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فرمانــده انتظامی کوهدشــت از دســتگیری متهم 
و کشــف ۴ میلیارد ریال کالهبــرداری اینترنتی و 
شناسایی ۳۹ شاکی در این شهرستان خبر داد.  علی 
امانی اظهار کرد: در پی نیابت قضایی از اســتان های 
همجوار مبنی بر کالهبرداری اینترنتی از ۳۹ شهروند 
بــه مبلغ چهار میلیارد ریال، مراتب در دســتور کار 
مأموران پلیس فتا کوهدشــت قرار گرفت.وی افزود: 
در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، کالهبردار 
اینترنتی در قالب فروشنده دوره گرد با کپی گرفتن 

از کارت بانکی شهروندان، با این ترفند با خالی کردن 
حســاب آنان اقدام به کالهبرداری کرده است.امانی 
گفت: مأموران با انجام کارهای اطالعاتی و پلیســی 
کالهبردار را در کوهدشــت شناســایی و دستگیر و 
چهار میلیارد ریال کالهبرداری از وی کشــف شــد. 
فرمانده انتظامی کوهدشــت در پایان از شهروندان 
خواســت، هنگام خرید و اســتفاده از دستگاه های 
کارتخوان مراقب کاله بردارن اینترنتی باشــند و رمز 

کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

معاون مبارزه با جعــل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
فراجا با اشــاره به اجرای مرحله هفتم طرح مبارزه با 
شرکت های بازاریابی غیرمجاز و دسیسه های هرمی 
گفت: در این خصوص تعداد ۱۱ مکان دسیســه های 
هرمی پلمب شــد.به گزارش رکنا، سرهنگ عبداله 
چولکی اظهار داشــت: در راستای طرح شناسایی و 
پلمب شــرکت های بازاریابی شــبکه ای غیرمجاز و 
دسیسه های هرمی ، مرحله هفتم این طرح با استفاده 
از امکانات و حداکثر توان پرسنلی و ظرفیت رده های 

متناظر در سراسر کشــور به مرحله اجرا درآمد.وی 
با اشــاره بــه اینکه این طرح که به مــدت ۶ روز در 
اواخر دی ماه ســال جاری اجرا شــد، افزود: در این 
خصوص تعداد ۱۲۶ نفر دستگیر و تعداد یک شرکت 
بازاریابی شبکه ای غیرمجاز و ۱۱ مکان دسیسه های 
هرمی پلمب شــد. وی گفــت: آمار دســتگیری و 
کشفیات به ترتیب مربوط به استان های تهران بزرگ، 
گیالن، خراسان رضوی، مازندران، همدان، اصفهان و 

کردستان است.

بازداشت 126 نفر در تهران، گیالن و مشهد دستگیری کالهبردار اینترنتی ۴ میلیارد ریالی با ۳۹ شاکی 

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دســتگیری فردی که 
در پوشش مسئول جایگاه سوخت اقدام به کپی از کارت 
بانکی شــهروندان و برداشت ۳۰ میلیارد ریالی از حساب 
آنان کرده بود، خبر داد.سرهنگ داوود معظمی گودرزی 
در گفت وگو با ایســنا درباره جزئیــات این خبر گفت:  به 
دنبال طرح شکایاتی به پلیس فتا و اعالم برداشت غیرمجاز 
از حساب بانکی آنان رســیدگی به موضوع در دستورکار 
ماموران پلیس فتای تهران بزرگ قرار گرفته و تحقیقات 
در این زمینه آغاز شد.وی با بیان اینکه در جریان تجقیقات 
انجام شده مشخص شد که تمامی این افراد پیش از خالی 
شدن حسابشــان اقدام به ســوخت گیری از یک جایگاه 
ســوخت کرده بودند، گفت: همین موضوع شک ماموران 
را به کالهبرداری به شــیوه اسکیمر معطوف کرد و آنان 
تحقیقات خــود در این زمینه را ادامه دادند.رئیس پلیس 
فتای تهران بزرگ ادامه داد:  ســرانجام با انجام تحقیقات 
ماموران و اســتفاده از روش های علمی و فنی کشف جرم 
مشخص شد که مســئول یکی از جایگاه های سوخت با 
روش اسکیمر اقدام به کپی کارت بانکی خریداران سوخت 
در پمپ های بنزین کرده و در فرصتی مناسب با اطالع از 

رمز بانکی آنان اقدام به خالی کردن حسابشان کرده است.
معظمی گودرزی با بیان اینکه این فرد پس از اخذ مجوز 
از مقام قضایی دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل شــد، 
گفــت: در جریان تحقیقات و بازجویی های انجام شــده 
مشخص شد که متهم حدود سه میلیارد تومان از حساب 
حدود ۱۵۰ نفر برداشــت کرده است. این فرد در واقع از 
پیاده نشــدن افراد برای سوخت گیری سوءاستفاده کرده 
و با روش اســکیمر اقدام به کپــی کارت بانکی این افراد 
کرده است. در ادامه نیز رمز بانکی را از آنان پرسیده و در 
فرصتی مناسب حساب آنان را خالی کرده است.وی با بیان 
اینکه برای این فرد پرونده ای تشکیل شد، گفت: تحقیقات 
برای کشــف دیگر جرائم و مالباختگان احتمالی این فرد 
در حال انجام اســت. متهم نیز به همراه پرونده متشکله 
روانه دادسرا شده است.رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با 
اشــاره به این روش کالهبرداری به شهروندان هشدار داد 
که حتما هنگام استفاده از دستگاه کارتخوان رمز را شخصا 
خودشان وارد کنند، چرا که سودجویان حتی اگر موفق به 
کپی کارت بانکی شوند، تا زمانی که از رمز اطالع نداشته 
باشند، نمی توانند نسبت به برداشت اقدام کنند.معظمی 

گودرزی همچنین گفت:  توصیه دیگر پلیس این اســت 
که شــهروندان کارت های بانکی که از آن برای خریدهای 

روزانه و خرد استفاده می کنند را جدا کرده و از نگهداری 
مبالغ باال در آن خودداری کنند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک مأمور 
قالبی در ســتارخان خبر داد.ســرهنگ جلیل موقوفه ای 
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک مأمور 
قالبی در ســتارخان خبــر داد و گفــت: در پی مراجعه 
شــهروندی به کالنتری ستارخان، مبنی بر اخاذی توسط 
فردی با عنوان مأمور، رســیدگی به موضوع و دستگیری 
متهم در دستور کار عملیات کالنتری ۱۱۸ ستارخان قرار 

گرفت و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.وی با بیان اینکه 
بالفاصله مشخصات ظاهری متهم اخذ و در اختیار گشت 
انتظامی کالنتری قرار گرفت افزود: تیم مجربی از مأموران 
به محل اعالمی مراجعه و متهم در داخل پارک در حالی 

که مشــغول اخاذی از شــهروندی بود، مشاهده کردند و 
ســریعاً وارد عمل شــده و در یک عملیات ضربتی متهم 
دستگیر شد.رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: در 
بررســی اولیه از متهم کارت شناسایی جعلی، یک قبضه 

اسلحه کلت کمری، یک دستگاه شوکرو یک عدد اسپری 
اشــک آور و نزدیک به ۴۰۰ گرم تریاک کشــف شد.این 
مقام انتظامی با بیان اینکه متهم ۳۳ ســاله در تحقیقات 
اولیه به جرم انتســابی و اخاذی از شهروندان در پوشش 
مأموران پلیس در ستارخان معترف شد، افزود: تحقیقات 
بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی مال 

باختگان ادامه دارد.

مرد عاشق پیشه که به دنبال ازدواج با زن متاهل نقشه 
قتل شــوهر او را طراحی و اجــرا کرده بود پس از ۲ ماه 
دســتگیر شد.به گزارش رکنا، رســیدگی به ابن جنایت 
درست زمانی شروع شــد که در زمان بازی فوتبال تیم 
ملی ایران و ولز  صدای شــلیک ۲ گلوله در محله شهید 
فهمیده کرج مردم را وحشت زده کرد.یکی از همسایه ها 
از پنجره ســاختمان مرد همســایه رو دید که غرق در 
خون مقابل خودرویش افتاده اســت.طولی نکشــید که 
گشت کالنتری در محل حضور یافت.در حالی که مردم 
به خاطر برد بازی ایران در برابر ولز غرق در شادی بودند 
بازپرس کشیک قتل به محل جنایت آمد و در نخستین 
گام دستور داد جسد مرد جوان به پزشکی قانونی منتقل 

شــود.کارآگاهان جنایی با تشکیل یک تیم برای کشف 
راز این جنایت تحقیقات خود را شــروع کردند.همســر 
مقتول پس از بازجویی های اولیه نخستین فردی بود که 
ظن پلیس را بــه خود جلب کرد.با تحقیقات محرمانه و 
کنترل رفتارهای این زن و همچنین کنترل تماس های 
تلفنی کارآگاهان دریافتنــد این زن که مهتاب نام دارد 
با مرد غریبــه ای رابطه دارد.پــس از ادامه تحقیقات و 
شناســایی فرهاد که ۲ ماه  طول کشید راز این جنایت 
فاش شــد.فرهاد در بازجویی ها مدعی شد که از مدتی 

قبل با زنی بنام مهتاب که با مادرش دوســت بوده آشنا 
می شــود و یک دل نه هزار دل عاشق او می شود. مهتاب 
هم پاســخ عالقه او را می دهد اما تنها مانع این داستان 
عاشقانه شوهر مهتاب است که مدتی بعد فرهاد در یک 
تصمیم باور نکردنی به یکی از شهرستان ها سفر می کند 
و با خرید یک اســلحه کلت ۱۰میلیونی به سراغ رقیب 
عشــقی اش می رود.ظهر جمعه که شوهر مهتاب مقابل 
خانه اش در حــال تعمیر خودرویش بود با کلت کمری 
او را تهدیــد می کند محمود که فکر می کند او به دنبال 

سرقت خودرو اســت به او می گوید به خدا قسم ماشین 
خراب اســت و اصال روشن نمی شود مال خودت باشد او 
که از نیت شــوم فرهاد خبر نداشت در یک لحظه چشم 
بر هم گذاشــتن با شــلیک ۲ گلوله در دم جان باخت.

ایــن جنایتکار در اظهاراتش مدعی شــد که انگیزه اش 
از کشــتن محمود ازدواج با مهتاب بوده است.سرهنگ 
محمــد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز به 
خبرنــگار رکنا گفت:این متهم پس از اعتراف به جنایتی 
که مرتکب شده است گفت خودش طراح نقشه قتل بوده 
اســت .بنا بر این گزارش، متهم در حال حاضر با تکمیل 
پرونده به دادســرای جنایی اســتان البرز منتقل شده و 

تحقیقات پلیسی در این پرونده ادامه دارد.

بنزینی که برای ۱۵۰ نفر گران تمام شد

دستگیری مامور قالبی در ستارخان

جنایت و خیانت به وقت بازی ایران _ ولز در کرج

قتل دختر تهرانی به خاطر ۳0 میلیون تومان!
کارگر ساختمانی که به خاطر ۳۰ میلیون تومان دختر مورد عالقه اش را کشته 
بود در حالی محاکمه شد که مدعی است قصد ازدواج با این دختر را داشته است.

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از دی ۹۸ با کشف جسد دختری جوان 
در ساختمانی نیمه ساز آغاز شد.پس از این گزارش، مأموران به محل حادثه در 
جنوب تهران اعزام شدند. بررسی ها نشان می داد که مقتول با ضربه های متعدد 
چاقو به قتل رســیده است. در ادامه جسد برای تشخیص هویت و علت مرگ با 
دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و شناسایی عامل قتل در دستور 
کار مأموران قرار گرفت.چند روز پس از این ماجرا، خانواده ای با مراجعه به اداره 
پلیس از ناپدید شــدن دخترشان به نام پروانه خبر دادند. از آنجا که نشانه هایی 
که این خانواده از دخترشان به مأموران ارائه دادند با جسد کشف شده شباهت 
زیادی داشت، آنها را برای شناسایی به پزشکی قانونی فرستادند و بدین ترتیب 
با تأیید این خانواده مشــخص شد جســد متعلق به پروانه است.با روشن شدن 
هویت مقتول، پلیس تلفن همراه او را مورد بررســی قرار داد و دریافت که وی 
از ماه ها قبل با پسر جوانی به نام رحمان که از اتباع افغان است در ارتباط بوده 
بنابراین دســتور دستگیری رحمان صادر شــد و وقتی مأموران به محل کار او 
رفتند مشخص شد که وی در همان ساختمان نیمه ساز کار می کرده و همزمان با 
کشف جسد از محل کارش خارج و متواری شده است که یک هفته بعد با ردیابی 
مظنون پرونده، او بازداشت شد.رحمان بعد از دستگیری و در همان بازجویی های 
اولیه به قتل پروانه اعتراف کرد و گفت: من و پروانه چند ماه قبل در خیابان آشنا 
شدیم. از همان ابتدا با او روراست بودم و صادقانه گفتم که هم افغانستانی هستم 
و هم کارگرســاختمان.پروانه هم قبول کرد که باهم دوست باشیم. بعد از چند 
هفته به خاطر عالقه به او پیشنهاد ازدواج دادم که قبول کرد. از آنجا که به پروانه 
اعتماد داشتم پول هایم را به او می دادم تا هم برای خودش خرج و هم پس انداز 
کند. در طول دوران دوستی مان حدود ۳۰ میلیون تومان به او دادم. تا اینکه یک 
روز به من گفت از ازدواج با من منصرف شده است. او گفت برای خودم کار پیدا 
کرده ام و مستقل شده ام و فعاًل دوست ندارم ازدواج کنم و چون خیلی دوستش 
داشتم چند بار اصرار کردم که دوباره فکر کند و اجازه بدهد به خواستگاری اش 
بیایم اما او قاطعانه می گفت نه.متهم درباره روز حادثه نیز گفت: آن روز از پروانه 
خواســتم به محل کارم بیاید که باهم صحبت کنیم اما او پافشاری می کرد که 
دیگر باهم ارتباطی نداشــته باشــیم، من هم گفتم اگر قرار است ازدواج نکنیم 
پول هایی را که از من گرفتی باید پس بدهی وگرنه تو را می کشم. فکر می کردم 
پروانه با این تهدید می ترسد اما آنقدر خونسرد و بی تفاوت برخورد کرد که عصبی 
شــدم و با چاقو چند ضربه به او زدم، وقتــی روی زمین افتاد به خودم آمدم و 
دیدم نفس نمی کشد. این شد که از ترس وسایلم را جمع کردم و تصمیم گرفتم 
بســرعت از ایران خارج شوم اما پلیس بازداشتم کرد.پس از اعتراف های متهم و 
بازسازی صحنه جرم، تحقیقات تکمیل و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شد.در ابتدای جلســه دادگاه، اولیای دم درخواست 
قصاص کردند. پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: من به قصد کار و ساختن 
یک زندگی جدید به ایران آمده بودم اما پروانه با احساســاتم بازی و زندگی ام را 
نابود کرد. من عاشق او بودم هیچ وقت نمی خواستم او را بکشم حاال هم پشیمانم 
و از خانواده او می خواهم من را ببخشند.پس از پایان اظهارات متهم و وکیل او، 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

پرونده

 نوبت اول

آگهي ارزيابي کيفي                    آگهي مناقصه عمومي                        دعوتنامه

تاسیس شرکت سهامی خاص پردازش اطالعات رایان فرتاک
 درتاریخ 1401/11/04 به شماره ثبت 608146 به شناسه ملی 14011895737 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت اصلی شرکت، پردازش داده و کالن داده و طراحی، 
تولید و بهره برداری از پلتفرم ها و سامانه های اطالعاتی و شامل موارد زیر است: . پژوهش، انتقال فناوری و بومی سازی سیستم 
ارایه  و  و کار  و توسعه در زمینه هوشمندسازی کسب  . تحقیق  بر کالن داده و هوش مصنوعی  های اطالعاتی و عملیاتی مبتنی 
راهکارهای تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی . طراحی، تولید و استقرار پلتفرم ها و سامانه های اطالعاتی و عملیاتی به منظور 
بهره برداری و فروش . تحقیق و توسعه در زمینه ایتنرنت اشیاء و ارایه راهکارهای تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی . طراحی، 
تولید و استقرار انواع نرم افزارهای پایه، سیستمی و کاربردی به منظور بهره برداری و فروش . طراحی و ارایه دوره های آموزشی 
افزار و فناوری های اطالعاتی و ارتباطی . طراحی، تولید و استقرار سامانه های کامپیوتری در حوزه های  کاربردی در حوزه نرم 
تجارت و کسب و کار الکترونیکی . طراحی، تولید و استقرار سامانه های کامپیوتری در حوزه های آموزش و یادگیری الکترونیکی . 
طراحی، تولید و استقرار سامانه های کامپیوتری در زمینه مدیریت پروژه . طراحی، تولید و استقرار سامانه های کامپیوتری در حوزه 
های سالمت الکترونیکی . طراحی، تولید و استقرار سامانه های هوش مصنوعی در زمینه آینده پژوهی . طراحی، تولید و استقرار 
مرورگرها و صفحات وب و مخازن داده مبتنی بر وب . طراحی، انتقال فناوری، تامین تجهیزات، استقرار و بهره برداری و اجاره مراکز 
داده )دیتا سنتر( . تحقیق و توسعه در حوزه تحول دیجیتال و ارایه راهکارهای تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی . ارایه خدمات 
مشاوره مدیریت و تهیه و تدوین مطالعات امکان سنجی، طرح کسب و کار، برنامه راهبردی و برنامه و بودجه عملیاتی . مشاوره، 
نظارت و مدیریت طرح ها و پروژه های نرم افزاری و رایانه ای . تولید و پشتیبانی بسته های نرم افزارهای سفارش مشتری . طراحی، 
تولید، استقرار و پشتیبانی پورتال ها و درگاه های ارتباطی و اطالع رسانی . خرید و فروش و صادرات و واردات سیستم ها و تجهیزات 
رایانه ای . فروش و صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه نرم افزار و رایانه . ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت . دریافت وام و 
تسهیالت مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری . تهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطالعات 
و ارتباطات 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، شهرک قدس )غرب( - درختی، کوچه چهارم، خیابان جهاد، پالک 
107، طبقه 4، واحد 9 کدپستی 1468685773 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدی منقسم 
به 1000000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000000 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
2509401290 مورخ 1401/10/11 نزد بانک پاسارگاد شعبه سپهر با کد 250 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می 
باشد اعضا هیئت مدیره آقای فرساد صداقتی به شماره ملی 0063522616 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
فرورتیش توکلیان به شماره ملی 1911347888 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای داریوش اسدی به شماره ملی 
1971374512 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای مهران امامداد به شماره ملی 2000777767 به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای بهمن حسنوند به شماره ملی 4180042479 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات و نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم لعل 
عالی به شماره ملی 1062906225 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال خانم فروزان مرادی به شماره ملی 4948890456 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال 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 )1446602(

آگهي فراخوان 
شرکت انتقال گاز ایران 

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تجدید مناقصه پیگراني هوشمند خطوط لوله 36  اینچ را با 
مشخصات کلي ذیل را به روش مناقصه عمومي یک مرحله اي و ارزیابي کیفي )همزمان( به شماره 
کد فراخوان 2001092036000057وازطریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نمایید. کلیه مراحل برگزاري فراخوان مناقصه ازطریق درگاه مذکور به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. ، و به درخواست ها و مدارک ، خارج از سامانه ، ترتیب 
اثر داده نخواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- دستگاه مناقصه گزار : ستاد شرکت انتقال گاز ایران

2- مدت اجراء : دو سال شمسي 
3-تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار : 52,567 یورو

4-برآورد کلي)اولیه(: 1,656,480 یورو
5- محل اجراي پیمان : شرکت انتقال گاز ایران

مورخ  تا    1401/11/8 مورخ  کیفي:  ارزیابي  استعالم  و  مناقصه  اسناد  دریافت  زماني  6-مهلت 
1401/11/13

نلسون  خیابان  تهران-  در   1401/11/16 مورخ  صبح    9:00 تا  ساعت:8:00   توجیهي:  7-جلسه 
ماندال)جردن(-بلوار اسفندیار –پالک 27- شرکت انتقال گاز ایران-طبقه اول سالن کنفرانس

8-مهلت زمان بارگذاري اسناد مناقصه و استعالم ارزیابي کیفي: مورخ 1401/12/6
9-زمان بازگشایي پاکات استعالم ارزیابي کیفي : مورخ 1401/12/7

10- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه : 
الف- داشتن شخصیت حقوقي .

ب- داشتن تجربه ،  توان مالي و حسن سابقه براي اجراي موضوع پیمان  .
ج- گواهي صالحیت معتبر از مراجع ذیصالح به همراه گواهي صالحیت ایمني پیمانکاران .

د- ارائه تصویر گواهي کد اقتصادي و کد شناسه ملي.
هـ- داشتن ظرفیت خالي.

و-بقیه شرایط در اسناد استعالم ارزیابي کیفي درج شده است.
پاکات پیشنهادات مالي در شرکت انتقال گاز ایران ، به نشاني:تهران-خیابان نلسون ماندال)جردن 
( بلوار اسفندیار -پالک 27-صندوق پستي -15875-7647 ، بازگشایي خواهند شد که تاریخ 

دقیق  آن متعاقبًا به اطالع مي رسد . 
تلفن تماس : 81314278-81314322 /  فاکس : 81314333

توجه : ممکن است با توجه به روند برگزاري مناقصات تغییرات احتمالي در تاریخ هاي اعالم شده 
وجود داشته باشد لذا خواهشمنداست زمان دقیق دریافت و بارگذاري اسناد مناقصه و هرگونه 

تغییر دیگر را حتما از طریق شماره فراخوان مذکور در سامانه ستاد ایران دنبال نمایند.
www.nigtc.ir
www.shana.ir
شناسه اگهی:1445697                                         روابط عمومي شرکت انتقال گاز ایران

پســر جوان که به اتهام تیرانــدازی مرگبار تحت تعقیب 
پلیس بود، در حالی دستگیر شد که مدعی است دوستان 
مقتول بــرای او پاپوش درســت کرده اند.به گزارش رکنا، 
ســاعت ۴ بامداد ۱۵ مهر امسال، گزارش درگیری مرگبار 
از ســوی مأموران کالنتری چیتگر به بازپرس محمدرضا 
صاحب جمعی اعالم شد که با حضور تیم جنایی در شهرک 
دانشگاه آنها با جسد پسر جوان در حالی مواجه شدند که 
دو مرد دیگر هدف اصابت گلوله قرار گرفته بودند.دو مرد 
جوان به بیمارســتان منتقل شــدند و یکی از آنها پس از 
بهبودی نسبی گفت: ما یک گروه ۴ نفره بودیم که همیشه 
با هم بــه گردش و تفریح می رفتیم امــا چند ماه قبل با 

یکی از دوســتانمان به نام کاوه به اختالف خوردیم و او از 
گروه ما جدا شــد، با این حال مدام در فضای مجازی ما را 
تهدید می کرد.کاوه می دانست که ما پنجشنبه  شب ها در 
شــهرک پاتوق می کنیم. بامداد جمعه با اسلحه وینچستر 
به ســراغ ما آمد و به هر ۳ نفر ما شــلیک کرد. در ادامه 
تحقیقــات، بازپرس جنایی دســتور بازبینی دوربین های 
مداربســته اطراف محل جنایت و دستگیری کاوه را صادر 
کــرد. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در شــاخه ای از 
تحقیقات به سراغ کاوه رفتند، اما مشخص شد پسر جوان 
پس از جنایت به ترکیه متواری شده است.تحقیقات برای 
دستگیری او ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان دریافتند پسر 
جوان به ایران برگشــته است. در حالی که ردیابی ها برای 
دستگیری او ادامه داشت مأموران گشت کالنتری شامگاه 
سه شنبه به خودروی پاترولی در خیابان مشکوک شدند که 
با استعالم شماره پالک خودرو، مشخص شد سرقتی است. 
بنابراین بالفاصله دستور ایست داده و پس از توقف خودرو 

و دســتگیری راننده جوان، هویت او را بررسی کردند که 
مشخص شد وی همان متهم تحت تعقیب جنایت شهرک 
دانشــگاه است.با دســتگیری کاوه، او به اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت منتقل شــد و به دســتور بازپرس شعبه 
ششم دادســرای امور جنایی تهران، در اختیار کارآگاهان 
جنایی قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

اختالفت با مقتول چه بود؟ من با او اختالفی نداشتم، آنها 
برایم پاپوش درست کرده اند و می خواهند مرا قاتل معرفی 

کنند.
اما تصویرت را دوربین ها گرفته اند؟ فقط شباهت است، 
تصاویر از دور گرفته شــده و شباهت ظاهری است که به 

نظر می رسد من، همان قاتل هستم.
تو زمــان جنایت کجا بودی؟ آن موقع داخل خانه مان 

بودم.
پس چرا فرار کردی؟ دو روزی از قتل گذشــته بود که 
یکی از دوستان مقتول با من تماس گرفت و گفت چرا او 

را کشــتی. پلیس دنبالت است و بیا خودت را معرفی کن. 
همین مسأله باعث ترسم شد و مجبور شدم فرار کنم.

به کجا رفتی؟ ۶۰ میلیون تومان به یک قاچاق بر دادم 
و به یکی از شــهرهای شمال غربی کشــور رفتم،از آنجا 
چشــم هایم را بســتند و ۴ روز در راه بودم تا اینکه از مرز 
خارج شــدم و در این مدت در روستایی مرزی در ترکیه 

زندگی می کردم.
پس چرا برگشتی؟  دلم برای خانواده ام تنگ شده بود، از 
همان راهی که رفته بودم برگشتم، البته این بار هم با کمک 

قاچاق بر خودم را به کشور رساندم.
چرا ماشین را سرقت کردی؟ به ایران که برگشتم به 
دیدن دوســتم آرش رفتم. او ســوئیچ یدک ماشینش را 
قبل تر به من داده و گفته بود هر وقت خواســتی می توانی 
با آن رانندگی کنی. من هم با سوئیچ یدکی که به همراهم 
بود ماشــینش را برداشتم. دوستم که نمی دانست ماشین 

را من برده ام، به پلیس گزارش سرقت اعالم کرده است.

شلیک مرگبار با وینچستر در پاتوق شبانه 

واژگونی اتوبوس در لردگان
1۴ مصدوم برجای گذاشت

رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری 
گفت: واژگونی یک دســتگاه اتوبوس در محور گوشــکی به سمت جوانمردی 
حوالی روستای سلح چین واقع در شهرستان لردگان باعث مصدوم شدن ۱۴ 
نفر شد.بر اساس گزارش روابط  عمومی مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری، 
محمود شمسی پور دهکردی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در استان خبر داد 
و اظهار کرد: امروز حوالی ساعت 7 صبح واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور 
گوشــکی به سمت جوانمردی حوالی روستای سلح چین باعث مصدوم شدن 
۱۴ نفر شد.رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و 
بختیاری افزود: پس از اطالع به مرکز دیسپچ اورژانس چهارمحال و بختیاری 
بالفاصله آمبوالنس های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.وی بیان کرد: ۱۴ 
نفر از سرنشینان اتوبوس که دچار مصدومیت شده بودند، پس از انجام اقدامات 
درمانی مناســب جهت انجام اقدامات درمانی تکمیلی توســط کارشناســان 
عملیاتی اورژانس پایگاه های گوشــکی، ریگ، دوراهان، لردگان یک و لردگان 

دو به بیمارستان شهدا لردگان انتقال یافتند.

پلیس و ۹0 زن و مرد خرمشهری
به دنبال مرد حیله گر بودند 

فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری محکوم متواری و تحت تعقیب در این 
شهرســتان خبر داد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ  نجم الدین سهرابی  درباره این 
خبر اظهار داشــت : در پی اجرای جلب محکومین متواری، دســتگیری یک 
متهم به هویت معلوم به ۱۲ ســال حبس که بیش از ۹۰ نفر شــاکی به اتهام 
کالهبرداری داشــته، در دستور کار پلیس اطالعات این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود :ماموران پلیس اطالعات با انجام اقدامات پلیســی، محل تردد متهم 
را در یکی از محله ها شناسایی و در یک عملیات پلیسی وی را در مخفیگاهش 
دســتگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر ادامه داد : متهم پس از 
تشکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.سرهنگ 
سهرابی گفت : دستگیری مجرمان با گذشت زمان متوقف نخواهد شد و پلیس 

در برخورد با هنجار شکنان از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.

جوالن با لباس پلیس در کرج 
پسر جوان که با همدستی دوستش به عنوان مامور بازرس به بازدید عطاری های 
غیر مجاز می رفتند با گرفتن مبالغ هنگفت آنها را سرکیسه می کردند که خیلی 
زود راز شوم شان فاش شد.به گزارش رکنا، میثم  ۲۵سال سن دارد و می گوید 
از بیکاری و فقر با دوستش سناریوی مامور قالبی را طراحی و اجرای کرده است 
.این تبهکار حرفه ای در اعترافاتش گفت: با شناســایی عطاری های غیر مجاز  
لباس پلیس به تن می کردیم و ســراغ این عطاری ها می رفتیم،  وقتی قرار بود 
که دیگر عطاری به خاطر فروش داروهای غیر مجاز پلمب شود زمینه را طوری 
فراهم می کردیم که فرد مجبور شود مبلغی را برای جلوگیری از پلمب بدهد.
وی اظهار داشــت: حدود ۶۰ میلیون تومان در ۴بازدید از عطاری ها به حیب 
زدیــم هیچ وقت فکر نمی کردیم یک روز این ماجرا لو برود.االن که فکرش را 
می کنم این کارمان اشتباه بوده واصال ارزش نداشته است که اینطور خودمان 

را به خطر بیندازیم و و به شدت پشیمان هستیم.

بازداشت زن گدا با روزی ۵ میلیون درآمد 
زن مشکوک مسافر اصفهان به تهران دستگیر شد. به گزارش رکنا، یک خانم 
مسافر که هر روز با هواپیما از اصفهان به تهران سفر می کرد و برمی گشت با 
مشکوک شدن پلیس و رصد و پیگیری، پلیس به اطالعات عجیبی دست یافت. 
پلیس با دســتگیری این خانم پی برد که این شخص هر روز با پرواز مستقیم 
می رود تهران گدایی و روزانه ۵ میلیون تومان درآمد داشــته و دوباره به شهر 

خودش برمی گشته است.

انهدام باند حرفه ای سرقت خانه ها در قم 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری اعضای ۳ نفره 
باند ســرقت از منازل و کشف ۱۹ فقره ســرقت از آنان در عملیات مشترک 
با فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی خبر داد.به گزارش رکنا؛ سرهنگ جعفر 
عباســعلی پور اظهار داشت: به دنبال وقوع سرقت  های متعدد از منازل سطح 
شــهر مقدس قم با شیوه و شگرد تخریب توپی درب های ضد سرقت، بررسی 
موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.وی افزود: 
ماموران طی یکســری تحقیقات فنی و پلیسی و نیز با همکاری پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان مرکزی، خودرو حامل سارقان را در اتوبان قم - تهران 
شناســایی و پس از توقیف در بازرسی از خودروی موصوف مقادیری طالجات 
و بدلیجات کشف و ۳ سرنشین دستگیر شدند.رئیس پلیس آگاهی استان قم 
بیان کرد: با اعتراف ســارقان به ۹ فقره ســرقت از منازل به شیوه اعالمی در 
یک ســال گذشته از سطح شهر اراک و ۱۰ فقره سرقت از منازل در شهر قم، 
تحقیقات همچنان پیرامون کشف سایر سرقت های احتمالی و دستگیری سایر 

اعضای باند با هویت های معلوم ادامه دارد.

اخبار کوتاه

بازداشت عامل تیراندازی
به دانش آموز کرمانی

دوســت قدیمی دانش آموز کرمانی برای پایان دادن به کینه قدیمی سوار بر 
خودروی پژو به سراغ همکالســی اش رفت و با شلیک گلوله های پی در پی، 

ابوالفضل ۱۵ ساله را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش رکنا، صبح ۵ آبان، هوای شــهر قلعه گنج کرمان برخالف روزهای 
گذشــته کمی ابر بود. بچه ها به صورت دسته های چندتایی به سمت مدرسه 
راهی شده بودند اما در این میان تنها ابوالفضل ۱۵ ساله بود که تنها به سمت 
مدرسه قدم می زد. تا اینکه مقابل در مدرسه دکتر حسابی این شهر، اتفاقی که 
نباید، رخ می داد به وقوع پیوست.شیشــه پژو پارس پایین داده شد. راننده آن 
دوست قدیمی ابوالفضل و هم کالسی او در مقطع نهم بود که حاال در مدرسه 
عاشــورا درس می خواند و به خاطر اختالف قدیمی نه برای آشتی یا دوستی 
مجدد بلکه برای جنگ آمده بود. جنگی که هیچ پیروزی ندارد و اولین بازنده 
آن همان کســی است که جنگ را با گلوله سربی آغاز می کند.دوست قدیمی 
ابوالفضل و دشــمن امروز او، اسلحه را باال آورده و شروع به تیراندازی می کند. 
ابوالفضل ۱۵ ساله اما سریع واکنش نشان داد و فرار می کند که بین تیر سوم 
و چهارم، یکی از آنها با دست این نوجوان برخورد می کند و سریع او را به بندر 
عباس می رسانند. ســپس پلیس و اطالعات نیز به این مسئله ورود کرده و از 
پوکه ای که روی زمین پیدا می کنند، ضارب را شناســایی و دستگیر کرده اند.

پسر خاله، ابوالفضل در گفت وگو با خبرنگار حوادث رکنا، درباره این اتفاق گفت: 
پسر خاله من پایه نهم با این فرد همکالس بود که آنجا اختالفاتی بینشان به 
وجود آمد. حاال هم در ۲ مدرسه دکتر حسابی و عاشورا بودند که در نهایت به 
این اتفاق ختم شد.پسر خاله، ابوالفضل اظهار کرد: پوکه ها اسلحه شلیک شده 
در محل کشف شده است و ابوالفضل نیز اگر سریع واکنش نشان نمی داد بدون 
شک اتفاق های بدتری برای او رخ می داد چراکه ۳ الی ۴ تیر از تفنگ این فرد 

شلیک شده است.
وی در پایــان گفت: پیگیری های پلیس و اطالعات گویا جواب داده اســت و 
طبق اخباری که ما پیگیری کرده ایم، گویا ضارب دستگیر شده است.سرهنگ 
محمدرضا بیلری فرمانده انتظامی شهرســتان قلعه گنج گفت: در یک حادثه 
تیراندازی مقابل دبیرستان دکتر حســابی قلعه گنج در جنوب استان کرمان، 
یک دانش آموز از ناحیه دســت مورد اصابت گلوله قرار گرفت.او افزود: ضارب، 
دانش آموز یک دبیرســتان دیگر این شــهر بوده و وقوع تیراندازی،  منجر به 
جرح یک دانش آموز پســر در دبیرستانی این شهرســتان شده است.فرمانده 
انتظامی شهرســتان قلعــه گنج بیان کرد: با پیگیــری پلیس قلعه گنج عامل 
حادثه دبیرستان دکتر حسابی دستگیر شده است.او تصریح کرد:  حال عمومی 

دانش آموز مجروح مساعد است.


