چهارشنبه 13اسفند 1399
کوتاه از حوادث
کشف بذر و سموم کشاورزی

فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف 35
میلیارد ریالی انواع بذر و ســموم کشاورزی
در ساری خبر داد .به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،ســردارمرتضی میرزایی بیان داشت:
با انجام اقدامات اطالعاتی و در پی کســب
خبری مبنی بر احتکار انواع بذر و ســموم
کشــاورزی در ساری ،موضوع در دستور کار
پلیس امنیت اقتصادی اســتان قرار گرفت.
وی افزود :پس از بررســیهای همه جانبه و
هماهنگیهای قضائی ،ماموران در  2عملیات
غافلگیرانه از انبار نگهــداری کاال متعلق به
متهمان بازدید کردند .فرمانده انتظامی استان
مازندران ،تصریــح کرد :ماموران با همکاری
کارشناسان ســازمان جهاد کشــاورزی و
اداره صمت شهرستان ساری ،در بازرسی از
محل نگهداری کاال توسط این افراد هفت تن
و  111کیلوگرم انواع بــذر و  13هزار کیلو
انواع ســموم کشاورزی کشــف کردند .این
مقام انتظامی ارزش کاالی احتکار شــده در
این عملیات را برابر نظر کارشناســان بالغ بر
 35میلیــارد ریــال عنوان کــرد و گفت:
متصدیان این واحدها پس از تشکیل پرونده
به مرجع قضائی معرفی شدند.
سارق خانه باغهای بیستون
دستگیرشد

فرمانده انتظامی هرســین گفــت :با تالش
ماموران پلیس ،سارقی که اقدام به  20فقره
سرقت از خانه باغهای شهر تاریخی بیستون
کرده بود ،دســتگیر شــد .به گزارش پایگاه
خبری پلیس ،سرهنگ علی عزیزیان اظهار
داشت :پس از وقوع چند مورد سرقت در شهر
بیستون رســیدگی به موضوع در دستور کار
قرار گرفت .وی ادامه داد :ماموران با افزایش
گشتهای هدفمند خود موفق به شناسایی
سارقی حین ســرقت از یک خانه باغ شده و
پس از مدتی تعقیب و گریز وی را دســتگیر
کردند .فرمانده انتظامی هرسین خاطرنشان
کرد :متهم دستگیر شــده در بازجوییها به
ارتکاب  20فقره سرقت از خانه باغهای شهر
بیســتون اعتراف کرد .سرهنگ عزیزیان در
پایان از معرفی سارق دستگیر شده به دستگاه
قضائی جهت صدور حکم الزم خبر داد.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

حوادث

درگیریمسلحانهپیمانکارانبازیافتزبالهشهرداریتهران
بازیافت و جمــعآوری زباله در تهران یکی از معضالتی اســت
کــه در ورای آن دههــا آســیب رقــم میخورد و شــهرداری
پس از اعالم هشدارهای فراوان هنوز نتوانسته است به این حوزه
ســامان دهد .حوزهای که عالوه بر تخریب چهره شــهر و خطر
شیوع بیماری ،کار را به نزاع و درگیری مسلحانه گذاشته است
و هــر روز بیش از دیروز بیضابطه در این حوزه عمل میشــود
و هنوز شهرداری نتوانســته است در خصوص آن اقدامی انجام
دهد .سرهنگ سعید راستی ،رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت
عمومــی تهران بــزرگ در این خصوص به برنــا گفت :بازیافت
زبالــه در تهران به وضعیت مافیایی درآمده اســت و در منطقه
 3شــهرداری تهران درگیریهایی ایجاد کرده اســت .او افزود:
شهرداری با پیمانکاران قرارداد امضا کرده است و رقبایی نیز در
این میان وجود دارد .پس از این اتفاق کارگران حوزه بازیافت در
اختالفاتی که در عرصه جمعآوری زباله بوجود آمد ،به درگیری
دســته جمعی با ســاح ســرد اقدام کردند .این مقام انتظامی
خاطرنشان کرد :یکی از این پیمانکاران عدهای از اراذل و اوباش
را اجیر میکند و با ســاح سرد و شــبه سالح گرم به کارگران
یک پیمانکار دیگر حمله ور میشــوند و آنها را شــبانه مورد

راســتی :یکی از این پیمانکاران عدهای از اراذل و
اوباش را اجیر میکند و با ســاح سرد و شبه سالح
گــرم به کارگران یــک پیمانکار دیگــر حمله ور
میشوند و آنها را شــبانه مورد ضرب و شتم قرار
میدهند .پس از این که این افراد دستگیر شدند ،این
افراد با مامورین انتظامی نیز درگیر شدند

بازداشت سلطان قاچاق داروهای پرورش اندام

قاچاقچی دارو که اقــدام به تولید مکملهای
تقلبی و قاچاق قرصهای تقلبی میکرد پس
از بازگشت به ایران در چالوس دستگیر شد.به
گزارش رکنا ،ســرهنگ نادر مــرادی معاون
نظارت بــر اماکن عمومی پلیس امنیت گفت:
اواخر مرداد ماه امسال بود که خبری پیرامون
مونتــاژ و فــروش قرص ،پــودر و آمپولهای
درمانی و مکمل ورزشــی غیرمجــاز در یک
کارگاه صنعتــی بــزرگ در حوالی شــهرک
استقالل توسط افرادی که هیچگونه تخصص
و مجوزی برای انجام این فعالیت را نداشــته،
دریافت کردیم.وی افزود :موضوع در دســتور
کار مأمــوران اداره عملیــات معاونت نظارت
بر اماکن عمومــی پلیس امنیت پایتخت قرار
گرفت و پس از اطمینان از صحت و سقم خبر،
نتیجه تحقیقات صورت گرفته در اختیار مقام
قضائی قرار گرفت و دســتور بازرسی از انبار و
دســتگیری تمام عامالن و متهمان دخیل در
این پرونده اخذ شد .این مقام انتظامی تصریح
کرد :ماموران پس از حضور در محل ،اقدام به
بازدید از انبار کرده که در لحظه ورود ،متوجه
شــدند چند نفر قوطیهای تاریخ گذشته را با
تینر فوری پاک کرده و بالفاصله با دستگاههای
پیشــرفتهای که در اختیار دارند اقدام به درج
نام برندهای تجاری معروف دنیا با تاریخهای
جدید میالدی با ارقام التین بر روی قوطیها

و بســتههای موجود در انبار میکنند و پس
از نصب لیبل اصالت کاالی وزارت بهداشــت
آنها را بستهبندی کرده و روانه بازار میکردند.
مرادی خاطرنشــان کرد :تمام افرادی که در
این کارگاه مشــغول به این فعالیت مجرمانه
بودند دستگیر شــده و در بازرسی از انبار3 ،
هزار و  76قوطی و بســته خوراکی غذایی ،دو
میلیون و  765هزار و  29عدد قرص و کپسول
تقویتی  4هــزار و  497عدد قوطی مکمل و
پودر و  137هزار و  790عدد شیشــه کوچک
حاوی محلول مکمل کشف شد .معاون نظارت
بر اماکن عمومی پایتخت ،با اشــاره به اینکه
پــس از جمعآوری کاالهای کشــف شــده و
پلمب انبار ،تالش برای شناسایی و دستگیری
متهــم اصلی پرونده و صاحب این اموال ادامه
یافت ،گفت :نهایتا روز  11اســفندماه پس از
تالشهای شــبانه روزی و انجام اقدامات فنی
و پلیســی ،متهم در حالی که پس از ورود به
ایران بــه یکی از روســتاهای حوالی چالوس
گریخته بود در یک عملیات ضربتی دســتگیر
شــد.مرادی در پایان با بیان اینکه متهم پس
از اعزام به دادســرا با دستور بازپرس پرونده با
قرار سنگین  2هزار و  222میلیارد ریالی روانه
زندان شد ،خاطرنشان کرد :تالش پلیس برای
دستگیری سایر متهمان این پرونده همچنان
ادامه دارد.

سارقان مامورنما را شناسایی کنید

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حســین مهدوی راد فرزند خلیل به
شماره شناســنامه 3794 :صادره از کرج در مقطع کاردانی ناپیوسته
رشته :ماشــینهای کشــاورزی صادره از واحد دانشــگاهی یادگار
امام خمینی (ره) با شماره  138613901920مفقود گردیده است و فاقد
اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به صندوق پستی
 18155/144 :دانشــگاه آزاد اســامی واحد یادگار امام خمینی (ره)
ارسال نمائید.

رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز با اعالم خبر دستگیری اعضای باند سارقان
منزل و مامورنما از شهروندان خواست که ضمن شناسایی متهمان در صورتی
که توسط این افراد مورد سرقت قرار گرفته اند ،به پلیس آگاهی البرز مراجعه
کنند.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ محمد نادربیگی با اعالم این خبر
بیان داشــت :در پی وقوع چندین فقره سرقت از منزل با روش تخریب درب
و دیلم زنی در مناطق مختلف شــهر کرج ،بررسی موضوع به صورت ویژه در
دستورکار اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افزود :کارآگاهان
در بررسیهای اولیه متوجه شدند که سارقان در یک گروه  4نفره ابتدا خانههای
خالی از سکنه را شناسایی کرده و سپس به وسیله یک دستگاه سمند سورن
با روش تخریب درب و دیلم زنی اقدام به ســرقت لوازم با ارزش از قبیل طال،
وجه نقد ،عتیقه ،لوازم الکترونیکی و آشپزخانه میکنند .رئیس پلیس آگاهی
استان البرز اظهار داشــت :کارآگاهان در ادامه با انجام تحقیقات میدانی و به
کارگیری اقدامات پلیســی رد یکی از ســارقان حرفهای و سابقه دار استان را
در این سرقتها مشاهده کرده و با شناسایی مخفیگاه او در کرج ،در عملیاتی
غافلگیرانه نامبرده را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند .این مقام انتظامی
ادامه داد :در تحقیقات تکمیلی متهم با مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب
به اعتراف گشــوده و به  48فقره ســرقت از منزل و اخاذی تحت عنوان مامور
پلیس با همدســتی  3نفر از همدستانش اقرار کرد .سرهنگ نادربیگی با بیان
این که مخفیگاه همدستان متهم نیز در مناطق مختلف شهر کرج شناسایی و
نامبردگان در عملیاتهای جداگانه دســتگیر شدند ،یادآور شد :در بازرسی از
مخفیگاه متهمان تعداد زیادی لوازم منزل سرقتی و اسناد جعلی کشف شد .وی
با اشاره به این که کارشناسان ارزش اموال سرقتی را 100میلیارد رالب برآورد
کرده اند ،خاطرنشان کرد :اعضای این باند حرفهای در استانهای البرز ،تهران،
همدان ،قم و مرکزی اقدام به ســرقت و اخاذی از شهروندان کرده اند .رئیس
پلیس آگاهی استان البرز در پایان عنوان کرد :با دستور مقام قضائی تصویر بدون
پوشش این مجرمان حرفهای در اختیار رسانهها قرار گرفته تا چنانچه شهروندان
توســط این متهمان مورد اخاذی و یا سرقت قرار گرفتهاند برای انجام مراحل
قانونی به پلیس آگاهی استان البرز واقع در "کرج -میدان طالقانی -ابتدای بلوار
تعاون" مراجعه کنند.

" آگهی فقدان مدرک تحصیلی"

مدرک کارشناســی فارغ التحصیلی اینجانب معصومه کربالئی محمد
میگونی فرزند قدرت اله به شــماره شناسنامه۰۴۴۰۰۷۹۲۹۲صادره
از شمیران در مقطع کارشناسی رشــته مدیریت بیمه صادره از واحد
دانشــگاهی تهران جنوب به شماره دانشجویی ۸۷۵۱۹۱۲۳۳۹مفقود
گردیده اســت و فاقد اعتبار میباشــد.از یابنده تقاضا میشــود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی :تهران
خیابان کریم خان زند-خیابان ایرانشــهر شــمالی -نبش آذرشهر-پالک  ۲۰۹و با کد پستی  ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ارسال نماید.
مفقودی

سند خودرو وانت پیکان به مدل  91به رنگ سفید روغنی به شماره موتور
 11490081818و شماره شاسی  NAAA46AA4CG314733به
شماره پالک  356-64م  19به نام :احمد مزیدی شرف آبادی با کدملی
 5519903891مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
ســند کمپانی و شناســنامه مالکیت اتومبیل پژو  206مدل  99سفید به
شماره انتظامی  38ایران  942ه  61و شماره موتور  182A0093465و
شماره شاسی  NAAP03EE91LJ004009به نام قدیر نوروزی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
شناسنامه مالکیت (برگه سبز) اتومبیل سمند  lxمدل  95سفید به شماره
انتظامی  38ایران  794ط  15و شــماره موتــور  147H0239443و
شماره شاســی  NAACJ1JE9GF331153به نام تورج ظفری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ضرب و شــتم قرار میدهند .پس از این که این افراد دســتگیر
شدند ،این افراد با مامورین انتظامی نیز درگیر شدند .سرهنگ
راســتی ادامه داد :پیمانکاران فراوانــی در حوزه زباله در تهران
فعالیــت میکنند ،اتفاقی که رقم خورده اســت ،درگیری میان
دو پیمانکار جمعآوری و بازیافت زباله بوده اســت .یکی از این
شرکتها این اراذل و اوباش را اجیر کرده بود و همگی با اقتدار
کامل دستگیر شدند .رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی
تهران بزرگ تصریح کرد :هر شخصی که بخواهد امنیت جامعه
را برهم بزند با آنها با شدت برخورد خواهد شد .مبارزه با اراذل
و اوباش با اقتدار است و هیچ مجرمی مصونیت ندارد .به صورت
متوالــی عملیاتهایی علیه اراذل و اوباش انجام میشــود و با
قــدرت طرحهای ما ادامه دارد .یکی از مجروحین این درگیری
گفت :ما زبالهها را در ســاعات پایانی شب جمعآوری میکردیم
کــه در همین حیــن یک گروه به ما حمله کــرد و کارگران ما
را بــا قمه و چوب مورد ضرب و شــتم قــرار دادند و این اتفاق
چندین بار رقم خورده است و عمال کاvگران ما امنیت خود را از
دست داده بودند .اگر همکاری پلیس نبود ما دیگر نمیتوانستیم
به جمعآوری زباله مبادرت کنیم.

نقشه شرقت تعمیرکار تلویزیون از خانه مشتری

پلیس تهران تعمیرکار تلویزیون را زمانی بازداشت
کرد کــه از خانه مشــتریاش دزدی کرده بود.
رئیس پایگاه چهــارم پلیس آگاهی تهران بزرگ
از دستگیری تعمیرکار لوازم الکتریکی که اقدام به
ســرقت از منزل یکی از مشتریان خود کرده بود،
خبر داد .به گزارش رکنا ،سرهنگ کارآگاه سعید
مجیدی گفــت :پروندهای با موضوع ســرقت از
منزل به دادخواهی یکی از شهروندان در کالنتری
 102پاسداران تشکیل و برای رسیدگی تخصصی
به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شــد که در
تحقیقاتمقدماتیمالباختهاظهارداشت،چهاردهم
بهمن ماه برای مسافرت از منزل خارج شدم و روز
بعد همسایهها تماس گرفتند درب منزل باز بوده
و قفل درب منزل تخریب شده که پس از حضور
ماموران کالنتری و فرزند شاکی در منزل متوجه
میشوند سارق یا سارقان با تخریب قفل درب وارد
منزل شده و با تخریب گاوصندوق اموالی از قبیل،
طال ،مدارک شناسایی ،ساعت مچی مردانه و زنانه،
دو قبضه سالح شــکاری لوله بلند و یک قبضه
هفت تیر بادی بــه ارزش تقریبی  250میلیون
تومان را به ســرقت برده اند .رئیس پایگاه چهارم
پلیس آگاهی تهران بزرگ ابراز داشــت :در ادامه
کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل برای کشف
ردپای سارقان راهی محل وقوع جرم میشوند و با
بررسی فیلم دوربینهای مداربسته جغرافیای جرم
مشخص میشود ،یک نفر جوان حدودا  30ساله

با لباس فرم شرکت خدمات الکتریکی با در دست
داشــتن کیفهای اسلحه سرقتی اقدام به خروج
از درب منزل شــاکی میکند که با بررسی سایر
دوربینهای اطراف محل سرقت مشخص میشود
دو نفر دیگر با همین لباس فرم در محلهای اطراف
در حال رفت و آمد بوده و هر سه نفر با هم ارتباط
دارند که بعد از سرقت سه نفر سارق با سوار شدن
در اتومبیل پراید از محل متواری میشــوند .وی
عنوان کرد :پس از اســتخراج عکس سارقان و با
توجه به اســتفاده سارقان از لباس متحد الشکل
شــرکت خدمات الکتریکی پس از هماهنگی و
اخذ دســتور قضائی کارآگاهان در دفتر مرکزی
شرکت مذکور حاضر و با همکاری حراست شرکت
و بررســی تصاویر کارمندان آن شرکت مشخص
شد عکس بدست آمده از دوربینهای مداربسته در
زمان و محل سرقت با یکی از تکنسینهای شعبات
شرکت با اسم مسعود مشــابهت دارد .این مقام
انتظامی تصریح کرد :با شناسایی یکی از سارقان
وی در یک عملیات پلیسی در منزل خود دستگیر
و به سرقت اعتراف کرد و اظهار داشت ،مدتی پیش
برای تعمیر تلویزیون شاکی به منزل او رفته بودم
که و تفنگهای نصب شده بر روی دیوار و وضعیت
مالی او من را به طمع انداخت و نقشه سرقت از او
را کشیدم و در حین تعمیر تلویزیون شاکی متوجه
شدم قرار است به سفر بروند در نتیجه چند روز بعد
نقشه خود را عملی کردم.
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افقی

  - 1ماهیچه حلقــوی  -فرومایگی - 2
کارگردان لحظه گرگ و میش  - 3خودم
حجمهندسی-گازخورشیدی-لبریز - 4میرآب  -کشور هاوانا  -وسیله پرواز
انفرادی  - 5بچه ترسان !  -باران اندک -
گنج  -کسان  - 6حرف انگلیسی  -به
شکل رشته باریک  -روزانه  - 7فیلمی
از رسول مال قلی پور  -لغزیدن - 8خاک
سفالگری  -پی گیری و فعالیت مستمر
و جدی -استان شمال عراق  -مخفف
هوش  - 9دریایی در اروپا  -شــاهکار
آلمــان نازی در ایران - 10شــهری در
ترکیه – ادیب انگلیسی " تیمور لنگ
"  -هر چیز بد و زشت  - 11دارای رفتار
بسیار جدی  -جمع مدینه  -هنوز التین
 زبانه آتش - 12درآمد حاصل از فرصتها و موقعیت ها  -امر به شنیدن  -چنان
که بود - 13پهلوان  -نام دخترانه  -پرنده
ســعادت – ضمیر جمع  - 14به منظور
آمادهسازیورزشکارانتشکیلمیشود
 - 15نوشته ای که در آن  ،درستی مطلبی
یا صالحیت کسی در موردی تایید شده
باشد  -شرکت خودرو سازی کره ای

عمودی
 - 1ســهل انگار و بی دقت  -بد ترکیب ،
فاقد ظاهری مناســب  - 2معطر  -تیم
فوتبال پرتغالی  - 3نت چهارم  -تعدادی
ســاختمان کنار هم  -کاشف میکروب
طاعون  -حرف نــدا  - 4خوش اخالق -
درد هجری کشــیده ام که  - .....انتقال
یافتن و سرایت کردن - 5شاه هخامنشی
 سرمربی فوالد خوزستان – یاری - 6بدنه  -دلداده " ژولیت"  -منسوب به این
جهان  - 7عالمــت مفعولی  -گرفتاری
 ،گیر و دار  -از محالت تهران در خیابان
حضرت ولی عصر ( عج ) - 8اشتباه  -رود
اروپایی  -ستون بدن  -مخترع ماشین
بخار  - 9بشقاب کوچک استکان  -دل
زخمین  -اولین دو رقمی  - 10شــریعت
ها  -آسانی  -جواب هوی  - 11صدای گربه
 در هــم و بر هم  -خجالتی  - 12دارویسیاه معطر  -پمادی مسکن  -مکان ها13
 رود آرام  -از نام های پیامبر اسالم ( ص)  -متاع  -هنوز آدم نشده - 14سابقه  -بی
مانند و یگانه  - 15چهار نعل رفتن اسب -
اثریازاستفانتسوایکنویسندهاتریشی
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کوتاه از حوادث
جوان یزدی
زیر چر خهای قطار جان باخت

برخورد قطار با یک جوان در یزد حادثه مرگباری
را رقــم زد.به گزارش رکنا ،مدیر روابط عمومی
اورژانس اســتان یزد از فوت جوان یزدی بر اثر
برخورد با قطار خبر داد .سید حسین طباطبایی
گفت :این اتفاق بر روی پل قطار سیلو یزد رخ داد
کهپسازاعالمبهاورژانس،یکیازتیمهاسریعابه
این منطقهاعزام شد.مدیرروابطعمومیاورژانس
استان یزد اظهار داشت :تیم اورژانس با حضور در
منطقه اقدامات الزم را انجام داد ،اما متأسفانه این
جوان پس از سقوط بر روی ریل و برخورد با قطار،
در همان زمان جان خود را از دست داده بود.
زوجکالهبرداردرقمدستگیرشدند

زوج قمی که با شــگرد عجیب شــان جیب
مردم را خالی میکردند پس از شــکایتی که
از آنها شــده بود به دام افتادند .زوج جوان در
قم که دست به کالهبرداری زده بودند پس از
ردیابیهای پلیس به دام قانون گرفتار شدند
ایــن زوج هزار چهره قصد داشــتند با فریب
مردم پولدار شوند که نقشههای شان لو رفت.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان
از دستگیری یک زوج کالهبردار در قم خبر داد
و گفــت :متهم مــرد با جلــب اعتماد یک
راننده و پس از چندین بار ســفرهای درون و
برون شهری ،خود را مسئول و صاحب نفوذ در
دستگاههای دولتی دانسته و با ادعای پرداخت
وام  16میلیارد ریالی ،از شــاکی  100میلیون
ریال کالهبــرداری کرده بود .به گزارش رکنا،
سرهنگ میکائیل قهرمانپور اظهارداشت :در پی
شکایت یک راننده خودرو سواری مبنی بر اینکه
یکی از مسافران ،پس از چندین بار درخواست
سفرهای درون و برون شهری و جلب اعتماد
خود را یک مسئول استانی و صاحب نفوذ در
دستگاههای دولتی دانسته و در ازای پرداخت
وام  16میلیارد ریالی 100 ،میلیون ریال از وی
کالهبرداری کرده و متواری شده است ،موضوع
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان
قم قرار گرفت.وی افزود :طی بررسیهای صورت
گرفته مشخص شد این پول به حساب همسر
فرد کالهبردار واریز شده است .رئیس پلیس
آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم گفت :در
ادامه با انجام اقدامات پلیســی محل اختفای
متهمانشناساییوکارآگاهانباهماهنگیمقام
قضائی استان آنها را دستگیر کردند.سرهنگ
قهرمانپور افزود :این افراد ابتدا منکر اتهام وارده
بودنداماسرانجامدرمواجههبامستنداتموجود
به جرم خود اعتراف کرده و در نهایت به همراه
پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی
تحویل مرجع قضائی استان شدند.

