شنبه 9اسفند 1399
کوتاه از حوادث
در پی انفجار در پاکدشت
 8نفر زنده به گور شدند

دو س��اختمان مس��کونی واقع در پاکدشت
در پی نش��ت گاز منفجر شدند .به گزارش
برنا؛ ش��اهین فتحی مدی��ر عامل جمعیت
هالل احمر اس��تان تهران در این خصوص
گفت :گزارشی مبنی بر ریزش دو ساختمان
مس��کونی در پاکدش��ت به مرک��ز کنترل
و هماهنگ��ی عملی��ات هاللاحمر اس��تان
ته��ران اعالم و بالفاصله دو تیم جس��تجو و
نجات ش��هری «آوار برداری» از هالل احمر
پاکدش��ت به محل حادثه اعزام شدند.مدیر
عامل جمعیت هالل احمر استان تهران بیان
کرد :عملیات نجات آغاز و پس از حدود نیم
س��اعت با تالش تیمه��ای عملیاتی و دیگر
تیمهای ام��دادی حاض��ر در صحنه ،چهار
نف��ر از افراد از زی��ر آوارها خارج ش��دند .او
در ادامه تصریح کرد :پس از جس��تجو یک
آق��ای حدودا ً  40س��اله از زی��ر آوار خارج و
پس از اقدام های الزم جهت درمان تحویل
عوامل اورژانس حاضر در صحنه حادثه شد
که در نهایت ب��ه مرکز درمانی انتقال یافت.
مدی��ر عامل جمعی��ت هالل احمر اس��تان
ته��ران ادام��ه داد :عملی��ات جس��توجو و
نج��ات ادامه پیدا ک��رد و بعد از چند لحظه
پیکر بیجان آقای  45س��اله خارج و بعد از
تأیید فوت توس��ط عوامل اورژانس ،تحویل
نیروی انتظامی داده ش��د .فتحی بیان کرد:
دو نف��ر دیگر از این حادثه نجات پیدا کردند
که به طور سرپایی توسط نیروهای امدادی،
مداوا شدند.
 12سال فرار به خاطر یک شلیک

قات��ل ف��راری پ��س از  12س��ال در مهران
توسط پلیس دستگیر ش��د .به گزارش رکنا،
سرهنگ قدرت اهلل شهبازبیگی اظهار داشت:
پس از ارتکاب یک مورد قتل در سال ،1387
دس��تگیری قاتل فراری بعد از  ۱۲س��ال در
مهران در اس��تان همج��وار و فراری ش��دن
قاتل ،رس��یدگی به پرونده و دس��تگیری این
متهم در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
قرار داشت.
وی ادام��ه داد :در حالی که دس��تگیری قاتل
فراری جزو برنامههای پلیس آگاهی شهرستان
ب��وده ،کارآگاهان با انج��ام کارهای اطالعاتی
و در ادامه تحقیقات گس��ترده خود موفق به
شناس��ایی مخفیگاه این فرد در شهرس��تان
مهران ش��دند .گفتنی اس��ت قاتل فراری در
سال  ۸۷همسایه خود را با سالح گرم به قتل
رسانده بود.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

حوادث

دستگیری سردار قالبی خنثیکننده بمب در تهران
وی کرده و در جریان آن متوجه حمل بیسیم و مهر متعلق به
مجلس خبرگان رهبری توس��ط وی ش��دند ،اما این فرد هیچ
مدرکی برای اثبات هوی��ت خود ارائه نکرد و به همین دلیل به
مقر انتظامی منتقل ش��د .متهم پ��س از انتقال به مقر انتظامی
در حالی که چارهای جز اعتراف نداش��ت به جعل عنوان سردار
تیم چک و خنثیس��ازی بمب و مهر متعلق به مجلس خبرگان
رهبری اعتراف کرد .بنابر اعالم افس��ر رس��یدگیکننده به این
پرون��ده تحقیقات در این موضوع همچنان ادامه دارد ومتهم که
فردی حدودا  45ساله و فاقد هرگونه سابقه نظامی است با حکم
قضائی در بازداشت به سر میبرد.

ماموران پلیس امنیت ته��ران بزرگ فردی را که اقدام به جعل
مهر مجلس خبرگان رهبری کرده و خودش را از س��رداران تیم
چک و خنثیس��ازی بمب معرفی کرده بود ،دستگیر کردند .به
گزارش ایس��نا ،مدتی قبل ماموران پایگاه شش��م پلیس امنیت
ته��ران بزرگ از جعل عنوان نظامی از س��وی ی��ک فرد با خبر
ش��ده و برای رس��یدگی به موضوع وارد عمل شدند .در جریان
رس��یدگی به این پرونده مش��خص ش��د که مردی میانسال با
پوش��یدن لباس تیم چک و خنثیس��ازی بم��ب و نصب درجه
سرتیپ دوم روی آن در حال تردد در سطح شهر است .ماموران
که به رفتار این فرد مش��کوک ش��ده بودند ،اقدام به بازرسی از

کالهبرداری با جعل هویت یک شخص معروف

رئی��س پلیس فضای تولی��د و تبادل اطالعات
از شناس��ایی و دس��تگیری فردی که با جعل
هویت یک فرد مش��هور اقدام به راهاندازی یک
صفحه اینس��تاگرامی کرده بود و با این عنوان
از کاربران فضای مجازی کالهبرداری میکرد
خب��ر داد .به گ��زارش میزان،س��رهنگ داود
معظم��ی گودرزی اظهار داش��ت :یکی از افراد
مطرح در کش��ور به پلیس فتا مراجعه و عنوان
کرد یک حساب کاربری جعلی با نام و تصاویر
خصوصی وی در اینستا س��اخته شده و اقدام
ب��ه دریافت وجه و کالهبرداری از ش��هروندان
تحت عناوین مختلف میکند .وی عنوان کرد:
در بررس��یهای انجامشده مش��خص شد این
صفحه در ح��ال حاضر بی��ش از  ۳۰هزار نفر
دنبالکننده دارد و با سوءاس��تفاده از موقعیت
اجتماعی شاکی با جعل هویت شاکی در حال
فعالیت مجرمانه اس��ت که رس��یدگی به این
پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت.رئیس
پلی��س فتا تصریح کرد :با تالش کارشناس��ان
پلی��س فتا و انج��ام اقدام��ات اطالعاتی عامل
اصل��ی در فضای مجازی شناس��ایی و با محرز

ش��دن هویت وی پ��س از تش��ریفات قضائی
متهم در یکی از محلههای غربی تهران بزرگ
دس��تگیر و به پلیس فتا منتقل شد.س��رهنگ
گ��ودرزی تصریح ک��رد :مج��رم در تحقیقات
بهعملآمده به س��اخت حساب کاربری جعلی
با نام و مشخصات ش��اکی در شبکه اجتماعی
اینس��تاگرام و کالهبرداری ،بیش از  ۱۵نفر از
ش��هروندان اعتراف و ابراز پش��یمانی کرد ،وی
همچنین انگیزه خود را کس��ب مال نامشروع
و افزایش دنبالکننده در فضای مجازی عنوان
کرد.این مقام س��ایبری به ش��هروندان توصیه
کرد :به طور معمول افراد س��ودجو با استفاده
از بس��تر ش��بکههای اجتماع��ی و هویتهای
مج��ازی جعلی که ب��ا جذابیته��ای ظاهری
اغواکننده آراسته شده اقدام به فریب قربانیان
خ��ود کرده و از جمالت زیب��ا و فریبنده برای
رس��یدن به نیت شوم خود اس��تفاده میکنند
ل��ذا هموطنان در ص��ورت اط�لاع از هرگونه
فعالیت مجرمانه در فض��ای مجازی میتوانند
موضوع را از طریق نش��انی پلیس فتا به آدرس
 www.cyberpolice.irگزارش کنند.

مع��اون نظارت بر اماکن پلی��س امنیت عمومی
تهران بزرگ از کش��ف بی��ش از  ۵۰هزار فندک
دارای تصاوی��ر مس��تهجن و مبتذل در پایتخت
خبر داد .س��رهنگ نادر م��رادی در گفتوگو با
ایسنا ،دراین باره گفت :ماموران پلیس نظارت بر
اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ مدتی
قبل از ورود س��ازمان یافته تعداد زیادی فندک
با تصاویر مبتذل و مس��تهجن به پایتخت باخبر
ش��ده و در جریان رسیدگی به آن متوجه شدند
که این اقالم از مبادی غیررس��می و به ش��کل

قاچاق وارد کشور و از طریق
یکی از اس��تانهای جنوبی
به تهران منتقل شده است.
وی با اش��اره به اخذ مجوز
از مق��ام قضائ��ی گفت :در
پیگیریه��ای بعدی محل
دپوی ای��ن اقالم در یکی از
سولهها مورد شناسایی قرار

گرفت و مام��وران با حضور
در مح��ل ،به کش��ف بیش
از  ۵۰ه��زار عدد فندک که
روی آن تصاوی��ر مبتذل و
مس��تجهن نقش بسته بود،
اقدام کردن��د .همچنین در
جریان تحقیقات مش��خص
ش��د ک��ه تع��دادی از این

مفقودی
برگ س��بز س��واری ،نوع پروتون ،رنگ بژ متالیک ،مدل  ،١٣٨۴شاسی
 PL١C٩٧SNL۵B٠٢٢۴١٣به ش��ماره موتور  ۴G١۵PLV١680به
ش��ماره انتظامی ایران  184 22د  12به نام مالک اقای محمد حس��ین
فرید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
مدرک مفقودی برگ س��بز س��واری ،نوع پروتون ،رنگ بژ متالیک ،مدل
 ،١٣٨۴شاس��ی  ٠٢٢۴١٣ B ۵ ١C٩٧SNL PLب��ه ش��ماره موت��ور
 680 ١ PLV ١۵ G ۴به شماره انتظامی ایران  184- 22د  12به نام مالک
آقای محمد حسین فرید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
برگ س��بز و س��ند کمپانی تیبا مدل  94رنگ س��فید روغنی با ش��ماره
موت��ور  8203409و ش��ماره شاس��ی  NAS811100F5823596با
شماره پالک  732-54ط  73به نام سیدمحمد امین صالحی با کدملی
 4431727604مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب الهام ذوالفقاری نیا
فرزند غالمحس��ین بشماره شناس��نامه  ۶۸۹۵صادره از تهران در مقطع
کاردانی پیوسته در رشته کامپیوتر صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
همدان با ش��ماره  ۸۴۱۷۱۷۳۵۰۶۴مفقود گردیده و فاقد اعتبار است
از یابنده تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به دانش��گاه آزاد اسالمی واحد
همدان ارسال نماید.

مفقودی
ب��رگ س��بز و س��ند کمپانی پژو پ��ارس  XU7ب��ه م��دل  94به رنگ
س��فید روغنی به ش��ماره موتور  124K0686535به ش��ماره شاس��ی
 NAAN01CEXFH246009به ش��ماره پالک  464-54ط  74به
نام سیدمحمدامین صالحی با کدملی  4431727604مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
برگ سبز پراید جیتیایکس آی به مدل  84به رنگ سفید شیری روغنی
به شماره موتور  01359578با شماره شاسی  S1412284703445با
شماره پالک  969-54ب  78به نام علیاکبر ذاکری زارچی با کدملی
 5519743150مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول

ش�هرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز ش�ماره /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 خرید و پخش آسفالت
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

مدیرعام��ل آتشنش��انی
مش��هد از س��وختگی و
جراحت شدید دو نوجوان
 ۱۰و  ۱۴س��اله حی��ن
س��اخت م��واد محترق��ه
در من��زل مس��کونی ،در
شرق این ش��هر خبر داد.
به گزارش ایرنا؛ مس��عود
ظهوریان با اعالم این خبر
اظهار کرد :هفتم اس��فند
م��اه  ،۹۹در پ��ی تماس
تلفنی شهروندان با سامانه
 ۱۲۵مبنی بر شنیدن انفجار از داخل یک منزل
مسکونی ،ستاد فرماندهی بالفاصله آتشنشانان
و نجاتگ��ران ایس��تگاههای  ۲۰و  ۹را به محل
حادثه در خیابان پروی��ن اعتصامی اعزام کرد.
مدیر عامل آتشنش��انی مشهد افزود :با حضور
آتشنشانان در محل مشخص شد ،دو برادر ۱۰
و  ۱۴س��اله در حین س��اخت مواد محترقه در
طبقه دوم منزل مسکونیش��ان به دلیل انفجار
دچار سوختگی شدید شدهاند که آتشنشانان

کشف فندکهای مستهجن در تهران

مفقودی
به اطالع میرس��اند پروانه س��اخت ب��ه ش��ماره  12/11634از وزارت
بهداش��ت درمان وآموزش پزشکی برای س��اخت دستمال معطر مرطوب
بدون الکل متعلق به شرکت تعاونی  126اسپیدار سبز خوی مفقود گردیده
وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

انجام عملیات تکمیل احداث ساختمان
ستادی شهرداری

جراحت شدید  ۲نوجوان ترقهساز

 -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

بالفاصله این دو نوجوان را
برای انتقال به بیمارستان
تحوی��ل تکنس��ینهای
اورژان��س حاض��ر در
مح��ل دادند .ب��ه گزارش
رواب��ط عمومی س��ازمان
آت��ش نش��انی و خدمات
ایمنی ش��هرداری مشهد،
ظهوریان خاطرنشان کرد:
در بررس��یهای دقی��ق
در محل مش��خص ش��د،
ای��ن دو نف��ر در اقدام��ی
خطرناک و به دور از چشم والدین خود ،حین
ساخت مواد محترقه به دلیل نامشخصی باعث
بهوجود آمدن انفجاری مهیب ،توام با خسارت
ی شیشههای منزلشان و سوختگی
و شکس��تگ 
ش��دید خ��ود ش��دهاند.گفتنی اس��ت؛ این دو
نوجوان  ۱۰و  ۱۴س��اله ک��ه از ناحیه صورت
و دس��ت دچار سوختگی شدهاند هم اکنون در
بیمارس��تان امام رضا(ع) مش��هد تحت درمان
هستند.

فندکه��ا در میان صنوف نیز توزیع ش��ده که
چندین هزار ع��دد آن از صنوف نیز جمعآوری
ش��ده و اعالم کردیم ک��ه نبایداقالمی با تصاویر
مبت��ذل و خارج از ع��رف به فروش برس��د که
خوشبختانه صاحبان صنوف همکاری خوبی در
این زمینه داش��تند .مرادی با بیان اینکه در این
زمینه یک نفر نیز دستگیر شد ،افزود :برای این
فرد پروندهای تشکیل و متهم به دادسرا منتقل
ش��ده اس��ت اما رس��یدگی به این پرونده برای
شناسایی دیگر افراد مرتبط همچنان ادامه دارد.
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افقی

  - 1ه�ادی  -ویزیت�ور  - 2مرغ حق -
س�نگ خ�ارا  – 3بز کوه�ی  -چاالک
 مثل�ث جغرافیای�ی  -ب�اران اندک - 4زخ�م زبان  ،طعنه  -نس�خ کننده
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لرس�تان  -باالی زانو  -از مواد آرایشی
 - 7از مصالح ساختمانی  -ابزار تیزی
که چرم را با آن می برند  ،گزن  -نصف
صورت  - 8نوعی آش�پزخانه  -رود و
ایالتی در آمریکا  -م�ردودی  - 9نگاه
خی�ره  -متح�د الق�ول و ه�م عقیده
 مهار ش�تر  - 10مش�ت زن�ی  -کاپورزش�ی  -آخرین پادش�اه پیشدادی
 - 11ش�هر زیارتی عراق  -بی نتیجه -
نام دخترانه  - 12زنبیل و سبد – گریز
آهو  -پیش�کش  -فیلس�وف آلمانی
 - 13بدن  -عشوه گر  -پوست یا چرم
خام  -بله روس�ی  - 14مراحل ابتدایی
کار  -پنجمین حرف یونانی  - 15مثنوی
ش�یخ بهایی  -آرایه ای مس�تطیلی از
عنصر های ریاضی

عمودی

 - 1پر حسد  -کشور تاشکند  - 2نوعی
شربت  -شاعر فرانسوی داستان های بی
کالم  - 3عالمت جمع  -سالطین  -روی
هم انباشته  -اشاره بعید  - 4چسبناک
و لزج  -رس�ته  -جناح لش�کر  -باطل
ک�ردن  - 5وس�ط  -به همه چیز با دیده
تردید می نگ�رد  -جانها  - 6درباره  ،در
خص�وص  -چس�بناک  -خان�ه  - 7کم
کردن  -غیر مناس�ب  -دش�من فرشته
 - 8کیف انگلیسی  -نوعی غذای جنوبی
 پیشوند نفی  - 9گندم كوبیده  -زادگاهعبید  -صد بار  ....کردی و دیدی ثمرش
را  /خوب�ی چ�ه  ....داش�ت ک�ه یک بار
نک�ردی  - 10این جان�ور ماده ضد انعقاد
خون دارد  -لطیف  -نویسنده آمریکایی
موکل  - 11دانش�جوی رش�ته پزش�کی
 قاضی ورزش�ی  -هم�گام  - 12تظاهربه نیکوکاری  -ابزار نجاری  -ریس�مان
دل�و آب  -تا ریش�ه در آب اس�ت امید
ثم�ری  - 13 .....هنوز التی�ن  -فرومایه
 کتاب فتواهای مجتهدین – مس�اوی - 14جوانمرد  -قس�اوت و ش�قاوت 15
 مقاب�ل بخش خصوص�ی  -حرکتی درژیمناستیک ( موازنه )
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کوتاه از حوادث
یک کشته در ریزش آوار

طب��ق اع�لام مدیرعام��ل ه�لال احم��ر
کرمانش��اه ری��زش آوار ی��ک س��اختمان
متروکه در کرمانشاه منجر به کشته شدن
یک نفر شد .به گزارش میزان ،مدیرعامل
هالل احمر کرمانشاه گفت :گزارشی مبنی
بر ری��زش آوار ی��ک س��اختمان متروکه
در خیابان مدرس کرمانش��اه ارس��ال شد
ک��ه تیمه��ای عملیاتی واکنش س��ریع و
س��گهای زندهی��اب به درخواس��ت مرکز
اورژانس اس��تان اعزام شدند .وی در ادامه
اف��زود :ای��ن حادثه منجر به ج��ان باختن
یک مرد میان س��ال ش��د ک��ه امدادگران
هالل احمر با کمک نیروهای آتش نشانی،
پیکر او را رهاس��ازی کرده و تحویل عوامل
مربوطه دادند.
مرگ مردی روی ریل قطار

م��ردی روی ریل قط��ار در مش��هد جان
باخت .به گزارش رکنا علیشاهی سخنگوی
اورژانس مشهد گفت :پیرمردی بود که در
ریل قطار دچار حادثه شده بود و علت آن
را نمیدانیم اما فوت در محل رخ داده بود.
همکاران ما در گزارش خود نوشتند مردی
حدودا  ۶۵س��اله و مجهولالهوی��ه در اثر
حادثه احتمالی با قطار دچار فوت در محل
شده است.قطع ش��دن پا و سر این فرد را
تایید نمیکنم چون در گزارش به آن اشاره
نشده است.
مسمومیتهفتشهروند
با گاز زغال

مس��ئول رواب��ط عموم��ی فوری��ت ه��ای
پزش��کی خوزس��تان گفت :هفت شهروند
در شهرس��تان رامهرم��ز بر اثر استنش��اق
گاز زغال( )coمس��موم ش��دند .به گزارش
ایرنا در منطقه رودزرد شهرس��تان رامهرمز
مسمومیت هفت نفر از شهروندان به مرکز
پیام گزارش ش��د .وی افزود :در این حادثه
پنج مرد و  ۲زن بر اثر استنش��اق گاز زغال
دچار مس��مومیت شدند که بالفاصله با کد
رودزرد به بیمارستان مادر رامهرمز منتقل
شدند .مس��ئول روابط عمومی فوریت های
پزش��کی خوزس��تان پیش از این در بهمن
ماه س��ال ج��اری از مس��مومیت چهار نفر
در مسجدس��لیمان با گاز  COخبر داده
ب��ود .همچنین در همین ماه مس��مومیت
س��ه عضو ی��ک خان��واده در ک��وی علوی
اه��واز به علت استنش��اق گاز co۲گزارش
شده بود.

