
مرغ فاقد مجوز 
یزد – خبرنگار کیهان:  فرمامده انتظامی شهرستان مهریز از ممانعت توزیع 

مرغ زنده فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.  
سرهنگ »حسین منصوری« گفت: پلیس هنگام کنترل خودروهای عبوری 
در محور »مهریز به انار« هشت دستگاه کامیون حامل مرغ زنده را برای بررسی 

مدارک و مجوزهای الزم متوقف کردند. 
وی خاطرنشــان کرد: با بررســی های به عمل آمده مشخص شد که این 
خودروهــا حامل 11 هــزار و 800 قطعه مرغ زنده فاقد مجوز دامپزشــکی به 

استان های همجوار هستند که به همین منظور خودروها توقیف شد. 
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله طیور را سه میلیارد و 500 
میلیون ریال برآورد کرده اند تصریح کرد: مرغ هاي کشــف شــده به کشتارگاه 

شهرستان تحویل و رانندگان خودروها نیز به مقامات قانونی معرفي شدند.
قاچاق شیر خشک 

زاهدان – خبرنگار کیهان: شــیر خشــک های قاچاق با هوشیاری ماموران 
انتظامی شهرستان ایرانشهر قبل از رسیدن به مقصد کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرســتان ایرانشــهر  گفت: ماموران ایســت و بازرسي 
مســجدحضرت ابوالفضل)ع( هنگام کنتــرل خودروهای عبوری در محور بم - 

بزمان به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.
ســرهنگ محمود ســعادتی افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن 
خودرو در بازرســی از آن پنج هزار کیلوگرم شیرخشک قاچاق و فاقد هرگونه 

مجوز حمل به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال کشف کردند.
وی گفت: خودرو کامیون توقیف و فرد متخلف با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
مرگ در استخر کشاورزی 

قزوین – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان »تاکستان« از مرگ 
جوان 18 ساله در استخر آب کشاورزی در شهر »اسفرورین« خبر داد.

ســرهنگ »کوروش عزیزی« اظهار داشت: در پي اعالم مرکز فوریت هاي 
پلیســي 110 مبني بر غرق شدن فردی  در اســتخر آب کشاورزی حین شنا 
ماموران انتظامي کالنتری مرکزی »اسفرورین« بالفاصله به  محل اعالمی اعزام 

شدند.
این مقام انتظامی در  ادامه تصریح کرد: پیکر متوفی توسط عوامل امدادی 

از استخر خارج شد.
کشف بیت کوین

بهشــهر – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی مازندران از کشف 47 دستگاه 
تجهیزات فنی و متعلقات بیت کوین به ارزش تقریبی شــش میلیارد ریال در 

بهشهر خبر داد.
سرتیپ سید محمود میرفیضی ، گفت: در اجرای طرح جلوگیری از قاچاق 
کاال و ارز و برخورد با مفسدان اقتصادی، ماموران فرماندهی انتظامی بهشهر با 
انجام اقدامات اطالعاتی موفق به شناســایی یک نفراز مخالن امنیت اقتصادی 

در آن شهرستان شدند.
وی تصریح کرد: کارآگاهــان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی 
شهرستان بهشهر متهم را که با مقاصد سودجویانه اقدام به نصب دستگاه های 
تولید ارز دیجیتال )بیت کویین( در یکی از واحد های صنعتی این شهرســتان 

کرده بودند، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
قاچاق گوشی های هوشمند 

ســرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی استان کردســتان از توقیف یک 
دستگاه پژو و کشف گوشی تلفن هوشمند قاچاق در شهرستان بانه خبرداد.

سرتیپ »علی آزادی« گفت: ماموران ایست و بازرسی شهید »غالم الهی« 
بانه حین کنترل خودروهای عبوری در محور »بانه- سقز« به یک دستگاه پژو 

مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: با هماهنگی قضائی در بازرســی از خودروی مذکور 41 دستگاه 
گوشی تلفن هوشمند خارجی فاقد مجوز که به صورت ماهرانه ای جاسازی شده 

بود کشف شد.
وی با  اشــاره به اینکه در این رابطه یک نفر دســتگیر شد، اظهار داشت: 
کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را بیش از یک میلیارد و600 میلیون 

ریال برآورد کرده اند.
جاسازی مواد مخدر در معده

سرویس شهرستانها: پزشک 42 بسته مواد مخدر از شکم یک فرد قاچاقچی 
مواد مخدر در بیمارستان خورشید اصفهان خارج کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فردی 40 ساله با 
درد شدید از ناحیه شکم به اورژانس بیمارستان خورشید مراجعه کرد و پس از 
عکســبرداری و سونوگرافی بسته های مواد مخدر شناسایی و سریع با انتقال به 

اتاق عمل پس از جراحی 42بسته مواد مخدر از شکم او خارج شد.
بیمار پس از جراحی برای ادامه درمان به آی سی یو این بیمارستان منتقل 

شد.
دستگیری کالهبردار 

مهابــاد- ایرنا: فرمانده انتظامی مهاباد گفت: با تالش ماموران انتظامی، دو 
کالهبردار اینترنتی در این شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ رضا ظهیریان، افزود: پس از شکایت تعدادی از شهروندان مهابادی 
مبنی بر برداشــت های غیرمجاز از حســاب های بانکی، مراتب در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: بعد از یک سلســله عملیات ســایبری و فنی توســط تیم 

کارشناسان پلیس فتا، متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
وی بیــان کرد: کالهبرداران در بازجویی ها به ایجاد انواع صفحات از جمله 
فروش اجنــاس و طراحی درگاه هــای جعلی )فیشــینگ(، در اختیار گرفتن 
اطالعات حســاب بانکی اشخاص و برداشــت غیرقانونی از حساب آنان اعتراف 

کردند.
فرمانده انتظامی مهاباد اظهار داشــت: کالهبرداران در مجموع سه میلیارد 
ریال از حساب شهروندان مختلف برداشت کرده بودند که پس از مراحل اداری 

به مالباختگان برگشت داده شد.
بازداشت مزاحم اینترنتی

ســمنان- ایرنا: رئیس پلیس فتای اســتان ســمنان گفت: راننده یکی از 
شرکت های حمل ونقل در این استان به علت ایجاد مزاحمت اینترنتی دستگیر 

شد.
سرهنگ حســین صادقی ، اظهارداشت: با مراجعه خانمی به پلیس فتای 
مرکز اســتان مبنی بر مزاحمت اینترنتی، پرونده تشکیل شد و در دستور کار 

ماموران قرار گرفت.
وی بیان کرد: در بررسی های اینترنتی مشخص شد، فردی با ارسال تصاویر 
غیراخالقی و درخواست های غیرمنطقی در بستر شبکه اجتماعی تلگرام برای 

بانوی شاکی ایجاد مزاحمت کرده است.
وی به تحقیقات تخصصی و گسترده مأموران انتظامی در این خصوص اشاره 
و تصریح کرد: متهم پرونده که در یکی از شرکت های حمل ونقل اینترنتی شاغل 

بود، شناسایی و به اداره پلیس منتقل شد.
وی خاطرنشان کرد: مجرم با اطالع از اختالف خانوادگی این خانم در یکی 

از سفرهای درون شهری، اقدام به ارتباط گیری و مزاحمت برای وی داشت.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

درحالی کــه میلیون هــا آمریکایی با 
طوفان سهمگین دوریان دست و پنجه نرم 
برای  کشــور  این  رئیس جمهور  می کنند، 

تفریح در میدان گلف حضور پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تلویزیون 
ســی ان ان گزارش داد: میلیون ها نفر در مناطق 

جنوب شرقی آمریکا خودشان را برای طوفان سهمگین دوریان آماده می کنند 
که هرلحظه ممکن است به این منطقه برسد. اما در این شرایط، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا مشغول گلف بازی است. از زمانی که ترامپ رئیس جمهور 
شــده است او ســاعاتی از 227 روز را در یکی از باشگاه های گلف سپری کرده 

است. 
او قبل از اینکه دیروز هم به میدان گلف برود پیامی توئیتری برای مخالفان 
سیاســی اش نوشــت و بعد برای تفریح رفت. منتقدان ترامپ می گویند چطور 
ممکن است او به بازی گلف بپردازد درحالی که طوفان سهمگین دوریان آمریکا 
را درهم می کوبد. منتقدان وعده های انتخاباتی ترامپ را به او یادآوری می کنند 
که گفته بود »من برای شما کار خواهم کرد و نه اینکه به بازی گلف بپردازم.«

گلف بازی ترامپ 

وسط 

طوفان »دوریان«

واحد  در  آتش ســوزی  وقوع  دنبال  به 
فــرآوری گاِز کارخانه  شــرکت نفت و گاز 
طبیعی در ایالت جنوب غربی »مهاراشترا« 

هند دست کم پنج نفر کشته  شدند.
به گزارش ایســنا به نقل از شینهوا، شرکت 
نفــت و گاز طبیعــی هنــد )ONGC( وقــوع 

آتش سوزی در اوایل صبح روز سه شنبه را تایید اما در مورد قربانیان این حادثه 
اظهارنظری نکرده است.

این شــرکت اعالم کرده در حوالی ســاعت 7 صبح دیروز به وقت محلی 
حریق بخش زهکشــی آب متالطم کارخانه فرآوری نفت و گاز این شرکت را 
فرا گرفت که تیم آتش نشانی و تیم مدیریت بحران بالفاصله وارد عمل شدند. 

به گفته مسئوالن این شرکت، آتش سوزی مهار شده، این در حالی است که 
حریق هیچ تاثیری در روند فرآوری نفت نداشــته و گاز نیز به کارخانه دیگری 

منتقل شده است. 
رسانه های محلی اعالم کرده اند که پنج نفر از کارگران کارخانه شرکت نفت 

و گاز طبیعی در این آتش سوزی کشته شده اند.
علت آتش ســوزی هنوز مشخص نیســت و جزئیات بیشتر این حادثه در 

دست بررسی است.

حریق مرگبار 
در شرکت

 نفت و گاز هندی

عمومی  بهداشتی  سرویس های  کمبود 
باعث شده تا بسیاری از مردان اروپایی در 

خیابان ها و در انظار عمومی ادرار کنند!
به گزارش خبرگزاری تســنیم، شاید باورتان 
نشود که در حال حاضر یکی از مشکالت بسیاری 
از کشورهای اروپایی »معضل سرویس بهداشتی« 

و ادرار کردن مردان در معابر شهرها و در انظار عمومی است!
بســیاری از مســئوالن اروپایی اقداماتی را انجام می دهند تا این معضل را 

مقداری کاهش دهند.
روزنامه  »گاردین« در مطلبی از کمبود سرویس های بهداشتی عمومی در 
کشور های اروپایی گزارش داده است؛ در بسیاری از این کشورها نسبت به سرانه 
جمعیت، توالت های عمومی بسیار کمی وجود دارد. برای مثال در کشور هلند 
نسبت به هر 16 هزار نفر فقط 6 سرویس بهداشتی عمومی ساخته شده  است!

عالوه  بر کمبود سرویس بهداشتی عمومی در معابر شهرهای اروپایی، مردم 
برای استفاده از توالت های موجود باید هزینه  مشخصی را پرداخت کنند که این 
هزینه ها صرف نگهداری و پاکسازی توالت های عمومی در این کشورها می شود.

کمبود ســرویس بهداشتی عمومی و هزینه  اســتفاده از آنها باعث شده تا 
بســیاری از مردان اروپایی در معابر شــهری و در انظار عمومی »ادرار« کنند! 
در خیابان های آمســتردام و البته بقیه اروپا در حالی صحنه های خجالت آوری 
از ادرار کردن مردم در کوچه و خیابان دیده می شــود که برای دسترســی به 
یک توالت عمومی باید یک مسیر طوالنی را طی کرد تا بتوان یک تابلو توالت 

عمومی را مشاهده کرد.
مردان انگلیسی و فرانســوی نسبت  به دیگر کشورهای اروپایی، بیشتر در 

خیابان ها و در اماکن عمومی اقدام به قضای حاجت می کنند!
البته نباید تصور کنید که توالت های عمومی کم تعداد موجود در شهر های 
اروپایی شبیه ساختمان هایی با امکاناتی از قبیل سرامیک، سنگ، شیرآب، درب 
و مایع دستشویی باشد! بسیاری از توالت های عمومی در این کشورهای اروپایی 

فقط از یک سازه فلزی عمودی و یک مجرای فاضالب تشکیل شده و بس!
نکته  قابل توجه اینکه  بسیاری از این سرویس های بهداشتی عمومی اصال 
قابل اســتفاده توسط زنان نیست و اعتراض آنها را در پی داشته است. در سال 

2017 زنان هلندی در اعتراض به این معضل کمپینی راه اندازی کردند.
طبق آخرین آمار از ســایت گاردین، فقط سه عدد توالت عمومی در شهر 
آمستردام وجود دارد اما با وجود راه اندازی کمپین اعتراضی زنان هلندی، دولت 
و شــهرداری به نظر مــردم هیچ اهمیتی ندادند و بــا بهانه های واهی، احداث 
توالت های عمومی بیشــتر را در اولویت پروژ ه های شــهری قرار ندادند و مردم 

مخصوصاً زنان این کشور هنوز با بحران کمبود توالت عمومی مواجه هستند.
جالب اینکه بســیاری از مسئوالن اروپایی برای حل این مشکل ، میلیون ها 
دالر در ســال هزینه می کنند به طوری که در شــهر پاریس، شهرداری برای 
کاهش آســیب فیزیکی و بهداشــتی  این مسئله، روزانه ســه هزار کیلومتر از 
پیاده روها را با مواد ضدعفونی کننده تمیز می کند! پلیس نیز برای کاهش اقدام 
به ادرار کردن مردان فرانسوی در معابر عمومی، فرد خاطی را 75 دالر جریمه 

می کند و فرد خاطی باید محل مورد نظر را پاک سازی کند.

»ادرار کردن« 
مردان اروپایی 

در انظار عمومی!

شــهرداری کرج در نظر دارد نســبت به واگذاری مدیریت تامین نیروی 
نگهبان مورد نیاز خود در بخشــهای مختلف به تعــداد تقریبی 447 نفر جهت انجام 
عملیات حفاظت فیزیکی از ابنیه، تاسیســات و اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق 
مناقصه عمومی با موسســات حفاظتی و مراقبتی)انتظامی وابسته به مرکز انتظام ناجا( 

واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
1- داشــتن حداقل 5 سال ســابقه فعالیت در زمینه مرتبط و داشتن دو مورد قرارداد 
مشــابه به یکی از سازمانهای دولتی و یا شهرداریها و ارائه حداقل 2 مورد رضایت نامه 
از کارفرمایان قبلی 2- ارائه تاییدیه از پلیس پیشــگیری ناجا مبنی بر صالحیت انجام 
امــور حفاظت فیزیکی و حوزه های مرتبط دیگر بــا ارائه مجوز فعالیت از مرکز انتظام 
ناجــا رتبه 1 و 2- ارائه گواهینامه صالحیــت از اداره کل تعاون- کار و رفاه اجتماعی 
3- ارائه تصویر اساســنامه مرتبط با موضوع مناقصه 4- سوابق و مشخصات پرسنل 
شرکت 5- ارائه شماره حساب بانکی شرکت و پرینت بانکی 6- مدت قرارداد دو سال 
شمسی می باشــد. 7- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 18/775/000/000 ریال که 
به یکی از روشــهای ذیل ارائه گردد: ضمانت نامه بانکــی معادل مبلغ فوق بوده و به 
مدت 90 روز معتبر و قابل تمدید باشــد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 
700786948623 بانک شــهر. 8- برندگان نفــر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به 
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بترتیب ضبط خواهد شد. 9- شهرداری در رد یا قبول 
هر یک از پیشــنهادات مختار است. 10- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد 
مناقصه به حســاب 700785313795 نزد بانک شــهر واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
11- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد 

قرارداد خواهد بود. 12- توضیح اینکه به غیر از ســپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد 
و مدارک مربوط به پیمانکاران شــرکت در مناقصه در نزد شــهرداری باقی می ماند. 
13- الزم به ذکر اســت هنگام خرید اســناد مناقصه: ارائه تاییدیه از پلیس پیشگیری 
ناجــا مبنی بر صالحیت انجام امور حفاظــت فیزیکی و حوزه های مرتبط دیگر با ارائه 
مجوز فعالیت از مرکز انتظــام ناجا رتبه 1 و 2- ارائه گواهینامه صالحیت از اداره کل 
تعــاون- کار و رفاه اجتماعی- معرفی نامه همراه مهــر و امضای مدیرعامل و آخرین 
آگهی تغییرات- کد اقتصادی الزامی می باشد. 14- سایر اطالعات و جزئیات در شرایط 
مناقصه مندرج است. 15- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا)الف-ب-ج( الک 
و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان 
وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 98/6/26 بــه آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل 
دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 16- پیشنهادات رسیده در مورخ 98/6/27 
در کمیسیون عالی معامالت شــهرداری کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و 

کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور 
پیمانها شــهرداری کرج واقع در بلوار بالل طبقه هفتم مراجعه نمایند. در ضمن هزینه 

چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های تلفن 35892421 یا 35892418 و 
یا 35892739 تماس و یا به سایت اینترنتی www.karaj.ir مراجعه فرمائید.

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

آگهی مناقصه عمومی

چنــد ماه بعــد از آنکه در بودجه اعالم شــده 
شــهرداری برای ســال 98 میزان بدهی ها 40 هزار 
بود، محمود میرلوحی  تومان عنوان شــده  میلیارد 
عضو شورای شهر تهران با اعالم مبلغ 69هزار میلیارد 
تومان برای بدهی های شــهرداری، باعث ایجاد حرف 
و حدیث های فراوان و بلند شدن اعتراضات مدیران 

قبلی شهری شد. 
بــه گزارش خبرگزاری فارس، محمــود میرلوحی عضو 
شورای اسالمی شهر تهران چند روز پیش از بدهی 69 هزار 
میلیارد تومانی شهرداری تهران خبر داد و لیستی را در این 

رابطه منتشر کرد.
بــه لیســت،اعتراضات  انتشــاراین  از   بعــد 
ضد و نقیض های موجود در آن آغاز شد به طوری که قدرت اله 
گودرزی معاون مالی شــهرداری تهران در دوران قالیباف، با  
اشاره به غیرقابل قبول بودن ارقام این لیست، اظهار داشت: 
می توان با ســند اثبات کرد که کل دیون شهرداری تا مرداد 
96 رقم 16 هزار میلیارد است و 69 هزار میلیارد بدهی اصاًل 

صحت ندارد.
 گودرزی تصریح کرد: مدیران جدید شهری را به مناظره 

دعوت می کنم تا جواب همه ابهاماتشان را بدهم.
 افزایش 29 هزار میلیارد تومانی بدهی ها 

ظرف چندماه !
میزان بدهی های هر ساله شهرداری در پیوست بودجه 
وجود دارد که شــورای اسالمی شــهر تهران آن را تصویب 
می کند، اما در اتفاقی تعجب برانگیز و پس از گذشــت فقط 
چند ماه از تایید شــورای شــهر بر بدهی 40 هزار میلیارد 

تومانی، به ناگهان و ظرف چند ماه بدهی های به رقم 69هزار 
میلیارد می رسد.

در همین رابطه اقبال شــاکری عضو شورای شهر سابق 
تهــران با تأکید بر این موضوع کــه 69 هزار میلیارد بدهی 
حتماً رقم درستی نیست، گفت: نکته جالب توجه این است 
که مدیریت جدید شــهری در بودجه سال 98 میزان بدهی 
شهرداری را 40 هزار میلیارد عنوان کرده است )هر چند که 
بر سر این رقم هم حرف داریم( ولی چگونه آنها بعد از چند 
مــاه و به یک  باره 29 هزار میلیارد روی بدهی ها می گذارند، 

تکلیف این مبلغ حتماً باید مشخص شود.
شــاکری با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شــهری 
هیچ زیرساختی فراهم نشده است، افزود: در بودجه هزینه و 
درآمدها آمده و تصویب شــده است، پس چرا مدیران جدید 
دائمــاً به خاطر کارهــای نکرده خود به مــردم آدرس غلط 

می دهند؟
وی با تأکید براینکه بهتر اســت مدیران جدید شهری 
ریز بدهی ها را اعالم کننــد، گفت: وقتی در بودجه منابع را 
دیده اند چرا دیگر کاری انجام نمی دهند، چرا مدام مدیریت 

فعلی بهانه می آورد.
 جا زدن سررسید وام های آینده 

و پروژه های نیمه تمام به جای بدهی
همچنین مرتضی طالیی نایب رئیس شورای شهر چهارم 
تهران در این باره، گفت: واقعاًً رقم اعالمی  از ســوی مدیریت 
جدید شهری تعجب آور است، مدیریت فعلی تمام وام ها که 
در سال های آینده سررسید می شوند و پروژه های نیمه تمام را 
هم جزو بدهی ها آورده اند و بر اساس فرمول خاص خودشان 

به این ارقام رسیده اند.
وی با بیان اینکــه در آیتم های اعالمی 29 هزار میلیارد 
تومان از بدهی ها بالتکلیف اســت، افزود: متفرقه یعنی چه؟ 
29 هزار میلیارد بدهی متفرقه عدد کمی نیست، چرا تکلیف 

این رقم را مشخص نمی کنند؟
بدهی های 2 ساله شهرداری

طالیی با  اشاره به اینکه هر بار مدیران شهری یک عدد 
برای بدهی ها اعالم می کنند، گفت: یک بار می گویند 69 هزار 
میلیارد و یک بار هم تأکید کردند که 52 هزار میلیارد تومان 
از بدهی ها مربوط به دوران قالیباف است، اما در حقیقت 17 
هزار میلیارد بدهی در دوره دو ســاله مدیریت فعلی صورت 
گرفته اســت که اول باید تکلیف این 17 هزار میلیارد بدهی 

را مشخص کنند. 
به گفته وی، محمد علی نجفــی در دوران مدیریت بر 
شــهرداری تهران، 3 هزار میلیارد تومان از بانک شهر برای 

پرداخت حقوق و امور جاری وام گرفته است.
مطرح کردن پیشنهاد مناظره
 برای مشخص شدن حقیقت

نایب رئیس شــورای شــهر چهارم تهران با  اشــاره به 
صحبت هــای معاون مالــی اقتصادی شــهرداری تهران در 
دوران قالیباف، گفت: آقای گودرزی در صحن شورای چهارم 
گزارش بدهی هــا و منابع موجود را عرضه کرد اخیراً هم در 
مصاحبــه ای مدیریت فعلی را به مناظــره دعوت کرد، این 
امر غیرقابل پیش بینی برای دوســتان مدعی فرافکنی بود و 

به نوعی نقشه های آنها را به هم زد. 
طالیی افزود: آقای گودرزی در حال حاضر آماده است با 

مستندات ثابت کند که میزان بدهی های شهرداری 16 هزار 
میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه اعالم میزان بدهی ها از ســوی برخی 
از اعضای شورای شهر ناظر بر عملکرد سیاسی است، گفت: 
می خواهند با فضاســازی مدیریت گذشــته را تحت فشــار 
قــرار دهند ولی بایــد بدانند که این شــیوه ها دیگر جواب 
نمی دهد.مردم در این چند ســال عملکرد مدیریت فعلی را 
دیده انــد و هیچ رضایتمندی از اقدامات آنها را ندارند، حتی 
محسن هاشمی رئیس شورای فعلی شهر تهران نیز بارها اعالم 

کرده که مردم از عملکرد شهرداری راضی نیستند.
ادعایی که سندش فقط مصاحبه است!

در این ارتباط ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر سابق 
تهــران گفت: با یکی از اعضای فعلی شــورای شــهر تهران 
صحبــت کردم و آنها معتقد بودند کــه آقای میرلوحی نظر 
شــخصی خود را مطرح کرده اســت و ما با ایشان هم نظر 

نیستیم.
قناعتی با  اشــاره به مناظره ای که با محمود میرلوحی 
عضو شورای شهر تهران داشت، افزود: در همان مناظره گفتم 
اگر سندی دارید ارائه کنید ما هم شما را کمک خواهیم کرد، 

اما اگر مدارک ندارید عوام فریبی نکنید. 
وی با بیان اینکه رئیس شــورای شهر تهران هم اعالم 
کــرده که مدیریت فعلــی کاری نکرده اســت، گفت: آقای 
میرلوحی یک سری مدارک به ما دادند که »مصاحبه« بود نه 
ســند مالی که بنده به آقای میرلوحی گفتم که مصاحبه که 
سند نیست، سند مالی بدهید و  باید سند هم مورد بررسی 

قرار گیرد و کارشناس مالی درخصوص آن نظر دهد.

روایت های متناقض از میزان بدهی شهرداری تهران

سرویس اجتماعی-  
پخش یک گزارش خبری از پشت پرده بازار سیاه 
دارو و جوالن دالالن در خیابان ناصرخســرو یک بار 
دیگر لزوم برخورد با این معضــل قدیمی  اما با ابعاد 

جدید را گوشزد کرد.
سه روز پیش بود که اخبار سیما گزارشی درباره مافیای 
فروش داروهای کمیاب در بازار ســیاه ناصرخســرو تهران 
پخــش کرد. در این گزارش که نتیجــه 10 ماه رایزنی تیم 
خبری با برخی فروشــندگان و دالالن ایــن بازار بود، نحوه 
فعالیت مجموعه ای از افراد، داروخانه ها و شرکت ها در فروش 

غیرقانونی داروهای کمیاب در بازار سیاه تشریح شده بود.
در واکنش به این گــزارش، رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشــت خواستار ورود دستگاه های 
انتظامی، امنیتی و قضایی به این موضوع و پاک شدن چهره 

پایتخت از این معضل شد.
کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه 
این وزارت خانه خارج از داروخانه هیچ اختیار و ابزاری برای 
نظارت و برخورد با تخلفات دارویی ندارد، اظهار داشت: بازار 
ســیاه دارو خارج از حیطه نظارت و اختیارات نظام سالمت 
و سازمان غذا و داروســت. لیکن آنچه در گوشه و کنار این 
گزارش مطرح شده، موضوعی است که جرم مشهود و جاری 
اســت که به نظر ما اســامی  این افراد و این شرکت ها بدون 
پرده پوشی باید منتشر شــود و به مقامات انتظامی، امنیتی 

یا قضایی اعالم شود.
از سوی دیگر مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه نمی دانیم بازار غیررســمی  دارو در دست چه کسانی 
است، گفته است: ما مکانیزم پرشدن بازار سیاه را می دانیم، 
اما نمی دانیم چه گروه یا شخصیت هایی پشت ماجرا هستند. 
ســازمان غذا و دارو وظیفه قانون گــذاری، تنظیم بازار دارو، 

تأمین دارو و حفظ کیفیــت دارو را بر عهده دارد، اما وظیفه 
رصــد بازار ســیاه دارو که بر عهده ما نیســت. حتی اگر با 
دقیق ترین سیستم ها هم پیش رویم قطعاً نشت به بازار سیاه 
وجــود دارد و این موضوع مختص ما نیســت. در عین حال 
ما منکر وجود این نشــت نیســتیم، اما باید به دنبال بستن 

منافذ بگردیم.
نقش وزارت بهداشت قابل انکار نیست

علی رغم این مواضع اما شواهد نشان دهنده چیز دیگری 
است؛ جعل یا سوءاســتفاده از مهر پزشکان، اجاره دفترچه 
بیمــه، زد و بند برخــی واردکنندگان دارو، البــی افراد با 
نفــوذ و البته برخی داروخانه ها، از جمله مواردی اســت که 
گفته می شــود منجر به فروش داروها در مجاری غیررسمی 
 می شــود. اینکه چگونه داروها از بازار رســمی  خارج شده و 
توسط دالالن با چند برابر قیمت به بیماران فروخته می شود، 
سؤالی است که متولیان حوزه سالمت یعنی وزارت بهداشت 

و سازمان غذا و دارو، باید پاسخ بدهند.
این در حالی اســت که مدیرکل دارویی ســازمان غذا 
و دارو، در برنامــه گفت وگوی ویژه خبری که یکشنه شــب 
از شــبکه دو ســیما روی آنتن رفت، عنوان داشت که رصد 
بــازار دوم دارو، وظیفه وزارت بهداشــت نیســت. اما به نظر 
می رسد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، می بایست در 
برخورد با ایجاد چنین بازارهای غیررسمی دارویی در کشور، 
قدرتمندتر عمل کنند و اجازه ندهند در بازار رسمی دارویی 

کشور، نشتی ایجاد شود.
واقعیت آن اســت که بازار داروی کشور با حاشیه سود 
چند هزار میلیاردی در کنار یارانه چند میلیارد دالری دولت 
برای واردات داروی خارجی باعث شکل گیری مافیایی شده 
که با اســتفاده از منابع دولتی و خصوصی توانســته اســت 
شــبکه ای موازی زنجیره شــرکت های دارویــی قانونی در 

کشــور ایجاد کند. فعالیت های این شبکه مافیایی علی رغم 
اصرار مسئوالن دولتی، ریشــه در شبکه رسمی توزیع دارد 
که از نبود نظارت جدی رنج می برد، وگرنه چگونه می شــود 
دارویی که با ارز 4200 تومانی توســط شرکت های رسمی و 
با مشــخصات ثبت شده وارد کشور شــده، به  ناگاه از چرخه 

رسمی خارج شده و از سر بازار سیاه برآورد؟
نسخه شفابخش بازار سیاه دارو

با بررسی چرخه شــکل گیری این فساد بزرگ و دنبال 
کردن منافذ نشــت دارو در بازارهایی همچون ناصرخسرو، 
می توان حلقه اصلی را فقدان نظام الکترونیک نسخه نویسی 
دانســت. در این نظام الکترونیک تمام نسخه های دارویی در 
یک ســامانه آنالین ثبت شده و نوع دارو، حجم آن و پزشک 
صادرکننده نسخه کاماًل مشخص است و بدین وسیله امکان 
وقوع مفاســد دیگری همچون جعل مهر پزشــکان، اجاره 
دفترچه بیمــه و خروج غیرقانونــی دارو از داروخانه تا حد 

بسیار زیادی ریشه کن می شود.
از سوی دیگر کنترل جریان دارو از شرکت پخش کننده 
تا مصرف کننده از دیگر ابزار کنترلی در این حوزه اســت.  در 
این حوزه به گفته مسئوالن سازمان غذا و دارو، جریان دارو 
از شــرکت های پخش به داروخانه ها، به طور کامل در سامانه 
تیتک رصد می شود و در فاز دوم، حرکت دارو از داروخانه به 

سمت مصرف کننده قابلیت رصد کردن دارد.
همچنین به گفته معاون فنی و نظارت ســازمان نظام 
پزشکی، برای جلوگیری از سوءاستفاده از ُمهر پزشکان جهت 
نســخه کردن برخی داروهای گران قیمت و وارداتی، تا پایان 
امسال همه پزشکان به امضای الکترونیک دسترسی خواهند 
داشــت. با وجود چنین امکانات و فرصت هایی و در صورت 
اســتفاده درســت و دقیق و تجهیز کامل، همچنین نظارت 
کامل بر نفوذناپذیری آنها می توان امیدوار بود که این معضل 

قدیمی  به طور کامل یا تا حد زیادی رفع شود.
چه کسی مسئول رصد بازار غیررسمی دارو است؟

با اینکه مســئوالن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
خود را مسئول نظارت بر سیستم رسمی توزیع دارو می دانند 
و تأکید دارند که فعالیت های آنان از بزرگ تر شدن بازار سیاه 
دارو جلوگیری کرده اســت، اما نباید فراموش کرد که بازار 

سیاه حاصل نشتی بازارهای رسمی است.
پذیرش وجود فساد و مافیای دارویی در کشور و دعوت 
از دســتگاه قضایی و امنیتی برای شناسایی و برخورد با آن، 
اقدامی مثبت و رو به جلو از سوی مسئوالن وزارت بهداشت 
بوده که خود چندی اســت با رسانه ای کردن وجود فساد در 
سازمان غذا و دارو به دنبال برخورد با آن هستند؛ اما تالش 
برای منفک کردن کامل بازارســیاه دارو از چرخه رســمی 
توزیــع و عدم پذیــرش این نکته که بدون حضور بخشــی 
از ســاختار رســمی و قانونی حوزه دارویی کشور این فساد 
شکل نمی گیرد، در واقع سعی در شانه خالی کردن از وظایف 

حاکمیتی است.
به نظر می رسد فســاد دارویی کشور که ریشه در برخی 
اتفاقــات و تحرکات خطرناک در ســازمان غذا و دارو دارد و 
وزیر بهداشت نیز به آن اذعان داشته اند، نه قابل کتمان است 
و نه فرافکنی در حوزه مســئولیت پذیری. بنابراین عالوه بر 
حضور دستگاه های قضایی و امنیتی در زمینه برخورد با آن 
باید خود وزارت بهداشت هم به صورت جدی وارد عمل شود.
نظارت مســتمر با استفاده از ســامانه های الکترونیکی 
شفاف و قابل دسترسی در کنار تجدید ساختار توزیع دارو دو 
مولفه مهم هســتند که در ترکیب با برخورد قضایی می تواند 
آرامش را به حوزه دارویی کشــور بازگرداند؛ حوزه ای که به 
گفته رئیس ســازمان غذا و دارو، دشمن از آن به عنوان یک 

سالح علیه کشورمان استفاده می کند.

نظارت و مسئولیت پذیری، راه درمان سرطان »بازار سیاه دارو«

سرویس شهرستان ها: 
فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری سارقان 
66 هزار دالری منزل فوتسالیست لژیونر در قم خبر 

داد. 
ســرتیپ »عبدالرضا آقاخانی« اظهار داشــت: با طرح 
شــکایت برادر بازیکن سابق تیم ملي فوتسال کشور و عضو 
تیم باشگاهی فوتسال یکی از کشورهای شرق آسیا در پلیس 
آگاهی اســتان قم، مبنی بر ســرقت 66 هزار و 500 دالر از 
منزل وی، موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس قم قرار 

گرفت.
وی افزود: شــاکی اذعان داشت، برای حضور در منزلی 
فصلی، به همراه اعضاي خانواده و دوســتان خانوادگی منزل 
خود در قم  را ترک و پس از بازگشــت از مســافرت، متوجه 
ســرقت پول متعلق به برادرش می شــود این درحالی است 
که در منزل مذکور هیچ گونه بهم ریختگي و یا تخریب قفل 

صورت نگرفته بود.

فرمانــده انتظامی اســتان قم گفــت: تحقیقات پلیس 
ادامه داشــت تا اینکه یکی از اعضای فامیل به عنوان مظنون 
شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی از وی خواسته شد تا 
برای ارائه توضیحات در مدت تعیین شــده خود را به پلیس 

آگاهی استان معرفی کند.
آقاخانــی اضافه کــرد: در ادامه با حضــور نامبرده و در 
پی اظهارات ضد و نقیــض وی، برابر هماهنگی های قضایی 
منزلــش مورد بازرســی قرار گرفت و دو هــزار و 500 دالر 

مسروقه کشف شد.
وی گفت: نامبــرده دائماً اظهار بي اطالعي از ســرقت 
می کــرد بنابرایــن موضوع با جدیت در دســتور کار پلیس 
قرار گرفت تا اینکه ردپای مدیر باشــگاه بدنسازي شاکي و 

همسرش به پرونده سرقت باز شد.
فرمانــده انتظامی اســتان قم ادامه داد: با دســتگیری 
افراد مذکور مشــخص شــد هر دو از ســارقان ســابقه دار 
هســتند متهمان ابتــدا قصد کتمان حقیقت داشــته اما با 

توجه به شــواهد موجود ســرانجام لب به اعتراف گشوده و 
اذعان داشــتند از سال های گذشــته به عنوان مدیر باشگاه 
بدنســازي شــاکي فعالیت و طي این مدت از وضعیت مالي 
 خوب اعضاي خانواده و نگهــداري دالر در منزل وی اطالع 

داشتند.
آقاخانــی درخصوص نحوه ســرقت افــراد مذکور بیان 
داشــت: متهم اصلی کلید منزل شــاکي را از داخل خودرو 
وي خــارج و در فرصتی مناســب کلید یدک تهیه و پس از 
اطالع از خالي بودن منزل موصوف، نســبت به سرقت اقدام 
و برای گمراه کردن مأموران مقادیری از دالرها را در پشــت 
کولر فامیل شــاکی مخفي کرده و مقادیري نیز به  حســاب 

همسرش واریز کردند.
فرمانده انتظامی اســتان قم با بیــان اینکه کلیه وجوه 
مســروقه کشف و تحویل مال باخته شــده، گفت: در نهایت 
متهمان به همراه پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضایی استان شدند.

معاون مبــارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی 
پایتخت از دســتگیری عامالن جنایت پارک کودک 
خبر داد که با یک بطری بنزین دوستشان را به آتش 

کشیدند.
به گزارش پلیس پایتخت، سرهنگ کارآگاه علی گودرزی 
گفت: دهم تیر ســال جاری بود که در پی گزارش وقوع یک 
فقره حریق منجر به جراحت شــدید جوانی حدوداً 30 ساله 
در محدوده پــارک کودک، مأموران راهــی محل حادثه و 
مشــاهده کردند یک جوان 30 ساله به علت شدت جراحات 
وارده بر اثر حریق بر زمین افتاده اســت و مشخص شد این 

حادثه بر اثر درگیری و تسویه حساب قبلی بوده است.

گودرزی افزود: مصدوم به علت ســوختگی شــدید 50 
درصــدی، در تاریخ 16 تیر فوت کــرد و پرونده با موضوع 
حریق عمدی منجر به فوت در اختیار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
وی با اشاره به شناسایی و دستگیری دو مظنون حادثه 
اظهارداشت: فردای روز جنایت بود که هر دو متهم شناسایی 
و دستگیر شــدند؛ با انتقال سعید و شادمهر به کالنتری در 
تحقیقات صورت گرفته از هر دو، ضمن منکر شدن هرگونه 
حریق عمدی اظهار داشــتند، مصدوم در حال مصرف مواد 
مخدر بوده که این اتفاق افتاده و حادثه ای بیش نبوده است 
ولی در نهایت با ارائه مدارک و مســتندات، متهمان چاره ای  

دستگیری سارقان 66 هزار دالری منزل فوتسالیست معروف

تسویه حساب آتشین در پارک کودک
جز بیان حقیقت را نداشته و در نهایت در تاریخ 11 شهریور 

ماه لب به اعتراف گشودند.
بــه گفته معاون مبارزه با جرایــم جنایی پلیس آگاهی 
پایتخت، در طی تحقیقات به عمل آمده، سعید گفت: حدود 
یک هفته قبل از حریق، من یک دســتگاه گوشــی موبایل 
هوشمند به ارزش تقریبی دو میلیون تومان به شاهد فروختم 
و قرار شد ظرف چند روز پول گوشی را پرداخت کند ولی او 

از این کار طفره می رفت. 
برای اینکه زهر چشمی از او بگیرم روز حادثه به محسن 
گفتم تا یک بطری شیشــه نوشابه پر از بنزین تهیه کند؛ با 
مقتول تماس گرفتم و گفتم کجا هســتی؟ به اتفاق محسن 
راهی محل حادثه شــدیم، با مقتول خوش و بشــی کرده و 
باب صحبت گوشــی را باز کردم. بعد از گذشته چند دقیقه 
درگیــری لفظی باال گرفت و بالفاصله محســن بطری را به 
من داد و روی مقتول ریختم و فندک را روشــن کردم و او 
را به آتش کشیده و متواری شدم،  قصدمان فقط زهر چشم 
گرفتــن بود و فکر نمی کردیم بــا یک بطری کوچک حاوی 

بنزین شاهد فوت کند.

از صدور  اردبیل  رئیس کل دادگستری اســتان 
کیفرخواســت پرونده اخالل در نظــام اقتصادی و 

تولیدی کشور در اردبیل خبر داد. 
قاضــی ناصر عتباتــی در گفت وگو با تســنیم از صدور 
کیفرخواســت پرونده اخالل در نظام اقتصــادی و تولیدی 
کشــور در اردبیــل خبر داد و اظهار داشــت: در راســتای 
رســیدگی به پرونده و محرز شدن تخلف در ارتباط با خرید 
مواد اولیه پتروشیمی متخلفان دستگیر شدند و کیفرخواست 
در این زمینه صادر شده اســت.وی با  اشاره به سوءاستفاده 
دو هــزار و 150 میلیارد ریالی در زمینــه خرید مواد اولیه 
پتروشــیمی نیز بیان کرد: در راستای رسیدگی به پرونده با 
هدف جلوگیری از اخالل به نظام اقتصادی و تولیدی کشور 
رسیدگی به این پرونده در کم ترین زمان ممکن انجام یافت 
تا متخلفان در این زمینه به ســزای عملشان برسند و برای 
دیگران نیز درس عبرتی باشد.رئیس کل دادگستری استان 
اردبیل تصریح کرد: خرید مواد اولیه پتروشــیمی به قیمت 
دولتی و خام فروشی در بازار آزاد اتهام اصلی این پرونده بود 
و در این راســتا چهار متهم اصلی با جعل مهر و استفاده از 
اسناد مجعول و پرداخت رشوه به خرید مواد اولیه پتروشیمی 
یارانه ای و تخصیصی اقــدام به تخلف کرده و این مواد را به 
بهانه اســتفاده در کارگاه های تولیدی خریداری می کردند.
عتباتی تصریح کرد: متخلفان به اشد مجازات خواهند رسید.

سرویس شهرستان ها:
جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی 
از متالشی شــدن باند پزشکان قالبی در شهرستان 

بیرجند خبر داد.  
ســرهنگ ســعید دادگر، گفت: ماموران پلیس امنیت 
عمومی خراســان جنوبــی، اطالعاتی دریافــت کردند که 
افرادی با تشکیل یک باند مخوف و سازمان یافته به صورت 
غیرقانونی درخصوص موارد پزشکی بانوان فعالیت می کنند 
که شناســایی و دســتگیری اعضای این باند در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی اســتان پس از 
دو ماه بررسی و تحقیقات پلیسی با اقدامات فنی اعضای این 

باند را شناسایی کردند و آنان را تحت نظر قرار دادند.
جانشــین فرمانده انتظامی خراســان جنوبی گفت: در 
بررســی های ماموران مشخص شــد متهمان با تشکیالتی 
ســازمان یافته دست به اقدامات مجرمانه و غیرقانونی زده و 
سرکرده باند که خود را با هویت جعلی »دکتر رضایی« معرفی 
می کند با همدستی سایر اعضای این باند اقدامات مجرمانه 
پزشــکی انجام می دهد و مبالغ بسیار هنگفتی از شهروندان 

دریافت می کند.
وی بیــان کرد: با مستندســازی از اقدامــات مجرمانه 
متهمان و بــا هماهنگی مقام قضایی تیم های متشــکل از 
امنیت اخالقی و عملیات ِویژه پلیس امنیت عمومی اســتان 
در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه سرکرده و چهار نفر از 
اعضای این باند را در سه نقطه از شهرستان بیرجند دستگیر 

کردند.
ســرهنگ دادگر تصریح کرد: در بازرســی از مخفیگاه 
متهمان تعداد زیــادی اقالم و داروهــای ممنوعه، مخدر و 

غیرمجاز کشف شــد و اعضای این باند با تشکیل پرونده به 
پلیس امنیت عمومی استان منتقل شدند.

وی گفــت: تحقیقــات پلیــس درخصــوص ســایر 
جرایم احتمالی متهمان ادامه دارد.

انهدام باند پزشکان قالبی در بیرجند

سرویس شهرستانها: 
نیروهای انتظامی و اطالعاتی استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان طی عملیات های 

جداگانه ای 218 اسلحه جنگی و شکاری کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی خوزستان گفت: با اجرای طرح پنج روزه جمع آوری سالح و مهمات غیرمجاز در این 

استان 141 قبضه سالح جنگی و شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد. 
ســرتیپ حیدر عباس زاده، افزود: طی این طرح همچنین پلیس اطالعات امنیت عمومی با همکاری 
سایر یگان های انتظامی در خوزستان در چند عملیات 136 نفر از عامالن تیراندازی ها و دارندگان سالح 

غیر مجاز را شناسایی و دستگیر کردند.
وی ادامه داد: در بازرســی از مخفیگاه متهمان تعداد 21 قبضه ســالح جنگی و 120 قبضه ســالح 
شــکاری و در مجموع 141 قبضه ســالح غیرمجاز به همراه چهار هزار و 963 عدد انواع فشنگ کشف و 

ضبط شد.
همچنین معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه ایرانشهر هم گفت: سربازان 
گمنام امام زمان)عج( این شهرســتان از یک دستگاه خودرو سواری 77 قبضه سالح کلت کمری جنگی 

کشف و ضبط کردند. 
ابوذر کوثری افزود: این سالح ها توسط اعضای یک باند حرفه ای با انجام فعالیت های پیچیده از کشور 

همسایه وارد شده بود که در تور سربازان گمنام امام زمان)عج( گرفتار و محموله مورد نظر کشف شد.
وی ادامه داد: در این عملیات یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو پژو 405 توقیف شد.

فرماندار ایرانشــهر گفت: با دستگیری یک متهم ســرنخ های بسیار خوبی از فعالیت این باند بدست 
خواهد آمد.

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان مالرد از 
بازداشــت رئیس اداره بهزیستی شهرستان مالرد به 

اتهام اختالس و برداشت غیرقانونی خبر داد. 
جواد جبله دادستان عمومی و انقالب شهرستان مالرد 
در گفت وگو با فارس اظهار داشــت: رئیس اداره بهزیســتی 
شهرســتان مالرد به اتهام اختالس و برداشت غیرقانونی از 
بیت المال با انجام اقدامات اطالعاتی توســط سربازان گمنام 
امام زمان و با دســتور مقام قضایی بازداشت شد. وی افزود: 
پرونده در مجتمع قضایی کارکنان دولت در حال رســیدگی 

است و ابعاد دیگر این پرونده در دست بررسی قرار دارد.

کشف 218 اسلحه غیر مجاز 
در دو استان شرقی و جنوبی

سوءاستفاده 2۰۰۰ میلیارد ریالی 
اخاللگران نظام اقتصادی 

از مواد اولیه پتروشیمی

رئیس اداره بهزیستی مالرد 
دستگیر شد

رئیس اداره زندان مراغه گفت: پرونده زندانی محکوم به قصاص نفس 
پس از چهار سال با رضایت اولیای دم مختومه شد. 

قربان صفی لویی در گفت و گو با ایرنــا افزود: این زندانی محکوم به قصاص که 
چهار سال پیش در شهرستان بناب مرتکب قتل عمد شده بود، با رضایت اولیای دم 

از زندان مراغه رهایی یافت.
وی ادامه داد: زندانی فوق که پیش از این یک بار از پای چوبه  دار بازگشته بود، 
بار دیگر جهت اجرای حکم به پای چوبه  دار رفت، اما با رایزنی های انجام شــده از 

تمامی اولیای دم رضایت اخذ و زندانی از قصاص رهایی یافت.
صفی لویی همچنین گفت: در آستانه ماه محرم دو نفر زندانی محکوم مالی نیز با 

کمک اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مراغه از زندان آزاد شدند.

بخشش محکوم به قصاص 
پس از 4 سال


