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سرهنگ اکبری گفت: سودجویان با تماس های تلفنی افراد 
را به پای دستگاه های ATM کشانده و حساب آنها را خالی 
می کنند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ 
محمدرضا اکبری معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی ناجا درباره شیوه های کالهبرداران برای خالی کردن 
حساب مردم اظهار کرد: فردی تماس می گیرد و موضوعی 
را پیش می کشد که عمدتا بحث برنده شدن در قرعه کشی 
توسط اپراتور های همراه اول، ایرانسل یا رایتل است و ادعا 
می کنند از طریق اســتودیو های شبکه خبر، رادیو جوان یا 
معارف ســیما تماس می گیرند. وی افــزود: این افراد ادعا 
می کنند که شما برنده عتبات عالیات شده اید و می گویند 
اگر قصد رفتن به عتبات عالیات را ندارید ما ۵ میلیون تومان 
کمک هزینه این سفر را به شما پرداخت می کنیم. سرهنگ 
اکبری بیان کرد: این افــراد طوری صحبت می کنند که با 
یک مهندسی اجتماعی معکوس و به صورت کاماًل هدفمند 
فردا را پای دستگاه  ATM می کشانند و صحبت های خود 
را به آن شخص القا می کنند و مغز آن شخص را در اختیار 
خود قرار می دهند و مردم بدون شناخت هر چه که به آنان 
گفته می شود، گوش می دهند و عملیات های بانکی را مو به 

مو به خواسته آن شخص انجام میدهد.
وی تصریــح کرد: یک عملیات روانــی تمام و کمال و یک 
مهندسی اجتماعی معکوس و برداشت وجه از حساب افراد 

صورت می گیرد این اقدام فقط برای افراد بیســواد صورت 
نمی گیــرد و برای افراد وکیل و نماینــده و مدیر کل یک 
سازمان هم اتفاق می افتد. سرهنگ اکبری گفت: ارقام این 
کالهبرداری ها از ۴۰۰ هــزار تومان با ۲۰۰ میلیون تومان 

متغیر بوده است همچنین این اقدام می تواند از طریق چند 
کارت باشــد از یک کارت تا چهــار کارت این اقدام صورت 
می پذیرد. وی بیان کرد: یک بانک اطالعاتی را در کشــور 
تشــکیل دادیم تمام اطالعات اســتان ها و شهرستان های 

تابعه در مرکز در یک فایل بارگذاری می شــود و هم چنین 
جلساتی با مجموعه دادستانی کل، معاونت فضای مجازی 
دادستانی کل کشور، بانک مرکزی و وزارت اطالعات برگزار 
کردیم که منجر به این شــد که حساب های بانکی و سیم 

کارت و تلفن همراه این کالهبرداران را مسدود کنیم. 
اکبــری گفت: قاعدتا وقوع این جــرم کاهش پیدا می کند 
کــه در یک اقدام بی نظیر با محوریــت پلیس آگاهی و با 
هماهنگی مجموعه دادستانی کل، معاونت فضای مجازی، 
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات در حال حاضر چیزی قریب 
به ۳۰ هزار حســاب های بانکی افــرادی را که از این روش 
اقدام به کالهبرداری می کردند مسدود کرده ایم، همچنین 
قریب به۳۰ هزار کارت و شماره تلفن و سریال گوشی تلفن 
همراه را غیر فعال کردیم و این موضوع باعث شده است که 
در این چند ســال اخیر تقریبا نزدیک به ۵۷ درصد از این 
آمار کاهش پیدا کند. معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی گفــت: در مثلث جرم کالهبرداری، از فردی 
که کالهبرداری شده 9۵درصدمقصر اصلی است، زیرا طمع 
کرده و به هشــدارها توجه ای نکرده است. سرهنگ اکبری 
گفت: ســودجویان در مواقع زلزله و ســیل با سوء استفاده 
از احساســات مردم اقدام به کالهبــرداری می کنند. افراد 
کمک های مردمی خود را در اختیار مراجع رسمی قرار داده 

و فریب نخورند.

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی خبر داد

کالهبرداری سودجویان با کشاندن مردم پای دستگاه های خودپرداز
کشف ۷۹ قبضه سالح و ۳۶ میلیارد کاالی قاچاق 

فرمانده انتظامی لرســتان گفت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در طول 
۷۲ ســاعت ۷9 قبضه سالح شکاری و جنگی و ۳۶ میلیارد و ۵۵۰ ریال کاالی 
قاچاق در سطح استان کشف شد. سردار یحیی الهی اظهار داشت: به منظور باال 
بردن ارتقاء ضریب امنیت شهروندان طی ۷۲ ساعت در سطح استان، طرح ارتقاء 
امنیــت اجتماعی با محوریت معاونت عملیات و با حضور کلیه عوامل انتظامی، 
پلیس های تخصصی و شهرستان های تابعه به منظور کشف کاالی قاچاق، مواد 
مخدر و جمع آوری ســالح و مهمات در نقاط آلــوده و جرم خیز و محورهای 
مواصالتی لرســتان در چندین مرحله به اجراء گذاشــته شد. به گزارش رکنا ، 
وی افزود: در این طرح ۷9 قبضه ســالح شــکاری و جنگــی و ۵۵۱ عدد انواع 
فشنگ کشف و ۴9 نفر دستگیر شد. فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: ضمن 
پاکســازی نقاط آلوده و جرم خیز بیش از ۱۳ کیلوگــرم و 9۸۶ گرم انواع مواد 
مخدر کشف و ۱۸۶ خرده فروش و معتاد متجاهر جمع آوری شدند. وی در ادامه 
کشــف بیش از ۳۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال انواع کاالی قاچاق و دستگیری 
۱۵ قاچاقچی را از نتایج دیگر این طرح عنوان کرد. الهی در پایان با اشاره به اینکه 
در ادامه این طرح ۲۵۶ مجرم و مجلوب تحت تعقیب قضائی دســتگیر شده اند، 
گفت: ۳قاتل و ۸۶ نفر متواری نیز دستگیر و به مراجع ذی صالح معرفی شدند. 

دستگیری بدل انداز حرفه ای طالجات در ساری
فرمانده انتظامی شهرســتان ساری از دستگیری عامل بدل اندازی طالجات در 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ عبدااله حسن زاده فرمانده انتظامی شهرستان 
ساری گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر حضور شخصی 
مشکوک در بازار طالفروشــان که با خود مقادیری طال به همراه داشته و قصد 
فروش آنان را دارد، بالفاصله اکیپ گشت کالنتری ۱۱ شهرستان جهت بررسی 
و صحت و ســقم موضوع به محل مورد نظر اعزام شد. به گزارش رکنا، او افزود: 
با حضور ماموران در صحنه، فرد مورد نظر شناســایی و در بازرســی از وی یک 
گردنبند و دوعدد انگشتر کشف شد و با بررسی کارشناسان صنف طالفروشان، 
مشــخص شد، گردنبند مذکور بدلی می باشــد که با هوشیاری و اطالع رسانی 
کســبه و اقدام سریع ماموران متهم دستگیر شد. فرمانده انتظامی ساری کفت: 
متهم که اهل یکی از اســتان های غربی کشور بوده است به مقر انتظامی داللت 

داده شد و با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام گردید. 

کشف جسد یک مرد در کانال آب 
نزدیک شهربازی ارم

نگهبان شــهربازی ارم جسد متالشی شده یک مرد را در کانال آب پیدا کرد. به 
گزارش رکنا، ساعت ۶ عصر ۳ مهرماه سال جاری ماموران کالنتری شهرزیبا در 
تماس یکی از نگهبانان شــهربازی ارم در جریان پیدا شدن جسد متالشی شده 
یــک مرد در کانال آب خبر داد. بدین ترتیــب تیمی از ماموران کالنتری ۱۳۳ 
شــهرزیبا برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند و با اسکلت یک مرد داخل 
کانال آب روبرو شــدند. همین کافی بود تا تیمی از کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس 
آگاهی تهران به دســتور بازپرس غالمی از شعبه ۳ دادسرای امور جنایی تهران 
برای تحقیق پای در محل گذاشتند. کارآگاهان با حضور در صحنه جرم با جسد 
متالشی شده که تنها استخوان های آن باقی مانده بود در کانال آب روبرو شدند 
که در بررسی ها نشان از جسد یک مرد حدود ۴۵ ساله دارد و چند ماه از مرگ 
وی مــی گذرد. بنا بر این گزارش، بازپرس غالمی در این مرحله دســتور داد تا 
جسد برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شود و تحقیقات پلیسی 
نیز برای شناســایی هویت جسد و در ادامه علت مرگ در دستور کار کارآگاهان 

اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است. 

کشف ۱۴ قبضه کلت در کازرون
فرمانده انتظامی شهرســتان کازرون از کشــف ۱۴ قبضه اسلحه کمری )کلت( 
جنگی در این شهرســتان خبر داد. ســرهنگ اســماعیل زراعتیان در تشریح 
جزئیات این خبر، گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان ســالح و مهمات، 
ماموران انتظامی کازرون با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شــدند دو قاچاقچی 
تعدادی سالح به کازرون منتقل کرده اند. به گزارش ایسنا به نقل از پلیس فارس، 
زراعتیان با بیان اینکه قاچاقچیان با اســتفاده از یک دستگاه سواری، اسلحه و 
مهمات را از اســتان های غربی بارگیری و به کازرون منتقل کرده بودند، گفت: 
محل اختفای این ســالح ها از سوی پلیس شناسایی و اسلحه های قاچاق کشف 
شد. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد که پلیس یک دستگاه سواری پژو پارس را 
توقیف کرده است، گفت: در این ارتباط ۱۴ قبضه سالح کمری به همراه ۱۰۲۵ 
عدد مهمات کشــف شده اســت. زراعتیان همچنین از دستگیری ۲ قاچاقچی 
اسلحه نیز خبر داد و از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه 
موارد مشکوک و یا اصالع از فعالیت قاچاقچیان سالح و مهمات بالفاصله موضوع 

را به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند. 

۸ مصدوم و ۲ کشته در پی واژگونی پژو 
حامل اتباع افغانستانی

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از واژگونی یک دستگاه خودرو 
۴۰۵ حامل اتباع افغانســتانی خبر داد. جهانبخــش وحدت نژاد در گفت وگو با 
ایســنا، با اشاره به اینکه ســاعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه دیروز واژگونی یک خودرو به 
اورژانس اعالم شد گفت: با اعالم این خبر مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو 
۴۰۵ پنج دستگاه آمبوالنس برای انتقال مصدومان احتمالی به محل حادثه واقع 
در محدوده روستای پریکدان در محور یاسوج- شیراز اعزام شدند. وی در ادامه 
با اشاره به اینکه سرنشینان این خودرو اتباع افغانستانی بودند، اظهارکرد: ۸ تن 

در این حادثه مصدوم و دو تن کشته شدند. 

اخبار کوتاه

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر از دستگیری یک سوداگر 
مــرگ در جنوب تهران خبــر داد و افزود: از این زن مواد 
فروش بیش از ۴ کیلو تریاک و هروئین کشــف شــد. به 
گزارش میزان، عبدالوهاب حســنوند رئیس پلیس مبارزه 
با موادمخدر اظهار داشــت: در پی ارجــاع چندین فقره 
شکایات و گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی 
از فروشندگان مواد مخدر در جنوب پایتخت پرونده ای در 
این رابطه تشکیل و تیمی از ماموران این پلیس رسیدگی 
به موضوع را به عهده گرفتند. وی در ادامه افزود: به دنبال 
این موضوع با رصد دقیق فعالیت مجرمانه متهم مشخص 
شــد محدوده مخفیگاه نامبرده در یکی از محالت جنوب 
پایتخت اســت. به همین منظور ماموران در بررسی های 
بیشــتر و دقیقتر منزل وی را شناسایی کردند. این مقام 
انتظامــی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی متهم در 
مخفیگاهش دســتگیر و در بازرسی از این مکان ۴ کیلو و 
۶۵۰ گرم تریاک کشف شــد. رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: این زن مواد 
فروش که از توزیع کنندگان سابقه دار در جنوب پایتخت 
است پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و ضمن انجام 
تحقیقات تکمیلی برای ســیر مراحل قانونی به دادســرا 

معرفی شد.

دپوی ۸ کیلوگرم تریاک
رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ همچنین 
از کشــف بیش از ۸ کیلو تریاک خبر داد و افزود: در این 
عملیات یکی از مواد فروشــان ســابقه دار شهر تهران در 
شــرق پایتخت شناســایی و دســتگیر شــد. به گزارش 
میزان، عبدالوهاب حســنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخــدر تهران بزرگ اظهار داشــت: در پی ارجاع دریافت 
گزارش های مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از مواد 
فروشان ســابقه دار شــرق تهران پرونده ای در این رابطه 
تشکیل و تیمی از ماموران پایگاه یکم این پلیس رسیدگی 

به موضوع را به عهده گرفتند.
وی افزود: برابر اقدامات اطالعاتی و پلیســی برروی سوژه 
مورد نظر مشــخص شد متهم به تازگی یک محموله مواد 
مخدر را از مرز های شرقی کشور تهیه و پس از انتقال آن 
به تهــران درصدد توزیع و فروش آن در محدوده شــرق 

پایتخت است.
رئیس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر تهران تصریح کرد: به 
دنبال این موضوع مامــوران بالفاصله ضمن هماهنگی با 

مقام قضائی عملیات خود را برای دســتگیری متهم آغاز 
کردند. 

ایــن مقام انتظامی اظهار داشــت: مامــوران بعد چندین 
ســاعت رصد فعالیت وی درحالی که از حضور نامبرده در 
منزلش مطمئن بودند در اقدامی هوشــمندانه متهم رادر 
محل ســکونتش دستگیر و در بازرسی از آن محل ۸ کیلو 

و ۳۰۰ گرم تریاک کشف کردند.
رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر تهران بزرگ در پایان 
خاطرنشان کرد: متهم پس از دســتگیری به همراه مواد 
مکشــوفه به مقر پلیس منتقل و پــس از انجام تحقیقات 

تکمیلی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارجاع شد. 
زمینگیر شدن ۲ شرور مواد فروش جنوب پایتخت

همچنین رئیــس پلیس مبارزه بــا موادمخدر پایتخت از 
دستگیری ۲ شرور جنوب پایتخت که عالوه بر شرارت به 

توزیع مواد مخدر می پرداختند، خبر داد.
به گزارش میزان عبدالوهاب حسنوند بیان داشت: در پی 
ارجــاع چندین فقره گزارش و شــکایات مردمی مبنی بر 
فعالیت مجرمانه ۲ برادر مــواد فروش در یکی از محالت 

جنوب پایتخت، پرونده ای در این رابطه تشــکیل و تیمی 
از ماموران پایگاه پنجم این پلیس رســیدگی به موضوع را 
برعهــده گرفتند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
با بیان اینکه در تحقیقات پلیســی مشخص شد متهمان 
از افراد شرور باســابقه می باشند، افزود: مخفیگاه متهمان 
شناســایی و پس از هماهنگی های قضائی هر ۲ شرور در 

یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.
وی در ادامه اعالم کرد: با دستگیری متهمان در جستجوی 
خانگی، ماموران موفق به کشف مقادیر قابل توجه ای انواع 

مواد مخدر و ۸ قبضه سالح سرد شدند. 
حســنوند در پایان با بیان اینکه پلیس و دســتگاه قضائی 
مصمم اســت با کســانی که به نظــم و آرامش عمومی 
شــهروندان خدشــه وارد می کنند و باعــث ایجاد رعب 
و وحشــت می شــوند برابر قانون به شــدت برخورد کند 
و در این مســیر از هیچ تالش و کوششــی دریغ نخواهد 
کرد خاطرنشــان کرد: بــه اراذل و اوباش مواد فروش هم 
اولتیماتوم می دهیم تا دیر نشــده دست از اعمال مجرمانه 
بردارند و به مســیر شــهروندی بازگردند، چراکه مطمئن 
باشند پلیس با اشــراف اطالعاتی خوبی که دارد متهمان 
را در کوتاهترین زمان ممکن دســتگیر و آنان را به دست 

قانون می سپارد. 

رئیس پلیس آگاهی البرز گفت: با تالش کارآگاهان پلیس 
آگاهی اســتان، چهار نفر از ســارقانی که با معرفی خود به 
عنوان مامور پلیس وارد منازل شــهروندان شده و اقدام به 
سرقت می کردند، دســتگیر و روانه زندان شدند. سرهنگ 
محمــد نادربیگی گفــت: در پی وقوع چند فقره ســرقت 
منزل با شــیوه جعل عنوان مامــور پلیس و ورود به منازل 
مالباختگان، بررســی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی 
اســتان قرار گرفت. به گزارش رکنا، وی افزود: کارآگاهان 

در بررسی های اولیه خود متوجه شدند که سارقان در یک 
گروه چهار نفره پس از شناســایی سوژه های خود با معرفی 
خودشــان به عنوان مامور پلیس و ارائه اســناد تقلبی وارد 
منزل مالباختگان شــده و پس از بستن دست و پاهای آنها 
اقدام به ســرقت لوازم با ارزش منزلشان از قبیل طال، وجه 

نقد و لــوازم خانگی می کردند. وی اظهــار کرد: بالفاصله 
اقدامات کارآگاهان برای شناســایی سارقان مامورنما آغاز 
و پس از چندین شــبانه روز تالش بی وقفه و به کارگیری 
اقدامات پلیســی در نهایت همه متهمان شناســایی و در 
عملیاتی غافلگیرانه در شهر کرج دستگیر شدند. این مقام 

انتظامی با اشــاره به اعتراف متهمان به چهار فقره سرقت 
با این شــیوه تصریح کرد: با تالش های صورت گرفته همه 
مالباختگان پرونده شناسایی و متهمان پس از انجام مراحل 
قانونی به مراجع قضائی معرفی شــدند. سرهنگ نادربیگی 
به شــهروندان توصیه کرد که در صورت برخورد با افرادی 
که بدون پوشش مصوب لباس پلیس خود را ضابط قضایی 
معرفی و قصد ورود به منزل را دارند، حتماً از آنها درخواست 

کارت شناسایی و حکم ورود به منزل کنند.

بازداشت زن مواد فروش در جنوب تهران

دستگیری باند سارقان مأمورنما 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰9۱۵۱-۱۳99/۱۲/۲۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین همتائی 
گشتی فرزند فیضی  به شماره ملی ۲۶۶9۵۸۴۷۸۰ نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر خانه و انبار به مساحت 
۶۵۴۴ متر مربع به شــماره پالک ۲۲۶۶ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۵۲ فرعی از ۶ اصلی واقع در گشت 
بخش ۲۴ گیالن از مالکیت رسمی فیض اله همتائی گشتی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشــخاصی نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه 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. 591 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

سید روشن آقازاده دافساری- سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۲۱۶- ۱۴۰۰/۵/۱۲ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم آمنه حسنی فرزند محمد به شماره ملی 
۵۳999۵۲۷۱۸ در ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر بنای احداثی به مساحت ۸۷/۸۲ متر مربع به شماره پالک ۲۳۳۷ فرعی 
مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۲ فرعی از 9۸ اصلی واقع در ماکلوان بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی رمضان خلیلی پرور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه 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. 6۲4 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/۲0

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۳۲۱۵- ۱۴۰۰/۵/۱۲ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم آمنه حسنی فرزند محمد به شماره ملی 
۵۳999۵۲۷۱۸ در ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۱۶/۸۰ متر مربع به شماره پالک ۲۳۳۶ فرعی 
مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۲ فرعی از 9۸ اصلی واقع در ماکلوان بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی رمضان خلیلی پرور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه 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. 6۲6 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/۲0

اعالم مفقودی
 نامه فک رهن خودرو ســواری  جک J ۵ مدل ۱۳۸۵ به 
رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران ۸۲- ۴۶۶ م ۱۵ 

NAKNG۷۲۴۷FB۱۲۸۸9۱   شماره شاسی
 ۴G9۳DDAF۰۲۶۵۰9  شماره موتور

متعلق به رضا یونســی نژاد شــانی مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. 

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی جوکندان

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- شیرزاد عزیزی 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا از افزایش ضریب اســتفاده از خدمات خرید و فروش 
اینترنتی به دلیل شــیوع کرونا در دو ســال اخیر گفت و 
اظهار کرد: این مســئله موجب افزایش کالهبرداری های 
اینترنتی نیز شده اســت. به گزارش ایسنا، سرهنگ علی 
محمد رجبی بــا تصریح بر اینکه همچنــان روند جرایم 
مرتبط با کالهبرداری در فضای مجازی صعودی اســت،  
اظهار کرد: در ســال های اخیر ضریب نفــوذ اینترنت در 
کشور، پهنای باند، توسعه خدمات و پلتفرم ها رشد بسیار 
زیادی داشته اند و اگر آن ها نسبت به رشد جرائم اینترنتی 

مقایســه کنیم، چند صد درصد رشد بیشتر داشته است. 
وی از افزایش ضریب اســتفاده از اینترنت به دلیل شیوع 
کرونا در دو ســال اخیر گفت و اظهــار کرد: کرونا در این 
مدت تأثیر بســیار زیادی بر توسعه خدمات مبتنی بر وب 
به خصــوص در حوزه خرید و فــروش محصوالت آنالین 
داشته اســت. افزایش خرید و فروش های اینترنتی، سبب 
رشــد میزان جرایم اینترنتی به ویژه کالهبرداری فضای 
مجازی شــده است به طوری که در ســال جاری تقریباً 
۳۰ درصــد جرایم پلیس فتا را جرایــم کالهبرداری های 
اینترنتی به خود اختصاص داده اســت. ســرهنگ رجبی 

دربــاره اقدامات پلیــس برای پیشــگیری از وقوع جرائم 
کالهبــرداری اینترنتی عنوان کــرد: اقداماتی که پلیس 
انجام داده است در دو حوزه پیشگیری وضعی و پیشگیری 

اجتماعی دسته بندی شده است.
در حوزه پیشگیری اجتماعی کارهای خیلی زیادی انجام 
شــده اســت که تولید انواع محتوای رسانه ای با تمرکز بر 
حوزه فرهنگ ســازی از نمونه آن اســت. وی که در یک 
برنامــه رادیویی صحبــت می کرد، با تأکیــد بر ضرورت 
افزایــش آگاهــی مردم با آمــوزش همگانی بیــان کرد: 
کالهبردار زمانی می توانــد جرمی انجام دهد که خریدار، 

کاربر و بزه دیده غفلت کرده باشــد زیرا راه دیگری برای 
کالهبــرداری اینترنتــی وجــود ندارد. در همین راســتا 
در مرداد ســال جاری پویش »خرید امــن« را طراحی و 
در سراســر کشــور توســط پلیس های فتا پیاده سازی و 
اجرا شــد. رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتــا در خصوص پیشــگیری وضعی نیز 
اظهــار کرد: در این حوزه اقدامات اساســی صورت گرفته 
است. نخســتین کار افزایش زحمت برای مجرمین فضای 
 مجازی است و سامانه شاپرک و فعال کردن رمز پویا یکی 

از این اقدامات است. 

۳۰ درصد جرائم ثبت شده در پلیس فتا، مربوط به کالهبرداری اینترنتی است

رئیــس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعــات پایتخت از 
شناســایی و دســتگیری عامل راه اندازی صفحه فیشنگ با 
ترفند خرید شــارژ تلفن همراه با هدیه خبر داد. به گزارش 
رکنــا، ســرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیــس پلیس فتا 
تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت در پی مراجعه 
شــخصی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشــت غیر مجاز 
مبلغ پانصد میلیون ریال از حســاب بانکی اش توسط فرد یا 
افرادی ناشناس، رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس 
فتا پایتخت قرار گرفت. این مقام انتظامی بیان داشت: شاکی 
در ادامه اظهاراتش عنوان کرد جهت خرید شارژ تلفن همراه 
در فضای مجازی مشــغول جســتجو بودم که با یک صفحه 
اینستاگرامی مواجه شدم که مدعی بودند با خرید یک شارژ 

از ســایت یک هدیه بگیرید، بنده هم بدون توجه به آدرس 
درگاه پرداخت و اطمینــان از هویت گردانندگان آن صفحه 
اقدام به خرید کــردم و پس از وارد کردن اطالعات محرمانه 
کارت بانکــی با تراکنش ناموفق مواجه شــدم و پس از چند 
لحظه تمام موجودی حســابم را از دســت دادم.  وی افزود: 
پس از اخذ اظهارات شــاکی کارشناسان پلیس فتا اقدامات 
خود را آغاز کردند و متوجه شــدند فردی تحت عنوان شارژ 
بخر هدیه بگیر با ایجاد یک درگاه جعلی پرداخت از کاربران 
فضای مجازی کالهبرداری می نماید. سرهنگ گودرزی عنوان 

داشت: متخصصین ســایبری پلیس فتا فرماندهی انتظامی 
تهران بــزرگ پس از شناســایی مجرم در فضــای مجازی 
اطالعات هویتی متهم را به دســت آورده و پس از تشریفات 
قضایی مجرم در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و 
به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد. رئیس 
پلیس فتا تهران بزرگ خاطر نشــان کرد: این شــیاد پس از 
انتقال به پلیس فتا پایتخت با مشاهده مستندات موجود در 
پرونده بزه انتســابی را پذیرفت و گفت با ایجاد صفحه جعلی 
و وعده فروش شارژ به همراه هدیه،  قربانیان خود را به سمت 

درگاه جعلی برده و با به دست آوردن اطالعات حساب بانکی 
افراد نسبت به سرقت موجودی حساب قربانیان اقدام نموده 
است. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: 
پیامک رمــز یکبار مصرف که حــاوی اطالعاتی از تراکنش 
شامل مبلغ،نوع تراکنش و... می باشد را با خرید اینترنتی خود 
مطابقــت دهند و به هیچ عنوان فریب تبلیغات اغوا کننده و 
دروغیــن خریدهای آنالین با قیمت های ارزان تر را نخورند و 
برای انجام یک خرید اینترنتی موفق حتما از سایت های دارای 
نماد اعتماد الکترونیک اســتفاده کنند،همچنین در صورت 
مشاهده موارد مشــکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به 
آدرس www.cyberpolice.ir لینــک مرکز فوریت های 

سایبری با ما درمیان بگذارید. 

فریب شارژ بخرید هدیه بگیرید را نخورید 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۲۴۷ 
هزار و ۴۸۰ عدد داروی غیــر مجاز خبر داد و گفت: این 

دارو ها از مخفیگاه یک متهم کشف شد. 
به گزارش میزان، علی ولی پور گودرزی اظهار کرد: در پی 
دریافت خبری مبنی بر دپوی مقادیری داروی غیرمجاز در 
محدوده ناصر خسرو، بالفاصله پیگیری موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. وی با اشــاره به اینکه ماموران اداره 

مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز و اداره اطالعات این پلیس با 
تکمیل رصد های اطالعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را 
شناســایی و تردد وی را تحت کنتــرل در بیاورند، افزود: 
در بررسی های اولیه مشخص شــد که محل اعالمی یک 

ساختمان مسکونی می باشد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
تهران اضافــه کرد: با هماهنگی هــای قضائی از مخفیگاه 
بازدید و در بازرســی از انبار و واحد مسکونی متهم، ۲۴۷ 
هــزار و ۴۸۰ عــدد انواع قرص و ۳۴۵ عدد انواع شــربت 

دارو های غیرمجاز کشف شد. 
این مقام انتظامی افزود: در این رابطه یک متهم دســتگیر 
و برای تکمیل تحقیقات پلیســی به مقر این پلیس انتقال 
یافت و کلیه دارو های کشــف شده در اختیار سازمان های 

مربوط قرار گرفت.
به گفته گودرزی، کارشناســان ارزش ریالی اموال کشف 

شده را ۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

شناسایی بیش از ۲۴۷ هزار داروی غیرمجاز در پایتخت

رئیس پلیس فتا استان بوشهر گفت: عامل هک اینستاگرام 
شماری از شهروندان بوشهری در چند روز اخیر شناسایی 
و دســتگیر شد. مهدی قاسمی افزود: در چند روز گذشته 
شــماری از هم اســتانی ها، بــا مراجعه به پلیــس فتا از 
دسترس خارج شدن مدیریت صفحه اینستاگرام و افتادن 
به دست فردی ناشــناس گزارش دادند. به گزارش رکنا، 
وی بیان کرد: این فرد ناشــناس اقدام به سوء استفاده از 
هویت در دســترس و کالهبرداری اقتصــادی کرده و از 
دنبــال کنندگان این صفحه ها درخواســت پرداخت وجه 

داشــته یا تصاویر خصوصی صاحب اصلــی این صفحه ها 
را در فضای مجازی منتشــر می کرده کــه تبعات جبران 
ناپذیری برای شــاکیان داشته اســت. قاسمی اضافه کرد: 
پلیس فتا در اقدامی صفحه ها را به صاحب اصلی برگرداند 
و از دســترس مجرم خارج کرد و سپس هویت بیشتر این 
مجرم را شناســایی و پس از دســتگیری به دستگاه قضا 

معرفی شد. رئیس پلیس فتا استان به منظور پیشگیری از 
این آسیب ها به کاربران توصیه کرد: از انتخاب شماره های 
قابل حدس مانند )کدملی، شــماره شناســنامه و شماره 
همراه( به عنوان رمز شــبکه های اجتماعی خودداری و از 
رمزهای ترکیبی استفاده کنند. قاسمی ادامه داد: همچنین 
کاربران تنظیمات دو مرحله ای شبکه های اجتماعی، چون 

اینســتاگرام خود را فعال کنند و تصاویر شخصی خود را 
صفحات اینســتاگرامی و پروفایل خود منتشر نکنند، زیرا 
امکان دارد در دســترس فردی مجرم قرار بگیرد. قاسمی 
تاکیــد کرد: همچنین نباید هر کــد یا رمزی را در فضای 
مجازی برای مخاطب خود ارســال کرد، زیرا ممکن است 
اکانت شــبکه اجتماعی ما باشد. وی بیان کرد: افراد قبل 
از هرگونه فعالیت در فضای مجازی به ســایت پلیس فتا 
مراجعه و از آموزش ها در این سایت استفاده کنند تا شاهد 

کاهش آسیب پذیری در این زمینه باشیم. 

عامل هک اینستاگرام بوشهری ها دستگیر شد

علی همه خانی از توقف یک دســتگاه وانت به علت حمل 
۷ کارگر در قســمت بار و در بزرگراه آزادگان خبر داد.  به 
گزارش مرکز اطالع رســانی پلیس راهور فاتب، علی همه 
خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب 
اظهار داشــت: یک دســتگاه وانت که در حال تردد با ۷ 
کارگر در قســمت بار در بزرگــراه آزادگان بود متوقف و 
توســط عوامل منطقه ۲۶ پلیس راهور تهران بزرگ راهی 

پارکینگ شد.
همه خانی افزود: این کارگــران بی توجه به خطراتی که 
ممکن اســت برای ایشان روی دهد به خیال خود بار ها را 
نیز نگه داشــته بودند تا از افتادن آن ها جلوگیری نمایند 

غافل از اینکه تمامی آنها در معرض خطر بوده و می بایست 
در قسمت جلویی خودرو نشسته و یا به دلیل کثرت نفرات 
با خودرویی دیگر و وســایل نقلیه عمومــی به محل کار 
مراجعــه نمایند. وی گفت: قبل از توقف، راننده این وانت 
برای شــوخی و خنداندن این کارگران گاهی اوقات اقدام 
به حرکات نمایشــی و مخاطره آمیز در بزرگراه می نمود، 
غافل از اینکه تیم گشــتی منطقه ۲۶ پلیس راهور پشت 
سر آنهاست و حرکات آن ها را کنترل می نماید.  وی افزود: 

راننده این وانت که نمی دانســت تخلفات وی نیز از طریق 
دوربین هــای مرکز فرماندهی و کنترل هوشــمند پلیس 
راهور تهران بزرگ کنترل می شــود توســط تیم گشتی 
متوقف و از ادامه حرکت این وسیله نقلیه جلوگیری شد.

 وی گفــت: برخی راننــدگان به منظور حمــل بار اقدام 
بــه جابجایی افــراد و کارگران نیز در قســمت حمل بار 
می نمایند که این اقدام خطرات بســیار زیادی در پی دارد 
و باعث بروز حوادث جبــران ناپذیری می گردد که پلیس 

راهور فاتب براســاس همین موضوع اقــدام به برخورد با 
اینگونه رانندگان می نماید. 

وی از رانندگان وســایل نقلیه باری خواســت هیچ گاه از 
قســمت بار به عنوان حمل مســافر و کارگران اســتفاده 
ننمایند، زیرا خطرات بســیاری را در پــی دارد و اگر این 
وانت با حــرکات مخاطره آمیز به راه خــود ادامه می داد 
معلوم نبود چه حادثه تلخی روی می داد که این وســیله 

متوقف و از ادامه حرکت آن جلوگیری شد. 
رانندگان به این نکته توجه داشته باشند اگر خدای ناکرده 
بــرای هر یک از این کارگــران حادثه به وجود آید راننده 

می بایست پاسخگو باشد. 

توقف یک دستگاه وانت به علت حمل ۷ کارگر


