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کوتاه از حوادث

حوادث

ن آتش زد
مردی در تهران زنش را با بنزی 

ذخیره 50هزارعدد مواد محترقه
در اتاق متهم

رئیــس پلیس امنیــت اقتصــادی تهران
بزرگ از دستگیری یک متهم و کشف 50
هزار عدد انواع مــواد محترقه غیرمجاز در
ساختمانی قدیمی در جنوب تهران خبرداد.
به گزارش برنا؛ ســرهنگ علــی ولی پور
گودرزی ،رئیس پلیــس امنیت اقتصادی
تهــران بزرگ گفت :در پی کســب خبری
مبنــی بر دپو و جمــعآوری مقادیر زیادی
مواد محترقه در یک ســاختمان مسکونی
قدیمی در حوالی "مولوی" بررسی موضوع
به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان
پلیــس امنیت اقتصــادی تهــران بزرگ
قرار گرفت.او با اشاره به اینکه در تحقیقات
پلیسی مشخص شد خبر صحت دارد ،اظهار
کرد :تحقیقات پلیسی حکایت از این داشت،
ساختمان مسکونی مشتمل بر چندین اتاق
بــوده که یکی از متصرفان اتاقها در داخل
اتاقش مقدار فراوانی مواد محترقه غیر مجاز
دپو و جمعآوری کرده است .رئیس پلیس
امنیت اقتصادی تهــران در ادامه افزود :با
شناســایی هویت متهم ،با هماهنگیهای
قضائی تیمی از کارآگاهــان این پلیس به
نشانی اعالمی اعزام و موفق شدند ،متصرف
اتاق را دستگیر و در بررسیهای بیشتر 50
هزار عدد از انواع مواد محترقه غیر مجاز از
داخل اتاقش کشف کنند.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

مــرد جوان که به خاطر  2دانگ خانه دســت به قتل زنش زده
بود پس از فرار در بیمارســتان دستگیر شــد .به گزارش رکنا،
ساعت  13:30دقیقه سه شنبه  30دی ماه سال جاری ماموران
کالنتری  117جوادیه در جریان آتش سوزی مرگبار یک خانه
قرار گرفتند و ماموران با حضور در محل آتش سوزی پی بردند
که زن جوانی در این آتش سوزی دچار سوختگی شدید شده و
پس از انتقال وی به بیمارســتان زن  34ساله به کام مرگ فرو
رفته اســت.بدین ترتیب بازپرس حبیب اهلل صادقی از شعبه 4
دادســرای امور جنایی تهران همراه تیمی از ماموران اداره 10
پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات پلیســی وارد عمل شــدند.
کارآگاهان در ابتدا پی بردند که زن جوان و شوهرش از چندی
قبل بخاطر  2دانگ خانه با هم اختالف داشتهاند و روز  25دی
ماه مرد جوان پس از درگیری با همسرش اقدام به آتش افروزی
کرده و ســپس همراه پسر بچه  7ســالهاش پا به فرار گذاشته
است .در تحقیقات میدانی و فنی مشخص شد مرد جوان پس از
درگیــری با همســرش ،بچه  7ســاله شــان را از خانه بیرون
آورده و ســوار بر خودرویش کرده و سپس با در دست داشتن
گالن  20لیتری بنزین به خانه بازگشته و با ریختن بنزین روی
در و دیوار خانه و زنش اقدام به آتش افروزی میکند و ســپس
پا به فرار میگذارد.تیم جنایی در ادامه متوجه شــدند شــدت
آتش ســوزی و انفجار به حدی بوده که باعث تخریب شیشهها
و بخشــی از دیوار خانه شــده اســت و زن جوان که به شدت
دچار ســوختگی شده به بیمارســتان منتقل شده اما بعد از 5
روز روی تخت بیمارســتان به کام مرگ فرو میرود .تجسسها
برای دســتگیری مرد آتش افروز آغاز شــد که در این مرحله
بازپرس صادقی با توجه بــه انفجار داخل خانه احتمال داد که
مرد جوان نیز دچار سوختگی شده باشد به همین خاطر دستور

سارق مسافرکش نما دستگیر شد

رئیــس پلیس آگاهی اســتان فارس گفت:
ســارقی که در پوشش مسافرکش ،اقدام به
سرقت میکرد ،شناســایی و دستگیر شد.
به گزارش ایســنا ،سرهنگ کاووس حبیبی
گفــت :بعد از آنکه چنــد پرونده با موضوع
ســرقت و زورگیری در پوشش مسافرکش
به پلیس ارجاع شــده بود ،بررسی موضوع
در دســتور کار پلیس اداره مبارزه با سرقت
آگاهی فارس قرار گرفت .او گفت :کارآگاهان
در بررسیهای اولیه متوجه شدند که سارق
ســوژههای خود را تحت عنوان مسافر سوار
خودروهای پراید و پژو  ۴۰۵سرقتی کرده و
در طول مسیر با استفاده از سالح سرد آنان
را تهدید کرده و تلفــن همراه و وجوه نقد
آنان را میرباید .رئیس پلیس آگاهی استان
فارس گفت :کارآگاهــان با انجام تحقیقات
گســترده و به کارگیری اقدامات پلیســی،
موفق شدند ســارق حرفهای و سابقه داری
را شناســایی و وی را در یکی از محلههای
شیراز دستگیر کنند.

متهم :چندی قبل به همسرم یک ارثیه خوبی رسید و
من با پولهایی که پس انداز کرده بودم ،توانستم با ارثی
که به همسرم رسیده یک خانه بخرم اما همسرم سند
خانه را به نام خودش زد .بعد از این اتفاق با همســرم
اختالف پیدا کردم و به او میگفتم که من نیز در خرید
خانه ســهم دارم و  2دانگ از خانه را به نام من بزند
اما او قبول نمیکرد و همیشــه بر سر این موضوع با هم
اختالف داشتیم تا اینکه روز حادثه با هم درگیر شدیم
و من از شــدت عصبانیت روی خودم بنزین ریختم و
همسرم فکر میکرد من شوخی میکنم و...
داد تا همه بیمارستانهای تهران و اطراف تهران مورد جستجو
قرار گیرد تا مرد جوان که برای درمان به بیمارســتان مراجعه
میکند دســتگیر شود.تجســسها در این مرحله به بن بست
رســید اما بازپرس ویژه قتل با توجه به اینکه مرد همســرکش
اهل شــهر دیگری اســت با فرضیه اینکه مرد جــوان پس از
آتش افروزی برای درمان به شهر خودشان رفته باشد که در این

بازداشتخشنترینجوانتهرانی

متهمی که به خون خواهی از برادرش  65ضربه چاقو به یک جوان
زده بود،در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.پخش کلیپ درگیری
دو جوان در جنت آباد تهران منجر به دستگیری متهم شد.جوان
مضروب یک ســال قبل با برادر متهم بر ســر جای پارک درگیر
شــده بود.به گزارش رکنا،کلیپ چاقو خوردن مرد جوان در یک
خودروی  206در خیابان جنت آباد تهران بر اندام کاربران فضای
مجازی رعشه میانداخت .در این کلیپ دیده میشد که یک جوان
با یک قمه تیغه بلند به جان جوان دیگر افتاده و بیتوجه به صدای
فریادهای او مکررا به او ضربه میزند .برخی تماشاچیان و عابران
قصد دارند جلوی او را بگیرند اما ضارب به آنها هم حمله میکند
تا مجبورشان کند از محل دور شوند.سرهنگ رضا قاسمی رئیس
کالنتری جنــت آباد در مــورد این پرونده اینطــور توضیح داد:
«در پی پخش کلیپ یک فقره شرارت در جنت آباد دستگیری فرد
در دستورکار ماموران کالنتری قرار گرفت .متهم اظهار پشیمانی
کرده و پرونده قضائی برای وی تشکیل شده است ».این در حالی
است که حال فرد مضروب وخیم اعالم شده است.

گفتگو با متهم

چند سال داری؟
 40سال
شغلت چیست؟
نقاشی و دیزاین ساختمان.

می دانی دلیل درگیری آن جوان با برادرت چه بود؟
حدود یک ســال قبل ماشینشــان را مقابل خانه ما پارک کرده
بودند.ظاهــرا با یــک باتریســازی در کوچه ما کار داشــتند.
از همــان موقع بر ســر جای پــارک با بــرادرم درگیری لفظی
پیدا کرده بودند و حاال بعد از یک ســال بــاز بین آنها درگیری
پیش آمده بود.

چرا با آن جوان درگیر شدی؟
چند جوان مقابل خانه ما آمدند و با برادرم درگیر شدند.من دست
خالــی به کوچه دویدم و دیدم بــرادرم غرق در خون کف کوچه
افتاده اســت.کنترل خودم را از دســت دادم و ضربههای زیادی
به متهم زدم.
لحظهای که داشــتی ضربهها را مــیزدی حالت طبیعی
داشتی؟

کمک نیروهای هاللاحمر نجــات یافت.به گزارش رکنا ،این زن که بخاطر
زلزله خانهاش را از دســت داده بود قصد داشت دست به خودکشی بزند که
امدادگران هالل احمر و یک طلبه و با کمک مردم مانع کار این زن شدند.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مرتضی فراش�ی به موجب وکالتنامه  1399/11/159-153831دفتر  5تهران وحس�ب دستور شماره -13998560114501692
 1399/10/20ضمن ارائه دو برگ استش�هادیه محلی به شماره یکتا 139902152771000572مورخه  1399/09/30رمز تصدیق 639277
دفتر اس�ناد رس�می ش�ماره  5608تهران مدعی اس�ت که س�ند مالکیت شش�دانگ یک دس�تگاه آپارتمان واقع در طبقه  10به شماره
28058فرعی از 72اصلی مفروزومجزاش�ده از  655فرعی از اصلی مذکور قطعه  24واقع در بخش  11ناحیه  02حوزه ثبت ملک س�عادت
آب�اد تهران اس�تان تهران به مس�احت  352.32متر مرب�ع بانضمام انباری  6واقع در ش�مال زیر زمین یک به مس�احت 11.15متر مربع
وپارکین�گ  24-23-22-21-20-19-18-17ه�ر یک به مس�احت 11متر مرب�ع و 7/10و7/10و55/10و 55/10و 11بنام آقای بیژن /بافکار
فرزند عین اله شماره شناسنامه 5234تاریخ تولد 1349/07/05صادره از تهران دارای شماره ملی 0055175910با جز سهم  6از کل سهم
6به عنوان مالک شش�دانگ عرصه واعیان عرصه واعیان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 925069سری ب سال  96با شماره
دفت�ر الکترونیکی الکترونیک  139720301145003290ثبت گردیده اس�ت .به علت جابجائی مفقود گردیده ودرخواس�ت صدور س�ند
مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی مورخه 72/9/2ماده -120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی
می ش�ود تا چنانچه کس�ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق ویا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد
از تاریخ نش�ر این آگهی طرف مدت  10روز به این منطقه مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س�ند مالکیت یا س�ند معامله تسلیم
ورس�ید دریافت نمائید تا مورد رس�یدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور ونرس�یدن واخواهی نس�بت به صدور سند مالکیت
المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد  .تاریخ انتشار 1399/12/5:

م الف 17725رئیس ثبت سعادت آباد تهران -محمد گلباغی

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

شــهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره /5/1217ص مورخ  99/11/19بند  ۱۰جلسه شماره  ۱۹۴مورخ 99/10/16شورای اسالمی شهر در خصوص تفویض
اختیار تصویب و انجام معامالت،اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
 -۱موضوعات مناقصه :به شرح جدول ذیل

ردیف

نام پروژه

اعتبار پروژه (ریال)

1

12/500/000/000

625/000/000

2ماه

رتبه  5راه و باند و ایمنی کار

2

انجام عملیات لکه گیری آسفالت
معابر سطح شهر

سپرده شرکت
در مناقصه (ریال)

مدت اجرای کار

صالحیت موردنظر

انجام عملیات اصالح هندسی
نقاط حادثه خیز سطح شهر

14/500/000/000

725/000/000

 3ماه

رتبه  5راه و باند و ایمنی کار

3

انجام عملیات بهسازی و ترمیم
پیادهروهای سطح شهر

15/750/000/000

787/500/000

 4ماه

رتبه  5ابنیه و ایمنی کار

80/000/000/000

4/000/000/000

 4ماه

رتبه  3ابنیه و ایمنی کار

4

انجام عملیات تکمیل احداث ساختمان
ستادی شهرداری

بله.
متوجه بودی چند ضربه به او زدی؟
من به حدی عصبانی بودم که کنترل خودم را از دست داده بودم.

جلوگیری خودکشی نافرجام زن جوان در سی سخت

نیــروی هالل احمر به کمک مردم موفق شــدند زن جوانــی را که قصد
خودکشی داشت از اقدام خود پشیمان کنند .زن سی سختی که پس از زلزله
وحشتآور در کهگیلویه و بویراحمد قصد داشت دست به خودکشی بزند به

مرحله بیمارستانهای شــهر این مرد مورد بررسی قرار گرفت
و مشخص شد محسن بخاطر ســوختگی سطحی که از ناحیه
دست و سر دارد در بیمارستانی بستری شده است .همین کافی
بود تا تیمی از ماموران پلیس تهران با هماهنگی مقام قضائی به
بیمارستانی که محسن در آن بستری بود اعزام شوند و محسن
در بیمارستان دستگیر و پس از بهبودی برای تحقیق به تهران
منتقل شد.محسن در اعترافاتش ادعا کرد که من همسرم را به
قتل نرساندم .مرد آتش افروز گفت :چندی قبل به همسرم یک
ارثیه خوبی رســید و من با پولهایی که پس انداز کرده بودم،
توانستم با ارثی که به همسرم رسیده یک خانه بخرم اما همسرم
ســند خانه را به نام خودش زد .وی افــزود :بعد از این اتفاق با
همسرم اختالف پیدا کردم و به او میگفتم که من نیز در خرید
خانه ســهم دارم و  2دانگ از خانه را به نام من بزند اما او قبول
نمیکرد و همیشــه بر سر این موضوع با هم اختالف داشتیم تا
اینکه روز حادثه با هم درگیر شــدیم و من از شدت عصبانیت
روی خودم بنزین ریختم و همســرم فکر میکرد من شــوخی
میکنم و بنزین نریختم که خودش کبریت را روشــن کرد که
ناگهان آتش همه جا را گرفت و من خودم را به سختی از خانه
بیرون کشــیدم که بعد از خروج من خانه منفجر شــد و خودم
نیز دچار ســوختگی شــدم .این ادعا در حالی است که همسر
محسن با توجه به بوی بنزین متوجه جدی بودن ماجرا شده و
محسن خودش دچار سوختگی سطحی شده است اما زنش در
این ماجرا دچار سوختگی شدید شده و شواهد نشان از آن دارد
که محسن خودش دســت به آتش افروزی زده است.بنا بر این
گزارش ،متهم برای تحقیقات بیشــتر به دستور بازپرس حبیب
اهلل صادقــی در اختیار کارآگاهان اداره  10پلیس آگاهی تهران
قرار گرفته است.

 -۲سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت موارد مندرج در بند  ۲ماده  ۵آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح ذیل ارائه گردد.
 رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب جاری سیبا به شماره  0113994456001نزد بانک ملی شعبه فاز  ۳اندیشهضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه اسناد خزانه -۳مهلت و محل فروش اسناد مناقصه :مهلت خرید اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ99/12/16به نشانی:شهریار ،شهر اندیشه ،فاز  ،۳بلوار آزادی،
تقاطع خیابان شهرداری شرقی ،ساختمان مرکزی شهرداری اندیشه ،واحد امور قراردادها می باشد.
 -۴مهلت و محل ارائه پیشنهادات :پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/12/17دبیرخانه شهرداری اندیشه
 -۵زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله :روز دوشنبه مورخ 99/12/18ساعت 14:30سالن جلسات شهرداری اندیشه
 - ۶مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه:درخواست کتبی با مهر و امضاء معتبر شرکت و همراه داشتن مهر شرکت و رونوشت و اصل گواهی صالحیت پیمانکاری دارای اعتبار
 -۷شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است.
 -۸برندگان اول دوم سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -۹سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.
علیملکی
 -۱۰هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
شهرداراندیشه

فکر نکردی شاید به قتل برسد؟
االن پشیمانم.من دست خالی بودم و ضربهها را با چاقوی خودش
به او زدم.اما میدانم که او عزیز مردم اســت و از کاری که کردم
ناراحت هستم.
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افقی

  - 1تبانی  -امتداد فیزیکی  - 2محرم
اســرار  -پرنده ای مظهر بی ثباتی
 - 3تاج کوچک مرصع  -کباب شده -
پیشوند نفی  - 4زنگ کاروان  -خوب
 عضو پــرواز  -آتش قرآنی  - 5رهاو آزاد  -زبانه آتش  -شاگردانه قدیم
 - 6از موفق ترین ســرمایه گذاران
قرن بیســتم با لقب " با هوش اوماها
"  -مخفی  - 7خوش و نیکو  -کرم و
بخشش  -مردن از غصه  -نوشتن ادبی
 - 8زود شــکن  -دانشنامه رایانه ای
– رفوزگی  - 9خراب  -اثر رطوبت -
مهره شطرنج  -پول ژاپن  - 10منسوب
به ادبیات  -بردن لوازم و وسایل خانه
به منزلی دیگر  - 11شــوفر  -جنازه
 ایتالیای قدیــم  - 12تنه درخت -شکلک  -اال  -پسندیده  - 13حرف
ندا  -جامه ها  -وسیله ای برقی برای
تنظیم کار وسایل برقی  - 14یارب این
شمع  ...ز کاشــانه کیست  -کنایه از
رجز خوانی  - 15دوری از یار  -از آثار
داستایوسکینویسندهروسی

عمودی
 - 1کوهی بیــن تبریز و مراغه  -حکم
ســفرای دول بیگانه  - 2هافبک ملی
پوش پرسپولیس  -ابتیاع  - 3میوه گس
شبیه گوجه فرنگی  -از مناطق خوش
آب و هوای شــمال تهران – جمع در ،
مروارید درشت  - 4از بانک ها  -متحیر
و سرگشــته  -اشاره نزدیک  -روحانی
 - 5در حال وزیــدن  -جاری  -راهرو
 - 6نویســنده سپید دندان  -هدف ها
 – 7الفبای آبادانی  -بخشنده  -خسیس
 اعتبار و آبرو  - 8نیک  -درخت بادام جدا و منفک  - 9نزدیکی  -تنگدستی عمومی تر  -همسر مرد  - 10فرومایگی جسم یا دستگاهی که از آن پرتو خارجمی شــود  - 11فالگیری  -عابد و پارسا
 پســر مازندرانی  - 12آن خودمانی هرچه ســنگ است برای چنین پاییاست  -انسان  -باد کردگی  - 13صحنه
نمایش  -غذای ظهر  -ســازمان علمی
فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد
 - 14ناشیگری  -فرشته مهر و محبت 15
 -مستأجر بودن  -وسیله پرواز انفرادی
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کوتاه از حوادث
دستگیری سارق در زندان

رئیس پایــگاه چهارم پلیس آگاهی تهران
بزرگ از دســتگیری سارق حرفهای لوازم
داخل خودرو در زندان و کشــف  ۲۰فقره
ســرقت از او خبر داد .به گزارش ایســنا
سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی اظهارکرد:
راننده ســواری پژو  ۲۰۶به پایگاه چهارم
پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و اعالم
کرد خودرویم را در خیابان پاسداران پارک
و زمانی که مراجعه کردم ،متوجه شــدم
شیشه خودرو شکسته شده و محتویات آن
از قبیل دستگاه پوز ،دسته چکهای بانکی،
کیف و ....توسط سارق یا سارقان به سرقت
رفته اســت.وی با بیان اینکــه کارآگاهان
بــا مراجعه به محل ســرقت دریافتند که
راننده یک دستگاه خودروی سواری پراید
سرقت را مرتکب شده است ،ادامه داد :در
تحقیقات تخصصی پالک خودروی سارق
شناسایی و مشخص شد که مالک خودرو
فردی به نام "مهیار" اســت.رئیس پایگاه
چهارم افزود :نتیجه تحقیقات پلیســی در
اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و دســتور
دعوت مالک خودرو اخذ شد .مالک خودرو
که اظهــار بیاطالعــی از وقوع ســرقت
میکرد ،گفت که خودروی پراید را حدود
دو ســال پیش به صورت وکالتی به فردی
به نام حســین فروختهام و او نیز خودرو را
به شــخص دیگری فروخته است که بنده
نیز با درخواســت این فرد ،وکالت تعویض
پالک را بــه وی داده ام.وی با بیان اینکه
با تطبیق چهره خریــدار دوم با تصویر به
دســت آمده از سارق مشخص شد خریدار
دوم همان ســارق اســت ،تصریح کرد :در
رصدهای اطالعاتی به دســت آمد ،خریدار
دوم سابقه دار است و اخیرا به اتهام سرقت
لوازم و محتویات داخل خودرو دســتگیر
شــده اســت و در زندان به ســر میبرد.
مجیدی خاطرنشان کرد :با دستور قضائی
متهــم از زنــدان به پایگاه چهــارم پلیس
آگاهی انتقــال یافت و ضمــن اعتراف به
ســرقت از داخل خودروی مالباخته به ۱۹
فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف کرد.

