
بقيه از صفحه اول 
 و قدرتمندی داشته باشیم دشمن مأیوس می شود و عقب 

نشینی او حتمی خواهد بود.
وی ب���ا تأکی���د بر لزوم اصالح س���اختار بودجه در 
کش���ور، نقش کمیسیون برنامه و بودجه در این کار را مهم 
و محوری دانس���ت و اظهار داشت: استقرار »بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد« یک ضرورت است و می تواند سازوکار ها 
و س���ازمان ها را به مس���یر درست مصرف سوق دهد و در 
حسابرسی و حسابِکشی و نظارت هم نقش مؤثری خواهد 

داشت .
رئی���س قوه قضائیه در کنار اصالح نظام بودجه ریزی، 
اصالح نظام مالیاتی در کشور را هم از ضرورت های کشور 
دانست و با تاکید بر لزوم جامع نگری در تدوین برنامه هفتم 
توسعه گفت: باید برنامه هفتم توسعه متفاوت از برنامه های 

قبل باشد و با نگاه عمیق و دقیق تدوین شود.
وی با تاکید بر این که دستگاه قضایی ، دستگاهی حاکمیتی 
است که هزینه آن باید از بیت المال تامین شود ، ادامه داد: قوه 
قضائیه نباید به دنبال فعالیت اقتصادی و درآمد مستقل باشد، 
اف����زود: آورده قوه قضائیه برای نظام در اجرای عدالت، حل 
و فصل خصومت ها و بازگشت اموال به یغمارفته بیت المال 
است. دسترسی مردم به عدالت باید تسهیل شود که یکی از 
راه های تحقق آن کاهش هزینه های دادرسی مردم است که ما 
موافق هر چه کمتر شدن آن هستیم. در عین حال بر اساس 
آموزه های دینی و فرمایش امیرالمومنین )ع( باید نیاز قاضی 
هم برآورده شود تا در انجام مسئولیت، کارکنان قوه قضائیه 
مشکل معیشت نداشته باشند که انتظار داریم مجلس در تنظیم 

بودجه های ساالنه به این مسأله توجه کند.
رئیسی با اشاره به امکان کاهش هزینه های اجتناب   پذیر 
دولت، تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می تواند 
ضمن بازنگاه دقیق در بودجه همه دستگاه های اداری دارای 
ردیف بودجه، ش���رایط کاهش هزینه های آن ها را با حفظ 

افزایش بهره وری آن ها فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به فروش اموال مازاد دستگاه های 
دولتی، بر استمرار این فرآیند تأکید کرد و گفت: فروش اموال 
مازاد دولت یکی از منابع برای تأمین بودجه و اعتبارات مورد 
نیاز کشور است که درآمد های حاصل از آن باید برای کار های 
بزرگ و ماندگار مصرف شود .قطع مصرف منابع بین نسلی 
و هدایت آن ها به صندوق توسعه ملی از تدابیر مورد تأکید 
رهبر معظم انقالب است که باید با اهتمام مضاعف پیگیری 
شود، زیرا این منابع و سرمایه های عظیم، متعلق به همه ملت 

و پشتوانه ای برای تضمین آینده کشور است.

رئیس قوه قضائیه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و 
روند اجرای خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و برخی 
تخلفات و مشکالت به وجود آمده به خاطر واگذاری ها را 
ناش���ی از اشکاالت ساختاری و برخی ر ا رفتاری دانست 
و از مجلس و اعضای کمیس���یون برنامه و بودجه مجلس 
خواس���ت تا با اصالح قوانین و مقررات ناقص در اصالح 
ساختار های مرتبط با خصوصی سازی و تقویت سازوکار های 

آن اقدام کنند.
اصالحات در قوانين پرداخت مهریه 

وی همچنین درباره اصالحات انجام گرفته در قوانین 
مربوط به پرداخت مهریه که نظرات متفاوتی را در پی داشته 
است، تاکید کرد: مهریه حق زوجه است که مرد باید پرداخت 
کند و بر اساس نّص قانون اگر کسی با فریبکاری بخواهد از 
پرداخت این دِین فرار کند، حتماً مجازات خواهد شد.لذا فرار 
از دِین ،جرم محسوب می شود. اگر فردی در پرداخت مهریه 
ُمعسر و ناتوان باشد، با زندانی کردن او امکان پرداخت دِین 
فراهم نمی شود بلکه باید با تقسیط و ایجاد برخی تسهیالت، 

زمینه ای فراهم شود که دِین خود را بپردازد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به اقدامات انجام 
گرفته برای بازگش���ت ارز های صادراتی و وارداتی اظهار 
داشت: قوه قضائیه در کنار برخورد با تخلفات و بازگرداندن 
ارزها، آسیب شناسی جامعی در این زمینه انجام داده است 
که چه کسانی و با چه روش هایی ارز ها را دریافت کرده و 
بازنگردانده اند  که این گزارش بزودی در اختیار دولت و 
مجلس قرار می گیرد تا با اصالح ساختار ها و روندها، زمینه 
فعالیت اقتصادی بازرگانان و صادرکنندگان و واردکنندگان 

واقعی فراهم شود. 
وی ب���ا تأکید بر این که مهم ترین دغدغه ما باید رفع 
مشکالت مردم و بازگشایی گره از کار و زندگی آن ها باشد، 
اظهار داشت: هیچ مشکل الینحلی در کشور وجود ندارد و 
باور ما این است که همه مشکالت به دست توانای جوانان 
عزیز و نخبگان و مدیران باکفایت و شجاع قابل حل است 
و امیدبستن به خارجی ها و نگاه کردن به اخم ها و لبخند های 

آن ها خطایی راهبردی است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حمیدرضا حاجی 
بابایی رئیس کمیس���یون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به 
اقدامات مجلس دهم از جمله تصویب طرح کاالبرگ برای 
رفع مشکالت معیشتی مردم، خواستار حمایت و همراهی 

قوه قضائیه در این باره شد.
نمی توان از سالمت و جان مردم گذشت

 رئیس قوه قضائیه همچنین دیروز در جلس���ه شورای 

عالی قوه قضائیه با تاکید براین که  مس���أله کرونا دغدغه 
مردم شده است و نمی توان از جان مردم و سالمت مردم 
گذشت، افزود: مسائل و مشکالت مربوط به مقابله با کرونا 
باید با اولویت دنبال ش���ود و دادستان کل کشور به عنوان 
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و سازمان بازرسی کل کشور 
باید مشکالت و کمبودهای این حوزه و مأموریت هایی را 

که بر عهده دستگاه قضایی قرار دارد، پیگیری کنند.
رئیسی با اشاره به اعالم شرایط ویژه برای مقابله با کرونا 
در کشور، افزود : شرایط موجود اجرای قاطع مصوبات ستاد 

ملی مقابله با کرونا از موضع حاکمیتی و نظارت بر این فرایند 
را می طلبد و نظارت بر اجرا، شرط موفقیت این تصمیمات 
است. لذاتصمیمات این ستاد باید کارشناسانه باشد، قاطعانه 

اجرا شود و بر اجرا نظارت جدی انجام گیرد.
وی با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی در قوه قضائیه 
به مدیران دستگاه قضایی توصیه کرد برای کاهش تراکم در 
مجموعه اداری و مراجع قضایی برنامه ریزی کنند تا ضمن 
حفظ س���المتی خود، اصحاب دعوا و ارباب رجوع، اجازه 
ندهند روند دادرسی دچار وقفه یا اختالل شود که  بزودی  
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام مسئولیت ها در بخش های 

مختلف قضایی ابالغ خواهد شد.
مجازات تروریست ها مشمول مرور زمان نمی شود

رئیس���ی با تقدیر از سربازان گمنام امام زمان )عج( در 
دس���تگیری عناصر تروریست و اقدام اخیر سپاه در انهدام 
مواضع گروهک  های ضد انقالب در غرب کشور، گفت : 
پیام این اقدامات آن است که جرائم تروریست ها مشمول 

مرور زمان نمی شود.
رئی���س قوه قضائیه با بیان این که هیچ نقطه ای برای 
تروریست ها امن نخواهد بود و در هر زمانی در هر کجا 
که باشند، به دست عدالت گرفتار خواهند شد، بر افزایش 
روزافزون اقتدار امنیتی ، انتظامی و قضایی تأکید کرد تا مردم 

اطمینان یابند دشمنان قسم خورده این مرز و بوم هیچ کاری 
نمی توانند انجام دهند.

 رسوایی بزرگ انتخابات آمریکا 
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نابسامانی 
وضع اجتماعی و اقتصادی آمریکا، اظهار داشت: آمریکایی ها 
می خواستند تصویری دموکراتیک از خود در جوامع نشان 
دهند اما انتخابات اخیرشان یک رسوایی بزرگ برای آنها به 
وجود آورد که پوسته نمایش دموکراسی را کنار زد و چهره 

واقعی آمریکا را برمال کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: آمریکایی ها تالش می کردند 
خود را یک جامعه پیشرفته نشان دهند اما ناکام ماندند و امروز 
برای ما و همه ملت ها روشن است که آنها می خواهند با 

تاکتیک تهدید و تحریف بر جوامع و افکار و اندیشه های 
مردم دنیا تس����لط یابند ولی تهدیدات آنها تأثیری بر جامعه 

روشن و بصیر ما نخواهد داشت.
رئیس����ی با تأکید بر این که لبخندها و ش����یرینی های 
آمریکای����ی حالوت����ی در کام مردم ما ایجاد نمی کند و باید 
مقابل نظام سلطه با قدرت ایستاد، ادامه داد: ارسال پالس های 
غلط برای آمریکایی ها پیام ملت ایران نیست و پیام ملت ما 
به تبعیت از رهبر معظم انقالب، مقاومت و ایستادگی فعال و 
تولید قدرت در حوزه امنیت و اقتصاد و نمایش اقتدار ایران 

در همه عرصه هاست.
رئیس دس����تگاه قضا تاکید  کرد: اگر کسی می خواهد 
پیام ملت اصلی ایران را بداند، این پیام در کالم رهبر معظم 
انقالب نهفته اس����ت که بارها فرمودند »باید با مجاهدت در 
راه هدف دشمن را مأیوس کرد«.لذانباید برای آمریکایی ها 
پیام ضعف فرستاد و ارسال پیام ضعف و پالس غلط، هیچ 

تناسبی با پیام ملت بزرگ ایران ندارد.
حمایت از قضات با صالبت و قانونمند  

رئیس����ی با اشاره به تالش های دشمنان برای تخریب 
چهره های انقالبی در دستگاه قضا، گفت: قضات با صالبت 
و شجاع که از حقوق مردم و حاکمیت دفاع می کنند و با 
عمل به موازین ش����رع و قانون عدالت را اجرا می کنند و 
نمی گذارند حقی ضایع شود، مورد حمایت مدیریت دستگاه 

قضایی هستند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: دشمن می خواهد با عملیات 
روانی و فضاسازی رسانه ای چهره قضات شجاع و مقتدر را 
مخدوش کند اما این قضات مورد اعتماد و سرمایه های اصلی 

قوه قضائیه هستند و همواره از آنها حمایت خواهیم کرد.
همچنین در این جلسه دکتر خدائیان رئیس سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور با اشاره به تکلیف قانونی برنامه ششم 
توس����عه برای ایجاد »سامانه شناسایی اموال محکوٌم علیهم«، 
گفت: با وجود تدوین آیین نامه آن از سوی دولت و فراهم 
کردن زیرس����اخت های آن توس����ط مرکز آمار و فن آوری 
اطالعات قوه قضائیه، دس����تگاه های دولتی به این تکلیف 
قانونی عمل نمی کنند و بانک ها هم تاکنون وظایف خود 
در این زمینه را انجام نداده اند  که تس����ریع در راه اندازی 
این س����امانه ها، نقش مهمی در اجرای احکام مدنی و مفاد 

اسناد رسمی دارد.
رئیس قوه قضائیه هم در واکنش به این گزارش تأکید 
کرد: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک ها و بخش 
های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری 

شود تا قانون اجرا شود.
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پاسخ شهرداري منطقه 6 درباره مسير دوچرخه سواري بلوار كشاورز
با س����الم و احترام، پیرو درج پیام ش����کایت یکي از شهروندان 
محت����رم در روزنامه اطالعات مورخه 99/8/19 با موضوع »مس����یر 
دوچرخه سواري بلوار کشاورز را برچینند.« ضمن قدرداني از دغدغه 
این شهروند گرامي به اطالع مي رساند: استفاده از دوچرخه به عنوان 
یکي از ش����یوه هاي حمل ونقل پاک و کم هزینه در کاهش ترافیک و 
آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ نقش بسزایي دارد و ایجاد مسیرهاي 
دوچرخه س����واري به عنوان یکي از الزامات مدیریت شهري به ویژه 
در کالن ش����هرها دنبال مي ش����ود. هم اکنون در بسیاري از مناطق شهر 
مس����یرهاي ویژه دوچرخه سواري به بهره برداري رسیده  است، با این 
وجود از سوي مردم مورد استقبال قرار نگرفته و استفاده از دوچرخه 
به عنوان یک وسیله حمل ونقل نیازمند ایجاد یک فرهنگ عمومي در 
میان ش����هروندان اس����ت. متأسفانه به طور روزانه شاهد مسدود شدن 
مسیر ویژه دوچرخه و عدم رعایت حقوق شهروندي دوچرخه سواران 
شهر تهران از سوي رانندگان وسایل نقلیه موتوري هستیم. شایان ذکر 
اس����ت، که با انجام مطالعات و ارائه راه حل هایي در راس����تاي افزایش 
سهم دوچرخه  در جابجایي ها با تکیه بر تجربه سایر شهرهاي دنیا و 
راهکارهاي پیشنهادي در غالب 2 سطح آموزشي و فرهنگي مي توان 
هرچه بهتر نسبت به فرهنگ سازي در این خصوص اقدامات الزم و 

کافي انجام پذیرد.
محمدحسين پناهي اصل- رئيس اداره روابط عمومي 

پاسخ به تقاضاي خواننده روزنامه اطالعات
احتراماً، در پاسخ به خواننده محترم روزنامه اطالعات به شماره 
اشتراک 5۴369 منطقه 19 پستي تهران به استحضار مي رساند که در 
هفته گذشته فقط 2 روز روزنامه به منزل ایشان تحویل داده نشده و 
در س����ایر روزها به طور منظم و مرتب روزنامه تحویل این مش����ترک 

گرامي شده و اعالم رضایت ایشان را به همراه داشته است.
امور توزیع و فروش روزنامه اطالعات

پاسخ مسؤوالن

ایمیل خط ارتباطي :

چرا جذب گردشگران فقط براي برخي از جزاير كشور جايز است؟
تبلیغ فروش بلیت هاي ارزان قیمت و اقامت در هتل  هاي جزیره کیش 
به قیمت هاي نازل در فضاي مجازي و آژانس هاي هواپیمایي نش���ان از 
فعالیت هاي گسترده مراکز تفریحي این جزیره در شرایطي است که با 
افزایش شیوع ویروس کرونا روبرو هستیم. در اوضاع نابسامان اپیدمي کرونا 
که اکثریت سرمایه گذاران در شهرهاي توریستي کشور متحمل ضرر و زیان 
شده اند، آیا جذب گردشگران و افزایش سرمایه گذاري ها در این جزایر 
توسط عده اي، درست و منطقي است؟ از دولت و مسئوالن ستاد ملي 
مبارزه با کرونا انتظار مي رود با اعمال محدودیت  هاي بیشتر در این مناطق 
مانع گسترش این بیماري در شهرها و جزایر جنوب کشورمان شوند. 

هموطني از استان هرمزگان 
بي ثباتي بازار ارز باعث تشديد مشكالت مي شود 

در شرایطي که افزایش غیر قابل تصور قیمت دالر و طال و نرخ 
تورم و گراني ها در کش���ور زندگي را بر آحاد مردم بس���یار سخت کرده 
اس���ت، از دیدن تیتر بزرگ »ریزش ش���دید قیمت طال و دالر در بازار«، 
روزنامه اطالعات 17 آبان ماه متعجب شدم، زیرا بي ثباتي در نرخ ارز و 

سکه باعث تشدید مشکالت شده است. 
خواننده روزنامه اطالعات 

مشكل خانواده ها براي خريد پوشك سالمندان 
افزایش 100 درصدي قیمت پوشک سالمندان در شرایط نابسامان 
اقتصادي، مش���کالت خانواده هاي این عزیزان را بیشتر کرده است، در 
شرایطي که اغلب آنان مستمري هاي اندکي دارند و تأمین هزینه هاي مازاد 
زندگي شان بر دوش فرزندانشان است، از مسئوالن ذي ربط انتظار مي رود 
براي مهار گراني هاي افسارگسیخته اقالم مصرفي مردم و ازجمله پوشک 

بزرگساالن در بازار اقدام کنند. 
شهروندي از رباط كریم )جاده ساوه( 

امكانات آموزش مجازي در مدارس دولتي افزايش يابد 
سرعت بسیار پائین اینترنت و اختالالت ممتد شبکه »شاد« باعث 
اتالف هزینه و وقت خانواده ها و دانش آموزان در فضاي مجازي شده است 
که در این میان بیشترین آسیب هاي تحصیلي گریبان دانش آموزان مدارس 
دولتي را که از امکانات آموزشي ضعیفي برخوردارند، مي گیرد. از وزارت 
آموزش و پرورش انتظار مي رود با ارتقاي تسهیالت آموزشي در فضاي 
مجازي مانند امکان دسترسي به برنامه »اسکاي روم« براي تمامي مدارس 

دولتي، به فکر آموزش بهتر این قشر از دانش آموزان باشند. 
پدر دانش آموز 

آيا مستاجران هم بايد وضعيت امالك خود را مشخص كنند؟
حدود 6 سال است که ملک شخصي خود را فروخته ام و مستاجر 
هس���تم، با این حال پیامکي در مورد مشخص کردن وضعیت امالکم از 
سوي وزارت راه و شهرسازي دریافت کرده ام، مگر مستاجران هم باید 
براي اجراي این طرح اقدام کنند؟ با این گونه اشتباهاتي که در سامانه ثبت 
امالک و مس���تغالت وجود دارد به اجراي درست این طرح و دریافت 

مالیات از مالکان منازل مسکوني خالي امیدي نمي توان داشت! 
شهروندي از خلخال )استان اردبيل( 

اصولگرا و اصالح طلب براي مردم فرقي ندارند!
درگیري   هاي لفظي اصالح طلبان و اصولگرایان بعد از مشخص شدن 
نتایج انتخابات ریاس���ت جمهوري آمریکا؛ براي آحاد ملت ایران تفاوت 
چنداني ندارد، در این شرایط نابسامان اقتصادي و افزایش تورم و گراني ها 
آنچه که برایش���ان اهمیت دارد، این اس���ت که در هر لباس و مسئولیتي 
که هس���تند، به فکر موقعیت استراتژیک و روابط بین المللي کشورمان 
و بهره برداري اصولي از نتایج انتخابات یاد شده باشند تا با تصمیمات 
و س���خنراني هاي تند برخي از جناح ها دگربار باعث افزایش مشکالت 
کشورمان نشوند، بهتر است بعد از سال ها تمامي مسئوالن در یک جناح 
متحد ش���وند و به فکر نجات مردم و کش���ور از مشکالت اقتصادي و 

سیاسي جهاني باشند. 
هموطن 

دولت براي رونق بازار بورس اقدام كند
چند ماه  اس���ت که اوضاع بازار بورس در کش���ور نابسامان شده و 
سرمایه و پس انداز عده اي از افراد حقیقي تازه وارد به این بازار در حال 
نابودي اس���ت، اما دولت و کارگزاران بورس بدون توجه به فش���ارهاي 
اقتصادي تحمیل شده به این افراد؛ برنامه اي براي رونق بازار بورس ندارند 
و در شرایطي که آرامش نسبي به بازار طال و بورس، بازگشته است؛ روزنه    
امیدي براي بازار بورس و سرمایه به چشم نمي خورد. امیدوارم دولت به 
وعده هاي خود که براي جذب سرمایه افراد به این بازار داده بود عمل کند 

و مانع از ضرر و زیان بیشتر سهامداران جزء این بازار شود.
سهامدار كارگزاري مفيد

دردسر دريافت حكم جديد از كانون فرهنگيان بازنشسته انزلي
حدود 20 سال است که از آموزش و پرورش بازنشسته شده ام و 
مستمري مي گیرم. باتوجه به همسان سازي حقوق ها و تغییر ارقام احکام 
بازنشستگي در سال جدید، براي دریافت حکم جدیدم به کانون بازنشستگان 
بندر انزلي مراجعه کردم، اما گویا در این  سال ها حکم من در دفتر اداره 
کل آموزش و پرورش استان گیالن به نام یک آقا صادر مي شده است 
و از این رو براي دریافت حکم جدید باید به کانون بازنشستگان استان 
مراجعه کنم! چرا هیچ گونه نظارتي بر عملکرد چنین سازمان هاي دولتي و 

مهم کشور صورت نمي گیرد تا از افراد ماهر و کاربلد استفاده کنند.
اقدس قورخاني ،فرهنگي بازنشستهـ  بندرانزلي

مدت زمان پيامگير روزنامه اطالعات افزايش يابد
برقراري ارتباط خوانندگان با روزنامه اطالعات از طریق خط ارتباطي 
براي ارائه نظرها، درخواست ها و مشکالت، طرح و امکان بسیار مناسبي 
است که از آن تشکر و قدرداني مي شود، اما مدت زمان 2 دقیقه اي این 
پیامگیر کم است و در بیشتر اوقات قبل از پایان پیام، ارتباط قطع مي شود 

که در صورت امکان، تقاضاي افزایش زمان مکالمه را داریم. 
خواننده روزنامه اطالعات
خط ارتباطي: باتوجه به کثرت پیام دهندگان گرامي افزایش زمان 
پیامگیر موجب محرومیت ش���ماري از آنان از بیان پیام هایشان مي شود، 
ضمن آن که حرف  هاي بیشتر را مي توان به صورت مقاله براي روزنامه 

فرستاد.
چرا تاريخ سر رسيد سپرده گذاري را كاهش داده اند؟

براي افتتاح حساب سپرده یک ساله در بانک رفاه شعبه شهید رجایي 
کرج اقدام کردم، در فرم قرارداد سررسید سپرده را دقیقاً 12 ماهه سال از 
99/8/19 تا 1۴00/8/19 نوشته بودند؛ اما مسئول بانک با خودکار تاریخ 
سررسید را 1۴00/7/1 اعالم کرده بود! از بانک مرکزي انتظار مي رود با 
نظارت بیشتر بر عملکرد بانک ها مانع از اجحاف در حق مشتریان شود.
مشتري بانك از رجایي شهر كرج

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پیام های تلفنی به نکات زیر جلب می    کنیم:

*  موضوع پیام ها جنبه های خصوصی، حقوقی یا قضایی نداشته باشد.
*  پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان، نام شهرستان مربوطه را بیان کنند .
با تشکرـ سرویس ارتباطات مردمی* چاپ پیام ها بر اساس نوبت  است.

تلفن 22226090)با کد تهران 021( آيت اهلل رئيسي: نظام مالياتي بايد اصالح شود

آگهي مزايده عمومي شماره 127/1/ش
فراخوان مزايده عمومى يك مرحله اى فروش آپارتمان  مسكونى (نوبت دوم)

س�ا�ما� صنعت معد� � تجا�� �س�تا� قز�ين �� نظر ���� مز�يد� عمومى به ش���ما�� ( 2099003167000001) �� �� طريق س���امانه تد��كا� 
�لكتر�نيكى ��لت برگز�� نمايد.كليه مر�حل برگز��� مز�يد� �� ��يافت �سنا� مز�يد� تا ���ئه پيشنها�ها� مز�يد� � با�گشايى پاكتها �� طريق ��گا� سامانه 

تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت ( ستا� ) به ���� www.setadiran.ir�نجا� خو�هد شد. .
1- تا�يخ �نتشا� �� سامانه : ��� ��شنبه 1399/08/26 ساعت 14 مى باشد 

2- مهلت �مانى ��يافت �سنا� مز�يد� �� سايت : ��� چها�شنبه مو�� 1399/09/05 ��� ساعت 14 مى باشد .
3- مهلت ���ئه پيشنها�ها : ��� چها�شنبه مو�� 1399/09/12 ��� ساعت 14 مى باشد .

4- �ما� با�گشايى پاكتها : ��� پنج شنبه مو�� 1399/09/13 ��� ساعت 10 صبح �� سالن جلسا� سا�ما� ( ساختما� شهيد �سماعيلى )
5- �طالعا� �ستگا� مز�يد� گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مز�يد� � ���ئه پاكت ها : قز�ين – مجتمع ������ نو�� – 

Http://Qaz.mimt.gov.ir : سا�ما� صنعت معد� � تجا�� – ساختما� شهيد �سماعيلى  - تلفن تما� :  33375001 - 028���� �ينترنتى
����متر�� ( متر مربع )طبقه / ��حدنو� ملك ( كا�بر� )��يف

قز�ين - بلو� �شهيد بهشتي - ��بر�� پا�� �هخد� - پال� 137/44166همكف�پا�تما� مسكوني1

مبلغ تضمين شركت �� مز�يد� : تضمين ش���ركت �� مز�يد� به مبلغ 1,500,000,000 �يا� ���يز به حسا�  ir98010000407705310791056   با 
شناسه ���يز 923155077115507721753133020089 نز� بانك مركز� قابل ���يز �� تمامى بانكها� سر�سر كشو� .

به �طال� متقاضيا� ش���ركت كنند� �� مز�يد� مى �ساند با توجه به �ينكه سند طبقه ��� � ��� س���اختما� مزبو� به نا� شركت شهركها� صنعتى قز�ين 
مى باشد � �� ش���ركت طبق �گهى چا� شد� �� ���نامه ها� �طالعا� � �اليت قز�ين مو��  1399/08/26 � �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى  ��لت 
(س���تا�) �� ��� ��شنبه  مو�� 1399/08/26 جهت فر�� �قد�� نمو�� �ست لذ� ��صو�� تمايل مى تو�نيد همزما� بر�� خريد طبقا� �عالمى ساختما� 

�قد�� نماييد. 
روابط عمومى سازمان صنعت معدن وتجارت استان قزوين

1- ش�ركت شهركها� صنعتي �ستا� قز�ين �� نظر ���� مز�يد� عمومي به ش���ما�� (100991085000001) �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت برگز�� نمايد. كليه مر�حل برگز��� 
مز�يد� �� ��يافت �سنا� مز�يد� تا ���ئه پيشنها�ها� مز�يد� گر�� � با�گشايي پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت ( ستا� ) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد 

2- تا�يخ �نتشا��� سامانه تا�يخ ��شنبه 99/08/26 ساعت 15 مي باشد.
3- مهلت �ماني ��يافت �سنا� مز�يد� �� سايت: ساعت 15 ��� ��شنبه مو�� 99/09/03

4- مهلت �ماني ���ئه پيشنها� �� سامانه: ساعت 15 ��� چها�شنبه 99/09/12
5- مهلت �ماني تسليم ضمانت نامه به كا�فرما ساعت 10 ��� پنجشنبه مو�� 99/09/13

6- �ما� با�گشايي پاكتها: ساعت 11��� شنبه مو�� 99/09/15
7- �طالعا� �س�تگا� مز�يد� گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر ��خصو� �سنا� مز�يد� � ���ئه پاكت ها: شركت شهركها� صنعتى �ستا� قز�ين ��قع �� :  قز�ين � بلو�� �يت �... 

www.qazviniec.ir :شهيد بهشتى � ��بر�� بوستا� �هخد� � شما�� 166 � تلفن تما� : 33354590 – 028 � سايت �ينترنتي
8- مشخصا� �پا�تمانها� مسكوني: 

����متر�� ( متر مربع )طبقه / ��حدنو� ملك ( كا�بر� )��يف
قز�ين - بلو� شهيد بهشتي - ��بر�� پا�� �هخد� - پال� 95/13166����پا�تما� مسكوني غربي 1
قز�ين - بلو� شهيد بهشتي - ��بر�� پا�� �هخد� - پال� 104/21166����پا�تما� مسكوني شرقي2
قز�ين - بلو� شهيد بهشتي - ��بر�� پا�� �هخد� - پال� 95/13166����پا�تما� مسكوني غربي3
قز�ين - بلو� شهيد بهشتي - ��بر�� پا�� �هخد� - پال� 104/21166����پا�تما� مسكوني شرقي4

9- مبلغ تضمين شركت �� مز�يد� :  مبلغ تضمين بر�� پيشنها� قيمت بر�� هر ��حد �پا�تما� به مبلغ 1/222/500/000 �يا� مي باشد.
10- با��يد �پا�تما� مسكوني :   �فتر شركت شهركها� صنعتى �ستا� قز�ين ��قع �� :  قز�ين � بلو�� �يت �... شهيد بهشتى � ��بر�� بوستا� �هخد� � شما�� 166 هر ���� �� ساعت 14/30 لغايت 16

* به �طال� متقاضيا� ش���ركت كنند� �� �ين مز�يد� مي �ساند با توجه به �ينكه سند طبقه همكف ساختما� مزبو� به نا� سا�ما� صنعت� معد� � تجا�� �ستا� قز�ين مي باشد � �� سا�ما� طبق 
�گهي چا� شد� �� ���نامه �طالعا� مو�� 1399/08/26 � �� طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت( ستا� ) �� ��� ��شنبه مو�� 99/08/26 جهت فر�� طبقه همكف �قد�� نمو��� لذ� 

��صو�� تمايل مي تو�نيد همزما� بر�� خريد طبقه همكف ساختما� �قد�� نماييد.
روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين 

آگهى مزايده عمومي شماره 1/99/ش نوبت دوم
فراخوان مزايده عمومي يك مرحله اي فروش آپارتمانهاي مسكوني

�ين شركت �� نظر ���� مو��� �ير ��  �� طريق مز�يد� به فر�� برساند. لذ� 
���طلبا� حقيقى � حقوقى  شركت كنند� �� مز�يد� مي بايست نسبت 
به  ���يز مبلغ 500,000 �يا� به حسا� شما��  0102973305002 
بانك صا���� ش���عبه ميد�� �ما� (��)  به نا� شركت تو�يع نير�� بر� 
�ستا� بوش���هر �قد�� � بر�� خريد �س���نا� �� تا�يخ  99/8/28  لغايت 
99/9/3  به سايت �ينترنتي www.setadiran.ir  (سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيكى ��لت) مر�جعه نمايند.
مز�يد� گر�� مى بايست جهت شركت �� مز�يد�� �سنا� �� �� طريق سامانه 
س���تا� با�گذ��� � عال�� بر با�گذ��� �لز�ما� نسبت به ��سا� پاكت �لف 
(به صو�� فيزيكى ) � تحويل �� س���اعت � تا�يخ مقر� به �مو� تد��كا� 

شركت تو�يع �ستا� بوشهر �قد�� نمايند.
�ما� �نتشا� �سنا� �� سامانه ستا�:1399/08/28 ساعت 8

شما�� ��يف
شما�� فر�خو��موضو� مز�يد�مز�يد�

تا�يخ � 
ساعت 

با�گشايى

1� � 99/2

فر�� 30 تن 
سيم مس �سقا� 
� 5 تن كابل مس 

�سقا�

1099001443000001 99/9/17
ساعت 8:30

�خرين مهلت با�گذ��� �س���نا� � تحويل پاكت �ل���ف : 8 صبح تا�يخ 
  99/9/17

هزينه ��� �گهي بعهد� برند� مز�يد� مي باشد.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مش����ر��� � پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� 
مد� مقر� �� فر�خو�� ��صل مى شو�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

مبلغ سپر�� ش���ركت �� مز�يد� : حد�قل 5% ��صد مبلغ پيشنها�� با 
���� �فز���

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر

آگهى مزايده
 شماره 99/2 م ز     (نوبت دوم)

مدير تداركات و انبارها
شركت توزيع نيروى برق استان بوشهر

مدير  روابط عمومى
شركت توزيع نيروى برق استان بوشهر

�گهي �عو� سهامد���� به تشكيل مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
�گهي �عو� س���هامد���� شركت گر�� غر� پي س���هامي خا� ثبت شد� به ش���ما�� 5975 شناسه ملي 
10660064307 جهت تش���كيل مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت 
�عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� ساعت 10 صبح مو�� 99/9/8 �� ����: 

محل شركت تلفن 09121431114 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� مدير�� 
2� �نتخا� با��سين 

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
4� هر �نچه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� باشد.

هيأ� مدير� شركت 

�گهي فر�� �قال� ما���
يك ش���ركت صنعتي �� نظر ���� �قال� ما��� موجو� �� كا�خانه مشتمل بر 
بدنه �� �س���تگا� چيلر جذبي � يك �ستگا� سپتيك مستعمل �� �� طريق 

مز�يد� عمومي به فر�� برساند.
ل���ذ� ���طلبين مي تو�نن���د حد�كثر ظر� مد� س���ه ��� كا�� �� تا�يخ 
99/09/01 جهت با��يد � ��يافت فر� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� � ���ئه 

پيشنها� قيمت با شما�� تلفن 36192363�026 تما� حاصل نمايند.

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت ��� سنبل 
گلستا� مغا� (سهامي خا�) به شما�� ثبت 304 � شناسه ملي 10102614075

بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� � يا نمايندگا� قانوني �� ها �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت ��� سنبل گلستا� مغا� (س���هامي خا�) به شما�� ثبت 304 � شناسه ملي 
10102614075 كه �� تا�يخ 1399/09/27 ��� پنجشنبه ��� ساعت 14 به نشاني شهر صنعتي �لبر�� شركت 

��� ماشين كدپستي 3431955868 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانيد.
�س�تو� جلس�ه: 1� �س���تما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني ش���ركت 2� ط���ر� � تصويب بيال� 
 مالي تر��نامه � صو�� حس���ا� ها� مالي منتهي به س���ا� ها� 1398 � �خذ تصميم �� ��بطه با س���و� حاصله 

3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� 4� ساير مو��� � �مو� �جر�يي شركت كه �� صالحيت مجمع مي باشد.
هيا� مدير� شركت ��� سنبل گلستا� مغا�

�گهي مز�يد� �تومبيل
بستانكا�: �هر� كالته: فر�ند �ضا ساكن سبز���

بدهكا�: محمد �ماني فر�ند عباسعلي ساكن سبز���
مو�� مز�يد� � محل �� يكدس���تگا� �تومبيل سو��� ها� بك �نگ سفيد مد� 1397 نو� 
س���وخت بنزيني به شما�� موتو� 45303 � ش���ما�� شاسي 100110 � به شما�� پال� 
�نتظامي 42 � 272 �27 متعلق به مديو� � طبق نظر كا�ش���نا� �سمي ���گستر� با 
مش���خصا� فني �طا� � موتو� گيربكس � ��شبو�� � �ينه ها � شيشه ها � صندلي ها سالم 
�ما�� بكا� � ميز�� �س���تهال� الستيكها بيس���ت ��صد �ضعيت � تا�يخ �نقضا� بيمه 
ش���خص ثالث ماشين تا مو�خه 99/2/7 كه به مبلغ س���ه ميليا�� � پانصد ميليو� �يا� 
���يابي شد� �ست. �� ساعت 9 صبح �لي 12 ظهر �� مو�� 99/9/11 ��� سه شنبه �� محل 
شعبه �جر�� ثبت �سنا� سبز��� ��قع �� سبز��� خيابا� �سد�با�� �� طريق مز�يد� حضو�� 
به فر�� مي �س���د. مز�يد� �� مبلغ سه ميليا�� � پانصد ميليو� �يا� شر�� � به باالترين 
قيمت پيش���نها�� نقد�� فر�خته مي ش���د � كليه هزينه ها� قانوني سند �نتقا� � بدهي 
�حتمالي � خالفي ماشين مذكو� به عهد� برند� مز�يد� �ست � نيم عشر � حق مز�يد� نقد�� 
�صو� خو�هد شد. ضمنا� چنانچه ��� مز�يد� تعطيل �سمي �عال� گر�� مز�يد� ��� ����� 

بعد �� تعطيلي �� هما� ساعت � مكا� مقر� برگز�� خو�هد شد.
معا�� �جر�� �سنا� �سمي سبز��� بهر�� خسر�جر�� 

تا�يخ �نتشا� سه شنبه 99/8/27               (� �لف 99/2150)

�گهي �عو� به مجمع عمومي فو� �لعا�� صاحبا� سها� 
شركت گر�� پزشكي �مير ما�ند��ني (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت 1185
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش���ركت گر�� پزشكي �مير ما�ند��ني �عو� به عمل 
مي �يد تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه ��� ساعت 20 ��� ��شنبه مو�� 
99/09/10 �� سالن �جتماعا� شركت ��قع �� سا�� � سه ��� كشا���� بيما�ستا� 

�مير ما�ند��ني تشكيل مي شو� حضو� به هم �سانند.
�ستو��� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��:

1� بر�س���ي � به ��� گذ�شتن �فز�يش س���رمايه �� طريق تجديد ���يابي ����يي ها � 
�مو�� شركت.

2� بر�س���ي � به ��� گذ�شتن �فز�يش سرمايه شركت �� طريق عرضه سها� جديد به 
خريد���� تا ميز�� 30% �� تعد�� س���ها� هر يك �� سهامد���� يا ���� �جا�� �فز�يش 
سرمايه به هيئت مدير� �فق ما�� 162 اليحه قانونى �صال� قانو� تجا�� (پس �� �ستما� 
 پيش���نها� توجيهي � گز��� هيئت مدير� � پس �� �ستما� گز��� با��� شركت)
 3� بر�سي � به ��� گذ�شتن گر�� بند� سهامد���� �� �شته ها� تخصصي � فو� تخصصي

4� بر�سي � به ��� گذ�شتن �صال� � �لحا� مو��� �� �ساسنامه شركت
هيأ� مدير� شركت گر�� پزشكي �مير ما�ند��ني

�گهي مناقصه عمومي
ش�ركت س�يما� ����� �� نظر ���� نسبت به خريد 4/ چها� �ستگا� 
باكت �لو�تو� �پا�تما� �س���يا� سيما�� س���يلوها� سيما� � با�گيرخانه 
مربوطه جهت �جر�� پر��� ف���ا� 4 �� �� طريق مناقصه عمومي به پيمانكا� 
��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. متقاضيا� مي تو�نند جهت �گاهي �� شر�يط مناقصه � ��يافت  
�س���نا� مناقصه حد�كثر ظر� مد� 15/ پانز�� ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي به محل شركت 
مر�جعه � يا �� پايگا� �ينترنتي با��يد � پيشنها� قيمت خو� �� مطابق �ستو��لعمل ��� شد� 

�� �سنا� مناقصه �� پاكت ممهو� به مهر تحويل �مو� قر�����ها� شركت نمايند.
تلفن �مو� قر�����ها: 43227220�066
تلفن ها� شركت: 4�43222101�066

www.dcco.ir :سايت
����: لرس���تا� � شهرس���تا� ���� � خيابا� �ما� خميني(��) � خيابا� پاسد���� شمالي 

شركت سيما� �����
ن���و� � مبلغ تضمي���ن 1/500/000/000 �يا� به ص���و�� ���يز �جه نقد به حس���ا� 
970620097521 بانك س���په شعبه س���يما� ������ ضمانت نامه بانكي معتبر � يا چك 

شركت با �مضا� مجا� به نفع شركت سيما� ����� 
گشايش پاكتها: ��لين جلسه كميسيو� معامال� پس �� �نقضا مهلت مقر�

شركت سيما� �����

 تداوم محاكمه متهمان پرونده چند وجهی فساد بانك سرمايه در دادگاه جرائم اقتصادی
سرویس خبر: رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به 
جرائم اقتصادی، درباره آخرین وضع رسیدگی به 
پرونده بانک سرمایه گفت: علیرضا حیدرآبادی پور 
مدیر عامل متواری بانک سرمایه که به تازگی به 
ایران بازگردانده و پیش از این در دادگاه غیابی به 
12 سال حبس محکوم شده بود، امکان واخواهی 

دارد .
قاضی مس���عودی مقام درب���اره زمان پایان 
رسیدگی به پرونده فس���اد بانک سرمایه افزود: 
پرونده بانک س���رمایه نزدیک به ۴00متهم دارد و 
اکنون رسیدگی به پرونده محمد امامی در شعبه 
س���وم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران 
اقتصادی در جریان است .پرونده سامان مدلل و 
شاملویی هم در نوبت رسیدگی قرار دارد که البته 
پرونده های دیگری هم در ارتباط با فس���اد بانک 

سرمایه واصل شده است.
رئیس ش���عبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرائم اخاللگران اقتصادی با بیان این که رسیدگی 
به پرونده مدیران بانک س���رمایه پایان یافته و در 
حال صدور رأی است،تاکید کرد: پیش از این هم 
در یک پرونده 8 نفر و در پرونده دیگری 3 نفر 
از مدیران بانک سرمایه حکم محکومیت دریافت 
کرده بودند. اکنون پرونده 21نفر از مدیران مطرح 
اس���ت که در حال صدور رأی هستیم.در ارتباط 
با تس���هیالت گیرندگان بانک سرمایه هم بخش 
عمده ای رسیدگی و حکم صادر شده است و تا 
حدود زیادی رسیدگی به پرونده های بانک سرمایه 
در شعبه سوم دادگاه های ویژه رو به پایان و فقط 

چند مورد در دادسرا مطرح است.
قاضی مس���عودی مقام درباره ریشه فساد در 
بانک سرمایه گفت: بر اساس پرونده هایی که در 
شعبه ما مطرح شده است به این نقطه رسیدیم که 
هم دریافت کنندگان و هم پرداخت کنندگان با تبانی 

و مشارکت این فساد را دامن زدند.
برگزاری چهاردهمين جلسه پرونده محمد 

امامی و دیگر متهمان
 چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهام های 
محمد امامی و دیگر متهمان پرونده فساد در بانک 
س���رمایه دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام 

برگزار شد.  
نماینده دادستان در در این جلسه با اشاره به 
اظهارات یک متهم گفت: در یک جلسه ای، آقایان 
تأکید داش���تند که فردا باید ضمانت نامه ها صادر 
شود چرا که هیات مدیره منتظر است، لذا با آقای 
پویان مهر همان روز تماس می گیرند که پویان مهر 
در آن موقع در بهش���ت زهرا حضور داش���ت و 
باتوجه به این که این موضوع برای آقایان اهمیت 
داشت محمدتقی روحی به بهشت زهرا می رود و 
امضای مدیر شعبه را در آنجا می گیرد لذا نقش او 

در تصویب این ضمانت نامه ها محرز است.
قهرمانی با اشاره به نقش فردی به نام امیرحسین 
کریمیان گفت: وی فردی است که شبکه ای داشته و 
دارای اسناد جعلی است، وی متولد آرژانتین است، 
اما خانواده او در ایران هستند، او در دادگاه استان 
البرز پرونده دارد، اما اکنون متواری است .وی یک 
متهم کالن است و امیدواریم در دادگستری کرج 

حکم این فرد نهایی شود؛ کریمیان فردی است که 
به فرزان راد آموزش داده است که چگونه سراغ 

بانک ها برود.
در ادامه دادگاه نماینده دادستان ضمن تشریح 
نحوه انجام فرآیند مجرمانه اخذ تسهیالت با استفاده 
از شرکت های صوری و مدیران کارتن خواب در 
این پرونده اظهار داش���ت : »باران تجارت آوا« در 
شعبه اسکان و در 20 آذر 92 با یک میلیون تومان 
افتتاح حساب و این شرکت تسهیالت 30میلیارد 
تومان���ی بابت کنجاله دریافت می کند. همچنین 
پرندآور مدیر یکی از ش���رکت های 30 میلیاردی 
است که کشاورز است و با اسم او وام های کالنی 

گرفته اند.
متهم پرند آور ضمن رد اتهام گفت: در سال 
90فرزندم تصادف کرد و 6 ماه در کما بود هیچ 
چیز نداش���تم و وضع مالی ام خراب بود که برادر 
همس���رم به من گفت کسی است که می تواند به 
تو پ���ول بالعوض دهد .من کال یک دوچرخه، 
بیل و فرغون دارم ، نه تهران را بلدم و نه کسی 

را می شناسم.
نماینده دادستان خطاب به متهم پرند آور گفت: 

می دانی که در کدام شرکت عضو هستید؟
این متهم گفت: آوا؟

قاضی خطاب به این متهم گفت: چه کسی 
شما را به تهران آورد و کجا رفتی؟

این متهم گفت: برادر همسرم یک بار من را 
به بانک برد که در آنجا چند ساختمان یک رنگ 

وجود داشت.

انفجار مخزن زمينی جايگاه موقت سوخت در تهران
س���رویس حوادث: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
ش���هرداری تهران از انفجار یک مخزن زمینی س���وخت در جایگاه بنزین 

خبر داد.
س����ید جالل ملکی گفت: عصر دیروز وقوع حریق و انفجار در یک 
جایگاه موقت سوخت باالتر از میدان پیروزی بخش فضای باز بازار تره بار 
به سامانه 125سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده 
شد که بالفاصله پس از آن نیروها به محل اعزام شدند. در این حادثه یک 
تانکر حمل سوخت در حال تخلیه در یکی از مخازن زمینی دچار  حریق شد. 
ملکی با بیان این که هنگام وقوع انفجار و حریق خودرویی در جایگاه نبود ، 
افزود: بر اثر این حادثه یک نفر از پرسنل جایگاه سوخت دچار مصدومیت از 
ناحیه سر شد. به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی حریق پس از حضور 
نیروها در محل به س����رعت اطفا شد و نقص در عملکرد مخزن سوخت، 

علت وقوع آتش سوزی بوده است.
 دستگيری فيلمبردار كودك آزار

سرویس حوادث: رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری کودک آزاری که 
2پس����ر فال فروش را آزار داده و فیلم آن را در فضای مجازی منتش����ر کرده 

بود، خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: کودک آزاری به هر شیوه و با هر 
انگیزه ممنوع است و مرتکب، به مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد 
شد.در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر این که مردی، 2 کودک کار 
)فال فروش( را بازیچه تفریح و خنده خود قرار داده و انتشار فیلم و باز نشر 
دادن آن در شبکه های اجتماعی از سوی کاربران سبب تشویش اذهان عمومی 

شده بود، بالفاصله تیمی از کارآگاهان پلیس فتا وارد عمل شدند.
گودرزی تاکید کرد: در تحقیقات پلیسی هویت واقعی مرد کودک آزار 

شناسایی و با هماهنگی های قضایی در مخفیگاهش دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا با بیان این که متهم پس از تحقیقات پلیسی به مرجع 
قضایی معرفی و با صدور قرار مجرمیت ،روانه زندان شده است، افزود: پلیس 
فتا با سرعت عمل و قاطعیت به هرگونه مساله ای که سبب تشویش اذهان 
عمومی و آزرده خاطر ش����دن هموطنان در فضای مجازی ش����ود، ورود و با 

مرتکبان برخورد قانونی خواهد کرد.
وی تاکید کرد: از ابتدای سال تاکنون متهمان چندین مورد مشابه توسط 

پلیس فتا تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شده اند.
حضور مانكن زنده در ويترين مغازه ها غيرقانونی است

سرویس خبر: رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: حضور مانکن زنده به هر 
نحو در ویترین فروشگاه های پوشاک، منسوجات، کیف و کفش ممنوع است، 

زیرا چنین اقدامی بر خالف ضوابط انتظامی و غیرقانونی است.
محمود بنانژاد با اش����اره به  بکارگیری دختری جوان به عنوان مانکن 
زنده در ویترین یکی از فروش����گاه های پوشاک مشهد افزود: مدیریت این 
واحد صنفی که برای مدتی بسیار کوتاه مرتکب این اقدام شده بود از سوی 
بازرس����ی اتحادیه فروشندگان پوشاک ، تذکر جدی گرفت.بر این اساس از 
واحد صنفی متخلف همچنین تعهدی مبنی بر پرهیز جدی از تکرار چنین 

اقدامی گرفته شد. 
 عامالن قمه كشی در آزاد راه تهران –شمال به دام افتادند 

سرویس حوادث: رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
از شناسایی 3زورگیر و قمه کش در آزاد راه  تهران –شمال خبر داد.

سرهنگ سعید راستی اظهار داشت: در پی انتشار و بازنشر فیلمی در فضای 
مجازی با عنوان زورگیری و قمه کشی در این آزاد راه که در آن 3سرنشین 
یک دستگاه خودرو پراید، با قدرت نمایی و استفاده از سالح سرد، سرنشینان 
یک دستگاه خودرو 206را تهدید کرده بودند؛ بررسی موضوع در دستور کار 

مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی با بیان این که در استعالم پالک انتظامی خودرو متهمان مشخص 
شد، پالک متعلق به خودرو پراید نبوده و شماره انتظامی جعلی است، افزود: 
در ادامه تحقیقات پلیسی ماموران هویت واقعی متهمان و مخفیگاه آن ها را در 

حوالی شهر قدس شناسایی کردند.
راستی  با بیان این که نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی اعالم 
و دس����تور دستگیری متهمان اخذ شد، ادامه داد: تیمی از ماموران این مرکز 
به مخفیگاه متهمان اعزام و هر 3 آن ها را ۴8 ساعت پس از ارتکاب جرم 
دستگیر  کردند که در بازرسی از محل اختفای آنها چند قبضه سالح سرد 
هم به دست آمد و متهمان در بازجویی ها به جرم ارتکابی اعتراف و علت 

آن را خودنمایی و ایجاد مزاحمت اعالم کردند.
 افتتاح مجتمع قضايی ويژه دعاوی تجاری در تهران

سرویس خبر: مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در 
دادگستری تهران افتتاح شد.

جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقالب تهران در این مراسم گفت: 
این مجتمع در راستای کمک به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و یاری 
رساندن به امر جهش تولید متشکل از واحد های صلح و سازش، اداره ارشاد، 
ش����عبه بدوی، ش����عبه تجدید نظر و نهاد داوری با حضور قضات شایسته و 

مجرب افتتاح شد. 
وی افزود: با توجه به این که قانون آیین دادرسی تجاری هنوز تصویب 
نشده است لذا صالحیت هایی که برای مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به 
دعاوی تجاری در نظر گرفته شده است، در قالب دستورالعمل هایی از جمله 
قرارداد های خرید و فروش میان شرکت های تجاری در بستر های سنتی و 

الکترونیکی خواهد بود.

اخبارکوتاه


