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فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دســتگیری ۷۳۱ مجرم در 
سی و نهمین مرحله از اجرای طرح رعد خبر داد.به گزارش 
ایسنا، سردار حسین رحیمی در این باره گفت: طی چند روز 
اخیر این مرحله از طــرح رعد پس از روزها کار اطالعاتی و 
رصد فضای مجرمان بــه مرحله اجرا درآمد و در جریان آن 
۷۱۳ سارق، مالخر، فروشنده مواد مخدر و مشروبات الکی و 

... شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه در اجرای این مرحله از طرح که با محوریت 
پلیس پیشگیری تهران بزرگ انجام شد، ۲۳۶ حکم قضایی 
به اجــرا درآمد گفت: ماموران در پاتوق ها و محلهای حضور 
ســارقان و مجرمان حضور پیدا کرده و اقدام به پاکســازی 
ایــن مناطق کردند.رئیس پلیس پایتخت ارزش ریالی اموال 
مســروقه مکشوفه در این طرح را تا به این لحظه بالغ بر ۱۵ 
میلیارد ریال برشــمرد و گفت: کشف ۱۱۲ دستگاه خودرو 
و ۶۶ دســتگاه موتور سیکلت مسروقه به همراه ۲۷۰۰ عدد 
اموال مســروقه از جمله کشــفیات این طرح است.به گفته 
رحیمی همچنین  ۹ قبضه سالح جنگی شکاری و ۱۴ قبضه 
ســالح سرد از سارقان و مجرمان در این مرحله از طرح رعد 
کشف و ضبط شده است.رحیمی در پایان تاکید کرد: اجرای 
طرح های امنیت محور پلیس از جمله طرح رعد در آینده نیز 

با اقتدار از سوی پلیس ادامه خواهد داشت.
چگونگی پاک کردن جریمه تردد 

در ساعات ممنوعه کرونایی
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین  در حاشــیه اجرای 
طرح رعد جزییات و شــرایط پاک کردن جریمه های تردد 
در محدودیت کرونایی را تشریح کرد.به گزارش ایسنا سردار 
حســین رحیمی در پاسخ به به پرسشی مبنی بر این که آیا 

ماموران انتظامات پاساژ هاو نگهبانان محله مي توانند اقدام به 
بازداشــت و بازجویی افراد کنند، گفت: هیچ کس به غیر از 
ماموران پلیس حق بازداشــت و بازجویی از افراد را نداشته 
و چنانچه نگهبانــان محله ، ماموران انتظامات پاســاژها و 
مجتمع های تجاری با مجرمان روبرو شوند مي بایست موضوع 
را بــه پلیس اطــالع دهند و نمي توانند خودشــان اقدام به 
اعتراف گیری و بازجویــی از افراد کنند.رحیمی تاکید کرد 
که تنها پلیس بــه عنوان ضابط عام اجــازه دارد که با این 
موارد و تخلفات از این دســت برخــورد کنند.رئیس پلیس 

پایتخــت درباره ی اعالم دو آمارمتفاوت از ســوی پلیس و 
شهرداری تهران درباره ی جریمه های کرونایی خودروها در 
ساعات منع تردد گفت : هیچ کس به غیر از پلیس نمي تواند 
خودرویی را جریمه کند و جریمه ها تماما از ســوی پلیس 
انجام می شود بنابراین اماری که از سوی پلیس اعالم مي شود 
آمار درست اســت احتماال این تفاوت به دلیل لحاظ کردن 
تعداد جریمه های ارشادی اســت که در روز اول انجام شده 
اســت. همان طور که پیشــتر اعالم شد در شب اجرای این 
طــرح به دلیل تکمیل نبودن زیر ســاختها عمده جرایم به 

شکل پیامک ارشادی انجام شد.رحیمی در پاسخ به پرسشی 
دربــاره ی چگونگی دریافت مجوز تــردد گفت: مجوز تردد 
از ســوی فرمانداری ها صادر مي شود و متقاضیان مي بایست 
برای درخواست به فرمانداری ها مراجعه کنند.وی درباره این 
که چگونه مي توان پس از جریمه نسبت به پاک کردن این 
جریمه اقدام کرد، گفت: معیار پلیس لیستی است که ازسوی 
فرمانداری اعالم می شود بنابراین اگر خودرویی جریمه شده 
و پــس از آن، مجــوز تردد را دریافت کرده باشــد مي تواند 
پس از دریافت مجوز فرمانداری به دفاتر ده گانه رســیدگی 
به تخلفات رانندگی مراجعه کرده و درخواســت پاک شدن 
جریمه خود را ثبت کند و در آنجا پس از بررسی مجوز ارائه 
شــده و درخواست ها تصمیم گیری مي شود.رحیمی با بیان 
این که انصافا مردم همکاری خوبی با پلیس داشته اند گفت: 
بیــش از ۹۵ درصد مردم و صنوف با پلیس همکاری کردند 
و در مواردی که چند مغازه باز کردند عمدتا برای شــرایط 
اضطراری و چند دقیقه بوده اســت.رحیمی ادامه داد: بنابر 
آمارهای ما از زمان اجرای طرح محدودیت تردد تاکنون بیش 
از ۷۰ درصد ترددها درشهر کاهش داشته است به طوری که 
در دوشنبه شب  شاهد کاهش ۷۶ درصدی تردد بین ساعت 
۲۱ تا ۴ صبح  بودیم.رحیمی افزود: همچنین در طول روز نیز 
در معابر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش تردد داشتیم حتی در 
برخی موارد نیز بیش از ۵۰ درصد کاهش تردد در یکسری 
معابر و ساعات را تجربه کردیم.فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
در پاسخ به این که آیا مردم مي تواند تخلفات مربوط به عدم 
رعایت پروتکلها عالوه بر ســامانه ۱۹۰ به پلیس نیز گزارش 
دهند گفت: مردم مي توانند در هر ســاعت از شــبانه روز با 

سامانه ۱۱۰ تماس گرفته و گزارشهای خود را اعالم کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سی و نهمین مرحله از اجرای طرح رعد خبر داد

دستگیری ۷۱۳ مجرم در پایتخت
گازگرفتگی در ساختمان پنج طبقه

سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران از وقوع 
حادثه گازگرفتگی دریک ســاختمان پنج طبقه و ۱۵ واحدی خبر داد.ســید 
جالل ملکی در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: ساعت ۵:۱۰ دقیقه 
دیروز یک مورد حادثه گازگرفتگی در خیابان نیروی هوایی خیابان گلپایگانی 
به ســامانه ۱۲۵سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع 

داده شد که بالفاصله در پی آن ایستگاه شماره ۶۰ به محل اعزام شد.
وی ادامه داد: محل حادثه یک ســاختمان پنج طبقه ۱۵ واحدی بود که در 
آن نشت گاز مونوکســید کربن اعالم شده بود. ساکنان عالیمی مثل سردرد 

و سرگیجه داشتند.
ملکی اظهار کرد: در پنج واحد از این ســاختمان که روی یکدیگر واقع شده 
بودند این عالیم مشــاهده می شد و مشخص بود که مسیر دودکش ها عامل 
انتشــار این گاز اســت. در ابتدا هفت نفر که عالیم مســمومیت داشتند به 
فضای باز منتقل و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.وی ادامه داد: بررسی 
کارشناســان آتش نشانی مشخص کرد که در قسمت موتورخانه که در طبقه 
همکف واقع شــده بود نقص در قســمت دودکش در قسمت پشت بام باعث 

انتشار مونوکسید کربن شده بود. 

تشریح نحوه صحیح خرید آنالین 
کاال از فروشگاه های مجازی

رئیس مرکز تشــخیص جرایم سایبری پلیس فتا نحوه صحیح خرید  اینترنتی 
کاال از فروشگاه های مجازی توسط کاربران را تشریح کرد.

ســرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
نحوه صحیح انجام خرید های اینترنتی و عدم گرفتار شدن در دام سودجویان 
ســایبری در این حوزه، گفت: همه ما امروزه در فضای مجازی برای خرید و 
فروش اقالم مورد نیاز خود از ســایت ها، فروشــگاه های اینترنتی، سایت های 
ثبت فروش آگهی و یا سایت های واسط استفاده می کنیم.وی با بیان اینکه در 
کنار استفاده از این بستر ممکن است برای ما مشکالتی به وجود بیاید، افزود: 
یکی از مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد این است که مجرمان سایبری 
با ثبت آگهی های فروش محصوالتی مانند خودرو و ...، با قیمتی کمتر از نرخ 
موجود در بازار کاربر را برای انجام خرید از آن ها ترغیب می کنند.ســرهنگ 
رجبی ادامه داد: در این روش سودجویان عنوان می کنند که اگر از من خرید 
نکنید و بیعانه ای برای محصول مورد آگهی پرداخت نکنید، من این محصول 
را به فرد دیگری خواهم فروخت و این شــانس که شــما از محصول با قیمت 
کمتر از نرخ بازار بهره ببرید؛ از بین خواهد رفت.وی افزود: در ادامه کاربر در 
چنین شرایطی که نمی خواهد این فرصت ایده آل را از دست بدهد، اقدام به 
پرداخت بیعانه می کند و پس از واریز وجه به شماره حساب موجود در آگهی، 
با شــخص آگهی کننده تماس می گیرد تا برای تحویل کاالی مورد نظر با او 
هماهنگی های مورد نیاز را انجام دهد؛ اما در این لحظه کسی پاسخگوی تلفن 
مشــتری نیســت و کاربر متوجه انجام کالهبرداری دیگران از خود می شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح 
کرد: به کاربران توصیه می کنم در صورتی که می خواهند از سایت های فروش 
محصوالت اســتفاده کننــد، تا زمانی که کاال را دریافت و بررســی نکردند و 
از بــا اصالت بودن کاال مطمئن نشــدند، به هیچ عنوان مبلغی را به حســاب 
فروشــندگان واریز نکننــد.وی افزود: کاربران در زمــان خرید محصوالت به 
صــورت مجازی به  ای نماد الکترونیکی ســایت های فروش محصوالت توجه 
کنند و ســایت هایی که دارای نماد الکترونیکی نیستند به هیچ عنوان محل 
مناســبی برای خرید های مجازی نخواهند بود.به گفته ســرهنگ رجبی در 
زمان خرید اینترنتی چهار نکته مهم عدم فریب آگهی های ارزان قیمت، عدم 
پرداخت وجه قبل از تحویل کاال، اطمینان از اصل بودن کاال و پرداخت وجه 

بعد از تحویل کاال باید توسط کاربران مورد ارزیابی و توجه قرار بگیرد.

خانم کالهبردار سایت های شرط بندی 
و قمار دستگیر شد

رئیس پلیس فتا غرب اســتان تهران گفت: خانــم کالهبرداری که از طریق 
راه اندازی ســایت شــرط بندی و قمار، اقدام به خالی کردن حســاب بانکی 

شهروندان می کرد، دستگیر شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ موســوی رئیس پلیس فتا 
غرب استان تهران اظهار کرد: شــهروندی با حضور در پلیس فتاغرب استان 
تهران شــکایتی درباره کالهبرداری از حساب بانکی اش توسط مدیر سایت 
شــرط بندی را مطرح کرد.رئیس پلیس فتا غرب اســتان تهران بیان کرد:در 
بررســی های اولیه کارشناسان مشخص شــد که مجرم ضمن راه اندازی یک 
ســایت شــرط  بندی ، کاربرانی که قصد ثبت نام در این ســایت را داشتند 
بــه درگاه جعلی هدایت مي کرد و پس از وارد کردن اطالعات حســاب بانکی 
کاربران، متهم به اطالعات حســاب آن ها دسترســی پیــدا کرده و موجودی 
حســاب آنها را ســرقت می کرد.موسوی با اشــاره به اینکه در مرحله بعدی 
تحقیقات،کارشناســنان پلیس فتا پس انجام تحقیقات تکمیلی و با استفاده 
از تجهیزات تخصصی توانستند صاحب سایت شرط بندی را شناسایی کنند، 
بیان داشــت: ماموران به خانمی ۳۶ ساله که به وسیله خرید و فروش ارزهای 
اینترنتی اقدام به پولشویی می کرد، مضنون شدند. بنابراین پس از هماهنگی 
بــا مقام قضایــی وی را به پلیس فتا احضار کردند.این مقــام انتظامی افزود: 
متهم پس از روبرو شــدن با مدارک و ادلــه دیجیتال جرم،راهی بجز اعتراف 
نداشــت و انگیزه خود را کسب درآمد از طریق کالهبرداری اعالم کرده است.

رئیس پلیس فتا غرب اســتان تهران با اشاره به اینکه راه اندازی و فعالیت در 
ســایت های قمار و شرط  بندی، بر اســاس قانون جرم است گفت: طبق ماده 
۷۰۷ قانون مجازات اســالمی هر کس آالت و وسایل مخصوص به قماربازی 
را بسازد یا بفروشــد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در 
اختیار دیگری  قرار دهد به ســه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد 
هزار تا شــش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شــود لذا از همه افراد به 
خصوص قشــر نوجوان و جوان انتظار می رود از فعالیت در چنین سایت هایی 
خودداری و به تبلیغات فریبنده آن ها توجهی نکنند.ســرهنگ موســوی به 
مردم هشدار داد: گردانندگان سایت های شرط   بندی و قمار با انتشار تبلیغات 
تحت عنوان »چندبرابر کردن پول« و »پولدار شــدن یک شــبه« در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی سعی در ترغیب و وسوسه افراد برای حضور در 

سایت های شرط  بندی و قمار آنالین را دارند.

جریمه عدم تعطیلی اصناف
 ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

به عالوه دو هفته پلمب
مدیرکل تعزیرات حکومتی شــهر تهران جریمه عــدم تعطیلی اصناف در دو 
هفته تعیین شــده از سوی ســتاد مقابله با کرونا ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ 
هــزار تومان به عالوه دو هفتــه پلمب را اعالم کرد.محمدعلی اســفنانی در 
گفت وگو با ایلنا درباره اقدام برخی فروشــگاه ها در خصوص فروش روغن به 
شــرط خرید گفت: این اقدام برخی فروشــگاه ها تخلفی تحت عنوان فروش 
اجباری اســت که در قانون تعزیرات و قانون نظــام صنفی برای آن مجازات 
تعیین شده است.وی ادامه داد: براســاس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی چنین 
اقدامی از ســوی فروشــگاه ها به عنوان تخلف محسوب شده است و چنانچه 

فردی مرتکب چنین تخلفی شود، مستوجب برخورد تعزیراتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران همچنین درباره افزایش قیمت برخی 
اقالم لبنیاتی نیز گفت: در حوزه  لبنیات حدود ۴۸ قلم کاال تولید می شــود، 
که ۱۰ قلم از جمله ماســت، شــیر، پنیر و... مشــمول قیمت گذاری اجباری 
اســت و قیمت این اقالم تغییری نکرده است و همان قیمتی است که تعیین 

شده است.
اســفانی تصریح کرد: دیگر اقالم لبنی به دلیل اینکه مشــمول قیمت گذاری 
اجباری نیســت به نوعی تابع عرضه و تقاضا اســت و معموال در برخی موارد 
با توجه به وضعیت بازار و رقابتی که بین این شــرکت ها وجود دارد، افزایش 
قیمت داده می شود.  وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره نظارت 
بر تعطیلی اصناف در تعطیالت دو هفته ای پایتخت تاکید کرد: براساس ماده 
۱۷ قانون نظام صنفی اگر مقرراتی وضع شود و صنوف آن را رعایت نکنند از 
۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه می شــوند.مدیرکل 
تعزیرات حکومتی شــهر تهران خاطرنشــان کرد: براساس مصوبه ستاد ملی 
مقابلــه با کرونا تمام صنوف در گروه های دو، ســه و چهــار باید به مدت دو 
هفته تعطیل باشــند و چنانچه این مشاغل تخلف کنند، حداقل به مدت دو 
هفته پلمب خواهند شد. همچنین اصناف متخلف عالوه بر پلمپ جریمه هم 

خواهند شد و هر دو طرح برای اصناف متخلف اجرایی خواهد شد.

اخبار کوتاه

فرمانده پلیس فرودگاِه پلیس پیشــگیری ناجا از کشف 
بیش از ۹۰ میلیارد ریال ارز و طالی قاچاق توسط پلیس 

فرودگاه حضرت امام )ره( خبر داد.
به گزارش ایســنا سردار »حســن مهری اظهارکرد: در 
راســتای مبارزه با قاچــاق کاال و ارز در مرزهای هوایی 
کشور، همکاران مان در پلیس فرودگاه حضرت امام )ره( 

از چهار مســافر خروجی به مقصد اســتانبول )ترکیه( و 
دوحــه )قطر(  ۱۸۳ هزار یورو و ۷۵ هزار دالر جمعاً  به 
ارزش ۹۰ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال کشــف کردند و 
به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته از چهار مســافر تمامی 
ارزها ضبط شد.  وی ادامه داد: همچنین در این فرودگاه 
هنگام کنترل مســافران خروجی بــه مقصد لندن۱۷۰ 

گرم طالی آب شــده به ارزش ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون 
ریال در وســایل بار همراه یکی از مســافران کشف و به 
جهت نداشــتن مدارک الزم و اطمینان به قاچاق بودن 
آن طال ها ضبط شــد. به گزارش پایــگاه خبری پلیس 
مهری در پایــان با بیان اینکه پرونــده در خصوص هر 
یک از متهمان دستگیر شــده تشکیل و به همراه ارز و 

طالی قاچاق مکشــوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل 
مراجع قضائی شدند، خاطرنشان کرد: برابر قوانین جاری 
جمهوری اسالمی ایران هر مسافری که صنعت هوایی را 
برای مسافرت انتخاب مي کند، مجاز است معادل ۵ هزار 
یورو ارز و ۱۵۰ گرم طالی ســاخته شده )غیر خام( به 

همراه داشته باشد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا گفت: ظرف ۴۸ ساعت در اجرای 
طرح ســرقت خشــن هزار و ۲۲۳ فقره سرقت شناسایی 
شــد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سردار محمد 
قنبری رئیس پلیس آگاهی ناجا در گفت وگوی تلویزیونی 
درباره جزئیات و نتایج طرح مبارزه با سرقت وسائط نقلیه 
در ۲۳ اســتان اظهار کرد: در پلیس آگاهــی با توجه به 
جغرافیای نیاز طرح هــای هدفمندی را انجام می دهیم تا 

بتوانیم به صورت اصولی با سارقان مبارزه کنیم.
وی با اشاره به اینکه به همین منظور دو طرح را در دستور 
کار قــرار دادیم، افــزود: یک طرح مبارزه با ســرقت های 

خشن بود که در ۲۴ استان با هدف شناسایی و دستگیری 
ســارقان این جرائم بود و اموال مســروقه را کشــف و به 
مالباختگان عودت کردیم.سردار قنبری با بیان اینکه ظرف 
۴۸ ســاعت در اجرای این طرح هزار و ۲۲۳ فقره سرقت 
خشــن شناســایی شــد، ادامه داد: ۶۳۸ قاپ زنی، ۱۶۱ 
سرقت احشام، ۴۲۴ اذیت و آزار شناسایی شد و سارقان را 
دســتگیر و اموال مکشوفه را به مالباختگان تحویل دادیم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه تالش شبانه روزی 
ما این است که به صورت علمی بتوانیم با سارقان برخورد 
کنیم، گفت: طرح دوم مربوط به وســائط نقلیه است که 

بعد از طرح ســرقت خشــن، این طرح در دستور کار قرار 
گرفت، چراکه یکی از سرقت هایی که مورد توجه سارقان 
است، سرقت وســایل نقلیه و قطعات داخل خودرو است.
وی بــا بیان اینکــه این طرح را در ۲۶ اســتان به مرحله 
اجرا درآوردیم و در برخی از اســتان ها با شدت بیشتری 
اجرا می شود، ادامه داد: از ۹۱۴ فقره سرقت صورت گرفته 
طی ۴۸ ســاعت ، ۵۶۷ فقره ســرقت لوازم خودرو، ۲۰۱ 
فقره سرقت خودرو، ۱۴۶ فقره سرقت موتورسیلکت کشف 
شد، همچنین ۱۱۳ دســتگاه انواع خودرو هایی که دارای 
دستور قضایی بودند توقیف و تحویل مراجع قضایی شدند.

ســردار قنبری با اشاره به اینکه پلیس آگاهی با تمام توان 
با ســارقان مبارزه می کند، ادامــه داد: در زمینه مبارزه با 
سرقت به مشارکت سایر رده های تخصصی در کشور  نیاز 
داریم، یکی از مشــکالت ما کمبود پارکینگ است، چراکه 
بعد از توقیــف باید در پارکینگ ها نگهــداری کنیم و به 

همین منظور باید پارکینگ به تناسب نیاز ایجاد شود.

کشف بیش از ۹۰ میلیارد ریال ارز و طالی قاچاق در فرودگاه امام )ره(

دستگیری ۶۳۸ قاپ زن طی ۴۸ ساعت

عامل انتشار کلیپ وادارکردن کودک سه ساله 
به مصرف مواد مخدر دستگیر شد

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عامل انتشار ویدئویی که کودکی 
سه ساله را مجبور به مصرف مواد مخدر کرده بودند، خبر داد.به گزارش ایلنا، 
سرهنگ »داود معظمی گودرزی« بیان داشت: در پی انتشار و باز نشر کلیپی 
در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی مبنی بر وادار کردن یک دختر بچه 
۳ ســاله به استعمال دخانیات و مشــروبات الکلی که باعث جریحه دار شدن 
احساسات عمومی و واکنش کاربران به انتشار آن شده بود، کارشناسان پلیس 
فتا بررسی موضوع را بر عهده گرفتند و دستگیری متهم را در دستور کار قرار 
دادند.وی عنوان کرد: در تحقیقات پلیســی، هویت متهم شناسایی و مشخص 
شد که متهم هیچ نسبتی با والدین این دختربچه ندارد و از اختالف بین پدر 
و مادر این کودک سوءاستفاده کرده و در زمان غفلت آنان این دختربچه را به 
مصرف دخانیات و مشــروبات الکلی مجبور و با فیلمبرداری از وی، فیلم ضبط 

شده را در فضای مجازی منتشر کرده است.
ایــن مقام ســایبری توضیــح داد: در مرحلــه بعدی از تحقیقات پلیســی با 
هماهنگی هــای قضائی متهم در مخفیگاهش دســتگیر و برای ســیر مراحل 
قانونــی به پلیس فتا انتقــال یافت.رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشــاره 
بــه اینکه متهم علت و انگیزه ارتکاب جرم را شــوخی و ســرگرمی در فضای 
مجازی اعالم کرد، گفت: با دســتور قضائی متهم پــس از تحقیقات تکمیلی 

روانه زندان شد.
ســرهنگ گودرزی توصیه کــرد: هرگونه کــودک آزاری و بازیچه قرار دادن 
کــودکان برای تفریح و خنده پیگرد قانونی دارد و کاربران فضای مجازی باید 
توجه داشــته باشند از ارتکاب به اقدامات مشــابه به دالیل مختلف از جمله 
تفریح و ســرگرمی،جمع آوری فالور و بازدیــد کننده خودداری کنند و بدانند 
یکی از اولویت های پلیس برخورد با اینگونه ناهنجاری ها اســت.وی در پایان 
از کاربران فضای مجازی خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را از 

طریق نشانی www.cyberpolice.ir با ما درمیان بگذارند.
موتور جستجوگر گوگل 

قربانگاه استفاده کنندگان اینترنت بانک
رئیس پلیس فتا پایتخت همچنین از شناســایی و دســتگیری اعضای شبکه 
کالهبرداری درگاه جعلی فیشــینگ خبر داد که اقدام به ســرقت از حساب 

شهروندان می کردند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ داود معظمی گودرزی، اظهار 
داشت: در پی ارسال تعداد ۴ مرجوعه قضایی به پلیس فتا و طرح شکایت هایی 
درخصوص برداشــت غیرمجاز از حساب بانکی آنان موضوع در دستور کار این 

پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: با بررســی های به عمل آمده مشخص شد 
تمامی شــکات جهت ورود به اینترنت بانک خود بدون توجه به صحت آدرس 
URL بانک مربوطه از موتور جســتجوگر گوگل استفاده کرده اند و با اکتفا به 

نتایج جستجو در اینترنت مورد سرقت قرار گرفته اند.
وی افزود: در گام بعدی مشــخص شــد متهمان پرونده با اســتفاده از در گاه 
جعلی فیشنگ شــبیه به آدرس اصلی اقدام به دسترسی غیرمجاز به حساب 
شــکات و ســرقت وجوه کرده اند که با انجام اقدامات سایبری محل اختفای 
متهمان شناســایی و بــا هماهنگی مرجع قضائی دو نفــر از اعضای این باند 
در یــک عملیات همزمان در دو نقطه مختلف تهران دســتگیر و به پلیس فتا 

منتقل شدند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس در تحقیقات 
عنوان داشتند به درخواست نفر اصلی باند در بانک های مختلفی افتتاح حساب 
کردیــم و کارت های خود را در اختیار وی قــرار داده و نامبرده وجوهی را به 
حســاب های ما واریز و سپس اقدام به برداشت آن مبالغ می کردیم و در ازای 

آن مبالغی را دریافت می کردیم.
سرهنگ گودرزی اذعان داشت: با گستراندن چتر اطالعاتی ماموران پلیس فتا 
تهران بزرگ نفر اصلی ایــن باند کالهبرداری با اخذ نیابت قضایی و همکاری 
مأموران اســتان مذکور در یکی از شــهر های شمالی کشــور شناسایی و در 
عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دســتگیر شــد و از محل اختفای وی تجهیزات 
الکترونیکــی و ادلــه دیجیتال به دســت آمد، متهمین جهت ســیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضایی شــدند و ارزش ریالــی کالهبرداری به بیش از 

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می رسد.

افقی:
۱- لقــب امام هفتم- جســارت و 

شهامت انجام کار
۲- مرکز ویتنام- واحد پول پرتغال 

پیش از یورو- نت چهارم
۳- علــم و هنر نیکویــی رفتار و 

معاشرت- رها کردن و رفتن
۴- ضایع و باطل شــدن- دستگاه 
برقــراری ارتبــاط صوتــی داخل 
یا  کتاب  نســخ  تعداد  ساختمان- 

روزنامه به طبع رسیده
۵- کشــور جزیــره ای اروپایــی- 
اول مملکت در کشــور  شــخص 

ایران- بیماری مرگبار ساری
۶- آخرین تــوان- دود حاصل از 
احتراق سوخت در اتومبیل- نوبت 

و دور ورزشی 
۷- زوجه یعقــوب و مادر حضرت 
یوســف- هــر حیــوان کوچک را 

می گویند- ستاره سهیل
۸- محل تجمــع و تفریح مردان- 

همت به خرج دادن
۹- حمــام بخار- باز کن- ســتاره 

زهره
یونانی-  الفبای  ۱۰- حرف چهارم 
مداح، تمجید کننده- دل آزار کهنه

کشــور  عبــا-  باالپــوش،   -۱۱
خاورمیانه- با محبت و شفقت

۱۲- اهل کشــور اتازونی- عنصر کشف شده توسط ماری کوری- غار محل 
اعتکاف پیامبر قبل از بعثت

۱۳- محتاج و فقیر- درویش بی چیز و سالک
۱۴- تخم مرغ فرنگــی- حریت، جوانمردی- در فوتبــال رد کردن توپ از 

حریف روبرو را می گویند
۱۵- نوعی تقسیم سلولی- متملق و چاپلوس.

عمودی:
۱- از روحانیون تهران و از سران نهضت مشروطیت- از 

کشورهای حوزه آمریکای جنوبی
۲- تکرار حرف- نخســتین پادشــاه ماد که در قرن ۷ 
ق م بر ایران فرمانروایی داشــت- قبول سرپرستی طفل 

دیگری
۳- شهر مذهبی هندوان- نام مادر کوروش هخامنشی

۴- دریغ و افســوس- ابدی و نابود نشــدنی- بیماری 
مرگبــاری که از عالیم آن انقباضات پی در پی عضالنی 

است
۵- واحد پول سوازیند- بزرگترین رود انگلیس

۶- بیماری خونی هدیه فرهنگ غرب- بت، معشــوق- 
خالص

۷- مطلــع و آگاه- ددان- شــرح  غم هــای خود برای 
دیگری

۸- سنگ آسیاب- راز شــادابی بدن- میانه ها- مخفف 
گاه

۹- بــه تنهایی- مهمتریــن رود اروپایی- باریک بین و 
منظم

۱۰- ســتم- پاره ای از زمان- اثری اســت از فیلسوف 
فرانسوی ژان ژاک روسو

۱۱- عالی ترین درجه دانشــگاهی- تنگه ای بین یمن و 

آفریقا
۱۲- فرقه ای از مرتاضان هندی- معروف و مشهور- زنگ شتر کاروان

۱۳- محل نشست و برخاست هواپیما- کشور آسیایی
۱۴- نور خورشید- کنفرانس علمی- سردار بزرگ دولت عثمانی

۱۵- اصطالحی در مثلثات- مجســمه ساز بزرگ ایتالیایی در قرن ۱۵ م با 
شاهکار بزرگ پیکره مفرغی داوید.
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