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معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد امام خميني (ره) با بيان اينکه مستمري مددجويان
طي  ۸ماهه گذشته از سوي سازمان هدفمندي يارانه به مددجويان پرداخت ميشود ،گفت:اين
موضوع کامال غيرقانوني است ،زيرا مستمري مددجويان بايد در اختيار کميته امداد قرار
گرفته و از طريق اين ارگان به دست مددجويان برسد.به گزارش ايسنا ،حجتاله عبدالملکي
حجتاله عبدالملکي:
در يک نشست خبري،اظهار کرد:اضافه مستمري که امسال به تصويب رسيد ،در ماه به
بيش از  ۲۳۰ميليارد تومان ميرسد .اگر دولت واريز مستمري مددجويان به کميته امداد
واريزمستمري به
بدهد ،اين مبلغ در صندوق کميته امداد متمرکز ميشود.وي افزود :اگر يارانه و مستمري هر
حساب مددجويانخانواده در صندوق کميته امداد متمرکز شود ،همين مبالغ ميتواند پشتوانه و ضمانت بانکي
مددجويان براي دريافت تسهيالت در بانکهاي مختلف باشد.عبدالملکي با اشاره به اينکه
غيرقانوني است در هشت ماهه اول امسال بيش از  ۶۵هزار فرصت شغلي ايجاد شده است ،گفت ۱۰ :هزار

اجتماعي

فرصت شغلي نيز از محل کاريابي ايجاد شده است که مجموعا به  ۷۵هزار شغل ميرسد.
معموال عمده عملکردها در زمينه ايجاد فرصتهاي شغلي در نيمه دوم سال اتفاق ميافتد.
وي تاکيد کرد :اگر بانکها همکاري کنند تا آخر امسال ميتوانيم  ۱۴۰هزار فرصت شغلي را
ايجاد کنيم .عملکرد هشت ماهه امسال نسبت به سال گذشته  ۹۵درصد رشد داشته است.
معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد در مورد تاسيس صندوق ضمانت بانکي تسهيالت
مددجويان به عنوان يک امر ضروري اظهار کرد :عمده تسهيالت مددجويان از طريق شبکه
بانکي صورت ميگيرد و طبيعي است که از مددجويان براي دريافت وام درخواست ضامن
کنند.خوشبختانه با کمک هيئتهاي مديره بانکها سقف تسهيالت از  ۱۵ميليون تومان
به  ۲۰ميليون تومان افزايش يافت که اين افزايش مبلغ وام با يک ضامن صورت ميگيرد
اما همان يک ضامن هم در برخي موارد براي مددجو مشکلزاست.

خبر »
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ثروتمندان سه برابر فقرا وام ميگيرند

در مسجد جامع نور واليت سوهانک
به روي مردم باز شد

با تدبير آيتاهلل نوري همداني از مراجع عظام تقليد و کميته امداد امام (ره)
درهاي مسجد نور واليت سوهانک شب گذشته باز شد.به گزارش تسنيم ،با
تدبير آيتاهلل نوري همداني از مراجع عظام تقليد و کميته امداد امام (ره)
درهاي مسجد نور واليت سوهانک يک شنبه شب باز شد و کميته امداد اداره
آن را به امور مساجد واگذار کرد.از هنگام غروب دو روز گذشته مردم و ساکنان
اطراف مسجد نور واليت با مشاهده روشن شدن چراغهاي گنبد و گلدسته
مسجد که قريب چهل روز بود خاموش گشته بود ،بالفاصله به سوي مسجد
آمدند و ابتدا مزار شهيدان مدفون در صحن مسجد را زيارت کردند و پس از
آن نماز جماعت باشکوهي برگزار شد.مراجع عظام تقليد حضرات آيات نوري
همداني و مکارم شيرازي نسبت به بسته شدن در اين مسجد،مراتب نارضايتي
خود را از دو هفته پيش در تماسهايي به مسئوالن کميته امداد اعالم کرده
بودند ،الحمدهلل اين هشدار مرجعيت به ثمر نشست و ديشب درهاي اين مسجد
به روي نمازگزاران باز شد.

مديرکل سابق تعزيرات حکومتي استان تهران:

مردم نميتوانند حقشان را از متخلفان بگيرند

مديرکل سابق تعزيرات حکومتي استان تهران گفت:مردم نميتوانند حقشان را از
متخلفان بگيرند.به گزارش تسنيم،محمد محمدي در توضيح اين مطلب با اشاره به
رعايتنشدن خالصفروشي توسط اصناف گفت:دو سال جنگيديم و براي يک دستور
ديني مصوبه گرفتيم.وي اين مطلب را در مراسم توديع خود از ادارهکل تعزيرات
حکومتي استان تهران بيان داشت.محمدي اضافه کرد :اين موضوع را پيگيري
کرديم؛ دو سال جنگيديم و براي يک دستور ديني و حکم الهي مصوبه گرفتيم
اما مقاومتها شروع شد .خوشبختانه صنف شيرينيفروشها اين مصوبه را اجرايي
کردهاند و اگر واحدي رعايت نکند ،تخلف کرده است اما هنوز ميدان ميوه و ترهبار
زير بار نميرود.وي با ابراز اينکه امروز مردم نميتوانند حق خود را بگيرند و ما بايد
کمک کنيم ،گفت:موضوع قيمتهاي غيرواقعي را براي اولين بار تعزيرات مطرح
کرد زيرا ارقام را دو برابر قيمت واقعي روي اجناس درج ميکردند.

محسن هاشمي:

معاون امور رفاهي وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
با انتقاد از سيستم بانکي و اينکه چرا بايد تنها
 ۱۲درصد از خانوادههاي ايراني از تسهيالت نظام
بانکي بهرهمند شوند،گفت:دسترسي دهکهاي
ثروتمند جامعه به تسهيالت سه برابر دهکهاي
فقير در کشور است.به گزارش فارس،احمد
ميدري،معاون امور رفاه وزير تعاون،کار و رفاه
اجتماعي در همايش تعاون محور سوم اقتصاد
با اشاره به اينکه براي کاستن از چهره خشن
سرماي هداري،بخش تعاونيشکلگرفت،اظهارداشت:

نظارت در شورا در حد حرف است

حضور تعاونيها در کنار نظامهاي سرمايهداري
غرب منجر به نفع عمومي مردم و نتايج مثبت
بسياري شد.ميدري ،مشکالت فعلي بخش تعاون
را به دو دسته دروني و بيروني تقسيم کرد و
افزود:معاونت امور تعاون وزارت تعاون درصدد
حل مسائل و مشکالت بيروني است ،اما خود
تعاونيها بايد مشکالت درونيشان را حل کنند و
در اين زمينه جديتر از گذشته عمل کنند.معاون
وزير رفاه همچنين نسبت به عملکرد بانکها در
کشور انتقاد کرد و گفت:براساس مطالعاتي که
تاکنون انجام شده ،تنها  12درصد از خانوادههاي
ايراني از تسهيالت بانکي استفاده کردهاند،چرا
که دسترسي دهکهاي ثروتمند جامعه  3برابر
دهکهاي فقير است،بنابراين سيستمهاي بانکي
با اين شيوه ،فقر را تشديد ميکنند .وي افزود:
سيستمهاي بانکي در کشور ما عميق و بزرگ
نيستند و در شيوه توزيع تسهيالت بايد تغيير
ايجاد شود.

رئيس شوراي شهر تهران گفت :نظارت در شورا
در حد حرف است .به گزارش مهر،محسن هاشمي
در جمع خبرنگاران گفت :نظارت در شورا بر
عملکرد شهرداري در سطح نظارت مجلس بر
دولت نيست و بايد ابزارهاي الزم فراهم شود.
وي درخصوص شورا ابزار نظارتي ندارد،افزود:من
صفحه اي در اينستاگرام ندارم و اين صفحات،
صفحات هواداران من است اين موضوعي که
مطرح شد و من توئيت کردم زيرا در فضاي
مجازي اين انتظار وجود داشت که شوراي
شهر در برخي از مسائل که در شهرداري اتفاق
مي افتد نظارت جدي تري داشته باشد و چون
اين صحبت ها زياد مطرح شده بود من اعالم
کردم که نه فقط در شوراي تهران بلکه در
تمام شوراها امکان نظارت همانند مجلس وجود
ندارد.حال اين نظارت به صورت سوال از وزير يا
استيضاح و ...مطرح باشد يا بتواند همانند مجلس
راي به عزل وزير بدهد يا در شورا مانند مجلس

و دولت ديوان محاسباتي وجود ندارد.وي ادامه
داد :اين نوع نظارت وظيفه ذاتي شورا است اما
ابزار اين نظارت وجود ندارد .اين نکته را به اين
سبب مطرح کردم که بتوانيم قانون شوراها را
تکميل تر از گذشته کنيم و ابزارهايي به شورا داده
شود که بتوانند نظارت هايشان را عملياتي کنندو
تنها در حد حرف باقي نماند .در حال حاضر شورا
فقط مي تواند شهردار تهران را استيضاح کند و
براي استيضاح شهردار نيازبه دو سوم راي اعضا
است که کار بسيار دشواري است.

رئيس قوه قضائيه:

رئيس قوه قضائيه بزرگترين سالح امروز سلطه
گران را تفرقه افکني در ميان مسلمانان دانست و
بر ضرورت ايجاد وحدت در داخل و خارج از کشور
بين مسلمانان و پرهيز از هرگونه نداهاي تفرقه
افکنانه تأکيد کردو گفت :امروز بشريت بيش از
هر زمان ديگري نيازمند تعاليم انبياست
به گزارش خبرگزاري ميزان،رئيس قوهقضائيه
افزود :در قرون گذشته بويژه در مغرب
زمين ،بشر با ادعاي يافتن راه و اتکا به
عقالنيت خود نسبت به تعاليم انبيا احساس
بي نيازي مي کرد .شايد نوعي تکبر و تبختر
علمي باعث شده بود که برخي نظير مارکس،
دين را افيون ملت ها بشمارند اما امروز بعداز چند
قرن نياز بشر به تعاليم انبيا و عبور از مرزهاي
علم به عنوان امري که نياز بشريت را در همه
ابعاد تأمين کند ،احساس مي شود.
آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با اشاره به ابداع
حضرت امام خميني (ره) مبني بر اعالم هفته

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت سازه معماران
بناي فاخر سهامي خاص به شماره ثبت 63209

بدينوسيله از كليه سهامداران يا نماينده قانوني سهامداران شركت دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع
فوق كه در تاريخ  96/9/26در ساعت  18كه به شرح ذيل در آدرس مشهد  -مطهري شمالي  -بلوار
شهيد كريمي  -خيابان شهيد وطنپرست (مطهري  40كريمي  - )16پالك  96طبقه اول برگزار ميشود
شركت نمايند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1تغيير آدرس
تاريخ انتشار96/9/14 :
هيات مديره
خ ش96/9/14 :

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده
و مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت حمل مواد
نفتي طالي سياه تربت (سهامي خاص) شماره ثبت  1143و
شناسه ملي 10380119520
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده در ساعت  9صبح
مورخ  96/9/25و مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده در ساعت  11صبح مورخ  96/9/25در آدرس
تربت حيدريه بين باهنر  1و  3تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
اتخاذ تصميم درخصوص:
 -1نقل و انتقال سهام
 -2اصالح ماده  30اساسنامه افزايش تعداد اعضاي هيات مديره
 -3ساير موارد
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده:
اتخاذ تصميم درخصوص:
 -4انتخاب اعضاي اصلي هيات مديره
 -5انتخاب بازرسين
 -6انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -7ساير موارد
هيات مديره
تاريخ انتشار96/9/14 :
خ ش96/9/14 :

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي و مجمع فوقالعاده شركت
توليدي و ساختماني مدينهي مهديشهر (مسئوليت محدود)
به شماره ثبت 49
بدينوسيله از كليه اعضاي هيات مديره و سهامداران محترم دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي
عادي و مجمع فوقالعاده شركت كه با موضوعات ذيل به ترتيب در ساعتهاي  8الي  10 ،10الي  11و 11
الي  13روز جمعه مورخ  96/11/24در بلوار نهضت ،خيابان فتح پنجم ،بلوك  820طبقه همكف تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش عملكرد هيات مديره
 -2تصميمگيري درخصوص نقل و انتقال سهمالشركه به وراث
 -3تصميمگيري درخصوص نقل و انتقال سهمالشركه از وراث به قيم و از سهامداران به غير
 -4انتخاب اعضاي هيات مديره و تعيين سمتها و حق امضاء
 -5ساير مواردي كه تصميمگيري راجع به آنها در صالحيت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوقالعاده
ميباشد.
تاريخ انتشار96/9/14 :
طاهرزاده
خ ش96/9/14 :

شركت توليدي و ساختماني مدينهي مهديشهر

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده شركت مجتمع
گاز مايع و صنعت (سهامي خاص) به شماره ثبت 4314

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت مجتمع گاز مايع و صنعت (سهامي خاص) به شماره ثبت  4314و شناسه
ملي  10240073072دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت كه در ساعت
 10صبح مورخ  96/9/30كه در محل قانوني شركت تشكيل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
انحالل شركت
تاريخ انتشار96/9/14 :
هيات مديره
خ ش96/9/14 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت گروه توليدي و
صنعتي آلومينيم فام (سهامي خاص) ثبت شده بشماره69383
و شناسه ملي 10101143237
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که رأس
ساعت  9صبح مورخ  1396.09.27در محل دفتر مرکزي شرکت تشکيل مي گردد  ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1کاهش سرمايه و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
تاريخ انتشار96/9/14 :
هيأت مديره شرکت گروه توليدي
خ ت96/9/14 :

و صنعتي آلومينيم فام (سهامي خاص)

بشريت امروز نيازمند تعاليم انبياست

وحدت در ايام ميالد پيامبر اکرم (ص) ،تصريح
کرد :ابتکار نامگذاري هفته اي به نام وحدت،
تأسيسي بسيار مهم و نشان دهنده پيش بيني
عظيم حضرت امام (ره) از وضعيت امروز جهان
اسالم بود .در شرايطي قرار داريم که بيش از

آگهي دعوت از بستانكاران

نوبت اول

در اجراي ماده  215و  225قانون تجارت از كليه بستانكاران و سهامداران شركت تعاوني مسكن كاركنان
جهاد كشاورزي مرند به شماره ثبت  102و شناسه ملي  10200021459دعوت ميگردد تا با در دست
داشتن مدارك مثبته حداكثر ظرف مدت قانوني به دفتر شركت واقع در شهرستان مرندخيابان طالقاني
مديريت جهاد كشاورزي مرند مراجعه فرمايند .در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر هيات تصفيه شركت
هيچ مسئوليتي نداشته و برابر مقررات اقدام خواهند نمود.
تاريخ انتشار نوبت اول96/9/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/14 :
تاريخ انتشار نوبت سوم96/11/14 :
رئيس هيات تصفيه شركت تعاوني
خ ش96/9/14 :

مسكن كاركنان جهاد كشاورزي مرند

آگهي دعوت از سهامداران شركت مسافربري سير و سفر
سبزوار به شماره ثبت  765و شناسه ملي 10380091669

در اجراي ماده  136قانون تجارت از كليه سهامداران شركت مسافربري سير و سفر سبزوار به شماره ثبت
 764و شناسه ملي  10380091669دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخ
 1396/09/26روز يكشنبه ساعت  10صبح كه در مركز اصلي شركت به نشاني :پايانه مسافربري سبزوار
برگزار ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه :انتخاب اعضاي هيات مديره
تاريخ انتشار96/9/14 :
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
د ش96/9/14 :
مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري سبزوار
مالف7412 :

آگهي دعوت مجمع

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سهامي خاص مجتمع كشت و صنعت دامكار اروميه به شماره
ثبت  3168و شناسه ملي  10220067442دعوت ميشود كه در ساعت  10صبح مورخ  96/9/28در
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در نشاني اروميه محل شركت منعقد خواهد شد حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تصويب نقل و انتقال سهام
 -2تجديد انتخاب هيات مديره
 -3انتخاب بازرسان و روزنامه
هيات مديره شركت سهامي خاص مجتمع
تاريخ انتشار96/9/14 :
كشت و صنعت دامكار اروميه
3541
خ ش96/9/14 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده و مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت معدني سنگآهن نيشابور سهامي
خاص به شماره ثبت  25967و شناسه ملي 10861931820

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوقالذكر دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در
روز يكشنبه مورخ  1396/09/26راس ساعت  4بعدازظهر و نيز مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت كه در همان روز يكشنبه مورخ  1396/09/26راس ساعت  5بعدازظهر كه هر دو مجمع در محل
دفتر شركت واقع در بلوار سجاد  -خيابان ميالد  -انتهاي ميالد  - 4بنفشه  14پالك  15تشكيل ميگردد
وكالتا يا اصالتا حضور به هم رسانند.
الف) دستور مجمع عمومي فوقالعاده
 -1تغيير آدرس شركت
ب) دستور مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
 -1انتخاب هيات مديره شركت
 -2انتخاب بازرسين شركت
96/9/14
ش:
خ
تاريخ انتشار96/9/14 :
هيات مديره شركت

آگهي دعوت صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده
شركت فني خدماتي پيمان گسترش آبيك به شماره ثبت  440و
شناسه ملي 10100062915
بدينوسيله از تمامي سهامداران شركت دعوت به عمل ميآيد كه در جلسه مورخه  96/9/27ساعت 10
صبح در دفتر شركت به آدرس استان البرز  -هشتگرد  -كوي  22بهمن  -جنب پارك  -ساختمان ميالد
واحد  2جهت انحالل شركت حضور به هم رسانند.
ضمنا در صورت عدم حضور هر يك از سهامداران ،جلسه به قوت خود برگزار ميگردد.
تاريخ انتشار96/9/14 :
شركت فني خدماتي پيمان گسترش آبيك
خ ش96/9/14 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت
گروه توليدي و صنعتي آلومينيم فام (سهامي خاص) ثبت شده
بشماره 69383و شناسه ملي 10101143237

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق
العاده که رأس ساعت  10صبح مورخ  1396.09.30در محل دفتر مرکزي شرکت تشکيل مي گردد ،
حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب اعضاء هيئت مديره و سمت هاي اعضاء هيئت مديره و صاحبان امضاء مجاز شرکت
تاريخ انتشار96/9/14 :
هيأت مديره شرکت گروه توليدي
خ ت96/9/14 :

و صنعتي آلومينيم فام (سهامي خاص)

هر زماني نياز به وحدت را احساس مي کنيم
زيرا امروز بزرگترين سالح سلطه گران جهان،
تفرقه افکني در بين مسلمانان است چنانکه
افرادي را به نام مسلمان در قالب گروههاي
تروريستي ،سازمان دهي و تربيت مي کنند تا

هم چهره اسالم را مشوه کنند و هم کشورهاي
اسالمي را درگير و مشغول سازند.
آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با گراميداشت
 16آذر روز دانشجو ،اين روز را به همه دانشجويان
کشور تبريک گفت و با آرزوي موفقيت براي
آنان خاطرنشان کرد :دوران دانشجويي و جواني
بهترين دوران عمر انسان است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه انسان در هر
دوره اي از زندگي بايد به فکر استکمال خود
باشد ،ايام جواني را مستعدتر براي اين امر
دانست و گفت :يکي از موضوعات بسيار مهم،
مطالبه گري دانشجويان است .دانشجو بايد به
نقد وضعيت موجود ،مسئولين  ،مسئوليت ها
و عملکردها بپردازد منتها اين نقد بايد همراه
با بصيرت و قصد اصالح باشدتا به تخريب و
توهين نينجامد.
وي گفت :دانشجويان در کنار نقد سازنده به
اصالح امور کمک کنند.

رئيس کل بيمه مرکزي گفت :برآورد ما اين است که در زلزله کرمانشاه
 ۱۳۰ميليارد تومان خسارت صنعت بيمه است که تاکنون  ۲۵ميليارد
تومان از اين خسارت ها پرداخت شده است.به گزارش تسنيم ،عبدالناصر
همتي در بيست و چهارمين همايش بيمه و توسعه که با حضور مقامات
و مسئولين در سالن همايش هاي برج ميالد تهران در حال برگزاري
است ،با بيان اين مطلب اظهار داشت :در طول  2دهه گذشته ضريب
نفوذ بيمه رشد خوبي داشته و در  24سال گذشته از  0/34درصد به
 2/2درصد رسيده است که نشان مي دهد صنعت بيمه ظرفيت رشد
باال دارد.وي افزود :در هشت ماهه اول کشور رشد خوبي را تجربه کرديم
و رشد خسارت نيز متعادل با رشد حق بيمه بوده و اين نويد را به ما
مي دهد که مديران صنعت بيمه روند مديريت ريسک را جدي گرفته
اند.رئيس شوراي عالي بيمه به تصويب آئين نامه حاکميت شرکتي
در شوراي عالي بيمه اشاره کرد و اظهار داشت :اين آئين نامه موجب
مي شود شرکت هاي بيمه سيستم هاي اثربخش براي مديريت ريسک
و کنترل هاي داخلي را جدي بگيرند.وي مديريت ريسک ،اکچوئري و
حسابرسي داخلي را از جمله اصول مهم آئين نامه حاکميت شرکتي
عنوان کرد و گفت :پياده سازي و استقرار کامل و نهادينه شدن اين
آئين نامه در ساختار سازماني شرکت ها زمانبر است؛ ممکن است
کساني که به مديريت خاص شرکت بيمه عادت کرده اند اجراي اين
آئين نامه برايشان سخت باشد ولي فکر مي کنيم در بلندمدت حتما
خوب خواهد بود .همتي ،کنترل توانگري مالي را از جمله اقدامات
مهم ديگر بيمه مرکزي در سال جاري عنوان کرد و افزود :يکي از
مهم ترين اقدامات ما تخصصي کردن شرکت هاي بيمه و حرکت
به سمت تفکيک بيمه هاي عمر از غير عمر است که به طور جدي
پيگير اين موضوع هستيم و مقررات و تسهيالت الزم را براي تاسيس
شرکت هاي تخصصي بيمه عمر را در نظر گرفته ايم.

رئيس پليس پايتخت اعالم کرد:

دستگيري بيش از  ۵۰۰مجرم
در طرح رعد پليس پايتخت
فرمانده انتظامي تهران بزرگ از دستگيري بيش از  ۵۰۰مجرم در طرح
رعد پليس پايتخت خبر داد .به گزارش مهر،سردار حسين رحيمي
همچنين ضمن تشريح جزئيات عمليات پليس پيشگيري پايتخت
گفت ۲۰۰ :مخفيگاه سارقان و  ۱۷باند سرقت منهدم شد.وي اظهار
داشت:درادامه سلسله عمليات هاي طرح رعد،از صبح روز شنبه
پنجمين مرحله از طرح رعد با به کارگيري تمامي توان پليس پيشگيري
پايتخت در مجموعه کالنتري هاي تهران بزرگ،به اجرا درآمد که
طي آن  ۲۰۰مخفيگاه سارقان و متهمان با هماهنگي مقام قضائي
منهدم و  ۱۷باند سرقت لوازم داخلي خودرو،اماکن خصوصي ،منزل
و قاچاق کاال متالشي شد.وي،با اشاره به کشف ۷۰دستگاه خودرو
در اين طرح،افزود:کشف  ۳۵موتورسيکلت و دوچرخه مسروقه سالح
گرم که سارقان از آن براي سرقت هاي خود استفاده مي کردند،نيز از
جمله دستاوردهاي اين طرح است.وي درمجموع به دستاورد پنجمين
مرحله از طرح رعد اشاره کرد و عنوان داشت:دراين عمليات با تالش
همکارانم در پليس پيشگيري پايتخـت ۳۰۱ ،سارق و ۲۱۰خرده
فروش مواد مخدر دستگير شدند.رئيس پليس پايتخت،ارزش ريالي
اموال مکشوفه در طرح رعد پنج را  ۷۰ميليارد ريال اعالم کرد و افزود:
ما به شهروندان قول داده ايم با سارقان و مجرمان برخورد مستمر
داشته باشيم و همچنين به مجرمان اعالم مي کنيم که تهران محل
امني براي ارتکاب جرم نيست.

