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قتل مرد تنها در خانه
 شــرق :تحقیقــات کارآگاهان پلیــس درباره
مرگ مردی که در خانه خودش خفه شــده است
آغاز شــد .به گــزارش خبرنگار ما ،ایــن مرد ۵۷
ســاله بهتنهایــی در خانهای که ارثیــه پدریاش
بــود زندگی میکرد تا اینکه توســط فــرد یا افراد
ناشناســی به قتل رســید .مقتول یــک روز قبل از
کشــف جســد در خانه خواهرش میهمان بود .او
بعدازظهر پنجشنبه هفته گذشته خانه خواهرش
را به مقصد منزل خودش ترک کرد ،اما بعد از آن
دیگر خبری از او نبود تا اینکه ظهر روز بعد خواهر
او که نگران شــده بود از برادر دیگرش خواســت
به خانه پدریشــان برود و اوضاع را بررسی کند.
برادر کوچکتر بعد از حاضرشدن در محل چندبار
زنگ زد ،اما کســی در را باز نکرد ،به همین دلیل با
کلیدی که در اختیار داشت وارد خانه شد و جنازه
برادرش را در رختخواب دید .او ســپس پلیس را
باخبر کرد .درحالحاضر تحقیقات برای شناسایی
قاتل ادامه دارد.

تحقیق درباره سقوط مرگبار
دختر خردسال
 شــرق :دختری  ۱٫۵ســاله بــر اثر ســقوط از
بالکن خانه خالــهاش ،واقع در طبقه ســوم یک
ســاختمان جــان باخت .پدر این دختــر به زیارت
کربال رفته اســت و مادر او کــه در خانه تنها بود
همراه دختــرش به خانه خواهر خــود رفت ،اما
در آنجا دختربچــه ناگهان از بالکن ســقوط کرد
و جــان باخت .شــوهرخاله این دختــر در جریان
تحقیقات گفت» :من برای سیگارکشیدن به بالکن
رفتــم .فرزند خودم هم آمد که او را نشــاندم .در
یک لحظه بچهام نزدیک بود ســقوط کند که او را
گرفتم .در همین هنگام خواهرزاده همســرم هم
بــه بالکن آمد ،اما نتوانســتم جلــوی او را بگیرم
و دختربچــه ســقوط کــرد« .بنا بر ایــن گزارش،
تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

درخواست کمک زنی که در نوجوانی
شوهر صیغهای خود را کشت
شرق :دیوان عالی کشور حکم دختری را که در نوجوانی
مــردی را به دلیل آزارواذیت به قتل رســانده بود ،مورد
تأیید قرار داد و حاال این دختر چشم به یاری مردم دارد تا
پس از  ۹سال بتواند از زندان آزاد شود.
به گزارش خبرنگار ما ،عشــرت که در  ۱۷سالگی به
جرم قتل بازداشــت شــد ،در اعترافاتش گفت مقتول را
کشــته چون او را به مردان افغانســتانی اجاره میداده
است .عشــرت زمانی بازداشت شد که پلیس جسد مرد
جوانی را که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود ،پیدا کرد.
بررسیهای مأموران نشان داد مقتول موادفروشی بوده
کــه از مدتی قبل با دختر جوانی به نام عشــرت زندگی
میکرده است؛ از آنجایی که همزمان با مرگ مرد جوان
عشرت هم گم شده بود ،پلیس نسبت به او ظنین شد و
در نهایت او را بازداشت کرد.
دختر نوجوان از همان ابتدا اتهام قتل را قبول کرد و
گفت چون مرد جوان از او سوءاســتفاده میکرد ،او را به
قتل رسانده؛ چراکه او را مردی فاسد میدانسته است.
با تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه کیفری
اســتان تهران ،شعبه  ۷۱وقت رسیدگی به پرونده را آغاز
کرد .بعد از اینکه گفتههای اولیای دم مبنی بر درخواست
قصاص مطرح شــد ،عشــرت پای میــز محاکمه رفت.
زندگی دردناک این دختر نوجوان بهشــدت حاضران در
جلســه دادگاه را تحت تأثیر قرار داد .عشرت اتهام قتل
را قبول کرد و گفت :چند ماه قبل از این ماجرا ،از شــهرم
فرار کردم و به تهران آمدم .وضعیت زندگی من بســیار
بد بود و درواقع شــکنجه میشــدم ،به همین دلیل هم
قیــد همهچیز را زدم و به تهران آمــدم .در پارک زندگی

میکــردم ،شــبها در توالتهای شــهر میخوابیدم و
وضعیت خوبی نداشتم تا اینکه با مقتول آشنا شدم .بعد
از هفتهها بیکسی و گرســنگی او مثل یک سرپناه برای
من بود و گفت که حاضر اســت من را به خانهاش ببرد.
من هفتهها بود حتی سرم را روی بالش نگذاشته بودم و
روی زمین میخوابیدم؛ بدون اینکه بدانم کیست ،بهدلیل
وضعیتی که داشــتم به او اعتماد کردم .بعد از مدتها
اولینبار بود که وارد خانهای میشدم ،من فکر میکردم
کابوســی که از کودکی همراهم بود تمام شده است .به
این مرد دل بســتم و با او زندگی میکردم .کارهای خانه
را انجام میدادم و هر کاری که میخواســت میکردم؛
برایم مهم نبود موادفروش اســت ،همین که سرپناهی
داشــتم برایم کافی بود تا اینکه بعد از شــش ماه به من
گفت حاال وقت آن اســت که خــودت کار کنی؛ او از من
میخواســت که با کســانی که برای خرید مواد میآیند،
رابطه داشته باشم .من قبول نکردم به او گفتم من فقط
بــا تو زندگی میکنم و تن به این کار نمیدهم ،اما او مرا
وادار میکرد که با مردان افغانستانی رابطه داشته باشم.
ایــن کار وضعیــت روحی من را بهشــدت بههم ریخته
بود .او با من کاســبی میکرد و از هر مرد  ۴۰هزار تومان
میگرفت و میگفت در قبال آن به من غذا و جای خواب
میدهد .من در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته بودم،
این کابوس را همیشــه با خودم همراه داشتم؛ چهار ماه
تحمل کردم اما دیگر نتوانستم .از نظر من او مرد فاسدی
بود به همین دلیل یک شــب که خــواب بود ،با ضربات
چاقو او را زدم و زمانی که بیدار شد دوباره دو ضربه زدم
و بعد هم فرار کردم.

اجاره خودروهای خارجی
با پالک جعلی
 فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان از انهدام
بانــدی که خودروهای خارجــی را از منطقه آزاد
جنوب کشــور قاچاق کرده و با نصب پالک جعلی
آنهــا را اجاره میدادند ،خبــر داد و گفت :تاکنون
هشــت دســتگاه از این خودروها شناســایی شده
است .ســردار »مهدی معصومبیگی« اظهار کرد:
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان نجفآباد در
پی کســب خبری مبنیبر اینکه افــرادی اقدام به
اجاره خودروهــای گرانقیمت خارجــی با پالک
گذرموقــت میکننــد ،تحقیقات دراینبــاره را به
صورت ویژه آغاز کردند .فرمانده انتظامی اســتان
اصفهان افزود :در تحقیقات انجامشــده مشخص
شــد اعضای این بانــد خودروهــای گرانقیمت
خارجــی را در یکی از مناطق آزاد جنوب کشــور
اجــاره کرده و پــس از انتقال به اســتان اصفهان
و نصب پالکهــای گذرموقت جعلــی آنها را به
افراد مختلف اجاره میدادند .این مقام انتظامی
اســتان اصفهان با بیان اینکه خــروج غیرقانونی
خودروهای خارجی از مناطــق آزاد و انتقال آنها
به اســتانهای دیگر قاچاق محســوب میشــود،
افــزود :در بررســیهای صورتگرفته مشــخص
شــد چکهایی که متهمان برای اجاره خودروها
پرداخت میکردند بالمحل بــوده و تاکنون چهار
نفر از صاحبان این خودروها نیز بهعنوان شــاکی
پرونــده به پلیــس آگاهــی نجفآبــاد مراجعه
کردهاند .ســردار معصومبیگی خاطرنشان کرد :با
تالش کارآگاهان پلیس آگاهی ســه نفر از اعضای
ایــن باند دســتگیر و هشــت دســتگاه خودروی
گرانقیمــت خارجی بــا پالک جعلــی به ارزش
 ۶۰میلیــارد ریال نیز که بهعنوان اجاره در دســت
افراد مختلف بود ،شناسایی شده است .وی ادامه
داد :در ایــن پرونده با نوع جدیدی از کالهبرداری،
قاچاق و همچنین جعل پالک مواجه هســتیم که
در هرکدام از این جرائم عدهای نقش داشتهاند.

رﺧﺪاد

اعتراف سارق
باتری دکلهای موبایل

تشخیص مهدورالدمبودن به پرداخت دیه و شش سال
حبــس محکوم کردند .این حکم در دیوان عالی کشــور
تأیید و حکم شــش ســال حبس او نیز اجرا شد .در این
مدت برادرش که سعی میکرد به او کمک کند با زنی که
خود را فردی خیر معرفی میکرد ،آشنا شد .این زن ادعا
کرده بود حاضر است یک میلیارد تومان بدهد تا عشرت
آزاد شود .او از برادر عشرت درخواست  ۴۰میلیون تومان
کرده بود تا بتواند مشــکالتش را حل کند و سپس همه
دیه عشرت را بپردازد .به گفته برادر عشرت ،این زن ادعا
کرده بود مشــکلی پیش آمده است و برای اینکه بتواند
پولش را از فردی بگیرد و کل دیه عشرت را بپردازد ،باید
 ۴۰میلیون تومان بدهد و بعد پول را برداشت کند ،برادر
عشــرت نیز مبلغ را با قرضگرفتن از دوستش پرداخت
کــرده بود ،اما بعد متوجه شــد ســرش کاله رفته و زن
اصال خیر نبوده است؛ بهاینترتیب برادر عشرت نیز همه
داراییاش را از دســت داد .حاال عشــرت که در سن ۲۷
سالگی است ،از مردم درخواست کرده تا به او کمک کنند
تا بتواند از زندان بیرون بیاید .او به خبرنگار ما گفت :من
در آستانه ۳۰سالگی هستم و در همه این مدت حتی یک
روز نبوده که بتوانم بخندم .زندگی من در کابوس تجاوز
و زندان گذشــت .کمکم کنید تا بتوانــم زندگی دوباره را
تجربه کنم.
شــهروندانی که قصد کمک به این زن زندانی را
دارند میتوانند کمکهای خود را به شــماره کارت
 ۵۰۲۲۲۹۱۰۶۳۶۴۱۴۷۴بــه نــام گروه یــاران نجات
)شهرزاد همتیپلسنگی ،شــاهد حالجنیشابوری و
افسون علیمرادیان( واریز کنند.

عشــرت در پاسخ به این سؤال قاضی که چرا از خانه
فرار کرده اســت ،گفــت :چند ماه قبل از فــرارم یکی از
برادرانم مــن را در خانه مورد آزارواذیــت قرار داد ،من
فرزند آخر خانواده بودم و برادرانم همگی خیلی بزرگتر
از من بودند .پدرومادرم پیــر بودند ،بعد از اینکه یکی از
برادرانم به من تجاوز کرد من را تهدید کرد که دراینباره
به کســی چیزی نگویم ،من هم چارهای جز فرار نداشتم
چون ممکن بود دوباره تکرار شود .پدرم قبل از اینکه من
از خانــه فرار کنم ،فوت کرد و من یک مادر پیر داشــتم.
بعد از اینکه زندانی شدم متوجه شدم مادرم هم به دلیل
اینکه بیکس شده و کسی به او رسیدگی نمیکند ،تحت
پوشش کمیته امداد قرار گرفته است .این در حالی بود که
یکی از برادران عشرت در دادگاه حضور داشت .او خطاب
به قضات گفت :من در جریان آزاری که بر عشــرت رفته
است ،نبودم .من در شهر دیگری زندگی میکنم و بعد از
اینکه خواهرم دستگیر شد ،فهمیدم که چه اتفاقی افتاده
اســت و پیگیر پرونده او شدم .عشرت زمانی به دنیا آمد
که سنوسالی از پدرومادرم گذشته بود و متأسفانه ما هم
نتوانستم آنطور که باید از خواهرمان مراقبت کنیم .بعد
از فرارش برادران دیگرم او را طرد کردند ،اما من همیشه
دنبــال او بودم .بعد از پایان جلســه رســیدگی قضات،
با توجه به وضعیتی که زندگی عشــرت داشت و اینکه
شــوهر صیغهایاش او را مورد سوءاستفاده قرار میداد
و عشرت نیز با اعتقاد به مهدورالدمبودن او را کشته بود،
در نهایت هیئت قضات از او خواســتند قسم بخورد که
واقعیت را گفته است؛ بعد از قسمخوردن عشرت قضات
وارد شور شدند و او را به اتهام قتل شبهعمد و اشتباه در
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شــرق :سه دختر ۱۸ساله که پس از طرح رفاقت با صاحب خودروهای لوکس
اقدام به ســرقت خودروها میکردند ،دســتگیر شــدند .مأموران کالنتری ۱۵۸
کیانشــهر در حال گشــتزنی در محدوده خیابان صالحی بودند که با مشاهده
خودروی کیا اوپتیمای سفیدرنگی که در کنار خیابان پارک کرده شده بود به آن
مشکوک شدند و با اســتعالم شماره پالک آن به سرقتیبودن خودرو پی بردند.
پــس از آن صاحب خودرو به کالنتری دعوت شــد .او درباره ماجرای ســرقت
خودروی خود گفت :هفته گذشــته در خیابان شریعتی سه دختر جوان را سوار
خــودروام کردم ،بعد از طی مســافتی آنها با من طرح رفاقــت ریختند .آنقدر
نقششــان را خوب بازی کردند که اطمینانم به آنها جلب شــد .پس از مدتی
خودرو را در کنار خیابان پارک کردم تا برای خرید نوشــیدنی به داخل مغازهای
بــروم .بهخاطر اطمینانی که به دخترها پیدا کــرده بودم کلید را با خودم نبردم
و روی ماشــین گذاشــتم اما همین که وارد مغازه شــدم ،یکی از دخترها پشت

دستگیری سارقان  ۵۱خانه
 فرمانده نیروی انتظامی غرب اســتان تهران از
دستگیری ســارقان منازل در شهرستان بهارستان
خبر داد .سردار محســن خانچرلی اظهار کرد :در
پی وقوع ســرقت از برخی از منازل در شهرســتان
بهارستان و اعالم گزارشهای مختلف ،پیگیریهای
پلیس به منظور بررســی و کشف سرقت آغاز شد.
وی ادامــه داد :در این راســتا اکیپهای ویژهای از
مأمــوران دایره مبارزه با ســرقت پلیــس آگاهی
رســیدگی به موضوع را در دســتور کار قرار دادند.
فرمانده نیروی انتظامی غرب اســتان تهران ادامه
داد :کار اطالعاتــی پلیس در ایــن زمینه چند روز
ادامه داشت که مأموران پلیس آگاهی با استفاده
از شــگردهای خاص پلیسی سرنخهایی از سارقان
حرفهای این سرقتها به دست آوردند .خانچرلی
افــزود :در این راســتا و با چنــد روز کار اطالعاتی
مخفیگاه متهمان شناسایی شد که طی هماهنگی
با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر
شــدند .به گفته خانچرلی ،در ایــن رابطه دو نفر
دستگیر شدند که در بازجوییهای بهعملآمده از
متهمان آنان به  ۵۱فقره سرقت از منازل شهرستان
بهارستان اعتراف کردند.
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فرمان نشســت و متواری شدند .در بازرســی از داخل خودروی اوپتیما مدارک
یک دســتگاه خودروی توســان نیز کشــف و پس از تماس با صاحب خودروی
توســان مشخص شــد این خودرو نیز هفته گذشته از ســوی سه دختر جوان با
همان شــگرد و شیوه سرقت خودروی اوپتیما ،دزدیده شــده است .مأموران با
تحتنظرگرفتن محل کشــف خودروی سرقتی متوجه شدند این اتومبیل مقابل
خانه یکی از ســارقان پارک شده اســت .بهاینترتیب با هماهنگی قضایی دختر
جوان دستگیر شد و در جریان بازجوییها اعتراف کرد با همدستی دو دوستش
نقشه سرقت خودروها را کشیده است .دختر جوان در ادامه اعترافاتش گفت:
ما فقط برای دوردورهای شــبانه خودروها را ســرقت کردیم و قصد داشــتیم
هر کدام یک خودروی مدلباال داشته باشیم .سرهنگ موسویفر ،رئیس کالنتری
کیانشــهر ،درباره این پرونده گفت :خودروی ســرقتی دیگری نیــز از مخفیگاه
سارقان کشف و پرونده برای بررسی بیشتر به مراجع قضائی ارسال شد.

ﺳﺮﻗﺖ ﺳﺮﯾﺎﻟﻰ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﭽﺮﮐﺮدن ﺧﻮدرو
شرق :اعضای باندی که با پنچرکردن خودروی مشتریان
بانکها از آنهــا زورگیری میکردند ،بعد از دســتگیری
بــه  ۴۴فقره دزدی اعتراف کردند .یکــی از مالباختگان
چندی پیش بعد از تشــکیل پرونده در زمینه سرقت ،به
پلیس آگاهی مشــهد رفت و در شــکایتی گفت :من از
بانک مبلغی پول نقد گرفتم و وقتی بیرون آمدم ،سوار بر
خودرو به سمت مقصدم راه افتادم .هنوز مسافت زیادی
را طی نکرده بودم که احساس کردم ماشین ایرادی دارد.
به همین دلیل کنار خیابان پارک کردم؛ وقتی پیاده شدم
دیدم یکی از الســتیکها پنچر شده اســت .درحالیکه
اصال فکر نمیکردم اتفاق مشــکوکی رخ داده است ،در
همان شرایط که کیف حاوی پولها ،داخل خودرو و روی

صندلی عقب بود ،مشــغول پنچرگیری شدم اما ناگهان
سه مرد که سوار موتورســیکلت بودند ،بهطرفم یورش
آوردند و با چاقو و قمه مرا تهدید کردند .بهشدت ترسیده
بودم و جانم را در خطــر میدیدم ،به همین دلیل هیچ
مقاومتــی نکردم و آن افراد بعد از ســرقت کیف حاوی
پول بهسرعت سوار موتور شدند و فرار کردند .این اتفاق
بهحدی سریع رخ داد که من کامال شوکه بودم و لحظاتی
طول کشید تا متوجه شوم دقیقا چه اتفاقی افتاده است.
بعد از آن وقتی توانستم به خودم مسلط شوم ،با پلیس
 ۱۱۰تماس گرفتم و موضوع را اطالع دادم .کارآگاهان با
توجه به نوع ســرقت و اینکه دزدان از شــیوهای قدیمی
و تکراری اســتفاده کرده بودند ،مطمئن شــدند یکی از

اعضــای باند طعمه خــود را از داخل بانک شناســایی
کرده و تحت نظر قرار داده است .به همین دلیل بررسی
دوربینهای مداربسته بانک در دستور کار قرار گرفت .در
شرایطی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت ،شکایت
مشــابه دیگری مطرح شــد و پس از آن چند مالباخته
دیگــر نیز با مراجعه به پلیس آگاهی حرفهایی شــبیه
به شــاکی اول را به زبــان آوردند .همگــی آنها بعد از
پنچرشدن خودرویشــان از سوی سه مرد چاقو بهدست
مورد حمله و زورگیری قرار گرفته بودند .همه شــواهد
نشــان میداد اعضای باندی دســت به این سرقتهای
ســریالی میزننــد .به همیــن دلیل دامنه تجســسها
گســتردهتر شــد تا اینکه باالخره با کمــک دوربینهای

ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
شرق :مردی که متهم است مستأجر خود را به قتل رسانده
بعد از اینکه توانســت رضایت اولیــای دم را جلب کند،
دیروز بهدلیل جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت.
به گزارش خبرنگار ما ،متهم که جواد نام دارد سال  ۹۳در
پی درگیری با مســتأجر افغان خود او را با ضربه چاقو به
قتل رســاند .این مرد بعد از دستگیری به قتل اعتراف کرد
و روانه زندان شــد اما درحالیکه پرونده همچنان مراحل
مقدماتــی را طی میکرد ،متهم توانســت با پرداخت ۲۰
میلیون تومان ،رضایت اولیای دم مقتول را جلب کند .اما
او دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای
میز محاکمه رفت .نماینده دادستان در ابتدای این جلسه
بــا محرزخواندن جرم متهم خواســتار مجازات او شــد.

سپس جواد در جایگاه قرار گرفت و گفت :مقتول مستأجر
من بود اما نه کرایه مــیداد و نه تخلیه میکرد .بارها به
او اخطــار داده بودم اما هیچ اعتنایی نمیکرد .روز حادثه
ســراغش رفتم تا با او اتمام حجت کنم اما گفتوگوی ما
به مشــاجره تبدیل شد و من قصد قتل نداشتم ،نتوانستم
خودم را کنترل کنم و با چاقو ضربهای به او زدم .از کاری
که کردهام پشیمان هستم .نمیخواستم او بمیرد .هدفم
این بود که خانهام را پس بگیرم .حاال هم ســه سال است
که در زندان هستم و شرایط سختی را تحمل میکنم .به
همین دلیل از قضات خواهش میکنم من را ببخشــند«.
بنا بر این گزارش ،بعد از اتمام جلسه دادگاه هیئت قضات
برای صدور رأی وارد شور شدند.

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
تماشایفوتبال تنهادلیلقتلهمسروپسر۱۰ساله
 جروبحث دربــاره تعویض کانال تلویزیونی باعث
شد مرد آمریکایی همســر و پسر ۱۰ساله او را به قتل
برســاند» .جانســون« که متهم به قتل نامزد و پســر
۱۰ســالهاش اســت ،در اظهاراتش بیان کرد پیش از
قتــل در حین مســابقه فوتبال با همســرش بحث و
جدل میکرد .او در واقع تماشای بازی فوتبال را دلیل
قتل همسر و پســر ۱۰ســالهاش عنوان کرد .این مرد
۴۲ساله مدعی شد همسرش حین عوضکردن کانال
تلویزیون به او حملهور شد و سپس همراه پسرش به
اتاق خواب رفت و در آنجا مجددا او را سرزنش کرد.
باالگرفتــن جروبحث درباره تعویض کانال تلویزیونی
باعث ایجاد درگیری بین این دو نفر شد و »جانسون« با
شلیک گلوله زن را به قتل رساند .پسر ۱۰ساله این زن
که شــاهد ماجرا بود وارد اتاق شد که لحظاتی بعد با
شلیک گلوله ناپدریاش به قتل رسید .این مرد با اتهام

قتل درجه اول و درجه دوم روبهرو است.
قاتل زنجیرهای
همسر و دختر ناتنیاش را هم کشت
 قاتل زنجیرهای که ســابقه هشــت بار دستگیری
به اتهام قتل را داشــت ،همســر و دختر ناتنیاش را
هم کشــت .طبق بیانات پلیس پنســیلوانیا» ،رجیس
آندرو بران« که اکنون به جرم کشــتن همسر و دختر
ناتنیاش در زندان به سر میبرد ،احتماال هفت مورد
قتل دیگر انجام داده اســت و از هشــت قتل خانگی
دیگر خبــر دارد .پلیس قتل یک مرد ۴۵ســاله را به
دســت »بران« تأیید کرده است ،اما »بران« تأکید دارد
که آن مرد شــاهد ســرقت »بران« بود و به این دلیل
او را کشــت .طبق نظر پلیس ،قتلهــای »بران« بین
سالهای  ۱۹۸۶تا  ۲۰۱۶اتفاق افتاده است .او تاکنون
هشت بار دستگیر یا متهم شده یا مظنون پرونده قتل
بوده است.
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بانکی و ســرنخهای بهدســتآمده یکی از اعضای باند
شناســایی و در ادامه هویت دو متهم دیگر نیز فاش شد
و هر ســه نفر دستگیر شدند .متهمان ابتدا قصد داشتند
بگویند از دزدیها بیخبرند ،اما وقتی با مدارک پلیســی
مواجه شــدند لب به اعتراف گشودند و گفتند تاکنون از
 ۴۴نفــر دزدی کردهاند .یکی از آنها در اعترافاتش گفت:
ما داخل شــعب بانکی پرسه میزدیم و مشتریانی را که
پول نقد میگرفتند ،شناســایی و سپس خودروی آنها را
پنچر میکردیم .طعمهمان بعد از طی مسافتی مجبور به
توقف میشد سپس ما منتظر میماندیم تا خیابان خلوت
شــود .در ادامه وقتی فرصت مناســب بود ،به او حمله
میکردیم و با تهدید دست به دزدی میزدیم«.

 ســارق باتری دکلهــای موبایل بــه  ۱۱۲فقره
ســرقت اعتراف کرد .ســرهنگ »علــی صادقی«،
فرمانــده انتظامــی شهرســتان »تیــران و کرون«،
اظهــار کــرد :در پی وقــوع چندین مورد ســرقت
باتری دکلهــای موبایــل در شهرســتان »تیران و
کرون« ،بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور
کار مأموران پلیــس آگاهی قرار گرفــت .این مقام
انتظامی بیان کرد :مأموران پس از انجام یکســری
کارهای تخصصی موفق شــدند سارق را شناسایی
و پس از هماهنگی قضائی دســتگیر کنند .سرهنگ
صادقی اضافه کرد :فرد دستگیرشــده به  ۱۱۲فقره
سرقت باتری دکلهای موبایل در شهرستان تیران و
کرون اعتراف کرد .فرمانده انتظامی شهرستان تیران
و کرون با اشــاره به اینکه ارزش اموال سرقتشده
توســط کارشناســان یکمیلیاردو  ۵۰۰میلیون ریال
اعالم شــده اســت ،خاطرنشــان کرد :متهم برای
اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

سارق محتویات خودرو
به دام افتاد
 با دســتگیری ســارق حرفــهای و ســابقهدار
محتویات خودرو  ۲۳فقره ســرقت کشــف شــد.
سرهنگ »علی ابراهیمی« جانشین انتظامی استان
آذربایجانغربی در تشریح جزئیات این خبر گفت :در
پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات
خودرو در »سلماس« ،به دلیل حساسیت موضوع
شناسایی و دستگیری ســارق یا سارقان در دستور
کار مأموران قرار گرفت .وی در ادامه با بیان اینکه
مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی ،موفق شــدند
ســارق را شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه
دستگیر کنند ،افزود :در استعالمهای صورتگرفته
مشخص شد متهم از سارقان حرفهای و سابقهدار
اســت .این مقام انتظامی با اشــاره بــه اینکه اکثر
صحنههای سرقت توســط دوربینهای مداربسته
ضبط شــده و مالباختگان نیز شناســایی شدهاند،
تصریــح کرد :متهــم در بازجوییهای پلیســی به
 ۲۳فقره ســرقت محتویات خــودرو اعتراف کرد.
ســرهنگ »علی ابراهیمی« یادآور شد :در بازرسی
انجامشــده از مخفیــگاه متهم ،تعــداد زیادی از
اموال مسروقه کشف و تمامی آنها به مالباختگان
تحویل داده شد.

 ۵کشته و  ۴مصدوم به دلیل ریزش
دیوار بیمارستانی در تهران
 مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اســتان تهران
از ریــزش دیوار بیمارســتانی در حال ســاخت در
کهریزک خبــر داد و گفت :تاکنون پنــج نفر بر اثر
ایــن حادثه جان خــود را از دســت داده و چهار
نفر مصدوم شــدهاند .حســین کتابدار مدیرعامل
جمعیت هاللاحمر اســتان تهــران در گفتوگو
بــا فــارس ،در ارتبــاط بــا جزئیات ریــزش دیوار
بیمارســتانی در تهران گفت :این حادثه ســاعت
 ۱۰:۴۵دیروز در بیمارســتانی در حال ســاخت در
کهریزک به وقوع پیوســت که آواربــرداری آن تا
ساعت  ۱۶:۱۰ادامه داشــت .وی افزود :بر اثر این
حادثه و ریزش آوار پنج نفر جان خود را از دســت
داده و چهار نفر مصدوم شــدهاند که حال یکی از
مصدومان وخیم است.
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شماره مجوز۱۳۹۷ -۳۶۵۰:
شــرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شــازند در نظر دارد کاالی موضوع بند »یک« آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تامین کننده /تولیدکننده واجد شــرایط
خریداری و تامین نماید.
 (۱موضوع مناقصه
الف)شرح مختصر کاال
{¦Ë
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ب) شرایط اولیه متقاضی
 -۱داشتن شخصیت حقوقی ،شماره اقتصادی ،توانایی مالی ،سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.
 -۲داشتن شناسه ملی /کد اقتصادی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
 -۳داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
 -۴توانایی ارائه تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار )در صورت تایید در ارزیابی کیفی مناقصه گران( و همچنین تضمین انجام تعهدات )در صورت برنده شــدن در مناقصه( مطابق آییننامه
تضمین برای معامالت دولتی موضوع تصویبنامه هیات وزیران به شماره  / ۱۲۳۴۰۲ت مورخ .۱۳۹۴/۰۹/۲۲
 -۵داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی ،مطابق با ماد  ۲آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی،
جهت مناقصه مذکور الزامی می باشد.
 -۶ثبت و درج نام شرکت در سامانه  AVLوزارت نفت.
(۲نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار
شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند واقع در استان مرکزی اراک – کیلومتر  ۲۰جاده بروجرد
(۳مهلت و محل دریافت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی
متقاضیانی که دارای شرایط اولیه )بند ب( بوده و آمادگی الزم جهت انجام مناقصه مذکور را دارند می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم )سه روز پس از انتشار آگهی نوبت اول( به مدت
 ۵روز کاری ضمنا ارســال تقاضای شــرکت در مناقصه مورد نظر از طریق نمابر  ۰۸۶-۳۳۶۷۲۰۱۳و  ۰۲۱-۶۱۶۲۳۶۶۰فرمهای استعالم ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی این شرکت به آدرس
 WWW.IKORC.irدریافت و براساس آن مدارک الزمه را تکمیل و صرفا بر روی لوح فشرده ) (CDبه این شرکت تحویل یا ارسال نمایند.
(۴زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی )تکمیل شده توسط متقاضیان(
زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصهگران ۲ ،هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضای شرکت در مناقصه میباشد .ضمنا محل تحویل یا ارسال لوح فشرده ) (CDحاوی فرمها و
مدارک تکمیل شــده ،به نشــانی اراک – کیلومتر  ۲۰جاده بروجرد – سه راهی شازند – شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند -اداره تدارکات و امور کاال – ساختمان ب – طبقه همکف
اتاق  ۱۱۸کد پســتی  – ۳۸۶۷۱-۴۱۱۱۱تلفن ۰۸۶-۳۳۴۹۲۹۷۶ :می باشــد .بدیهی است به مدارک ارســالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .ضمنا دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و
مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمیکند .الزم به ذکر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوی اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت یک ماه نسبت به اعالم اسامی
واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه :مناقصه گران نخســت با مراجعه به ســایت این شــرکت )همزمان با انتشار آگهی نوبت دوم( می بایســت  ۲برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه،
صرفا بر روی لوح فشرده ) (CDدرج و در موعد مقرر به آدرس این شرکت ارسال یا تحویل نمایند ،این شرکت نیز پس از ارزیابی کیفی متقاضیان ،از شرکتهایی که حداقل امتیاز قابل قبول
را کسب نموده باشند ،جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
آدرس اینترنتیWWW.IKORC.ir :
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