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شهروند|  پیرزن 80ساله بویراحمدی با تالش نیروهای اورژانس از مرگ نجات پیدا کرد. این پیرزن که از اهالی روستای »بردپهن«  
است به دلیل ایست قلبی هوشــیاری اش را تقریبا از دست داده بود که با حضور به موقع نیروهای اورژانس هوایی در منطقه »موشمی 
زیالیی« از چند قدمی مرگ به زندگی بازگشت. این همان پیرزنی است که به اشتباه خبر مرگ و زنده شدن مجدد او در حین مراسم 
غسل و تشییع جنازه او در برخی رسانه ها منتشر شده بود. بنابر اعالم روابط عمومی اورژانس کهگیلویه وبویراحمد، این پیرزن 80ساله 
فقط دچار ایست قلبی و مشکل تنفسی شده بود. در همین حین، خدابخش محمد زاده یکی از تکنیسین های اورژانس هوایی که در این 
عملیات حضور داشت هم  با تأیید این خبر به »شهروند« گفت: »این خانم همه عالیم حیاتی را داشت، اما به دلیل ایست قلبی سطح 

هوشیاری او کاهش پیدا کرده بود که بالفاصله به بیمارستان منتقل شد و حال عمومی او هم رضایت بخش بود.«

پیرزن 
80ساله 
بویراحمدی 
نمرده بود

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت مهتا مهندسی هوشمند توسعه ایده سهامی 
 14004843050 ملی  شناسه  و   470831 ثبت  شماره  به  خاص 
 1397/12/27 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 
شماره  به  صدرنژاد  سید ادیب الدین  آقای  گردیدند:  انتخاب  سال  دو 
ملی  شماره  به  نجف آبادی  غالمی  ولی اهلل  آقای  ملی0043216730 
 0056431848 ملی  شماره  به  قادی  حسین  آقای   1189738813
آقای اشکان معمارزاده به شماره ملی 0063988860 به عنوان بازرس 
 اصلی و سید اسماعیل مناجاتی به شماره ملی 0059812036 به عنوان 
بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه شهروند به 

عنوان روزنامه کثیراالنتشار انتخاب گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )4696۰9(
____________________________________

آگهی تغییرات شرکت کربن موتور سهامی خاص به شماره ثبت 
استناد صورتجلسه  به  187936 و شناسه ملی 10102299674 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/01/28 مورخ  مدیره  هیئت 
سمت  به  شماره ملی0062096222  با  صدرنژاد  سید توحید   :
رییس هیئت مدیره، فهیمه نعمت زاده با شماره ملی0032848331 
به سمت نایب رییس هیئت مدیره سید امین صدرنژاد با شماره ملی 
0453702971 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با مهر شرکت 

و امضاء دو عضو هیئت مدیره معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )46961۰(
___________________________________

پیشکسوتان  رایانه  مبین  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   541165 ثبت  شماره  به   1398/02/24 درتاریخ 
14008328547 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
:تولید  فعالیت  زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع  به شرح 
، نصب و  افزاری  نرم  ، پشتیبانی سامانه های  افزاری  نرم  سامانه های 
راه اندازی شبکه های رایانه ای ، خرید و فروش سخت افزار و نرم افزار 
امنیت  تامین   ، ای  رایانه  تجهیزات  و  افزار  سخت  واردات   ، ای  رایانه 
شبکه و سامانه های رایانه ای ، تولید سخت افزار ، کسب و کار اینترنتی 
، آموزش سخت افزار و نرم افزار رایانه ای درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی 
، شهر تهران، مبارک آباد ، خیابان شهید مصطفی وفامنش ، بن بست 
مظفریان ، پالک 3 ، برج صدف ، طبقه همکف کدپستی 1669814161 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی 
نام  با  آن  سهم   1000 تعداد  ریالی   10000 سهم   1000 به  منقسم 
عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
1737/11/1398 مورخ 1398/01/17 نزد بانک بانک حکمت ایرانیان 
هیئت  اعضا  است  گردیده  پرداخت  کد 1101  با  شمالی  کارگر  شعبه 
مدیره خانم زهرا شالیها به شماره ملی 0073452971و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم الناز امیر خلیل زاده به شماره ملی 0083213147و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای احمد مسترشدی به 
شماره ملی 0681649259و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ملیحه اکبری مطلق 
به شماره ملی 0888255047و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم اعظم غالمی خسمخی به شماره ملی 2594409677و به 
کلیه   : امضا  دارندگان حق  به مدت 2 سال  مدیره  سمت عضو هیئت 
بروات   ، ، سفته  از قبیل چک  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اسناد  و  اوراق 
امضاء مدیر عامل و سرکار خانم مهندس  با  قراردادها عقود اسالمی   ،
زهرا شالیها همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل معتبر میباشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی اکبری مطلق به شماره ملی 
آقای  مالی  به مدت یک سال  اصلی  بازرس  به سمت   0889370818
مازیار رسولی جوریابی به شماره ملی 2591732396 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار شهروند جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )469614(

معاون مدیر کل  دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت 
ایران در دیدار با مدیر کل شــیالت هرمزگان و معاون صید و 
بنادر ماهیگیری شــیالت هرمزگان گفت: دستاوردهای صید 
و صیادی در حوزه های اقتصادی، ارزآوری،تولید و اشــتغال 

استان هرمزگان کم نظیر است. 
به گــزارش روابط عمومی شــیالت هرمــزگان، مدیر کل 
شیالت هرمزگان با بیان اینکه صید و صیادی استان هرمزگان 
در جایگاه مطلوبی در کشــور قرار دارد گفــت: برخورداری از 
30درصد بنادر کشور،چهار هزار و 500 فروند شناور صیادی 
،بیش از 30هزار نفر صیاد و حدود  276هزار تن صید در سال 
موهبتی است از سوی خداوند برای استان هرمزگان که تداوم 

این مهم نیازمند حمایت همه جانبه مردم و مسئولین است.
محسن یکتاپور با بیان اینکه به جرات می توان گفت  حدود 
30هزار خانوار در اســتان هرمزگان از طریق صید و صیادی 
و به صورت مســتقیم در حال امرار معاش هستند گفت: این 
مهم بیانگر اهمیت صید و صیادی برای اســتان است که باید 
تالش شود این ظرفیت در راســتای رونق و توسعه به خوبی 
به کار گرفته شود. وی با اشاره به ظرفیت های صید و صیادی 
و همچنین موفقیت های ناشــی از صید و صیادی در استان 
هرمزگان گفت: خوشبختانه ناوگان صیادی استان هرمزگان 
دستاوردهای کم نظیر در حوزه های اقتصادی، ارزآوری،تولید 
، اشتغال ،امنیت و جلوه هایی از اقتدار نظام جمهوری اسالمی 
داشــته اســت. در ادامه  معاون مدیر کل  دفتــر امور صید و 
صیادی سازمان شیالت ایران با اشــاره به برخورداری استان 
هرمزگان از حدود 30 هزار نفر صیاد گفت: این میزان اشتغال 
در حوزه صید و صیادی بیانگر اهمیت این حرفه برای اســتان 

هرمزگان است.
وی با بیــان اینکه تعامل خوب و ســازنده ایی بین صیادان 
منطقــه و اداره کل شــیالت هرمــزگان وجــود دارد افزود: 
خوشبختانه استان هرمزگان همواره از استان های پیشرو در 
صید و صیادی بوده است.نادری حفظ و ارتقای ارتباط نزدیک 
جامعه صیادی با ســازمان شــیالت ایران و اداره کل شیالت 
هرمــزگان را موجبات ارتقــای همه جانبه صیــد و صیادی 
در اســتان و مجموعه شیالت خواند.گفتنی اســت در ادامه 
همچنین نشستی با حضور معاون مدیر کل  دفتر امور صید و 
صیادی سازمان شیالت ایران، معاون صید و بنادر ماهیگیری 
و کارکنان این معاونت در راستای بررسی مسایل و مشکالت 

صید و صیادی برگزار شد.

   دستاوردهای صید و صیادی 
 در حوزه های اقتصادی

تولید و اشتغال استان هرمزگان

استان

شــهروند| مرد قاتل در ســناریوی عجیبی 
دوستش را به دلیل طلب 5۰۰ میلیونی به قتل رساند 
و قصد داشت دیگر اعضای خانواده او را هم به قتل 

برساند که در دام ماموران پلیس گرفتار شد. 
ســاعت 4 بامداد ۲5 اردیبهشت خبری مبنی 
بر اسیدپاشــی در محله چشمه  علی شهر ری به 
پلیس 11۰ اعالم شد که به سرعت تیمی از ماموران 

کالنتری 131 شهر ری به محل حادثه اعزام شدند.
ماموران کالنتری شــهر ری با حضور در محل، 
اطمینان پیدا کردند موضوع اسیدپاشی صحت 
ندارد و یک فقره قتــل در آدرس اعالمی به وقوع 
پیوسته است و لحظاتی بعد، ماموران انتظامی قاتل 
را درحالی که داخل یک انباری و پشــت تعدادی 

میلگرد پنهان شده بود، بازداشت کردند.
پس از بازداشــت قاتل، ماجــرای قتل فاش و 
مشخص شــد که دو روز پیش از آن قاتل مردی 
47 ساله را به قتل رسانده و جسدش را داخل یک 
چاه فاضالب انداخته است. همچنین او خواهر و 
خواهرزاده مقتول را بشدت مجروح کرد و این دو 

نفر برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.
 قاتل که همسن مقتول است، در همان ابتدای 

تحقیقــات بــه قتل 
اعتراف کــرد و گفت: 
»بیــش از 1۰ ســال با 
مقتــول آشــنایی و 
رفت  وآمــد خانوادگی 
داشــتیم و رفاقت ما 
صمیمی بــود. در این 
مالی  کار  چند  سال ها 
با مقتول انجام دادم تا 
این که از مدتی قبل بر 

سر موضوعات مالی با هم اختالف پیدا کردیم و این 
اختالفات ادامه دار شد.«

جر و بحث بین من و مقتول ادامه داشت تا این که 
شامگاه ۲3 اردیبهشت او را برای حل موضوعات 
مالی به خانه ام دعوت کردم و در پارکینگ آپارتمان 
مشغول صحبت با هم شدیم. من به مقتول گفته 
بودم یا پول او را به او می دهم یا در صورت تمایل 
او، می توانم او را برای سرمایه گذاری و کسب درآمد 
به دوبی بفرستم. در پارکینگ جر و بحث بین من و 
مقتول باال گرفت و کار به فحاشی کشید تا این که 
مقتول یک چوب از روی زمین برداشت و دو ضربه 

به من زد. مــن نیز که 
شخصی  دفاع   آموزش 
را  او  توانستم  دیده ام، 
خلع سالح کنم و چوب 

را از دستش بگیرم.«
قاتل درباره نحوه قتل 
»در  گفت:  نیز  مقتول 
پارکینگ خانه ما چاهی 
یکسان ســازی  برای 
آب و فاضالب حفاری 
شده بود و قرار بود در آن عملیات عمرانی صورت 
گیرد که هنگام درگیری کنترلم را از دست دادم 
و با چوب ضربه سنگینی به صورت مقتول زدم 
و او تعادلش را از دســت داد. به دلیل نفرت زیاد 
از مقتول قصد داشتم با طناب او را خفه کنم، اما 
جســدش را داخل چاه انداختم. پس از قتل، با 
خواهر و خواهرزاده مقتول تماس گرفتم و آنها 
بامداد چهارشــنبه  به خانه ما آمدند. آن قدر از 
مقتول نفرت پیدا کرده بودم که می خواستم مابقی 
اعضای خانواده آنها را نیز بکشم. داخل پارکینگ 
خواهر و خواهرزاده۲۰ ساله مقتول از ماجرا باخبر 

شــدند و خواهرزاده او با من درگیر و از شدت 
عصبانیت به من حمله ور شد که او را نیز مجروح 
کردم و داخل چاه انداختم، سپس به سراغ خواهر 
مقتول رفتم و او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادم، 
اما ظاهرا خواهرزاده مقتول در دهانه چاه گیر افتاد 
و توانست خودش را از داخل چاه خارج کند که با 
داد و فریاد او همسایه ها باخبر شدند و پلیس از راه 

رسید.«
قاتل درباره انگیــزه خود از قتل گفت: »مقتول 
5۰۰ میلیون تومان از من طلب داشت، اما می گفت 
باید ســه میلیارد تومان به او بدهم که من وعده 
فرستادن به دوبی را به او دادم، اما این وعده توخالی 
بود. درواقع منظور از فرستادن او به دوبی، کشتن 
او بود. مقتول نیز ماجــرا را با خانواده اش در میان 
گذاشته بود و یکی دیگر از خواهران مقتول برای 
سرمایه گذاری در دوبی، منزل و خودرواش را زیر 

قیمت فروخته بود.«
سرهنگ موقوفه ای، جانشین پلیس پیشگیری 
پایتخت با اعالم ایــن خبر، گفت: »درحال حاضر 
تحقیقات از متهم این پرونده ادامه دارد و با دستور 

مقام قضائی متهم در بازداشت به سر می برد.«

رفیق 1۰ ساله  به دلیل بدهی دوستش را کشت و قصد جان  خواهر و خواهرزاده اش را داشت

خانواده ای که دعوت به مرگ می شدند 

شهروند|  یک باند ســازمان یافته 
فیشــینگ با بیش از 46 میلیارد ریال 
کالهبــرداری از 100 نفر متالشــی 
شــد. در پی ارجاع بیش از 100 پرونده 
برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان 
در استان خراسان رضوی در بازه زمانی 
20 روزه، کارشناسان تیم عملیات ویژه 
پلیس فتا، اقدامات فنی خود را در این 

خصوص آغاز کردند.
کارشناســان پلیس فتای اســتان 

خراســان رضوی با انجــام تحقیقات و بررســی های 
تخصصی دریافتند بخشی از وجوه سرقتی در حساب 
افراد مختلف در سراســر کشــور به چرخش درآمده و 
بخشی دیگر صرف خرید شارژ، کاال، ارز دیجیتال و دیگر 

خریدهای اینترنتی در نقاط مختلف کشور شده است.
با اقدامات پلیس فتا، تعــدادی از متهمان در فضای 
سایبری شناسایی و پس از اخذ هماهنگی های قضائی 
طی اقدامی هماهنگ هشــت متهم جــوان و نوجوان 
در مشــهد مقدس، دو متهم در تهران و دو نفر دیگر در 
استان های شمالی کشور دســتگیر شدند که تمامی 
متهمان به همراه تجهیزات رایانه ای کشف شده به پلیس 

فتای خراسان رضوی انتقال پیدا کردند.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا درباره ابعاد 
فعالیت این باند کالهبرداری گفت: »با توجه به وسعت 
دامنه کالهبرداری ها در ســطح کشــور مشخص شد 
مجرمان با طراحی صفحات فیشینگ نظیر دریافت شارژ 
و خریدهای زیر قیمت به صورت اینترنتی یا وعده های 

واهی دیگر اقدام به فریب طعمه های خود می کردند.«
قربانیان نیز با وارد کردن اطالعات کارت بانکی خود در 
صفحات جعلی، اطالعات مزبور را در اختیار اعضای این 

باند قرار داده، به گونه ای که هر کدام از اعضای باند بدون 
این که یکدیگر را از قبل مالقات کرده باشند، در فضای 
مجازی، یک گروه سازمان یافته تشکیل داده بودند و با 
تقسیم مسئولیت؛ موجودی حساب قربانیان را خالی 
کرده و حتی با سوءاســتفاده از اطالعات حساب های 
بانکی آنها دست به پولشویی می زدند. با توجه به وسعت 
دامنه فعالیت این باند کالهبرداری، رقم و میزان دقیق 
آن که تاکنون از 2 هــزار و 100 اطالعات کارت بانکی 
به دست آمده، مشخص شده بیش از 46 میلیارد ریال 
برداشت غیرمجاز در فاصله زمانی کمتر از 3 ماه صورت 
گرفته که در این رابطه تحقیقات از سوی پلیس ادامه 

دارد.
مجید با بیان این که شــهروندان گرامی برای خرید 
اینترنتی خود به هشدارهای پلیس فتا توجه کنند، گفت: 
»کاربران فضای مجازی باید آگاهی خود را نســبت به 
تشخیص سایت و درگاه اصلی از جعلی افزایش دهند، 
همچنین نرم افزارهای مورد نیاز تلفن همراه هوشمند 
خود را از ســایت های معتبر و رســمی تهیه کرده و به 
هیچ عنوان از شــبکه های اجتماعی نسبت به دریافت 
اپلیکیشن های موبایل اقدام نکنند، چراکه ریسک باالیی 

در جاسوسی و نصب بدافزار به همراه خواهد داشت.«

شهروند| فــردی که با ترفند 
برنده شدن در برنامه های رادیویی 
اقدام به کالهبرداری 60 میلیون 
تومانــی کــرده بود، دســتگیر 
شد . چندی پیش مردی 34 ساله 
ساکن غرب تهران، با مراجعه به 
این پلیس، اظهار داشــت فردی 
ناشناس طی تماس تلفنی، خود 
را مجری  رادیــو معرفی و اظهار 
کرده که مــن از برندگان خوش 
شانس در یک برنامه زنده رادیویی 
هســتم و اظهار داشــت که در 
صورت تمایل  به مصاحبه تا چند 

ثانیه دیگر روی آنتن می روم و یکی از مسئوالن رادیو با من 
مصاحبه می کند، در غیراین صورت به نزدیک ترین دستگاه 
خودپرداز  مراجعه و از آن طریق جایــزه  خود را دریافت 
کنم . شاکی در ادامه گفت که با بیان زیبا و چرب زبانی فرد 
تماس گیرنده اغفال شدم و پای دستگاه خودپرداز رفتم، 
غافل از این که آن  سوی خط تلفن مجرمی وجود داشت که 
دامی برای سرقت از حساب من طراحی کرده بود. اشتباه 
دوم من این بود که از کارتی استفاده  کردم که 600 میلیون 
ریال موجودی داشت و خوشحال از این که فردی خوش 
شانس هستم و اتفاقی برنده مبلغ چشمگیری شده ام،  لذا 
به محض این که پای دستگاه خودپرداز رسیدم همان فرد 
مجددا تماس گرفت تا جایــزه را برایم واریز کند و پس از 
وارد کردن  کارت عابر بانک به دستگاه، وی هدایت عملیات 
بانکی را به دســت گرفت و هر آن چه می گفت من روی 
دکمه های دستگاه وارد  می کردم، اما غافل از این که این فرد 
با این ترفند قصد به دست آوردن رمز دوم مرا داشت چون 
قبل از واریز جایزه از میزان  موجودی حساب من مطلع شد 

و بعد فهمیدم کــه وی با زیرکی 
می دانســته که با دستگاه فقط 
می تواند مبلــغ 30 میلیون ریال 
انتقال وجه  را انجام دهد، به همین 
خاطر  گفت سیستم بانکی حسابم 
دچار اشکال شــده و از من رمز 
دوم اینترنتی کارتم را خواســت 
تا جایــزه را یکجا  برایم به صورت 
اینترنتی واریز کند، ولی به محض 
دادن رمز دوم حســاب، ناگهان 
تمام موجودی آن خارج شد و به 
سرقت رفت. با  خالی شدن حساب 
بانکــی ام، متهم تمــاس را قطع 
و تلفنش را خاموش کرد . با توضیحات ارایه شده از سوی 
مالباخته، تیمی از افسران پلیس فتا، تجسس های خود را 
در این زمینه آغاز کردند و با بررسی  های انجام شده محل 
اختفای متهم در محله شهر ری شناسایی و با هماهنگی 
دادســرای مبارزه با جرایم رایانه ای، وی در یک  عملیات 
ضربتی دستگیر شــد . پس از مواجه حضوری با شاکی و 
مســتندات پلیس، وی راهی جز اعتراف نداشت و گفت 
با این ترفند توانستم رمز دوم اینترنتی  شاکی را به دست 
آورم، وقتی فهمیدم موجودی حساب شاکی مبلغ بیشتری 
از سقف تراکنش انتقال کارت به کارت دارد با گرفتن  رمز 
دوم آن، اقدام به ســرقت کل حســابش کردم . سرهنگ 
»تورج کاظمی« رئیس پلیس فتا پایتخت، با اعالم این خبر  
به شهروندان هشدار داد:»در صورت دریافت پیامک های 
 مشکوک و تماس های تلفنی، با مراجعه به سایت یا تماس 
تلفنی با سایر شماره های رســمی صداوسیما از صحت 
برنامه مطلع شده  و فریب پیام ها و تماس های این چنینی 

را نخورند .«

 کالهبرداری 60 میلیون تومانی با ترفند 
»برنده شدن در برنامه های رادیویی«

 انهدام باند سازمان یافته فیشینگ
 با بیش از ۱00 شاکی


