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رئیــس پلیس پیشــگیری پایتخت از دســتگیری 
فروشــنده مواد مخــدر در محــدوده خلیج فارس 
خبر داد . ســرهنگ جلیــل موقوفه ای رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت از دستگیری فروشنده مواد مخدر 
در محدوده خلیج فارس خبر داد و گفت: در پی اعالم 
خبری مبنی بر فروش مواد مخدر توســط فردی در 
محدوده خلیج فارس تهران دســتگیری این سوداگر 
مرگ در دستور کار تیم عملیاتی کالنتری ۱۷۹ این 
محل قرار گرفت.وی با بیان اینکه مأموران با تحقیقات 
و پی جویی های انتظامی مشخصات متهم را شناسایی 
کردند افزود: با شناسایی مخفیگاه متهم و تعقیب و 

مراقبت وی پس از اخذ دستور قضائی متهم در یک 
عملیات منسجم پلیسی هنگام فروش مواد مخدر در 
خودروی خود دســتگیر شد.این مقام انتظامی ادامه 
داد: از کیف کمری متهم ۸۵ بسته مواد مخدر از نوع 
شیشــه و ۳۴ بسته هروئین، آماده فروش کشف شد 
و همچنین از داخل خودروی وی نیز ۱۳ عدد پایپ، 
۲ قبضه ســالح سرد )قمه نیم متری( و انواع ترازوی 
توزین مواد مخدر کشف شد.رئیس پلیس پیشگیری 
تهران ادامه داد: متهم ۳۶ ساله در تحقیقات پلیسی 
به جرم خود مبنی بر فروش مواد مخدر و متهم برای 

سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرســتان ری از دستگیری اراذل 
و اوباش ســطح دار محدوده حســن آباد فشــافویه 
این شهرســتان خبر داد.به گزارش رکنا، ســرهنگ 
دوســتعلی جلیلیان اعالم کرد: چهار عامل شرارت و 
اراذل و اوباش سطح دار محدوده حسن آباد فشافویه 
توسط پلیس اطالعات ری شناسایی و دستگیر شدند.
وی توضیح داد: این افراد به تخریب اموال شــخصی 
شهروندان اقدام، ایجاد رعب و وحشت و عربده کشی 
می کردند.فرمانده انتظامی شهرستان ری خاطرنشان 
کرد: متهمان پس از پایان تحقیقات متهمان تحویل 
مراجع قضائی شدند.ســرهنگ جلیلیان همچنین از 

دستگیری ۳ سارق به عنف و سابقه دار بار و محموله 
خبر داد و گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت، خودرو 
باری وانت نیسان به همراه ۱۸۰ طاقه پارچه وارداتی 
در محدوده شــهر ری دستگیری سارقان در دستور 
کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.جلیلیان 
افزود: پلیس آگاهی شهرســتان ری با انجام اقدامات 
اطالعاتی و ســرنخ های موجود مشــخصات سارقان 
را شناســایی و در چند عملیات جداگانه سارقان را 
دستگیر کرد.این مسئول خاطرنشان کرد: در بازرسی 
از مخفیــگاه متهمان ۱۸۰ طاقه پارچــه وارداتی به 
ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون تومان کشف شد.
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ســخنگوی فراجا از کشــف بیــش از ۱۰ میلیون واحد 
انواع ارز تقلبی توســط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایســنا، سردار مهدی حاجیان درباره اقدامات 
پلیس در مقابله با اخاللگــران ارزی، اظهار کرد: پلیس 
از ابتدای ســال قرارگاه امنیت اقتصادی را تشکیل داد 
و بیش از ۳۰۰ نفر تاکنــون از افرادی که عامدانه قصد 
اخالل در بازار ارز داشــتند شناسایی و دستگیر شدند. 
برخی از این افراد سرشبکه هایی بودند که به دنبال سود 
و منافع بیشــتر بودند و در بــازار ارز اخالل ایجاد کرده 
بودند. وی افزود: با همکاری بانک مرکزی به صورت دائم 
این رصد و پایش می شود که هرگونه اخالل در بازار ارز 
را پلیس به همراه ســایر نهادها تحت کنترل قرار دهد.
به گفته ســخنگوی پلیس ، در موضوع جعل اسکناس و 
ارز نیز پلیس توانسته ۵۷ کارگاه جعل اسکناس و ارز را 
از ابتدای ســال تاکنون شناسایی کند و ۱۷۰ نفر نیز در 
این خصوص دستگیر شده اند.وی همچنین اعالم کرد تا 
بــه امروز ۱۰ میلیون و ۸۰ هــزار و ۳۰۰ واحد انواع ارز 
تقلبی توســط پلیس امنیت اقتصادی کشف شده است.
سخنگوی فراجا همچنین از کشــف حدود ۶۳۲ قطعه 
طالی تقلبــی خبر داد و درباره اقدامات پلیس در حوزه 
جعــل و کالهبرداری نیز گفت: پلیس آگاهی توانســته 
بیــش از ۸۴ درصد از پرونده های جعل و کالهبرداری را 
در ۱۰ ماه سال جاری کشف کند.به گفته سردار حاجیان 
بیشــتر کالهبرداری ها در حوزه خرید و فروش خودرو، 
زمین و واحدهای مســکونی بوده اســت کــه در حوزه 
اتومبیل ۲۷۵۸ فقره کالهبرداری، در حوزه زمین ۲۳۸۰ 
فقره و واحدهای مســکونی ۲۲۱۱ فقــره کالهبرداری 
صورت گرفته اســت. در مجمــوع ۲۲ هزار و ۲۲۴ فقره 
کالهبرداری کشف شده که بیشتر آن در حوزه اتومبیل 
بوده است.سخنگوی فراجا با بیان اینکه اولویت بعدی در 
مقابله کالهبــرداری بعد از اتومبیل و زمین و واحدهای 
مسکونی، در بحث برداشت متقلبانه از حسابهای بانکی 
بوده اســت گفــت: در ۱۰ ماهه اول ســال  در مجموع 

۵۱۵۹ فقــره برداشــت متقلبانــه از حســابهای بانکی 
اتفاق افتاده اســت که نوع های متفاوتی دارد. برداشــت 
از حســاب های بانکی به صورت تلفنــی یعنی کارت به 
کارت ۱۰۴۳ فقره، در حوزه مراجعه به خودپردازها که با 
اقدامات متقلبانه و فریبکارانه افراد را به کنار دستگاه های 
خودپرداز دعوت می کنند ۹۴۸ فقره کالهبرداری اتفاق 
افتاده است.سخنگوی فراجا به عملکرد پلیس راهنمایی 
و رانندگی و ارائه ۶۰ میلیون خدمات در ســال به مردم 
اشــاره کرد و گفت: تمامی فرآیند شماره گذاری خودرو، 
اینترنتی شــده است و در سامانه پلیس من این خدمات 
قابل ارائه اســت و مردم می توانند برای دریافت خدمات 

پلیسی به این سامانه مراجعه کنند.
وی همچنین به اقدامات مستمر پلیس در حوزه قاچاق 
سوخت اشــاره و عنوان کرد: طی بازدید از جایگاه های 
ســوخت و عرضه فرآورده های نفتی در هفته گذشته و 
طی ۷۲ ساعت ۱۳۴ جایگاه و کارگاه متخلف شناسایی 
و به دستگاه قضائی معرفی شد ضمن اینکه ۹۷ دستگاه 
خودرو )تانکر حمل ســوخت( توقیف و ۱۴۶ نفر هم در 
این زمینه دستگیر شــدند. وی در ادامه توضیح داد که 
این تانکرهــا دارای باک اضافه بودند که اقدام به فروش 
غیرقانونی سوخت می کردند.سخنگوی فراجا در ادامه با 
اشــاره به اقدامات پلیس فتا در مقابله با کالهبرداری در 
حوزه کنکور و اشــراف پلیس بر این حوزه، از شناسایی 
۳۸۷ فقره تارنما و دستگیری افرادی در این رابطه خبر 
داد کــه اقدام به کالهبرداری با فروش ســواالت جعلی 
و قدیمی کنکور می کردند.ســردار حاجیان همچنین بر 
آمادگــی پلیس برای تامین امنیت کنکور دوم نیز تاکید 

کرد.
این مقام ارشــد انتظامی با اشــاره به بحث مشــاوره و 
مــددکاری در کالنتری هــا خاطرنشــان کــرد: ۱۱۰۰ 
کالنتــری مجهز به مراکز مشــاوره هســتند و در دوایر 
اجتماعی کالنتری ها این افراد حاضر هســتند و اکنون 
همه دوایر مشاوره و مددکاری کالنتری ها پذیرای عموم 

مردم در همه حوزه های روان شناسی و حقوقی هستند.
وی با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار خدمت مشاوره ای طی 
۱۰ ماهه امســال به مردم ارائه شده است، تصریح کرد: 
۷۰ درصد از این مشــاوره هایی که داده شده به مصالحه 
رســیده است.ســردار حاجیان همچنین با قدردانی از 
زحمات سردار اشتری و انتصاب سردار رادان به فرماندهی 
کل انتظامی کشــور، به پروژه »معماری فراجای آینده« 
اشاره و اظهار کرد: معماری فراجا یک اقدام تحولی است 
که در آینده شــاهد تغییراتی در زیرساخت ها، ماهیت و 
ساختار شــکلی فراجا خواهیم بود و بر اساس معماری 
فراجا، پلیس یک اصالح گر و فرهنگ ساز اجتماعی است.

وی با اشــاره به اینکه پلیس با اســتفاده از فناوری های 
نوین درصدد ارائه خدمات و کیفیت بخشــی به خدمات 
رســانی به مردم اســت، تصریح کرد: استفاده از آخرین 
فناوری هــای روز از دیگر اهداف معماری فراجای آینده 
است.ســخنگوی فراجا با بیان اینکــه در معماری آینده 
فراجا به دنبال تســهیل و تســریع و کیفیت بخشی در 
ماموریت های انتظامی هستیم، گفت: بر اساس معماری 
فراجــای آینده، امنیت یک محصول دولتی یا پلیســی 
نیســت بلکه امنیت محصول مشترک برای حاکمیت و 
مردم است؛ در معماری فراجا هم تغییر در ماهیت داریم 
و فراجــا به دنبال ارتباط با مردم توام با عطوفت اســت.
سردار حاجیان همچنین در ادامه عنوان کرد: مسیر راه 

توسط فرماندهی با شعار »پلیس مقتدر و حرفه ای، امین 
و مردمی« مشــخص و سرلوحه کار همه ما خواهد بود و 
جز در این مسیر گام بر نخواهیم داشت و از دستگاه ها و 
نهادهای مسئول انتظار می رود تا در جهت ارتقاء امنیت 
مردم در تمامی ابعاد با پلیس همراهی و همکاری داشته 
باشد. سخنگوی فراجا در ادامه خاطر نشان کرد: هر روز 
شــاهد ترفندهای مکارانه دشمنان برای تضعیف شجره 
تنومند و قدرتمند نظام جمهوری اسالمی ایران هستیم 
که این نشان از درماندگی، استیصال و شکست نقشه ها 

و توطئه های آنان دارد.
وی ادامــه داد: تروریســت خوانــدن نیــروی عظیم و 
مردمی سپاه پاســداران که با به زانو درآوردن گروهک 
تروریســتی داعش، امنیت را به مــردم هدیه کرد خود 
جنایتی نابخشــودنی است که در تاریخ ثبت خواهد شد 
و این عمــل خبیثانه از نظر قواعد حقوقی بین المللی و 
کنفوانسیون های حقوق بشــر بین الملل مطرود بوده و 
قابل پیگیری و رسیدگی است.سخنگوی فراجا همچنین 
گفت: فرماندهی کل انتظامی کشور ضمن محکوم کردن 
این تصمیم نســنجیده در کنار ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی تا پای جان از عزت و اقتدار کشــورمان دفاع 
کرده و نخواهد گذاشــت چنین اقدامات سخیف و زبون 
از سوی دشمنان روحیه و انگیزه جهاد و عشق به والیت 

را خدشه دار کند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت ۴۷۷۶ نفر با 
گاز مونوکسید کربن از ابتدای مهر ماه تاکنون خبر داد که 
به گفته وی این آمار نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد رشد 
پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، مجتبی خالدی با بیان اینکه 
از ابتدای مهرماه که هوا رو به سردی می رود مسمومیت با 
گاز مونوکسید کربن نیز شایع می شود، از مسمومیت ۴۷۷۶ 
نفر با گاز مونوکسید کربن از ابتدای مهرماه تاکنون خبر داد 
و افزود: ۳۱۱۵ نفر توسط همکاران اورژانس به بیمارستان 
منتقل شدند و ۲۷۱ نفر هم با تشخیص اولیه فوت کردند 

که این آمار نســبت به همین مدت در ســال گذشته ۳۲ 
درصد رشــد پیدا کرده و این نگران کننده است.وی با بیان 
اینکه عالئم مســمومیت با گاز مونوکســید شــبیه عالئم 
سرماخوردگی و آنفلوانزاست، گفت: باوجوداینکه عالئم این 
مسمومیت بسیار ساده است؛ اما مسمومیت با گاز مونوکسید 
کربن در کشور همچنان اتفاق می افتد و مردم دچار مشکل 
می شوند.مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان اورژانس 
کشــور که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، این را 
هم گفت: سردرد، خستگی، تغییر صدا، ضعف و بی حالی و 

تهوع و استفراغ از جمله عالئم این مسمومیت هستند که 
معموالً با سرماخوردگی اشتباه گرفته می شوند؛ اما مشکل 
زمانی جدی خواهد شد که سطح هوشیاری در این افراد کم 
شود.وی با بیان اینکه وضعیت دودکش ها هرچند روز یکبار 
باید رصد شــود گفت: اگر کسی دچار گازگرفتگی شد باید 
بالفاصله وسیله گرمایشــی را خاموش و بیمار را از محیط 
خارج کرد و با اورژانس تماس گرفته شــود.در ادامه، دکتر 
جواد نوفرســتی مدیرعامل انجمن جامعــه ایمن و رئیس 
کارگروه ملی پیشگیری از مرگ های خاموش گفت: افزایش 

حوادث گازگرفتگی و فوتی های ناشی از آن رابطه مستقیمی 
با سرمای هوا دارد.به گفته معموالً باالترین آمار فوت ناشی 
از گازگرفتگی هرســاله مربوط به ماه های آذر و دی  است.

رئیــس کارگروه ملی پیشــگیری از مرگ های خاموش در 
خاتمه عنوان کرد: عامل اصلی گازگرفتگی با گاز مونوکسید 
کربن، پوشاندن درزهای ورودی هوای تازه به محیط منزل 
اســت و عامل دوم هم دودکش های رها شده و بدون عایق 
در نمای ساختمان هاست که در سرمای شدید کارکرد خود 

را از دست می دهند.

سخنگوی فراجا خبر داد

کشف بیش از ۱۰ میلیون ارز تقلبی
شناسایی ۳۸۷ تارنمای کالهبرداری کنکور

سخنگوی سازمان اورژانس کشور هشدار داد

 افزایش ۳۲ درصدی فوتی های ناشی از گازگرفتگی

محکومیت ۲ میلیارد ریالی برای شرکت آسانسور
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون 

ریال برای شرکت آسانسور خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشــریفات سازمان تعزیرات حکومتی، 
فرزاد آقایی گفت: پرونده کم فروشی و تقلب شرکت آسانسور بر با شکایت 
یکی از مشــتریان در شعبه چهل و سوم بدوی تعزیرات تشکیل و بررسی 
شــد.مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه ۴۳ در بررسی اولیه با 
توجه به نداشــتن آدرس دقیق، حکم به قرار منع تعقیب متهم صادر کرد 
اما با اعتراض شاکی، این پرونده در شعبه سوم تجدیدنظر مجدداً رسیدگی 
شــد.آقایی گفت: در نهایت با دریافت نظر کارشناس رسمی دادگستری و 
غیبت متهم در جلسه رسیدگی، تخلف را محرز اعالم و متهم را به پرداخت 
یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.به گفته مدیرکل 
تعزیرات حکومتی تهران، متهم همچنین به پرداخت ۹۷۰ میلیون ریال در 
حق شاکی محکوم شــد.آقایی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت این 
گزارش را به تعزیرات حکومتی ارسال و ارزش ریالی تخلف را ۹۷۰ میلیون 

ریال اعالم کرد.

حمله خونین به ماموران شهرداری در خالزیر 
یک شــنبه شــب هنگام تخریب ساخت و ســازهای غیرمجاز تعدادی از 
مأموران یگان حفاظت شهرداری تهران از سوی تعداد از اوباش اجیر شده 
از طرف اشــخاص سودجو مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.به گزارش رکنا،  
پیگیری ها حاکی از این اســت که حال ۲ نفــر از مأموران یگان حفاظت 

شهرداری تهران وخیم است.

ایستگاه آخر سارقان سریالی خانه ها در کرج 
رئیس پلیــس آگاهی البرز از دســتگیری اعضای باند ســرقت حرفه ای 
منازل مناطق مختلف کشــور با ۷۰ فقره ســرقت در شهرســتان نظرآباد 
این اســتان خبرداد.به گزارش رکنا، سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: 
ماموران پلیس آگاهی در شهرســتان نظرآباد حین گشــت زنی در سطح 
منطقه اعضای یک باند ســرقت را در این شهرستان شناسایی کردند .وی 
اضافه کرد: ســارقان پس از اجاره خودروهای باری از محل سکونت خود ، 
موتورسیکلت ها را با هدف سرقت منازل به مناطق مختلف کشور انتقال می 
دادند .نادربیگی گفت: با کار اطالعاتی پلیس آگاهی ۷ سارق که ۲ نفر آنها 
خانم بودند شناســایی و دستگیر شدند که به بیش از ۷۰ فقره سرقت طال 
و جواهرات و اقالم دیگر در استان های خراسان رضوی، اردبیل،  آذربایجان 

غربی، تهران ، البرز و زنجان اعتراف کردند.
وی افزود: ارزش اموال مســروقه این باند بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد 
شده اســت .رئیس پلیس آگاهی البرز بیان کرد: از سوابق کیفری سارقان 
مشخص شد که دارای ۷ فقره سابقه کیفری هستند و استان های مختلف 
را برای ســرقت انتخاب کرده که از آنهــا بیش از چهار میلیارد تومان طال 

کشف شد.

مرگ ۳ مرد با موتور برقی در کیش
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کیش گفت: امســال ســه تن از راکبان 
موتورسیکلت های شــارژی بر اثر تصادف جان خود را از دست داده اند.به 
گزارش رکنا، ســرهنگ مهدی توانگر با بیان اینکه امسال تصادف راکبین 
موتور باعث فوت ۳ تن از آنان به علت عدم دقت به جلو و نداشــتن کاله 
ایمنی شــده است اظهار کرد: ســاماندهی این وسیله نقلیه در دستور کار 
بوده و تا کنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه پالک گذاری شده است.وی 
با اشاره به اینکه مراحل بعدی ساماندی این وسیله نقلیه از جمله تفکیک 
بهره برداری شخصی و گردشگری و ساماندهی کرایه آن به گردشگران در 
دستور کار است یادآور شد: امسال در نتیجه اقدامات آگاه سازی و رعایت 
قوانین راهنمایی و رانندگی از ســوی مردم وقــوع تصادفات ۲۰ درصد و 
همچنین سوانح جرحی نیز ۱۷ درصد کاهش داشته است.وی اضافه کرد: 
در این مدت خودروهای ســواری ۶۷درصد در وقوع تصادفات نقش داشته 
اند و بعد از آن نیز موتورســیکلت ها با ۱۳ درصد، مســافربرهای عمومی، 
کامیــون و وانت بارها هر کدام بــا ۱۰ درصد در رتبه های بعدی قرار دارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کیش یادآور شد: عمده تصادفات حوالی 
ســاعت ۸ و ۱۶ در زمان ســرویس دهی مدارس توســط والدین به علت 

سرعت زیاد و عدم دقت در رانندگی اتفاق می افتد.
وی افزود: پیک تصادفات در این جزیره شــامل ۲۳درصد ســاعت ۱۲ تا 
۱۶، ۲۱درصد ســاعت ۸ تا ۱۲، ۲۲ درصد ســاعت ۱۶ تا ۲۰ و ۱۹ درصد 
ساعت ۲۰ تا ۲۴ رخ داده است.توانگر در خصوص بیشترین علت تصادفات 
نیــز گفت: ۳۹ درصد عدم رعایت حق تقدم، ۳۲ درصد عدم توجه به جلو، 
اســتفاده از گوشی و هندزفری و بلوتوث، سه درصد تصادف راکبین موتور 

شارژی است.

جزئیات کودک آزاری و تعرض به دانش آموز 
کوهدشتی از زبان دادستانی

دادستان مرکز لرســتان گفت: دستگاه قضایی هیچ گونه اغماضی در مورد 
کودک آزاری ندارد.

به گزارش رکنا، داریوش شاهون وند با اشاره به کودک آزادی در کوهدشت، 
اظهار کرد: چند روز پیش فردی حدود ۲۷ ساله کودکی را به صورت اتفاقی 
در خیابان ســوار خودرو کرده و با انتقال وی به خارج از محدوده شهری، 
مرتکب جرم آزار جنســی شده اســت.وی تصریح کرد: کودک یک بچه ۸ 
ســاله بوده که فرد مجــرم بعد از ارتکاب جرم کــودک را رها می کند که 
سیستم قضایی به سرعت فرد خاطی را دستگیر کرده است.دادستان مرکز 
لرستان خاطرنشان کرد: متهم هم اکنون تحت ۲ عنوان جرم کودک آزادی 
و آدم ربایی در بازداشــت است که به دادگاه کیفری استان منتقل خواهد 

شد تا به اشد مجازات برسد.
شاهون وند با اشاره به آموزش فرزندان، اضافه کرد: در این راستا خانواده ها 
باید نســبت به آموزش فرزندان خود اقدام و آن ها را نسبت به مسائل روز 
آشنا کنند.وی بیان کرد: اگر کسی فردی را از محلی به محل دیگر منتقل 
کند بدون آنکــه اقدامی انجام دهد آدم ربایی قلمداد می شــود و مجازات 
شــدیدی در انتظار اوست.دادستان مرکز لرســتان ادامه داد: مجازات آدم 
ربایی حداقل ۱۰ ســال و مجازات تجاوز به عنف اعدام اســت که دستگاه 

قضایی هیچ گونه اغماضی در این گونه پرونده ها نخواهد داشت.

دستگیری سارقان اماکن دولتی در خرمشهر
فرمانده انتظامی خرمشــهر از دســتگیری ۲ ســارق اماکن دولتی در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش رکنا، ســرهنگ نجم الدین ســهرابی در تشریح این خبر گفت: 
در پی وقوع یک فقره ســرقت از اماکن دولتی، بالفاصله ماموران انتظامی 
کالنتری ۱۲ شناســایی و دستگیری متهم را در دســتور کار قرار دادند.

او افزود: ماموران با کار اطالعاتی و گشــت زنی هدفمند ۲ ســارق را حین 
ســرقت کابل برق از یک مکان دولتی شناســایی و طــی عملیاتی آنها را 
دستگیر که در بازرسی بدنی به عمل آمده مقادیری سیم برق مسروقه و ۳ 

عدد مهتابی کشف کردند.
فرمانده انتظامی خرمشــهر تصریح کرد: متهمــان در تحقیقات پلیس به 
۵ فقره ســرقت از اماکن دولتی در ســطح حوزه اعتراف  و پس از تشکیل 
پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.ســرهنگ ســهرابی درپایان از 
شــهروندان خواست: با رعایت هشــدارهای پلیسی پیشگیری ازسرقت در 
صورت مشاهده هرگونه موارد مشــکوک در اسرع وقت مراتب را به مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

بازداشت رئیس شورای شهر و شهردار شهر قلعه 
شــهردار و رئیس شــورای اسالمی و یک عضو شورای شــهر ، شهر قلعه 

دستگیر شدند.
به گزارش رکنا از کرمانشــاه و به نقل از یک منبع آگاه، شــهردار شــهر 
قلعه، رئیس شورای اسالمی شهر قلعه و یک عضو شورای این شهر توسط 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( در معاونــت اقتصادی اداره کل اطالعات 
اســتان کرمانشاه بازداشت شــدند.تخلفات مالی و اداری از جمله اتهامات 
این افراد اســت.گفتنی است که پیش از این نیز تعدادی از مدیران مناطق 

شهرداری کرمانشاه بازداشت شده بودند.

اخبار کوتاه

    شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
    )سهامی عام(

         نوع آگهی: فراخوان شناسایی تامین کننده )نوبت دوم(
موضوع آگهی: شناسایی تولیدکنندگان داخلی گلوله های آسیاب 

قطر30 و 40 میلیمتر
متن آگهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد گلوله های آسیاب 
مــورد نیاز خــود را از طریق تولیدکننــدگان توانمند داخلی طبق 
مشخصات زیر تامین نماید – تولید گلوله های آسیاب قطر 30 و 40 

میلیمتر به روش ریخته گری طبق مشخصات فنی
مدارک مورد نیاز:

۱- مدارک مثبتــه درخصوص فعالیت در زمینه تولید گلوله های 
آسیاب

۲- نامه درخواســت همکاری با ذکر زمینه فعالیت در ســربرگ 
شرکت

۳- لیست کامل تجهیزات و امکانات درخصوص فعالیت در زمینه 
تولید گلوله های آسیاب

۴- لیست کامل مشخصات نفرات شرکت
۵- دارا بودن حداقل توان مالی مورد تایید فوالد مبارکه و ارسال 

مدارک مربوطه
۶- دارا بودن کارگاه تولیدی با توان تولید باال در روز

نحوه دریافت مــدارک: متقاضیان می تواننــد جهت دریافت 
اطالعات و مشخصات فنی مورد نیاز با کارشناس مربوطه درخواست 

خود را مطرح نمایند.
مرتضوی: 031-52733975

مهلت ارسال مدارک: 1401/12/25
نحوه ارسال مدارک: متقاضیان می توانند از طریق پست مدارک 

خود را ارسال کنند.
آدرس پستی: اصفهان- کیلومتر ۷۵ جنوب غربی- شرکت فوالد 
مبارکه – واحد خرید مــواد مصرفی- مربوط به فراخوان گلوله های 

آسیاب- برسد به دست آقای مرتضوی کدپستی: 8488111131
اطالعات تماس با کارشناس:

لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری )از ساعت 8 
الی 16( با شماره های زیر تماس بگیرید.

52733975-031 و 09131314364 مرتضوی
ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد 

کرد

تاسیس موسسه غیر تجاری کسرا تصویر پارس 
درتاریخ 1401/10/26 به شماره ثبت 55052 به شناسه ملی 14011866392 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. نام : کسرا تصویر پارس موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :تهیه و عرضه محصوالت 
فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، اقالم رایانهای در زمینه زبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمی و علوم قرآنی نیز فیلمهای 
مستند و سینمایی )دارای مجوز(.بموجب مجوز شماره 1401/1/27798 مورخ 1401/10/17. به موجب مجوز از اداره کل وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برابر با شماره مجوز 1401/1/22953 در تاریخ 1401/08/28در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید. مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، قلهک، خیابان شهید محمدرضا 
بصیری، خیابان یخچال، پالک 82-، ساختمان آبان، بلوک شمالی، طبقه 4، واحد 22 کدپستی 1949653974 دارایی شخصیت حقوقی 
0 ریال نقدی مدیران خانم رویا همتی به شماره ملی 0077802969 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 5 سال آقای مهدی برجیان 
به شماره ملی 0386373760 به سمت مدیرعامل به مدت 5 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 5 سال دارندگان حق 
امضا : تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آورموسسه از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادهی عقود اسالمی با امضای آقای 
»مهدی برجیان« مدیر عامل و ممهور به مهر مؤسسه فرهنگی و هنری » کسرا تصویر پارس« معتبر بوده و سایر مکاتبات عادی و اداری 
با امضای » مدیرعامل به تنهایی » همراه با مهرمؤسسه معتبر و صادر خواهد شد. روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری جهت درج آگهی 

های موسسه 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 )1445034(

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
1401-120

رمالی که در یک نگاه 
عاشق زن شوهردار شد

رمالی که اعتقاد به سحر و جادو نداشت و اسلحه به دست شد و مردی را به 
خاطر عشق زیاد کشت.

اواخر آذر امســال خبر قتل مردی ۴۵ ســاله در منطقه اسالمشهر به پلیس 
اعالم شد. همسر مقتول که موضوع را به پلیس اعالم کرده بود، گفت: حدود 
ساعت ۴ صبح خواب بودیم که با صدای زنگ در خانه از خواب پریدم شوهرم 
برای اینکه ببیند چه کســی زنگ زده به مقابل در خانه رفت، اما چند دقیقه 
بعد، با شنیدن صدای شــلیک چند گلوله وحشت زده و سراسیمه به مقابل 
در رفتم که با پیکر خونین شوهرم روبه رو شدم.پس از این جنایت تحقیقات 
از ســوی کارآگاهان جنایی پلیس غرب اســتان تهران آغاز شــد. نخستین 
بررسی ها نشان می داد مقتول راننده کامیون بوده و قباًل یک بار ازدواج کرده 
و پس از طالق همسرش مدتی بعد با این زن ازدواج کرده است که از وی ۲ 
فرزند کوچک دارد. از آنجا که مشــخص شد وی با کسی اختالف و دشمنی 
نداشــته و به تأیید برادر مقتول و سایر اعضای خانواده وی از مدت ها قبل با 
همسرش اختالف شدیدی داشته است تحقیقات روی همسر مقتول متمرکز 
شــد تا اینکه بعد از بررسی تلفن همراه زن جوان مشخص شد وی با مردی 
رمال تماس های تلفنی و پیامکی زیادی داشته است.با این سرنخ مأموران به 
ســراغ مرد رمال رفته و او را برای تحقیق و بازجویی به اداره آگاهی منتقل 
کردند، وی که نخســت منکر اطالع از این ماجرا بود وقتی با مدارک مستند 
روبه رو شد و اسلحه ای که با آن به مقتول شلیک کرده بود در خانه اش کشف 
شــد به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: همسر مقتول از اقوام دور ما بود 
یک روز برای حل مشــکلش به خانه ما آمد و گفت که با شــوهرش اختالف 
دارد از من خواســت کمکش کنم.مدتی که از رفت و آمد های او به خانه ما 
گذشت احساس کردم به او عالقه مند شدم، چون همسرم را طالق داده بودم 
تصمیم گرفتم شــوهرش را بکشم و با او ازدواج کنم. به همین خاطر موضوع 
را با او در میان گذاشــتم و وقتی موافقت کرد شب حادثه ساعت ۴ صبح به 
در خانه شــان رفتم شوهرش که به مقابل در آمد او را با اسلحه ای که از قبل 
خریده بودم کشــتم و فرار کردم.با اعترافات مــرد رمال مأموران بار دیگر به 
سراغ همسر مقتول رفتند. زن جوان که به شدت پشیمان بود در بازجویی ها 
گفت: من و شــوهرم اختالف زیادی با هم داشتیم او مردی بداخالق بود که 
مدام مرا کتک می زد از طرفی با زنان زیادی ارتباط نامشــروع داشــت هربار 
اعتــراض می کردم کتکم می زد وقتی با او ازدواج کردم دانشــجو بودم، اما او 
اجازه نداد درس بخوانم حتی اجازه نمی داد تنها از خانه بیرون بروم، می گفت 
تو آنقدر زیبایی که دلم نمی خواهد کسی تو را ببیند و بسیار بد دل و بدبین 
بود، آنقدر از دست آزار و اذیت هایش خسته شده بودم که دنبال راهی برای 
نجات می گشــتم، فکر می کردم این مرد رمال می تواند کمکم کند، او به من 
نگفته بود که می خواهد شــوهرم را بکشد، گفت می خواهد او را بترساند که 
دیگر مرا اذیت نکند، اما شــوهرم را کشــت، او حتی بعد از مرگ شوهرم به 
بهانه اینکه مشــکل قلبی دارد و باید عمل جراحی کند حدود ۱۰۰ میلیون 
تومان از من پول گرفت و من متوجه شدم او قصد دارد از من اخاذی کند.او 
گفت: اما باور کنید من نمی دانستم قراراست شوهرم را بکشد، من دو تا بچه 
کوچک دارم که االن در خانه عمویشان زندگی می کنند و از وقتی بازداشت 
شده ام آن ها را ندیده ام. ای کاش فریب حرف های این مرد رمال را نمی خوردم.


