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 سرقت مسلحانه 
از بانک پاسارگاد در تهرانسر

شهروند| 2 سارق نقابدار از شعبه بانک پاسارگاد 
در تهرانس��ر س��رقت کردند و پا به فرار گذاشتند. 
پلیس به دنبال ردی از این مردان تبهکار اس��ت که 
سناریوی دزدی خود را اجرایی کرده اند. عقربه های 
س��اعت 8 صبح روز سه ش��نبه 23 دی ماه را نشان 
م��ی داد. 2 مرد مرم��وز در حالی  که اس��لحه های 
کالش��ینکف در دست داشتند س��ناریوی سرقت 
مسلحانه از بانک پاسارگاد شعبه تهرانسر را اجرایی 
کردند. وارد بانک ش��ده بودند و عابران پیاده ای که 
ش��اهد این ماجرا بودن��د وحش��ت زده در پیاده رو 
ایس��تاده بودند. حضور س��ارقان نقاب��دار در بانک 
چنددقیقه بیشتر طول نکشید. صدای آژیر بانک به 
صدا درآمده بود که 2مرد سارق به سرعت از محل 
دور شدند. »وحید محسنی« پسر دبیرستانی که 
شاهد این حادثه بود در رابطه با این سرقت مسلحانه 
به »ش��هروند« گفت: »س��اعت 8 صبح بود که با 
دوستم در یکی از خیابان های تهرانسر بودیم. هنوز 
به بانک پاسارگاد  نرسیده بودیم که متوجه سروصدا 
از داخل بانک شدیم. آژیر بانک به صدا درآمده بود 
و مردم وحشت زده در پیاده رو ایستاده بودند. چند 
دقیقه بعد 2مرد نقابدار در حالی  که اس��لحه های 
کالشینکف داشتند از بانک پاسارگاد خارج شدند و 
به سرعت به داخل کوچه های که پایین تر از بانک 

بود رفتند. من صدای شلیک گلوله نشنیدم.«
در حالی که این خبر توس��ط پلیس فاتب تأیید 
ش��ده اما تا عصر روز سه ش��نبه این خبر توس��ط 
نیروهای پلیس منتشر نش��د. با این حال به گفته 
شاهدان ماجرا این سرقت توسط 2مرد نقابدار که 
با اسلحه به بانک پاسارگاد دستبرد زده بودند انجام 
ش��ده بود. این در حالی است شایعه سرقت از بانک 
مسکن که چند خیابان پایین تر از بانک پاسارگاد 

است نیز بین مردم قوت گرفته است. 

آژیر
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ش�هروند| 69 س��ارق، مال خ��ر و کیف ق��اپ 
حرفه ای در شبیخون بامدادی پلیس به آخر خط 
رس��یدند. در عملیات کارآگاهان پلی��س تهران و 
8 ش��هر حاشیه ای این 69 س��ارق حرفه ای منزل، 
خ��ودرو، قطع��ات خ��ودرو، زورگی��ر و کیف قاپ 
دستگیر ش��دند. 68 مرد و یک زن در قالب 12باند 
مختلف اقدام به س��رقت در س��طح ش��هر تهران 
می کردند.سرهنگ عباسعلی محمدیان با حضور 
در مقر مرکزی پلیس آگاه��ی پایتخت و در جمع 
خبرن��گاران دراین باره گفت: »در راس��تای اهداف 
قرارگاه مبارزه با س��رقت که از ابتدای امس��ال در 
سراسر کش��ور اجرایی ش��ده، طرح های مختلفی 
برای برخورد و دس��تگیری با س��ارقان و مالخران 
طرح ریزی و اجرا ش��د که در همین راستا عملیات 
بامدادی روز سه شنبه از چندی پیش طراحی و به 

مرحله اجرا در آمد.«
محمدیان با بیان این که شناس��ایی این سارقان 
در دستور ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی تهران 
بزرگ قرار گرفت، گفت: »س��رانجام با جمع آوری 
اطالعات عملیات گس��ترده و یکپارچ��ه ای بامداد 
سه ش��نبه برای دس��تگیری این افراد در تهران و 
8شهر حاش��یه ای پایتخت به مرحله اجرا درآمد.« 
وی ب��ا بیان این ک��ه در این عملی��ات غافلگیرانه و 
همزمان 69 س��ارق من��زل، کیف ق��اپ، مال خر و 
اعضای یک بان��د 4 نفره جرایم جنایی دس��تگیر 
ش��دند، گفت: »68 نفر از این اف��راد مرد و یک نفر 
دیگر نیز زن بود. افراد دستگیرشده در قالب 12باند 
در نقاط مختلف اقدام به س��رقت از منزل، سرقت 

خودرو، کیف قاپی، موبایل قاپی می کردند.«
وی ب��ا بیان این ک��ه در میان دستگیرش��دگان 

6مالخر وج��ود دارد، گفت: »در می��ان 12 باندی 
که اعض��ای آن دس��تگیر ش��ده، یک��ی از باندها  
موتورس��یکلت های متعلق به پی��ک  موتوری ها و 
خودروه��ای باربری را زاغ زنی ک��رده و در فرصتی 
مناسب با حمله به رانندگان این خودروها با تهدید 
سالح سرد، اجناس و بار این وسایل را سرقت کرده 
و متواری می ش��دند. به گفته رئیس آگاهی تهران 
بزرگ، این ش��یوه از س��رقت در اصطالح بارکنی 

نامیده می شود.«
محمدیان درباره میزان اجناس کش��ف شده از 
این افراد گفت:  »تا ب��ه این لحظه از مخفیگاه های 
این افراد 120 دستگاه کامپیوتر خودرو و مقادیری 

اجناس و اقالم سرقتی کشف و ضبط شده است.«
وی اضافه کرد: »یک��ی از این باندها نیز که 7نفر 
عضو آن بودند پس از سرقت کامپیوتر خودروهای 

206، اقدام به تمیز کردن این دستگاه ها کرده و با 
نصب هولوگرام و جعبه آن را تحت عنوان جنس نو 

در شهرستان ها به فروش می رساندند.«
محمدیان همچنین با اش��اره به فعالیت  زنی که 
در میان دستگیرش��دگان وجود داشت، گفت: این 
زن با ظاهری آراس��ته طال و جواهرات سرقتی را به 
طالفروش��ی ها می برد و با این ادعا که فاکتورهای 
طالها را فرام��وش ک��رده آن را به قیم��ت روز به 

طالفروشان می فروخت.
رئیس پلیس آگاه��ی تهران ب��زرگ همچنین 
با بیان این که عمده افراد دس��تگیر شده سابقه دار 
هس��تند، گفت: تحقیقات از این افراد ادامه دارد و 
پس از انجام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، این 
افراد برای ادامه روند رس��یدگی به جرم به دادسرا 

منتقل خواهند شد.

در تهران روی داد

دستگیری  69  سارق در عملیات بامدادی پلیس 
خارج از مرز

 دستگاه ثبت  مکالمات 
کابین هواپیمای ایرآسیا پیدا شد

غواصان دس��تگاه ثبت صدای خلب��ان را در 
الشه هواپیمای مس��افربری ایرباس  ای 320-

200 پیدا کردند.
این دستگاه، مدرک کلیدی برای کارشناسان 
به حس��اب می آی��د ت��ا بتوانند علت س��قوط 
هواپیمای مسافربری اندونزی با 162سرنشین 
را شناس��ایی کنند. این دستگاه ثبت کننده که 
مکالمات بین خلبان و مس��ئوالن برج مراقبت 
را ضبط می کن��د در محل نزدیک به دس��تگاه 
ثبت کننده اطالعات پ��رواز در کف دریای جاوه 

پیدا شد.
دو مق��ام دولتی اندونزی ک��ه از موضوع پیدا 
شدن این دس��تگاه مطلع بودند اظهار داشتند: 
غواصان توانسته بودند ش��یئی را پیدا کنند اما 
تا زمانی که شماره س��ریال آن تأیید نشده بود، 
نمی توانس��تیم در مورد قطعیت آن گزارش��ی 

ارایه دهیم.
هواپیم��ای  ش��رکت   QZ8501 پ��رواز 
ایرآسیای مالزی در بیست و هشتم ماه دسامبر  
س��ال گذش��ته می��الدی )2014( در وض��ع 
نامناسب جوی و در ش��رایطی که تنها نیمی از 
پرواز دو س��اعته از اندونزی به سنگاپور را طی 
کرده ب��ود، ارتباط خ��ود را با ب��رج مراقبت از 
دست داد. در این حادثه هیچ یک از سرنشینان 

هواپیما جان سالم به در نبردند.
به گزارش گلف نیوز، دستگاه ثبت کننده صدا 
در کابین خلبان قرار اس��ت برای بررس��ی های 
بیش��تر به جاکارت��ا پایتخت اندون��زی منتقل 
شود. به گفته کارشناس��ان بازخوانی اطالعات 
آن ممکن است بیش از یک ماه به طول انجامد.

 دودگرفتگی   مرگبار 
در  متروی  واشنگتن 

دودگرفتگ��ی در یکی از ایس��تگاه های قطار 
شهری واش��نگتن به مرگ دس��ت کم یک تن 
منجر شد. روز دوش��نبه دودگرفتگی شدید در 
یکی از ایس��تگاه های قطار ش��هری واشنگتن 
مشاهده ش��د که بر اثر آن یک تن جان خود را 
از دست داد و افراد حاضر در ایستگاه به سرعت 

تخلیه شدند. 
مقامات محلی واشنگتن با بیان این که در این 
حادثه بیش از 84 نفر به دلیل مصدومیت های 
مختل��ف روان��ه مراک��ز درمانی ش��دند اظهار 
داشتند: 200 نفر بالفاصله پس از دودگرفتگی 

از محل ایستگاه تخلیه شدند. 
یکی از مس��افران حاض��ر در مح��ل حادثه 
گفت: داخ��ل یکی از واگن های قط��ار بودم که 
دود به س��رعت از درهای واگن ب��ه داخل نفوذ 
کرد. به گزارش فاکس نیوز، س��خنگوی متروی 
واش��نگتن با خودداری از ارایه اطالعات بیشتر 
اعالم کرد: کارشناسان اداره ایمنی حمل ونقل 
درح��ال بررس��ی جزیی��ات حادثه هس��تند. 
همچنین تاکنون علت اولی��ه دودگرفتگی در 

ایستگاه مشخص نشده است.

نوبت اولآگهی مناقصه ارزیابی کیفی 
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان خراسان رضوی)سهامی خاص(

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: خدمات بهره برداری و امداد،خدمات عمومی،  قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات و 

خدمات گاز رسانی و ... ناحیه گازرسانی سبزوار 
3- مبلغ حدودی پروژه: 38/000/000/000 ریال می باشد.

4- شرایط متقاضیان:  الف: داشتن حداقل رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات   ب: داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار
5- مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی:

الف: تقاضای کتبی دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی با ذکر موضوع مناقصه
ب: ارائه گواهینامه صالحیت رتبه بندی از معاونت راهبردی ریاست جمهوری 

6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی: از تاریخ 93/10/24 لغایت 93/11/04
7-مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 93/11/19

8- مح�ل دریاف�ت و تحویل کاربرگها و اس�ناد اس�تعالم ارزیابی:امور قراردادها واقع در مش��هد-تقاطع بلوار خیام و
بلوار ارشاد- طبقه دوم-اتاق 208 می باشد.

9- نوع ومبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه:مطابق مصوبه شماره 2956/ت 28493 مورخ 1382/8/11 هیات محترم 
وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.

ش��ایان ذکر اس��ت دسترس��ی به متن این آگهی ، فرم مش��خصات پیمانکاران و فرم ارزیابی پیمان��کاران )ارزیابی کیفی( ، 
ب��ا  بیش��تر  اطالع��ات  کس��ب  ب��ه  نی��از  ص��ورت  در  و  ب��وده  پذی��ر  ام��کان   WWW.nigc-khrz.ir س��ایت  در 

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضویتلفن:37072205-051 تماس بگیرید.

س�ازمان جهاد کش�اورزی اس�تان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد اقالم مورد نیاز شبکه آبیاری سودجان را از طریق 2 مناقصه مجزا طبق شرایط و مشخصات 
                     ذیل تامین نماید.

تضمین شرکت در مناقصه)ریال(مقدار کاالشرح و مشخصات کاالردیف

تهیه لوله پلی اتیلن PE40 16 میلیمتر
با ضخامت 1/4 میلیمتر

تهیه قطره چکان خود شوینده 
)PC(کنترل کنننده فشار

1

2

150/000/000 3/000/000 متر

200/000/000 6/400/000 عدد

هریک از بندهای فوق مشخصات یک مناقصه جداگانه می باشد.
تاریخ و محل تهیه اس��تاد مناقصه :از تاریخ انتش��ار آگهی لغایت 1393/10/30 به آدرس شهرکرد-میدان امام حس��ین)ع( سازمان جهاد کشاورزی،اداره امور مناقصات 

پیمانها 038-32254804
مشخصات فنی ،مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات مناقصه در اسناد مناقصه قید گردیده است. 

اسناد مناقصه از طریق پایگاه اطالع رسانی http://iets.mporg.irنیز قابل دسترسی میباشد.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(  

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

نوبت اول

ش�هروند| خ��ودروی هوندا س��یویک وقتی در 
بزرگراه سرعت گرفت، حادثه مرگباری رقم خورد. در 
این تصادف هولناک 2 دختر 18 س��اله به کام مرگ 
فرو رفتند و 2 پسر دیگر مصدوم شدند. این درحالی 
اس��ت که راننده خودرو متواری شده است.  ساعت 
22: 11 صبح روز سه ش��نبه تصادف��ی هولناک در 
بزرگراه بابایی وحشت به راه انداخت. صدای برخورد 
مهیب خودرو با گاردریل های بزرگراه و واژگون شدن 
آن، تصویر وحش��ت آوری را در برابر چشم رانندگان 
خودروی عبوری ب��ر جای گذاش��ت، اماچند ثانیه 
بعد ناگهان خ��ودرو در محاصره ش��عله های آتش 
قرار گرفت. ش��اهدان ماجرا درحالی که برای نجات 
سرنشینان خودرو آتشین به سمت آنها می دویدند 
بالفاصله این حادثه هولناک را به سازمان آتش نشانی 
گزارش کردند. چند دقیقه بعد درحالی که شعله های 
س��رکش آتش از کابین خودرو زبانه می کش��ید و 
سرنشینانش در آن حبس شده بودند 2 پسر جوان 
که در صندلی های جلوی خودرو نشس��ته بودند از 
میان دود و آتش خارج ش��دند، اما 2 دختر جوان به 
علتی نامعلوم همچنان داخل خودرو گرفتار بودند. 
متوقف ش��دن برخي خودروها در بزرگ��راه بابایی 
ترافیک ایجاد کرده بود. بوي سوختن در فضا پیچیده 
بود تا این که خودروهاي آتش نش��اني آژیرکشان به 
س��مت محل تصادف آتش��ین در ابت��داي بزرگراه 
ش��هید بابایی، نرسیده به ش��هرک حکیمیه اعزام 
شدند.  قطعات خودرو هر لحظه به خاکستر تبدیل 
مي شد که مأموران ایس��تگاه های 56، 57 به محل 
حادثه رسیدند. آتش نش��انان با دیدن خودرویی که 
در محاصره آت��ش قرار گرفته بود عملی��ات خود را 
آغاز کردند، اما بررسی ها نشان می داد 2 دختر جوان 

هنوز در میان آتش حبس شده اند. همزمان با نجات 
این 2 سرنش��ین خودرو، لوله های آبدهی یکي پس 
از دیگري تخلیه مي شدند و آتش نشان ها براي مهار 
آتش از چن��د طرف عمل مي کردند. آتش نش��انان 
تالش مي کردن��د تا آتش را به ط��ور کامل خاموش 
کنند. با خاموش شدن شعله های آتش مشخص شد 
2 دختر 18 ساله که نتوانسته بودند از خودرو خارج 
ش��وند به کام مرگ فرو رفته اند. س��یدجالل ملکی 
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در رابطه با این 
حادثه هولناک به »شهروند« گفت: » 2 پسر و 2دختر 
بین 18 تا 19 سال درون این خودرو بودند که تا پیش 
از رسیدن آتش نشانان 2 پسر از درون خودرو خارج 
شده بودند اما آتش نشانان همزمان با اطفای حریق 
2 دختر را نیز که دچار سوختگی شدید شده بودند از 
درون کابین خارج کردند. « حسن عباسی سخنگوی 
اورژانس تهران گفت : پس از وقوع این حادثه 3پسر 
18 س��اله توانس��تند خود را به موق��ع از خودروی 
آتش گرفته خارج کنند اما  2دختر 18 ساله در آتش 
این خودرو گرفتار و به علت شدت سوختی جان خود 
را از دست دادند.عباسی خاطرنشان کرد: راننده این 
خودرو که یک پس��ر 18ساله اس��ت متواری شده و 

2پسر دیگر نیز تحت مداوا قرار گرفته اند.
علت حادثه

سرهنگ حسن عابدی جانشین رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگ��ی ته��ران در رابطه با علت 
ای��ن حادثه گف��ت: » علت این حادثه از س��وی 
کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است 
اما به گفته کارشناس��ان آتش نشانی مستقر در 
محل، علت حریق، اتصالی در سیم کش��ی برق 

خودرو بوده است.«

مرگ 2 دختر در تصادف بزرگراه بابایی

این زورگیران را شناسایی کنید

 زورگیری های مردان تبهکار 
در پرسه زنی های خیابانی

ش�هروند| دو مرد جوان که با تهدید در تاریکی 
شب از طعمه های خود سرقت می کردند، با تالش 

مأموران پلیس دستگیر شدند. 
شامگاه 10آذر ماه خبر دس��تگیری یک سارق 
که قصد زورگی��ری از یک زن جوان را داش��ت، به 
کالنتری 124 قلهک اعالم ش��د. وقت��ی مأموران 
کالنتری ب��ه مح��ل حادث��ه رفتن��د، تحقیقات 
 اولی��ه نش��ان داد ک��ه جوانی ب��ه نام »حس��ن«
26 ساله با تهدید چاقو قصد زورگیری گوشی تلفن 
همراه و پول های زن جوانی را داشته که شهروندان 
متوج��ه موضوع ش��دند و او را دس��تگیرکردند. با 
تش��کیل پرونده مقدماتی با موض��وع زورگیری و 
به دستور شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 
تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره پنجم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. متهم پس 
از انتقال ب��ه اداره پنجم، به زورگی��ری از زن جوان 
اعتراف کرد و گفت که با اس��تفاده از تاریکی شب و 
به همراه همدست خود به نام زاهد )20ساله( اقدام 
به زورگی��ری از زنان می کند. مته��م در اعترافات 
خود ب��ه کارآگاهان گفت: » زمان��ی که هوا تاریک 
می ش��د، به همراه زاهد به داخل خیاب��ان رفته و با 
پرس��ه زنی در داخل کوچه های خل��وت و تاریک 
اقدام به شناس��ایی زنانی می کردیم که به تنهایی 
درحال تردد بودند؛ گوشی تلفن همراه و پول های 
آنها را سرقت می کردیم و به س��رعت از محل دور 
می شدیم.« متهم درخصوص نحوه دستگیری خود 
نیز به کارآگاهان گفت: »مثل همیشه قصد سرقت 
داشتم و حتی با تهدید چاقو، سرقت را انجام دادم اما 
زن جوان با ایجاد سر و صدا سایر مردم را خبر کرد.« 

دستگیری همدست   متهم 
همین س��رنخ کافی بود تا کارآگاه��ان اقدام به 
دس��تگیری همدس��ت وی به نام زاهد 20س��اله 
در ش��هریار و همچنین صاحبخانه آنه��ا به عنوان 
خریدار اموال مسروقه کنند. با بررسی پرونده های 
مش��ابه، کارآگاه��ان موفق به شناس��ایی تعدادی 
از زنان جوانی ش��دند که متهمان ب��ا تهدید چاقو 
در تاریکی ش��ب اقدام ب��ه زورگی��ری از آنها کرده 
بودند؛ یکی از ش��اکیان، پ��س از حض��ور در اداره 
پنجم و شناس��ایی حس��ن به عن��وان س��ارق، به 
 کارآگاهان گف��ت: »8 آذر ماه بود قصد داش��تم تا 
 به خانه ام در منطقه الهیه بروم که سنگینی حضور 
کسی را پشت سر خود احس��اس کردم؛ به محض 
آن که پش��ت س��رم را نگاه کردم، م��ردی چاقویی 
را زیر چشمم گذاشت بسیار ترس��یده بودم.حتی 
پس از سرقت، برای چند دقیقه نمی توانستم هیچ 
کاری انجام دهم؛ از آن پس همیشه سنگینی وجود 
کسی را در پشت سرم احساس می کنم.« در حالی 
که شکایت های مشابه نش��ان می داد این مردان به 
زورگیری های سریالی دست زده اند بازپرس پرونده 
با تقاضای انتشار بدون پوشش تصاویر هر دو متهم از 
کسانی که از سوی این مردان مورد تهدید، سرقت 
و زورگیری قرار گرفته اند، خواست تا جهت طرح و 
پیگیری شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی 

واقع در خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند. 

کارآگاه


