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مکث

آژير
زلزله  5ریشتری در بندرعباس

دستگیری متهمانی
که سکه ضرب میکردند
یک کارگاه ضرب سکههای تقلبی طال در مهباد
متالش��ی ش��د .در این کارگاه که در یکی از مناطق
مسکونی این شهرستان دایر شده بود انواع سکههای
طالی تقلبی در سایزها و اشکال مختلف و زیورآالتی
کهبااستفادهازاینسکههاساختهمیشدشناساییو
توقیف شد .سازندگان این سکهها و زیورآالت ساخته
ش��ده تقلبی در این کارگاه قصد داشتند این اقالم را
وارد بازار کنند .در بازرس��ی از این کارگاه یکهزار و
 227عددانواعسکهوپنجکمربندطالیساختهشده
از این سکههای تقلبی کش��ف و ضبط شد .عالوه بر
این چند دستگاه ضرب س��که و وسایل و تجهیزات
ساخت آنها نیز کشف و ضبط شد .در همین ارتباط
دو نفر دس��تگیر ش��دهاند و تحقیقات بیشتر در این
زمینه همچنان ادامه دارد .شهرستان مهاباد با بیش
از 217هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجانغربی
و  116کیلومتری مرکز اس��تان واقع ش��ده اس��ت.

کارگر شهرداری
از خودکشی منصرف شد
جوانی که قصد داشت خود را از باالی ساختمان
چهار طبقه مدیریت پس��ماند ش��هرداری بوشهر
به پایی��ن پرتاب کند ،ب��ا تالش عوام��ل امدادی،
از تصمیمش منصرف ش��د .این کارگ��ر پیمانکار
الیروبی کانال های شهری بوش��هر بود که ماهانه
ق��رارداد آنه��ا تمدید می ش��د و ب��رای بهمن ماه
عدم نیاز وی اعالم ش��ده بود .وی روی پش��ت بام
ساختمان مدیریت پسماند شهر بوشهر حاضر شده
و اظهار داش��ت :به دلیل اخراج ،قصد خودکش��ی
دارد .س��رانجام با گذش��ت  20دقیق��ه از حضور
این فرد بر باالی س��اختمان چه��ار طبقه ،برخی
مس��ئوالن حاضر در صحنه از طریق گفتگو با این
جوان ،وی را به انصراف از خودکشی مجاب کردند.

رد پا
157کیلوگرم حشیش
در پوشش کود حیوانی
 157کیلو و  600گرم حش��یش ک��ه زیر بار
کود حیوانی جاسازی ش��ده بود ،از یک خودرو
پراید کشف ش��د .مأموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر حاجیآباد با انجام کار گسترده اطالعاتی
از جابهجای��ی محموله س��نگین م��واد افیونی
توس��ط یک باند بزرگ از سوداگران مرگ مطلع
ش��دند و پیگیری موضوع را به ص��ورت ویژه در
دستورکار خود قرار دادند .با تشکیل چند اکیپ
عملیاتی ،مأموران با اعزام به مسیرهای احتمالی
تردد قاچاقچیان ،محورهای مواصالتی را بهطور
نامحسوس تحت پوش��ش قرار دادند که به یک
پراید مشکوک شدند و طی تعقیب و گریز کوتاه،
اینخودرورامتوقفکردند.
مأموران در بازرس��ی از این خودرو مقدار 157
کیل��و و  600گرم م��واد مخدر از نوع حش��یش
که به طرز ماهرانهای زیر ب��ار کودهای حیوانی
جاسازی ش��ده بود ،کش��ف کردند .سرپرست
فرماندهیانتظاميشهرستانحاجیآبادبااشاره
به دس��تگیری یک متهم در این زمینه و معرفی
وی به دادس��را ،گفت :با توجه به حضور پليس
در جاي جاي نقاط شهرستان و افزايش ضريب
هوشياري و تجارب پليس در شناسايي و کشف
جرايم ،از اين پس مجرمان و سوداگران مرگ در
امان نخواهند بود چرا که چشمان تيزبين پليس
درهرلحظهناظربر اعمالآناناست.

سارقان ،گوشتهای االغ را به رستورانهای پایتخت میفروختند

بازداشت  79تبهکار در عملیاتهای همزمان پلیس
سردار ساجدینیا جزییات سرقتهای  10باند سارق را فاش کرد

ش�هروند| عمليات همزمان ماموران آگاهی در تهران و شهرهای
حاشيه پايتخت  12س��اعت زمان بُرد تا راز باندهای مرموز تبهکاران،
برمال ش��ود 79 .س��ارق ،زورگیر و قاچاقچی موادمخ��در حرفهای در
عملیات همزمان پلیس دس��تگیر ش��دند .این  10باند تبهکار که با
نقشههای از پیش تعیینشده فعالیتهای مجرمانهشان را در تهران و
شهرهایاطرافاجراییمیکردند،دربنبستقانونگرفتارشدند.
از چندي قبل مأموران پليس آگاهي پايتخ��ت در جريان فعاليت
باندهای تبهکاری قرار گرفتند كه تحقیقات نشان ميداد در پايتخت
و حاشيه تهران دس��ت به زورگيري و سرقت ميزنند .همین موضوع
کافی بود تا کارآگاهان با اقدامات اطالعاتي ،اعضای باندهاي سرقت را
شناسایی کرده و در عملیات بامدادی دوشنبه  6بهمنماه سالجاري
79تبهکاردستگیرشدند.
اعضای این باندها از تبهکاران سابقهداری بودند كه در قالب 10باند
مختلف در زمينه كيفقاپي ،س��رقت منزل ،س��رقت ل��وازم خودرو،
زورگيري با سالح س��رد و قاچاق موادمخدر فعاليت داشتند .اما یکی
از عجیبترین فعالیتهای این باندهای تبهکار ،باند  4نفرهای بود که
با سرقت از قصابیهای سطح شهر تهران سناریویی هولناک رابه اجرا
میگذاشت.
توزیعگوشتاالغدررستورانهایتهران
اعضایاینباند 4نفرهبهسرکردگیمردمیانسالیکهبهدلیلسوابق
متعدد ازجمله سرقت مسلحانه اماکن و سرقت محموله ،به گرگ پیر
مشهور شده بود ،پرونده عجیبی داشتند .این تبهکاران در نیمه شب با
بریدن کرکره آهنی قصابیها ،گوشتهای گوساله و گوسفند مغازهها
را به تاراج میبردند و س��پس آنها را در س��طح رس��تورانهای تهران
پخش میکردند .وقتی اعتماد رس��تورانداران به این س��ارقان که در
قالب فروشنده به آنها گوشت میفروختند جلب شد هیچکس تصور
نمیکرد آنها گوشت االغ را هم در میان اجناس خود به فروش برسانند.
سردار حسین س��اجدینیا رئیس پلیس پایتخت با اعالم این خبر به
«شهروند» گفت « :اعضای این باند اقدام به سرقت گوشت از قصابيها
کرده و اين گوشتهاي س��رقتي را به رستورانهاي مختلف پايتخت
ميفروختند .این متهمان به فروش گوشت االغ به چند رستوران هم
اعترافکردند».
اعضای این باند ک��ه ادعا میکردند یکدیگر را نمیشناس��ند افراد
سابقهداری بودند که همگی از استان اردبیل به تهران آمده بودند .این
درحالیاستکهتحقیقاتبرایشناساییاینرستورانهاادامهدارد.

کرگدنهادرکوچههایخلوت
 3مرد تبهکار تیم زورگیری تش��کیل داده بودن��د .اعضای این باند
که به کرگدنهای خشن معروف شدهاند سناریوی عجیبی داشتند.
خیابانهای خلوت را زیر نظر میگرفتند و با طراحی س��رقتی خشن
شکارهایش��ان را غافلگیر میکردند .وقتی س��وژههای مناس��ب در
رصدشانقرارمیگرفتبرنامهنقشهشانآغازمیشد.یکیازتبهکاران
با چاقو خودرو را پنچر و دیگری با شکس��تن شیشه خودرو سرنشین
خودروها را غافلگیر میکردند و سپس با به سرقت بردن لوازم از محل
متواریمیشدند.
رابینهودهایسارق
باند  7نفرهای که با طعم��ه قرار دادن افراد خیر سرقتهایش��ان
را اجرایی میکردن��د به آخر خط رس��یدند 4 .ب��رادر بهخاطر خرج
اعتیادشان باند سرقت تش��کیل دادند .وقتی یکی از اقوام شان نقشه
سرقت طراحی کرد ،دست َرد نزدند .همین موضوع کافی بود تا 3نفر از
دوستانشانهمبهاینبانداضافهشوند.لباسوکفشهایارازنقیمت
میخریدند و در بس��تههای پالس��تیکی قرار میدادند .بعد از آن در
پوششنیکوکارانهبهمناطقفقیرنشینتهرانمیرفتند.ادعامیکردند
خَ یر هستند و از اهالی محل سراغ خانه فقرا را میگرفتند .سوژهشان را
سوارخودرومیکردندتاآدرسخانهساکنانفقیرمحلهرابهآنهانشان
دهند .در بین راه بود که با اجرای نقش��های حرفهای افراد سادهلوح را
سرکیسه میکردند .مسلم 30ساله در رابطه با نحوه سرقتهایش به
«ش��هروند» گفت« :تیم ما  7نفره بود اما بهصورت جدا از هم سرقت
میکردیم .بستههای پالستیکی را که در آن برای فقرا لباس گذاشته
بودیم ،س��وراخ میکردیم و با شناس��ایی طعمههای م��ان و به بهانه
پرس��یدن آدرس خانه فقرا آنها را س��وار خودرو میکردیم .در طول
مسیر از انگشتر طالیی که در دس��ت داشت تعریف میکردم و اجازه
میگرفتم تا از نزدیک ببینمش .وقتی آنها انگشتر را به من میدادند
وانمود میکردم بعد از دیدن ،آن را در کیسه پالستیکی اجناسی که
قرار بود به فقرا تحویل بدهند انداختهام در صورتی که سوراخ بودن این
کیسههاباعثمیشدانگشترکفخودروامبیفتد.پسازآنبهسرعت
متواریمیشدم».
اختراعیبرایتبهکاری
باند سرقت لوازم داخل خودرو برای اجرایی کردن سرقتهایشان
دستگاه سادهای طراح کرده بودند .این دستگاه کوچک وقتی روی قفل
درخودروقرارمیگرفتباضربهایمحکمقفلدرراخردمیکرد.

کشتیگیریکهسارقشد
پسر جوانی که با همدستی یک زن و مرد دیگر باند سرقت از منازل
را تش��کیل داده بود به ایستگاه زندان رس��ید .این پسر تبهکار که ادعا
میکرد قهرمان کش��تی فرنگی بوده اس��ت ،حکایت عجیبی داشت.
دس��تها و کمرش پُر بود از خالکوبیهای رنگی ،او ادعا میکرد بامداد
دوشنبهوقتیدرخانهاشخوابیدهباعملیاتگستردهماموراندستگیر
شده اس��ت .در حالی که اموال و اشیاي سرقتی از خانه این پسر مرموز
کشفشدهبوداوادعایمتفاوتیداشت:
چندسال داری؟

33سال.

برایچهدستگیرشدهای؟

بهجرمسرقتمنرادستگیرکردهانداماسارقنیستم.
پسچرااینجایی؟بینهمهسارقانوزورگیران!

من در کار فروش لوازم خانه هس��تم و از خانه خ��ودم بهعنوان انبار
استفادهمیکردم،حاالمیگویندلوازممسرقتیاست.
سابقه داری؟

سابقهدعوادارم.

خالکوبیهایرویبدنتبرایچیست؟

بهخالکوبیعالقهدارمدلیلخاصیندارد.

ازگذشتهاتبگو؟قبالچهکارمیکردی؟

منکشتیگیرهستم.سال 78و 83همقهرمانآسیاوجهانشدم.
آخرخط،زندان
اعضایباندهایدیگرهمبابهسرقتبردنلوازمصنعتی،خودور،لوازم
منزل در لیست سیاه پلیسی قرار گرفته بودند .این باندهای تبهکار که
میانگین سنیشان بین  25تا 30سال بود همگی دارای سوابق کیفری
متعددبودندکهدرعملیاتهمزمانپلیسیباردیگربهدامافتادند.
300عملیاتپلیسی
س��ردار س��اجدینیا فرمانده نی��روی انتظام��ی ته��ران در رابطه با
عملیاتهای دس��تگیری تبهکاران توس��ط پلیس گف��ت« :از ابتدای
سالجاری تا کنون  300عملیات پلیس��ی انجام شده است .این اقدامات
پلیسی در راستای شناسایی و دستگیری مجرمان و با هدف برقراری و
ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان در تهران اجرا شده است .با توجه
به اقدامات موثر و موفق پلیس تهران در حوزه مقابله با سرقت و شناسایی
و دستگیری گسترده س��ارقان ،امیدواریم در پایانسالجاری گزارش
مثبتیازروندکاهشسرقتدرپایتخترابهشهروندانارایهکنیم».

2زوج جوان که با هم��کاری یکدیگر اقدام به
بس��تهبندی و توزیع تریاک در س��طح پایتخت
میکردند ،دستگیر شدند .چندی پیش ماموران
پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از انتقال
تریاک از ش��هریار ب��ه پایتخت مطلع ش��دند و
اقدام��ات اطالعات��ی را برای شناس��ایی عامل
و عامالن این موض��وع آغاز کردن��د .تحقیقات
پلیس پس از چند روز به نتیجه رسید و ماموران
تخصصی موفق ش��دند ،مخفیگاه متهمان را در
یکیازشهرکهایشهریارشناساییکنند.
به دنبال این موضوع گروهی از عوامل انتظامی
پایگاه هشتم پلیس مبارزه با موادمخدر شامگاه
یکشنبه با هماهنگی مقام قضایی راهی شهریار
ش��دند .ماموران با حضور در شهرک موردنظر با
همکاری عوامل انتظامی شهریار منزل متهمان
را تحتنظر قرار داده و محاصره کردند ،س��پس
در یک اق��دام ضربتی وارد خانه ش��ده و 2مرد و
2زن که با یکدیگر نسبت زن و شوهری داشتند،
دستگیر کردند .ماموران در بازرسی از مخفیگاه
متهمان 32کیلو و 600گ��رم تریاک 220 ،گرم
شیره تریاک 80 ،گرم س��وخته تریاک ،دو عدد
ترازو و 16میلیون و 700ه��زار تومان وجه نقد
و 3فقره چک به مبلغ 4میلیون تومان کش��ف و
ضبطکردند.
متهم��ان در بازجوییه��ای اولیه ب��ه انتقال
تریاک به پایتخت و توزیع م��واد اعتراف کردند
و گفتند :برای فروش بیش��تر حتی از مشتریان
چکهای م��دتدار دریافت میکردند .متهمان
ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی
در اختیار پلیس مبارزه با موادمخدر شهریار قرار
گرفتند.

خبر

فروش چکی تریاک در پایتخت

ش�هروند| س��ه محکوم ب��ه اعدام با گذش��ت
اولی��ایدم در آذربایجانغربی و گلس��تان از اجرای
حکم قصاص نجات پیدا کردند.
اینبار موج بخش��ش به زندان ارومی��ه و گرگان
رس��ید و وقتی متهمان پس از چندینس��ال پای
چوبه دار قرار گرفتند و طناب دار دور گردنشان افتاد
اولی��ایدم رضایت دادند و از اج��رای حکم قصاص
چشمپوشیکردند.
علی جلیلی ،مدیرکل زندانهای آذربایجانغربی
درباره اولین پرونده بخش��ش به «شهروند» گفت:
درس��ال  86مرد جوانی در جریان ی��ک درگیری
مرد ج��وان دیگری را ب��ه قتل رس��اند .وی پس از
دس��تگیری در دادگاه به اتهام قتلعمد به قصاص
محکوم شد .مرد متهم 7سال پشت میلههای زندان
چش��م انتظار رضایت خانواده مقتول بود تا اینکه
هفته گذش��ته با تأیید حکم اعدام وی در دیوانعالی
کشور پروندهاش به دادگاه اجرای احکام ارجاع شد.
وی در ادامه گف��ت :تیم رضایتگی��ری تا آخرین
لحظات تالش خود را برای گرفتن رضایت اولیایدم

 3متهم به قصاص ،آزادی هدیه گرفتند

انجام داد و این تالشها درست زمانی که طناب دار
دورگردنش افت��اده بود به نتیجه رس��ید و خانواده
مقتول که در محل حضور داش��تند رضایتش��ان را
اعالم کردند.
جلیلی با اشاره به تالشهای صورت گرفته توسط
کارکنان اداره کل زندانها در راستای عفو متهمان
دارای صالحیت ادامه داد« :تالش مسئوالن زندان
مرکزی ارومیه به اینجا ختم نشد و آنها توانستند در
یک پرونده دیگر نیز رضای��ت اولیایدم یک پرونده
دیگر را نیز اخذ کنند».
وی درباره این پرون��ده گفت« :در این پرونده مرد
میانسالی 5سال پیش در جریان یک درگیری فرد
 50س��الهای را به قتل رس��اند .ای��ن متهم با تالش
ماموران نیروی انتظامی دستگیر و در دادگاه به اتهام
قتلعمد به قصاص محکوم شد .حکم قصاص متهم
در دیوانعالی کش��ور نیز تأیید و او پس از گذش��ت
5سال ،هفته گذشته در پای چوبه دار قرار گرفت که
خوشبختانه با تالش مسئوالن زندان مرکزی ارومیه
درست زمانی که طناب دار دور گردن قاتل افتاده بود

اولیایدم رضایت خود را اعالم کردند .این متهم نیز
جان دوبارهای برای ادامه زندگی پیدا کرد».
نجات جوان  29ساله از اعدام
سیوس��ومین پرونده قصاص در زندان گرگان با
عفو و بخشش اولیایدم بسته شد و جوان ۲۹ساله
گرگانی از اعدام نجات یافت.
محم��ود امین��ی ،مدی��رکل زندانهای اس��تان
گلس��تان درباره جزییات آزادی پس��ر جوان گفت:
«مددجو 29ساله که نزدیک به 9سال پیش به جرم
قتلعمد با حک��م مراجع قضایی محکوم به قصاص
نفس ش��ده بود با تالش مس��ئوالن زن��دان و تیم
رضایت شاکی از قصاص رهایی یافت».
وی افزود« :در ادامه اقدامات بس��یار مثبت عفو و
بخشش در استان گلستان و در اجرای سنت حسنه
پیامب��ر رحم��ت و مهربانی حض��رت محمد(ص)
بازهم ش��اهد بخش��ش خانواده دیگری از شاکیان
پروندههای قصاص در استان گلستان بودیم».
مدیرکل زندانهای استان گلستان تصریح کرد:
«پیگیریهای تیم رضایت ش��اکی زندان براساس

3اصل ش��نیع نبودن ن��وع ج��رم ،اصالحپذیری و
آمادگی برای بازگش��ت ب��ه جامعه مددج��و اجرا
میش��ود و با تالش همه همکاران و بزرگان استان
فرص��ت دوباره ب��ه یک خط��اکار تح��ت اصالح و
بازپروری اسالمی قرار داده میشود».
مدیر زندان گرگان هم درب��اره این پرونده گفت:
یوسومین پروندهای است که از عیدسعید
«این س 
فط ر سال  92تاکنون در زندان گرگان منجر به اخذ
رضایت و مختومه شدن شد».
حمیدرضا پوریانی افزود :برای این کار در س��طح
استان گلستان تیمهایی را از ائمهجمعه و جماعات
شیعه و سنی تشکیل دادیم که توانستند شاکیان را
به اعالم انصراف از شکایت خود راضی کنند.
وی تصریح ک��رد« :البته رضایت مش��مول همه
زندانیانی که مرتکب قتل ش��دهاند ،نمیش��ود و ما
قبل از شروع هر کاری پروندهها را بررسی میکنیم
و در صورت��ی که قتل توس��ط افراد ش��رور صورت
نگرفته باشد و قصد قبلی در آن دخیل نباشد ،پیگیر
پروندههامیشویم».

شهروند|زلزلهای به شدت 5ریشتر بندرعباس
را لرزان��د و باعث خ��روج مردم از خانهها ش��د .به
گزارشمركزلرزهنگاريموسسهژئوفيزيكدانشگاه
تهران ،اين زمينلرزه در ساعت  23و  41دقيقه روز
يكشنبه  5بهمنماه در  31كيلومتري بندرعباس
(منطقه گنو و روس��تاهاي اطراف) رخ داده است.
آقایمهندسمظفریمعاونامدادونجاتجمعیت
هاللاحمر استان هرمزگان در اینخصوص گفت:
«بالفاصله پس از وق��وع زمینلرزه یک تیم 3نفره
به محل زلزله اعزام ش��د و با توجه به بررسیهای
به عمل آمده توس��ط گروه ارزیاب از ش��هر فين و
روستاهاي رضوان،سرزه ،قالت باال و پایين،تازيان،
تنگ ب��اغ و جونگان ،خوش��بختانه اين زمينلرزه
هیچگونه خسارت جانی و مالي درپي نداشته است.
مظفریافزود:نیروهایهاللاحمراستانهرمزگان
کماکاندرحالتآمادهباشبهسرمیبرند».
بندرعباس8باردیگرلرزید
پ��س از زمینل��رزه 5ریش��تری  8پسل��رزه
بندرعب��اس را لرزان��د .براس��اس اعالم موسس��ه
ژئوفیزیک دانش��گاه ته��ران  8پسل��رزه دیگر با
قدرت  ۲.۶ ،۳.۸ ،۲.۲ ،۲.۴ ،۲.۲ ،۲.۷ ،۲و  ۳به وقوع
پیوست .از شامگاه یکشنبه تیمهای امدادونجات
هاللاحمر و س��تاد مدیریت بحران اس��تانداری
هرمزگاندرآمادگیکاملبهسرمیبرند.
حسیندرخشانسخنگویسازمانامدادونجات
هاللاحمر در این ارتباط گف��ت :تیمهای ارزیاب
 11روستای منطقه مورد بررسی قرار داده و در پی
این بررسیهای مشخص شده هیچگونه خسارت
جانی و مالی به مردم وارد نش��ده اس��ت .وی ادامه
داد :تنها چند منزل مس��کونی در روستای سین
دچار ترکخوردگی شده که مردم این روستا را به
وحشتانداختهاست.

ذرهبین
دستگیری زن و شوهری
که اسکناس چاپ میکردند
پلیس چین ط��ی عملیاتی موفق ش��د زن و
ش��وهری را که ۶میلیون یوان اسکناس جعلی
چاپ و توزیع کرده بودند ،دس��تگیر کند .پلیس
شهر «ش��و جو» ،استان «جیان س��و» در شرق
چی��ن درس��ال  ،2014یک اس��کناس 5یوانی
جعلی را پیدا کرد و سرنخی درباره پرونده چاپ
اسکناس جعلی بهدست آورد.
پلیس محل��ی با انجام بررس��ی و رس��یدگی،
سرانجام زن و ش��وهری را در استان «هه بی» ،در
مرکز چین دستگیر کرد .بر پایه خبر منتشر شده
در رسانههای محلی چین ،این زن و مرد اعتراف
کردند که ابزار موردنیاز برای چاپ اس��کناس را از
طریق اینترنت خریداری و سپس در کارگاه خود با
استفادهاز 27ماشینچاپگر،اسکناسهایجعلی
کمارزش  10،5و 20یوانی را چاپ و توزیع کردند.
آنها در 4ماه گذشته اسکناسهایی به ارزش بیش
از 6میلیون ی��وان چاپ و توزی��ع کردند؛ تاکنون
پلیس محل��ی اکثر این اس��کناسهای جعلی را
کشفومصادرهکردهاست.

کالهبرداری میلیاردی یک زن
در نسیمشهر
زن جوانی ب��ا راهاندازی صندوق محلی به بهانه
دادن وام از  ۸۰ش��هروند نسیمشهر کالهبرداری
کردهبود.
درپی مراجعه تعدادی از ش��هروندان به پلیس
درخصوص اینک��ه فردی با راهان��دازی صندوق
محلیازشهرونداننسیمشهریمبلغیکمیلیارد
و۲۳۱میلیون تومان کالهبرداری کرده ،بررسی
موضوع در دس��تورکار کارآگاهان اداره مبارزه با
کالهبرداریقرارگرفت.مامورانباانجامتحقیقات
گسترده و پلیس��ی موفق به شناسایی متهم که
زنی جوان و با تحصیالت دانش��گاهی بود ،شده و
در عملیاتی وی را در یکی از محلههای نسیمشهر
دستگیرکردند.
در تحقیقات پلیس مش��خص شد متهم به نام
«فریبا» با راهاندازی این صندوق به ش��هروندان
وع��ده داده بود که هر مبلغ��ی در این صندوق به
مدت چهار ماه پسانداز کنند به همان اندازه ،وام
دریافت خواهند کرد و به این شیوه از  ۸۰شهروند
نسیمش��هری ،یکمیلیارد و ۲۳۱میلیون تومان
کالهبرداری کرده بود .مته��م در بازجوییها به
جرم خود اعتراف کرد و گفت :پولها را به حساب
خودش واریز کرده اس��ت .ادعاهای این زن کافی
بود تا او با قرار۳میلیارد تومانی روانه زندان شود.
ل ایران شرکت سهامی
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هال 
عام به شماره ثبت  5942و شناسه ملی 10100893049

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه مورخ
 1393/04/29تصمیماتذیلاتخاذشد:
اعضایهیاتمدیرهبرایمدتدوسالبهشرحزیرانتخابگردیدند:
آقاییوسفکاظمینژادبهکدملی0046784292
آقایجوادعباسینجاتبهکدملی0041113527
آقایمجتبیسیفبهکدملی3961745595
آقایغالمرضاگنجآبادیبهکدملی0383524105
آقایذوالفقاریزدانمهربهکدملی4669196707
آق��ای محم��د ش��هابالدین محمدیعراق��ی ب��ه ک��د مل��ی
 3250368237به س��مت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و
خدمات مدیریت فرازمند با شناسه ملی  10100619556به عنوان
بازرسعلیالبدلبرایمدتیکسالمالیانتخابشدند.
روزنامه کثیراالنتشار شهروند جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب
گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به  1392بهتصویب
رسید.
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