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انفجا ر مرگبار تانکر سوخت در درگیری پلیس و افراد ناشناس

ن نیروی
ن مأمــورا 
ی میا 
بامدا د چهارشــنبه ،در درگیــر 
انتظامــی با افرادی ناشــناس در خرمآباد ،یک تانک ر حم 
ل
ن وظیفه به
گا ز ســیانجی منفجر شد و یکی از ســربازا 
شــهادت رسید و یکی از افســرهای نیروی انتظامی نیز به
شدت مجروح گردید.
ش «مردمســاالری آنالین» ،بــر پایهی گفتههای
به گزار 
ن لرستان ،ســردار مهدیاننسب،
ی اســتا 
فرماندهی انتظام 
ی ۱۵
ی کالنتر 
ن نیروی انتظام 
بامدا د چهارشــنبه ،مأمورا 
خرمآبــاد ،به هنگا م گشــتزنی در محلهی «درهگرم» این
ن خودروی پراید که در محوطهی
شهرستان ،به دو سرنشی 
ن «الوندیان» ایستاده بودند ،مشکوک میشوند.
پمپ بنزی 
مظنونان تا نگاهشــان به نیروی انتظامی میافتد شروع به
ی انتظامی با این
ن نیرو 
ی میا 
تیراندازی میکنند .در درگیر 
ت گا ز مایع که
ی سوخ 
افرا د ناشناس ،مهاجمان به تانک ر خال 
پ بنزین پارک شده بود تیراندازی میکنند
در محوطهی پم 
که به انفجار این تانک ر ســوخت ،آنهم با صدایی مهیب و
ن شیشههای ساختمانهای پیرامون ،میانجامد.
شکسته شد 
در این درگیری یکی از ســربازان شهید میشود و یکی از
ن ناجا نیز مجروح میگردد که به بیمارستان منتقل
افســرا 
میشود.
ی این افسر رضایتبخش
ل عموم 
در آغاز گفته شــد که حا 
ی الزم
ت درمان 
ل اقداما 
ن بیمارستان نیز در حا 
است و کارکنا 

ی لرستان،
ن فرماندهی انتظام 
برای وی هستند ،لیک جانشی 
سرهنگ سید علی میراحمدی ،که پرده از جزئیاتی تازه از
این حادثهی تیراندازی برداشــت ،گفته است که جراحات
این افسر شدید است و هماکنون در کما به سر میبرد.
ســربا ز وظیف ه نیز که در این حادثهی تلخ شــهید شــده

ن خوزستان بوده است و روشــن نیست که بر اث ر
از اســتا 
ی کو ر مهاجمان به شــهادت رسیده است یا بر اثر
تیرانداز 
انفجا ر تانک ر سوخترسانی.
ج انفجا ر تانک ر سوخت
ن محلی نیز گفتهاند که مو 
شــاهدا 
ن حال
شیشهی ســاختمانها را خرد کرده اســت و در عی 

ن یک دســتگاه خودروی سواری که
مهاجمان نیز با دزدید 
ل درگیری متواری
در صحنهی حادثه بوده اســت از محــ 
شدهاند.
ن خرمآباد ،اسد عبداللهی ،نیز برای بررسی
فرماندا ر شهرستا 
ن استان را تشکیل داده است.
ابعا د این حادثه شورای تأمی 
بالفاصله ،گروهی ویژه نیز برای رسیدگی به این درگیری و
ن این حادثه وارد صحنه شدند و توانستند
ی عامال 
دستگیر 
که در ظهر چهارشــنبه پنج عامل این حادثهی تیراندازی
ن اجتماعی
و انفجار را دســتگیر کنند .در اینبــاره ،معاو 
ی لرستان ،رضا شیراوژن ،خبر داده است
ی انتظام 
فرمانده 
ی خرمآباد شناسایی
که دو تی م مظنون به حادثهی تیرانداز 
و پنج تن دستگیر شدهاند.
ی مهاجمان از این
هنوز گزارشی رسمی از انگیزههای احتمال 
ن سیاسی
تیراندازیها و حمالت اعالم نشده است ،لیک معاو 
ی لرستان ،حبیباهلل خجستهپور ،گفته
ی اســتاندار 
و امنیت 
است که این حادثه میتواند همانن د حادثهی بند ر ماهشهر
باشــد .گفتنی اســت که بامدا د ششــ م بهمنما ه گذشته،
مهاجمانــی ناشــناس در بند ر امام خمینــی ،به خودروی
ی  ۱۳این شهرستان با کالشینکف تیراندازی
ت کالنتر 
گش 
ی آن محمدرضا رفیعینسب ،مأمو ر وظیفه،
کردند که در پ 
ن یکم ،نیز پس از انتقال
شــهید شد و اهللنظر صفری ،ستوا 
ت وارده شهید گردید.
ت جراحا 
ت شد 
به بیمارستان به عل 

کالهبرداری در پوشش نمایشگاه مبلمان در منطقه یافتآباد تهران
گــروه حوادث :ســرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور  ،معاون مبــارزه با جعل و
کالهبــرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری فردی کالهبردار خبر داد
که در پوشــش یک نمایشــگاه فروش مبل در منطقه یافت آباد و قبول سفارش
مبلمان از دهها مالباخته  ،اقدام به کالهبرداری یک میلیارد و  400میلیون تومانی
کرده است.
ســرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت  :سی
ام تیرماه سال جاری تعدادی از متقاضیان خرید مبل از یک مغازه مبل فروشی در
محدوده یافت آباد بودند ،با طرح شــکایاتی مشابه به کالنتری  161ابوذر مراجعه
کردند.
یکی از شــکات در اظهاراتش به مأموران گفت  :بهمن ماه سال گذشته با مراجعه
به بازار مبل یافت آباد  ،از مغازه مبل فروشی .. ..یک سرویس راحتی و ناهارخوری
به مبلغ  8میلیــون و  200هزار تومان خریداری کردم ؛  4میلیون تومان را نقدا
پرداخت کردم و قرار شــد تا  10الی  15روزه مبل های ســفارش داده شــده را
تحویل گرفته و مابقی پول مبل ها را در زمان تحویل تسویه حساب کنم اما پس
از گذشت حدودا دو هفته صاحب مغازه با من تماس گرفت و بر خالف قرار قبلی
از مــن خواهش کرد کــه مابقی پول مبل ها را واریز کنــم و من نیز تمامی پول
مبل ها را تســویه کردم ؛ پس از واریز کامل پول قرار شد تا طی چند روز مبل ها
آماده شــود اما هر بار صاحب مغازه مبل فروشی به بهانه ای واهی چند روز مهلت
مــی گرفت تا اینکه دیگر جوابگوی تماس های من نبود تا اینکه در زمان مراجعه
حضوری به مغازه مبل فروشــی متوجه شدم مغازه تخلیه شده است .با تشکیل
پرونده مقدماتی با موضوع «کالهبرداری» و طی هماهنگی با شعبه نهم بازپرسی
دادسرای ناحیه  18تهران  ،پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی با انجام
تحقیقات میدانی و بررسی اظهارات مالباختگان اطالع پیدا کردند که صاحب مغازه
مبل فروشــی در حقیقت مالک آن نیست و مدتی پیش در یکی از پاساژهای بازار
مبل در منطقه یافت آباد اقدام به اجاره مغازه کرده و در ادامه با قرار دادن تعدادی
مبل لوکس و زیبا اقدام به جذب مشتری کرده است.

در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم پرونده با تبلیغات گسترده ای که
در محل نمایشگاه خود انجام داده  ،مدعی شده بود که اجناس خود را به کیفیت
عالــی  ،با  30تا  50درصد بهای کمتر از قیمت روز بازار و در مدت ده تا بیســت
روز کاری به مشــتریان خود تحویل خواهد داد ؛ به این شیوه و شگرد این شخص
توانســته بود از بیش از  30نفر مبالغ مختلفی از  5تا  20میلیون تومان به عنوان
بیعانه تحویل گرفته و پس از مدتی بدون تحویل دادن سفارشات و تخلیه ناگهانی
مغــازه از محل متواری شــود .یکی از مالباختــگان در اظهاراتش به کارآگاهان
گفــت  :در بازار مبل بعد از مدت طوالنی گشــتن و دیدن مغازه های مختلف به
نمایشگاه مبلی رسیدم که با توجه به قیمت بسیار مناسب درج شده بر روی مبل
های نمایشگاه  ،بالفاصله ســفارش یک دست مبل دادم و برای خرید مبل هایی
که انتخاب کرده بودم مبلغ  6میلیون تومان کارت کشــیدم ؛ قرار بود که مبل ها
 30روزه آماده شــود اما بعد از آن هر بار که تماس می گرفتم  ،صاحب مغازه به
بهانه ای عنوان می کرد که مبل ها آماده نیســت تا اینکه بعد از مدتی هیچ کس
جوابگــوی تماس های من نبود تا اینکــه با مراجعه به محل متوجه تخلیه مغازه
شــدم .مالباخته ای دیگر نیز که برای تهیه جهیزیه دخترش یک سرویس مبل و
میز ناهارخوری سفارش داده بود نیز در اظهاراتش عنوان کرد که مبلغ  17میلیون
تومان پول را طی دو نوبت واریز کرده و قرار بر آن بود تا طی یک هفته ســفارش
خود را تحویل بگیرد که هرگز این اتفاق نیفتاد.
در ادامه رسیدگی به پرونده  ،کارآگاهان اقدام به شناسایی محل سکونت متهم به
نام سعید .ع (  40ساله ) در غرب تهران کرده اما در تحقیقات میدانی مشخص شد
که متهم همزمان با تخلیه نمایشــگاه مبل فروشی استیجاری  ،از محل سکونتش
متواری شده است .اقدامات پلیسی جهت شناسایی مخفیگاه متهم ادامه پیدا کرد
تا نهایتا آخرین مخفیگاه سعید .ع در منطقه جنت آباد شناسایی  ،کارآگاهان اداره
چهاردهم با اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش اقدام به دستگیری وی کردند.
ســرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پــور در ادامه این خبر گفــت  :متهم در همان
تحقیقات اولیه صراحتا به کالهبرداری از دهها نفر اعتراف کرد ؛ وی در اعترافاتش
به کارآگاهان عنوان کرد  :از اواخر سال گذشته  ،با تبلیغات گسترده و طرح شرایط
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افقی:
 - 1از دانشمندان بنام ایران متولد
 363هـــ .ق و از شــخصیتهای
بزرگ علمی جهان -تنگه جزیرهای
در جنوب کشور
 -2شمردن -لقب سالطین مغول-
امرود
 -3از حروف الفبای یونانی -همراه
دعوت نشده مهمان -کلمه تحسین
 -4جمع صنعت -گوشــه نشین و
بدور از جامعــه -خلقی میان جن
و انس
 -5جزایر پراکنــده اقیانوس کبیر
در مشرق اســترالیا را میگویند-
آخرین پادشاه ایران باستان
 -6از شــهرهای اســتان گیالن-
درنده خو -قسمتی از پا
 -7دریا -شعبهای از مسیحیت که
در جنوب لبنان رایج اســت -انبار
غله
 -8واژه معــادل پرژکتور به معنی
دستگاه نمایش فیلم برپرده مصوب
فرهنگستان زبان پارسی -بیماری
دیگر آزاری
 -9نشــانهها ،جمــات قرآنی -از
کشــورهای حوزه آمریکای شمالی
و مرکزی -حرف ندا
 -10گیاه کوپــه و کوتاه قد -دارا
تکرار حرف
نیست -کاشف قانون جاذبه
 -11منســوب ،متعلق -نقبهایی که مسیحیان در زیر زمین میزدند تا بدور از  -13بو -نوعی روغن برای روغن کاری قطعات در صنعت -فراخ و جادار
 -14دریاچهای آب شــور در اردن -از بناهای مشــهور آتــن که از روی قصر
ستم رومیان به عبادت مشغول باشند
 -12پارهای از هر چیز -خباز -تخم انواع سگ ماهی که یک ماده غذایی لذیذ خشایارشا نسخه برداری شده است
 -15از کشورهای اقیانوسیه -سیستم عامل رایانههای لوحی.
و گرانقیمت در اروپا است
 -13شهری در جنوب فرانســه که به مدت یک قرن پایتخت این کشور بود-
پادشاه نیمه افسانهای انگلستان که قبایل بریتانیا را
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با هم متحد کرد -دشمن
 -14آفریدن ،به وجود آوردن -سوار -حرف ندا
 -15حاکم ،فرمانروا -خوش طالع ،بلند پرواز.
عمودی:
 - 1شاعره بنام ایرانی -غالم ایرانی و قاتل خلیفه دوم
 -2آگاه باش -سالن برگزاری سخنرانی و کنفرانس
 -3عقب ،پشت سر -عابد دیرنشین -دوازده ماه
 -4ذبح کردن گوســفند برای کودک -نشانهها -از
شاعران قرن  6هـ .ق که در ابتدا مداح شاهان بود اما
بعد از این کار توبه کرد و به عرفان روی آورد
 -5سخنان بیهوده -جمع نتیجه ،ماحصلها
 -6پیدا کردن -مسیر حرکت قطار -مایع حیات به
زبان سانسکریت
 -7پیــرو مذهب اهل ســنت -ســاخت و پاخت-
سرزمین
 -8تکیه دادن -آفریدگار
 -9سنگ قیمتی انگشتری -رودی در کشور آمریکا-
برای تو
 -10خاندان -امان و مهلت -برادران
 -11در کنار پرورش از وظایف یکی از وزارتخانههای
کشور است -نوعی شیرینی
 -12مجمع الجزایری متعلق به انگلیس و در شمال
این کشــور -بخش مراقبتهای ویژه بیماران قلبی-

مناسب برای فروش مبلمان و . ..افراد را به خرید مبل از مغازه ام تشویق می کردم
؛ به این شیوه و شگرد و به بهانه ی بیعانه از افراد مبالغ میلیونی دریافت می کردم
و هر بار زمان دیگری را برای تحویل دادن مبلمان وعده می کردم تا نهایتا با تخلیه
مغازه از محل متواری شدم.
ســرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور  ،معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهــی تهــران بزرگ  ،با اعالم این خبر گفت  :با دســتگیری متهــم و در ادامه
رســیدگی به این پرونده بیش از  40مالباخته شناســایی و برابر اسناد و مدارک
این تعداد از شکات تاکنون ارزش مالی این پرونده به یک میلیارد و  400میلیون
تومان رســیده اســت که احتمال افزایش تعداد شــکات و مالباختگان و در ادامه
افزایش ارزش مالی پرونده کماکان وجود دارد ؛ لذا از کلیه شــکات و مالباختگانی
که بدین شیوه و شــگرد مورد کالهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت
شناسایی متهم و پیگیری شــکایات خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ در خیابان وحدت اســامی و یا شعبه نهم بازپرسی دادسرای ناحیه
 18تهران مراجعه کنند.

خواستگاری فریبکارانه برای اجرای نقشه شوم

گروه حوادث :پســر فریبکار پس از شناســایی طعمهاش در کانال همدم یابی با
همدستی یکی از دوستانش برای رسیدن به نقشه شوم خود شروع به تهدید دختر
تهرانی کرد.ســرهنگ تورج کاظمی ،رییس پلیس فتا تهران با اعالم این خبر گفت:
چندی قبل دختر جوانی با حضور در اداره پلیس فتا تهران از مزاحمت و تهدیدهای
خواستگار کینهجو خبر داد.وی افزود :دختر جوان ادعا کرد در شبکه اجتماعی تلگرام
و در یکی از کانالهای همدم یاب با پسر  29سالهای به نام رسول آشنا شدم و پس
از مدتی گفتگو در شبکه تلگرامی و آشنا شدن بیشتر قرار به مالقات حضوری در یک
رستوران گذاشتیم.پس از اولین دیدار چند قرار دیگر برای شناختن بیشتر همدیگر
در محلهای تفریحی و دیدنی رفتیم و پس از مدتی وقتی شــرایط پســر جوان را
بررســی کردم با توجه به اینکه تفاهم زیادی در مسائل با هم نداشتیم جواب منفی
بــه او دادم.رییس پلیس فتا تهران گفت :ماموران در ادامه پیبردند که پســر جوان
وقتی در برابر جواب منفی قرار میگیرد عکسهای دختر جوان که در رســتوران و
کافیشــاپ و محلهای دیدنی با هم بودند را برای دختر جوان ارســال میکند و با
تهدیدهایش شروع به ادامه دوستی و درخواست رابطه شوم و پول میکند.سرهنگ
تورج کاظمی ادامه داد :خواستگار کینهجو در ادامه با تهدیدهایش ادعا میکند اگر
دختر  26ســاله درخواستش را اجرا نکند اقدام به انتشار تصاویر وی در شبکههای
مجــازی میکند.رییس پلیــس فتا تهران گفت :بدین ترتیب مامــوران با توجه به
اطالعات و مدارک پلیسی خیلی زود اقدامات فنی را آغاز کردند و موفق به دستگیری
خواســتگار کینهجو شدند که در این مرحله پسر جوان ادعا کرد به خاطر خصومت
و اینکه پس از یک مدت دوستی ،دختر جوان جواب منفی به خواستگاریاش داده
تصمیم به انتقامگیری گرفته است.وی افزود :تیم پلیسی در ادامه همدست خواستگار
کینهجو را که به صورت پنهانی اقدام به عکسبرداری و فیلمبرداری از دختر جوان و
پسر خواستگار کرده بود را دستگیر کردند و متهمان و دختر جوان برای سیر مراحل
قانونی در اختیار مقام قضایی در دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای قرار گرفتند.

انهدام بیش از  ۱۳۰باند سرقت منزل در تهران بزرگ

گروه حوادث :ســردار علیرضا لطفی  ،رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم
خبر انهدام بیش از  ۱۳۰باند سرقت منزل در طول سال  ۱۳۹۷گفت  :با اقدامات
ویژه پلیســی و کنترل مجرمین سابقه دار  ،از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از
 ۱۳۰باند حرفه ای فعال در ســرقت منزل در شهر تهران منهدم و اعضای آنها در
تهران و ســایر شهرستان ها دستگیر شــدند که در مقایسه با سال گذشته شاهد
افزایش  ۲۲درصدی در انهدام باندهای سرقت منزل هستیم .رئیس پلیس آگاهی
تهران بزرگ با اشــاره به افزایش ســرقت از منازل در سال جاری ،گفت :علت این
افزایش ،نگهداری وجوهات نقد و اموال با ارزش از سوی برخی شهروندان در منازل
است.سردار لطفی گفت :با انهدام  130باند سرقت منزل در تهران ،بیش از ۵۷۰۰
محل ســرقت شناســایی و مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه به صاحبان آنها
بازتحویل گردیده است.
گواهی حصر وراثت

یادداشت

ریشه جرایم مجازی  ،اعتماد حقیقی است
*سرهنگ بابک نمک شناس

این روزها ،بخشــی از زندگی ما به فضای مجازی گره خورده اســت .تقریبا غیر
ممکن اســت که ما برای انجام برخی امور روزانه از امکاناتی که این فضا برای ما
مهیا کرده است ،اســتفاده نکنیم؛ این امور شامل طیف گستردهای از معامالت
و ارتباطات اســت که عامل اصلی انجام این تعامالت و مراودات اعتماد اســت.
اعتماد در فضای مجازی ،به دلیل ساختار متفاوت این فضا نسبت به دنیای واقعی
بسیار دشوار است .در این فضا افراد با هویت مجازی ،در موقعیتی مجازی ،دارای
مراودات متفاوتی هستند .این فضا ،آزادیهایی از جمله امکان انتخاب مولفه های
تاثیرگذار در هویت مجازی را برای کاربرانش فراهم می کند که در برخی موارد
هویت مجازی فرد با هویت حقیقی آن دارای تفاوتهای اساسی میباشد .افراد به
دالیل گوناگون میتوانند جنسیت ،اسم ،موقعیت و خصوصیات متفاوت دیگری
برای خود انتخاب کنند و روابط خود را بر اساس این مشخصات جدید در فضای
مجــازی آغاز کنند .برخی از افراد با نیت شــیطانی و اســتفاده از این ویژگی با
جعل هویت اقدام به کالهبرداری و بعضا جنایتهای گوناگون میکنند.شیادان با
سوءاســتفاده از ناآگاهی مردم و عدم تسلط آنها بر مهارتهای الزم ،به بهانههای
مختلف به اطالعات پرداخت حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کرده و موجودی
حساب قربانیان خود را به حساب دیگری منتقل می کنند ،این شیادان با مهارت
باالی خود می توانند عالوه بر عموم مردم ،اقشار تحصیل کرده جامعه را هم فریب
داده و اطالعات حساب بانکی آنها را بدست بیاورند .این شیادان تحت عناوین و
روشهای گوناگون با اســتفاده از تماس تلفنی ،پیامک ،شبکههای اجتماعی و
سایتهای اینترنتی اقدام به کالهبرداری میکنند.نکاتی که شهروندان باید رعایت
کننــد تا طعمه کالهبرداران در فضای مجازی واقع نشــوند را می توان اینگونه
بیــان کرد :کالهبرداران تلفنی با جعل عنوانی فریبنده ،از طریق تماس تلفنی با
مالباختگان ارتباط برقرار میکنند و پس از جلب اعتماد ،با استفاده از شگردهای
ت تاثیر قرار دادن فرد مورد نظر آنها را روانه دستگاه خودپرداز
روانی خاصی با تح 
( )ATMمیکنند و پس از اجرای عملیات به ظاهر پیچیده حساب بانکی قربانی
خود را خالی میکنند .این در حالیست که پلیس بارها به شهروندان اعالم کرده
است که بابت واریز پول به حساب افراد هیچ نیازی به مراجعه حضوری صاحب آن
حساب به دستگاه خودپرداز نیست.ترفند دیگر کالهبرداران ارسال پیامک است
که معموال در این پیامک شماره کارت عابربانک وجود دارد و تحت عناوین مختلف
درخواست انتقال پول به حسابی را دارند که امکان دارد مالباخته بدون توجه به
شماره ارسال کننده پیامک ،اشــتباها مبلغی را برای کالهبردار واریز کنند .اگر
منتظر دریافت شماره کارت یا حساب بانکی برای انتقال پول هستید قبل از انجام
عملیات انتقال حتما شماره ارسال کننده پیامک را شناسایی کنید و درخواست
انتقال پول از شــمارههای ناشناس را نادیده بگیرید.در روش سوم کالهبرداران با
پیشنهاد قیمت ارزانتر برای خدمات و کاالها ،سعی می کنند مالباختگان را فریب
دهند و به اطالعات حســاب بانکی آنها دسترسی پیدا کنند یا در قبال دریافت
پول ،خدمات و کاالیی ارائه نمیکنند .پلیس توصیه میکند دربرخورد با چنین
تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی به هیچ عنوان به افراد ناشناس اعتماد نکنید و
شهروندان برای انجام معامالت از سایتهای خدماتی و فروشگاهی معتبر دارای
«نماد اعتماد الکترونیکی» استفاده کنند.برخی مجرمان از سایتهای اینترنتی
انتشار آگهی برای فروش اموال دزدی استفاده میکنند که حتی خرید این اموال
از نظر قانون جرم تلقی شــده و مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد .از سوی دیگر
بعضی اجناس آگهی شــده در این سایتها تقلبی بوده و ممکن است تشخیص
تفاوت اجناس اصلی از تقلبی نیاز به کارشــناس داشته باشد .سعی کنید از تنها
حاضر شــدن در این معامالت بپرهیزید و همراه خود کارشناس یا همراه داشته
باشید و با هوشیاری کامل محل مالقات را انتخاب کنید.با آموزش مهارتهای الزم
در سنین کودکی و مدارس کشور و رعایت نکات ساده اما مهم میتوان از بسیاری
جرایم فضای مجازی پیشگیری کرد.
* رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
اخبار کوتاه

دستگیری شاگرد مکانیکی به اتهام زورگیری
گروه حوادث :رئیس کالنتری  150تهرانســر خبر از بازداشت سارق به عنف
در این محدوده خبر داد.سرپرســت کالنتری ذبیح اهلل امیری در تشــریح این
خبر بیان داشت :طی گزارشات واصله در  10روز گذشته ،دو مورد به ماموران
گزارش شــده بود که در این موارد ،آقایی پژو ســوار که پالک خودرویش را با
استفاده از کاغذ پوشانده بود به بهانه پرسیدن آدرس ،از خودرو پیاده شده و از
عابران پیاده سرقت کرده بود.وی بیان داشت :حتی در یکی از این موارد عابری
که در برابر سرقت مقاومت کرده از ناحیه این آقا با استفاده از سالح سرد قمه
مورد تهدید قرار گرفته و گوشــی اش به سرقت رفته بود که در ادامه با توجه
به حساسیت موضوع سریعا تیم عملیات کالنتری برای شناسایی و دستگیری
متهم وارد عمل شدند و تحقیقات ویژه ای را در این زمینه کلید زدند.وی ادامه
داد :خیلی زود ،ســارق مورد شناسایی ماموران قرار گرفت و مشخص شد وی
شــاگرد یک مکانیک سیار می باشد که در محدوده بزرگراه آزادگان با کانکس
به تعمیر خودروهای گذری می پرداخته است و چند سالی بود که این مکانیک
سیار با حضور در حاشیه بزرگراه آزادگان توانسته بود اعتماد خودروهای گذری
را جلب کند .وی ابراز داشــت :در ادامه ،متهم  27ساله پرونده دستگیر شد و
صراحتا به ارتکاب سرقت ها اعتراف کرد.

كشف  80هزار عدد قرص ترامادول

گروه حوادث :ســرکالنتر هفتم از كشف  50بســته پالستیکی داروی قاچاق
حاوی  80هزار عدد ترامادول خبر داد .سرهنگ « دوست علی جلیلیان» اظهار
داشــت :در راستاي تداوم اجراي طرح تشــديد مبارزه با قاچاق كاال و به دنبال
دريافت گــزارش هاي مردمي مبني بر جابجائی کاالی قاچاق در پایانه جنوب،
بررسي موضوع در دستور كار مأموران کالنتری  208پایانه قرار گرفت.سرکالنتر
هفتم پلیس پایتخت ،بیان داشــت :برای شناسایی و دستگیری عامالن قاچاق،
تعداد گشت های انتظامی هدفمند در طول شبانه روز افزایش داده شد تا اینکه
ماموران کالنتری پایانه جنوب روز سه شنبه هنگام گشت زنی به محموله چرخ
دستی فردی که لباس محلی بر تن داشت مکشوک شدند.وی با اشاره به اینکه
ماموران فرد مظنون را تحت بازجوئی قرار دادند ،گفت :متهم که پاسخ درستی
به ســواالت پلیسی نمی داد کاالی وی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد
که محموله وی شامل  50بسته پالستکی می باشد ،حاوی قرض های ترامادول
قاچاق بدون مجوزهای گمرکی اســت .در این رابطه یک قاچاقچی دســتگیر و
تعداد  80هزار عدد قرض ترامادول کشف شد.

کشف یک میلیارد و  200میلیون کاالی قاچاق

گروه حوادث :فرمانده گشــت انتظامي قرارگاه جنوب يگان امداد از کشف کاالی
قاچــاق به ارزش یک میلیــارد و  200میلیون ریال خبر داد .ســرهنگ «علیرضا
عجمی» اظهار داشــت :با کنترل تردد خودروهای عبوری محورهای مواصالتی به
شهر تهران ،ماموران قرارگاه جنوب گشت انتظامي يگان امداد پایتخت موفق شدند
 2خودرو حمل بار کاالی قاچاق را در محورهای مواصالتی به شهر تهران شناسایی
و توقیف کنند.
برگ اجرائيه

آقای حمید نوروزی زاده فرزند غریبعلی دارای شناســنامه شماره  547به شرح داخواست به کالسه 2/971046/97از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غریبعلی نوریزاده فرزند امامقلی به شناسنامه
 429در تاریخ  97/10/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر پسر متوفی
 -2سعید نوریزاده فرزند غریبعلی شماره شناسنامه  3517صادره از گچساران پسر متوفی
 -3جانی پسانیده فرزند غالم شماره شناسنامه  194صادره از بهبهان همسر متوفی
 -4مارال چنگی فرد فرزند غریبعلی شماره شناسنامه  545صادره از ممسنی دختر متوفی
 -5رویا نوریزاده فرزند غریبعلی شماره شناسنامه  4260072056صادره از گچساران دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
/97/706مالف
شورای حل اختالف شماره  2گچساران

مشخصات محكوم له
نام :صابر نام خانوادگي :عرضعلیلو نشــاني محل اقامت :خوی -میدان امام حســین اول بلوار امام حســین لوازم
خانگی دریا
مشخصات محكوم عليه
نام :مرتضی نام خانوادگي :نصراله زاده آجایی نام پدر :جعفرصادق شــغل :آزاد نشــاني محل اقامت :خوی -بلوار
مطهری کوی قنبری پ16
محكوم به
به موجب دادنامه شــماره  933مورخ  96/11/29شورا شعبه نهم كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجديدنظر
اســتان قطعيت حاصل كرده است  .محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  18/000/000ریال بابت اصل خواسته
و هزینه دادرســی  275000ريال و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ رســید چک الی یوم الوصول در حق محکوم له
میباشد ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد.
فرهاد پور -شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

برگ اجرائيه

آگهی فقدان سند مالکیت 21/3649
چون آقای مجید قنادان فرزند جواد به استناد یک برگ استشهاد محلی که به امضای شهود و گواهی دفترخانه  6دوگنبدان

رســیده اســت که سند مالکیت ششدانگ یک باب مغازه به پالک  3649فرعی از  21اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج

دوگنبدان که مورد ثبت ذیل ثبت  17896دفتر  146صفحه  108به نام مجید قنادان صادر و تسلیم گردیده است.

لذا مراتب به استناد ماده  120آئییننامه قانون ثبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا

وجود معامله سند مالکیت  300529میباشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند

مورد معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن

واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
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حسین قائدگیوی

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان گچساران

مشخصات محكوم له
نام  :صابر نام خانوادگي :عرضعلیلو نشــاني محل اقامت :خوی -میدان امام حســین اول بلوار امام حســین لوازم
خانگی دریا
مشخصات محكوم عليه
نام :علی نام خانوادگي :صبری شغل :آزاد نشاني محل اقامت :خوی -تخته پل -مدرسه سلمانزاده
محكوم به
به موجب دادنامه شماره  896/96مورخ  96/11/29شورای حل اختالف شعبه نهم كه وفق دادنامه شماره شعبه
دادگاه تجديدنظر استان قطعيت حاصل كرده است  .محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000
میلیون ریال از بابت اصل خواســته و مبلغ  550/000هزار ريال هزینه دادرســی و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ
تقدیم دادخواست در حق خواهان پرداخت نمایند ضمنا نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد .
فرهاد پور -شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

