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{اجتماعی}

چهارشنبه  25اردیبهشت 1398

خبر

شناسایی  ۲۱۷۵فقره سایت قمار
در کشور

بخش اجتماعی -رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم
سایبری پلیس فتا از شناسایی  ۲۱۷۵فقره سایت قمار در
کشور خبر داد .سرهنگ علی نیکنفس (رئیس مرکز تشخیص
و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا) در گفتوگو با ایلنا با
ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات پلیس فتا ناجا درباره مقابله با
سایتهای شرطبندی گفت :در خصوص سایتهای قمار اینترنتی
اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا ناجا و واحدهای متناظر
استانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شناسایی سایتهای قمار نسبت به سال قبل
گردانندگان
بیش از  ۶برابر رشد داشته است ،ادامه داد :در سال97
ِ
 ۲۱۷۵فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد  ۱۲۴۱فقره پرونده با
گردش مالی بیش از  ۲۰هزار میلیارد ریال برای این تارنماهای قمار
تشکیل شده است که در نتیجه منجر به مسدودی حدود ۷۸۰
میلیارد ریال و کاهش فعالیتهای این قبیل سایتها شده است.
با توجه به افزایش فعالیت مربوط به سایتهای قمار و شرطبندی
باید به صورت ریشهای برخورد با این سایتها صورت بگیرد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا
درباره برخورد با خرید و فروش موادمخدر در فضای مجازی نیز
تصریح کرد :در خصوص موضوعاتی نظیر تبلیغ و فروش مواد مخدر
در فضای مجازی نیز طرحهای اجرایی و عملیاتی به صورت سالیانه
در کشور برگزار و نتایج حاصله به پلیس مبارزه با مواد مخدر
ارسال میشود.
سرهنگ نیکنفس همچنین درباره برخورد با تورهای مسافرتی
که اقدام به کالهبرداری میکنند ،توضیح داد :در خصوص تورهای
مسافرتی ،شاهد پروندههای مختلفی در کشور پیرامون راهاندازی
سایت جعلی به منظور فروش بلیت ،رزرو هتل و اماکن گردشگری
بودهایم که الزم است شهروندان به این موضوع توجه داشته و حتما
از سایتهای مطمئن اقدام به خرید و رزرو خدمات کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا یه غیر از عملیات پانجیا عملیات
مشترک دیگری با پلیس بینالمللی داشتهاید؟ خاطرنشان کرد :به
غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بینالملل
برگزار نشده است .عملیات پانجیا ( )PANGEAبا هدف مبارزه با
داروهای غیرمجاز ،تقلبی و تبلیغات غیرقانونی در راستای داروهای
بدون پروانه به صورت سالیانه از سال  ۲۰۰۸میالدی با حضور در
سراسر جهان با هماهنگی سازمان اینترپل آغاز شد که تاکنون ۱۱
مرحله از این عملیات انجام شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه
داد :اولین حضور ایران در این عملیات مشترک در پانجیا  ۵در سال
 ۲۰۱۱میالدی پس از افتتاح رسمی پلیس فتا بوده است و از آن
پس نیز ایران حضور متوالی در این عملیات داشته است.
سرهنگ نیکنفس با اشاره به اهداف و محورهای این عملیات
خاطرنشان کرد :افزایش آگاهی عمومی از خطرات رو به رشد
ناشی از به دست آوردن دارو از وبسایتهای غیرقانونی،
کشف محصوالت تقلبی ،غیرقانونی و جمعآوری آنها از بازار،
مسدودکردن وبسایتها و فعالیتهای تجاری غیرقانونی،
شناسایی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان محصوالت دارویی تقلبی
و غیرقانونی و همچنین شناسایی شبکههای جنایی حمایتکننده
از آنها از اهداف عملیات پانچیا بود.
وی ادامه داد :همچنین پیگیری افراد مسئول در صورت لزوم
و کشف اموال آنها و ارتقاء سطح همکاری میان ادارات ملی و
بینالمللی به منظور مبارزه با تجارت غیرمجاز محصوالت دارویی
غیرقانونی و تقلبی از دیگر محورهای این عملیات بود.

سال نوزدهم /شماره 5202

فرار زن جوان از خانه به دلیل ناامیدی از زندگی

بخش اجتماعی -رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت ،با اشاره به
حل یک پرونده فقدانی در شرق تهران ،گفت :در این پرونده یک زن مطلقه
به خاطر اختالفهای خانوادگی از خانه پدری فرار کرده بود که با تالش
کارآگاهان به کانون خانواده بازگشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ کارآگاه «مرتضی
نثاری»به تشریح این خبر پرداخت و گفت :اواسط فروردین ماه
امسال ،یکی از شهروندان به کالنتری  ۱۲۷نارمک مراجعه کرد
و با حضور در دایره قضایی این کالنتری اظهار داشت که دختر
 ۲۰ساله اش به نام (فرناز) صبح روز گذشته از خانه خارج شده و
تا کنون بازنگشته و این در حالی است که نه تلفن همراه خود را
پاسخ میدهد و نه پاسخ پیامک هایشان را میدهد.
این مقام انتظامی عنوان داشت :با توجه به حساسیت موضوع،
پرونده تحت عنوان فقدانی ،از کالنتری به پایگاه چهارم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و تیمی از کارآگاهان پایگاه چهارم
پلیس پایتخت ،به بررسی موضوع پرداختند.
وی افزود :با حضور شاکی در پلیس آگاهی ،تحقیقات اولیه از وی
آغاز شد و این شهروند در اظهاراتش به کارآگاهان گفت که چند
ماه است با دختر که به تازگی از همسرش جدا شده و در منزل
آنها زندگی میکند و این مساله به اختالف میان ما و او منجر
شده و این اختالف هر روز بیشتر میشد تا این که در هجدهمین
روز نوروز امسال ،دخترش پس از یک مشاجره طوالنی ،از خانه
خارج شده و پس از آن دیگر نه به تماسها و نه به پیامک هایشان
پاسخ نداده است .سرهنگ نثاری ،تصریح کرد :با اظهارات این پدر ،تحقیقات
پیرامون وضعیت خانوادگی زن مفقود شده و همچنین زندگی قبلی اش ،با
احضار همسر پیشین این زن ،آغاز شد و همسر سابق این زن که قادر نام
داشت ،در برابر کارآگاهان اظهار داشت که  ۲سال پیش با فرناز ازدواج کرده،
اما از همان روزهای اول با هم اختالف و دعوا داشتیم و فرناز همیشه به دنبال

زندگی مجلل بود ،اما من کارگر ساده ام و توانایی انجام کارهایی که از من
میخواست نداشتم ،در نهایت این مساله هم به طالق بین ما منجر شد.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت ،بیان داشت :با اظهارات والدین و

همسر قبلی مفقودی ،سرنخهای جدیدی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت و
این مساله در تحقیقات بعدی نیز مشخص شد که فرناز ،در یک دوره کوتاه
پس از جدایی به عنوان کارگر در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بوده
که در همان زمان با یکی از همکارانش تماسهای تلفنی و ارتباط پیامکی
داشته است ،که این مساله کارآگاهان را به این همکار رساند و تحقیقات از وی

خودکشی دختر جوان بعد از آزار و اذیت

بخش اجتماعی -علیرضا به من گفت قصد دارد تا مرا به خانوادهاش معرفی
کند و مرا به منزلشان در محدوده فلکه دوم صادقیه برد ،من به علیرضا اعتماد
کامل داشتم؛ حین ورود به خانه متوجه شدم او به دروغ مرا به داخل خانه
کشانده ،قصد داشتم از خانه خارج شوم اما ...
به گزارش خبرآنالین ،مدتی قبل پروندهای از شعبه ششم دادگاه کیفری یک
تهران به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد مبنی بر اینکه
دختر خانم جوانی حدودا ً  ۲۰ساله توسط جوانی به نام علیرضا (متولد )۱۳۷۱
مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
با حضور والدین مریم در اداره شانزدهم ،کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ اطالع پیدا کردند که مریم با تهیه نوشیدنی مسموم
اقدام به خودکشی کرده که خوشبختانه با انتقال سریع به بیمارستان و انجام
اقدامات درمانی از مرگ نجات پیدا کرده و در حال حاضر در حال تکمیل
اقدامات درمانی است لذا کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
برای انجام تحقیقات به بیمارستان اعزام شدند.
مریم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :بهمن  ۹۷از طریق فضای مجازی با
علیرضا آشنا شدم ،ابتدا ارتباط ما در حد چند پیام کوتاه بود تا اینکه این
ارتباط هر روز بیشتر و بیشتر شد تا نهایتاً برای نخستین بار داخل پارک با
یکدیگر مالقات کردیم.
وی افزود :مدتی از آشنایی من و علیرضا گذشت و من در طی این مدت عالقه

شدیدی به علیرضا پیدا کرده بودم تا اینکه یک روز علیرضا مدعی قصد خود
برای ازدواج با من شد و به من پیشنهاد ازدواج داد و من نیز بالفاصله پیشنهاد
او را قبول کردم.

مریم در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت :علیرضا به من گفت قصد دارد
تا مرا به خانودهاش معرفی کند و [به این ترفند و حیله] مرا به منزلشان در

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
اداره کل پزشکی قانونی استان گیالن

اداره کل پزشکی قانونی استان گیالن درنظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی خود را در
سال  1398براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )WWW.SETADIRAN.IRانجام و
به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید شماره مناقصه مذکور2098004905000001 :
میباشد و سایر اطالعات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوقالذکر اعالم شده است
ضمنا هزینه دو نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان گیالن

آگهی مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت صنعتی تولیدی
ماشینآالت یخساز قدس (با مسئولیت محدود)
به شماره ثبت  1830و شناسه ملی 10720146063

جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت ساعت ده صبح روز شنبه  1398/3/11در محل شرکت
تشکیل میشود .لذا بدینوسیله از اعضاء محترم درخواست میشود در این جلسه حضور بههم رسانند.
دستور جلسه
 اتخاذ تصمیم درباره واگذاری قسمتی از سهام آقای اسماعیل قدسخواه دریائی به سایرینهیات مدیره شرکت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره  98/02/02 - 139860318004000515هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار ،تصرفات اسفندیار رضائی چمبلی
فرزند ولی در:
 -1ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت
 183/61مترمربع به شماره پالک فرعی  2046مجزی از  422واقع در
کلورز سنگ اصلی  19بخش  20گیالن.
به آدرس واقع در رستم آباد – جنب هالل احمر – خیابان  31خرداد

نیز آغاز شد .وی افزود :این فرد که وحید نام داشت ،در تحقیقات انجام شده
این فرد نیز به کارآگاهان گفت که در مدتی که فرناز با وی همکار بوده مدام
از زندگی اش شکایت میکرد و گله داشت که چرا زندگی اش مرفه نیست
و زندگی مثل افراد پولدار ندارد و همیشه دلش میخواست زندگی
مرفهای داشته باشد و برای همین هرازگاهی با من صحبت میکرد و
من به حرفای او گوش میدادم ،تا این که در تاریخ  ۲۰فروردین ماه
امسال ،با تلفن من تماس گرفت و گفت که به خاطر اختالف با خانواده
اش از خانه فرار کرده و قصد خودکشی دارد.
سرهنگ نثاری بیان داشت :وحید در ادامه توضیحات خود گفت که با
شنیدن این جمله که فرناز قصد خودکشی دارد ،با وی در یک پارک
قرار گذاشته و پس از چند ساعت گفتگو موفق شده او را از خودکشی
منصرف کند و برای این که شبها جایی برای خواب داشته باشد او
را راضی کرده که به خانه یکی از دوستانش در اسالمشهر برود و در
این مدت نیز هر از گاهی با او دیدار داشته و با هم گفتگو میکردند.
این مقام انتظامی ،ادامه داد :با به دست آمدن آدرس دوست فرناز که
ثریا نام داشت ،در تاریخ  ۱۲اردیبهشت ماه امسال تیمی از کارآگاهان
به اسالمشهر اعزام شده و فرناز را به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران
بزرگ منتقل کردند که این زن نیز در تحقیقات انجام شده اظهار
داشت ،به خاطر ناامیدی و مشکالت زندگی قصد خودکشی داشته ،اما
با صحبتهای همکارم از خودکشی منصرف شده و با راهنماییهای
او به خانه یکی از دوستانش به نام ثریا رفته و در این مدت در آنجا
سکونت داشته است.
سرهنگ کارآگاه ،مرتضی نثاری ،رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،در پایان خاطرنشان کرد :طی هماهنگیهایی انجام شده از سوی
کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت ،این زن به کانون خانواده بازگشت و از
سوی دیگر تحت نظر روانشناسان و مشاوران پلیس پایتخت قرار گرفت تا در
خصوص رفع اختالفات خانوادگی و اجتماعی فرناز اقدامات الزم صورت گیرد.

متری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 104ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول98/02/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/09 :
رییس ثبت اسناد رودبار  -سید محمد فرزانه

محدوده فلکه دوم صادقیه برد ،من به علیرضا اعتماد کامل داشتم و به هیچ
عنوان فکر نمیکردم که او یک روز قصد فریب مرا داشته باشد ،حین ورود به
خانه متوجه شدم که علیرضا به دروغ مرا به داخل خانه کشانده ،قصد داشتم
از خانه خارج شوم اما علیرضا در خانه را قفل کرده بود و . ...
مریم درباره اقدام اخیرش برای پایان دادن به زندگی خود نیز گفت :پس از
آن ماجرا چندین نوبت با علیرضا صحبت کرده و از او درخواست کردم تا به
قول خودش برای ازدواج عمل کند اما او هر بار بهانهای میآورد تا اینکه دیگر
ن همراهش خاموش شد و پاسخ تماسهای من را نداد ،از یک سو همه چیز
تلف 
برایم تمام شده بود و از سوی دیگر نیز نمیتوانستم واقعیت را با پدر و مادرم
در میان بگذارم و به همین علت تصمیم گرفتم تا به زندگی خود پایان دهم.
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه رسیدگی به
پرونده ،با شناسایی محل سکونت علیرضا در فلکه دوم صادقیه به این محل
اعزام و روز گذشته (دوشنبه مورخ  ۲۳اردیبهشت  )۹۸او را دستگیر و به اداره
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی؛ معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت :با دستگیری متهم پرونده و اعتراف
صریح وی به فریب شاکی ،قرار قانونی توسط مقام قضایی صادر شده و متهم
برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفته است.

دستگیری عامالن تیراندازی به یک مادر و فرزند در کرج

فرمانده انتظامی البرز از دستگیری عامالن تیراندازی به یک مادر و فرزند در
خرمدشت خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد :اواخر
اسفند ماه سال گذشته ،مرکز پیام  ۱۱۰البرز گزارشی مبنی بر تیراندازی دو
نفر راکب یک دستگاه موتورسیکلت به سمت یک خانم و فرزندش در منطقه
خرمدشت کرج دریافت کرد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد :بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام و در بررسی صحنه
حادثه مطلع شدند که افراد ناشناسی به محل زندگی این خانواده مراجعه و پس
از اقدام به تیراندازی با سالح کالشنیکف به سرعت متواری شدند .محمدیان
گفت :در این تیراندازی به کسی آسیب وارد نشد اما پرونده مقدماتی در کالنتری
تشکیل و به دستور مقام قضائی برای اقدامات تکمیلی به پلیس امنیت عمومی
استان ارجاع شد .وی افزود :در تحقیقات تکمیلی پلیس احتمال داده شد که
عوامل تیراندازی افرادی بودند که چند روز قبل از حادثه با پسر خانواده بر سر
یک موضوع خانوادگی مشاجره داشته و وی را تهدید به قتل کردند .رئیس
پلیس استان البرز اظهار کرد :بررسیهای بیشتر نشان داد که این افراد پس از

تیراندازی به سمت مادر و فرزند ،منزل خود را تخلیه و به محل نامعلومی نقل
مکان کردهاند .محمدیان گفت :در این مدت اقدامات پلیسی همچنان در زمینه
شناسایی عامالن تیراندازی ادامه داشت و تمام مناطق احتمالی که متهمان به
آنجا گریخته بودند مورد رصد و تحت کنترل پلیس قرار گرفت .فرمانده انتظامی
استان البرز افزود :با تالش شبانه روزی مأموران پلیس امنیت عمومی استان البرز
مخفیگاه متهمان در حصارک کرج ،شناسایی و در یک عملیات ضربتی این افراد
روز گذشته دستگیر و به پلیس امنیت عمومی منتقل شدند .وی ادامه داد :در
بازرسی از منزل متهمان چند عدد فشنگ ،یک قبضه قمه و یک دستگاه شوکر
کشف شد .وی یادآور شد :متهمان در بازجوییهای مقدماتی ابتدا منکر هر گونه
تیراندازی شدند اما در مواجه با مدارک و مستندات موجود به ناچار لب به اعتراف
گشوده و علت تیراندازی را درگیری با پسر خانواده و تهدید وی به قتل عنوان
کردند .وی خاطرنشان کرد :نیروی انتظامی در بحث امنیت شهروندان با کسی
تعارف ندارد و با برهم زدن نظم عمومی و ایجاد جو نا امنی به شدت برخورد
خواهد کرد.

آگهی دعوت سهامداران
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شرکت کشت و صنعت فرآیندهای گیاهی شمال (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره 1759
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشت و صنعت فرآیندهای گیاهی شمال سهامی
خاص به شماره ثبت  1759دعوت بهعمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بهطور
فوقالعاده این شرکت که در ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  98/3/11در محل شرکت
تشکیل میگردد حضور بههم رسانند.
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