوب – اسباب زندگی – لحظه کوتاه  -13جایی که شلوغ نیست
 گمان – واحد پول عربستان  -14پزشک معروف روم – خرسندیو رضا به قسمت  -سطح  -15برطرف کردن – از سازهای بادی – از
شهرهای ساحلی مازندران.
عمودی:
-1گندنا – شهری در استان هرمزگان – دود و حرارت  -2واحد
اندازهگیری مایعات – بز کوهی – سهلانگاری  -3ستاره – احصائیه
– توانایی مالی  -4از خانواده لبنیات – بیابان بیآب و علف – کاشف
جاذبه  -5حرف زیادی – گونهای وسیله جنگی با امالی اشتباه « -تلخ»
تازی – محصول آب و صابون  -6ساز کریستوفری – تر و تازه – کشوری
که با چین و هند همسایه است  -7سهولت  -چنگیزخان  -8بهشت –
خوردنی متعجب – چینوشکن پوست – تیزبینی  -9نابود کردن –
صحابه ایرانی پیامبر (ص)  -10دماغ  -گرفتگی زبان – شهری در استان
فارس  -11کجاست؟  -ضمیر اول شخص جمع – خدای کشاورزی و
برداشت محصول – نیمه «عادی» !  -12حادثهها و آسیبها – فوق -
درجات  -13بیدادگری – از اشکال هندسی – انجمن معتادان گمنام
 -14نامی دخترانه – عدد ماه  -نرسیده  -15تاریک و سیاه – مزین -
ماست آبکشیده.
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جدول

طراح :مجتبی اردشیری

مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ یک باند
جعل اسناد مالکیت زمینهای گران قیمت را
منهدم کردند.
به گزارش ایسنا ،در تاریخ بیستم مردادماه
امسال بود که پروند ه سرقت از یک خانه در
ولنجک به همراه دو متهم به پلیس آگاهی تهران
بزرگ ارجاع شد .با ارجاع این پرونده به پلیس
آگاهی و آغاز تحقیقات دو متهم در ابتدا ادعا
کردند که مستاجر خانهای هستند که در آن
دستگیر شدهاند .ادعایی که با بررسی کارآگاهان
کذب بودن آن به اثبات رسید و مشخص شد که
خانه مذکور مدتی است که خالی از سکنه است.
با کسب این اطالعات شک ماموران پلیس
آگاهی به جعل و تصرف ملک معطوف شده و
احتمال سرقت منتفی شد ،به ویژه آنکه این افراد
هیچ وسیله ای هم از خانه به سرقت نبرده بودند.
گرچه متهمان این موضوع را انکار میکردند،
اما سرانجام یکی از همدستان این دو متهم نیز
دستگیر شد که از این فرد سندی جعلی و یک
برگ اجاره نامه جعلی همان ملک کشف شد.
با توجه به اینکه ملک مذکور در محله ولنجک به
مساحت حدود  ۵۰۰مترمربع بیش از  ۱۰۰۰میلیارد
ریال ارزش داشت ،ماموران بار دیگر تحقیقات
و بازجویی های خود از سه متهم دستگیر شده
را آغاز کرده و باالخره با بهره گیری از شیوه های
علمی کشف جرم متوجه شدند که شکشان در
مورد جعل سند و تصرف ملک درست است و یک
باند حرفهای که سه متهم نیز عضو آن هستند،
سعی در جعل سند و کالهبرداری از طریق فروش
ملک  ۱۰۰۰میلیارد ریالی را داشتهاند.
با کسب این اطالعات دو عضو دیگر این باند
نیز که یک پدر و پسر بودند ،با هماهنگی مقام
قضایی شناسایی و دستگیر شدند که این افراد
نیز به جرم خود اعتراف کردند و یکی دیگر از
همدستان خود را نیز معرفی کردند که این فرد
نیز دستگیر شده و از وی تعدادی اوراق جعلی از
جمله یک برگ مبایعه نامه فروش مربوط به همان
ملک مذکور با قید نام مشارالیه بعنوان فروشنده،
کشف و ضبط شد.
در جریان رسیدگی به این پرونده ،فردی با
هویت معلوم به پلیس آگاهی مراجعه و با ارائه
وکالتنامه و ارائه مدارک اعالم کرد که مالک
ملک مذکور است و در همین راستا نیز اقدام به
طرح شکایت از متهمان دستگیر شده کرد .اما با
هوشیاری ماموران پلیس مشخص شد که این
فرد نیز اقدام به جعل وکالتنامه و مدارک و اسناد
مربوط به ملک کرده و در واقع عضوی از همان
باند است که این فرد نیز دستگر شد .مرکز اطالع
رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر
اعالم کرد که در جریان رسیدگی به این پرونده
تعدادی دیگر از همدستان و اعضای این باند نیز
دستگیر شدند که در مجموع تعدادشان به  ۱۰نفر
میرسد که برای این افراد پروندهای تشکیل داده
شد و آنان با دستور مقام قضایی در اختیار پلیس
آگاهی هستند تا دیگر جرائم احتمالی و ابعاد
پنهان این پرونده نیز مشخص شود.
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