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گروه حوادث: رئیس پلیس راهور ناجا با اشــاره به کاهش 
۱۶۰۰ نفری تعداد کشته شدگان در سال ۹۹ گفت: براساس 
آمار ۵۱ درصد فوت شــدگان در صحنه تصادفات، ۶ درصد 
در طــول راه و ۴۴ درصد براثر تروما جان خود را از دســت 

می دهند.
او البته توضیــح نداد که دلیل اصلی کاهــش این آمار، نه 
بهبود شرایط جاده ها یا رعایت قوانین رانندگی، بلکه کاهش 
قابل مالحظه ســفرها به خاطر کرونا بوده اســت! ســردار  
کمال هادیانفر در همایش طرح زمستانی ۱۴۰۰ گفت: یکی 
از اقدامات پلیس اجرای طرح های فصلی اســت که پلیس با 

همکاری ۸ دستگاه در فصول مختلف اجرا می کند.
وی ادامه داد: اگرچه یک ماه تا شــروع زمستان باقی مانده 
اما شــرایط زمســتانی در محورهای مواصالتی حاکم شده 
اســت و از این رو طرح زمســتانی با همکاری دستگاه های 
مســئول و با حضور ۶۱ هزار نیــرو در ۲۱۳ هزار راه و ۱۱۲ 
گردنه اجرا می شود.وی ادامه داد: هدف این طرح تسهیل در 
عبور و مرور و کاهش تصادفات و کاهش جانباختگان است. 
براســاس آمار ۵۱ درصد فوت شدگان در صحنه تصادفات، 
۶ درصــد در طول راه و ۴۴ درصــد براثر تروما جان خود را 
از دســت می دهند.رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد: 
بایــد به کاهش تصادفات کمک کنیم و تالش کنیم کاهش 
کشته شدگان را داشته باشیم. در سال گذشته با ۱۶۰۰ نفر 
کاهش در تعداد کشته شــدگان و ۶۱ هزار مجروح بهترین 
شرایط را در ســال ۹۹ داشتیم. همچنین در زمستان سال 
گذشــته ۲۱۰۰ نفر در جاده ها جان خود را از دست دادند و 
۲۶ هزار نفر مجروح شدند. بنابراین باید تصادفات به حداقل 
خود برسد و این کار با همکاری همه دستگاه ها و مردم انجام 
شدنی است.وی تاکید کرد: امیدوارم در زمستان سال ۱۴۰۰ 
شــاهد کاهش تصادفات و کاهش جانباختگان و مصدومان 

باشیم.
آخرین وضعیت اجرای ممنوعیت سفر 

در شهرهای قرمز و نارنجی
با لغو منع تردد شــبانه در کشور ممکن است برخی از افراد 
تصــور کنند که ممنوعیت ســفر از و به شــهرهای دارای 
وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی نیز لغو شده است، موضوعی 
که مســئوالن پلیس راهور ناجا درباره آن توضیح داده اند.به 
گزارش ایســنا، ساعات پایانی روز ۲۹ آبان ماه بود که رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از لغو اجرای طرح منع تردد 

شبانه در سراسر کشور خبر داد. تصمیمی که بعد از اظهارات 
روز شنبه رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
اتخاذ و به پلیس راهور ابالغ شد.ســردار سید کمال هادیانفر  
در این باره به ایســنا گفته بود:  با توجه به کاهش روند ابتال 
به کرونا و واکسیناسیون عمومی در برابر کرونا اجرای طرح 
منع تردد شــبانه از شنبه شب در سراسر کشور لغو شد و بر 
این اســاس تردد از ســاعت ۲۲ تا ۳ بامداد در هیچ یک از 
شهرهای کشور با ممنوعیت مواجه نخواهد بود.تصمیم به لغو 
ممنوعیت تردد شبانه که به نوعی خواسته اکثریت جامعه نیز 
محسوب می شد، با استقبال زیادی از سوی شهروندان و به 
خصوص رانندگان و افراد دارای خودروی شخصی مواجه شد، 
اما در این میان ابهاماتی نیز وجود داشت که خبرنگار ایسنا 

اقدام به پیگیری آن از پلیس راهور ناجا کرد.
ابهام نخست درباره جریمه خودروها به دلیل تردد شبانه در 
روز شــنبه بود. با توجه به اینکــه اعالم این موضوع دقایقی 
پس از آغاز ســاعت ۲۲ در روز شنبه انجام شد، این نگرانی 
از ســوی برخی از رانندگان وجود داشت که ممکن است در 

روز شنبه مشــمول جریمه شوند، موضوعی که سردار سید 
کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا درباره آن به ایســنا 
گفت:  دســتور لغو اجرای طرح به تمام ماموران پلیس اعالم 
شــده و عالوه بر آن در تنظیمات تمــام دوربین ها نیز این 
موضوع لحاظ شد اما اگر افرادی با چنین پیامک یا جریمه ای 
روبرو شــدند نگران نباشــند؛ چرا که جریمه تردد شبانه به 
تاریخ شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ اعمال نشده و حذف خواهد شد. 
ابهام دوم پیرامون اجرای طرح منع سفر در شهرهای دارای 
وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی بود. محدودیتی که با تصویب 
ستاد ملی مقابله با کرونا اجرا شده و بر اساس آن خودروهای 
دارای پالک بومی اجازه خروج از شــهرهای دارای وضعیت 
قرمز و نارنجی را نداشــته و خودروهای پالک غیر بومی نیز 
اجازه ورود به این شهرها را نداشتند و متخلفان نیز مشمول 
جریمه یک میلیون تومانی برای شهرهای قرمز و جریمه نیم 
میلیونی برای شهرهای دارای وضعیت نارنجی کرونایی می 

شدند.
پس از لغو منع تردد شبانه برای برخی از رانندگان این تصور 

ایجاد شد که ممنوعیت تردد بین این شهرها نیز حذف شده 
است، سردار سید تیمور حســینی، جانشین رئیس پلیس 
راهور ناجا دراین باره به ایسنا گفت: ممنوعیت تردد شهرهای 
قرمز، نارنجی و زرد و خــروج از آن ها همچنان تابع قوانین 
ســتاد ملی مقابله با کرونا است و بایستی مردم پروتکل های 
بهداشتی را همانند گذشته رعایت کنند. موضوعی که نشان 
می دهد ممنوعیت مربوط به سفر در شهرهای قرمز و نارنجی 
کرونایی همچنان پابرجاست.بنابراین در حال حاضر و طبق 
اعالم وزارت بهداشــت ممنوعیت ســفر از و به هشت شهر 
کشــور که در وضعیت قرمز قرار دارند و  ۵۸ شــهر دارای 
وضعیت نارنجی ادامه دارد. البته این ممنوعیت شــامل منع 

تردد شبانه نیز و سفرهای برون شهری را شامل می شود.
حذف جریمه تردد خودروهایی که بعد از لغو 

ممنوعیت اعمال قانون شدند
فرمانده ناجا گفت: کســانی که بعــد از لغو ممنوعیت تردد 
شــبانه اعمال قانون شدند، جریمه آنها حذف خواهد شد.به 
گزارش ایلنا، ســردار حسین اشتری صبح دیروز در حاشیه 
رزمایش طرح زمســتانی ۱۴۰۰ پلیس راهــور ناجا که در 
دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه طرح زمســتانه پلیس از امروز شــروع و تا ۲۰ 
اسفند ادامه خواهد داشت، گفت: دستگاه های متولی آمادگی 
کامل برای اجــرای این طرح را دارند.وی ادامه داد: در طرح 
زمســتانه پلیس در نقاط حادثه خیز و گردنه های برف گیر 
حضــور خواهد داشــت.همچنین امیدواریم با اســتفاده از 
تجهیزات به روز و همکاری مردم شــاهد کمترین تصادفات 
و خسارت ها باشیم.ســردار اشتری گفت: نیروی انتظامی با 
اســتفاده از تجهیزات و ارتقای الکترونیکی توانسته خدمات 
بیشــتری ارائه دهد و امیدواریم در ماه های پیش رو شاهد 

کمترین تصادفات باشیم.
فرمانده ناجا با اشاره به  بیانات رهبری گفت: امیدوارم نخبگان 
علمی در این حوزه به پلیس کمک کنند و جلســات خوبی 
در این حوزه برگزار شده است.سردار اشتری با اشاره به دیدار 
با رئیس مجلس گفت: در این دیدار در خصوص قوانینی که 
نیاز به اصالح دارد صحبت شد، همچنین در خصوص بودجه 
صحبت شــد و قول هایی برای کمک دادند.وی در خصوص 
جریمه برخی رانندگان پس از لغو طرح تردد شــبانه گفت: 
اگر پس از لغو محدودیت تردد شبانه، کسانی جریمه شدند، 

جریمه آنها حذف خواهد شد .

رئیس پلیس راهور ناجا بدون اشاره به محدودیت های کرونایی آمار داد

کاهش ۱۶۰۰ نفری تعداد کشته شدگان تصادفات
۵۱درصدفوتیهادرصحنهتصادفجانخودراازدستمیدهند

مصدومیت ۶ نفر در انفجار کوره  آجرپزی
ســخنگوی سازمان اورژانس کشور از مصدومیت ۶ نفر به دلیل انفجار در کوره 
آجرپــزی خبر داد.مجتبی خالدی در گفت وگو با ایلنا گفت: یک حادثه انفجار 
در کوره آجرپزی در میانه-روستای کلوچه خالصه در ساعت ۷:۳۰ اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: دو دســتگاه آمبوالنس اعزام شــدند و ۶ مصدوم به بیمارستان 
انتقال یافتند.

کشف ۷ هزار آمپول پتوالن قاچاق در خانی آباد
رئیس پلیس امنیت تهران از کشــف آمپول هــای پتوالنی که غیر قانونی وارد 
کشــور شده بود خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، به نقل از مرکز 
اطالع رســانی پلیس تهران، سرهنگ پیام کاویانی رئیس پلیس امنیت عمومی 
تهران اظهار کرد: اواخر هفته گذشــته خبری مبنی بر فروش سالح و مهمات 

جنگی توسط فردی در حوالی خانی آباد دریافت کردیم.
وی افزود: با اخذ دســتور قضائی تیمــی از ماموران صبح ۲۹ آبان ماه به محل 
اعزام و در یک عملیات ضربتی موفق به دستگیری متهم شدند.کاویانی تصریح 
کرد: ماموران در بازرســی از مخفیگاه وی یک قبضه ســالح جنگی، ۵۳ عدد 
فشــنگ جنگی و هفت هزار عدد آمپول »پتوالن« که به صورغیر قانونی وارد 
کشور شــده بود را کشف کردند.به گفته رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت 
کارشناســان ارزش مالی کاال های کشف شــده را ۷۰۰ میلیون تومان برآورد 

کرده اند.

ردزنی خودروی حامل ۱۳۰ کیلو حشیش
 تا منزل متهمان

فرمانده انتظامی»بافت« از کشــف ۱۳۰ کیلو حشیش و دستگیری ۲ متهم در 
پی ردزنی خــودروی حامل مواد مخدر تا منزل متهمــان خبر داد.به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ »محمود بیدشکی« در تشریح این خبر اظهار 
داشت: ماموران کالنتری ۱۱ شهرستان »بافت« با انجام اقدامات اطالعاتی و در 
پی دریافت گزارشــاتی، از ورود یک دستگاه خودروی پراید حامل مواد مخدر 
به حوزه این شهر مطلع و بالفاصله در چند نقطه که احتمال عبور یا تردد این 
خودرو وجود داشــت مستقر شدند.وی بیان داشت: در همین راستا یک تیم از 
مأموران هنگام پایش و گشــت زنی نامحســوس در یکی از معابر ورودی شهر، 
خودروی مورد نظر را مشاهده و آن را به صورت نامحسوس تا درب یک منزل 
در یکی از محله های شهر تعقیب کردند.فرمانده انتظامی«بافت« تصریح کرد: 
در ادامه ماموران طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه راننده و سرنشــین این 
خودرو را دســتگیر و در بازرسی از آن ۱۳۰ کیلو و ۲۰۰ گرم حشیش کشف و 
متهمان را جهت ســیر مراحل انتظامی و قضائی به پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان منتقل کردند که جا دارد از همکاری خوب مردم در کشــف این 
محموله و ســایر موارد مخل نظم و امنیت به ویژه موضوعات مرتبط با کاهش 

زمینه های اعتیاد قدردانی کنیم.

کشف محموله اسلحه های قاچاق در غرب کشور
فرمانده مرزبانی ناجا از کشف سالح های جنگی در مرز پاوه خبر داد. به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان ، به نقل از ســایت ناجا ســردار احمدعلی گودرزی 
فرمانده مرزبانی ناجا اظهار کرد: مرزداران هنگ مرزی پاوه با اشراف اطالعاتی 
و کنترل مســتمر نوار مرزی، مطلع شدند یک باند قاچاق قصد دارد مقادیری 

سالح و مهمات را از مرز های پاوه وارد کشور کند.
وی افزود: مســیر های احتمالی قاچاقچیان مشخص شــد و با کنترل منطقه، 
خودروی مورد نظر شناســایی و به آن ها فرمان ایست داده شد.سردار گودرزی 
تصریح کرد: مرزبانان موفق شــدند خودرو را توقیف کــه در ادامه متهمان از 
منطقه متواری شــدند اما در بازرســی از آن ۵۰ قبضه کلت کمری، ۳ قبضه 

کالشینکف و ۹۹ تیغه خشاب را کشف شد.

جریمه ۱۰۰۰ میلیاردی 
برای عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی

مدیرکل روابــط عمومی تعزیرات حکومتی از محکومیت ۱۰۰۰ میلیارد ریالی 
برای عرضه خارج از شــبکه مواد پتروشــیمی برای یک شــرکت تولیدی در 
آذربایجان شرقی خبر داد.به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، 
محســن عســکری مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی گفت: با گزارش 
بازرســین ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در مورد عرضه 
خارج از شبکه مواد پتروشیمی توسط یک شرکت تولیدی، تخلف صورت جلسه 
و پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی 
ارجاع شــد.وی افزود: این پرونده برای رسیدگی به شعب بدوی، ارجاع و شعبه 
پس از رســیدگی، تخلف را محرز دانســته و مدیرعامل شــرکت مزبور را به 
پرداخت یک هزار و ۶۲۲ میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

اخبار کوتاه

مــرد جوان پــس از درگیری خانوادگی به روی همســر و 
فرزند ۱۲ ســاله اش اسید پاشید.به گزارش رکنا، دیرآمدن 
دختر جوان به خانه برای مادر و پســر ۱۲ ساله دردسرساز 
شــد. مرد جوان از ورامین خود را به خانــه برادرزنش در 
مسعودیه رساند تا نقشه شوم اسیدپاشی خود را اجرا کند.
مادر و پسر تهرانی پس از حمله اسیدی توسط پدر خانواده 
بالفاصله به بیمارستان منتقل شدند.پرسنل اورژانس پس 
از مشــاهده قربانیان اسیدپاشــی با تماس تلفنی ماموران 
کالنتری ۱۵۷ مسعودیه را در جریان این حادثه قرار دادند.

بدین ترتیب تیمی از ماموران کالنتری و کارآگاهان پلیس 

آگاهی با هماهنگی محمد زارع، بازپرس ویژه قتل شعبه اول 
دادسرای امورجنایی در بیمارستان حاضر شده و تحقیقات 
ابتدایی آغاز شد.کارآگاهان پلیس در بیمارستان با مادر ۴۵ 
ساله و پسر ۱۲ ساله ای رو به رو شدند که از ناحیه صورت، 
دست و پا به براثر اســید پاشی از سوی پدر خانواده دچار 

سوختگی شدند.
کارآگاهان پلیس آگاهی پس از دریافت این اطالعات شاهد 

عینی حادثه اسیدپاشــی را هدف تحقیق قــرار داده و در 
تحقیقات مشخص شــد مرد جوان پس از مراجعه به خانه 
برادرزنش در سالن پذیرایی به همسر و فرزندش اسید پاشی 
کرده است. همچنین تحقیقات پلیسی حکایت از آن داشت 
که زن و شوهر میانسال ۲ فرزند دختر و پسر دارند که دلیل 
اختالفات خانوادگی بخاطــر دیروقت مراجعه کردن دختر 
جوان به خانه شان بوجود آمده است.بررسی های کارآگاهان 

پلیس آگاهی نشان داد، شــب قبل از حادثه مادر خانواده 
پس از مشاجره  همراه با فرزند ۱۲ ساله خود به خانه برادر 
خود آمده و به خاطر قهر با همســر شب را در آنجا سپری 
کرد که همسر خمشــگین زن روز بعد به خاطر مشکالت 
خانوادگی که شب قبل با آن رو به رو بودند با خشم و هدف 
اسیدپاشــی به خانه برادرزنش مــی رود.بنابراین گزارش، 
قربانیان اسیدپاشــی به دلیل ســطحی بودن سوختگی از 
بیمارستان مرخص شــدند و با دستور محمد زارع بازپرس 
شــعبه اول دادســرای امور جنایی تهران پرونــده به اداره 

شانزدهم پلیس آگاهی برای دستگیری متهم ارجاع شد.

فرمانده انتظامی اســتان گفت: با تــالش مأموران پلیس 
فــارس قاتلی که ۵ نفر را به قتل و دو نفر را گروگان گرفته 
بود به هالکت رسید.ســردار رهام بخش حبیبی بیان کرد: 
حوالی ساعت یک بامداد اولین روز از آذرماه از طریق مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ یک فقره درگیری منجر به قتل 
۵ نفر حدودا ۳۵ الی ۶۰ ساله در خیابان »عدل« شیراز به 
ماموران پلیس اعالم و سریعا برای بررسی موضوع به محل 
حادثه اعزام شــدند.به گزارش رکنا، وی افزود: ماموران در 

بررســی های اولیه مطلع شدند قاتل که داماد خانواده بوده 
با اســلحه کالش ۵ نفر از بستگان درجه یک همسرش )۲ 
نفر برادر زن، همســر، دختر و پسر برادر خانم خودش( را 
کشته و با گروگان گرفتن دو نفر از بستگان مقتولین سریعا 

متواری شده است.
فرمانده انتظامی اســتان خاطر نشان کرد: از همان لحظات 
اولیــه ماموران پلیــس اقدامات خود را برای شناســایی و 
دستگیری شروع و با تحقیقات فنی و تخصصی محل اختفا 

قاتل را در همان حوالی شناســایی کردند.ســردار حبیبی 
تصریح کرد: ماموران پــس از هماهنگی با مقام قضایی به 
محل مورد نظر اعزام شــدند که قاتل به محض مشــاهده 
پلیس با اسلحه کالش اقدام به تیراندازی به سمت ماموران 
کرد.این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه پس از حدود 
یک ســاعت درگیری، قاتل بدون توجه به دســتور پلیس 
همچنان اقدام به تیراندازی می کرد، عنوان داشت: ماموران 
انتظامی در درگیری متقابل موفق شدند هر دو گروگان را 

به صورت صحیح و سالم آزاد و قاتل ۵۵ ساله را به هالکت 
برســانند.وی با اشــاره به اینکه علت اصلی درگیری برابر 
بررســی های اولیه پلیس اختالف مالی بر سر ارث و میراث 
بوده اســت، عنوان داشــت: امنیت کنونی استان فارس به 
سادگی به دست نیامده که با حرکات سوء عده ای از مخالن 
نظم و امنیت خدشه دار شــود؛ بنابراین به مردم اطمینان 
می دهیم با تمام توان حافــظ امنیت و نظم و آرامش آنان 

هستیم.

پدر تعصبی با اسید خانواده اش را سوزاند 

جنایت خانوادگی توسط داماد شیرازی 

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 
 اجرا دستمزدی سفت کاری و نمای 8 بلوک از فاز 5 انبوه سازی جانویسلو شهرستان ارومیه 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی درنظر دارد اجرا دستمزدی سفت کاری و نمای ۸ بلوک از فاز ۵ انبوه سازی پروژه مسکونی 
جانویســلو شهرســتان ارومیه را با برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشــرده( به پیمانکاران دارای صالحیت از طریق 

سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه     مدت قراردادموضوعردیف

اجرا دستمزدی سفت کاری و نمای 8 بلوک از فاز 5 انبوه سازی 1
832.300.000 ماهجانویسلو شهرستان ارومیه

تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر ســه ماهه و یا اصل فیش بانکی واریزی به حساب  0105658214008 نزد بانک 
ملی  بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی 

•مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح مورخ 1400/08/30 تا ساعت ۱۹ عصر  مورخ 1400/09/4
•مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت و بارگذاری پاکت های ارزیابی، الف، ب و ج تا ساعت ۱۹ عصر مورخ 1400/09/14

• زمان بازگشایی پیشنهادات )پاکت های کیفی و مالی(: ساعت ۸ صبح مورخ 1400/09/15
•مناقصه گر یا نماینده ایشان با ارائه معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکات شرکت فرمایند.

•اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه فیزیک پاکت های الف و ارزیابی 
به نشــانی ارومیه – ابتدای بلوار باهنر بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی – طبقه همکف واحد امور قراردادها و کنترل پروژه 

و دبیرخانه اداره حراست مراجعه فرمائید. تلفن تماس 044-33820160-33851587-33851586
• آدرس و شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

• دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768 )اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه در بخش ثبت نام/پروفایل 
تامین کننده /مناقصه گر موجود است(.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی

)نوبت دوم(

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم آمنه قربانی با کد ملی ۱۰۶۱۹۵۷۱۹۵ به استناد اوراق 
استشــهادیه جهت دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی می باشند سند مالکیت ششدانگ پالک ۳۰۸۴ فرعی 
از ۳۱۸۳ فرعی از ۵۶ اصلی بخش ۹ مشهد مفقود گردیده است. با بررسی 
دفتر امالک معلوم شــد مالکیت نامبرده ذیــل دفتر امالک ۱۷۵۳ صفحه 
۱۲۲ بشماره ثبت ۲۹۹۳۶۵ بنام آمنه قربانی ثبت و سند مالکیت به شماره 
۶۱۳۱۸۳ سری ه ۹۱ صادر گردیده است.دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد. لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی 
و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید، بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. 449 م الف
بشیر پاشائی- رئیس اداره ثبت اسناد
 و امالک ناحیه 5 مشهد مقدس

         »آگهي مناقصه عمومي نوبت اول«
   شماره: 2000094839000006

     تاریخ: 1400/08/30 
شــهرداري ارومیه در نظر دارد به اســتناد ماده ۵  آئین نامه معامالتی شهرداری و اعتبارات مصوب سال 
۱۴۰۰  و ۱۴۰۱ نســبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح  ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد(  به آدرس: www.setadiran.ir  اقدام نماید. از بین شرکت های خدماتی صالحیتدار 
که مورد تایید اداره کل کار و امور اجتماعی اســتان بوده و نیز دارای طرح طبقه بندی مشــاغل از سوی 
آن اداره می باشــد دعوت بعمل می آید در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت 
و به صورت الکترونیکی به صورت درصد ســود مدیریتی ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( انجام خواهد شد. الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. الزم به ذکر می باشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند 

به سایت شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir  مراجعه فرمایند.
۱- موضــوع مناقصه: تامین و بکارگیری تعداد ۶۹ نفر نیروی انســانی از قــرار )پاکبان، راننده پایه یک، 

مکانیک( با رعایت مقررات اداری شهرداری و برابر قانون کار سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
۲- مبلغ کل مناقصه: برابر قانون کار سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

۳-  مدت قرارداد: یک سال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد. 
۴- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 11 روز یکشنبه مورخه 1400/08/30 تا ساعت 14 روز شنبه  

۱۴۰۰/۰۹/۰۶ در بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/30   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/2

مهدی زاده- شهردار ارومیه 

)نوبت دوم(

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر از دســتگیری یک 
سوداگر مرگ در یکی از محالت جنوب پایتخت خبر 
داد و گفــت: از این زن مواد فــروش ۸ کیلو و ۵۰۰ 
گرم تریاک کشف شــد.به گزارش میزان، عبدالوهاب 
حســنوند رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گفت: به 

دنبال ارجاع چندین فقره شــکایت و گزارش مردمی 
مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از فروشــندگان مواد 
مخدر در جنوب تهران پرونده ای در این رابطه تشکیل 
و تیمی از ماموران پایگاه هفتم این پلیس با رصد دقیق 
فعالیت مجرمانه متهم، مخفیگاه وی را که در یکی از 

محله های حومه شهر تهران بود، شناسایی کردند.این 
مقام انتظامی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و 
رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی ماموران در اقدامی 
غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شده و ضمن دستگیری 

وی موفق به کشف ۸ کیلو و ۵۰۰ تریاک شدند.

رئیــس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات از 
دســتگیری یک کالهبردار اینستاگرامی در آستانه 
حضوری شــدن مــدارس که تحت عنــوان فروش 
لــوازم تحریــر ارزان قیمت اقدام بــه کالهبرداری 
از شــهروندان می کرد، خبر داد.بــه گزارش میزان، 
داود معظمــی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و 
تبادل اطالعات گفت: شخصی به پلیس فتا پایتخت 
مراجعه و مدعی شــد افرادی ناشناس از طریق یک 
صفحه اینستاگرامی فروش لوازم تحریر ارزان قیمت 
از مــن کالهبرداری کرده انــد، باتوجه به حضوری 
شــدن مدارس در فضای مجازی بــه دنبال خرید 

لــوازم تحریر برای فرزندم بــودم که در یک صفحه 
اینســتاگرامی تبلیغی از فروش ویژه لوازم تحریر با 
قیمت های مناسب مشــاهده کردم و بدون بررسی 
هویت گردانندگان صفحه مذکور مبلغی برای خرید 
لــوازم تحریر موردنظر برای آن هــا واریز کردم، اما 
بالفاصلــه پس از واریز وجه من را بالک کرد و دیگر 
پاســخی از آن ها دریافت نکردم.این مقام انتظامی 
ادامه داد: کارشناســان پلیس فتــا تحقیقات خود 
را آغــاز کردند و پس از انجــام اقدامات تخصصی و 
بکارگیری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه فروش 
لوازم تحریر را شناســایی و پس از تشریفات قضائی 

مجرم را در یکی از مناطق حاشیه تهران دستگیر و 
به پلیس فتا منتقل کردند.

وی با اشــاره به اینکه متهم بیش از هشت میلیارد 
ریال از مردم کالهبرداری کــرده بود، افزود: مجرم 
پــس از حضور در پلیس فتا اعــالم کرد، باتوجه به 
حضوری شــدن مدارس با راه انــدازی یک صفحه 
اینســتاگرامی و تبلیغات این صفحه به بهانه فروش 
ویژه لوازم تحریر با قیمت بســیار مناســب مراجعه 
کنندگان را ترغیب به پرداخت مبلغ قبل از ارســال 
کرده و پــس از واریز وجه دیگر پاســخگوی تلفن 

نبودم.

پلیس مشــهد اعضای یک شــبکه ۱۸ نفره ســرقت 
خودروهای پــژو پارس و ۴۰۵ را در حالی دســتگیر 
کرد که ســرکردگی آن را جوان سابقه داری به عهده 
داشت که اردیبهشت گذشته با سپردن وثیقه به دادسرا 
آزاد شــده بود.به گزارش رکنا،  در پی افزایش سرقت 
خودروهای پژو در مشهد که موجب نگرانی شهروندان 
شــده بود، سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی )فرمانده 
انتظامی خراســان رضوی( دســتورات ویژه ای را برای 
پیگیری این ماجرا صادر کرد و بدین ترتیب گروه های 
تخصصــی از پلیس آگاهی مشــهد در چند شــاخه 
اطالعاتــی و عملیاتی و با هدایت و نظارت مســتقیم 
سرهنگ حسین دهقان پور)رئیس پلیس مشهد( وارد 
عمل شدند و به واکاوی پرونده های سرقت پرداختند.

گروه های اطالعاتی، با استفاده از راهنمایی های رئیس 
پلیس مشــهد، در اولین مرحله از اقدامات پلیسی به 
رصد دوربین های مدار بسته و بررسی بانک اطالعاتی 
مجرمان ســابقه دار پرداختند و به سرنخ هایی رسیدند 
که نشان می داد یک سارق حرفه ای و سابقه دار به نام 
»امیر- ش« در ســرقت های مذکور نقش دارد چرا که 
او از دزدان حرفه ای بود که با شــیوه و شگردی خاص 
به خودروهای دارای رمز و کدهای اختصاصی دستبرد 
می زد.تحقیقات پلیسی زمانی روی این جوان ۳۷ ساله 
متمرکز شــد که تصاویری از وی در دوربین های مدار 
بسته ترافیکی نیز به دست آمد.  بنابر گزارش خراسان، 

تحقیقات غیرمحســوس کارآگاهان که به سرپرستی 
سرهنگ مصطفی صادقی )رئیس پلیس آگاهی مشهد( 
وارد مرحلــه جدیدی از عملیات های تخصصی شــده 
بود، نشــان داد: این ســارق حرفه ای که اردیبهشت 
گذشته دستگیر شــده بود با سپردن وثیقه به دادسرا 
تا زمان رســیدگی قضایی به پرونده آزاد شده است و 
در همین مدت دوباره یک شــبکه گســترده سرقت 
خودرو را هدایت می کند. به همین دلیل کارآگاهان با 
کسب دستورات محرمانه قضایی به ردزنی نامحسوس 
پرداختند و این ســارق حرفه ای را زیر چتر اطالعاتی 
قرار دادند. بعد از آن که حدود دوماه از آغاز رســیدگی 
به پرونده سرقت های پژو می گذشت باالخره نیروهای 
انتظامی، امیر را در جاده کالت مشهد، هنگامی دستگیر 
کردند که ســوار بر یک دستگاه پژوی سرقتی بود.  با 
انتقال این دزد حرفه ای به مقر انتظامی بازجویی های 
تخصصی از وی توســط افسران ورزیده آگاهی مشهد 
ادامه یافت و بدین ترتیب راز یک شبکه گسترده سرقت 
با شــگردهای جدید در مشهد لو رفت که سرکردگی 
آن را این متهم ۳۷ ساله به عهده داشت.کارآگاهان در 
پی اعترافات این متهم، موفق شدند ۱۸ تن از اعضای 
اصلی شــبکه سرقت را در نقاط مختلف شهر مشهد و 
در چندین عملیات هماهنگ و ضربتی دستگیر کنند 
. بررســی های پلیس بیانگر آن بود که در میان اعضای 
این شبکه، جوان مهندسی وجود دارد که تعمیرکار »ای 

ســی یو« )کامپیوتر خودرو( است. او با استفاده از توان 
فنی خود و با توســل به شگردهای جدید، اطالعات و 
رمزکدهای خودروهــا را تغییر می داد و اعضای دیگر 
باند موفق به ســرقت خودروهای پژو پارس و پژو ۴۰۵ 
مدل باال می شدند . همچنین تحقیقات بیشتر پلیس 
مشــهد مشخص کرد که در میان ســارقان فردی نیز 
وظیفه »جعل سند« یا به اصطالح )سند نمره کردن( 
خودروها را به عهده دارد. او نیز با تغییر سریال ، اسناد 
خودروهای تصادفی را جایگزین خودروهای سرقتی می 
کرد و این گونه آن ها را در شــهرهای دیگر کشــور به 
فروش می رساندند و در برخی از موارد هم خودروها را 
اوراق می کردند . ادامه بررسی های کارآگاهان نشان داد 
اعضای این شبکه همچنین ردیابی خودروهای سرقتی 
را با شــگردهای خاصی غیرممکن می کردند تا امکان 
دستیابی به خودروهای سرقتی وجود نداشته باشد. در 
همین حال زوایای دیگری از پرونده سرقت های پژو در 
مشهد لو رفت و مشخص شــد که هر کدام از اعضای 
این شبکه ســرقت نقش متفاوتی را داشتند به طوری 
که هفت نفر از آنان فقط خودروها را می ربودند و افراد 
دیگری خودروهای مسروقه را به شهرهای مرزی تایباد، 
تربت جام و سیستان و بلوچســتان انتقال می دادند. 
این گزارش حاکی است ؛ تاکنون سارقان این شبکه به 
سرقت ۳۰ دستگاه خودروی پژو پارس و ۴۰۵ اعتراف 

کرده اند که ۲۴ دستگاه از آنان کشف شده است. 

دستگیری زن مواد فروش با بیش از 8 کیلو تریاک

کالهبرداری 8 میلیاردی در اینستاگرام

دزدان مافیایی ماشین های ایرانی ها را به خارج می بردند 




