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فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری زورگیرانی خبر 
داد کــه تصاویر زورگیری و ســرقت آنها در فضای مجازی 
پخش شــده بود .به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی 
دیروز در جمع خبرنگاران ســتاد فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ در خصوص جزییات دســتگیری متهمان دو پرونده 
زورگیری که تصاویر آن در فضای مجازی هم پخش شــده 
بــود اظهار کرد: نیروی انتظامی بر اســاس وظیفه خود ده 
ها مورد ســرقت را کشــف میکند که هر کدام از این ها با 
توجه به شرایط خود زمانبر خواهد بود.وی افزود: پی جویی 
برای کشــف جرم به محض اطالع کالنتری آغاز می شود. 
برخی سریع به نتیجه می رســد و برخی ادامه دار خواهد 
شــد. در این دو مورد اخیر که در فضای مجازی هم پخش 
شــد از همان لحظه اول کار ما آغاز شد و لحظه به لحظه 
موضوع را دنبال میکردیم.سردار رحیمی گفت: رسیدگی به 
پرونده هیچ ســرقتی بدون نتیجه کنار گذاشته نمی شود، 
در دو مــورد اخیر نیز که در فضای مجازی پخش شــد به 
سرعت اقدامات خود را از سطح کالنتری آغاز کرده و لحظه 
به لحظه در کالنتری، پلیس پیشــگیری و آگاهی، موضوع 
دنبــال شد.ســردار رحیمی با بیان اینکه پرونده نخســت 
مربوط به دو خانمی بود که از کادر درمان و زحمت کشــان 

عرصه ســالمت بودند گفت: این دو خانم پس از اتمام کار 
و مراجعه به منزل، گرفتار ســه ســارق زورگیر شدند که 

فیلم آن نیز در فضای مجازی پخش شد و بالفاصله بعد از 
این موضوع مامــوران  کالنتری ۱۰۸ نواب اقدامات خود را 

شروع کردند و به لطف خدا در کمتر از چهار روز توانستیم 
این متهمان را در درگیری مســلحانه و حین سرقت جدید 
بازداشــت کنیم البته یکی از متهمان متواری استکه او هم 
به زودی بازداشــت می شــود.رحیمی ادامه داد: در پرونده 
دوم، فرد با وجود تالش برای فرار از دســت سارقان و پناه 
بردن به مکانی، متاســفانه با وقاحت تمام توســط سارقان 
مورد زورگیری و سرقت قرار گرفت که توسط همکاران در 
پلیس آگاهی بازداشــت شدند.وی اظهار کرد: امنیت مردم 
از اولویت های ما اســت و با اقتــدار تمام در مقابل افرادی 
که بخواهند امنیت مردم را دچار اخالل کنند، ایســتادگی 
می کنیم، در تمام شرایط تالش می کنیم حتی در وضعیت 
کرونایی، تالشــمان مضاعف شده اســت. اجازه نمی دهیم 
پایتخت جلوالن گاه مجرمان شــود. فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ درباره محدودیت های کرونایی پایتخت به مناســبت 
شب یلدا نیز گفت: محدودیت ها امشب و فردا شب از ساعت 
۲۰ برای تردد خودروها و از ســاعت ۱۸ برای اصناف آغاز 
می شــود بنابراین به نوعی از ســاعت ۱۸ حضور همکاران 
در ســطح معابر به شــدت افزایش پیدا می کند و جدای از 
اعمال قانون توسط دوربین ها، پلیس نیز از اعمال ترددها در 

ساعات ممنوعه جلوگیری می کند.

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

دستگیری زورگیرانی که فیلمشان درفضای مجازی پخش شد
انهدام چند شرکت هرمی فعال 

در استان های کشور
معاون مبارزه بــا جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجــا در پی انهدام چند 
شرکت هرمی فعال در برخی استان های کشور، در خصوص فعالیت غیر قانونی 
شــرکت های هرمی هشدار داد.به گزارش ایسنا ســرهنگ محمدرضا اکبری 
اظهارکرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در اســتان های خراسان رضوی، مازندران 
و شرق اســتان تهران موفق شدند با روش های علمی و پیچیده پلیسی، چند 
شــرکت هرمی فعال را شناســایی و گردانندگان آن هــا را در عملیات های 
غافلگیرانه دستگیر کنند.وی با بیان اینکه پلیس آگاهی ناجا فعالیت این گونه 
شــرکت ها را در سطح شــهرها و فضای مجازی به دقت زیر نظر دارد، گفت: 
پلیس هرگز اجازه نخواهد داد عده ای ســودجو و متقلب، جوانان و افرادی که 
جویای کار و فعالیت اقتصادی هســتند را  فریب و دارایی آنان مورد دســتبرد 
قــرار دهند.به گزارش پایگاه خبری پلیس معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی ناجا در پایان همکاری های مردمی را در زمینه شناسایی به موقع 
فعالیت های زیر زمینی مجرمان با اهمیت توصیف کرد و از هموطنان خواست 
از هرگونه فعالیتی که دریافت سود آن منوط به وارد کردن اعضای جدید است، 
برحذر باشــند و موارد مشکوک را در اســرع وقت با مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰ درمیان بگذارند.

کشف ٩ تن ماده معدنی کرومیت قاچاق در بختگان
سرپرســت اداره منابع و آبخیزداری شهرستان بختگان در استان فارس گفت: 
۹ تــن ماده معدنی کرومیت کــه به صورت غیرمجاز و توســط قاچاقچیان از 
عرصه های منابع طبیعی اســتخراج و در محلی دپو شــده بود، کشف و ضبط 
شــد.علیرضا رضایی نیا گفت: ســودجویان محموله قاچاق کرومیت را پس از 
اســتخراج از عرصه های منابع طبیعی در محلی انبار کــرده بودند که پس از 
شناســایی، با دستور ریاست دادگستری و هماهنگی با فرماندار شهرستان و با 
همکاری فرماندهی و نیروهای پاســگاه انتظامی بختگان توقیف شد.به گزارش 
دریافتی ایسنا، رضایی نیا افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد متخلفان این 
کرومیت ها را به صورت غیرقانونی از منطقه دهمورد برداشت کرده و قصد فروش 
آن در استان های همجوار داشتند که در دام قانون گرفتار شدند.رضایی نیا ادامه 
داد: در این راســتا مالک اراضی که کرومیت در آن دپو شــده بود شناسایی و 
به منظور ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.سرپرست اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان بختگان اضافه کرد: این محموله قاچاق 
با هماهنگی قضایی به مکانی امن جهت سیر مراحل قانونی منتقل شده است.

محکومیت ۶۸۰ میلیونی تولیدکننده اقالم بهداشتی
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان قزویــن از جریمه ۶۸۰ میلیون ریالی یک 
واحــد تولیدی اقالم بهداشــتی و ضدعفونی کننده خبر داد.بــه گزارش ایلنا، 
هوشــنگ محمدی گفت:  پس از ارسال گزارش تخلف از سوی اداره نظارت و 
بازرسی سازمان صمت استان قزوین در مورد گران فروشی بیش از ۶۸۰۰ بطری 
محلول ضدعفونی کننده توسط یک واحد تولیدی اقالم بهداشتی، پرونده ای در 
این خصوص تشکیل شــد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: 
این پرونده در شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان قزوین مورد بررسی 
قرار گرفت.بنا بر اعالم روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، 
محمدی عنوان کرد: شــعبه پس از بررســی محتویات پرونده و احراز تخلف، 
شــرکت متخلف را عالوه بر ممهور کردن پروانه واحد تولیدی به جزای نقدی 

۶۸۰ میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.

جاساز شکارچیان از نظر محیط بانان
 پنهان نماند 

شکارچیانی که روز ۲۷ آذرماه در منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند اقدام 
به شــکار کرده بودند نه تنها موفق به فرار نشــدند بلکه سالحی که در چراغ 
خطر عقب خودرو پنهان کرده بودند نیز از نظر محیط بانان پنهان نماند. رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند می گوید: این چهار شکارچی به 
مراجع قضایی تحویل داده شــدند.محمد فریدی در گفت و گو با ایسنا، درباره 
جزئیات دســتگیری شکارچیان در منطقه شکار ممنوع کوه سفید گفت: اواخر 
وقت روز ۲۷ آذر ماه ماموران یگان حفاظت محیط زیست و محیط بانان منطقه 
شــکار ممنوع کوه سفید در قسمتی از منظقه در ارتفاعات روستای تنگه بوالن 
پس از اینکه صدای شــلیک گلوله شنیده می شود، به منطقه اعزام می شوند و 
پس از ســاعت ها پیاده روی و تعقیب متوجه می شوند که چهارشکارچی با دو 
خودرو در منطقه اقدام به شکار کرده اند.وی ادامه داد: محیط بانان این چهار نفر 
را با دوربین تحت نظر می گیرند و متوجه می شوند که این شکارچیان اقدام به 
شکار و کندن پوست آن کرده اند.به گفته فریدی، زمانی که شکارچیان در حال 
پایین آمدن از ارتفاعات به سمت خروجی منطقه شکار ممنوع کوه سفید بودند 
مامــوران محیط بانی به یک خودرو کاپرا ایســت می دهند و در داخل خودرو 
الشــه یک قوچ وحشی و یک میش وحشی که تمیز و خرد شده بود را کشف 
می کنند.وی ادامه داد: خودروی دوم که یک پاترول بود نیز دقایقی بعد می رسد 
و ماموران به آن هم ایســت می دهند اما سرنشینان این خودرو ادعا می کنند 
که سالح شکاری ندارند.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند با 
بیان اینکه در بررســی اولیه ماموران سالح یا ادوات دیگری را در خودرو یافت 
نمی کنند، اظهار کرد: محیط بانان با بررسی بیشتر متوجه می شوند که پیچ های 
چراغ خطر عقب خودرو باز شــده است بنابراین این چراغ را باز می کنند و یک 
ســالح ۱۰ تیر انگلیسی که در چراغ خطر عقب خودرو بین جداره اتاق خودرو 
جاســازی شده بود را کشف می کنند.وی با اشاره به اینکه قوچ و میش وحشی 
جزو گونه های تحت حفاظت هستند و این شکارچیان اقدام به شکار در منطقه 
شکار ممنوع کرده بودند، تصریح کرد: اقدام این شکارچیان غیرمجاز بود و جرم 
محسوب می شــود. از این رو محیط بانان پس از دستگیری آن ها را به مراجع 
قضایی تحویل دادند و آن شب بازداشت بودند و دیروز به دادسرا منتقل شدند 
تا به پرونده آن ها رسیدگی شود.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
دماوند ضمن بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست جریمه ضرر و 
زیان وارد شــده به محیط زیست ناشی از شکار برای  قوچ و میش هرکدام ۲۵ 
میلیون تومان اســت، گفت: این شکارچیان متخلف امروز ۲۰ میلیون تومان از 
جمع ۵۰ میلیون تومان را به حســاب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان 
درآمــد دولت، واریز کردند و ضمانت کرده انــد که ۳۰ میلیون تومان مابقی را 
ظــرف دو روز آینده واریز خواهند کرد.وی افــزود: دادگاه نیز از جنبه کیفری 
به این موضوع رســیدگی می کند حکم آن ها می تواند پرداخت جریمه، تحمل 
حبس یا  تحمل توامان حبس و پرداخت جریمه باشد.فریدی در پایان با اشاره 
به اینکه چند روز پیش از این نیز یک شــکارچی غیرمجاز دیگر حین شــکار 
در منطقه شــکار ممنوع کوه سفید دماوند توسط محیط بانان و ماموران پلیس 
دستگیر شد، گفت: پس از دستگیری با اخذ مجوز ورود به منزل و مخفیگاه این 
فرد، مقادیر قابل توجهی ســالح، ادوات شکاری و جنگی، الشه و تاکسیدرمی 

حیوانات وحشی کشف و ضبط شد.

3۰۰ میلیارد کاالی قاچاق درتهران کشف شد
جانشــین فرمانده انتظامــی تهران بزرگ از کشــف ۳۰۰ میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در بازدیــد از انبارهای جنوب تهران خبر داد.به گزارش رکنا، ســردار 
»حمید هداوند« با اعالم این خبر، اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر 
دپو مقادیر زیادی کاالی قاچاق در انبارهای جنوب شهر تهران، بررسی موضوع 
در دستور کار تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی تهران قرار گرفت.وی 
بیان داشت: با رصد های اطالعاتی و بررسی های میدانی مشخص شد که اخبار 
دریافتی صحت داشــته و نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائی 

شهرستان شهر ری قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه تیمی از کارآگاهان پلیس 
امنیت اقتصادی بــه همراه نماینده وزارت صمت از تعدادی انبارحومه شــهر 
ری بازدیــد کردند، افزود: در این بازدیدها تعدادی کاالی قاچاق از قبیل 4۲۳ 
هزار و ۷۲۰ لیتر روغن و گریس، ۸ هزار و۲۱۰ لیتر مواد اولیه شــامپو، ۲ هزار 
تسمه تایم خودرو ، یک هزار و ۶۶۰ کارتن فن کوئل بزرگ صنعتی، ۵۷4 عدد 
جک آرام بند، ۷۹۰ کارتن ماشــین شارژی بزرگ بچه گانه، ۸ هزار کیلو برنج 
خارجی و ۲۸۰ عدد رادیاتور فاقد بارنامه و مجوز گمرکی کشــف شد.این مقام 
ارشد انتظامی با اشاره به اینکه کاالی کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی تهران شد، افزود: کارشناسان ارزش ریالی کاالها را ۳۰۰ 
میلیارد ریال برآورد کرده اند که کشــف جزئیات پرونده ها و شناسایی مالکان 

اموال کشف شده در دستور کار قرار دارد.

اخبار کوتاه

سارق زورگیر سعادت آباد دستگیر شد
سارق زورگیر سعادت آباد با شلیک پلیس به دام افتاد. فرمانده یگان امداد پلیس 
تهران از دستگیری راننده یک دستگاه خودروی سواری که از شهروندان زورگیری 
می کرد، خبر داد و گفت: از خودروی متهم ۵ دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف 
شد.به گزارش رکنا، سرهنگ ”دالور القاصی مهر » توضیح داد: روز ۲۸ آذر ماموران 
گشت انتظامی یگان امداد حین گشت زنی در محدوده خیابان »خیابان دادمان« 
متوجه فریادهای شــهروندی مبنی بر سرقت تلفن همراهش شدند که بالفاصله 
برای بررســی موضوع به شهروند مراجعه و مشخص شد راننده خودروی پرایدی 
با ســرقت تلفن همراهش از محل متواری شــده است.وی بیان داشت: بالفاصله 
ماموران به تعقیب متهم پرداختند و موفق شدند، پس از مدتی تعقیب خودرو وی 
را که با انجام حرکات مارپیچ و خطرناک باعث بر هم خوردن تعادل و زخمی شدن 
موتور سوار عبوری شده بود، مشاهده کنند.فرمانده یگان امداد عنوان کرد: ماموران 
دستور توقف را اعالم ولی متهم بدون توجه به فرمان های پلیسی همچنان به فرار 
خود ادامه و به ناچار برای جلوگیری از ورود خســارت به سایر خودروها چند تیر 
هوایی شلیک و در نهایت الستیک عقب خودرو را مورد اصابت گلوله قرار دادند و 
بدین ترتیب موفق شدند، خودرو متهم را متوقف کنند.این مقام انتظامی با اشاره 
به اینکه در بازرسی از داخل خودرو متهم ۵ دستگاه گوشی هوشمند سرقتی و یک 
قبضه سالح سرد، کشف شد، افزود: متهم معترف شد، با پرسه زنی در خیابان های 
خلوت از غفلت شهروندان که در حال مکالمه تلفنی بودند سوءاستفاده و موبایل 
آنها را ســرقت می کرده و در صورت مقاومت آنان با تهدید ســالح سرد از آنان 
زورگیری می کرده است.سرهنگ القاصی مهر افزود: متهم برای تحقیقات پلیسی 

به پلیس پیشگیری انتقال یافت.

میالد حاتمی در استانبول بازداشت شد 
میالد حاتمی که در اســتانبول تحت تعقیب پلیس ترکیه بود بازداشــت شد.به 
گزارش خبرنگار رکنا ،میالد حاتمی  از گردانندگان ســایت های شرط بندی که 
تحــت تعقیب پلیس ترکیه قــرار گرفته بود و مردم ترکیــه از او عصبانی بودند 
بازداشت شد.میالد حاتمی یکی از گردانندگان و تبلیغ کنندگان سایتهای قمار و 
شرط بندی که از محل درآمد این سایتها ارتزاق می کند، توسط پلیس استانبول 
تحت تعقیب قرار گرفته بود که صبح امروز دستگیر شد.به گزارش خبرنگار  رکنا، 
»میالد حاتمی«؛ یکی از گردانندگان و تبلیغ کنندگان سایتهای قمار و شرط بندی 
به شمار می آید و چندین سال است از این طریق پولهای زیادی را کسب کرده و 
کالهبرداری زیادی در این رابطه انجام داده، وی که از تمام روشــهای غیراخالقی 
برای تبلیغ استفاده می کند، توسط پلیس استانبول تحت تعقیب قرار گرفته بود.

میالد حاتمی که از محل راه اندازی ســایتهای قمــار، ارتزاق می کند، در روزهای 
گذشته ویدئویی در اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن، داخل خودروی پلیس 
استانبول در حال بازی با آژیر خودروی پلیس دیده می شد، این ویدئو موجب خشم 
مردم ترکیه در شــبکه های اجتماعی شده است.مدتی پیش نیز تصاویری توسط 
میالد حاتمی منتشر شد که نشان می داد یکی از بازیگران ایرانی را ربوده و با تهیه 
ویدئو از این بازیگر می خواست از او عذرخواهی کند که البته تصاویر منتشر شده 
از پشت صحنه این فیلم نشان داد این اقدام نیز به احتمال زیاد به نوعی صوری و 
برای افزایش بیشتر فالوور بوده است.فیلم میالد حاتمی که سوار بر خودروی پلیس 
ترکیه در روزهای قرنطینه در کرونا در شهر پرسه می زد با واکنش های زیادی از 
مردم ترکیه روبرو شده بود تحت تعقیب پلیس ترکیه قرار گرفت و میالد حاتمی 

ظهر امروز در ترکیه دستگیر شد.

جانشین فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری ناجا از کشف بیش از ۵۳ 
میلیارد ارز و کاالی قاچاق توسط پلیس فرودگاه امام )ره( و دستگیری چهار نفر 
خبر داد.به گزارش ایسنا سرهنگ حکمت اله سیمی اظهارکرد: در راستای پیاده 

سازی سیاست های ابالغی از سلسله مراتب فرماندهی در خصوص مبارزه جدی 
با قاچاق حوزه اقتصادی، فرماندهی پلیس فرودگاه های پلیس پیشــگیری ناجا 
با برگزاری کالس های متعدد آموزشــی برای کارکنان توانســته است گام های 

بســیار مطلوبی برای برقراری امنیت صنعت هوایی خصوصا مبارزه با قاچاقچیان 
و سودجویان اقتصادی بردارد.وی افزود: در این راستا همکاران سختکوش پلیس 
فرودگاه امام )ره( در بازرســی از بار همراه چهار مسافر خروجی به مقصد دوحه 
مقدار قابل توجهی ارز جمعاً به ارزش ۵۲ میلیارد ریال کشــف کردند.  ســیمی 
ادامه داد: کارکنان پلیس مســتقر در گمرک فرودگاه امام )ره( با انجام اقدامات 
اطالعاتی و بهره گیری از سامانه های در اختیار از جمله سامانه کنترلی محموله 
های جاده ای موفق شــدند حین کنترل محموله هــای خروجی از گمرک، دو 
پالت کاالی قاچاق شــامل تجهیزات الکترونیک بــه ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال کشــف کنند.  به گزارش پایگاه خبری پلیس، جانشــین فرمانده 
پلیس فرودگاه های پلیس پیشــگیری ناجا برخورد قاطع با قاچاقچیان صنعت 
هوایی را از اولویت های ماموریتی این پلیس برشــمرد و خاطرنشان کرد: الزمه 
کســب موفقیت و پیشبرد اهداف سازمانی در تمامی عرصه ها، اهتمام جدی به 
امر آموزش کارکنان و تجهیز یگان های زیر مجموعه به امکانات کمک بازرســی 
نوین است که این پلیس با ارائه آموزش های تخصصی به کارکنان و تالش برای 
برخورداری از فناوری های نوین ضمن تامین امنیت مطلوب در حوزه سرزمینی 

همچنان در این خصوص پیشتاز و پیشگام است.

کشف بیش از ۵3 میلیارد ریال کاال و ارز قاچاق

مردی که از خانه همسر سابقش در تهران سرقت کرده 
بود شناســایی و به دام افتاد.ســرقت از منزل همسر 
سابق مرد تهرانی را لو داد. رئیس پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی از دســتگیری مردی خبــر داد که با همکاری 
همدستش از منزل همسر ســابقش به زور اموالی به 
ارزش یک میلیارد ریال ســرقت کرده بود.به گزارش  
رکنا،  سرهنگ کارآگاه »سعید مجیدی« اظهار کرد: 
یکم مرداد ماه پرونده ای با موضوع ســرقت به عنف 
برای رسیدگی تخصص در اختیار پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی قرار گرفت.وی بیان داشت: شاکی توضیح داد، 
ساعت ۷ بعداز ظهر روز شانزدهم خرداد ماه در خیابان 
نظام آباد در منزل شخصی ام در حال استراحت بودم 
که خانمی میانســال زنگ آیفــون را زد و خود را از 
خیرین و شرکت های نیکوکاری معرفی کرد و با توجه 
به اینکه من فرزند معلول دارم و زیر نظر کمیته امداد 
می باشد درب را گشودم .  رئیس پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی عنوان کرد: شاکی ادامه داد، خانم میانسال به 
جلوی درب واحد مراجعه و زمانی که درب واحد را به 
روی وی باز کردم ناگهان این زن دهانم را گرفت و به 
همراه آقایی که همســر سابقم می باشد به زور داخل 
منزلم شدند. پس از بستن دست و پاهایم تلفن همراه، 
وجه نقد، طال و مقداری لوازم منزلم به ارزش تقریبی 

یک میلیارد ریال ســرقت و مرا در همان وضعیت رها 
و از محل گریختند که با سر و صدای من همسایگان 
از موضــوع مطلع و به منزلم مراجعه و دســت و پای 
مرا باز کردند.ســرهنگ مجیدی با اشاره به اینکه در 
رصدهای اطالعاتی مخفیگاه همســر شاکی در غرب 
تهران شناسایی شــد، ابراز داشت: با هماهنگی های 
قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر و پس از انتقال 
بــه پلیس آگاهی به جرم ارتکابی به همراه خانمی که 
پیش تر وی را در پارک نزدیک محل ســکونت شاکی 

دیده بود، معترف شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در شاخه دیگری از 
تحقیقات پلیسی هویت و مخفیگاه متهم دوم پرونده 
در حوالی خیابان کارگر جنوبی شناســایی شد، اضافه 
کرد: با هماهنگی هــای قضائی متهم در مخفیگاهش 
دســتگیر و در بازرسی از آن مکان گوشی مال باخته 
کشــف و متهم اظهار داشــت مابقی اموال در اختیار 
همسر سابق شاکی بوده و آنها را فروخته است .رئیس 
پایــگاه چهارم پلیس آگاهی تهــران در پایان با بیان 
اینکه متهمان معترف شــدند پول به دســت آمده از 
فروش اموال ســرقتی را صرف تامین تهیه مواد مخدر 
کــرده اند، اضافــه کرد: و هر دو متهــم با صدور قرار 

مجرمیت روانه زندان شدند.

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر از دســتگیری پدر و 
فرزندی که در فضای مجازی به تبلیغ و فروش مواد مخدر 
روانگردان می پرداختند، خبــر داد و گفت: از مخفیگاه 
متهمان یک کیلوگرم مواد مخدر روانگردان کشف شد.به 
گزارش رکنا، سرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« اظهار کرد: 
با رصد های اطالعاتی توســط ماموران مبارزه با جرایم 
سایبری )فتا( پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران مشخص 
شد که فرد یا افرادی در شبکه های اجتماعی به تبلیغ و 
فروش مواد مخدر می پردازند.وی بیان داشت: در شاخه 
دیگری از تحقیقات پلیسی مشخص شد که فروشندگان 
مواد مخدر پدر و فرزند می باشند و ماموران اطالعاتی و 
عملیاتی پایگاه یازدهم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
مخفیگاه متهمان در محدوده خیابان شــهید بهشــتی 
شناسایی شــد.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
عنــوان کرد: با هماهنگی های قضائــی این پدر و فرزند 
در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان 
یک کیلوگرم مواد مخدر روانگردان کشــف شد.این مقام 
انتظامی افزود: هر دو متهم به همراه مواد مخدر کشــف 
شــده به مقر پلیس انتقال و برای سیر مراحل قانونی در 
اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند. همچنین رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر از کشف ۷4 کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک 
و دســتگیری یک قاچاقچی خبر داد.بــه گزارش رکنا، 

سرهنگ »عبدالوهاب حســنوند« اظهار کرد: با دریافت 
خبری مبنی بر تهیه و انتقال مقادیر فراوانی مواد مخدر 
توســط یکی از قاچاقچیان مواد مخدر به شــهر تهران، 
بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهــران قرار گرفت.وی بیان 
داشت: بررسی های پلیسی نشان از این داشت، متهم با 
اســتفاده از یک دستگاه تریلر به شهرهای جنوبی کشور 
مراجعه و ضمن تهیه مقادیری مواد مخدر در پوشــش 
بار تجاری در حال حرکت به ســمت تهران است.رئیس 
پلیــس مبارزه با مواد مخدر تهران با بیان اینکه در رصد 
های اطالعاتی مسیر تردد خودروی متهم شناسایی شد، 
عنوان کرد: با هماهنگی های قضائی دســتور دستگیری 
متهم و بازرسی از تریلر اخذ و تیمی از ماموران عملیات 
ویژه این پلیس به محور مواصالتی جنوب تهران اعزام و 
موفق شدند در مراقبت های ویژه پلیسی خودروی متهم 
را در بزرگراه »آزادگان« شناسایی و آن را در یک عملیات 
پلیسی توقیف کنند.این مقام انتظامی ابراز داشت: راننده 
خودرو دستگیر و در بررســی های تخصصی مقدار ۷4 
کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک کشف شد.سرهنگ حسنوند در 
پایان افزود: متهم به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
انتقال و پس از تکمیل تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

پدر و پسر مواد فروش فضای مجازی دستگیر شدند مرد جوان دزد خانه همسرش از آب درآمد

افقی:
۱- بنیان گــذار علم روانکاوی تحلیل که 
همه ناهنجاری های روانی را ریشه گرفته 
از دوران کودکی می دانســت- پوشــش 

پوست پرندگان
۲- ســمت زبر، روی- شاگرد مقرب بودا 
کــه بعد از مــرگ جســد او را به آتش 

کشید- شکاف میان دو کوه
۳- تقلید دیگری به اســتهزا- علم تدبیر 
کشــور- خودســری و عــدم توجه به 

تصمیمات جمع
4- از نام ها و القاب حضرت فاطمه)س(  
و حضرت مریم)س(- تعصب افراطی در 

عقیده
۵- نام دیگر زاینده رود- حقه باز و زرنگ 

در تداول عامه
۶- اشاره به دور در زبان انگلیسی- اشاره 
به جمع نزدیک- خط نوشــتاری اروپای 

غربی
۷- بــرادران- قالب ســنگ- ناله اندوه 

زدگان
۸- رب النوع دریای مصر قدیم- تفســیر 

خواب- از چاشنی های همراه غذا
۹- شرم، آزرم- لقب فرهاد- نخست وزیر 

بریتانیا در زمان بحران کانال سوئز
۱۰- خاورشــناس فرانسوی که حاصل 

تحقیقاتش کتاب سکه شناسی در ایران باستان بود- تک به تک- گشوده
۱۱- نیروی انســانی- سلسله ای از سالطین حاکم بر شمال شرق ایران که 

به سامانیان نیز معروف بودند
۱۲- پادشاه قدرتمند قرن ۸ و۹ م فرانسه که ریاست مذهبی و سیاسی تمام 

اروپا را در دست داشت- نیلگون، کبود
۱۳- نیروی بازدارنده از بدی در وجود آدمی- ابزار رســم زاویه ۹۰ درجه- 

مادر باران
۱4- صد سال- تغییر حالت کلی یافته- تابع

۱۵- حرف ندا- مبارز بزرگ گیالنی در عهد رضا شاه.

عمودی:
۱- معروف و مشــهور نزد همه- از شعرای بزرگ معاصر 

عرب و بنیان گذار شعر اجتماعی در ادبیات اعراب
۲- خاطر، حافظه- ماشین چاپ و بسته بندی- به جریان 

انداختن، انجام دادن
۳- آمرود- زبون و حقیر نمودن

4- ضمیر جمع- بزرگ جثه و درشــت- نژادی بزرگ در 
شرق آفریقا که ماوای اصلی آنان جنوب حبشه می باشد

۵- کشور جنگ زده آسیایی- شغل دفترداری در اداره
۶- نوعی پالســتیک شفاف- از کشورهای اقیانوسیه- باال 

رفتن ناگهانی دمای بدن
۷- بلندتریــن قله زاگرس- نیــروی بین دو قطب همنام 

مغناطیسی- صباغ
۸- گندیده و خراب شده- یاراستکان- ورزش هندی

۹- فیزیکدان آلمانی و کاشف اشعه ایکس- اقوام باستانی 
و متمدن آمریکای جنوبی- منقار پرندگان

۱۰- دوســتی و محبت- خریدار اموال دزدی- نام علمی 
بیماری زالیسم

۱۱- رابط دســته پیستون و میل لنگ در موتور اتومبیل- 
خبرگزاری دانشجویان ایران

۱۲- غذای گوشتی- لحظه آغاز حرکت هواپیما- به سیگار می زنند
۱۳- دریایی بین کره و چین- پیران، جمع شیخ

۱4- بخشــی از کشور آلمان که از شهرهای مهم آن فرانکفورت و دورتموند 
می باشد- آنکه نمی شنود- برنده

۱۵- شاعر بزرگ معاصر ایران با اثر معروف آتش دل- داخل.
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