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دستگیری زوج سارق
در جنت آباد

رئیس کالنتری  138جنتآباد از دستگیری
یک زوج توســط ماموران این کالنتری خبر
داد که با شکســتن شیشه خودرو ،در حال
ســرقت آن بودند.به گزارش آنا ،ســرهنگ
عباس واعظی رئیــس کالنتری  138جنت
آباد در خصوص این افــراد توضیح داد :روز
سهشنبه گذشــته ماموران گشت انتظامی
این کالنتری در حال گشــتزنی در محدوده
اســتحفاظی خود بودند که شیشه شکسته
خودرویی که همراهشان بود ،توجه ماموران
را جلــب کرده و برای بررســی به ســمت
آنها تغییر مســیر دادنــد .وی اضافه کرد:
به محــض این که ماموران به ســمت آنها
رفتند زن و مردی کــه داخل خودرو بودند
سعی کردند با تغییر مسیر ناگهانی و انجام
حرکات خطرناک از محل دور شــوند که در
نهایت با تــاش ماموران کالنتری متوقف و
دستگیر شدند .سرهنگ واعظی در خصوص
دستگیری متهمان گفت :با توقف متهمان از
مشخصات خودرو آنها استعالم به عمل آمد
که در نتیجه مشخص شد هر دو سارق سابقه
دار هستند و خودرو مذکور را ساعاتی پیش
از همان محدوده به سرقت برده اند .رئیس
کالنتری  138جنتآباد تصریح کرد :به این
ترتیب ،متهمان به همراه خودرو مسروقه به
کالنتری منتقل شدند و تحت بازجویی های
انجام شده نیز به جرم خود اعتراف کردند.

پیرزن  71ساله به قتل رسید

فرماندار کردکوی در غرب گلستان با تایید
قتل یک پیرزن  71ســاله ســاکن یکی از
روســتاهای غربی این شهرســتان ،گفت:
تحقیقات در این خصوص توســط نیروی
انتظامــی در دســت انجام اســت .ابراهیم
قدمنان در گفت و گو با ایرنا بدون اشــاره
به جزئیات بیشتری در خصوص این حادثه
اظهار کــرد :تحقیقات پلیس در حال انجام
است و با کســب اطالعات جدید در مورد
علت این حادثه ،اطالع رسانی خواهد شد.
به گفته وی؛ ارائه جزئیات بیشــتر ممکن
اســت در رونــد تحقیقات و به ســرانجام
رسیدن سرنخهای موجود خللی ایجاد کند.
وی افــزود که پلیس پیگیــری این پرونده
را آغاز کرده اســت .شــبکههای اجتماعی
کردکوی اعــام کرده اند کــه متوفی در
روســتای مفید آباد کردکوی ساکن بوده و
پس از این حادثه مقادیری طال و وجه نقد
نیز از منزل او مفقود یا به سرقت رفته است.
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مسئوالن پاسخگو باشند

ت مسکن مهر ابرکوه
سقوط یک نوجوان در قنا 

کند .وی عنــوان میکند :متاســفانه نهتنها
زمینهای واگذار شــده در این منطقه از شهر
بالمعارض نبوده بلکه قنوات موجود نیز دارای
مالک خصوصی هســتند که آنان نیز مطالبه
حــقو حقوق قانونی خــود را دارند .وی یکی
از راهکارهــای پیشــنهادی در ایــن رابطه را
ایــن میداند که اداره راه و شهرســازی جهت
پرداخت حقو حقوق مالک یا مالکان قنوات،
قیمت حریم را محاســبه کرده و از این مبلغ
نیمی را به مالکان و نیم دیگر را به شــهرداری
جهت انجام اقدامات مناسب برای مقاومسازی
و ساماندهی پرداخت کند.

نوجوان  10سال ه ساکن شهرک مسکن مهر شهر
ابرکوه هنگام بازی با دوســتان خود ناگهان به
داخل یکی از قناتهای مسکن مهر شهر ابرکوه
سقوط کرد و دچار سانحه شد .قنات مذکور که
دقیقاً در پشــت دیوار بیمارستان خاتماالنبیای
این شــهر واقع شــده ،تنها با چند عدد مفتول
آهنی احاطه شده که بههیچعنوان حصار ایمن
و قابل قبولی نبوده است .البته اهالی شهرکهای
والیت و مسکن مهر ،بارها با مراجعه به مسئوالن
و نهادهای مختلف ،درخواســت ساماندهی این
قناتها را داشــتهاند ولی تاکنون اقدام مؤثری
صورت نگرفته بود.
زنگ خطر وجود  54چاه
در یک منطقه مسکونی

ســید حبیب زارعی مدیر عامل اتحادیه مسکن
مهــر که پیــش از این پیگیریهــا و مکاتبات
بســیاری پیرامون ساماندهی قناتهای مسکن
مهــر انجام داده اســت ،در گفتوگو با ایســنا
اظهار میکند :در این منطقه  54حلقه چاه در
قالب سه رشته قنات وجود دارد که یک تهدید
جدی برای اهالی و ســاکنان محسوب میشود
و هر لحظه ممکن اســت حادثه تلخی را برای
آنــان رقم بزند .وی با بیــان این که این تهدید
مربوط به امروز و دیروز و ســقوط یک نوجوان
در قنات نیست ،تصریح میکند :از  10سال قبل
تاکنون در مراحل مختلف عمرانی نیز این تهدید
وجود داشــته است .به عنوان نمونه قب ً
ال خودرو
یکی از پیمانکاران زیرسازی به درون یکی از این
قناتها ســقوط کرده یا در هنگام ساخت این
واحدهای مسکونی ،یک کارگر ساختمانی هنگام
شب در این قنات افتاده بود.
سرهنگ رحیم سروری گفت :با بررسی های انجام
شده و اجرای عملیات توسط نیروی انتظامی یک
کالهبردار اینترنتی در اردبیل دستگیر شده که
مبلغ کالهبرداری کشــف شــده از این متهم
دو میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال بوده است.به گزارش
برنا ؛ وی بیان کرد :این فرد با عنوان برنده شدن
برخی افراد در مسابقه پژوهشگران جوان اقدام به
کالهبرداری در فضای مجازی می کرده که پس
از کشــف اولیه این کالهبرداری پروندهای برای
متهم تشکیل و بررســی این موضوع در دستور

در این منطقه  54حلقه چاه در قالب سه رشته قنات وجود دارد که یک تهدید
جدید برای اهالی و ساکنان محسوب میشود و هر لحظه ممکن است حادثه
تلخی را برای آنان رقم بزند
بیپاسخ ماندن مکاتبات  10ساله
برای ساماندهی قنوات

زارعی بــا تأکید بر این که معضــل مذکور در
مراحل مختلف ساختوســاز منجــر به حادثه
شــده اســت ،ادامه میدهد :البته همواره طی
 10سال گذشته بارها از سوی اتحادیه مسکن مهر
و قبــل از وقوع این حوادث ب ه صورت شــفاهی
و مکتوب به مســئوالن در مــورد خطرات این
چاهها هشدار دادهایم .وی اضافه میکند :حتی
در این رابطه با دادستان وقت که مدعیالعموم
هم هســت ،جهت دفاع از حقوق شــهروندی
ســاکنین منطقه مکاتبه کردیم ولی متأسفانه
تاکنون از سوی دستگاههای مربوطه هیچگونه
اقدام عاجلی صورت نگرفته اســت.مدیر عامل
اتحادیه مسکن مهر ابرکوه در اینباره خاطرنشان

میکند :شــاید بتــوان علت عدم ســاماندهی
ب ه موقع قنوات را دستبهدســت شــدن این
مســئله در بین دســتگاههای اجرایی مختلف
همچون اداره آب منطقــهای ،میراث فرهنگی،
شهرداری ،راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن و غیره
عنوان کرد که هر کدام ابعاد خاصی از موضوع را
مدنظر قرار میدهند.
قنوات مسکن مهر ابرکوه ،مالک خصوصی دارد
زارعــی یادآور میشــود :در مجموع براســاس
دستورالعمل طرح ساختوساز مسکن مهر که
در آن وظایف کلیه دستگاههای اجرایی مشخص
شــده ،صراحتاً به این نکته اشاره شده که راه و
شهرسازی موظف اســت زمینهای بالمعارض
و بــدون مشــکل را همچون شهرســتانهای
دیگر اســتان برای ساخت مســکن مهر واگذار

چه کسی پاسخگوی
حوادث احتمالی بزرگتر است؟

زارعی به یکی دیگر از معضالت ناشــی از وجود
این قنوات نیز اشاره و اضافه میکند :با توجه به
گرم شــدن هوا و تخلیه زباله در محل قناتها،
متأسفانه شــاهد شــیوع بیماری ،تکثیر پشه
و آلودگی در منطقه که پنج شــهرک شــامل
شــهرکهای آزادگان ،والیت ،بسیجیان ،مهر و
فرهنگیان در آن واقع شــده است ،هستیم .وی
تأکید میکند :مســئوالن دستگاههای اجرایی
مربوطه باید از خود ســؤال کنند که اگر سقوط
ایــن نوجوان منجر به مــرگ یا نقص عضو وی
میشد ،چه کسی پاســخگو بود و چرا همیشه
بایــد اتفاقی رخ دهد تا برای مشــکالت فکری
اندیشــیده شــود؟ مدیر عامل اتحادیه مسکن
مهر در پایان نیز عنوان میکند :این حادثه تنها
تلنگری به مسئوالن بود تا سریعاً برای حل این
مشکل فکری اندیشیده شود ،در غیر این صورت
هــر لحظه ممکن اســت دوباره شــاهد چنین
حوادث تلخی باشیم.

شگردی عجیب برای گول زدن مردم در فضای مجازی

کار پلیس فتای اســتان قرار گرفت .جانشــین
فرمانده انتظامی استان اردبیل افزود :کارآگاهان
پلیس فتا بررسی این موضوع را در اولویت قرار
داده و پس از جمع آوری اســناد و دالیل کافی
مبنی بر اتهام این فرد به کالهبرداری در فضای
مجازی ،در زمینه دستگیری وی اقدام به دریافت
دستورات قضایی کردند.سروری با بیان اینکه این

فــرد با وعده جایزه  ۷۵میلیــون ریالی اقدام به
فریب افراد در فضای مجازی کرده است ،تصریح
کرد :به دنبال محرز شدن جرم ارتکابی و دریافت
دستور قضایی ،فرد متهم در تهران دستگیر شده
و تعدادی سیم کارت و  ۱۳عدد کارت بانکی از
وی کشــف شده که پس از بازجویی های انجام
شده به کالهبرداری میلیاردی خود اعتراف کرده

اســت.وی با اشــاره به اینکه این فرد در چهار
استان کشور اقدام به کالهبرداری اینترنتی کرده
اســت ،گفت :انتظار میرود مردم در این زمینه
هوشــیاری الزم را داشــته و در صورت دریافت
چنین پیامکهای مشــکوکی موارد را به پلیس
فتا گــزارش دهنــد تا بررســی موضــوع در
دستور کار قرار گیرد.
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قاچاقچی پارچه در شیراز
 ۳.۸میلیارد جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از
جریمه  ۳میلیاردی برای قاچاقچی پارچههای
خارجی خبر داد.به گزارش ایسکانیوز  ،علی
مبشــری گفت :قاچاقچی پارچه در شیراز
 ۳.۸میلیاردریالجریمهشد.مدیرکلتعزیرات
حکومتی استان فارس گفت :ماموران مبارزه
با قاچــاق کاال و ارز نیروی انتظامی به یک
دستگاه کامیون که در جادههای شهرستان
شیراز در حال تردد بود مشکوک شده و آن
را متوقف کردند.وی افزود :این کامیون حامل
بار گوجه فرنگی بود ،ولی ماموران در بازرسی
دقیق از این کامیون متوجه جاسازی مقادیر
زیادی پارچه زیر بار گوجه فرنگی شدند.وی
با اشاره به بازداشت راننده کامیون و تشکیل
پروندهای در این زمینه افزود :با محرز شدن
تخلف راننده کامیــون ،وی به اتهام قاچاق
کاال بــه پرداخت جریمه نقــدی به میزان
سه میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال در حق دولت
و ضبط پارچههای مکشوفه محکوم شد.

دستگیری سارقان سابقه دار
تدرافسریه
موتورسیکل 

سرهنگارسالنیگفت:دوسارقمورتورسیکلت
که با دیدن پلیس پا به فرار گذاشتند ،دستگیر
شــدند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛
سرهنگ ایرج ارسالنی رئیس کالنتری ۱۵۶
افســریه اظهار کرد :ماموران کالنتری هنگام
گشــت زنی در ســطح حوزه ،متوجه رفتار
مشکوکدوراکبموتورسیکلتشدند.ماموران
برای بررسی موضوع به موتورسیکلتها نزدیک
و راکبان موتورسیکلتها به محض مشاهده
ماموران کالنتری ،با رها کردن موتورسیکلتها
به صورت پیــاده از محل گریختند.وی افزود:
متهمان پس از دقایقی تعقیب و گریز دستگیر
شــدند که در استعالم صورت گرفته از پالک
انتظامی موتورسیکلتها ،مشخص شد هر دو
موتورسیکلت مســروقه و دارای سابقه ثبت
سرقت هستند .وی گفت :با پذیرش بزه انتسابی
از ســوی متهمان ،پروندهای در این خصوص
تشــکیل و هــر دو ســارق تحویــل مراجع
قضایی شدند.

