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رئیس پلیس فتا ناجا گفت که آبان ماه ســال جاری اعضای 
۶ باند فعال در حوزه شــرط بندی و قمار در سراسر کشور، 
توسط کارشناسان پلیس فتا شناســایی و دستگیر شدند. 
به گزارش ایســنا، ســردار وحید مجید در تشریح این خبر 
اظهارکرد: با توجه به اقدامات گســترده پلیس فتا در رصد 
و شناســایی باندهای فعال در حوزه شرط بندی و قمار در 
سراسر کشــور و تعامل نزدیک با دستگاه های اجرایی نظیر 
بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات؛ آبان ماه اعضای 
۶ باند فعال در حوزه شــرط بندی و قمار در سراسر کشور 
توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی، دستگیر و به مراجع 
قضائی تحویل داده شــدند.وی در ادامه از کشف پرونده ای 
طی چند روز اخیر در این حوزه خبر داد و گفت: طی رصد 
و پایش فضای مجازی پلیس در شــبکه اجتماعی تلگرام و 
اینســتاگرام کانال و پیجی شناسایی شد که اقدام به تبلیغ 
سایت قمار و شرط بندی و عضویت در این سایت ها می کرد.

رئیس پلیس فتا ناجا ادامــه داد: باتوجه به اهمیت موضوع 
سایت های شرط بندی که متاسفانه شمار زیادی از هموطنان 
را  گرفتار خود کرده و ســرمایه آنها را که در طول ســال ها 
اندوخته اند با نیرنگ از دستشــان خارج می کند،  شناسایی 
گردانندگان این کانال های مجرمانه در دستور کار کارشناسان 
پلیــس قرار گرفت. این مقام ارشــد انتظامی بیــان کرد: با 
تشکیل پرونده، مستندات و ادله های دیجیتال جمع آوری و 
بررسی شد و در  نهایت با اقدامات فنی و تخصصی در پلیس 
فتا استان خراسان رضوی هویت گردانندگان کانال مذکور 
کشــف و در ادامه متهمان به پلیس فتا  احضار شدند. رئیس 
پلیس ســایبری کشــور گفت: با آغاز تحقیقات تخصصی 

کارشناســان، متهمان ابتــدا منکر داشــتن  هرگونه کانال 
مجرمانه شدند، غافل از اینکه مستندات و ادله های بسیاری 
از آنها جمع آوری شده اســت.وی بیان داشت: متهمان  در 
مواجهه با مدارک دیجیتالی به دســت آمده در نهایت اقرار 
کردند که در ســه سایت قمار و۱۲ کانال و گروه تبلیغ قمار 
و شرط بندی در فضای مجازی و دو پیج اینستاگرام جهت 
تبلیغ شــرط بندی و قمار عضــو می پذیرفته اند. به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس فتا ناجا ضمن هشدار به 

شــهروندان و به خصوص جوانان درباره ســایت های قمار  و 
شرط بندی، تصریح کرد: همه سایت های شرط  بندی برای 
کالهبرداری از شــهروندان و سرکیســه کردن  آنها ساخته 
شده اند و عاقبت حضور در این سایت ها چیزی جز افسوس 
و زیان مالی نخواهد بود. سردار مجید در پایان به جرم بودن 
تبلیغ این ســایت ها و برخورد قانونی با تبلیغ کنندگان آنها 
اشاره کرد  و گفت: پلیس فتا آمادگی مقابله با هرگونه جرم 
رایانه ای را دارد و درصورتی  که شهروندان با موارد  مجرمانه 

و مشکوک مواجهه شدند می توانند مراتب را از طریق سایت 
پلیس فتــا بــه آدرس    www.cyberpolice.ir  بخش 

فوریت های سایبری پلیس فتا گزارش کنند.
برخورد پلیس با مراکز قمار 

رییس پلیس امنیــت عمومی تهران بزرگ از برخورد قاطع 
پلیس با مراکز قمار و فســاد خبر داد.سرهنگ پیام کاویانی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه آیا مشابه طرحی که اخیرا 
پلیس امنیت برای برخورد با مراکز قمار در تهران اجرا کرد، 
دوباره اجرا خواهد شــد یا خیر، گفــت: ما به عنوان پلیس 
طرحمان مقابله با مراکز جرم و فســاد است و مستمرا این 
طرح ادامه خواهد داشــت.وی ادامه داد: اما یک نکته وجود 
دارد و موضوع این اســت که آیا این افراد اصالح می شوند یا 
خیر. این موضوع در حیطه وظایف و اختیارات پلیسی نیست 
و دســتگاه های دیگری باید در این حیطه باید ایفای نقش 
کنند که آسیب های اجتماعی به حداقل ممکن برسد.رییس 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ ادامه داد: آنچه که ما در 
قمارخانه می بینیم معلول یک سری علت هایی است که در 
جامعه وجود دارد. شــاید این موضــوع از نهاد خانواده آغاز 
شــده و یکسری کم کاری ها و عدم نظارت و تربیت صحیح 
سبب آن شــده  و در ادامه نیز به نهادهای باالتر اجتماعی 
نظیر دوستان ناباب و ... می رسد، لذا دستگاه هایی که متولی 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی هستند، ان شاهلل بتوانند 
اقدامات خود را انجام داده و در این زمینه موفق شــوند .وی 
درباره اینکه آیا برخورد پلیس با قمارخانه ها و ... ادامه خواهد 
داشــت نیز به ایسنا گفت: همانطور که گفتم ما هم قطعا با 

این موارد برخورد می کنیم.

قتل 2 جوان کرمانشاهی در سفر به شمال دستگیری اعضای ۶ باند شرط بندی و قمار
در جریان درگیری چهار مسافر با هم در محمودآباد دو نفر جان خود را از دست 
دادند.به گزارش رکنا،  سرهنگ حسین زاده فرمانده انتظامی محمودآباد با بیان 
اینکه دو جوان اهل کرج با دو جوان اهل کرمانشــاه با یکدیگر درگیر شــدند، 
گفت: در جریان این درگیری دو جوان کرمانشــاهی که حدودا ۳۰ سال سن 
داشتند بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست دادند.او افزود: ۲ جوان کرجی 
پس از قتل متواری شــدند و تالش برای دســتگیری آن ها ادامه دارد.فرمانده 
انتظامی محمودآباد با هشدار در خصوص پیامد های اجاره دادن غیر مجاز ویال 
و خانه به مسافران، گفت: افرادی که قصد اجاره دادن ویال به مسافران را دارند 

باید از ادارات مربوطه مجوز های قانونی الزم را بگیرند.

انهدام باند مافیایی چک پول های تقلبی در لرستان
جانشین فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری دو متقلب و کشف ۱۲۰۰ قطعه 
چک پول تقلبی در شهرســتان دورود خبر داد.ســرهنگ فرهاد ابدال چگنی 
اظهار کرد: در پی اشراف پلیس مبنی بر اینکه دو نفر در سطح شهر دورود اقدام 
به توزیع چک پول تقلبی می کنند، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

به گزارش رکنا، وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی دو نفر 
مورد نظر را در ســطح شهر دورود با یک دستگاه خودرو شناسایی و دستگیر 
کردند.جانشــین فرمانده انتظامی لرستان، با اشاره به توقیف خودروی مذکور، 
گفت: در بازرسی از خودروی متهمان ۱۲۰۰ قطعه چک پول ۵۰۰ هزارریالی 
به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال کشف شد.ابدال چگنی، با هشدار به افراد سودجو و 
فرصت طلب که اعمال مجرمانه آنان از دید پلیس مخفی نخواهد ماند، گفت: 
به شهروندان توصیه می شود هشدارهای نیروی انتظامی را جدی بگیرند و در 

صورت برخورد با اینگونه موارد پلیس را در جریان قرار دهند.

متالشی شدن باند سرقت احشام، اماکن دولتی و 
خصوصی درگتوند

فرمانده انتظامی شهرستان گتوند از دستگیر باند۴نفره سارقین اماکن خصوصی 
واحشــام دراین شهرستان خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ نصیر ابدالی فرد 
فرمانده انتظامی شهرســتان گتوند در گفت و گو با رکنا بیان داشت : در پی 
وقوع چندین فقره ســرقت از اماکن دولتی ، خصوصی  و احشــام در ســطح 
شهرستان گتوند موضوع جهت شناسایی ودستگیری سارق یاسارقین به صورت 
ویژه در دســتور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت که در این راستا 
مأمورین این شهرستان با انجام اقدامات فنی هویت یک باند چهار نفره را دراین 
زمینه  شناســایی و در یک عملیات ضربتی منسجم اعضای این باند ۴ نفره را 

در مخفیگاهشان دستگیر  کردند.

مصدومیت ۱۰ نفر در تصادف تریلی با اتوبوس
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان از تصادف تریلی با 
اتوبوس در محور نطنز به اصفهان خبر داد.غفور راستین با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: ساعت ۴ و ۳۵ دقیقه دیروز تصادف یک دستگاه تریلی با اتوبوس در محور 
نطنز به اصفهان بعد از نیه به اورژانس اطالع داده شد.وی گفت: بالفاصله بعد 
از اطالع از حادثه ۵ آمبوالنس ۱۱۵ به محل اعزام شــدند که خوشبختانه این 
حادثه فوتی نداشت.مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان افزود: در 
این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که شامل ۴ مرد، ۴ زن و ۲ کودک با ترومای 

جزیی بود.

خودکشی های اینستاگرامی برای جذب فالوور 
بیش از۳۰نفر ازاول ســال جاری تاکنون اقدام به خودکشی کرده اند.به گزارش 
رکنا، از اول سال جاری تاکنون  بیش اژ۳۰مورد اقدام به خودکشی در شهرستان 
خرمشــهر صورت گرفته است؛ که متأســفانه ۸نفر در این خصوص جانشان را 
ازدست داده اند.گفتنی است برخی از این افراد ترفند خودکشی را برای افزایش 
فالوور لو دادند.الزم به ذکر است سناریوی خودکشی شاخ های اینستاگرامی یکی 

از ترفندهای عجیب آن ها برای جذب فالوور شده است.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس پیشگیری پلیس پایتخت از انهدام باند 
۳ نفره سارقان منزل هنگام ارتکاب سرقت خبر داد.
ســرهنگ » جلیل موقوفه ای »  گفــت: در اجرای 
طرح مبازره با سارقان منزل عوامل عملیات کالنتری 
۱۳9 مرزداران در سطح حوزه استحفاظی کالنتری 
در حین گشت زنی بودند که به یک دستگاه خودرو 
۲۰۶ که پالک آن مخدوش بوده مشــکوک  شدند.
وی عنوان داشــت: مراقبت های ویژه پلیسی آغاز که 
مشخص شد که راننده و ۲  سرنشین خودرو در حال 
زاغ زنی منزلی هستند.  رئیس پلیس پیشگیری تهران  
افــزود: در همین یکی از آنان به ابتدای کوچه جهت 

مراقبت مراجعه و دو نفر دیگر  از خودرو پیاده شغول 
باالرفتــن از  دیوار منزلی شــدند.این مقام انتظامی 
ادامه داد: ســریعا عوامل عملیــات کالنتری جهت 
دستگیری متهمان اقدام و متهمی که ابتدای کوچه 
ایســتاده بود به محض روئیت مامورین با استفاده از 
شــوکر برقی به ســمت ماموران حمله ور شده و از 
محل گریخت که پس از تعقیب و گریز پلیســی این 
متهم با شــلیک تیر هوائی دستگیر شد.وی با اشاره 
به اینکه یکــی از متهمان که قصد باالرفتن از دیوار 
داشــت پس از سوار شدن بر خودرو از محل متواری 
شــد، ابراز داشت: متهم سوم پرونده که بااستفاده از 

گاز اشک آور سعی می کرد جلوی دستگیری خود را 
بگیرد  در عملیات پلیسی دستگیر شد.رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهمان در  تحقیقات 
اولیــه به جرم ارتکابی اعتــراف کردند و ماموران در 
بررســی های پلیسی به دست آوردند متهمان سابقه 
دار بوده و تا کنون به دفعات مختلف دســتگیر شده 
اند.موقوفه ای در پایان با اینکه کشف جزئیات پرونده 
و دستگیری سارق متواری در دستور کار پلیس قرار 
داد، خاطرنشــان کرد: پس از تشکیل پرونده قضائی 
هر دو  متهم برای  ســیر مراحــل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شدند.

رئیــس پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت از دســتگیری ۲ 
مالخر گوشی های مسروقه خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ 
کارآگاه »هوشــنگ کاکاوندی« بیان داشــت: اواخر مهر ماه 
پرونده ای با موضوع ســرقت به شــیوه قــاپ زنی از طریق 
کالنتری ۱۱۶ مولوی به پایگاه هفتم پلیس آگاهی ارســال 
شــد که مفاد آن حاکیست؛ شــهروندی به ماموران گشت 
کالنتری مراجعه  و اظهــار می کند در حال تردد در خیابان 
مولوی بودم، ناگهان یک دستگاه موتورسیکلت به من نزدیک 
شــده و راکب آن موبایلم را از دستم قاپید و متواری شد.وی 
عنوان کرد: با ارسال پرونده به پلیس آگاهی کارآگاهان دایره 

مبارزه با ســرقت های خاص پایگاه پــی جویی خود را آغاز و 
در بدو تحقیقات متوجه می شوند تلفن همراه مسروقه شاکی 
در اختیار شــخصی به اســم حمید از اتباع کشور افغانستان 
می باشد.این مقام انتظامی تصریح کرد: یافته های کارآگاهان 
به مرجع  قضائی منعکس که  با هماهنگی بازپرس پرونده و 
از طریق شــیوه های نوین و علمی کشف جرم آدرس حمید 
شناســایی و چهارم آبان ماه وی دستگیر می شود که هنگام 

دستگیری گوشی مســروقه متعلق به شاکی نیز از ید متهم 
کشف شد.رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران ابراز داشت: 
پس از دســتگیری حمید، در خصوص نحوه تحصیل گوشی 
مسروقه اظهار داشت آنرا از شــخصی بنام طاهر که از اتباع 
کشــور افغانستان اســت و در امر خرید و فروش گوشی های 
مســروقه فعالیت داشته خریداری کرده و قادر به معرفی وی 
نیز می باشد.سرهنگ کاکاوندی افزود: با اعتراف صریح متهم 

کارآگاهــان با هدایت و راهنمایی وی جهت دســتگیری ید 
ماقبل اقدام به محض حضور کارآگاهان در نزدیکی مخفیگاه 
طاهــر، وی از حضور کارآگاهان آگاه شــده و اقــدام به فرار 
می نمایــد که در نهایت کارآگاهان با رعایت قانون بکارگیری 
سالح و پس از شلیک دو تیر هوایی طاهر ۲۲ ساله را دستگیر 
کردند.رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران در پایان گفت: 
طاهر پس از انتقال به پلیس آگاهی به بزه انتســابی معترف 
گردید که پرونده تکمیال به دادســرا ارســال و هر ۲ متهم با 
صدور قرار مجرمیت روانه زندان شدند و تحقیقات برای کشف 

زوایای پنهان پرونده همچنان ادامه دارد.

رئیس پایگاه هشــتم پلیــس آگاهی پایتخت 
از دســتگیری ۲ ســارق حرفه ای زورگیر که 
با موتورســیکلت های ســرقتی از شهروندان 
زورگیری می کردند، خبر داد.به گزارش رکنا، 
سرهنگ کارآگاه »علی عزیزخانی« بیان داشت: 
ســی ام فروردین ماه سال جاری شهروندی با 
مراجعه به کالنتری ۱۱۲ ابوسعید اعالم داشت،  
موتورسیکلت اش را از داخل پارکینگ منزل به 
سرقت برده اند.وی عنوان کرد: با ارجاع پرونده 
به پایگاه هشتم پلیس آگاهی، کارآگاهان دایره 
مبارزه با ســرقت وسائط نقلیه به محل سرقت 
مراجعه و با بررسی و پایش صحنه جرم، سرنخ 

و ردپایی از ســارقان را بدســت می آورند.این 
مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه 
با تجمیع ادله و سرنخ های بدست آمده موفق 
می شوند هویت یکی از ســارقان به نام احمد 
را شناســایی کرده که مراتب طی گزارشی به 
مرجــع قضائی  منعکس و با اخذ دســتورات 
الزم، متهم دســتگیر و در بازجویی به ارتکاب 
سرقت با همدستی افرادی بنام های ارسالن و 
اصغر اعتراف نمود.رئیس پایگاه هشتم پلیس 
آگاهی تهران ابراز داشت: با دستگیری احمد و 
اعتراف صریح وی به جرم ســرقت و همچنین 
لو دادن هویت همدســتان خود کارآگاهان در 

عملیاتی دیگر موفق به دســتگیری ارســالن 
می شــوند و ضمن اعتراف وی به مشارکت در 
سرقت موتورســیکلت، در بازرسی بدنی، یک 
دستگاه تلفن همراه مدل سامسونگ کشف که 
مشخص شد متهم دارای سابقه سرقت به عنف 
می باشد.ســرهنگ عزیزخانی افزود: بالفاصله 
شاکی مربوطه شناسایی، دعوت و در مواجهه 
حضوری با شناســایی صریح ارسالن به عنوان 
یکی از سارقان زورگیر، اظهار داشت؛ در اوایل 
شهریور ماه ســال جاری در محدوده شهرری 
مورد زورگیری قرار گرفته و سارقان با استفاده 
از سالح سرد و زخمی کردن وی، سه دستگاه 

گوشــی تلفن همراهش را ســرقت کرده اند.
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
در پایان گفــت: مع الوصف با تحت نظر بودن 
متهمان، اقدامات تکمیلی و تحقیقات تخصصی 

برای شناسایی سایر مال باختگان و دستگیری 
ســایر ایادی مجرمانه کماکان در دستور کار 
کارآگاهان دایره مبارزه با ســرقت های خاص 

پایگاه می باشد.

دستگیری سارقان منزل در حین سرقت

دستگیری 2 مالخر تلفن همراه در تهران

انهدام باند 2 نفره زورگیران جنوب تهران

رجوع به صفحه آخر)12(

آگهی تجدید مناقصه خرید انواع مرکب پنتون به مقدار 2500 کیلوگرم
بشماره فراخوان: 2000001065000033

آگهی تجدید مناقصه خرید انواع مرکب پنتون 
به مقدار 2500 کیلوگرم

بشماره فراخوان: 2000001065000033

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باهر دارو نیک
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده  و  به شناسه ملی 14010537361 ثبت  به شماره ثبت 587158   درتاریخ 1400/09/02 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :الف :خرید ،تولید،تهیه ،ساخت ،تبدیل 
،رژیمی  غذایی  های  مکمل  گیاهی  ،شیمیایی،بیوتکنولوژی،  بهداشتی  محصوالت  انواع  فروش  و  ،توزیع  بندی  ،بسته 
،خوراکی،آشامیدنی ،تجهیزات پزشکی ،انواع مواد اولیه دارویی و دارو وسایر محصوالت مشابه وماشین آالت و قطعات 
و سایر ملزومات وکلیه محصوالت و مواد اولیه مورد نیاز از داخل و خارج از کشور .واردات و صادرات کلیه محصوالت 
ومواد اولیه مورد نیاز از داخل و خارج کشور و کلیه فعایت های تحقیقاتی ،آزمایشگاهی ،نیمه صنعتی و صنعتی وادقام 
به فعالیت تحقیقاتی علمی و عملی مربوطه ،تبادل اطالعات،دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها ازشرکت 
های داخلی یا خارجی وهمچنین هرگونه عملیات تجاری و غیرتجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق به طور مستقیم و غیر 
مستقیم باشد.صادرات محصوالت تولیدی داخلی به کشورهای خارجی ،واردات مواد اولیه ،مواد بسته بندی،محصوالت 
آرایشی و بهداشتی وشیمیایی ،گیاهی ،مکمل های غذایی،رژیمی خوراکی و آشامیدنی،تجهیزات پزشکی ،ماشین آالت 
بندی و  اولیه و بسته  تولیدکنندگان داخلی و خارجی مواد  از  ،اخذنمایندگی  نیاز موضوع شرکت  لوازم یدکی مورد  و 
محصوالت نهایی به شرح فوق. ب :مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا 
و کلیه  و فروش و خرید محصوالت دارویی  تولید  تعهد سهام شرکت های موجود.مشارکت و مشاوره جهت  یا  خرید 
موارد مرتبط به صورت مستقیم یا غیر مسقیم به تمام یا هریک از موارد موضوعات بیان شده ،اخذ و پذیرش نماینگی 
های مجازشرکت های داخلی و خارجی جهت امور تحقیقاتی و تجاری و تاسیس شعب در مکان های مورد نیاز و انجام 
امور مرتبط به سالمت اعم از طراحی،اجرا،پیاده سازی ،مدیریت و شرکت در پروژه های مرتبط با حوزه سالمت . ج:به 
یا غیر  به کلیه عملیات و معامالت مالی،تجاری،صنعتی وآزمایشگاهی که به طور مستقیم  طور کلی شرکت می تواند 
از  از اخذ مجوزهای الزم  لزوم پس  نماید درصورت  باشد مبادرت  از موضوعات فوق مرتب  یا هریک  به تمام  مستقیم 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی 
، شهر تهران، محله پونک ، خیابان میالد ، خیابان هفتم ، پالک 0 ، مجتمع امید تهران ، طبقه هفتم ، واحد 705 کدپستی 
1469963944 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
به  آقای سید سجاد حسینی  الشرکه  ریال سهم   5000000 دارنده  به شماره ملی 1064041981  باغی  قره  ابراهیم  آقای 
شماره ملی 4324158991 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای ابراهیم قره باغی به شماره ملی 
1064041981 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سید سجاد 
حسینی به شماره ملی 4324158991 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه عادی و اداری با امضا 
مدیرعامل یا رییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار مردم ساالری 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 )1229775(

آگهی تغییرات شرکت پایدار پیمان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 358271 و شناسه ملی 10104070720 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح 
ذیل تغییر و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید : 1ـ اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی، 
صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر 2ـ اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر 
نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی 3ـ تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا 
صندوق تعاون 4ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها 5ـ سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه 
تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی 6ـ مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران 
تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات 7ـ احداث مجموعه تولید انواع آب معدنی و 
نوشیدنی های طعم دار ویتامینه و تولید پت 8ـ صادرات انواع محصوالت تولیدی واردات انواع معدنی مورد نیاز با اخذ 
مجوز از مراجع ذیصالح 9ـ احداث ساختمان و تاسیسات مربوط بموضوع فعالیت 10-تهیه و تولید و توزیع و تبدیل انواع 
آب آشامیدنی، نوشابه گازدار، بدون گاز، دوغ، آبمیوه طبیعی، خرید و فروش انواع مواد اولیه و کاالهای ساخته شده و 
ماشین آالت و تاسیسات مربوطه 11-تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده و گرم کننده 
ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، گاز، فاضالب( و تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب 

) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم ( 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1229785(

شرکت سهامي چاپخانه دولتي ایران در نظر دارد خرید انواع مرکب پنتون به مقدار 2500 کیلوگرم را از طریق مناقصه عمومی 
خریداری نماید. لذا شرکت کنندگان در مناقصه باید ابتدا اسناد مناقصه را از تاریخ 6 /9 /1400 تا ساعت 12 مورخ 11 /9 /1400 از 
طریق سامانه دولت دریافت و پس از درج پیشنهاد قیمت و مستندات در سامانه مذکور، پاکت »الف« را بصورت الکترونیکی 
بارگذاری و سپس پاکت مذکور را بصورت فیزیکی تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 24 /9 /1400 به دبیرخانه شرکت سهامی 
تدارکات  سامانه  در  الکترونیکی  بصورت  فقط  را  »ج«  و  پاکات»ب«  و  نمایند  دریافت  رسید  و  تحویل  ایران  دولتی  چاپخانه 
الکترونیک دولت بارگذاری نمایند. )بدیهی است دریافت اسناد مناقصه پس از مهلت قید شده مقدور نمی باشد.( ضمنًا مبلغ 
تضمین شرکت در مناقصه 000 /000 /400 ریال می باشد که می بایست با ارائه اصل ضمانتنامه بانکی در پاکت »الف« ارسال گردد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 28 /9 /1400 در اتاق کمیسیون معامالت شرکت سهامی چاپخانه دولتی 

ایران می باشد. 
ضمناً هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس: تهران، میدان امام حسین )ع(، خیابان اقبال الهوری، جنب پارک خیام، پالک 29
کدپستی: 1714744153 تلفن: 33349079
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شرکت سهامي چاپخانه دولتي ایران

شناسه آگهی:1229147
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۳ باند کامال حرفه ای از ســارقان پایتخت توسط کارآگاهان پلیس پایگاه چهارم 
آگاهی دســتگیر شــدند و بیش از ۱7۰ میلیاردریال اموال مکشوفه از باندهای 
ســارقان حرفه ای کشف و ضبط شــد.به گزارش رکنا، مدتی کارآگاهان پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ در جریان ســرقت متعددی در محدوده شرق 
تهــران قرار گرفتند. به این ترتیب پرونده ای در این خصوص تشــکیل شــد و 
کارآگاهان مبارزه با سرقت منازل و اماکن مأموریت پیدا کردند تا هرچه سریعتر 
ســارقان را دســتگیر کنند.با آغاز تحقیقات پلیس، مأموران متوجه شدند افراد 
مالباخته بیشــتری وجوددارند، این درحالی بــود که در همان تحقیقات ابتدایی 
کارآگاهان مشخص شد چند باند حرفه ای مشغول انجام سرقت در محدوده شرق 
تهران هستند. همین اطالعات کافی بود تا کارآگاهان پلیس بتوانند ردپایی از ۳ 
باند تبهکار را در منطقه  پیدا کنند. سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی ، رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی تهران در این باره به خبرنگار رکنا گفت:در جریان تحقیقات 
کارآگاهان پلیس ردپای ســه باند حرفه ای از ســارقان پیدا شد و مأموران دایره 
مبارزه با سرقت منازل و اماکن توانستند با بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته 
در محل ســرقت ها و همچنین بانک اطالعاتی مجرمان سابقه دار مخفی گاه این 
سه باند را شناسایی کرده و در سه عملیات مجزا آنها را محاصره و دستگیر کردند.
کارآگاه مجیدی اظهار کرد: یکی از ۳ باند دستگیر شده، ۴ پسرعمو بودند که اقدام 
به سرقت منازل و اماکن می کردند. این سارقان سابقه دار بودند و جرائم مختلفی 

را در پرونده تبهکاری خود ثبت کرده اند.
وی در ادامه افزود: دومین باندی که توســط کارآگاهان پلیس دستگیر شدند با 
روش توپ زنی وارد منازل می شــدند و دست به سرقت می زدند. این سارقان نیز 
سرقت های زیادی را انجام داده اند. باند سوم نیز از اماکن دست به سرقت می زدند 
و درجریان این پرونده دو مالخر هم دســتگیر شدند.رئیس پلیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشــت: از مخفی گاه مالخرها وســایل و لوازم 
ســرقتی زیاد کشف و ضبط شد. کارآگاهان در بازرسی از مخفی گاه آنها چندین 

دستگاه هلی شات و هلی کوپتر کشف کردند که در بررسی های تکمیلی مشخص 
شد اعضای این باند با استفاده از این هلی کوپترهای کوچک اقدام به جابه جایی 

مواد مخدر و رساندن آنها به دست مشتریان استفاده می کردند.
وی ادامه داد: در بررسی های بیشــتر از مخفی گاه این مالخرها به برچسب های 
جعلــی برخورد کردیم که نشــان می داد این افراد به غیر از ســرقت و مالخری، 
مشروبات تقلبی را در شیشه های خالی پر کرده و با استفاده از این برچسب های 
جعلی آنها را وارد بازار می کرده اند.سرهنگ کارآگاه مجیدی رئیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی تهران افزود: تا به امروزســارقان به بیش از ۱۵ فقره سرقت اعتراف 

کرده و ارزش تقریبی  اموال مکشوفه به حدود ۱7۰ میلیاردریال می رسد.
سنش از ۵۰ سال گذشته است، خودش می گوید قبال به خاطر فروش مشروبات 
الکلی راهی زندان شده. حاال به اتهام مالخری، سرقت و فروش مواد مخدر دست 

بند به دست در اداره پلیس آگاهی ایستاده است.
به چه اتهامی دستگیر شدی؟ مالخری.

چه وسیله هایی بیشتر خریداری می کردی؟ من اتهامم را قبول ندارم. من 
فقط یک وسیله سرقتی در خانه ام بود آن هم از دوستم امانت دستم بود.

امــا چند لب تاب، هلی کوپتر کوچک و هلی شــات در مخفی گاه تو کشــف و 
ضبط شــده است؟ همه این ها برای خودم است، برای مراسمات عروسی استفاده 

می کردیم.
اما شواهدی به دست آمده که مواد مخدر جابه جا می کردید؟ اگر مدارک 

به دست آمده پس حرف شما درست است.
سابقه داری؟ بله

جرمت در پرونده قبلی چه بود؟ فروش مشروبات الکلی
پس  برچسب های تقلبی که در مخفی گاه تو پیدا شده برای همان موقع 

است؟ 
نه، این برچسب ها همینطوری به دستم رسیده بود.

فروش مواد مخدر با هلی کوپتر کنترلی در تهران 

رئیس کالنتری ۱۱7 جوادیه از دستگیری سارق حرفه 
ای موبایل در جنوب تهران خبر داد.سرهنگ مهدی 
مجیدی  اظهار داشــت: در پی وقــوع چندین فقره 
سرقت موبایل در جنوب تهران توسط موتورسیکلت با 
یک و دو نفر سرنشین موضوع رسیدگی به پرونده در 
دستور کار ماموران کالنتری ۱۱7 جوادیه قرار گرفت.

به گزارش رکنا، وی افزود: بنابر حساسیت موضوع تیم 
عملیات کالنتری در حوالی ساعت ۱۸۰۰ سوم آذرماه  
در ســطح حوزه اســتحفاظی به ویژه  در نقاط جرم 
خیز و دارای سابقه سرقت به صورت نامحسوس اقدام 
به گشــت زنی کردند  که یک دستگاه موتورسیکلت 
هوندا با یک نفر سرنشــین جوان که در حال پرسه 
زنی بی هدف بودند مشــکوک شدند.وی عنوان کرد: 

در همین حین موتورســوارن تلفن همراه خانمی را 
سرقت که بالفاصله ماموران به سمت موتورسیکلت 
مراجعه کردند و متهمان به محض روئیت ماموران از 
محل متواری شدند.کالنتر محله جوادیه تصریح کرد: 
در تعقیب و گریز صورت گرفته راکب موتورسیکلت 
، موتورســیکلت خود را رها نموده و به صورت پیاده 
اقدام به فــرار می کند و در تعقیب و گریز متهم یک 
دستگاه تلفن همراه سرقتی را پرتاب کرده و متواری 
می شود که با شلیک تیر هوایی در یکی از خیابان های 
سطح حوزه متهم دستگیر می شود .این مقام انتظامی 
بیان داشت: در بازرسی بدنی سارق دستگیر شده یک 
دستگاه گوشــی تلفن همراه سرقتی کشف و ضبط 
گردید .سرهنگ مجیدی گفت : سارق دستگیر شده 

از تاریکی هوا و غفلت عابران استفاده و اقدام به موبایل 
قاپی می کرد و دارای سابقه سرقت و زندان بوده و در  
بازجویی های فنی صورت گرفته در کالنتری به جرم 
خود اعتراف نمود و همچنین تعداد ۲۰ نفر از شاکیان 
وی نیز شناسایی گردیدند . وی  در پایان خاطرنشان 
کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و پرونده 
به همراه متهم جهت ســیرمراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شد.

سرفت موبایل خانم جوان جلوی چشم پلیس 


