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فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 
۱۲۴ نفــر از مرتبطیــن ورود مواد محترقه 
قاچــاق و مواد محترقــه پرخطر خبر داد و 
گفت: در عملیات شناسایی انبارهای توزیع 
و تولید مواد محترقه و پرخطر، در مجموع 
۴ میلیون قطعه ماده محترقه به ارزش بیش 
از ۱۵ میلیارد تومان کشــف شده است.به 
گــزارش خبرنگار ایلنا، ســردار عباس علی 
محمدیان با اشــاره به نقش رســانه ها در 
پیشگیری از شــایعات، انعکاس عملکرد و 
توانمندی های پلیس و آموزش شــهروندان 
در جهت جلوگیری از قربانی جرایم شدن، 
گفت: دیدگاه پلیس نســبت به چهارشنبه 
آخر ســال اجتماعی است و موضوعی است 
که در طول زمان بر اساس اعتقادات و رسوم 
در این شــب اقداماتی انجام می شده، اما در 
طول ســال های اخیر این موضوع تبدیل به 
اقداماتی شــده اســت که برای شهروندان 
ایجاد خطر می کند که آن هم اســتفاده از 
مواد محترقه و منفجره اســت.وی افزود: بر 
اســاس همین دیدگاه از اواســط بهمن ماه 
اقدامات خود را در راستای شناسایی کسانی 

که با امنیت شــهروندان بــازی می کنند و 
همچنین شناسایی محل های تولید و توزیع 
مواد محترقه  و مواد اولیه تولید مواد محترقه 

و پرخطر آغاز کردیم. 
محمدیان با اشــاره به شناســایی انبارهای 
مواد اولیــه مواد محترقــه و پرخطر گفت 
حــدود ۸۰ تن از این مــواد را در انبارهای 
مربوطه شناســایی و نســبت بــه تنظیم 
صورت جلسه و توقیف آن ها و فروش تحت 
نظر پلیس اقدام کردیــم که این مواد را به 
دست مصرف کنندگان واقعی آنها در حوزه 
صنعت برســانیم. همچنیــن ۹ تن از دیگر 
مــواد محترقه و پرخطر نیز توســط پلیس 
تهران بزرگ شناسایی شده اند.رئیس پلیس 
پایتخــت با بیــان این کــه متخلفان قصد 
داشــتند با مترو و اتوبوس مواد محترقه را 
توزیع کنند، عنوان کرد: برخی از مواد آن قدر 
خطرنــاک بودند که به محــض توقیف، در 
همان محل آنها را از کار انداختیم. وزن این 
مواد محترقه پرخطر بیش از ۷۰۰ کیلوگرم 
بود که دو یا ســه مــورد از این ها کافی بود 
کــه حادثه ای خطرناک ایجــاد کند.وی در 

ادامه گفت: توصیه ما به جوانان این اســت 
که از مواد محترقه پرخطر اســتفاده نکنند 
و صرفا از مــواد محترقه کم خطر به صورت 
محله محور استفاده کنند. فرمانده انتظامی 
تهران ادامه داد: حضور پلیس در چهارشنبه 
آخر سال برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت 
برای شــهروندان، جلوگیری از خسارت به 
اموال عمومی و خصوصی مردم، جلوگیری 
از انســداد معابر و حفظ سالمت شهروندان 
اســت و از ســاعت ۱۵ روز چهارشنبه آخر 
ســال اقدامات خود را به صورت محسوس 
آغاز خواهیم کرد.محمدیان افزود: تا کنون 
۱۲۴ نفــر از مرتبطیــن ورود مواد محترقه 
قاچاق و مــواد محترقه پرخطر دســتگیر 
شــدند و ۱۷ انبار پلمب شده و مجموع ۴ 
میلیون قطعه ماده محترقه کشف شده که 
ارزش ریالی آنها بیش از ۱۵ میلیارد تومان 

بوده است.
فرمانده انتظامی تهــران بزرگ تاکید کرد: 
کســانی که در چهارشــنبه آخر سال برای 
سایرین ایجاد خطر کنند، اگر وسایل نقلیه 
آن ها توقیف شــود، تا پایان تعطیالت نوروز 

این وسایل نقلیه توقیف خواهد بود. افرادی 
که هم که در این روز برای شهروندان ایجاد 
مزاحمــت کنند، تا پایــان تعطیالت نوروز 
با هماهنگی قضایی بازداشــت می شــوند.
محمدیــان درباره مهمتریــن برنامه پلیس 
تهران بزرگ در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: برای 
ســال جدید مهمترین ماموریت های پلیس 

افزایــش حس امنیت شــهروندان، کاهش 
زمــان وقوع تا کشــف  جرایــم و همچنین 
رضایتمندی آنها از عملکرد پلیس اســت.

وی در پایان تصریح کرد: در ســال آینده از 
نیروهای مردمی، معتمدین محلی  ظرفیت 
و مساجد برای تامین امنیت شهروندان در 

سطح محالت استفاده خواهیم کرد.

بــا مرگ تلــخ زن جــوان در خوابــگاه خصوصی محله 
یوســف آباد، تحقیقات تیم جنایی آغاز شــد.به گزارش 
تسنیم، ساعت ۸ صبح روز بیست و یکم اسفندماه، مرگ 
مشــکوک زن جوانی در یک خوابگاه خصوصی در محله 
یوسف آباد به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده 
شد.با اعالم این خبر، ماموران کالنتری ۱۲۵ یوسف آباد و 

تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با دستور وحید 
ناصری، بازپرس ویژه قتل عمد شعبه چهارم دادسرای امور 
جنایی، راهی محل حادثه شــدند و تحقیقات ابتدایی را 
آغاز کردند.تیم جنایی در محل حادثه با جسد زن جوانی 
مواجه شدند که به طرز مشکوکی فوت کرده و آثار کبودی 
بر روی بدنش بر اثر جمود نعشی مشهود بود؛ بررسی های 

تخصصی نیز نشــان می داد متوفی بخاطــر درد میگرن 
استامینوفن مصرف می کرد.تحقیقات میدانی  قرص های 
نیز حکایت از آن داشت، متوفی چندی قبل از همسرش 
جدا شده و پس از طالق به خوابگاه آمده است؛ همچنین 
زن جوانی که در اتاق حضور داشــته متوفی را صبح زود 
مشاهده کرده که زنده بوده است.تیم تحقیق پس از کشف 

این سرنخ مهم، اقدامات اطالعاتی و بررسی های تخصصی 
را برای روشن شدن زوایای پنهان این پرونده آغاز کردند.با 
دستور وحید ناصری، بازپرس ویژه قتل عمد شعبه چهارم 
دادســرای امور جنایی، جســد زن جوان برای معاینات 
دقیق تر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در رابطه 

با این پرونده همچنان ادامه دارد.

زن جوان که کــودک ۵ ماهه را ربوده بود به دام پلیس 
افتاد.به گزارش رکنا، چنــد روز قبل دختربچه ۵ ماهه 
ای در صحــن حرم امام خمینی ربوده شــد و بالفاصله 

رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و در چند ســاعت دختر 
بچه ۵ ماهه را پیدا کرده و تحویل پدر و مادرش دادند.با 
گذشــت چند روز ا از این ماجرا حاال زن جوان که نوزاد 
۵ ماهــه را ربوده بود با تحقیقات کارآگاهان اداره آگاهی 

به دام افتاد.
این زن 3۷ ساله پس از دستگیری اعتراف کرد که نوزاد 
برای اینکه به عنوان کودک کار از او استفاده کند ربوده 
بود و تحقیقــات در این پرونده هم چنــان ادامه دارد.
کارآگاهــان در تحقیقات پی بردند کــه این زن یکی از 
ســارقان سابقه دار است که در اطراف ترمینال جنوب و 
صحن امام خمینی  )ره( دســت به سرقت می زده است 
که در این مرحله حدیث ۵ ســاله را برای اســتفاده از 

کودکان کار ربوده بود.
مــادر و پدر حدیث ۵ ماهه بــرای انجام جراحی عموی 
حدیث به تهران آمده بودند اما فکرش را هم نمی کردند 
بعد از اینکه چند روزی در پله های بیمارســتان خسته 
شــدند، حاال مجبور شــوند به خاطر فاجعه پیش آمده 
راهی پله های پلیس آگاهی تهران شوند.مادر حدیث در 

توضیــح این اتفاق می گوید: وقتی به تهران آمدیم راهی 
حرم امام خمینی شدیم و ۲ شب آنجا خوابیدیم.

من از نگرانی اینکه نکند کسی فرزندم را بدزد، چشم بر 
هم نگذاشتم اما شب سوم از شدت خستگی خوابم برد.

حدیث هم کنارم خوابیده بود اما یکدفعه چشم باز کردم 
و با اضطراب از جا پریدم چون دخترم کنارم نبود.پدر و 
مــادر حدیث موضوع را به پلیس اطالع دادند و با تالش 
کارآگاهان ۱۱ پلیس آگاهی تهران ســرانجام حدیث به 
آغوش مــادرش برگشت.ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور 
گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: با وقوع 
ربوده شــدن یک نوزاد ۱۱ ماهــه در صحن مطهر امام 
خمینی)ره( موضوع رســیدگی به پرونده، در دستور کار 
تیمی زبده از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار 

گرفت.
وی افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشــان داد، زوج 
جوان که برای زیارت از استان خوزستان به صحن مطهر 
مراجعه کرده به دلیل غفلت این خانواده، نوزاد ۱۱ ماهه 

توسط فردی ناشناس ربوده شده است.
ســرهنگ کارآگاه ولیپــور گــودرزی عنــوان کــرد: 

بنابرحساسیت موضوع، کارآگاهان خیلی زود تحقیقات 
ابتدایی را آغاز کردند و با بهره گیری از شیوه های کشف 
نوین جــرم و روش های علمی متوجه شــدند یک زن 
ناشــناس هنگامی که زوج جوان حواسشان نبوده نوزاد 

را ربوده و به سرعت صحن مطهر را ترک کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: کارآگاهان 
در نخســتین گام با اقدامات اطالعاتی گســترده هویت 
متهم را شناسایی کردند و متوجه شدند او با نوزاد ربوده 
شده در حال حرکت به سمت مرکز تهران است.این مقام 
ارشد انتظامی تصریح کرد: بررسی های تخصصی کارآگاه 
ادامه داشــت تا اینکه مشخص شد، متهم به دلیل اینکه 
متوجه شــده اســت پلیس به دنبال او بوده نوزاد را در 
یکی از محله های مرکزی تهران رها کرده و متواری شده 

است.
سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی با بیان اینکه کارآگاهان 
در کوتاه تریــن زمــان ممکن نوزاد ربوده شــده را پیدا 
کردند و با دستور مقام قضایی تحویل خانواده اش دادند، 
خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی در رابطه با دستگیری 

متهم پرونده با جدیت ادامه دارد.

 دستگیری ۱۲۴ نفر از مرتبطین واردات مواد محترقه قاچاق و پرخطر
کشف ۴ میلیون قطعه ماده محترقه به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در تهران

مرگتلخزنجواندرخوابگاهخصوصیمحلهیوسفآباد
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کالهبرداریسایبری
بافروشوسایلچهارشنبهسوری

رئیــس پلیس فتا پایتخت گفت: فروش مواد محترقه در فضای مجازی جرم 
بوده و پیگرد قضایی را به دنبال دارد.

ســرهنگ گودرزی در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: خرید 
مواد محترقه در فضای مجازی توسط کودکان و نوجوانان صورت می گیرد و 
باتوجه به این موضوع، کالهبرداران سایبری از روش هایی همچون فیشینگ 

و... جهت سرقت اطالعات بانکی استفاده می کنند.
وی ادامه داد: خانواده ها باید دقت داشــته باشند تا کودکان آن ها با استفاده 
از این ســایت ها به دنبال ســاخت مواد محترقه خطرناک نباشند و در دام 

کالهبرداران سایبری گرفتار نشوند.
سرهنگ گودرزی یاداور شد: فروش مواد محترقه در فضای مجازی جرم بوده 

و پیگرد قضایی را به دنبال دارد.

انتصابرئیسجدیدمرکزاطالعرسانی
پلیسپایتخت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، رئیس 
جدیــد مرکز اطالع رســانی پلیس 

پایتخت را منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، ســردار عباسعلی 
محمدیــان کــه از نهــم بهمن ماه 
امســال با حکم فرمانــده فراجا به 
عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
منصوب شــده اســت. طی حکمی 
سرهنگ بابک نمک شناس را به عنوان رئیس جدید مرکز اطالع رسانی پلیس 

پایتخت منصوب کرد.
محمدیــان در این حکم بر ضرورت ارتباط به موقع و ســریع با رســانه ها، 
اطالع رســانی کامل و شــفاف اقدامات و رویدادهای مرتبط با پلیس تاکید 

کرده است.
نمک شــناس پیش از این نیز ریاست مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت را در 
کارنامه داشــته و قبل از آن سال ها به عنوان رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس 

آگاهی تهران بزرگ فعالیت داشت.

واژگونیمرگباراتوبوسمسافربریدرلرستان
سرپرســت ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از واژگونی مرگبار 
یکدســتگاه اتوبوس مسافربری در محور خرم آباد به پلدختر خبر داد.صادق 
محمودی در گفت وگو با ایســنا، دراین باره گفت: حوالی ساعت ۲:۱۵ بامداد 
دیروز خبر واژگونی یک دســتگاه اتوبوس مســافربری در محور خرم آباد به 
پلدختر به سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر اطالع داده شد که درپی 
آن ســه تیم عملیاتی از پایگاه های امداد و نجات خرم زال، شــوراب و تیم 

واکنش سریع به محل اعزام شدند.
وی بــا بیان اینکه اورژانس نیز امدادگران خــود را به محل اعزام کرده بود، 
گفت: تیم های امداد و نجات همزمان با امدادرســانی به مصدومان اقدامات 
خود برای رهاســازی و انتقال مصدومان را نیز آغاز کردند.سرپرست سازمان 
امــداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان اینکــه حدود ۲۸ نفر در جریان 
واژگونی این اتوبوس دچار حادثه شــدند، گفت: متاسفانه یک تن جان خود 
را در این حادثه از دســت داد .به گفته محمودی علت این حادثه از ســوی 
کارشناســان پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی و اعالم خواهد شد.پیش تر 
تعداد قربانیان این حادثه ۱۰ تن اعالم شــده بود که روابط عمومی سازمان 

امدادونجات آن را اصالح و یک تن اعالم کرد.

کیفرخواستزورگیرانخشنتهرانصادرشد
دادستان تهران گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست ۲ زورگیر به اتهام 
محاربه از طریق کشــیدن سالح سرد صادر شد.به گزارش ایلنا، علی صالحی 
اظهار کرد: در راســتای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی خارج از 
نوبت و برخورد قاطع و قانونی با مرتکبین جرایم وســرقت های خشــن، قرار 
جلب به دادرسی و کیفرخواست دو زورگیر به اتهام محاربه از طریق کشیدن 

سالح سرد صادر شد.
وی افزود: این افراد شکات زیادی داشتند که متأسفانه در مالء عام با استفاده 
از قمه از شهروندان به ویژه زنان زورگیری می کردند و فیلم بعضی از سرقت 

هایشان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
صالحی ادامه داد: این ۲ نفر بیشتر در شمال غربی شهر تهران، طی چندین 
فقره زورگیری و با ایجاد جراحت های شدید به خانم ها در حین سرقت دست 

به اعمال مجرمانه می زدند.
دادستان تهران با اشــاره به صدور کیفرخواست به اتهام محاربه برای متهم 
اصلی گفت: این فرد با اســتفاده از شمشــیر و قمه و ایجاد رعب و وحشت 
در میــان مــردم، دربازه های زمانی متعدد، ۹ نفر را به یک ســبک و جلوی 
جمعیت مورد ارعاب و تهدید و ضرب وجرح شــدید قرار می داد و گوشــی 
موبایل و ســایر وسایل آن ها را با زور سرقت می کرد.وی همچنین گفت: نفر 
دوم به عنوان راننده موتورســیکلت در بعضی از سرقت ها همدستی می کرده 
و اتهام وی نیز معاونت در محاربه است. دادستان تهران در پایان با تأکید بر 
انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی شــهروندان در ایام نوروز گفت: الزم است 
خانواده ها برای پیشــگیری سرقت از منازل، تدابیر حفاظتی را انجام دهند و 

جلوی خسارت های احتمالی را بگیرند.

اخبار کوتاه

 

آگهي مناقصه عمومی - )نوبت اول( - چاپ دوم

سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به 
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

سپرده شرکت برآورد اوليه )ريال(پروژه
مدت اجراصالحيتدر مناقصه)ريال(

تعمیر اساسي و اورهال خودروي باال 
بر هیونداي 3۲ متري آتش نشاني 

۴3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
دارا بودن مجوزات رسمي تعمیر و اورهال 

موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح
۷۵ روز کاري

 

آگهی برگزاری مزایده یک مرحله ای
ســازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداری رشت از ردیف کد 
اعتباري پیش بیني شده در بودجه مصوب سال 1402 در نظر دارد مزایده عمومی 
یک مرحله ای تبلیغاتي 6 بسته از فضاهای تبلیغات شهري خود را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شــد و الزم است شرکت 
کنندگان داراي مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
*  طبق آیین نامه تاســیس و نظارت بــر نحوه کار کانون های تبلیغاتی؛ مصوب 

مجلس شــورای اسالمی هرگونه فعالیت خارج از این استان منوط به اخذ مجوز 
از اداره کل ارشاد اسالمی مقصد می باشد. و مي بایست قبل از شرکت در مزایده 

مجوز مربوطه را دریافت و در سامانه بارگزاري نمایند.
تاريخ انتشار مزايده در سامانه: تاریخ 1401/12/22 می باشد.

مهلت دريافت اسناد مزايده از سايت: 1401/12/22 لغایت 1401/12/25 از 
ساعت ۷:3۰ صبح الی ۱۴:3۰

مهلت ارسال پيشنهاد: 1401/12/26 لغایت 1402/01/16 تا ساعت ۱۰صبح
تاريخ بازگشايی: راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ 1402/01/17 در 
دفتر کار رئیس سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهري به نشانی رشت میدان 
فرهنگ خیابان پرستار قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه مزبور 

بالمانع است.

* نوع و مبلغ تضمين شرکت در مزايده: مبلغ سپرده شرکت در مزایده )۵ 
درصد مبلغ ساالنه اجاره بها( می بایست به شرح جدول فوق به صورت وجه نقد 
یا ضمانتنامه بانکي به حساب ســپرده شماره  64021126952643 نزد بانک 
مهر شــعبه طالقاني واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی  ارائه گردد. مدت اعتبار 
ضمانتنامه از تاریخ افتتاح پیشنهادات حداقل سه ماه می باشد. شرکت کنندگان 
می بایست سپرده شرکت در مناقصه را ضمن بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت 
الف قرار داده و در موعد مقرر به دبیرخانه ســازمان به نشانی فوق الذکر تحویل 
نمایند. الزم به ذکر اســت که ارائه پول یا چک های مسافرتی و یا چک تضمین 

بعنوان سپرده قابل قبول نمی باشد. 

مدت قرارداد: به مدت یک سال مي باشد.
* سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

* مدت اعتبار پیشنهادها: از آخرین روز تحویل اسناد به مدت 3 ماه می باشد.
* هزینه کارشناسی و  درج آگهی مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد 

بود.
* ســایر جزئیات در اســناد مزایده مندرج می باشد. موقعیت و آدرس تابلوهاي 
مذکور به همراه اسناد مزایده موجود مي باشد. بدیهی است شرکت در مزایده و 

ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط سازمان می باشد.
سرپرست سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهری- پيام جعفری نيا

تعدادنوع گروهگروهرديف
جمع مساحت 

)مترمربع(
مبلغ ساالنه اجاره بهاء/ريال

مبلغ تضمين سپرده شرکت در مزايده
ريال

۸۱۹۸۲6,۵۰۵,۲6۸,۸۰۰۱,3۲۵,۲63,۴۴۰بیلبورد۱6

۸۲۴۲۲۴,۲۱6,۲۴6,۰۰۰۱,۲۱۰,۸۱۲,3۰۰بیلبورد۲۷

۱3۱33/۱3۱۵,۰۱۹,۷۸6,۹۸۰۷۵۰,۹۸۹,3۴۹الیت باکس3۸

۷۱۰۷۲۲۹,۹3۰,۵۰۸,۰۰۰۱,۴۹6,۵۲۵,۴۰۰پل عابر پیاده۴۹

۷۱۷۲۲۹,۷۵۱,3۲۱,6۰۰۱,۴۸۷,۵66,۰۸۰بیلبورد۵۱۰

۱۴۱۴3/36۱۹,۷36,۹۱۱,۸۷۲۹۸6,۸۴۵,۵۹۴الیت باکس6۱۱
لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهي تا ساعت 
۱۲ روز شنبه مورخ 1401/12/27  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد 
را دریافت و پس از بررسی، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه 
بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین 
مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه 
برگه پیشنهاد قیمت از ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ 1401/12/27 
لغایت ساعت ۱۲ روز چهارشــنبه مورخ 1402/01/09 به سامانه 

ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشــنهاد ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ  

1402/01/09 می باشد.
بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  1402/01/14  روز دوشنبه راس 

ساعت ۱۲ می باشد.
به پیشــنهادات مبهم و مخدوش و فاقد ســپرده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 3۵۱۵6۲۲۵  -۰۱۱ می باشد.

http://www.babolcity.ir
مهدي کياني اميري
شهردار بابل

مرد تبهکار در هنگام قولنامه ماشین، خودرو و راننده را با 
هم ربود.به گزارش رکنا، رســیدگی به شکایت مرد جوان 
با موضوع ســرقت خودرو و آدم ربایی در محله مسعودیه 
تهران، از مدتی قبل در دســتور کار ماموران اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.این مرد در طرح شکایت 
خــود گفت: مدتی قبل خودروی هیوندا ورنا خود را برای 
فروش آگهی کردم.یک مشــتری بــا من تماس گرفت و 
قرار گذاشتیم که قولنامه بنویسیم.قبل از نوشتن قولنامه 
گفت که می خواهد با ماشین دور بزند و ناگهان دنده عقب 
گرفت و ماشــین به من برخورد کــرد اما تعادلم را حفظ 

کردم و زمین نخوردم.با شــتاب خــودم را جلوی خودرو 
رســاندم که جلوی او را بگیرم امــا بی اعتنا به اینکه من 
جلوی ماشــین بودم شــروع به حرکت کرد.من خودم را 
روی کاپوت انداختم و او به ســمت جاده خاوران شــروع 
به حرکت کرد.شاکی در ادامه گفت: در مسیر ، من با زانو 
به خودرو می کوبیدم تا باالخره شیشــه در صورت راننده 
خرد شد و او مجروح شد.سپس پا به فرار گذاشت.با طرح 
شکایت از سوی این مرد، اقدامات پلیسی برای یافتن ردی 
از راننده فراری آغاز شــد.این مرد سپس در دفاع از خود 
اظهار داشــت: خودرو هیوندا ورنا متعلق به خودم است و 

مدارک آن نیز موجود اســت.مدتی قبل آن را قولنامه ای 
از پــدر همین فرد خریداری کردم و دو خودرو دیگر به او 
فروختــه بودم اما تغییرات قیمت خودرو بعد از معامله ما 
ســبب شد که فروشنده از به نام زدن خودرو امتناع کند.
چنــد بار با هم گفتگو کردیم تا اینکــه روز حادثه از من 
خواستند برای گفتگوی مجدد به گاراژی حوالی خاوران 
رفتم.در جریــان گفتگو بین ما درگیری رخ داد و من که 
گمان می کردم نقشه گرفتن خودرو از من را در سر دارند؛ 
در حالی پشــت فرمان خودرو خودم بــودم پا روی گاز 
گذاشــته و فرار کردم.آنها می خواستند مانع من شوند و 

ســپس من را تعقیب کردند و چند خیابان آن طرف تر 
در ترافیک به من حمله کرده و من را مورد ضرب و جرح 
قرار دادند که راهی بیمارســتان شدم.بعد خودروی من را 
بردند که در حال حاضر از آنها به خاطر سرقت مقرون به 
آزار شکایت دارم.با توجه به اینکه برای شکایت علیه راننده 
هیوندا بعد از بررسی قرار منع تعقیب صادر شد، رسیدگی 
به شکایت این راننده در جریان قضایی قرار گرفت.راننده 
هیوندا در آخرین اظهارات خــود عنوان کرد:»بعد از این 
درگیری خودرو هیوندا با دســتور قضایی راهی پارکینگ 

شد و هنوز نتوانسته ام خودرو را پس بگیرم.«

مرد شــیطان صفت به خانم مهندس جوان تجاوز کرد.به گزارش رکنا، رسیدگی 
به شــکایت دختر ۲۷ ساله به نام مهتاب با موضوع آدم ربایی و تجاوز و سرقت ، 
از مدتی قبل در دستور کار غالمحسین صادق زاده بازپرس شعبه هفتم دادسرای 
جنایی تهران قرار گرفت.مهتاب در طرح شکایت خود اظهار داشت: من مهندس 
کامپیوتر هستم و مدتی قبل از زادگاهم در جنوب کشور برای کار به تهران آمدم 
و خانه ای در سعادت آباد اجاره کردم که با یک خانم هم خانه شدیم.روز حادثه در 
مسیر رسیدن به خانه از محل کار، ساعت حدود ۷ شب و هوا تاریک بود که فردی 

بی هوا از پشت سر دهانم را گرفت و من  را به پارکی که همان نزدیکی بود کشاند. 
ناگهان چاقو را زیر گلویم گذاشت. او قصد تجاوز داشت و وقتی مقاومت من را دید 
با همان چاقو انگشتانم را زخمی کرده و نیت شوم خودش را عملی کرد.بعد گوشی 
و پول هایم را گرفت و رهایم کرد. شــاکی در پایان اظهارات خود بیان داشت که 
مرد شیطان صفت به شدت بوی لجن می داد و همین کافی بود تا ماموران انتظامی 
تمرکز خود را روی شناسایی متهم در میان افراد کارتن خواب منطقه کنند. این 

مرد که از سارقان و کارتن خواب های همان منطقه بود دستگیر شد

تعرضمردشیطانصفتبهخانممهندس

کتکخوردنرانندههیونداوسطخیابان


