شنبه 4بهمن 1399
کوتاه از حوادث
سقوط اسکلت فلزی ساختمان
بر اثر توفان

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت:
بیش از  ١١٠حادثه ناش��ی از وزش شدید باد
و توفان در س��طح شهر رخ داده است.مهدی
یعقوبی در گفت و گو با ایرنا افزود :شکس��ته
شدن تاج و سقوط بیش از  ۵۵اصله درخت در
مناطق مختلف مشهد از جمله این حوادث بود
که بالفاصله با حضور به موقع نیروهای فضای
سبز نسبت به رفع خطر و جمعآوری آنها اقدام
شد.وی ادامه داد :بررسی اسکلتهای ساختمانی
دارای خطر ،بازدید از س��اختمانهای ناایمن،
بررس��ی و رفع خطر اجس��ام معلق و نماهای
خطری ،سقوط درختان روی دیوار ،خودرو و
کابل برق از جمله عملیات انجام شده توسط
آتش نشانان است.
آتشسوزیقطارسوخت

آتش سوزی در قطار توزیع سوخت راه آهن
مراغه مهار ش��د.به گزارش رکنا ،س��ید رضا
طریقی نیا مدیرعامل س��ازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی مراغه گفت :آتش س��وزی
در واگ��ن نفر بر قطار توزیع س��وخت به این
سازمان گزارش شد .او افزود :با حضور اکیپ
امدادی آتش نشانی مرکزی مراغه ،حریق به
موقع مهار و از سرایت آتش به دیگر واگنها
جلوگیری شد .اوگفت :این آتش سوی بخاطر
اس��تفاده از بخاری گازوئیلی در واگن نفر بر
قطار روی داده اس��ت .ب��ه گفته مدیرعامل
س��ازمان آتش نش��انی مراغه ،ای��ن حادثه
خسارت جانی نداشته و تنها یکی از واگنها
دچار حریق شده است.
قتلدرمسجدسلیمان

فرمانده انتظامی مسجد سلیمان از دستگیری
قاتل فراری توسط پلیس آگاهی این شهرستان
خبر داد.به گزارش رکنا ،سرهنگ علی حسینی
گفت :در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به
قتل در تاریخ  ۲۰دی ماه سال جاری در یکی از
محالت مسجدسلیمان ،موضوع در دستور کار
ماموران پلیس آگاهی شهرس��تان قرارگرفت.
وی ب��ا بیان اینکه قاتل پس از ارتکاب جنایت
از محل متواری شده بود ،افزود :ماموران پلیس
آگاهی ب��ا انجام کار تخصص��ی و تالشهای
ش��بانه روزی قاتل را در یکی از اس��تانها که
با تهیه م��دارک هویتی جعلی قصد خروج از
کشور را داشت شناسایی و پس از اخذ نیابت
قضائی طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه در
مخفیگاهشان دستگیر کردند .قاتل انگیزه خود
را اختالفات شخصی عنوان کرد.
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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 سرمایهدار قالبی

فرمانده انتظامی اس��تان بوش��هر گفت :فردی که تحت پوشش
س��رمایه دار و صاحب کارخانه از تعدادی تجار بوش��هری ۳۸۰
میلی��ارد ری��ال کالهبرداری ک��رده بود ،توس��ط پلیس آگاهی
دستگیر شد .به گزارش ایسنا ،سردار خلیل واعظی گفت :در پی
شکایت تعدادی افراد مال باخته در خصوص وقوع کالهبرداری
میلیاردی ،رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس آگاهی
قرار گرفت .وی عنوان کرد :س��ریعا تیم وی��ژه ای از کارآگاهان
مجرب اداره جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی اس��تان با انجام
اقدامات اطالعاتی ،عملیات خود را برای دس��تگیری متهم آغاز
کردند.
فرمانده انتظامی اس��تان بوشهر خاطرنش��ان کرد :در تحقیقات
میدان��ی و تخصصی کارآگاهان پلیس مش��خص ش��د ،فردی با
پوشش س��رمایه دار ،صاحب کارخانه و شرکت و با اظهار اینکه
قادر به تهیه و واگذاری خ��ودرو ،اقالم خوراکی (خصوصا برنج)
بوده از تعدادی تاجر در اس��تان های بوش��هر ،ف��ارس و تهران
مبالغی را از  ۲۰تا  ۵۰میلیارد ریال جمعا به مبلغ  ۳۸۰میلیارد

ریال کالهبرداری کرده و بدون انجام تعهدات به مکان نامعلومی
متواری می ش��ود .س��ردار واعظی با بیان اینک��ه متهم در بازار
فعالیت داش��ته و در زمینه خرید و فروش کاال اشرافیت داشته
و همین امر س��بب می ش��د تا به راحتی متقاضی��ان را توجیه
و آن��ان را اغف��ال کند ،اف��زود :افراد مال باخته ب��دون تجربه و
صرف��ا با هیاهوی ب��ازار در صدد خرید کاالی��ی بودند که مرتبا

سارق کنتورهای آب دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی اس��تان البرز از دستگیری
س��ارق و مالخران کنتورهای آب ک��ه اقدام به
 80فقره س��رقت از مناطق مختلف ش��هر کرج
کرده بودند ،خبر داد .سرهنگ محمد نادربیگی
در گف��ت و گو با پای��گاه خبری پلیس ،با اعالم
این خبر بیان داش��ت :در پی ارجاع پرونده های
س��رقت کنتور آب از تعدادی از کالنتری ها به
پایگاه یکم پلیس آگاهی استان البرز ،رسیدگی
ب��ه پرونده ها به ص��ورت ویژه در دس��تور کار
کارآگاهان ق��رار گرفت .وی اظهار داش��ت :در
بررس��ی ه��ای تکمیلی محرز ش��د ک��ه اغلب
سرقتهادرساعتهای 5تا 7صبحرخدادهوسارق
هیچ گونه ردی از خود به جای نگذاشته است .
رئیس پلیس آگاهی استان البرز افزود :بنابراین
تیم های گش��تی پلی��س در منطقه به صورت
نامحس��وس اقدام به رصد تردد ها نموده که در
نهایت ،ماموران کالنتري  14رسالت در ساعت
 6:30دقیقه صبح اواخر دی ماه ،فردی را که به
همراه یک عدد کنتور آب به س��رعت در حال
دویدن بود در یکی از مناطق عظیمیه مشاهده و

مفقودی

واعظ��ی :ف��ردی با پوش��ش س��رمایه دار ،صاحب
کارخان��ه و ش��رکت و با اظهار اینکه ق��ادر به تهیه و
واگذاری خ��ودرو ،اق�لام خوراکی (خصوص��ا برنج)
بوده از تعدادی تاجر در اس��تان های بوش��هر ،فارس
و ته��ران مبالغی را از  ۲۰ت��ا  ۵۰میلیارد ریال جمعا
به مبل��غ  ۳۸۰میلی��ارد ریال کالهب��رداری کرده و
ب��دون انج��ام تعهدات به م��کان نامعلوم��ی متواری
می شود
در بازار کمیاب ش��ده و ارزش افزوده داشته باشد به وی اعتماد
کرده و س��رمایه خود را در اختیار این فرد قرار دادند .این مقام
انتظام��ی اظهار ک��رد :کارآگاهان پلیس آگاه��ی با به کارگیری
ش��گردهای خاص پلیس��ی و رصدهای اطالعاتی موفق ش��دند،
مخفیگاه متهم را در س��طح ش��هر تهران شناس��ایی و طی یک
عملی��ات ضربتی او را در مخفیگاهش دس��تگیر کنند .س��ردار
خلی��ل واعظ��ی توصی��ه ک��رد :ش��هروندان به خص��وص افراد
سرمایه گذار قبل از هر گونه اقدام اقتصادی یا سرمایه گذاری ،حتما
استعالمات و تحقیقات الزم را از شخص و یا اشخاص حقیقی یا
حقوقی اخذ کنند.

فق��ره س��رقت از اماک��ن خصوصي ،شناس��ايي
و دس��تگيري سارق يا س��ارقان در دستور کار
كارآگاهان پليس آگاه��ي فيروزآباد قرار گرفت.
وي اف��زود :مام��وران پ��س از انج��ام اقدامات
اطالعاتي و پليسي ،موفق شدند در اين خصوص

مفقودی برگ کمپانی

جناب آقای س��جاد کرمی مالک س��واری پژو  405جی ال ایکس آی
مدل  1383رنگ بژ  -متالیک به شماره پالک  721ه  - 49ایران 29
و ش��ماره موتور  12483074949و ش��ماره شاسی  83034431به
علت فقدان اسناد فروش (برگ کمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد
مذکور را نموده اس��ت لذا چنانچه هرکس ادعایی نسبت به خودروی
مذک��ور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت
ایران خودرو واقع درش��هرک پیکانش��هر– س��اختمان سمند مراجعه
نمای��د  .بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مزب��ور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
مفقودی
قبض س��پرده گم��رک فرودگاه امام خمینی به نام ش��رکت سیس��تم
خدمات اریکسون به ش��ماره کوتاژ  1611023به شماره  607288به
مبلغ  18.000.000ريال مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

قتل برادر در کرمانشاه

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
کرمانشاه از دستگیری مردی که برادر خود
را به قتل رس��انده بود خب��ر داد.به گزارش
رکنا ،س��رهنگ محمدرض��ا آمویی معاون
اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان گفت:
ماموران انتظامی شهرستان اسالم آبادغرب
از درگیری دو برادر در محله بازار روز خبردار
ش��دند .وی در ادامه افزود :سریعا اکیپی از
مام��وران به محل اعزام و در تحقیقات اولیه
متوجه شدند برادر  ۳۲ساله در پی اختالفات
خانوادگی با زدن چاقو به زیر بغل برادر ۴۰
س��اله خود وی را مجروح کرده اس��ت .وی
ادامه داد :س��ریعا فرد مجروح به بیمارستان
اعزام که متاس��فانه با وجود تالش پزشکان
وی فوت کرد.

هالکت شرور سابقه دار

فرمانده انتظامی علی آبادکتول گفت :ش��رور
سابقهداری که در شهرستان علیآبادکتول به
س��مت مردم و ماموران تیراندازی کرده بود با
شلیک پلیس به هالکت رسید.
ب��ه گزارش میزان ،س��رهنگ الی��اس تازیکه
اظهار داشت :یک شرور سابقهدار و همدستش
ک��ه هفته قبل خودروی پژو  ۴۰۵را از ش��هر
"جلی��ن" س��رقت ک��رده و پ�لاک س��رقتی
خ��ودروی دیگری را ب��ر روی آن نصب کرده
بودن��د در محورهای مواصالتی علی آبادکتول
با خ��ودروی دیگری تصادف کرده و قصد فرار
از صحنه حادثه را داشتند.
وی اف��زود :ای��ن دو مج��رم س��ابقهدار برای
فرار از صحنه ،با اس��تفاده از س�لاح وینچستر
س��عی در سرقت یکی از خودروهای عبوری را
داشته و به س��مت مردم تیراندازی میکردند
ک��ه بالفاصل��ه ش��هروندان ب��ا س��امانه ۱۱۰
تم��اس گرفتند و موضوع را ب��ه پلیس اطالع
دادند.
فرمانده انتظامی عل��ی آبادکتول تصریح کرد:

با رس��یدن به موقع پلیس ب��ه صحنه حادثه،
متهم��ان که چن��د رانن��ده ،ک��ودک و افراد
سالخورده را به گروگان گرفته بودند به سمت
پلیس نیز تیراندازی کردند.
س��رهنگ تازیکه گفت :با توجه به خش��ونت
مجرم��ان در صحن��ه ج��رم ،مام��وران ضمن
رعای��ت قانون به کارگیری س�لاح به س��مت
متهم��ان ش��لیک ک��رده و یکی از آن��ان که
شروری س��ابقهدار بوده و در این حادثه اقدام
به تیراندازی به سمت شهروندان و خودروهای
عبوری کرده بود از ناحیه پا مورد اصابت گلوله
قرار گرفت و راهی بیمارستان شد که در آنجا
فوت کرد.
س��رهنگ تازیکه تاکی��د کرد :پلی��س اجازه
نخواه��د داد اش��رار و اراذل و اوب��اش در
جامعه آزادانه فعالیت مجرمانه داش��ته باشند
و قاطعانه مقابل آنان ایس��تاده اس��ت .گفتنی
است همدست این متهم متواری شده و تالش
ماموران برای شناس��ایی و دستگیری این فرد
ادامه دارد.

سارق اماکن خصوصی روانه زندان شد

فرمان��ده انتظام��ي فیروزآب��اد از شناس��ايي و
دس��تگيري يک سارق و كشف  20فقره سرقت
از اماکن خصوصي در اين شهرس��تان خبر داد.
س��رهنگ مهدی ج��وکاردر گفتوگو ب��ا پايگاه
خبري پليس ،اظهار داش��ت :در پي وقوع چند

مدرک فارغالتحصیلی اینجانب س��ید محمد حسینی فرزند سید
قاسم به شماره شناسنامه۲۸۳۱صادره از تهران در مقطع کارشناسی
ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر صادره از واحد
دانشگاهیآزادشهرقدسبهشماره۲۲۶۹۷۷۹مفقودگردیدهاستو
فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شهرقدس به نشانی شهرقدس ،میدان قدس انتهای
بلوار کلهر دانش��گاه آزاد اسالمی شهر قدس ارسال نماید  .نشانی :
بزرگراه فتح کیلومتر۲۰شهرقدس انتهای بلوار کلهر صندوق پستی:
 ۳۷۵۱۵۳۷۴تلفن  ۲۰(۰۲۱۴۶۸۹۶۰۰۰خط)

به سمت وی حرکت کردند  .سرهنگ نادربیگی
گفت :نامبرده به محض مشاهده ماموران قصد
فرار داش��ت که با سرعت عمل پلیس دستگیر
و ب��ه همراه پرونده به پايگاه يکم پليس آگاهی
استان البرز منتقل ش��د  .وی خاطرنشان کرد:
متهم که دارای سوابق کيفري متعدد در زمینه
س��رقت ب��ود در مواجهه با مس��تندات موجود
چ��اره اي جز گفتن حقيقت نداش��ته و به 80
فقره سرقت کنتور آب در مناطق مختلف کرج
اعتراف ک��رد .این مقام انتظامی گفت :با تالش
کارآگاهان تمامی مالخرها شناسايي و با دریافت
نيابت قضائي  4نفر از آن ها در چندین عمليات
غافلگيران��ه دس��تگير و در مواجهه حضوري با
متهم لب به اعتراف گش��وده و به خريد کنتور
آب مس��روقه به قيم��ت کمتر از قیم��ت بازار
اعتراف کردند .رئیس پلیس آگاهی استان البرز
اظهار داشت :صحنه هاي سرقت توسط متهم،
بازسازي شد و تا کنون  50نفر از مال باختگان
شناس��ایی و برای تشکیل پرونده به پایگاه یکم
پلیس آگاهی مراجعه کرده اند.

کوتاه از حوادث

يک سارق سابقه دار را شناسايي و آن را در يک
عمليات ضربتي در مخفيگاهش دستگير كنند.
متهم در تحقيقات انجام شده به  20فقره سرقت
از اماک��ن خصوص��ي اعتراف و پ��س از تکميل
پرونده روانه دادسرا شد.
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بازهمکالهبرداری
با پیش فروش خودرو

فرمان��ده انتظام��ی اس��تان مازن��دران از
کالهب��رداری  100میلیارد ریال��ی با وعده
فروش خودرو در شهرس��تان بابل خبر داد.
مرتض��ی میرزای��ی در گفت و گو ب��ا پایگاه
خب��ری پلیس ،اظه��ار داش��ت :در مراجعه
فردی به ماموران کالنت��ری  11بابل مبنی
بر کالهبرداری یکص��د میلیون ریالی از وی
با وعده فروش خودرو ،موضوع در دستور کار
پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت .وی،
تصریح کرد :کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت
پلیس در تحقیقات و بررسی های همه جانبه
دریافتند ،متهم با اتخاذ روش های متقلبانه
و برپایی ش��رکتی صوری خ��ود را به عنوان
فعال در معامالت خودرویی معرفی و با این
ترفند از مردم کالهبرداری می کند.فرمانده
انتظامی اس��تان مازندران ،اظهار داشت :در
ادامه تحقیقات پلیسی متهم که دارای سابقه
ف��رار از زندان نیز ب��وده ،ضمن هماهنگی با
مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر
شد.این مقام انتظامی ،در ادامه بیان داشت:
متهم در تحقیقات و بازجویی های به عمل
آمده به کالهبرداری از  25نفر از متقاضیان
خرید خودرو در سراسر کشور در مجموع به
مبلغی بالغ بر  100میلیارد ریال اعتراف کرد.

