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پسر جوان که پس از قتل دوستش جسد وی را در اطراف 
فرودگاه به آتش کشــیده بود با رضایت خانواده مقتول به 
10 ســال حبس و پرداخت دیه محکوم شــد.به  گزارش 
گــروه حوادث رکنا، خرداد ماه دو ســال قبل زن و مردی 
میانســال با مراجعه به پلیس از ناپدید شــدن پسرشــان 
خبر دادند. مادر رامین به مأموران گفت: پسرم آخرین بار 
وقتی می خواســت از خانه بیرون برود به من گفت به خانه 
دوســتش می رود اما دیگر برنگشــت. پس  از این شکایت، 
کارآگاهان با بررسی تماس های تلفنی رامین دریافتند وی 
قرار بوده به مالقات دوستش پدرام برود. بنابراین بالفاصله 
پدرام شناســایی اما در تحقیقات منکر اطالع از سرنوشت 
رامین شــد. در حالی که ردیابی ها برای یافتن سرنخی از 
پسر گمشــده ادامه داشــت، چند روز بعد جسد سوخته 
رامین در اطراف فرودگاه امام پیدا شد.از آنجا که تحقیقات 
نشان می داد رامین آخرین بار با پدرام بوده است بار دیگر 
بازجویی های تخصصی از وی ادامــه یافت تا اینکه لب به 
اعتراف گشــود و به قتل دوســتش و آتش زدن جسد او 
اعتراف کرد.پسر جوان گفت: من و رامین با هم همکالسی 
بودیم و به خانه هم رفت و آمد داشــتیم. چند ســال قبل 
یــک بار در خانه رامیــن به حمام رفته بــودم. آن روز او 
مخفیانه از من عکس گرفته بود و بعد که عکس را نشــانم 
داد به من گفت اگر به خواســته اش تن ندهم عکس هایم 
را منتشر می کند. به ناچار و از ترس آبرویم سکوت کردم.

مدتی بعد فهمیدم رامین با یکی دیگر از دوستانمان به نام 
فرید هم همین کار را کرده است. رامین با این ترفند چند 

باری مرا آزار داد اما دیگر خســته شــدم و تصمیم گرفتم 
مقابلش بایستم. شــب حادثه با خودرو به دنبالش رفتم تا 
به او بگویم دست از سرم بردارد. وقتی داخل خودرو با هم 
صحبت کردیم او زیر بار نرفت و من هم عصبانی شــدم و 
با مشــت به صورتش ضربه زدم بعد برای اینکه بتوانم فرار 
کنم یک ضربه چاقو هم به او زدم. دقایقی بعد متوجه شدم 
مرده است چون نیمه شب بود از ترسم جنازه را در حاشیه 
فرودگاه امام خمینی بیرون انداختم و از باک خودرو بنزین 

کشــیدم و روی او ریختم تا جسدش را آتش بزنم. سپس 
جنازه سوخته را داخل یک گودال دفن کردم.

با صدور کیفرخواســت، پرونده برای رســیدگی به شعبه 
10 دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد. والدین 
رامین برای قاتل پسرشــان درخواســت قصــاص کردند. 
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفــت. او گفت: من قتل را 
قبول دارم اما رامین خودش باعث این اتفاق تلخ شــد. او 
مــدام مرا تهدید می کرد حتی ایــن اواخر می گفت اگر به 

خواســته اش تن ندهم به سراغ خواهرم می رود. وقتی این 
حرف را شــنیدم خیلی عصبانی شدم و تصمیم گرفتم او 
را بکشم تا راحت شــوم.در ادامه دادگاه، قضات به تحقیق 
از فریــد نیز پرداختند. او ضمن تأیید ماجرای آزار و اذیت 
خــود گفت: من چند بار از ســوی رامین آزار دیدم. وقتی 
مدرسه می رفتیم رامین کلید اتاقی که سؤاالت امتحانی در 
آن بود را داشــت، ما هم برای اینکه به ســؤاالت برسیم با 
رامین دوست شدیم اما او از ما سوءاستفاده کرد. در پایان 
جلسه قضات وارد شور شــدند و طبق بند الف ماده 303 
قانون مجازات اســالمی متهم را از قصاص و پرداخت دیه 
معاف کرده و وی را به 3 ســال زندان با احتساب روزهای 
بازداشت محکوم کردند. متهم به خاطر جنایت بر میت نیز 
به پرداخت یک دهم دیه کامل و 31 ضربه شــالق محکوم 
شد.اما با اعتراض اولیای دم به این حکم، پرونده به دیوان 
عالی کشــور رفت و حکم تأیید نشــد بنابراین پرونده بار 
دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران مورد 
رســیدگی قرار گرفت. این بار نیز متهم گفت: من مجبور 
شــدم یک ضربه بــا چاقو به او بزنم اما فکــر نمی کردم با 
همان یک ضربه کشته شود. من در روزهای گذشته موفق 
شــدم رضایت پدر و مادر مقتول را جلب کنم و حاال هم از 
قضات تقاضای عفو و بخشش دارم.در پایان جلسه، قضات 
وارد شور شدند و با توجه به رضایت اولیای دم، متهم را به 
پرداخت دیه و 10 سال زندان محکوم کردند. وی همچنین 
به خاطر هتک حرمت به جســد به 50 ضربه شــالق و به 

خاطر جنایت بر میت به پرداخت دیه محکوم شد.

با رضایت خانواده مقتول

دستگیری ۱۵ اوباش سابقه دار در غرب استان تهرانهمکالسی قاتل از طناب دار نجات یافت
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران از اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش در 
شش شهرستان تابعه و دستگیری 15 اوباش سابقه دار خبر داد.به گزارش ایسنا 
سردار کیوان ظهیری اظهارکرد: طرح شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش طی 
چند روز گذشــته به طور همزمان در شش شهرستان تابعه غرب استان تهران 
برگزار شــد. در جریان اجرای این طرح، 15 تن از اراذل و اوباش سابقه دار در 
چند عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس امنیت عمومی استان منتقل شدند 
که در شهرســتان های بهارستان شش نفر، قدس پنج نفر، شهریار و اسالمشهر 
هر کدام دو نفر دســتگیر شدند.وی با اشاره به احضار و کنترل ۷۷ تن از اراذل 
و اوباش ســابقه دار تصریح کرد: این طرح بنابر درخواســت عمومی و مطالبه 
اکثر شــهروندان غرب استان تهران و بر پایه وظیفه ذاتی پلیس به مرحله اجرا 
گذاشــته شد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، ظهیری در پایان خاطرنشان کرد: 
پلیس با افرادی که بخواهند ناامنی ایجاد و شرارت کنند برابر قانون و به شدت 

برخورد الزم را انجام خواهد داد.

تجاوز داماد شیطان صفت به پسر 4 ساله برادرزنش 
داماد شیطان صفت که متهم اســت پسر ۴ ساله برادر زنش را آزار داده دیروز 
در دادگاه از خــود دفاع کرد .به گزارش رکنا، رســیدگی بــه این پرونده تکان 
دهنده به دنبال شــکایت مرد جوانی آغاز شد که هراسان به پلیس آگاهی رفته 
بود .وی از شــوهر خواهرش به نام هومن شکایت کرد و گفت: هومن چند سال 
اســت که داماد خانواده مان شده است. من همیشــه به رفتارهای او مشکوک 
بودم تا اینکه چند روز قبل متوجه شــدم پســر چهارساله ام را آزار داده است. 
من و همســرم نمی خواســتیم این حقیقت را باور کنیم اما وقتی در این باره با 
مادرم صحبت کردیم متوجه شــدیم مادرم هــم چندین بار هومن را دیده بود 
که با فرزندم خلوت کرده بود. با این شــکایت پسرخردســال به پزشکی قانونی 
معرفی شــد.وقتی کارشناســان آزار و اذیت وی را تایید کردند، داماد شیطان 
صفت بازداشــت شــد اما آزار و اذیت فرزند برادرزنش را گردن نگرفت. وی  در 

دادگاه جرمش را نپذیرفت.

جزئیات بازداشت کیوان امام وردی
 که شیطان تهران لقب گرفت 

سردار رحیمی می گوید 300 تجاوز کیوان امام وردی به دختران از زبان وی نبوده 
اســت و او تایید نمی کند.به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به 
اینکه کیوان امام وردی فردی، شــخصی شیاد و فاســد است بیان کرد عدد 300 
تجاوز را تایید نمی کنم.وقتی تعداد زیــادی از افراد، بحث تجاوز کیوان امام وردی 
را مطرح کردند،کار ما مقداری ســخت شد. چون این احتمال را می دادیم او متوجه 
شــده و از کشور فرار می کند.ما سه روز دنبالش بودیم، آن هم در شرایطی که هیچ 
ســرنخی از او نداشــتیم، چون جنایتش را در طول 10 سال انجام داده و به تازگی 
در مورد آن اطالع رســانی می شد. تا پاسی از شب وقتی با بچه های پلیس بحث و 
اقدامات آنان را دنبال می کردیم، نگران این بودیم که نتوانیم متهم را دستگیرکنیم، 
اما خوشــبختانه کارها نتیجه داد و متهم دستگیر شــد.این فرد، شخصی شیاد و 
فاســد اســت، اما من این عدد را اعالم نکرده وآن را تایید نمی کنم. آمارش را باید 
دستگاه قضا اعالم کند که در حال رسیدگی به پرونده وی است.چندی پیش یکی 
از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود ســردار رحیمی در جلســه ای گفته کیوان 
امام وردی به 300 تجاوز اقرار کرده اســت که 30 دختر دانشــجو که هدف تجاوز 
قرار گرفته اند شناسایی و شکایت کرده اند برخی از دختران از خارج ایران تماس 
گرفته اند و شــکایت کرده انــد و از خانه این متجاوز ۴8 فیلم ســیاه از تجاوزات 
 به ۴8 دختر به دســت آمده اســت و اتهــام کیوان امام وردی افســاد فی االرض

 است.

شهادت یک تن از مرزبانان در درگیری با قاچاقچیان 
در آب های میناب

فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان از درگیری مرزبانان با قاچاقچیان ســوخت 
و شــهادت یک نفراز مرزبانان پایگاه دریابانی میناب به نام ستوانســوم »محمد 
احمدی سکل« در این درگیری خبر داد.به گزارش ایلنا، سردار »حسین دهکی« 
در تشــریح این خبر گفت: در راســتای مبارزه با قاچاق کاال، احشام و سوخت؛ 
اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی میناب حین گشت زنی در فاصله یک مایلی 
به ســاحل، با تعدادی کثیری شناور حامل سوخت قاچاق که به صورت گروهی 
در حال حرکت به سمت نوار مرز بودند، برخورد کردند.وی افزود: حین تعقیب و 
گریز، یک فروند از شناورهای قاچاقچیان با نیت صدمه زدن، به شناور سازمانی 
حمله ور شــده که در اثر برخورد شــناور قاچاقچیان با شناور دریابانی، مرزبان 
»محمد احمدی ســکل« به دلیل برخورد با شــناور از ناحیه سر و کتف دچار 
جراحت و خون ریزی شــده که بالفاصله برای مداوا به بیمارســتان شهرستان 
ســیریک انتقال داده شد.فرمانده مرزبانی استان هرمزگان تصریح کرد: با وجود 
تالش کارکنان بیمارستان، اقدامات درمانی و احیاء موثر واقع نشد و ستوانسوم 
»محمد احمدی ســکل« به درجه رفیع شهادت نائل آمد.سردار دهکی با اشاره 
به اینکه شــناور مهاجم از محل متواری شده است، گفت: تالش مرزبانان برای 
شناسایی و دستگیری عامالن شهادت مرزبان غیور وطن ادامه دارد. به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، فرمانده مرزبانی استان هرمزگان ضمن محکوم کردن این 
واقعه و ابراز همدردی با خانواده  آن شــهید واالمقام، خاطرنشان کرد: اقدامات 
مرزبانی نیروی انتظامی تنها به برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ خالصه 
نمی شود بلکه امروز بزرگترین مسئولیتی که بر دوش ما نهاده شده است، ادامه 

راه شهدا و قدردانی و همدردی با خانواده های معظم شهداست.

سارقان منزل با ۱۰۰ فقره سرقت روانه زندان شدند
رئیس پلیس آگاهی اســتان فارس از دســتگیری اعضای باند ۴ نفره سارقان 
منزل و کشــف 100 فقره سرقت از آنها در شــیراز خبر داد.به گزارش ایلنا، 
ســرهنگ »کاووس حبیبی« گفت: به دنبال وقوع چند فقره ســرقت سریالی 
منزل به شــیوه بالکن و پنجره روی در شهرستان شیراز، موضوع شناسایی و 
دستگیری باند سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
قرار گرفت.وی ادامه داد: در بررســی های انجام شــده توسط کارآگاهان اداره 
مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی، مشخص شد ســارقان در اوایل شب خصوصا 
ایام تعطیل که شــهروندان برای تفریح و یا دید و بازدید از منزل خود خارج 
می شــوند با ورود به منازل از طریق بالکن و پنجره اقدام به سرقت اموال کم 
حجم و با ارزش می کنند.ســرهنگ »حبیبی« تصریح کرد: کارآگاهان با انجام 
اقدامات فنی و اطالعاتی و گشــت زنی های محسوس و نامحسوس، موفق به 
شناسایی اعضای باند سارقان منزل در یکی از محله های شیراز شدند.این مقام 
انتظامی با بیان اینکه ماموران موفق شــدند در یک عملیات ضربتی هر ۴ نفر 
ســارقان منزل که اعضای یک باند بودند را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
کنند، تصریح کرد: متهمان در بازجویی فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله 
و مســتندات پلیس چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند و به 100 فقره سرقت 
منزل در شــیراز اقــرار کردند.به گزارش پایگاه خبــری پلیس، رئیس پلیس 
آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه سارقان پس از سیر مراحل قانونی روانه 
زندان شدند، به شــهروندان توصیه کرد: در صورت خروج از خانه و مسافرت 
طوالنی، منازل خود را به افراد مورد اعتماد خصوصا همســایگان بســپارند و 

حتی االمکان آن را مجهز به آژیر و دوربین مدار بسته کنند.

کالهبرداری ۵۰ میلیاردی با وعده پیش فروش 
واحدهای مسکونی

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: فردی که با وعده پیش فروش واحدهای 
مســکونی 50 میلیارد ریال از شهروندان ابهری کالهبرداری کرده بود توسط 
کارآگاهان پلیس دســتگیر شد.به گزارش ایلنا، ســردار رحیم جهانبخش با 
اعالم این خبر، اظهار داشــت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان ابهر با دریافت 
شکایت ۴ نفر از شــهروندان مبنی بر کالهبرداری، موضوع را به طور ویژه در 
دســتور کار خود قرار دادند .وی ادامه داد: در تحقیقات ماموران مشخص شد 
فردی سال گذشــته با وعده ســرمایه گذاری در بازار مسکن و پیش فروش 
واحدهای مســکونی 50 میلیارد ریال از شاکیان پرونده کالهبرداری کرده و 
متواری شــده است.این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس 
با بکارگیری شگردهای خاص پلیسی، موفق شدند مخفیگاه متهم را در تهران 
شناسایی کنند بنابراین پس از اخذ مجوز قضائی و هماهنگی با پلیس پایتخت 
طی عملیات ضربتی و منجسم، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.فرمانده 
انتظامی اســتان زنجان گفت: متهم در تحقیقات پلیســی پس از مشــاهده 
 ادله و مســتندات غیرقابل انــکار پلیس، به کالهبــرداری 50 میلیارد ریالی

 اعتراف کرد.

اخبار کوتاه

غرق شدگی ۸۵۸ تن در نیمه نخست امسال
سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که در نیمه نخست سال جاری 858 نفر به دلیل 
غرق شدگی در کشور جان خود را از دست داده اند.به گزارش ایسنا، سازمان پزشکی 
قانونی کشور اعالم کرد که  858 جانباخته به دلیل غرق شدگی در کشور در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۹5۹ نفر بود، 10.5 درصد کاهش یافته است. 
همچنین در شش ماهه اول سال جاری از کل تلفات غرق شدگی در کشور ۷1۲ نفر 
مرد و 1۴۶ نفر زن بودند. در این مدت استان های خوزستان با 88، مازندران با 8۴ و 
گیالن با ۷1 فوتی بیشترین آمار تلفات غرق شدگی را داشته اند. این سه استان نیز 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 1۲.۹، 3.۴ و 1۲.3 درصد کاهش تلفات 
داشته اند.شــمار جان باختگان در رودخانه ها همواره در صدر تعداد جان باختگان 
ناشی از غرق شدگی قرار داشته است. در شش ماهه ابتدایی امسال نیز 31۶ نفر از 
هموطنان در رودخانه ها جان باخته اند که ۲۶۶ نفر آنان مرد و 50 نفر زن بودند.پس 
از آن اســتخر کشاوری با 111، دریا با 110 )۹۶ نفر خارج از طرح سالم سازی و 1۴ 
نفر در محدوده ایمن سازی شده(، دریاچه مصنوعی و سد با ۹۲، کانال با 8۷، استخر 
شنا با ۴3، دریاچه طبیعی با 30، حوض و حوضچه با 18 و چاه با 13 فوتی به ترتیب 

بیشترین آمار تلفات را داشته اند. 38 نفر نیز در سایر مکان های آبی جان باخته اند.

کاهش ۱۶.٢ درصدی جانباختگان حوادث ترافیکی
رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 1۶.۲ درصدی تعداد جانباختگان حوادث ترافیکی 
خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر در مراسم افتتاحیه مرحله چهارم 
ارتقا تــوان و تحرک عملیاتی پلیس راهور ناجا، اظهار کــرد: امروز افتخار داریم تا 
چهارمین مرحله رزمایش ارتقا توان و تحرک عملیاتی با مشارکت سازمان ها و نهاد ها 
و پلیس راهور در راستای کاهش آمار تصادفات را برگزار کنیم.وی ادامه داد: از ابتدای 
ســال ۹8 توانستیم که در ســه مرحله قبل از این رزمایش ها بیش از ۶80 دستگاه 
خودرو و موتورسیکلت و در این مرحله نیز 500 دستگاه خودرو و 100 دستگاه موتور 
سیکلت ســنگین را به جهت توسعه و نوسازی اختصاص دهیم .رئیس پلیس راهور 
ناجا تصریح کرد: بیش از ۲۴00 دســتگاه آماده سازی، تحویل و به کار گرفته شده 
است و ۴00 واحد گشت افزایش داشته که موجب افزایش توان عملیاتی پلیس راهور 
بوده است.سردار هادیانفر گفت: پس از دو سال افزایش تصادفات، در سال ۹8 توفیق 
داشــتیم که ۲3۶ نفر جان باخته و  ۲0 هزار و 13۲ نفر مجروح کمتر در تصادفات 
داشــته باشیم.رئیس پلیس راهور ناجا اظهار کرد: بر اساس شاخص های بین المللی 
سازمان بهداشت جهانی 3.3 دهم کاهش در 100 هزار جمعیت و 5.8 درصد کاهش 
در 10 هزار وســیله نقلیه داشتیم. به لطف الهی با تدابیر امسال شاهد 1۶.۲ درصد 
کاهش جانباختگان و هزار و ۷۹5 نفر کمتر جان خود را نســبت به مدت مشابه از 
دســت دادند و ۴۴ هزار نفر کمتر مجروح شــدند.وی ادامه داد: اثر بخشی توسعه و 
این تقویت در بخش های مختلف، عمر مفید وسایل نقلیه پلیس را از 10 سال به 5 
سال کاهش یافته و استقرار گشت های ما از ۴5 کیلومتر به 30 کیلومتر کاهش پیدا 
خواهد کرد.وی با اشاره به اینکه این توان افزایی ۲۲ درصد بر توان پلیس افزوده است، 
افزود: همچنین 10 درصد تصادفات ما را کاهش داده و سه دقیقه زمان رسیدگی به 
تصادفات در شهر را نیز کاهش داده است.سردار هادیانفر با اشاره به برنامه هوشمند 
سازی پلیس گفت: این موضوع با جدیت تمام در دستور کار است  امروز بیش از 5 
هزار و ۹00 نفر از سربازان؛ با دست افزار سپهر اعمال قانون می کنند و به مرور زمان 

قبض جریمه دارد حذف می شود.

خودکشی پسر همدانی در چالش مومو 
پسر 11 ســاله همدانی در اثر تاثیرپذیری از چالش مومو دست به خودکشی زد.به 
گزارش رکنا ،  دادستان عمومی و انقالب استان همدان گفت: پرونده مرگ نوجوان 
11 ســاله همدانی در دست بررسی اســت و ابهاماتی در مورد آن وجود دارد.حسن 
خانجانی، بیان کرد: طی روزهای گذشــته پدر و نامادری این پسر 11 ساله با جسم 
بی جان او در منزل مواجه شدند و قضیه را به پلیس آگاهی اطالع دادند.وی با بیان 
اینکه خانواده نوجوان اعتقاد به خودکشــی او دارند، اظهار کرد: در حال حاضر بحث 
مهم درباره نحوه مرگ این نوجوان است که شاید از چالش »مومو« بهره گرفته باشد 
اما فعاًل نمی توان با قطعیت نتیجه  را اعالم کرد.خانجانی با اشــاره به اینکه شبهات 
پرونده در دست بررسی است و پلیس آگاهی روی ابهامات مطرح شده کار می کند، 
گفت: طبق گفته ها نوجوان خود را حلق آویز کرده و این ادعا نیز باید بررسی شود.

دادستان عمومی و انقالب همدان یادآور شد: پدر و نامادری نوجوان 11 ساله اعتقاد 
دارند ممکن است خودکشی بر اثر تأثیر گرفتن از چالش مومو باشد اما این ادعا هنوز 

محرز نشده است.

رئیس پلیــس آگاهی تهــران بزرگ از شــهروندانی که 
اموالشــان به ســرقت رفته خواســت تا از طریق مراجعه 
 به ســامانه »نما« نســبت بــه شناســایی و تحویل آن

 اقدام کنند.
ســردار علیرضــا لطفی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
به راه اندازی ســامانه نمایش اموال مســروقه مکشــوفه 
پلیــس آگاهی، گفــت: همــواره یکی از مســائل جدی 
که پلیــس با آن مواجه بــود، مســاله بازگرداندن اموال 
مســروقه مکشوفه از ســارقان و مالخران بود، به طوریکه 

تــا مدت ها ایــن امــوال در خزانه ها و انبارهــای پلیس 
 آگاهی باقی می ماند و صاحبان بســیاری از آنها شناسایی

 نمی شدند.
وی ادامه داد: مســاله دیگر این بود که برای شناســایی 
اموال مســروقه بعضــا چندین بــار از مالباختگان دعوت 
می شــد که به انبارهــای پلیس آگاهی برونــد و همین 
موضــوع هم تردد را افزایش می داد و هم معطلی بســیار 
زیادی داشت. در شرایط شیوع کرونا هم که چنین کاری 
حتی خطرناک هم هســت. به همین دلیل در راســتای 

هوشمندســازی پلیــس و نیز کاهــش مراجعات حضور 
به پلیــس که یکی از اولویت هــا و هدف های اصلی طرح 
هوشمندســازی است. ســامانه نما راه اندازی شده و ارتقا 
یافت.رئیس پلیس آگاهی تهــران بزرگ با بیان اینکه در 
این ســامانه تصاویر و شماره ســریال اموال مسروقه درج 
می شود، گفت: شــهروندانی که اموالشان به سرقت رفته 
می توانند با ورود به این سامانه ابتدا در دسته بندی ها، نوع 
اقالمی که از آنان به سرقت رفته را انتخاب کنند و سپس 
وارد یک دســته بندی جزئی تر شــده و از آنجا با تطبیق 

عکس وســیله و شماره سریال وســیله خود را شناسایی 
کنند.لطفــی افزود: در ادامه مالباختــگان با فرمی که در 
زیر تصویر امکان دسترســی به آن وجود دارد، می توانند 
درخواست خود را مطرح کرده و با مراجعه به مقر پلیس و 
ارائه مستندات و اسنادی که نشان دهد صاحب آن وسیله 
هستند، اشیا و اقالم سرقتی خود را تحویل بگیرند.رئیس 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ اضافه کرد: شــهروندان برای 
 دسترســی به این سامانه می توانند به آدرس سایت پلیس

http://agahi.police.ir/ مراجعه کنند.

امکان شناسایی اموال سرقتی بدون حضور در انبارهای پلیس

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری 
۲ تن از اعضای باند ۴ نفره قاچاق ســالح و مهمات در 
فضای مجازی خبر داد.به گزارش ایلنا، ســردار »علی 
ذوالقدری« اظهار داشت: مأموران پایگاه چهارم پلیس 
امنیت عمومی تهــران بزرگ در رصد های اطالعاتی و 
فنی موفق شدند اعضای یک باند ۴ نفره قاچاق سالح و 
مهمات که در فضای مجازی به تبلیغ و خرید و فروش 
انواع سالح های جنگی و شکاری و مهمات می پرداختند 
شناسایی کنند و دستگیری آنان را در دستور کار خود 
قرار دادند.وی با اشــاره به اینکه مخفیگاه متهمان در 
حوالی وردآورد شناســایی و تحــت مراقبت های ویژه 
پلیسی قرار گرفت، افزود: صبح امروز با هماهنگی های 

قضائی ۲ تن از اعضای این باند۴نفره دســتگیر و برای 
ادامه تحقیقات به پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی 
پایتخت انتقال یافتند.سردار ذوالقدری بیان داشت: در 
بازرســی از منزل و خودروی متهمان 5 قبضه سالح 
جنگی و۲ قبضه سالح شکاری غیرمجاز به همراه ۶3 
فشنگ جنگی انواع کلت کشف و یک دستگاه خودرو 
توقیف شــد.رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
با بیان اینکــه متهمان پس از تکمیــل تحقیقات به 
مرجع قضائی معرفی خواهند شد، تصریح کرد: تالش 
برای دستگیری ســایر اعضای این باند در دستور کار 
مأموران پایگاه چهارم این پلیس قرار دارد. وی در پایان 

گفت:امنیت مردم را خط قرمز پلیس دانست.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری 
۴ دالل بــزرگ ارز در فضای مجازی خبر داد و گفت: 
متهمان با خرید و فروش ارز غیرقانونی موجب نوسانات 
قیمت بازار ارز و ســیر صعودی قیمت ها شده بودند.به 
گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه »علی ولی پور گودرزی« 
اظهار داشت: در رصدهای اطالعاتی در فضای مجازی، 
مشــخص شــد که ۴ تن از کاربران فضای مجازی با 
فعالیت های ارزی در فضای مجازی نقش عمده ای در 
تعیین قیمت وگرانی هاو نوســانات قیمت ارز دارند که 
شناسایی و دستگیری آنها در اختیار تیمی از کارآگاهان 
این پلیس قرار گرفت.وی افزود: در بررســی به عمل 
آمده مشــخص شــد این گروه ها با تاسیس اتاق هایی 

در فضای مجازی در حوزه معامالت فردایی و کاغذی 
طالی آب شده و نرخ دهی بازار فعالیت دارند.این مقام 
انتظامی با اشــاره به اینکه در این تحقیقات پلیسی ۴ 
فرد فعال در فضای مجازی شناســایی شدند، تصریح 
کرد: در ادامه تحقیقات، هویت این افراد شناسایی و با 
هماهنگی های قضائی هر ۴ متهم دستگیر و به مرجع 
قضائی معرفی شــدند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خاطر نشان 
کــرد: علی رغم افزایــش 10 دالری انس جهانی طال، 
دســتگیری اعضای این باند تاثیر فاحشــی بر کاهش 
تقاضای معامالت فردایی و ریزش محسوس قیمت طال 

و سکه داشته است.

دستگیری 4 دالل بزرگ ارز در فضای مجازیعامالن فروش سالح اینترنتی در تهران شناسایی شدند

 افقی:
1- از نزدیکان فریدون که به امر شــاه 
برای خواســتگاری از دختر پادشــاه 
یمن رفت- نام آخرین پادشاه سلسله 

اشکانیان ایران
۲- طول- معبد شــهر افسوس که از 

عجایب دنیای قدیم بود
3- سمت باال- نصرانی- سبز شدن گیاه 

تازه
۴- نت چهارم- عالم علم شیمی- دیدن
5- حرکت با پای شــل- ســرگیجه و 

درماندگی- ریسمان
۶- خدای یهود- از جهات اصلی- عماد، 

پایه خانه
۷- از بناهای مشــهور آتن که از روی 
قصر خشایارشا نســخه برداری شده 
است- تغییر در مدیریت کشور با توسل 

به زور- دندانه های سوهان
8- وسیله ای که اسکی بازان را به باالی 
کوه می برد- پرنده اهلی و حالل گوشت

۹- عالمت مفعولی- شــیرین و گوارا- 
درحالت کل هر نوشیدنی را گویند و در 

حالت خاص ام الخبایث است
10- اقــرار به یگانگی خدا و رســالت 
همیشه،  پوشــاک-  محمد-  حضرت 

جاویدان
11- عداوت و دشمنی- تئاتر- جایها

1۲- الهه زیبایی در یونان باســتان- پایبند به قوانین اداری- شهری در 
استان تهران

13- واژه معادل بوفه مصوب فرهنگســتان زبان پارسی، کمد نگهداری 
وسایل سفره- مادر حضرت اسماعیل)ع(- برای من

1۴- از سازهای ایرانی در عهد ساسانی که به صورت طبل کوچکی بود- 
کانونی کردن و تمرکز

15- بزرگترین فوتبالیســت قرن ۲0 م اروپا از کشور 
هلند- کوه آتشفشان مرگبار جزیره سیسیل.

عمودی:
1- جراح بریتانیایی که برای اولین بار از مواد ضد عفونی 

کننده در عمل جراحی استفاده نمود- خردی، ریزی
۲- از شهرهای استان کردستان- خط نوشتاری اروپای 

غربی 
3- گردش بیرون خانه در زبان اطفال- شاهد- مستمع

۴- از طوایف کشــورمان- تخم گیاه حشیش- صورت، 
چهره

5- اول شهید مسیحیت که در اورشلیم سنگسار شد- 
استراحت کردن- ترس و  بیم

۶- شرم و حیا- وسیله ای برای صاف کردن سطح خاک 
باغچه- سرزمینها، کشورها

۷- نژاد پرست- کوچ تابستانی- باال رفتن ناگهانی دمای 
بدن

8- قوه دریافت و  درک- فرزند نوه
۹- دوستی و محبت- شیوه، روش- تجمالتی 

10- خبرگزاری جمهوری اســالمی ایــران- از القاب 

خانم های فرانسوی – میان تهی
11- کشتی جنگی- استقرار یافته- رود مرزی

1۲- از محصوالت لبنی- بیماری کم خونی وراثتی- گشوده
13- از کشورهای اقیانوسیه- پاک ومنزه- می زده

1۴- کتابی نوشته مزدک در تایید دینش- به دفعات، بارها
15- مورخ مصری معاصر بطلمیوس اول- اثری از نویســنده انگلیســی 

جورج ولز.

جدول شماره 5280     
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