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هشدار پلیس فتا به تازه واردهای بورس

رئیــس مرکز پیشــگیری پلیس فتــا در خصوص فعالیت
غیرقانونــی کانالها و صفحاتی در فضــای مجازی تحت
عنوان سرمایهگذاری در بورس هشدار داد .به گزارش ایسنا،
ســرهنگ رجبی با بیان اینکه مدتی است حجم معامالت
بورس افزایش پیدا کرده اســت رغبت زیادی در مردم به
وجود آمده تا در بورس سرمایه گذاری کنند ،گفت :معموال
وقتی فضا در یک حوزه جذاب میشــود کالهبرداران هم
فعال شده و ســعی میکنند از فضای به وجود آمده برای
رسیدن به برنامههایشان استفاده کنند.
وی با اشــاره به اینکــه یکی از چیزهایی که رصد شــده
کانالها و صفحاتی اســت که تحت عنوان سرمایهگذاری
در بورس فعالیــت میکنند ،افزود :این صفحات و کانالها
ســعی میکنند اعتماد مردم را جلب و سرمایههای مردم
را بگیرند و با هدایت این ســرمایه هــا یا هدایت مردم به
ســمت خرید یک سری از سهامهای خاص در پشت پرده
کارهایی را انجام دهند کــه روی بازار بورس تاثیر بگذارد

یا اینکه اطالعات را ســرقت و کالهبــرداری کنند .رئیس
مرکز پیشــگیری پلیس فتا در ادامه سخنان خود در یک
برنامه تلویزیونی تاکید کرد :مردم باید بدانند که حضور در
بورس قواعد خودش را دارد و باید از طریق شــرکتهای
ســرمایه گذاری معتبر ایــن کار انجام شــود .مردم باید
توصیههای اقتصادی متخصصان را گوش دهند و براساس
این توصیه ها وارد فضای بورس شــوند و در حوزه فضای
مجازی هم دقت داشته باشند که خیلی از این صفحات و
کانال ها قابل اعتماد نیســتند و نمیتوان به صرف اینکه
صفحهای محتوایــی در خصوص بورس منتشــر میکند
به آنها اعتمــاد کرد و حتما باید مشــاوران و متخصصان
مشورت کنند .ســرهنگ رجبی در پایان تاکید کرد :االن
هیچ فعالیت رسمی و دارای مجوزی روی تلگرام نداریم و
صفحات اینستاگرامی هم همینطور است ،به طوریکه هیچ
صفحه رســمی که دارای مجوز از یک نهاد قانونی باشد در
اینستاگرام وجود ندارد.

دستگیری  23نفر از عناصر کلیدی و سرشبکه دالالن ارزی در پایتخت
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دســتگیری
 23نفر از عناصر کلیدی و سرشبکه دالالن ارزی و عامالن
اصلی گرانی ارز در عملیــات کارآگاهان پلیس خبر داد و
گفت :از مخفیــگاه متهمان  80میلیارد ریال ارز کشــف
شــد.به گزارش ایسنا ،ســرهنگ نعمت اله علیپور در این
باره ،اظهار داشــت :به دنبال نابســامانی بازار ارز و به تبع
آن بروز نوســانات و افزایش قیمــت ارز در روزهای اخیر،
فعالیــت اخالل گران و دالالن ارزی بــه ویژه در برخی از
مناطق شــهر تهران که با پوشش های مختلف به صورت

ســرهنگ تقیپور از دســتگیری  ۲نفر که با وعده خرید
ارز ارزان قیمــت از مشــتریان بانــک  ۲۵۰میلیارد ریال
کالهبرداری کرده بودند خبر داد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،ســرهنگ کارآگاه
جهانگیر تقی پور اظهار داشت :پانزدهم بهمن ماه گذشته
فــردی با مراجعه به اداره چهاردهــم پلیس آگاهی اظهار
کرد ،چندی پیش با مراجعه به یکی از شــعب بانکها در
تهران با فردی آشنا شدم که مدعی بود یکی از دوستانش
در امــر بازرگانی تبحر دارد و من را به وی معرفی و اعالم
داشــت وی میتواند برای من ارز با قیمت کمتر از قیمت
بازار تهیه کند ،من هم پس از آشــنایی مبلغ  ۷۰میلیارد

غیرقانونــی خرید و فروش ارز میکردند ،شناســایی و در
یک عملیات هماهنگ و منسجم با هماهنگی مرجع قضائی
دستگیر شدند.
وی تصریــح کرد :بــا توجه به اینکه برابر مصوبه شــورای
امنیت کشور و بر اســاس تصمیم شورای عالی هماهنگی
اقتصادی ،خرید و فروش هرگونه ارز در خارج از بانک های
عامل و صرافی های مجاز ممنوع اســت در همین راســتا
عملیات مبــارزه با اخاللگران بــازار ارز در طرح عملیاتی
انجام شد.وی اظهار کرد :در این عملیات یک روزه مبارزه با

اخاللگران ارزی ،چند مرحله کار اطالعاتی ،مستند سازی و
شناسایی دالالن توسط کارآگاهان معاونت مبارزه با جرایم
اقتصادی پلیس با همکاری ماموران یگان امداد اجرا شد و
در نهایت  23نفر از عناصر کلیدی و سرشبکه دالالن ارزی
و عامالن اصلیگرانی ارز دســتگیر و با تشکیل پرونده در
اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به اینکه
با دستور قضائی ،بازرســی از مخفیگاه متهمان در دستور
کار قرار گرفت ،بیان داشــت  :در بازرسی از این مکان ها

 ۲۵۰میلیارد کالهبرداری با وعده خرید ارز ارزان قیمت

ریال در اختیار این بازرگان  ۳۰ســاله به نام «حمید» قرار
دادم.
وی بیان داشت :شــاکی توضیح داد ،حمید مدعی بود که
در کار صــادرات و واردات اســت و پس از کمی گفتگو در
خصــوص خرید ارز ،توافق کردیم چند روز بعد همدیگر را
در یکی از هتلهــای بزرگ تهران مالقات کنیم و ارزهای
تهیه شــده را دریافت کنم.این مقام انتظامی ابراز داشت:
شاکی ادامه داد در زمان تعیین شده به هتل مراجعه ،ولی
حمید مدعی شــد به دلیل اینکه از سوی نهادهای امنیتی
تحت نظر اســت امکان خرید ارز برایش فراهم نشده و در
ادامــه نه ارزی به من تحویل داد و نــه هزینهای که به او

پرداخت کرده بــودم باز پس داد و با کمی تحقیق متوجه
شــدم چند نفر دیگر از مشتریان بانک نیز به همین شیوه
فریب خورده اند.
ســرهنگ تقی پــور ادامه داد :با تشــکیل پرونــده اولیه
دســتگیری هر دو متهم در دســتور کار کارآگاهان اداره
چهاردهم قرار گرفت و کارآگاهان موفق شــدند با دستور
قضائی با شناســایی مخفیــگاه متهمان هــر دو متهم را
دستگیر کنند .معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد :متهمان که در ابتدا منکر
ارتکاب بزه انتسابی شــدند و اعالم داشتند که با شاکیان
اختالف حســاب دارند ولی در ادامه حمید اعتراف کرد با

در مجموع  80میلیارد ریال ارز شــامل  138هزار و 862
دالر آمریکا 112 ،هزار و  670دالر کانادا 54 ،هزار و 400
یورو 24 ،هــزار و  105لیر 833 ،هزار و  962دینار908 ،
هزار و  680درهم امارات 50 ،هزار و ین ژاپن 6215 ،پوند
اسکاتلند 659 ،هزار درام ارمنستان 14 ،هزار و  500کرون
سوئد 12 ،هزار ون کره و ...به عالوه  20دستگاه پوز کشف
شد.براســاس گزارش سایت پلیس ،سرهنگ علیپور تاکید
کرد :برخورد با مجرمان و اخاللگران نظام اقتصادی و بازار
جزء برنامه های ویژه این پلیس است.

همدستی یکی از دوســتانش مشتریان بانک را شناسایی
میکردند و با ارتباط با این افراد ،همدستم من را به عنوان
بازرگان به آنهــا معرفی میکرد و با وعــده خرید ارز از
مشتریان بانک کالهبرداری میکردیم که در موعد تحویل
مدعی میشــدم به خاطر موارد امنیتی امکان خرید نبوده
و آنها را میترساندم تا پیگیر بازپسگیری پولهای خود
نشــوند.معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری آگاهی افزود:
تا کنون  ۴تن از مال باختگان شناســایی و کارشناســان
ارزش ریالی اموال کالهبرداری شده را  ۲۵۰میلیارد ریال
اعالم کرده اند و هر دو متهم با دســتور بازپرس شعبه ۱۴
دادسرای ناحیه  ۱۲تهران روانه زندان شدند.

کالهبرداری به بهانه حمایت از حیوانات خانگی
رئیس کالنتری  ۱۴۵ونک از دســتگیری کالهبرداری مجازی به بهانه حمایت از
حیوانات خانگی خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ سیدرضا
عمادالدین گفــت :چندی قبل مردی با مراجعه به کالنتــری عنوان کرد با یک
صفحه اینستاگرامی حمایت از حیوانات آشنا شدم و در این صفحه عکس حیوانات
مختلف گذاشــته و نوشته شده بود این حیوانات توسط صاحبانشان طرد شدهاند
و مدیر صفحه با گرفتن حیوانات از صاحبانشــان به دلیل عدم توانایی ،تبلیغاتی

را در صفحــه اش کرده بود مبنی بر اینکــه حیوانات را بدون دریافت پول واگذار
میکند.وی افزود :در ادامه مشــخص شد صاحب این صفحه اینستاگرامی زمانی
که مرد جوان برای گرفتن یکی از حیوانات خانگی با وی تماس میگیرد از افراد
میخواهد مبلغی را افراد به عنوان هزینه غذا حیوانات و لوازم جانبی و حمایت از
این انجمن پرداخت کنند .این مقام پلیسی عنوان کرد :شاکی پرونده اظهار داشت
کــه پس از تماس و واریز پول به عنوان کمک به انجمن حمایت از حیوانات مرد
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جوان دیگر تماس شــاکی پرونده را نداده است .رئیس کالنتری  ۱۴۵ونک گفت:
ماموران با توجه به شیوه و شــگرد این کالهبرداری تحقیقات خود را آغاز کرده
و پی بردند  ۳۰نفر از شــهروندان نیز به این شیوه هدف کالهبرداری قرار گرفته
اند که تجســسهای فنی و اطالعاتی آغاز شده و در یک قرار صوری با متهم این
جوان  ۳۸ســاله دستگیر شد.سرهنگ عمادالدین افزود :متهم در همان اعترافات
ابتدایی به کالهبرداری به این شــیوه و شگرد عنوان داشت و در ادامه ماموران با
بررسی تلفن همراه متهم مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این فرد پس
از کالهبرداری افراد اقدام به مســدود کردن شماره تماس طعمه هایش میکرد
تعداد  ۶۰۰شماره تلفن مسدود شده از تلفن همراه وی به دست آمد که در تماس
با این افراد مشــخص شــد از همه آنها کالهبرداری شده است.وی بیان داشت:
ماموران کالنتری در تحقیقات تکمیلی پی بردند متهم از هر فرد بین  ۱۰۰تا ۵۰۰
هزار تومان کالهبرداری کرده و در شهرهای دیگر نیز به همین شیوه کالهبرداری
کرده است.ســرهنگ عمادالدین در پایان گفت :متهم پس از اعتراف برای ســیر
مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شــد و چنانچه افرادی به این شیوه هدف
کالهبرداری قرار گرفتهاند به کالنتری  ۱۴۵ونک مراجعه کنند.

کمین شیادان برای کالهبرداری
به بهانه دریافت فطریه

ســردار ظهیری درباره تمهیدات پلیس پایتخت برای تعطیالت عید سعید فطر
توضیحاتی داد.ســردار کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در
گفتوگو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران
جــوان ،در خصــوص تمهیدات ویژه پلیس برای تعطیالت عید ســعید فطر در
سطح پایتخت ،گفت :با عنایت به فرا رسیدن ماه شوال و عید سعید فطر ،ضمن
تبریک به روزه داران گرامی و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشــان ،شــهروندان
نســبت به پرداخت وجوهات شــرعی فطریه و کفاره باید برخی نکات را مدنظر
خود داشته باشند.وی با تأکید بر اینکه شهروندان وجوهات را از طریق سازمانها
و دســتگاههای رسمی که در این خصوص در نظر گرفته شدهاند پرداخت کنند،
افزود :افراد سودجو از روشهای مختلف در فضای مجازی و همچنین با مراجعه
حضوری به درب منازل مســکونی ،اقدام بــه دریافت وجوهات فطریه و نذورات
مردمــی میکنند که در این رابطه توصیه میکنیم شــهروندان حتما از مبادی
رســمی نسبت به پرداخت این وجوهات استفاده کنند .رئیس پلیس پیشگیری
پایتخت گفت :برخی از درگاهها برای پرداخت این وجوهات در نظر گرفته شدهاند
تا از طریق پرداخت الکترونیک ،شــهروندان نسبت به پرداخت وجوهات مربوط
به زکات و فطریه خود اقدام کنند.وی افزود :افراد سودجو درصدد این هستند تا
نســبت به ایجاد درگاههای جعلی اقدام کنند و از طرفی اطالعات حساب بانکی
و کارتهای شــهروندان را به دست آورند .به گفته سردار ظهیری شهروندان در
نظر داشــته باشند برای پرداخت وجوهات و استفاده از درگاهها ،باید از رمز پویا
اســتفاده کنند تا بتوانند از اقدامات مجرمانهای که کالهبرداران از آنها استفاده
میکنند ،جلوگیری کنند .وی افزود :با توجه به شیوع بیماری کرونا تأکید پلیس
این اســت که شهروندان برابر پروتکلهای بهداشتی از انجام سفرهای غیر ضرور
اجتناب کنند .سردار ظهیری تصریح کرد :در صورتی که شهروندان قصد مسافرت
دارند ،باید نســبت به ایمن سازی منازل خود قبل از ترک خان ه اقدامات الزم را
انجام دهند .وی افزود :شــهروندان نسبت به نگهداری از وجوهات نقد ،طالجات
و مســکوکات در داخل منازل خود پرهیز کنند و این اموال را به صندوق امانات
بانکها تحویل دهند.به گفته رئیس پلیس پیشگیری پایتخت ،شهروندان از نرده
و حفاظ آکاردئونی و دزدگیر و تا حد امکان از یک چراغ روشــن در خانههایشان
اســتفاده کنند تا منازل آنها تاریک نباشــد.وی افزود :همــکاران ما نیز همانند
سالهای گذشته نسبت به انجام ماموریتهای خود هوشیار هستند و گشتهای
محله محور پلیس در اماکن و خیابانها به صورت مرتب برقرار خواهد بود.سردار
ظهیری اظهار کرد :شــهروندان در صورت مشــاهده هر گونه مشکل و موردی،
موضوعات را به سامانه  ۱۱۰پلیس گزارش دهند تا با سرعت بیشتر به شکایاتشان
رسیدگی شود.

شناسایی پاتوق توزیع موادمخدر در تهرانسر

سرهنگ حسنوند از دستگیری توزیع کننده موادمخدر در غرب تهران خبر داد.
ســرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت :در پی تحقیقات پلیس بر روی فعالیت
ســوداگران مرگ و زیر نظر داشتن اقداماتشــان در سطح شهر ،فعالیت یکی از
پاتــوق داران موادافیونی که در غرب تهران در حال انجام اقدامات مجرمانه خود
بود ،توســط ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبــارزه با موادمخدر فاتب مورد
بررسی قرار گرفت.وی افزود :در بررسیها مشخص شد که متهم نسبت به توزیع
موادمخدر در پاتوق خود واقع در محله تهرانسر اقدام میکند.سرهنگ حسنوند
تصریح کرد :پس از اخذ نیابت قضایی ،در عملیاتی متهم اصلی پرونده دســتگیر
و در بازرســی از مخفیگاهش  ۸کیلوگرم شیشه و  ۱۶کیلو و  ۴۰۰گرم هروئین
کشف شــد.به گفته رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فاتب ،متهم برای بررسی
بیشتر پرونده به مقر پلیس منتقل شد.
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اخبار کوتاه

دستگیری کالهبردانی که خودروهای «چپی» را
به جای «سالم» میفروختند

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری سه متهم خبر داد که از طریق
ســایت دیوار اقدام به کالهبرداری  900میلیاردی در شهرستان شهریار کرده
بودند.به گزارش ایســنا ،سردار محسن خانچرلی در این باره اظهار کرد :در پی
شــکایت افرادی مبنی بر این که از آنها در سایت دیوار کالهبرداری شده است،
مأموران پلیس آگاهی بررســی موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار خود
قرار دادند.وی افزود  :در بررســی های مأموران مشــخص شد افرادی از طریق
ســایت دیوار اقدام به فروش خودروهای چپی به جای خودرو سالم میکردند و
تاکنون با فروش  30دستگاه خودرو معیوب ،مبلغ  9میلیارد ریال از شهروندان
کالهبرداری کرده اند.خانچرلی ادامه داد :ماموران پلیس آگاهی با تشکیل تیم
عملیاتی و فعالیت های اطالعاتی پس از هماهنگی قضائی مخفیگاه متهمان را
در شــهریار شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه سه تن از آنها را دستگیر و
به پلیس آگاهی انتقال دادند.فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود :متهمان
دســتگیر شده در بازجویی های تخصصی پلیس به ناچار لب به اعتراف گشوده
و به  30فقره کالهبرداری در شهرستان شهریار اعتراف کردند.براساس گزارش
ســایت پلیس ،خانچرلی در پایان با اشــاره به اینکه متهمان  9میلیارد ریال از
طریق ســایت دیوار کالهبرداری کردند ،خاطرنشــان کرد :تحقیقات همچنان
جهت دستگیری دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

واکنش پلیس به دستگیری پسر «پارکورکار»

فرمانده انتظامی پایتخت درباره بازداشــت پسر «پارکورکار» اینستاگرام گفت:
این فرد از ســوی پلیس فتای پایتخت دستگیر شــده است.سردار رحیمی در
گفتوگو با ایســنا درباره جزئیات دستگیری «پارکورکار» اینستاگرامی و اینکه
آیا او از ســوی پلیس دستگیر شده یا سایر نهادها اظهار کرد :این فرد از سوی
پلیس فتای پایتخت دستگیر شده است.وی با بیان اینکه ما با ورزش مخالفتی
نداریم گفت :ورزش پارکور نیز یکی از ورزشها خوب ،مفرح و بانشاط است؛ اما
با رفتارهای هنجارشــکنانه ،مبتذل و ناشایست ایشان و فرد همراهش مخالفیم
و قطعا پلیس و دســتگاه قضایی با این فرد و همراهش به صورت قاطع برخورد
خواهــد کرد.رئیس پلیس پایتخت افزود :در جمهوری اســامی هر فردی حق
ندارد که رفتار ناشایســت و ناصالحی را از خود بروز دهد ،ما با نوع ورزش این
افراد مخالف نیســتیم ،چون برخی اینطور برداشت میکنند که ما با نوع ورزش
مخالفیم؛ اما اصال چنین چیزی نیســت اما رفتار ضد اخالقی این دو نفر قطعا
مســتحق برخورد است.ســردار رحیمی در پایان تاکید کرد :آقایی که دستگیر
شده در بازداشت پلیس است و فرد همراهش نیز به زودی دستگیر خواهد شد.

سامانه  ۱۹۷پل ارتباطی مردم با پلیس
ســردار اشتری گفت :مرکز نظارت همگانی؛ پل ارتباطی میان مردم و پلیس در
راستای اصالح فرآیندها و ارائه خدمات مطلوب به مردم است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در نشست طرح
نوین نظارت همگانی با اشاره به شهادت شهید بارانی ،گفت :شهادت این شهید
زنده دوران را نیز تبریک و تســلیت عرض میکنم؛ وی سال  ۸۳در سیستان و
بلوچستان طی درگیری با اشرار مجروح شد و روز گذشته شهد شیرین شهادت
را نوشــید و دعوت حق را لبیک گفت.سردار اشتری با اشاره به عیادتش از این
شــهید زنده ،در دوران حیاتش ،بیان کرد :بنده واقعاً ایثارگریهای همسر این
شهید واالمقام را به چشــم دیدم و برای این بانوی مکرمه آرزوی توفیق و اجر
معنوی دارم.فرمانده نیروی انتظامی در ادامه بیان داشت :مرکز نظارت همگانی؛
پل ارتباطی میان مردم و مســئوالن ناجا (پلیس) در راستای اصالح فرآیندها و
ارائه خدمات مطلوب به مردم اســت ،البته در مواقعی هم مرجع و محلی برای
تظلــم خواهی مردم نســبت به عدم انجام خواســتههای قانونی و به حق آنان
است؛ مرکز نظارت همگانی ( )۱۹۷با وجود این شاخصهها مرجعی برای دریافت
انتقادات مردمی است ،ضمن اینکه این مرکز سازوکار صیانت از مطالبات به حق
نیروها را نیز فراهم میکند.عالیترین مقام انتظامی کشــور با اشاره به اهمیت
تحول در مرکز نظارت همگانی مطرح کرد :ایجاد تحول در این مرکز یک رویکرد
و مطالبــه در جهت افزایش رضایتمندی مردم از اقدامات پلیس است.ســردار
اشــتری اضافه کرد :مرکز نظارت همگانی باید همگام با تحقق پلیس هوشمند،
متحول شــود و در انجام وظایف خود با اســتفاده از تمام ظرفیتهای موجود
و فناوریهای نوین به هوشــمندی برســد تا در دریافت ،پردازش و رسیدگی
به انتظارات و مطالبات مردم ســرعت ببخشد.وی تاکید کرد :خروجی عملکرد
ســامانه  ۱۹۷بایستی منتج به اصالح فرآیندها و تسهیل در انجام ماموریتها و
در نهایت جلب رضایتمندی مردم شود.

غرق شدن دو قلوهای اصفهانی
در استخر آب کشاورزی

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از غرق شدن  ۲پسر بچه دو قلوی  ۳ساله
در «اســتخر آب کشاورزی» در روســتای «ابوالخیر» خبر داد.به گزارش ایلنا،
سرهنگ «محمدرضا خداودست» اظهار داشت :در پی اعالم مرکز فوریت های
پلیســی ۱۱۰مبنی بر غرق شــدن  ۲کودک خردسال در استخر آب کشاورزی
واقع در روستای «ابوالخیر» بخش بُن رود  ،بالفاصله ماموران انتظامی و عوامل
امدادی ســریعاً در محل حادثه حاضر شــدند.وی افــزود :در تحقیقات صورت
گرفته مشــخص شد  ۲کودک دوقلوی  ۳ســاله به دلیل غفلت والدین خود به
داخل استخر آب کشاوزی سقوط کرده و غرق شدند.این مقام انتظامی گفت :با
کمک مردم و نیروهای پلیس ،کودکان خردسال از آب به بیرون کشیده شدند
امــا علی رغم تالش عوامل اورژانس متاســفانه این دو کــودک جان خود را از
دست دادند.به گزارش سایت پلیس ،فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان
اینکه اجســاد کودکان برای معاینه و تعیین دقیق علت فوت به پزشکی قانونی
منتقل شد اظهار داشت :به والدینی که کودکان خردسال دارند توصیه میکنیم
هنگام حضور در کنار استخرها ،آب انبارها ،کانال های آب و رودخانه ها مواظب
فرزندان خود باشــند و از آنها غافل نشوند تا ان شاء اهلل حوادث ناگواری از این
دست را دیگر شاهد نباشیم.

غرق شدن زوج تهرانی در مکارود چالوس

فرمانــده انتظامی شهرســتان چالوس از غرق شــدن زوج تهرانــی در رودخانه
«مکارود» مرزن آباد خبر داد.به گزارش ایلنا ،سرهنگ « ذات اله رضوانی» اظهار
داشــت  :در پی کســب خبری از مرکز فوریت های پلیسی  ۱۱۰مبنی بر وقوع
حادثــه در رودخانه مکارود منطقه تفریحی الرک مــرزن آباد بالفاصله ماموران
کالنتری  ۱۳به محل اعزام شــدند.در این حادثه که عصر روز گذشــته به وقوع
پیوست ،یک زوج  ۲۲و  ۲۴ساله اهل تهران که به همراه سایر همراهان خود در
حال استراحت در حاشیه این رودخانه بودند حین شستن دست به داخل رودخانه
سقوط کردند.سرهنگ رضوانی ،خاطرنشان کرد :شدت جریان آب منجر به بردن
این افراد به نقطه ای نامعلوم شده است که تالش عوامل امدادی برای کشف جسد
آنان همچنان ادامه دارد.وی در خاتمه به مردم و مسافران توصیه کرد :با توجه به
شــدت یافتن جریان آب ،طغیان رودخانه ها و شل بودن بستر خاک های اطراف
رودخانه از بیتوته و گردش در مسیر رودخانه ها خودداری کنند.
آگهی نوبتی
به موجب ماده  11قانون ثبت اسناد و امالک و ماده  59آیین نامه قانون ثبت اشخاصی که نسبت به امالک مجهول
المالک حوزه ثبتی شهرســتان تکاب در سه ماهه چهارم ســال  1397درخواست ثبت نموده اند به شرح ذیل برای
اطالع عموم آگهی میگردد:
 -1پــاک  10308فرعی از  992فرعی از یک اصلی واقع در شهرســتان تــکاب بخش  16مراغه حوزه ثبتی تکاب
در ششــدانگ اعیانی یک باب خانه (عرصه ملک اوقاف اســت) مشاعا بالسویه که از طرف آقای عبداله برهانی فرزند
مرادعلی به شماره م  2949665128و خانم سیده لیال کاکائی فرزند سیدمحمد رسول به شماره م 2949527485
تقاضای ثبت شده است.
 -2پالک  10309فرعی از  17فرعی از یک اصلی واقع در شهرســتان تکاب بخش  16مراغه حوزه ثبتی تکاب در
ششدانگ اعیانی یک باب خانه (عرصه ملک اوقاف است) که از طرف آقای باقر ملکی تکانتپه فرزند عباسعلی به شماره
م  2949501613تقاضای ثبت شده است.
علیهذا برابر ماده  16قانون ثبت اســناد و امالک کسانی که نسبت به ثبت امالک آگهی شده اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی ظرف مهلت  90روز مقرر در قانون اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره
ثبت اسناد و امالک شهرستان تکاب تسلیم و طبق ماده  86آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترض باید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست
را از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماه به اداره ثبت تکاب تسلیم نماید در غیر اینصورت متقاضیان ثبت یا قائم
مقام قانونی آنها میتوانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم
نماید و اداره ثبت بدون توجه اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ادامه داده و ســند صادر
خواهد شد و چنانچه طبق ماده  17قانون ثبت بین متقاضی و دیگری قبل از انتشار نوبت اول آگهی نوبتی اقامه دعوی
مربوط به ملک مورد نظر در جریان رسیدگی باشد گواهی مشعر بر اقامه دعوی را از دادگاه اخذ و ظرف مدت مزبور
(90روز از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی) به اداره ثبت تسلیم نماید واال حق آنان ساقط خواهد شد تحدید حدود
امالک مذکور پس از انتشار اولین آگهی نوبتی به عمل خواهد آمد و مهلت اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاعی برابر
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا  30روز پذیرفته خواهد شد.
اقدام کننده :بایگان ثبت تکاب؛ ابوبکر حسینزاده
تاریخ انتشار نوبت اول1399/02/01 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/03/01 :
محمد طلوعی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تکاب

