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رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند 
۵ نفره جاعــان و توزیع کننده ارزهای خارجی خبر داد و 
گفــت: از مخفیگاه متهمان بالغ بــر ۱۰۰ میلیارد ریال ارز 
خارجی کشف شد.به گزارش ایلنا، سردار »علیرضا لطفی« 
در تشــریح این خبر بیان داشــت: در اواخر آذرماه امسال 
کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی در راستای  دستگیری 
متهمان توزیع کننده دالرهای جعلی در سطح شهر موفق 
شدند ســه متهم را که با تشــکیل باندی دالرهای جعلی 
را توزیع می کردند در دو عملیات مســتقل دســتگیر و در 
بررسی های بیشــتر از مخفیگاه آنان،  ۷۳ هزار دالر جعلی 

کشف کردند.
وی عنوان کرد: متهمان اظهار داشــتند، دالرهای تقلبی را 
از شــخصی به نام »صابر » ســاکن یکی از شهرستان های 
غربی کشــور تهیه کرده اند که بــا هماهنگی های قضائی 
تیمــی از کارآگاهان پایگاه یکم به مخفیــگاه صابر اعزام و 
ضمن دستگیری متهم،  موفق شدند در بازرسی از مخفیگاه 
وی   ۲۱۰  هــزار دالر، ۱۶۶  میلیــون دینار عراقی،  ۸۱۰ 
هزار دیناری کویت، یک برگ اســکناس هزاری افغان، بالغ 

بر ۲۰۰ برگ کاغذ اســکناس جعلی، ۵۵ برگ دالر سیاه، 
۲۲ برگ کاغذ مورد استفاده برچسب کیف دالر، ۲ دستگاه 
تشــخیص اصالت اسکناس، یک دســتگاه پول شمار، یک 
دستگاه پرس کارت، یک دســتگاه تایپ ماشین و مدارک 

و اسناد جعلی دیگر کشف کنند.
رئیــس پلیس آگاهی تهــران ابراز داشــت : متهم نیز در 
تحقیقات پلیســی به جرم ارتکابی اعتراف و اظهار داشــت 
که دالرهای تقلبی را از شــخصی بنام اسد گرفته است  که 
بافاصله با اقدامات پلیسی فرد مورد نظر نیز در مخفیگاهش 
دســتگیر و تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ دالر تقلبی از وی کشــف 
شــد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار لطفی در پایان 
با بایان اینکه  کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را 
بیش از ۱۰۰ میلیارد ریــال اعام کرده اند، افزود: با توجه 
به زحمات بی وقفه و تاش های شــبانه روزی همکارانم در 
پایگاه یکم پلیس آگاهی، اعضای باند ۵ نفره تهیه و توزیع 
ارزهای تقلبی دستگیر و با صدور قرار قانونی مناسب برای 
کشف جزئیات پرونده در اختیار کارآگاهان  پایگاه  یکم این 

پلیس قرار دارند.

تعداد جانباختگان بهمنبازداشت جاعالن ارز های تقلبی در تهران و شمالغرب کشور
 در ارتفاعات شمال تهران به ۱۱ تن رسید

رئیس امداد و نجات فدراســیون کوهنوردی از افزایــش فوتی ها در ارتفاعات 
تهران خبر داد.حمید مســاعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی 
در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین آمار فوتی ها در ارتفاعات تهران گفت: در 
آخرین اطاعات کســب شده متاســفانه ۱۱ فوتی در ارتفاعات تهران داشتیم. 
هنــوز چند جنازه در ارتفاعات وجود دارد که قرار شــد تیم های امداد و نجات 
آن ها را به پایین انتقال دهند.او در خصوص تعداد مفقودی های ارتفاعات تهران 
گفت: تقریبا می توان گفت که دیگر مفقودی نداریم چرا که تمام آمار های داده 
شــده مجددا با خانواده ها بررسی شد و متوجه شدیم که بسیاری از هموطنان 
بــه خانه های خود رســیده اند. اکنون یک جنازه در کلکچــال و دو جنازه در 
دارآبــاد وجود دارد که باید به پایین انتقــال داده و پیکر ها را تحویل خانواده 
دهیم. رئیس امداد و نجات فدراســیون کوهنوردی بیان کرد: در کل ۱۱ فوتی 
در ارتفاعات تهران به ثبت رسید و تکلیف مفقودی ها هم مشخص شد. بسیاری 
از هموطنان و کوهنوردان به دلیل خستگی و خاموش بودن موبایل خانواده ها 
را نگران گذاشــتند که پس از پیگیری مجدد متوجه شــدیم که اسامی اعام 
شده از طرف خانواده ها صحیح و سالم هستند.مساعدیان در پایان تاکید کرد: 
در توچال فوتی نداشــتیم و این آمــار فوتی ها برای قله های کلکچال، داراباد و 

آهار است.

نوجوان ۱۵ ساله در کانال آب آبپخش غرق شد
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از غرق شدن نوجوان ۱۵ ساله اهل گناوه 
در کانال آب شهر آبپخش خبر داد.سرهنگ فرهاد آراوند با اعام این خبر گفت: 
ماموران انتظامی بخش آبپخش حوالی ســاعت ۱۳ ظهر دیروز پس از اطاع از 
یک مورد غرق شــدگی در کانال آب، سریعا به محل حادثه عزیمت کردند.این 
مقام انتظامی عنوان کرد: در بررســی های عوامل انتظامی مشخص شد، پسری 
۱۵ساله اهل گناوه که برای دید و بازدید از بستگان به شهر آبپخش آمده بود 
به درون کانال آب ســقوط کرده و غرق شده است.فرمانده انتظامی دشتستان 
بیان کرد: با حضور نیروهای انتظامی و امدادی جســد بی جان نوجوان ۱۵ ساله 

پس از تاش ۵ ساعته از کانال آب خارج و به سردخانه منتقل شد.

اولتیماتوم به گردانندگان سایت های شرط بندی 
پلیس فتا، قوه قضاییه و بانک مرکزی در تاش هســتند تا مسیر کاهبرداران 
در سایت های شرط بندی را ببندند.سرهنگ رامین پاشا معاون اجتماعی پلیس 
فتا ناجا در خصوص سایت های شرط بندی به رکنا گفت: حسب دستور قضایی، 
پلیس فتا و بانک مرکزی در مبارزه با پدیده شرط بندی و قمار کشور ما جدی 
اســت و ما در داخل کشور در حال رصد هســتیم و به محض اینکه مشاهده 
فعالیت این فرایند شــویم به صورت جدی بــا آن برخورد می کنیم.وی افزود: 
متهمان دســتگیر شده در فرآیند سایت های شــرط بندی به سرعت به مقام 
قضایی معرفی می شــوند و برای ما فرقی نمی کند کــه متهمان افراد عادی یا 
ســلبریتی ، هنرمند و ورزشــکار باشــند و قوه قضاییه با این افراد به صورت 
جدی برخورد می کند.ســرهنگ پاشــا ادامه داد: به مردم توصیه می کنم که 
بازنده واقعی این قمارهای آناین کســانی هســتند که در این فرآیند شرکت 
می کنند.معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اظهار داشت: مردم وارد این سایت های 
شرط بندی آناین نشوند چون قطعا بازنده و شکست خورده اصلی این فرآیند 
خودشــان هســتند و پلیس فتا ،بانک مرکزی و قوه قضاییه مصرانه و مجدانه 
در حال تاش هســتند تا فرآیند دستیابی افراد کاهبردار به این فرآیند را در 

سایت های شرط بندی کاهش بدیم.

تصادف خونین اتوبوس و کامیون
 در آزادراه قزوین- زنجان

رئیس مرکز اطاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از تصادف بامدادی میان 
اتوبوس و کامیون در آزادراه قزوین - زنجان خبر داد.سرهنگ احمد شیرانی در 
گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت: حوالی ساعت دو بامداد دیروز یک دستگاه 
اتوبوس در حال حرکت در مســیر قزوین به سمت زنجان بود که ناگهان با یک 
کامیــون ولوو برخورد کــرد.وی با بیان اینکه در پی این حادثه ســه تن دچار 
مصدومیت شــدند، گفت: این افراد به ســرعت به مراکز درمانی منتقل شده و 
همزمان عوامل پلیس راه اقدامات خود برای شناســایی علت این حادثه را آغاز 
کردند که در جریان آن مشخص شد راننده اتوبوس به دلیل عدم توجه به جلو 
در بروز این حادثه مقصر اســت.به گفته رئیس مرکز اطاعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا این اتوبوس حادثه دیده متعلق به تعاونی ایران پیما است که با 

تعداد ۱۵ نفر مسافر از مبدا تهران به مقصد مهاباد در حال حرکت بود.

سرقت نرده های پل عابر پیاده در بزرگراه آزادگان 
نرده های پل عابر پیاده در بزرگراه آزادگان به ســرقت رفته اســت.به گزارش 
رکنا، نرده های پل عابر پیاده در بزرگراه آزادگان  به سرقت رفته است.نداشتن 
محافظ در پل های عابران پیاده بزرگراه آزادگان شــهر تهران بسیار خطرآفرین 
اســت.پل های عابران پیاده در بزرگراه آزادگان شــهر تهران نرده ندارد و جان 

شهروندان را به خطر می اندازد.

بازداشت 3 کارمند ثبت اسناد و امالک البرز
۳ نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و اماک استان البرز، در رابطه با پرونده زمین 
خواری شهرستان نظرآباد دستگیر شــدند.به گزارش رکنا، اداره کل اطاعات 
استان اعام کرد: با هوشیاری و پیگیری های سربازان گمنام امام زمان عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف ۳ نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و اماک استان البرز ، در 
رابطه با پرونده زمین خواری در شهرستان نظرآباد دستگیر شدند.پیش از این 
در خصوص پرونده باند زمین خواری سه هزار میلیارد تومانی در شهرستان نظر 
آباد استان البرز ۱۰ متهم به جرم ، اختاس ، ارتشاء ، پولشویی و سرقت اسناد 
رسمی دستگیر شده بودند.یک شرکت حقوقی توانسته بود با همدستی برخی 
کارکنان ادارات مختلف در شهرســتان نظرآباد حدود ۱۰۰ هکتار از زمین های 

بیت المال را تصاحب کند.

توقیف محموله 3 میلیاردی قاچاق
 در مرزهای شمالغرب

فرمانده مرزبانی اســتان آذربایجان غربی از کشف کاالی قاچاق به ارزش بیش 
از ۳ میلیارد ریال توســط مرزبانان هنگ مرزی ماکو خبر داد.به گزارش ایلنا، 
ســردار »یحیی حســین خانی« در تشــریح این خبر اظهار داشت: در اجرای 
طــرح کنترل نوار مــرز و جلوگیری از ورود و خروج کاالی قاچاق به کشــور، 
ماموران هنگ مرزی ماکو با تشــدید اقدامات کنترلی و با استفاده از تجهیزات 
الکترونیکی و اپتیکی از ورود مقادیری کاالی قاچاق به کشور جلوگیری کردند.

وی افزود: مرزبانان غیور در پســت و کنترل گمرک بازرگان حین کنترل تردد 
خودروهای عبوری، توانستند در بازرسی از آنها ۶۷۸ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار، ۲ 
عدد باک سوخت غیر استاندارد و مقادیر قابل توجهی کاالی ممنوعه را کشف 
کنند.سردار حسین خانی تصریح کرد: در این عملیات ۲ دستگاه خودرو توقیف 
و ۴ قاچاقچی نیز دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شــدند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
فرمانده مرزبانی اســتان آذربایجان غربی گفت: ارزش اقام مکشوفه ۳ میلیارد 

و ۴۰۰ میلیون ریال است.

زنده زنده سوختن رئیس آتش نشانی بندرگز 
 رئیس آتش نشــانی بندرگز بر اثر ســوختگی در بیمارستان ساری فوت کرد.

به گزارش رکنا،  رئیس آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری بندرگز بعد 
از ۱۰ روز بســتری در بیمارســتان، دیروز بر اثر ســوختگی فوت کرد.رئیس 
شورای اسامی شهر بندرگز با تأیید این مطلب  گفت: روز ۲۷ آذر ، محمدتقی 
ترک جزی، رئیس آتش نشــانی بندرگز به همراه خانمــش در االرزبوم یکی 
از روســتاهای ییاقی بندرگز دچار حادثه سوختگی می شود.فاضل جهانشاهی 
افزود: در این حادثه که در منزل مسکونی رخ می دهد، پیک نیک دچار انفجار 
شــده و احتراق ایجاد می کند و شــدت انفجار به اندازه ای بود که خانم ترک 
جزی دچار ۹۰ درصد ســوختگی شده و در همان چند روز اول در بیمارستان 
ســوانح سوختگی ســاری فوت می کند.وی بیان کرد: آقای ترک جزی هم که 
دچار ۶۵ درصد ســوختگی بود چند روز در بیمارســتان ساری بستری بود و 

دیروز فوت کرد.

اخبار کوتاه

انهدام باند سارقان موتورسیکلت در پایتخت
اعضای یک باند ۳ نفره در تهران دست به سرقت موتور سیکلت ها در پایتخت 
می زدند.به گزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه »ســعید مجیــدی« رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی گفت: با وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در محدوده 
ســرکانتری چهارم، تیمی از کارآگاهان پایگاه ۴ پلیس آگاهی تهرن بررســی 
موضوع را در دستور کار قرار دادند و مشخص شد که تعدادی از سارقان حرفه 
ای با همکاری یکدیگر موتورســیکلت ها را سرقت و به مخفیگاهشان در حوالی 
شــمس آباد انتقال می دهند.وی عنوان کــرد: با هماهنگی های قضائی تیمی از 
کارآگاهان به مخفیگاه ســارقان اعزام و موفق شــدند در یک عملیات پلیسی 
یکی از ســارقان را دستگیر و در بررسی از آن مکان یک دستگاه موتورسیکلت 

مسروقه را کشف کنند
.رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی با بیان اینکه متهم در بازجوئی های پلیسی 
به سرقت موتورســیکلت با همکاری ۲ همدســتش اعتراف کرد، ابراز داشت: 
در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مشخص شــد که متهم سابقه دار بوده 
و پیــش تر با همین عناوین مجرمانه مدتی را در زندان بســر برده اســت.وی 
افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی مخفیگاه یکی از سارقان دیگر نیز شناسایی و 
با دســتگیری وی در مخفگیاهش متهم به ۵ فقره سرقت معترف شد.سرهنگ 
مجیدی تصریح کرد: هر دو متهم با صدور قرار مناسب برای کشف سایر جرائم 

احتمالی و جزئیات پرونده در اختیار این پایگاه قرار دارند.

کالهبرداری به بهانه فروش کفش
پســر جوان با تبلیغ فــروش کفش هــای ارزان در فضای مجازی دســت به 
کاهبرداری از طعمه هایش زد.سرهنگ »داود معظمی گودرزی« رئیس پلیس 
فتا تهران گفت: خانمی۲۹ ساله ساکن غرب تهران به پلیس فتا مراجعه و اظهار 
داشت، در شبکه اجتماعی اینســتاگرام به یک صفحه با تعداد ۳۰ هزار دنبال 
کننده که فروش کفش زنانه تبلیغ می کرد برخورد که با توجه به مناسب بودن 
قیمت ها برای خرید کفش به فروشنده پیام دادم که ادمین صفحه تاکید داشت 
برای ارســال محصول باید ابتدا وجه را کامل واریز کنم و بافاصله پس از واریز 

وجه دیگر پاسخگوی من نبود.
وی عنون کرد: در گام نخست شناسایی مجرم در فضای مجازی در دستور کار 
قرار گرفت و با اقدامات تخصصی افســران پلیس فتا مشخص شد مالک صفحه 
با ســوء استفاده از تصاویر اینترنتی دیگر فروشگاه های خرید و فروش کفش را 
با هویت غیر واقعی تبلیغ می کرده اســت.رئیس پلیس فتا تهران ابراز داشــت: 
با تاش ماموران پلیس فتا متهم که مردی ۲۵ ســاله است شناسایی و پس از 
هماهنگی با مراجع قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر و به همراه تجهیزات 

الکترونیک به پلیس فتا انتقال یافت.
این مقام ســایبری به شــهروندان توصیه کرد: نسبت به ارائه یا دریافت کاال یا 
خدمات از طریق فضای مجازی شــناخت کافی از طرف مورد معامله را داشته 
باشند و تا حصول اطمینان از دریافت کاال یا دریافت وجه از پرداخت مبلغ بیعانه 
یا ارایه خدمت خودداری کنند و در صورت مشــاهده هرگونه مورد مشــکوک 
می توانند با مراجعه به سایت www.cyberpolice.ir موارد را گزارش کنند. 
همچنیــن رئیس پلیس فتا پایتخت درباره  فروش فالــوور و کاهبرداری های 
شــایع در فضای مجازی، توضیحاتی داد.ســرهنگ داود معظمی گودرزی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کاهبرداری های اینترنتی از طریق 
فروش فالوور و خالی کردن حســاب بانکی کاربران بیان کرد: هر موضوعی که 
خاف قانون باشد، جرم به حساب می آید و پلیس هم با قاطعیت با آن برخورد 

می کند.

مارمولک تهران که در نقــش روحانی، وکیل، دکتر و ۲۰ 
سمت دیگر دست به کاهبرداری میلیاردی از طعمه هایش 

زده بود بازداشت شد.
بــه گزارش رکنا، چندی قبل ماموران پلیس آگاهی تهران 
در برابر پرونده های کاهبــرداری مرد هزار چهره ای قرار 
گرفتند کــه این مرد بــا عناوین مختلفی و در پوشــش 
روحانی و شخصیت های بانفوذ ایرانی طعمه هایش را هدف 
قــرار می دهد.کارآگاهان در تحقیقات پــی بردند که مرد 
هزار چهره که اقدامش شــباهت زیادی به فیلم مارمولک 
دارد به جز مواردی که لباس روحانی می پوشــید در نقش 
وکیل، دکتر، روحانی و ۲۰ ســمت دیگــر و در حالی که 
برای خود از محافظ و بادیگارد اســتفاده می کرد و با سوار 
شــدن به آمبوالنس ها در سطح شهر تردد داشت دست به 
کاهبرداری زده است.تجســس ها نشــان از آن داشت که  

مارمولک با ســاخت فیلم هایی از خــودش که در مناطق 
محروم حضور پیدا کــرده با ظاهری فریبنده اعتماد مردم 
را جلــب می کند و به عنوان تبلیغ این تصاویر را در فضای 
مجازی منتشــر می کند و در ســناریوی دیگری همیشه 
مسلح و ۵ مرد با ۲ خودروی شیشه دودی از او محافظت و 
نقش بادیگارد وی را دارند .در گام بعدی با توجه به اینکه 
از چندی قبل عنوان شــده بود افــرادی با آمبوالنس های 
شخصی در شــهر تردد می کنند تحقیقات برای شناسایی 
این افراد آغاز شد که سرنخ های پلیسی به مرد هزار چهره 
رسید.بررســی ها نشان داد که مرد هزار چهره با آمبوالنس 
در شــهر تردد می کند و ۲۰ عنوان مهم برای خودش ثبت 

کرده و برای حل مشــکات مردم در موضوعات مختلف با 
دریافت پول دســت به کاهبرداری زده است.ردیابی های 
ادامه داشــت تا اینکه اوایل هفته گذشــته ماموران پلیس 
آگاهی تهران با شناســایی مخفیگاه مارمولک تهران و در 
یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری وی شدند و از 
مخفیگاه وی ۱۱ حکم و کارت جعلی ادارات مختلف و یک 
اسلحه کلت کمری و ۵۰ گلوله جنگی به دست آوردند.سی  
زن و مــرد در تحقیقات ابتدایی با حضور در پلیس آگاهی 
تهران مرد هــزار چهره را که بیــش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان کاهبرداری کرده است را شناسایی کردند.

تا به حال چند ســمت برای خود جعل کرده اید؟ با جعل 

۲۰ سمت و ۱۱ حکم جعلی دست به این کار زدم.
چند شــاکی دارید؟ سی  شــاکی زن و مرد که بر اساس 
مشــکات شــان در دادگاه و تعزیرات و ... از ۱۰۰ تا ۲۷۰ 

میلیون تومان پول می گرفتم تا کارشان را راه بیندازم.
با چه وســایل نقلیه ای تردد می کردید؟ با پژو، جک اس 
۵ شیشــه دودی و چند آمبوالنس و همیشــه ۵ بادیگارد 

همراهم بودند. 
هزینه بادیگاردها و آمبوالنس ها چقدر بود؟ به هر محافظ 
ماهــی ۳ میلیون تومان می دادم و با یک مرکز که بیماران 
کرونایی جا به جا می کرد قرارداد داشتم و از آنها آمبوالنس 
کرایــه می کردم و با آمبوالنس در شــب در ســاعت های 
مختلف به جلسات می رفتم. بنا بر این گزارش ، تحقیقات 
پلیســی برای شناسایی دیگر جرائم و طعمه های احتمالی 

مارمولک تهران در پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند جعل 
مدارک هویتی که با تهیه دسته چک اقدام به ۳۰ میلیارد 

کاهبرداری از شهروندان کرده بودند خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار »عباسعلی محمدیان« با اعام این 
خبر بیان داشت: در پی ارجاع یک فقره پروند کاهبرداری 
از مراجع قضائی به پلیس آگاهی استان البرز مبنی بر اجاره 
قالب های بتنی با ارائه دســته چک های جعلی، تحقیقات 
در خصــوص ابعاد پنهان این پرونده آغاز و رســیدگی به 
آن بــه صورت ویژه در دســتور کار اداره مبارزه با جعل و 
کاهبــرداری قرار گرفت.وی اظهار داشــت: با تاش های 
صورت گرفته از ســوی کارآگاهان یکی از مظنونان پرونده 
در »چهارباغ« شهرســتان »ســاوجباغ« شناســایی  و 

دســتگیر و در بازرسی از وی ۳ قطعه کارت ملی و ۲ فقره 
دســته چک جعلی کشف و متهم برای تحقیقات بیشتر به 

پلیس آگاهی استان البرز منتقل شد.
فرمانده انتظامی اســتان البرز گفت: در بررســی کارتهای 
ملی و دســته چک های جعلی مشخص شــد که نامبرده 
با همدســتی ۴ نفر دیگر با تهیه مــدارک جعلی از طریق 
خرید کارت ملی مربوط به افــراد معتاد و کارتن خواب و 
دســتکاری درآن ها از جمله جابجایی عکس آن با عکس 
خودشــان و مراجعه به بانک و افتتاح حساب، دسته چک 
دریافت کرده و  با تبلیغات گســترده در سایت های خرید 

وفروش کاال اقدام به اجاره قالب های بتونی و پرداخت اجاره 
آن با چک های جعلی می کردند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان این که متهمان در این مدت 
اقدام به عقد قرار داد با کارگاه های فروش و اجاره تجهیزات 
ساختمانی به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال کرده اند خاطرنشان 
کرد: کاهبرداران، پس از اجاره قالب های بتنی آن ها را به 

۲ نفر مالخر با قیمت پایین تر از قیمت بازار فروخته اند.
ســردار محمدیان با اشــاره به این که متهمــان تا کنون، 
مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از مالکان تجهیزات ســاختمانی با 
ارائه دسته چک های جعلی کاهبرداری کرده اند افزود: با 

تاش، کارآگاهان مخفیگاه مالخران نیز در »شــهر قدس« 
اســتان »تهران« شناسایی و با دریافت نیابت قضائی هر ۲ 

متهم دستگیر شدند.
وی با بیان این که تاکنون ۵ نفر از مال باختگان شناسایی 
شــده اند اظهار داشت: تاش برای شناســایی سایر مال 

باختگان ادامه دارد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی استان البرز 
ضمن توصیه به شــهروندان در خصــوص رعایت قوانین و 
الزامات اســتفاده از چک، از شــهروندان خواست: چنانچه 
با این شــیوه مورد کاهبرداری قــرار گرفته اند برای طرح 
شــکایت خود به پلیس آگاهی استان البرز واقع در میدان 

طالقانی- ابتدای بلوار تعاون مراجعه کنند.

پسر جوان با موتور پدربزرگش در تهران موبایل قاپی می کرد که در آخرین پان 
ســرقتش با همدســتش موتور را در محل جا گذاشت.به گزارش رکنا، سرهنگ 
کارآگاه »ســید علی شریفی« رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی گفت: ۲۳ تیر ماه 

خبر وقوع سرقت تلفن همراه به شیوه قاپ زنی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
اعام و با حضور ماموران گشت کانتری ۱۲۳ نیاوران شاکی اعام کرد، در حال 
رانندگی با خودروی شــخصی خود به ســمت خیابان نیاوران بودم که ۲ جوان 

ســوار بر موتور به سمت من آمده و تلفن همراهم به ارزش ۱۵ میلیون تومان به 
سرقت بردند که حین فرار با یک خودروی عبوری برخورد و موتورسیکلت را جا 

گذاشتند و پس از کندن پاک موتور از محل متواری شدند .
وی عنوان کرد : با ارجاع پرونده به پایگاه یکم پلیس آگاهی ، کارآگاهان به محل 
توقف موتورســیکلت مراجعه و پس از بررســی موتور سیکلت مالک آن ساکن 
جنوب تهران شناســایی شــد.رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی با اشاره به اینکه 
در تحقیقات میدانی کارآگاهان موفق شــدند تصویر واضحی از چهره متهمان به 
دســت بیاورند، ابراز داشــت : در پاالیش های اطاعاتی کارآگاهان به این نتیجه 
رسیدند که تصاویر یکی از ســارقان متعلق به نوه مالک موتورسیکلت می باشد.

سرهنگ شــریفی افزود : با شناســایی اولین متهم پرونده در مراقبت های ویژه 
پلیسی متهم دوم پرونده نیز شناسایی و با هماهنگی های پلیسی هر ۲ متهم در 
مخفیگاهشان دستگیر و برای سیرمراحل قانونی به این پایگاه منتقل شدند.رئیس 
پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت : با اعتراف صریح متهمان به 

جرم ارتکابی هر دو سارق با صدور قرار مجرمیت روانه زندان شدند.

بازداشت مارمولک تهران 

انهدام باند بزرگ جعل مدارک هویتی در البرز

نوه موبایل قاپ آبروی پدربزرگ را برد

افقی:
۱- حد فاصل دو قاره اروپا و آفریقاست 
۲-حرف ندا- تاریخ نگار- مرکز بولیوی

۳- آرایشگاه مردانه – دمیدن اسرافیل 
در صور – متکدی، سائل

۴- گرفتــار- مزد- گســتردنی ارزان 
قیمت که از پوست گیاهان سازند

۵- پدر ترک- اهل یکی از کشورهای 
آفریقایی – او 

۶- شــخص اول مملکت در کشــور 
ایران – میوه ای است شبیه به سنجد- 
جرمی که توســط شاهدان رویت شده 

باشد
۷- از نواحی شــمالی تهران – عشق، 

دلباخته
۸- نقب هایــی که مســیحیان در زیر 
زمین می زدند تا بدور از ستم رومیان 
به عبــادت مشــغول باشــند- اداره 

بازپرسی وابسته به نیروی انتظامی
۹- جزیره ای در دریای خزر که ملک 
شاه سلجوقی هنگام فرار از سپاه مغول 
بدانجا فرار کرد- مخرب ترین ساح به 

کار گرفته شده در جنگ جهانی دوم
۱۰- از شهرهای مذهبی عراق – کج و 

خمیده – از ایاالت کشور آمریکا
۱۱- به ســیگار می زنند- عاشــقی – 

وصف، ستایش 
۱۲- از ماه های شمســی – دعای صبح جمعه- از اســاتید خط پارسی و 

خواهرزاده میرعماد که استاد خط در دربار شاه هند بود
۱۳- گریختن- زمین غیرآباد- آنکه شغلش ساخت فرش نمدی است

۱۴- واحد پول نیجریه- ابدی، پاینده- عدد ورزشکار
۱۵- از شعرای قرن ۹ و ۱۰ ه ق دارای مثنوی بنام سلیمان و بلقیس. 

عمودی:
۱- بانی کشــور آلمان فدرال و نخستین صدراعظم این 

کشور – نام قدیم شهر اصفهان
۲- قطعا، مسلما- از صورفلکی معروف 

۳- عمل سوخت و ساز مواد غذایی در بدن – فرزندان 
۴- فالبین- اجابت نمودن- مادر 

۵- کشور فاسفه- دارایی ها – امر به آمدن 
۶- حرف تایید – سی وششــمین ســوره قرآن – شــهر 

مذهبی هندوان 
۷- آب منجمد شده – کاالها- مقابل معنویات 

۸-ســرزمینی در جنوب عربســتان که در سال ۱۰ ه ق 
مسیحیانی از آن برای مناظره با پیامبر به مدینه آمدند- 

مطلع و آگاه 
۹- مفتون کننده و زیبــا – اجتماعی از اعضای انتخاب 
شده یک مجمع برای بررســی بر روی موضوعی خاص 

– عضو رونده 
۱۰- ســلول – از سازهای ایرانی در عهد ساسانی که به 

صورت طبل کوچکی بود- خالص 
۱۱- کوه کوچک – رمانی اســت اثر نویســنده معروف 
قرن ۱۸ م انگلستان هنری فیلدینگ – از پیامبران بنی 
اســراییل که وقتی در زنده شدن مردگان شک کرد خدا 

او را هفتاد سال از دنیا برد و مجددا بازگرداند
۱۲- عامت مفعولی – بشــقاب میوه خوری – پادشــاه 

بنی اسراییل که هوس ساخت بهشت کرد 
۱۴-از گل های زینتی – شمار 

۱۳- درختچه ای که در ایران بســیار می روید و به آن زعرور هم می گویند 
– نوعی آلت موسیقی بادی شبیه به ارگ 

۱۵- ترسیده – بروشور تبلیغاتی  
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