حوادث

یکشنبه  3اسفند  9 -1 399رجب  21 - 1442فوریه  - 2021سال بیستم  -شماره 5378

کالهبرداری با عنوان «کمک به زلزلهزدگان»

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشــاره به اینکه برخی از
کالهبرداران سایبری برنامههای مجرمانه خود را به عنوان
«کمک به زلزله زدگان» اجرا میکنند ،اظهارکرد :کاربران
دقت داشــته باشــند تا در دام کالهبرداران و فیشرها قرار
نگیرند .به گزارش ایســنا ســرهنگ رامین پاشایی ضمن
تشــریح این خبر اظهارکــرد :با توجه به وقــوع زلزله در
شهرستان سیسخت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد،
متاسفانه شاهد هســتیم برخی افراد سودجو تحت عنوان
کمک به مردم زلزله زده در فضای ســایبری و شبکههای
اجتماعی اقدام به کالهبرداری و سوءاستفاده از احساسات
شــهروندان میکنند این در حالیست که کمکهای جمع
آوری شــده هیچ گاه به دســت نیازمندان نمیرسد .وی با
بیان اینکه شــهروندان به هیچ عنــوان فریب این تبلیغات
را نخورند و بــرای کمک به زلزلــ ه زدگان حتماً از طریق
نهادهای معتبر و مســیرهای قانونی که از سوی رسانهها و
خبرگزاریهای معتبر اعالم میشود ،اقدام کنند.
معــاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افــزود :با تجزیه و تحلیل
پروندههــای قضائی ادوار گذشــته در خصوص جمعآوری
دزدان خانههای الکچری تهران گرفتار شدند .رئیس پایگاه
ســوم پلیس آگاهی از دســتگیری و انهدام باند ســه نفره
ســارقان به عنف منزل خبر داد و گفت :متهمان سابقه دار
بود و به دفعات مختلف روانه زندان شدهاند .به گزارش رکنا،
ســرهنگ کارآگاه «قاسم دستخال» بیان داشت :پروندهای
با موضوع ســرقت منزل بعنف به پایگاه سوم پلیس آگاهی
تهران ارجاع شد ،مال باخته در خصوص شرح ماجرا اعالم
داشــت ،نهم شهریور ماه در حالی که در منزل خواب بودم
ناگهان  3مرد وارد منزلم شــدند و با بســتن دست و پایم،
کلیه اموال با ارزش منزلم شــامل اسناد و مدارک ،ساعت،
اموال آنتیــک و عتیقه ،طال جات را بــه ارزش تقریبی 5
میلیارد ریال سرقت کردند.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اعالم اینکه پلیس فرودگاهها
در سال جاری موفق عمل کرده است ،از افزایش  ۳۵درصدی
کشف کاال و ارز قاچاق در حوزه صنعت هوایی و کاهش ۳۲
درصدی ســرقت در فرودگاههای کشور خبر داد .به گزارش
ایســنا ســردار مهدی معصوم بیگی در همایش فرماندهان
پلیس فرودگاههای سراســر کشــور که به صــورت ویدئو
کنفرانس برگزار شــد اظهارکرد :پلیس فرودگاه تخصصی
ترین مجموعه پلیس پیشــگیری ناجا محسوب میشود که
بزرگ ترین افتخار آن تامیــن امنیت مطلوب  ۵۹فرودگاه
فعال کشــور برای تردد با آرامش میلیونها مســافر داخلی
و خارجی و صنعت حمل و نقل هوایی اســت .رئیس پلیس
پیشگیری ناجا با بیان اینکه طی  ۱۰ماهه سال  ۹۹نزدیک
به  ۲۳میلیون مسافر داخلی و خارجی از فرودگاههای کشور

کمکهــای مردمــی در فضــای مجازی و اشــخاصی که
در ایــن خصوص فعالیت کرده اند و ســایر تجربیات ثبت
شــده ،متاسفانه شاهد هستیم که مجرمان سایبری با سوء
اســتفاده از موقعیت ایجاد شده با تحریک اذهان عمومی و
بعضا ســوء اســتفاده از نام ،اعتبار و شهرت افراد مشهور و
نامی کشور و تحت عنوان جمعآوری کمکهای مردمی به
منظور یاری رســاندن به آسیب دیدگان از طعمههای خود
کالهبرداری میکنند .وی افزود :براساس رصدهای صورت
گرفتــه در فضای مجازی در کار گــروه ویژه در پلیس فتا،
تاکنون چندین نفر با راهاندازی کانال اقدام به کالهبرداری
از هموطنان با این شــیوه کردهاند که مورد شناسایی قرار
گرفتهاند و اقدام قضائی و قانونی علیه مجرمان و متخلفان
این حوزه آغاز شده اســت .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
پلیس فتا،معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد:
شــهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشــکوک
میتواننــد آن را از طریــق ســایت پلیس فتــا به آدرس
 WWW.Cyberpolice.irبخــش خدمات الکترونیک،
لینک ثبت گزارشهای مردمی با ما در میان بگذارند.

متهم و پرونده مربوط برای بهره برداری پلیســی در اختیار
این پایگاه قرار گرفت و مال باخته به محض مشاهده متهم
وی را ابه عنوان یکی از ســارقان منزلش معرفی کرد .وی
افزود :متهم پس از مواجهه حضوری با متهم به جرم ارتکابی
به همراه دو تن از همدستانش اعتراف کرد.
این مقام پلیســی تصریح کرد :بــا هماهنگیهای قضائی
دومیــن متهم پرونده نیز در مخفیگاهــش در حوالی بلوار
کشــاورز دستگیر و در بررســی از مخفیگاهش تعدادی از
اموال شاکی کشف شد .سرهنگ دستخال با اشاره به اینکه

افزایش  ۳۵درصدی کشف قاچاق در حوزه صنعت هوایی
تردد کرده انــد ،گفت :در این بازه زمانی بیش از  ۲۳۰هزار
ســورتی پرواز نیز انجام شــده که تامین نظم و امنیت این
تعداد از مســافران با توجه به تالش شــبانهروزی کارکنان
پلیس فرودگاه قابل تقدیر است .وی با تاکید بر اینکه رفتار،
کردار و گفتار پلیس فرودگاه باید اسالمی و استاندارد باشد،
اظهارکرد :اولین برخورد و مواجهه مسافران داخلی و خارجی
صنعت هوایی کشــور هنــگام ورود و خــروج از پایانههای
هوایی با کارکنان پلیس فرودگاههای کشور است .لذا پلیس
فرودگاه ،معرف چهره پلیس کشــور است و ایجاب میکند
شــان و منزلت پلیس تراز انقالب اســامی حفظ و رعایت

شود .رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه فرودگاههای
کشــور نقش مهم و منحصر به فردی را در ماموریت انتظام
بخشــی به صنعت هوایی کشــور بر عهده دارند و این مهم
ضرورت توجه به پلیس تخصصی فرودگاه را دو چندان کرده
است ،گفت :مستمر بودن امور آموزشی ،تیزهوشی و خدمت
جهادی همچنین بهرهگیــری از فناوریهای نوین و تالش
برای هوشمندسازی پلیس فرودگاه ،موفقیت بیش از پیش
پلیس فرودگاههای پلیس پیشــگیری ناجــا را فراهم کرده
اســت که از این بابت قدردان زحمات فرماندهان ،مدیران و
کارکنان والیی و پرتالش مجموعه بزرگ پلیس فرودگاههای

متهم دستگیری شده ســابقه دار بوده و پیش تر  6مرتبه
روانه زندان شــده است ،اضافه کرد :متهمان اظهار داشتند
سرکرده باند فردی به نام علیرضا میباشد و پس از سرقت
اموال شــاکی در مخفیگاهش در شمال تهران پنهان شده
است.
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی توضیح داد :با شناسایی
مخفیــگاه ســرکرده باند در محــدوده زعفرانیــه وی در
مخفیگاهش که ملکی خالی از ســکنه بود دســتگیر و به
پایگاه ســوم انی پلیس انتقال یافت .وی خاطرنشان کرد:
متهمان به فــروش تعدادی از اموال ســرقتی به مالخران
اعتراف که با اخذ دســتور قضائی شناســایی و دستگیری
مالخران در دستور کار قرار دارد.
کشور هستیم.
معصوم بیگی تشدید اقدامهای کنترلی با هدف پیشگیری و
مقابله با خروج کاال و ارز غیر مجاز از مرزهای هوایی کشور را
از جمله ماموریتهای مهم این پلیس ارزیابی و تصریح کرد:
افزایــش  ۳۵درصدی کشــف کاال و ارز قاچاق در  ۱۰ماهه
ســال جاری گویای ممتاز و موثر بودن فعالیتهای پلیس
فرودگاه در حفظ امنیت اقتصادی کشور است .ضمن اینکه
با اقدامات موثر پیشگیرانه ۳۲ ،درصد سرقت در فرودگاههای
کشــور در این مدت کاهش یافته اســت .وی جلوگیری از
جا به جایی مواد مخدر از مرزهای هوایی کشــور را یکی از
حساس ترین ماموریتهای پلیس فرودگاه دانست و گفت :با
هوشیاری کارکنان بیش از یک تن انواع مواد مخدر در این
بازه زمانی کشف شده است.

طرح ۱۰مرحلهای مبارزه با سرقت در کشور عملیاتی شد
رئیس پلیس آگاهــی ناجا از اجرای  ۱۰مرحله طرح هدفمند عملیاتی مبارزه با
انواع سرقت براساس اطلس وقوع جرایم در  ۱۵استان کشور خبر داد .به گزارش
ایســنا ســردار محمد قنبری اظهارکرد :پلیس آگاهی ناجا از این پس براساس
اطلس وقوع جرایم ،تجزیه و تحلیل آماری و بررسیهای دقیق کارآگاهی ،نسبت

بــه طرح ریزی عملیاتــی اقدام کرده و برنامه متعــددی را در جهت پیگیری و
پیجویی پروندههای کشــف نشده در دســتور کار قرار داده است .وی افزود :از
ماه گذشته تاکنون ،تعداد  ۱۰مرحله طرح هدفمند عملیاتی شامل طرح مبارزه
قاطع با سرقت طالفروشی ،منزل ،خودرو و لوازم آن ،موتورسیکلت ،سیم ،کابل و
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افقی:
 -1مرکز کرهشمالی -اســلوب ،قاعده و
شیوه اداره کار
 -2از شــهرهای بلغارستان -خانقاههای
هندی که توســط مهاتمــا گاندی برای
مبارزه علیه اســتعمار انگلیس بناا شد-
حیوان دراز گوش
 -3کبیــر -مرکز کشــور اروپایی مالت-
عبوس و درهم
 -4مهیــا و دارای امکان حصول -همت
به خرج دادن
 -5تک به تک -روشــن کــردن -نوعی
پارچه ابریشمی
 -6هنر انگلیسی -بیان و اقرار کردن -از
شهرهای مهم چین با سکنه مسلمان
 -7دهل -وســیلهای برای آفتزدایی از
محصول -نام امام آخر شیعیان
 -8عمــل پاک کردن بــا آب -در جایی
توقــف گزیدن -دهمین ایلخان مغول در
ایران که بعد از سلطان ابوسعید پنج ماه
حکومت کرد
 -9گیاهی که پوســت آن را میریســند
و از آن جامه تهیه میکنند -شــیوایی و
رسایی کالم -غذای آبکی
 -10سرباز امور تشریفاتی دربار -نوشته
قابل خواندن -نازک و لطیف
 -11درآمد -از اقسام فعل -سپاسگزار
 -12تخته چوب کارخانهای حاصل پرس خوردههای چوب به یکدیگر -زیان
دیده
 -13راننده ماشین -باقیمانده -اندوهگین
 -14تکرار حرف -دین رایج در ژاپن که قالب الهه پرستی دارد -تکیه دادن
 -15بیسروسامان و فقیر -اصالت داشتن ،وجدان و نجابت داشتن.

 -1از نهادهای انقالبی ایران -نوشیدن
 -2از گربه ســانان -گیاهی با ســاقه خوراکــی که از آن
خورش درســت میکنند -قدرت و توانایی گفتن خطابه
در برابر جمع
 -3مجموعــه کاالهایــی که باید از خارج از کشــور تهیه
کرد -وظایف
 -4غذایی از تخممرغ و اســفناج -اتحادیه همکاری که در
ســال  1955بین ایران ،ترکیه ،پاکستان و انگلیس منعقد
شد -آلیاژی از مس و نیکل و روی
 -5شــکم بند -نامی برای دختران -چند کوه در نزدیک
آتن که جایگاه خدایان یونانیان باستان بوده است -حرف
ندا
 -6یاریکننده -ترازوی یک پله -کفیل
 -7دزدیدن -لقب روسای فرقه علی اللهی
 -8نی میان تهی -از شــهرهای اســتان خراسان -پارچه
مشبک
 -9نیروی پیچشی -رهبر قوم متحجر طالبان در افغانستان
بود
 -10مســافر -گازی قابل انفجار که در معادن زغالسنگ
پدید میآید -رنج کاری را بر خود تحمیل کردن
 -11پسوند شباهت -چوب نازک درخت -سخن پوشیده
و مبهم -به لهجه شیرازی منتورا
 -12کبوتر دشتی -وسایل ،آالت -مجلس سوگواری مرده

تجهیزات برق ،احشام ،قاپ زنی ،جیب بری و کش روی در  ۱۵استان اجرا شده
اســت که در همین راستا کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به کشف تعداد زیادی
از سرقتهای به وقوع پیوسته و شناسایی و دستگیری متهمان از جمله سارقان
حرفهای شدند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا ادامه داد :بررســیهای صورت گرفته نشــان داد چهار
درصد کشفیات دی ماه پلیس آگاهی در نتیجه اجرای ضربتی طرحهای مقطعی
مورد اشاره در استانهای هدف بوده است .وی با اشاره به اینکه به منظور افزایش
احســاس امنیت در جامعــه ،اقدامات کنترلی و نظارتی پلیــس آگاهی ناجا در
روزهای پایانی ســال و نوروز تشدید خواهد شــد ،گفت :برنامههای متعددی از
جمله شناسایی و دستگیری مجرمان تحت تعقیب و محکومان متواری ،برخورد
با سارقان حرفهای و خریداران اموال مسروقه (مالخران) ،آموزش و آگاهسازی به
آحاد مختلف جامعه و جلب مشــارکت آنان در کشف جرایم ،برگزاری جلسات
تعاملی با سازمانهای مسئول و ...در دستور کار قرار دارد.

حمله با چاقو به جوان تهرانی

 -13تخمــی گیاهــی کــه جهت خاصیت آن در شــربت حــل میکنند و
میخورند -با تندی و پرخاش برخورد کردن
 -14غذای ســاده -نهضتی فلســفی و پوچگرا در غرب که بعضی جوانهای
ایران فقط لباس پوشیدنش را شناختهاند -الکترود مثبت
 -15از شــهرهای باستانی و مهم ایران قدیم که امروز در خاک ترکمنستان
واقع است -تندی نمودن و توهین کردن.
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اخبار کوتاه

خیارهای تریاکی به مقصد نرسید
فرمانده انتظامی استان از کشف  215کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک خودرو
نیســان در شهرستان «الرستان» خبر داد .سردار «رهام بخش حبیبی» ،اظهار
داشت :ماموران انتظامی شهرستان الرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در
محور «بندرعباس – الرستان» به یک دستگاه خودرو وانت نیسان حامل خیار
سبز مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند .وی گفت :در بازرسی
دقیق از این خودرو 215 ،کیلوگرم تریاک که به طرزماهرانهای در زیر بار خیار
سبز جاسازی شــده بود ،کشــف و در این خصوص یک قاچاقچی مواد مخدر
دستگیر شد .فرمانده انتظامی اســتان فارس با اشاره به اینکه متهم با تشکیل
پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شد ،تصریح کرد :برخورد با سوداگران مرگ
به صورت ویژه در دســتورکار پلیس فارس قراردارد و با تمام توان و قاطعیت با
قاچاقچیان مواد مخدر برخورد میشود.

دستگیری کالهبرداران  ۳۰۰۰کارت بانکی
در آذربایجان غربی

دزدان خانههای الکچری تهران گرفتار پلیس شدند

وی عنوان کرد :تیمی از کارآگاهان برای بررسی موضوع به
نشانی منزل مال باخته مراجعه ولیکن در تحقیقات میدانی
رد پایی از سارقان به دست نیاوردند.
رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی ابراز داشــت :تحقیقات
پلیســی ادامه تا اینکه کارآگاهان مطلع شدند که شخصی
به نام مراد توســط ماموران کالنتری  105سنایی به اتهام
ســرقت به عنف دستگیر شده اســت .این مقام انتظامی با
اشــاره به اینکه شیوه و شگرد بکار رفته در سرقت شباهت
زیادی به پرونده طرح شده در این پایگاه داشت ،ادامه داد:
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درگیــری خونین بین  2جوان در یکــی از محلههای تهران رنگ خون گرفت.
پســر جوانی که در جریان درگیری خیابانی پســر ۲۰سالهای را با ضربه چاقو
بــه قلبش به قتل رســاند ،تحتتعقیــب پلیس جنایی پایتخــت قرار گرفت.
ســاعت ۱۹و۲۰دقیقه بیستوهفتم بهمن امسال یکی از مسووالن بیمارستانی
در پایتخت با کالنتری شــهرک ولیعصر(عج) تهــران تماس گرفت و از مرگ
مشکوک پسر ۲۰سالهای در بیمارستان خبر داد.
ماموران کالنتری برای بررســی ماجرا به آنجا اعزامشده و دریافتند عابران این
پســر را در حالی که زخمی بوده در خیابان یافتــه و با اورژانس تماس گرفته
و با انتقال او به بیمارســتان پزشــکان برای نجات جان او تالش کردهاند اما به
دلیل اصابت ضربه چاقو به قلبش جان باخته اســت .تحقیقات دراینباره ادامه
داشت تا اینکه مردی که شاهد این ماجرا بود شناسایی شد .این مرد در جریان
تحقیقات گفت :مقتول کارگر یک مغازه بود که بعدازظهر بیســتوهفتم بهمن
امسال با پسر ۲۲سالهای که همشهریاش بود ،درگیر شد.
اهالی وارد ماجراشده و با میانجیگری باعث پایان این دعواشده و آن دو را از هم
جدا کردند .عصر در حال رفتن به خانه بودم که باز هم آن دو را در حال دعوا
دیدم .یکی از آنها چاقو در دســت داشت که ضربهای به سینه مقتول زد و فرار
کرد .این درحالی بود که ماموران با اطالعاتی که از این شــاهد جنایت بهدست
آوردنــد به محل درگیری مرگبار رفته ودوربینهای مداربســته اطراف آنجا را
بازبینی کرده و فیلم صحنه درگیری را بهدست آوردند.
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره 1399/10/16 – 139960318003007437
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای پرویز حسین زاده سیاه پیرانی فرزند محمد به شماره ملی  2668272734نسبت به ششدانگ
خانه و محوطه به مساحت  1224/50مترمربع به شماره پالک  729فرعی مفروز و مجزی شده ازپالک شماره  264فرعی از
 64اصلی واقع درکلده بخش 24گیالن از مالکیت رسمی صمد نادعلی پورمحرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1098 .مالف
تاریخ انتشارنوبت اول99/12/3 :
تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/17 :

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فومن  -حسن عباسزاده

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره 1399/10/23 -139960318003007671

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای غالمحسن فالحتی علیسرائی فرزند قاسم به شماره ملی  2669543499نسبت به ششدانگ
خانه و محوطه و باغ وصیفی به مساحت  3076/68مترمربع به شماره پالک  31فرعی مفروز و مجزی شده ازپالک شماره 1
فرعی از 29اصلی واقع در قریه علیسرا بخش24گیالن از مالکیت رسمی قاسم فالحتی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت
انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1115 .مالف
تاریخ انتشارنوبت اول99/12/3 :
تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/17 :
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فومن  -حسن عباسزاده
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شماره 1399/10/20 – 139960318003007564
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای حســن ابراهیمی ماکلوانی فرزند قربانعلی به شماره ملی 2669009719نسبت به ششدانگ
خانه و محوطه به مســاحت  470/05مترمربع به شــماره پالک 2112فرعی مفروز و مجزی شده ازپالک شماره  128فرعی
از 98اصلی واقع در ماکلوان بخش24گیالن از مالکیت رسمی درویش ابراهیمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید
ظرف مدت یکماه از تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور
وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1117 .مالف
تاریخ انتشارنوبت اول99/12/3 :
تاریخ انتشارنوبت دوم99/12/17 :

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فومن  -حسن عباسزاده

رئیس پلیس فتای اســتان آذربایجانغربی گفت :افرادی که بواســطه ارســال
پیامکهای تمدید آگهی اقدام به کالهبرداری از شهروندان میکردند ،به دست
قانون سپرده شــدند .به گزارش ایلنا ،سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتای
اســتان آذربایجانغربی در تشــریح این خبر گفت :با وصول مرجوعات متعدد
قضایی به این پلیس مبنی بر برداشــت غیر مجاز از حساب شهروندان ،موضوع
بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت .وی ادامه داد :با بررسیهای
کارشناســی صورت گرفته مشخص شــد که به افراد بزه دیده پیامکی جعلی
منتســب به سایت دیوار با مضمون اتمام مدت زمان آگهی و درخواست تمدید
آن ارســال شده بود .این مقام مسئول بیان داشت :در این کالهبرداری در قبال
تمدید آگهی ،پس از درخواســت مبلغ ناچیــز ،کاربران جهت پرداخت وجه به
لینکهــای جعلی پرداخت هدایت شــده و اطالعات حســابهای بانکی آنان
از این طریق به ســرقت برده میرفت .ســرهنگ نصرتی ادامه داد :با اقدامات
پلیسی ،در این راستا دو نفر شناسایی و در تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده
مشخص شده اطالعات تعداد بیش از  ۳هزار کارت بانکی به سرقت رفته است.
وی با بیان اینکه آن ســوی پیامکهای تمدید آگهی کالهبرداری و هدایت به
صفحات فیشینگ است ،خاطر نشان کرد :شهروندان در صورت دریافت چنین
پیامکهایی به آن پاسخی نداده و توجه داشته باشند که هرگز پیامکی از طرف
سایت دیوار جهت تمدید آگهی ارسال نمیشود.

پدر کودکآزار سبزواری دستگیر شد
سرپرســت اداره بهزیستی ســبزوار گفت :پدر کودکآزار به علت ضرب و شتم
فرزندش به دستور دادستان این شهرستان دستگیر شد .به گزارش ایلنا ،دانیال
 ۹ســاله کودکی اســت که پس از جدایی پدر و مادرش بــا پدر و نامادریاش
زندگی میکرده است .پس از آنکه  ۹ماه قبل مادر دانیال به دلیل زندانی بودن
همسر سابقش ،از دادگاه حضانت دانیال را به عهده میگیرد ،پدرش دانیال را از
دیــد خانواده مخفی میکند و تالشهای  ۹ماهه مادر و دایی دانیال و مامورین
انتظامی برای پیدا کردنش به ثمر نمیرسد .تا اینکه چند روز پیش دایی دانیال
اطالع مییابد که پدر دانیال وی را در یک انبار کاه در یکی از روستاهای اطراف
ســبزوار حبس کرده و با همراهی مامورین آگاهی ،دانیال را که به طرز فجیعی
شــکنجه دیده و دچار سوءتغذیه شده است ،پیدا کرده و به بیمارستان منتقل
میکنند .آثار ضرب و شتم و آزار در تمام بدن این کودک وجود دارد و به دلیل
شدت صدمات وارده احتمال قطع انگشــتان پای دانیال وجود دارد .همچنین
به دلیل شکستگی دســت دانیال ،نیاز به فیزیوتراپی و یا جراحی مجدد جهت
اتصال صحیح اســتخوان شکسته شده احســاس میشود .حسین دولت آبادی
سرپرست اداره بهزیستی ســبزوار در این خصوص گفت :این کودک به وسیله
پدر مورد شــکنجه شدید قرار گرفته بود که با اطالع رسانی همسایگان موضوع
در دستور کار قرار گرفت .وی اضافه کرد :پس از اطالع موضوع به دادستان این
شهرســتان به دستور وی این پدر کودکآزار به وسیله ماموران پلیس دستگیر
شد .سرپرست اداره بهزیستی سبزوار گفت :کارشناسان اورژانس اجتماعی برای
ک آزاردیده و روشن شدن ابعاد موضوع وارد عمل شدهاند.
بررسی وضعیت کود 

اصالحیه

در آگهــی فقدان مــدرک تحصیلی چــاپ شــده در روزنامه
مردمســاالری مورخ  99/11/8که اشتباها به نام احمد مؤمنی
چاپ شده است آگهی مفقودی دانشنامه فارغالتحصیلی متعلق
به آقای رضا عباسی المشیری فرزند ماندگار به شماره شناسنامه
 182صادره از قائمشهر در مقطع کارشناسی رشته حسابداری
صادره از واحد دانشگاهی آزاد قائمشهر صحیح میباشد.
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابر رای شــماره  1399/09/23-139960318003006742هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه نائینی
فرزند احمد به شــماره ملی  0036209929نســبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  283/35متر مربع
به شــماره پالک  4030فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شماره  34فرعی از  69اصلی واقع در گربه کوچه بخش 24
گیالن از مالکیت رســمی جالل براری محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه
دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1031 .مالف
تاریخ انتشار اول99/11/19 :
تاریخ انتشار دوم99/12/03 :
حسن عباسزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابــر رای شــماره  139960318003007047و  1399/10/02-139960318003007048هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی -1محمد
صادقیــان حقیقی فرزند مرتضی به شــماره ملــی  -2 0032179413مهدی صمیمــی قیداری فرزند ابوالفضل به شــماره ملی
 0031775764مشاعا بالسویه نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت  612/92متر مربع به شماره پالک  730فرعی مفروز و
مجزی شده از پالک شماره  101فرعی از  36اصلی واقع در رودپیش بخش  24گیالن از مالکیت رسمی محمدحسین صیادی محرز
گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ،بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1033 .مالف

تاریخ انتشار اول99/11/19 :
تاریخ انتشار دوم99/12/03 :

حسن عباسزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

آگهی مزایده فروش
چهار قطعه زمین
شــهرداري ســمنان در نظر دارد نســبت به فروش چهار قطعه زمین با
کاربری خدماتی صنعتی گروه الف
به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:
 -1یــک قطعه زمین کاربری خدماتی به متــراژ  ۳۰۰متر مربع واقع در
بلوک  b_fشهرک غرب
 -۲یــک قطعه زمین کاربری خدماتی به متــراژ  ۳۲۴متر مربع واقع در
بلوک  b_dشهرک غرب
 -۳یــک قطعه زمین کاربری خدماتی به متــراژ  ۱۵۰متر مربع واقع در
بلوک  c_eشهرک غرب
 -۴یــک قطعه زمین کاربری خدماتی به متــراژ  ۱۰۰متر مربع واقع در
بلوک  c_eشهرک غرب
لذا كساني كه تمايل به خريد دارند ميتوا نند از تاريخ درج آگهي تا پایان
روز سهشنبه مورخ  1399/۱۲/۱۲جهت اطالع و بازديد از موقعيت ملك
فوقالذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد امالك شهرداري مركز مراجعه
نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ
 1399/۱۲/۱۳صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار
سعدي شهرداري مركزي كد پستي  3513968686ارسال نمايند .در
ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
متقاضيان جهت آگاهي بيشتر ميتوانند به سايتwww.semnan.ir
مراجعه فرمايند.
مدیریت ارتباطات و امور بينالملل شهرداري سمنان

