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دادگاه مرد درفشبهدست برگزار شد
 جلسه دادگاه مردي ۴۱ساله که به وسیله درفش
ایجــاد رعب و وحشــت و جرح عمــدي در بین زنان
تهراني ميکرد ،در دادگاه انقالب برگزار شد .به گزارش
فارس ،جلســه دادگاه رســیدگي به پرونده متهم به
فسادفياالرض صبح دیروز به ریاست قاضي مقیسه
در شعبه  ۲۸دادگاه انقالب برگزار شد .قاضي مقیسه
با بیان این مطلب گفت :متهم ۴۱ساله متأهل و ساکن
تهران از طریق ایراد جرح عمدي تعداد بیش از  ۶۰نفر
از بانوان تهراني در نقاط مختلف شهر تهران با سالح
ســرد ،ایجاد رعب و وحشــت ميکرده است .قاضي
مقیســه افزود :با شــکایت  ۶۰نفر از شکات ،رسیدگي
به این پرونده به صورت علني در حال رسیدگي است
و پس از رســیدگي رأي نهایي در مهلت مقرر قانوني
صادر خواهد شد .سردار علیرضا لطفي ،رئیس پلیس
آگاهي تهران بزرگ ،در دوم آبان ســال گذشــته اعالم
کرده بود :در پــي چندین فقره جرح بانوان در مناطق
مختلف شهر تهران به دست راننده موتورسیکلت با
استفاده از یک جســم تیز ،اقدامات ویژه پلیسي براي
دســتگیري این متهم در اداره  ۱۶پلیس آگاهي تهران
بزرگ آغاز شــد .او افزود :بــا اقدامات فني کارآگاهان،
ســرانجام این شــخص شناســایي و در یک عملیات
غافلگیرانــه در مخفیگاهــش در منطقه خانيآبادنو
تهران ،در ســاعت  ۲۳روز سهشــنبه ،یکم آبان سال
گذشته ،دســتگیر شد .متهم در همان تحقیقات اولیه
صراحتا به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

هشدار پلیس فتا
درباره جمعآوري »فطریه«
 رئیس اداره پیشگیري مرکز تشخیص و پیشگیري
از جرائــم ســایبري پلیــس فتــای ناجا با اشــاره به
جمعآوري فطریه در ســالهاي اخیر از طریق فضاي
مجازي گفت :متأسفانه فضاي مجازي شگردي جدید
براي مجرمان اســت که از هر فرصتي سوءاســتفاده
ميکنند .ســرهنگ مهدي شکیب با اشاره به روزهاي
پایاني ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید سعید فطر
و آرزوي قبولــي طاعات و عبــادات هموطنان اظهار
کرد :متأسفانه در برخي مواقع شاهد هستیم مجرمان
سایبري با شگردي جدید اقدام به جمعآوري فطریه،
نذورات و کمکهاي مردمي ميکنند و شــهروندان را
از ایــن طریق به دام مياندازند .او ادامه داد :برخي از
افراد سودجو با سوءاســتفاده از حسن نیت و اعتماد
کاربران اقدام به برپایي ســایتها ،کانالها ،گروهها و
اپلیکیشن مؤسســات جعلي و غیرمجاز کردهاند و با
انجام تبلیغات گســترده در فضاي مجــازي و بهویژه
شــبکههاي اجتماعي اقــدام به دریافــت وجوهات
مردمي ميکنند که پشــت پرده این جمعآوري دروغ
بــوده و بههیچعنوان به دســت نیازمنــدان واقعي
نميرســد و در برخي مواقع شهروندان به درگاههاي
فیشــینگ بانکي هدایت ميشــوند و اطالعات بانکي
آنها به ســرقت ميرود .رئیس اداره پیشــگیري مرکز
تشخیص و پیشــگیري از جرائم سایبري پلیس فتای
ناجا یادآور شد :گاهي اوقات این افراد ادعا ميکنند که
این تبلیغات از سوي مؤسسات و ارگانهاي مربوطه و
خیریه در فضاي مجازي منتشــر شده و سعي دارند با
این جمالت اعتماد قربانیان را جلب کنند .این در حالي
است که آنها هیچگونه نقشي در این تبلیغات نداشته
و بههیچعنوان با این افراد همکاري ندارند .ســرهنگ
شــکیب ادامه داد :در برخي موارد نیز این تبلیغات از
سوي افراد و چهرههاي مشــهور و سرشناس بهویژه
در شبکههاي اجتماعي منتشــر ميشود؛ بدون آنکه
آنها اطالع دقیقي از موضوع داشــته باشند .این مقام
انتظامي با تأکید بر اینکه بیشــتر این تبلیغات جعلي
است ،گفت :اینگونه سایتها ،کانالها و گروهها تنها
به دنبال ســرقت وجوه پرداختي یا ســرقت اطالعات
بانکي کاربران هســتند .سرهنگ شــکیب با اشاره به
جرائــم صورتگرفته در ســالهاي قبــل و همچنین
رویدادها و موضوعات مشــابه افزود :افراد ســودجو
با اســتفاده از جمالتي ماننــد دریافت فطریه یا کفاره
روزه براي کمک به ســیلزدگان یا افراد آســیبدیده
در حادثه زلزله ،اعتمــاد کاربران را جلب ميکنند .او
خطاب به هموطنان تأکید کرد :اگر قصد دارید فطریه
یا کفاره روزه خود را از طریق فضاي مجازي پرداخت
کنید ،ميتوانید آن را از طریق شــرکتها و مؤسسات
مجاز و شناختهشــده در کشور که از سوی رسانههاي
جمعي )رادیو ،تلویزیون و (...اقدام به اعالم شــماره
حسابهاي رســمي ميکنند ،پرداخت کنید و از واریز
فطریــه یا کفــاره روزه خود به حســابهاي نامعتبر
و شــخصي افراد خودداري کنید .این مقام مســئول
طراحي ســایتها ،کانالها و اپلیکیشنهاي جعلي و
منســوب به نهادهاي دولتي و مسئول در این زمینه را
مهمترین شگرد مجرمانه دانست و گفت :ازآنجایيکه
بیشــتر هموطنــان از تلفنهاي همراه و شــبکههاي
اجتماعي اســتفاده ميکننــد؛ بنابراین امکان طراحي
اپلیکیشــنها و همچنین کانالها و صفحات جعلي
بیش از ســایر شــگردهاي مجرمانه متصور اســت.
سرهنگ شــکیب از احتمال برپایي سایتهاي جعلي
در این ایام خبر داد و گفت :مهمترین هدف سایتهاي
جعلي سرقت اطالعات مهم بانکي کاربران از طریق
درگاههاي جعلــي بانکي اســت؛ بنابراین هموطنان
باید مراقب این ســایتها و درگاههاي جعلي بانکي
باشند و اطالعات بانکي خود را در سایتهاي نامعتبر
وارد نکننــد .او تأکید کــرد :درگاههاي جعلي بانکي و
درگاههــاي اصلي در ظاهر تفاوتي با یکدیگر ندارند و
کامال شبیه به هم هستند؛ بنابراین کاربران دقت داشته
باشند تا در دام سایتهاي جعلي موسوم به فیشینگ
گرفتار نشــوند و هنگام پرداخت ،مــوارد ایمني مانند
آدرس سایت و وجود گواهینامه  sslرا نادیده نگیرند.
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شکنجه دختر نوجوان توسط پدر
شــرق :پرونده اتهامي مردي که دختــرش را از کودکي
شــکنجه ميکرد ،با شکایت مادر این دختر و خود او به
جریــان افتاد .به گزارش خبرنگار مــا ،زني دو ماه قبل با
مراجعه به دادسرا از شــوهرش شکایت کرد و گفت او
چندین سال است که فرزندشان را شکنجه ميکند اما او
بهتازگي متوجه ماجرا شده است.
این زن گفت :چند ســال قبل ازدواج کردم و با اینکه
با شوهرم اختالفاتي داشــتم اما به خاطر بچهها با هم
زندگــي ميکردیم و من خیلي گذشــت ميکردم .ظاهر
زندگــي خیلي آرام بود تــا اینکه یک روز بعــد از اینکه
میهمانها رفتند من زود خوابم برد .نیمهشــب پســرم
براي رفتن به دستشــویي بیدار شــد و من هم با صداي
پسرم بیدار شدم .متوجه شــدم شوهرم نیست .از پسرم
پرسیدم پدرت کجاســت ،گفت به اتاق سارا رفت .وقتي
وارد اتــاق دخترم شــدم ،دیدم شــوهرم او را شــکنجه
ميکند .ایــن موضوع من را خیلــي ناراحت کرد همان
زمان با شوهرم درگیري سختي داشتم و بعد هم او را از
خانه بیرون کردم .این زن گفت :صبح که شــد بچهها را
برداشتم و وسایلم را جمع کردم و به خانه مادرم رفتم.
بعد هم تصمیم گرفتم از شــوهرم شکایت کنم .از وقتي

کــه من از خانه بیرون آمدم تا زماني که شــکایت کردم،
شوهرم بارها از من خواست این کار را نکنم و از دخترم
عذرخواهي کرد.
این دختر نیز گفتههــاي مادرش را تأیید کرد و گفت:
از وقتي که هشتساله بودم پدرم من را اذیت و شکنجه
ميکرد .او خیلي بدرفتار بود و من همیشــه بابت کاري
که ميکرد ،ناراحت بــودم اما از ترس اینکه مبادا مادرم
متوجه شــود و زندگي آنها به هم بخورد ،هیچ وقت به
مادرم چیزي نميگفتم .دختر جوان در پاسخ به این سؤال
که چطور مادرت از موضوع باخبر نميشــد ،گفت :پدرم
وقتي من را شکنجه ميکرد که یا مادرم خواب بود یا در
خانه نبود .من دچار مشــکالت شدیدي بودم و همیشه
به پدرم ميگفتم ایــن کار را نکن اما توجه نميکرد .من
از اینکه پدر و مادرم از هم جدا شوند ،خیلي ميترسیدم
و چیزي نميگفتم تا اینکه مادرم اتفاقي خودش متوجه
شد .با توجه به شکایت مطرحشده پرونده براي رسیدگي
به دادگاه کیفري اســتان تهران فرســتاده شد .مادر این
دختر یک بار دیگر شــکایت خــود را مطرح کرد و گفت:
دخترم بســیار مضطرب بود و همیشــه عصبي برخورد
ميکرد .من نميدانستم علت این همه اضطراب چیست

و فکر ميکردم به دلیل درسخواندن اینطور شده است
تا اینکه متوجه شــدم پــدرش در خفــا و زماني که من
نیستم دخترمان را شکنجه ميکند .وقتي که من موضوع
را فهمیدم به دخترم گفتم چــرا هیچوقت درباره آن به
من چیزي نگفتي .دخترم گفت پدرش او را با تهدید وادار
به ســکوت ميکرده و ميگفته اگر مادرت بفهمد ،بیشتر
اذیتت ميکنم و او را هم طالق ميدهم.
این زن ادامه داد :بعد از این حادثه من ابتدا شــوکه
شده بودم و نميدانستم دقیقا باید چه کنم اما در نهایت
بــه خودم آمدم و تصمیم گرفتم شــکایت کنم .دخترم
اصال وضعیت خوبي ندارد .او نتوانســت دانشگاه برود
و من هم فکر ميکردم او بچه درسخواني نیســت .در
حالي که دخترم به دلیل رفتارهایي که با او ميشد چنین
وضعیتي پیدا کرده بود .شــغل شوهرم آزاد بود و درآمد
خوبي داشت .مدتي قبل از اینکه موضوع را متوجه شوم،
به او گفتم بهتر است خانهمان را بفروشیم و برویم جاي
بهتر خانه بخریم تا بچهها در محیطي بهتر رشــد کنند.
پسرم نوجوان اســت و من نميخواستم که او هم مثل
خواهرش شــود اما بعد متوجه شدم اصال موضوع چیز
دیگري است .هرچند منطقه زندگيمان عوض شد و به

باالي شــهر تهران نقل مکان کردیم امــا زندگي دخترم
تباه شده است و من به عنوان مادرش خودم را سرزنش
ميکنم که چرا زودتر متوجه این موضوع نشدم.
با توجه به این شــکایت ،قضات دختر جوان را براي
بررسي میزان آســیبي که بر او وارد شده بود ،به پزشکي
قانوني انتقال دادند .بعد از بررســي دختر جوان پزشکي
قانوني اعالم کــرد آزار و اذیتي کــه دختر جوان مدعي
است ،آثار جسماني نداشته و او کامال سالم است اما به
نظر ميرســد این دختر دچار مشکالت رواني و استرس
شــدید و بیمارگونه اســت .بعد از اعالم نظریه پزشکي
قانونــي مادر این دختر پرینت پیامکهایــي را به دادگاه
ارائه داد که نشــان مــيداد مرد تلویحا بــه عمل خود
اعتراف کرده است .این مرد بعد از قهر همسرش از خانه
در چندیــن پیامک از او عذرخواهي کرده و نوشــته بود:
خواهش ميکنم شکایت نکنید .این کار آبروي همه ما را
ميبرد .از دخترم عذرخواهي کن .من پدر بدي بودم نباید
اذیتش ميکردم و از کاري که کردهام پشیمان هستم .من
ميدانم کاري که کردم سرنوشت دخترم را عوض کرده
اســت .با توجه به این مدارک ،دادگاه براي احضار پدر و
بازجویي از او دستورات الزم را صادر کرد.

ﻧﺠﺎت از ﭼﻮﺑﻪ دار ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر
شرق :مردي که  ۱۳ســال از عمر خود را در زندان زیر سایه طناب دار گذرانده
بود ،به لطف خیری که پرداخت همه مبلغ مورد نیاز او را تقبل کرد ،به زندگی
بازگشــت .به گزارش خبرنگار ما ،آخرین روزهای هفته گذشته مراحل قانونی
اخذ رضایت از اولیای دم پرونده این متهم که فریبرز نام دارد ،در شهر کرمانشاه
انجام شــد و این مرد که  ۱۳سال گذشته را در زندان و در انتظار اجراي حکم
قصاص گذرانده است ،در ماههای آینده آزاد خواهد شد .در حال حاضر فریبرز
باید از جنبه عمومی جرم محاکمه شود و با توجه به اینکه مدت حبسی که
تحمل کرده از محکومیت قانونی برای جنبه عمومی جرم قتل بیشتر است ،به
نظر میرسد در فاصله کوتاهی از طی مراحل قانونی آزاد شود .پیش از این دو
گزارش درباره این مرد جوان در روزنامه »شرق« چاپ شده بود و مردم نیکوکار
مبلغ موردنظر را تأمین کردند .این گزارشها در شرایطی منتشر شد که فریبرز
از ندامتگاه دیزلآباد کرمانشــاه گواهي حســن اخالق دارد و از سوي زندانیان
محکوم به قصاصــي که پیشتر با کمک مخاطبان روزنامه »شــرق« و گروه
خیریــه »یاران نجات« از قصاص نجات یافتهاند ،به روزنامه »شــرق« معرفي
شده بود .این متهم  ۲۱فروردین  ۱۳۸۵در جریان نزاعي مردی را مجروح کرد
و مرد مجروح با وجود تالش کادر درمانی بیمارستان طالقاني کرمانشاه جان
خود را از دســت داد و فریبرز بهعنوان قاتل بازداشــت شد .او در بازجویيها

شــرق :دو کالهبردار حرفهای که بــه بهانه رمالی و
همچنین تور مسافرتی دست به کالهبرداری اینترنتی
زده بودند ،دســتگیر شدند .در نخستین پرونده فردی
که از طریــق اینســتاگرام اقدام به کالهبــرداری به
بهانه رمالی کرده بود ،ازســوی کارشناسان پلیس فتا
شناسایی و دستگیر شد .سرهنگ علی تقیلو ،فرمانده
انتظامی شهرســتان خدابنده ،در اینباره گفت :درپی
شکایت زنی مبنیبر کالهبرداری با ترفند درج آگهی
فالگیری و رمالی شبکه اجتماعی اینستاگرام ،بررسی
موضوع بهصورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان قرار
گرفت .ســرهنگ علی تقیلو ادامه داد  :پس از اخذا
اظهارات شــاکی معلوم شــد این زن مدتی پیش در
شبکه اجتماعی اینستاگرام با پیرزنی که خود را فالگیر
معرفی میکرد ،آشــنا شد و شــخص فالگیر با دادن
وعدههای پــوچ ،او را فریب داد و با سوءاســتفاده از

شرق :فردی که با سوءاستفاده از اعتماد طعمههای خود
شمش طال و ارز تقلبی به آنها میفروخت ،دستگیر شد.
سرهنگ »محمد نادربیگی« ،رئیس پلیس آگاهی استان
البرز درباره این پرونده توضیح داد :درپي ارســال پرونده
کالهبرداری بــه پایگاه یکم پلیس آگاهي اســتان البرز،
مشــخص شد این جرم در قالب فروش شمش طال و ارز
خارجی با نرخ پایینتر از بازار صورت گرفته است .به این
ترتیب ،پیگیری موضوع در دستور کار پایگاه یکم پلیس
آگاهی اســتان البرز قرار گرفت .او افــزود :در تحقیقات

گفــت» :مقتول پیش از روز حادثه بارها به من فحاشــي کرده بود .روز حادثه
هم مقتول با دوستش سوار بر موتور به من رسید و بدون دلیل فحش ناموسي
داد و ناسزا گفت .ســپس از موتور پیاده شد و از جیبش چاقویي درآورد و آن
را به گردن من چســباند و با دست دیگرش چند مشت به صورتم زد .راه فرار
نداشتم .مقتول از من قويهیکلتر بود و زور بیشتري داشت .من هم چاقویي
در جیب داشتم .آن را درآوردم تا از خودم دفاع کنم .در این گیرودار که تالش

ميکردم خالص شــوم ،مقتول دســتش را باز کرد و چاقو به سمت راست و
سینهاش برخورد کرد و در بیمارستان فوت شد .قصد کشتن او را نداشتم فقط
خواســتم کاري کنم رهایم کند« .دوست مقتول که زمان حادثه همراه او بود
نیز این گفتهها را تأیید کرد و توضیح داد نمیداند چرا مقتول به فریبرز فحاشی
کرد .در نهایت فریبرز به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص شــد و پس از ۱۳
سال انتظار برای اجرای حکم مرگ ،خانواده مقتول با فروتني حاضر شدند در
صورت دریافت مبلــغ  ۱۵۰میلیون تومان از اجراي حکم انصراف دهند .پس
از آن مبلغ  ۹۰میلیون تومان از ســوي دو برادر زنداني تأمین شد و فریبرز براي
رهایــي از چوبه دار به  ۶۰میلیون تومان نیاز داشــت کــه پس از چاپ اولین
گــزارش درباره او مبلغي حدود  ۹میلیونو  ۷۰۰هزار تومان از ســوي خیران
کمک شد و با انتشــار گزارش دوم در اواخر اردیبهشتماه  ۵۰میلیون تومان
باقیمانده بــراي نجات این جوان را یک خیر به حســاب گروه »یاران نجات«
واریز کرد.
در نهایت هفته گذشته یکی از اعضای گروه یاران نجات با حضور در یکی
از دفترخانههای شهر کرمانشــاه مبلغ درخواستی را به اولیای دم پرداخت و
رضایتنامــه قطعی اولیای دم را اخذ کرد تا در اختیار برادر فریبرز قرار گیرد و
مراحل قانونی برای آزادی او انجام شود.

دام ﮐﻼﻫﺒﺮداران اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﺮاى اﻓﺮاد زودﺑﺎور
ســادگی او اقدام به اخاذی کرد .او خاطرنشــان کرد:
بــا اقدامات فنــی و تحقیقات خاص پلیســی مردی
بهعنوان متهم در یکی از شهرستانهای تابعه استان
زنجان شناســایی و دستگیر شــد .این مقام انتظامی
گفت :متهم که مردی جوان است ،پس از مواجهشدن
با دالیل و مستندات و مدارک جمعآوریشده از سوی
کارشناســان پلیس فتا به جرمش اعتراف و بیان کرد
در پوشــش پیرزن کرمانی با انتشار آگهی فالگیری و
رمالی پس از جلب اعتماد و سوءاســتفاده از سادگی
قربانیان و دادن امید واهــی و وعدههای دروغین ،با
دریافت مبالغی اقدام به کالهبرداری از افراد میکرد.
فرمانده انتظامی شهرســتان خدابنــده ادامه داد :در

بازجوییهای فنی از متهم مشــخص شــد ،او با این
شــگرد از چند نفر دیگر نیز کالهبرداری کرده است.
در دومیــن پرونده فردی تحت عنوان تور مســافرتی
خارج از کشــور دســت به کالهبرداری زده است که
او نیز دستگیر شد .سرهنگ حبیباﷲ رجبلی ،رئیس
پلیس فتای استان فارس گفت :یکی از شهروندان با
مراجعه به پلیس ،مدعی شــد در یکی از سایتهای
کاربرمحــور با آگهی تحت عنوان تــور ارزانقیمت و
اقامت دائمی در خارج از کشــور آشنا شد و با شماره
تلفن درجشــده در آگهی تماس گرفت .این شهروند
در اظهارات خود گفت در ابتدا احســاس کرد ،شاید
این آگهی کالهبرداری باشد ،اما چون در زندگی خود

ﮐﻼﻫﺒﺮدارى ﻣﯿﻠﯿﺎردى ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺷﻤﺶ ﻃﻼ و ارز ﺗﻘﻠﺒﻰ
مقدماتی از شــکات مشخص شــد متهم با عنوان اینکه
توانایي خرید شــمش طال و ارز خارجــي با نرخ پایینتر
از بــازار از بانک مرکــزي را دارد و داراي ارتباطات قوي
و کانالهاي مالي و اقتصادي اســت ،از شش نفر جمعا
مبلغ  ۲۸میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال دریافت کرده است.
این مقام انتظامی افزود :فروشــنده پــس از دریافت این
مبلغ شش عدد شــمش طال و  ۹۰هزار ارز شامل دالر و

یورو را به خریداران تحویل داد ،اما آنها پس از بررســی
متوجه شدند شمشهاي طال و ارزهاي ارائهشده تقلبی
اســت .او گفت :کارآگاهان پلیــس آگاهی با تالشهای
شــبانهروزی و بهکارگیــری اقدامات پلیســی درنهایت
مخفیــگاه متهــم را شناســایی کردند و بــا تحت نظر
قراردادن این فرد ،او را در فرصتی مناســب در حال تردد
با خودروی پژو  ۲۰۶در حوالی جهانشــهر کرج دستگیر

دچار مشــکالتی بود برای فرار از این مشکالت و رفع
خستگی به آگهی درجشده اعتماد کرد .رئیس پلیس
فتا فارس گفت :سازنده این صفحه ضمن گفتوگو و
چت در قســمت خصوصی ،به طرق مختلف اقدام
به جلب اعتماد شاکی کرده بود .او افزود :با پیگیری
شکایت این شاکی مشخص شد ،حدود ششمیلیون
تومان از حساب مالباخته کالهبرداری شده و سازنده
صفحه پــس از گرفتن ایــن مبلغ دیگر پاســخگوی
شاکی نیســت .این مقام مســئول بیان کرد :با توجه
به حساســیت باالی موضوع ،پرونده در دســتور کار
کارشناسان پلیس قرار گرفت و در فاصله زمانی بسیار
کوتاه متهم با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و پس
از بازجویی از متهم مشــخص شد او از چند نفر دیگر
نیز بههمین شیوه و شگرد کالهبرداری کرده است که
برخی از آنها شکایتی نکرده بودند.

و بــه پلیس آگاهــی منتقل کردند .ســرهنگ نادربیگی
گفت :از متهم یک دستگاه لپتاپ ،چهار دستگاه گوشي
تلفنهمراه و مبلغ یک هزار دالر جعلي کشــف شــد و
او در بازجوییهــای صورتگرفتــه بــه  ۵۰میلیارد ریال
کالهبرداري از شهروندان در استانهای البرز و خوزستان
در قالب فروش شــمش طال ،دالر و یورو تقلبي اعتراف
کــرد .متهم که تحت تعقیب مراجع قضائی در اســتان
خوزستان اســت ،با قرار وثیقه  ۲۳۰میلیارد ریالی روانه
زندان شد.

رﺧﺪاد

توضیح وکیل نجفي
درباره فیلم پلیس آگاهي
 علیزادهطباطبایــي وکیل نجفي در کانال تلگرامي
خود نوشــت :اخیرا فیلمي صداگذاريشده از حضور
دکتر نجفي در اداره آگاهي منتشــر شد که باعث این
تصور اشــتباه شــد که تصاویر منتشرشــده مربوط به
زمان شهرداري ایشان است که بدینوسیله اظهارات
مطرحشده اصالح ميشود.

تعداد غرقشدگان امسال
به  ۲۸۸نفر رسید
 رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور با اشــاره به
غرقشدن  ۲۸۸نفر در محیطهاي آبي از اول فروردین
تا  ۱۰خرداد  ۱۳۹۸در ســطح کشور گفت ۲۰۳ :نفر از
این افراد جان خود را از دست دادهاند .دکتر پیرحسین
کولیوند با تأکید بر اینکه  ۱۸درصد از افراد غرقشــده
در گروه سني چهار تا  ۱۰سال قرار دارند ،اظهار کرد :از
اول فروردین تــا  ۱۰خرداد از مجموع  ۲۸۸مصدوم و
فوتي حوادث ناشي از غرقشدگي  ۱۹درصد مربوط به
میانگین سني  ۱۱تا  ۲۱سال ۱۸ ،درصد مربوط به چهار
تا  ۱۰سال ۱۸ ،درصد مربوط به  ۳۱تا  ۴۰سال ۱۴ ،درصد
مربوط به گروه ســني  ۲۱تا  ۳۰ســال ،هشــت درصد
مربوط به گروه ســني  ۴۱تا  ۵۰سال ۹ ،درصد مربوط
به کودکان زیر ســه سال ،شش درصد مربوط به  ۵۱تا
 ۶۰سال و شــش درصد مربوط به گروه سني  ۶۱سال
و بیشتر هســتند .وي افزود :در این مدت کوچکترین
فرد غرقشــده پســربچه شــشماههاي در روستاي
تازهکند اردبیل بود که پس از انتقال به بیمارســتان و
درمان ترخیص شد .مسنترین فرد غرقشده هم زني
۷۹ساله در تهران بود که پس از انتقال به بیمارستان
و درمان ترخیص شــد .رئیس سازمان اورژانس کشور
با اشاره به غرقشــدگي  ۲۸۸نفر در محیطهاي آبي
از اول فروردین تا  ۱۰خرداد  ۱۳۹۸در ســطح کشــور
اظهار کرد ۸۵ :نفر پس از نجات از غرقشدگي توسط
اورژانس پیشبیمارســتاني تحت مداواي اولیه قرار
گرفتند کــه  ۶۱مصدوم جهت ادامــه روند درمان به
مراکــز درماني منتقل و  ۲۴نفر در محل حادثه درمان
شــدند ۲۰۳ .نفر نیز جان خود را در این مدت از دست
دادهاند .کولیوند با اشاره به اینکه رودخانهها در صدر
حوادث ناشي از غرقشــدگي قرار دارند ،گفت :در ۷۱
روز گذشــته و از مجموع  ۲۸۶غریــق از نظر تفکیک
مکانــي  ۱۲۶نفر معادل  ۴۴درصــد از کل غریقها در
رودخانهها ۱۷ ،درصد در سایر محیطهاي آبي شامل
)حــوض ،جوي ،آب انبــار و ۱۲ ،(...درصد در دریاچه
پشت ســد ۱۰ ،درصد در دریا ،هشت درصد در استخر
کشــاورزي ،پنج درصــد در کانــال آب و چهار درصد
در استخر شنا دچار غرقشدگي شــدهاند .وي افزود:
استانهاي سیستانوبلوچستان ،مازندران و تهران در
صدر بیشــترین حوادث ناشي از غرقشدگي هستند و
در  ۷۲روز گذشته بیشــترین غرقشدگي به ترتیب در
استانهاي سیستانوبلوچستان با  ۳۲نفر ،مازندران با
 ۱۷نفــر و تهران با  ۲۳نفر بود .بیشــترین فوتي نیز به
ترتیب به اســتانهاي سیستانوبلوچستان با  ۱۹نفر،
مازندران با  ۱۷نفر و فارس با  ۱۱نفر اختصاص دارد.

دستگیري سارق سحرخیز
 شرق :ســارق حرفهاي که حین سرقت بامدادي از
محل متواري شــده بود ،عاقبت به دام افتاد .سرهنگ
علياکبر قشقایي سرپرســت کالنتري  ۱۷۴قیامدشت
دراینباره گفت :مأموران کالنتري چند روز پیش ساعت
شــش صبح در جریان ســرقت پراید سفید رنگی قرار
گرفتند .شــاکي بیان کرد خودروي خود را شب گذشته
در کوچهاي پارک کرده و قبل از ســاعت شــش صبح
که به ســراغ آن آمده متوجه شــده فردي ناشناس در
حال بازکردن لوازمي از آن است که خیلي سریع متهم
بــا دیدن مالباختــه از محل متواري شــد .وي افزود:
به این ترتیب مشخصات ســارق به تمامي واحدهاي
گشتي عملیات کالنتري اعالم و متهم در همان حوالي
دســتگیر شــد .همچنین متهم در همان بدو ورود به
کالنتري ،سه محل سرقت خود را معرفي کرد .

ﭘﻨﺞ ﻗﺎره
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بیش از  ۱۲کشته در تیراندازی ایالت ویرجینیا
 دســتکم  ۱۲نفر در حمله مســلحانه مردی در
شــهر ســاحلی »ویرجینیابیچ« واقع در شرق ایاالت
متحده کشــته و بیش از شــش نفر زخمی شــدند.
یکــی از مأموران پلیس در تبادل آتش با عامل حمله
زخمی شــد .ویرجینیابیچ در ســاحل شــرقی آمریکا
در ۳۲۰کیلومتری جنوب واشــنگتن قــرار دارد .بنا بر
گزارشها ،مرد مســلحی عصــر روز جمعه به وقت
محلی وارد ساختمان شهرداری شد و بهطور بیهدف
به ســوی مردم اطراف خود شروع به تیراندازی کرد.
اندکــی بعد او در مبادله آتش بــا مأموران پلیس به
ضرب گلوله به قتل رسید .به گفته خبرگزاریها ،عامل
تیراندازی از کارکنان قدیمی شــهرداری ویرجینیابیچ
بود و یک روز قبل به قرارداد کاری او پایان داده شــده
اما او همچنان در اســتخدام شــهرداری بود .رابرت
دوایر ،شهردار ویرجینیابیچ ،از یک روز مهیب در تاریخ
این شــهر زیبای ســاحلی که از گردشــگاههای مهم
محســوب میشود ،ســخن گفت .در آمریکا به علت
آســانگیری در اعطای جواز حمل اســلحه ،حمالت
مسلحانه به امری متداول تبدیل شده است .بنا بر آمار
یک بنیاد گردآوری اطالعات از آغاز سال  ۲۰۱۹میالدی
تاکنــون ،یعنی فقط در پنج ماه گذشــته ۱۸۶ ،نفر در
حمالت مسلحانه در ایاالت متحده به قتل رسیدهاند.

ناموتصاویرکودکانگمشدهدردستگاهخودپرداز
 برنامه کشور هلند برای سرعتبخشیدن به یافتن
کودکان گمشده ،کمکگرفتن از دستگاههای خودپرداز
اســت .پلیس هلنــد قصد دارد بــرای یافتن کودکان
گمشــده نام و تصویر این کودکان را در  ۳۰۰دســتگاه
خودپرداز پول به نمایش درآورد تا به این ترتیب ،افراد
بیشــتری تصویر کودک گمشــده را ببینند و اطالعات
بیشتری را در زمان کوتاهتری از طریق مشاهدهکنندگان
دریافت کنند و پیداکردن کودک گمشــده با ســرعت
بیشتری همراه شــود .بســیاری از کاربران در فضای
مجازی از ایده کشور هلند استقبال کردند.
 ۳کشته در جریان گروگانگیری در زوریخ
 در جریان گروگانگیری در زوریخ سه نفر کشته
شــدند .شــخص گروگانگیر و یک نیــروی پلیس
جزء کشتهشــدگان هســتند .مردی ۶۰ساله بهزور
دو زن را در خانهای مســکونی نگه داشــته بود و
بعد از مدتی به آنها شــلیک کرد و ســپس خود
را کشــت .همســایگان که صدای درخواست کمک
را شــنیده بودند ،در تماس با پلیس موضوع را اطالع
دادند .به مدت سه ساعت پلیس و همچنین نیروهای
ویژه ســعی کردند بــا گروگانگیر ارتبــاط برقرار کنند
و گروگانهــا را نجات دهند .بــا این حال ،تالشها به
نتیجه نرسید و صداهای تیراندازی شنیده شد.

شرکت انتقال گاز ایران
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شماره مجوز۱۳۹۸٫۱۳۷۱ :
منطقه۹عملیات انتقال گاز
منطقه  ۹عملیات انتقال گاز در نظر دارد :تکمیل طرح تعمیق خط لوله در رودخانه ســفیدرود را پس از شناســایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصالح و واجد شرایط
واگذار نماید .داوطلبان می توانند جهت رویت اطالعات کامل به سایت منطقه  ۹عملیات انتقال گاز ) ( www.nigc-dist9.irمراجعه نمایند.
-۱نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار  :شرکت انتقال گاز ایران ) منطقه ۹عملیات انتقال گاز ( ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی
شماره  ۴۸۱۷۵ -۹۱۱:تلفن۰۱۱۳۳۸۰۴۴۸۹:
-۲موضوع و محل اجرای پروژه :تجدید مناقصه تکمیل طرح تعمیق خط لوله در رودخانه سفیدرود – محل اجرا :استان گیالن شهر سنگر
-۳مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار  ) ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ :یک میلیارد( ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معامالت دولتی به
شماره /۱۲۳۴۰۲ت۵۰۶۵۹هـ
-۴برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن :حدود ) ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰بیست میلیارد( ریال بر اساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه و فهارس بهای وزارت نفت و انجام
خدمات طبق نرخ روز بازار
-۵محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه  :امورپیمانهای منطقه ۹عملیات انتقال گاز از تاریخ  ۹۸/۳/۱۸الی ۹۸/۳/۲۰
-۶تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه  :تا ساعت  ۱۵مورخ ۹۸/۴/۳
 -۷محل و زمان گشــایش پیشنهادات  :ساری  -بلوار امیر مازندرانی -روبروی بیمارستان امام خمینی -سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه  ۹عملیات انتقال گاز -
تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات  ۹۸/۴/۲۳می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعالم خواهد شد.
-۸مدت اعتبار پیشنهادات ۳ :ماه که برای یک دوره ۳ماهٔه دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
-۹فرایند مناقصه  :یک مرحله ای با ارزیابي کیفي
-۱۰شرایط شرکت در مناقصه :الف( نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد ب( ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری رشته نفت و گاز از سازمان برنامه
و بودجه که نشــان دهنده دارا بودن ظرفیت آزاد کاری شــرکت باشــد .ج( ارائه فیش بانکی به مبلغ ســیصد هزار ریال به شماره حساب  ۴۱۰۱۰۹۰۵۷۱۲۱۴۳۷۹بانک
مرکزی به نام ”شرکت انتقال گاز ایران-تنخواه گردان پرداخت-منطقه  ۹عملیات انتقال“ و کد شبا IR۸۰۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۹۰۵۷۱۲۱۴۳۷۹ :د( ارائه روزنامه رسمی و آخرین
تغییرات هیئت مدیره شرکت و ( ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی )کد اقتصادی( هـ( ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
*تذکر :قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت  ،ارائه گردد.
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تاریخ چاپ آگهی نوبت اول ۱۳۹۸/۳/۱۲:و نوبت دوم۱۳۹۸/۳/۱۳:

