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رئیس پلیس راهور تهران بــزرگ از اجرای طرح موتوریار 
برای برخورد با موتورســیکلت ســواران متخلف خبر داد.
به گــزارش ایســنا، ســردار محمدحســین حمیدی در 
نشســت خبری صبح دیروز خود گفت: تخلفات مربوط به 
موتورســیکلت ها بیش از پنج دهه است که وجود داشته و 
هر از چندگاهی با اجرای طرح های مختلف آمار آن افزایش 
یا کاهش داشــته اما همچنان مشکالت آن وجود دارد.وی 
با بیان اینکه به جــای توقیف واعزام به پارکینگ که بعضا 
مشــکالتی را برای موتورسیکلت ســواران ایجاد کرده بود، 
راهــکاری جدید را انجام دادیم، گفــت: با هماهنگی واخذ 
مجوز از مقام قضایی ونیز مشــورت با بیمه ها و ... ما طرح 
مجازات جایگزین را بــه نام موتوریار اجرا کردیم. حمیدی 
با بیان اینکه تردد در خطوط ویژه، عدم اســتفاده از کاله، 
تردد از محل ممنوعه، انجام حرکات نمایشــی و ... از جمله 
این تخلفات است، گفت: وقتی مامور پلیس چنین تخلفی 
را مشــاهده کند از فرد متخلف می پرسد که آیا می خواهد 
موتورسیکلت توقیف شده یا مجازات جایگزین برایش اعمال 
شــود که اگر مجازات جایگزین بخواهد یک کاور به او داده 
شــده و مامور پلیس مجاز اســت این فرد را از یک دقیقه 
تا ۱۲ ســاعت در تامین نظم وامنیــت به کار بگیرد که در 
حال حاضر حدود این زمان حدود دوساعت است.حمیدی 
همچنین در پاســخ به این پرســش که آیا با توجه به عدم 

آموزش این موتورسواران حضور آن ها در معابر مشکل ساز 
نخواهد بود، گفت: ما به دنبــال افزایش هزینه برای مردم 
نیســتیم بلکه کار ما اثرگذاری در حوزه فرهنگی است. این 
طرح نیز در همین راســتا اجرا شده و اتفاقا تأثیرات خوبی 

هم داشــته و نقش آموزشــی هم دارد. این افراد با نظارت 
مأمــوران ما در چهارراه ها و معابر حضور پیدا می کنند و بر 
این موارد نظارت می شود. ضمن اینکه تأکید شده این افراد 
عمدتا در حوزه نظم و ترافیک موتورسیکلت ها فعال باشند.

وی با بیان اینکه این طــرح در حال حاضر در 60 نقطه از 
تهران و به شــکل پایلوت اجرا می شود، گفت: به زودی این 
طرح در سراســر تهران اجرا خواهد شد.رئیس پلیس راهور 
تهران بزرگ با بیان اینکه موتورسیکلت های مجرم مشمول 
این طرح نمی شوند، گفت: اگر موتورسیکلتی مرتکب جرم 
شــده باشد جور دیگری و برابر قانون با آنان برخورد شده و 
مشمول طرح موتوریار نخواهند شد البته اگر موتورسیکلت 
ســوار بخواهد به جای مجازات جایگزین، موتورش توقیف 
شــده و به پارکینگ منتقل می شــود؛ اما مــا می خواهیم 
طرح هایمان اثرگذاری داشته باشد.به گفته سردار حمیدی، 
تمامی آسیب ها و مشکالت احتمالی این طرح بررسی شده 
و در صورتی که در حین اجرا نیز مشــکالت و مسائلی در 
مورد آن احساس شود پلیس نسبت به رفع آن اقدام خواهد 
کــرد.وی با بیان اینکه این طرح در حال حاضر در ســطح 
ســاماندهی تهران بزرگ اجرا می شود، درباره اینکه ممکن 
است برخی از این موتورسیکلت ســواران پیک موتوری و 
... باشــند، گفت: طرح چنین پرسش هایی نیازمند توجه به 
این موضوع است که اساسا فردی که از این راه امرار معاش 
می کند بیشتر باید حواسش به انجام تخلفات باشد نه اینکه 
ما بخواهیم به متخلفان امتیاز دهیم. هدف ما این است که 
از افراد قانون مدار حمایت کرده و شــرایطی را ایجاد کنیم 

که افراد متخلف نیز به جرگه قانون مداران بیایند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد

مجازات جدید برای تخلفات موتورسیکلت سواران
سرقت میلیاردی زن و مرد جوان از خانه آشنا

زن و مرد جوان در یک ســناریوی ماهرانه دست به سرقت میلیاردی از خانه 
یک آشنا زدند.به گزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه »علی کنجوریان« رئیس 
پایگاه ششــم پلیس آگاهی پایتخت گفت: ۲۲ آذر ماه پرونده ای با موضوع 
ســرقت از منزل در کالنتری ۱۲8 تهران نو تشکیل و با دستور قضائی برای 
رســیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.وی عنوان کرد: شاکی اظهار 
داشــت، ۲0 آذر ماه حدود ســاعت ۱7:30 خانه خود را واقع در خیابان امام 
حســین، ترک کردم و پس از چند ساعت به محل سکونتم مراجعه متوجه 
شدم ســارقان با تخریب در ورودی ســاختمان مقادیر زیادی طال به ارزش 
تقریبی 5 میلیارد ریال ســرقت کرده اند.رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهی 
تهران ابراز داشت : در تحقیقات محلی مشخص شد که زن و مردی جوان در 
صحنه سرقت حضور دارند که با رصد های اطالعاتی چهره سارقان شناسایی 
و مشــخص شد که این زن و مرد رابطه خویشاوندی با شاکی دارند.این مقام 
انتظامی تصریح کرد: با شناسایی هویت سارقان هر ۲ متهم را در یک عملیات 
پلیسی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان اموال مسروقه کشف و متهمان 
پلیس آگاهی انتقال یافتند.سرهنگ کارآگاه کنجوریان در پایان به اشاره به 
اینکه متهمان علت ســرقت را تامین هزینه مصرف مواد مخدر اعالم کردند، 
افزود: اموال مکشــوف تحویل مال باخته شد و متهمان با صدور قرار مناسب 

روانه زندان شدند.

بازداشت دزدان لوازم داخل خودرو 
با 70 رینگ و الستیک سرقتی

سارقان حرفه ای لوازم داخل خودرو همراه مالخر باندشان در عملیات پلیسی 
دستگیر شدند.به گزارش رکنا، سرهنگ »ابراهیم قاضی پور« رئیس کالنتری 
۱37 نصر گفت: با وقوع چند فقره ســرقت لــوازم داخل خودرو در محدوده 
کالنتری ۱37 نصر بررســی موضوع در اختیار تیمی از ماموران کالنتری قرار 
گرفت و ماموران با حضور در محل های سرقت موفق شدند، سارقان را که ۲ 
مرد جوان بودند، شناسایی کنند.وی عنوان کرد: با شناسایی چهره سارقان، 
هویت و مخفیگاه متهمان شناسایی و مشخص شد که سارقان پس از سرقت 
لــوازم خودرو، اموال ســرقتی را به مالخری در همان محله مخفیگاهشــان 
می فروشند.رئیس کالنتری ۱37 نصر با اشاره به اینکه مخفیگاه مالخر اموال 
سرقتی نیز شناسایی شــد و با هماهنگی های قضائی تیم علمیات کالنتری 
برای دســتگیری متهمان اقدام کردند، افزود: هــر 3 متهم در عملیات های 
مســتقل دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان تعدادی اموال سرقتی کشف 
شد.ســرهنگ قاضی پور تصریح کرد: سارقان در تحقیقات مقدماتی به بیش 
از 70 فقره سرقت الستیک خودرو به همراه رینگ اعتراف و با دستور قضائی 
هر 3 متهمان برای کشــف جزئیات پرونده در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.رئیس کالنتــری ۱37 نصر با بیان 
اینکه تحقیقات از متهم کماکان از ســوی کارآگاهــان پلیس آگاهی تهران 
ادامه دارد از شکات و مال باختگان خواست تا برای طرح شکایت و یا پیگیری 

پرونده های خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

کشف بیش از ۴0۶ میلیارد انواع کاال و ارز قاچاق 
طی هفته گذشته

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشــف انواع کاال و ارز قاچاق به ارزش 
بیش از ۴06 میلیارد ریال طی هفته گذشــته در کشور خبر داد.به گزارش 
ایســنا ســردار محمدرضا مقیمی در تشــریح جزئیات این خبر اظهارکرد: 
بــا اقدامات تخصصی و تالش های شــبانه روزی مأمــوران پلیس مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز طی هفته گذشــته، انواع کاالی قاچاق شامل لوازم خانگی، 
الکترونیک، یدکی، مواد خوراکی، ســوخت، دام ســبک و انواع ارز در کشور 
کشف شد.وی افزود: کارشناسان ارزش مجموع کاالها و ارز مکشوفه را بیش 
از ۴06 میلیارد ریال برآورد کردند و در این رابطه ۲7 متهم دســتگیر و پس 
از تشکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشــاره به فرمان مقام معظم رهبری در 
خصوص مبارزه با قاچاق کاال یادآور شــد: در حوزه قاچاق کاال و ارز کماکان 
برخورد قاطعانه با دانه درشت ها و قاچاق سازمان یافته ادامه دارد.به گزارش 
پایگاه خبــری پلیس، مقیمی در پایان از هموطنان درخواســت کرد که در 
صورت مشــاهده هرگونــه قاچاق کاال و ارز موضوع را بــه مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱0 اطالع دهند.

دستگیری 130 تبهکار حرفه ای در پایتخت
دهمین طرح امنیت محله محور در سرکالنتری هفتم پلیس پیشگیری تهران 
با دستگیری ۱30 تبهکار به اجرا در آمد.به گزارش رکنا، سرهنگ«دوستعلی 
جلیلیان » سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت در اجرای دهمین مرحله 
از طرح امنیت محله محور بیان داشــت: در ادامه سلســله طرح های ارتقاء 
امنیــت در پایتخت، دهمین مرحله از طرح امنیت محله محور بــــا تالش 
همکاران، کار اطالعاتی و انجام اقدامات توســط کالنتری های ســرکالنتری 
هفتم برگزار شــد.وی گفت: ۱30 نفر از سارقان ، مالخران، فروشندگان مواد 
مخدر و قاچاقچی در این طرح دســتگیر شــدند که از این تعداد یک هزار 
و ۲00 عدد اموال مســروقه کشف شد.ســرکالنتر هفتم پایتخت افزود: ۱7 
خودرو، 35 موتور ســیکلت، ۲ و نیم میلیارد تومان از اموال مردم، نمونه ای 
از این کشــفیات اســـت.سرهنگ جلیلیان افزود در دهمین مرحله از طرح 
امنیت محله محور 3 نفر قاچاقچی اموال قاچاق دستگیر و از این افراد مقدار 
7 میلیارد ریال اموال که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود کشف گردید.
سرکالنتر هفتم در ادامه گفت: تعداد سارقان و مالخران دستگیر شده در این 
طرح 56 نفر بوده که از آنان، ۲ میلیارد و 500 میلیون تومان اموال سرقتی 
کشــف و ضبط گردید.وی گفت در اجرای این طرح 63 نفر خرده فروش و 
توزیع کننده انواع مواد مخدر دســتگیر که از این سوداگران مرگ 650 گرم 

انواع مواد مخدر کشف گردید.

تخریب ویالی چند ده میلیارد تومانی
 در شمیرانات

سرپرســت یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران گفت: ویالی 
چند ده میلیارد تومانی واقع در »آهار« از توابع شمیرانات با حکم دادستانی 
این شهرستان تخریب شد.به گزارش مهر، سرهنگ احمد ناصری اظهار کرد: 
ایــن بنا با متراژ 700 مترمربع باهــدف تغییر کاربری اراضی ملی در منطقه 
»آهار« شــمیرانات احداث شده بود و بر اساس برآوردهای کارشناسانه حدود 
۲0 میلیارد تومان ارزش ریالی داشت.وی از اجرای ۹3 مورد تبصره یک ماده 
55 و آزادســازی ۴۹ هکتار از اراضی ملی خبر داد و گفت: تاکنون در استان 
تهران ۴۴ فقره اجرای حکم داشــته ایم که منجر به آزاد سازی ۱۲5 هکتار 
از زمینهای ملی بوده است.سرپرســت یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
اســتان تهران اضافه کرد: پرونده قضائی این ساخت و ساز غیرمجاز از سال 
۹۴ تشکیل شده و در حال طی روال قانونی بود، تا سرانجام حکم تخریب آن 
به اجرا درآمد.ناصری در پایان اضافه کرد: از مردم می خواهیم قبل از اقدام به 
ساخت وساز یا معامله ملک های کشاورزی و یا اراضی ملی حتماً استعالم های 

الزم را از مراجع ذیربط دریافت کنند.

بالتکلیفی 17 ساله برخی کاال ها
 در یکی از بنادر جنوبی کشور

رئیس پلیس گمرک امنیت اقتصادی ناجــا درباره آخرین وضعیت کاالها و 
محصوالت موجود در بنادر سراسر کشــور توضیحاتی داد.به گزارش باشگاه 
خبرنــگاران جوان، ســرهنگ هادی رفیع کیا رئیس پلیــس گمرک امنیت 
اقتصادی ناجا درباره آخرین وضعیت کاالها و محصوالت رها شــده در یکی 
از بنادر جنوبی کشــور اظهار کرد: در حال حاضر ما مســتنداتی در یکی از 
استان های جنوبی کشور داریم که تعداد قابل توجهی اجناس مختلف از بین 
رفته اند و به نوعی پوســیده شده اند.وی بیان کرد: از سال 8۲ تا به امروز در 
یکی از بنادر جنوبی کشور محصوالت همچنان رها شده  اند و فلز آن ها تبدیل 
به پودر شــده است. یکی از نارســایی های موجود در این زمینه آن است که 
بســیاری از این انبار ها در سامانه جامع وزارت صمت ثبت نشده اند و نظارتی 
هم انجام نشده است.سرهنگ رفیعی کیا گفت: یکی از بستر های فسادزا که 
پلیس همواره در تعامالت خود با دســتگاه ها تأکید دارد، نبود یک ســامانه  

واحد برای رهگیری کاالهای تولیدی و وارداتی است.

اخبار کوتاه

محموله 100 کیلویی تریاک به مقصد نرسید
در عملیاتی مشــترک توسط ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر تهران و کرمان 
یک ســوداگر مرگ دستگیر و ۱00 کیلوگرم تریاک کشف شد.به گزارش رکنا، 
در پی دریافت خبری مبنی بــر اینکه یکی از قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر 
قصد دارد با اســتفاده از یک دستگاه خودروی ســواری پژو مقادیری تریاک از 
قاچاقچیان مرز شرقی کشور تهیه و به استان کرمان انتقال دهد، بررسی موضوع 
در اختیار تیمی از ماموران پایگاه هشــتم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران قرار 
گرفت.با تکمیل رصدهای اطالعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام 
قضائی قرار گرفت و روز گذشــته تیمی از ماموران پایگاه هشــتم این پلیس به 
اســتان »کرمان« اعزام و با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر آن استان موفق 
شدند، خودرو متهم را در محدوده شهرستان »سیرجان« شناسایی و تردد آن را 
تحت مراقبت های ویژه قرار دهند.مراقبت های ویژه پلیسی ادامه داشت تا اینکه 
در یک عملیات منســجم و مشترک، خودروی متهم متوقف و در بازرسی از آن 
۱00 کیلوگرم تریاک کشف شد.متهم پس از دستگیری به مقر پلیس در استان 
کرمان منتقل و پس از تحقیقات پلیســی برای ســیر مراحل قانونی در اختیار 

مرجع قضائی قرار گرفت.

پسرانی که پرایدها را مثل آب خوردن 
سرقت می کردند 

دو سارق حرفه ای خودروهای مسافران به تهران را هدف سرقت قرار می دادند.
به گزارش رکنا، چندی قبل ماموران پلیس تهران در جریان سرقت خودروهای 
پراید مــدل قدیمی قرار گرفتند و تیمــی از ماموران ســرکالنتری دوم پلیس 
پیشگیری تهران برای تحقیق وارد عمل شدند.ماموران در تحقیقات میدانی پی 
بردند که دزدان پس از ســرقت خودروی پراید مدل پایین با خودروی سرقتی 
دســت به ســرقت لوازم داخل خودرو می زنند که در همین راســتا تجسس ها 
میدانی به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.ماموران در این مرحله 
به صورت محســوس و نامحسوس در محل های سرقت شــروع به گشت زنی 
کردند تا اینکه در منطقه هاشــمی خودروی پراید سفید رنگ با ۲ سرنشین مرد 
را مشــاهده کردند و در بررسی شماره پالک خودروی پراید سفید مشخص شد 
این خودرو چند روز گذشــته به سرقت رفته اســت.همین کافی بود تا دستور 
ایســت برای ۲ مرد جوان صادر شود که دزدان با مشاهده خودروی پلیس پا به 
فرار گذاشتند و پس از تعقیب و گریز طوالنی ماموران با رعایت قانون بکارگیری 
ســالح اقدام به تیراندازی کرده و ســارقان خود را تســلیم ماموران کردند.در 
تحقیقات مشخص شد که بهروز ۱5 روز پس از آزادی از زندان دوباره دست به 
سرقت زده و با همدستی یکی از دوستانش این دزدی ها را به اجرا گذاشته است.

بهروز که ســابقه زندان درپرونده اش دارد می گوید به خاطر اعتیادش دست به 
دزدی زده و دیگر از زندان و دستبند خسته شده است.

ســابقه داری؟ بله، اولین بار به خاطر سرقت دستگیر شد و 5 روز پس از آزادی 
دوباره دزدی کردم و دستگیر شدم و این بار هم ۱5 روز پس از آزادی دست به 

سرقت زدم که دستگیر شدم.
زندان درس عبرت نمی شود؟ درس عبرت می شود اما بخاطر مواد مخدر دوباره 

به سراغ سرقت رفتم.
چه خودروهایی را هدف سرقت قرار می دادی؟ خودروهای پالک شهرستان.

چرا؟ چون قفل فرمان و پدال و دزدگیر نمی زدند.
خودروها را چطور سرقت می کردی؟ خودروهای پراید مدل پایین با یک سوئیچ 
روشن می شود، من هم یک سوئیچ پراید داشتم و با آن خودروها را سرقت کرده 

و سپس دست به دزدی از لوازم داخل خودرو می زدیم.
چرا دزدی؟ بخاطر اعتیادم، دیگر خسته شدم.

قصــد داری تا چه زمانی به این ســرقت ها ادامه دهی؟ آزاد شــوم دیگر دزدی 
نمی کنم و به سر کار می روم.

همدست بهروز که باطری ساز است به خبرنگار رکنا گفت: من باطری ساز بودم 
و دوســتم بهروز به من پیشنهاد سرقت داد به همین خاطر پذیرفتم با او دست 
به ســرقت بزنم.وی افزود: من کمی با فاصله تر از بهروز در محل های ســرقت 
می ایستادم و در صورتی که کسی به ما نزدیک می شد شروع به سلفه می کردم 
و بهــروز از محل دور می شــد.بنا بر این گزارش، این ۲ ســارق حرفه ای برای 

تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران پلیس تهران قرار دارند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا ناجا از پیشگیری از کالهبرداری های اینترنتی با اجرای 
طرح »یکسان ســازی ســاختار و محتوای پیامک رمز دوم 

پویا« خبر داد.
به گزارش ایســنا ســرهنگ علی محمد رجبی در تشریح 
اجرای طرح »یکســان ســازی محتوای پیامــک رمز دوم 
پویا« با اشــاره به اینکه رمــز دوم پویا در زمینه جلوگیری 
از سوءاستفاده مجرمان از حساب های بانکی می تواند کمک 
شایانی به شهروندان کند و اختیار عمل را از مجرمان بگیرد، 
اظهارکرد: بر همین اساس ضروری است تا تمامی شهروندان 
که از تراکنش هــای اینترنتی اســتفاده می کنند، با فعال 
ســازی رمز دوم یکبار مصرف توســط بانک عامل خود از 

رمــز دوم پویا از طریق برنامه کاربردی یا پیامک اســتفاده 
کنند.  رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا در ادامه از اجرای طرح افزایش ضریب امنیت 
پیامک های رمــز دوم پویا خبر داد و گفــت: در این طرح 
ســاختار و محتوای پیامک رمز دوم پویا در شــبکه بانکی 
کشور یکســان سازی شده اســت.وی افزود: از این به بعد 
در پیامک رمز یک بار مصرف درخواســت شــده از سوی 
شــهروندان، علت تراکنش، مبلغ تراکنــش و رمز دوم پویا 

همزمان برای کاربر ارسال خواهد شد.
رجبی در ادامــه اظهارکرد: کاربران بــا دقت در اطالعات 
دریافــت شــده و تطبیق آن بــا تراکنش در حــال انجام 
می تواننــد مطمئن شــوند که تراکنش آنان واقعی اســت 

و هیــچ مجرمی از اطالعات حســاب بانکی آنــان در یک 
تراکنش مجرمانه استفاده نمی کند.  رئیس مرکز تشخیص 
و پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: 
یکی دیگر از مشــکالتی که در فرآیند قبلی یعنی استفاده 
از رمزهای ایســتا وجود داشــت انتقال وجوه سرقتی بین 
حســاب های مختلف بدون اطالع مالکان این حســاب ها و 
در نتیجه مسدود شدن حساب شهروندان در نقاط مختلف 
کشــور بود که با اجــرای طرح مذکور این مشــکل نیز به 
شــدت کاهش خواهد یافت.رجبی در توصیه به شهروندان 
خاطرنشــان کرد: به هیچ عنوان نباید رمــز دوم پویا را در 
اختیار ســایر افراد قرار دهندو برخی کالهبرداران با شگرد 
مسابقات تلفنی و واریز جوایز، ضمن دریافت اطالعات کارت 

بانکی از مردم، نسبت به خرید و انتقال وجه مبالغی با کارت 
شهروندان اقدام می کنند و در ادامه رمز دوم پویا برای افراد 
پیامک می شــود و این رمز را از فرد مورد نظر درخواســت 
می کنند که ارائه آن باعث می شــود تا کالهبرداران نسبت 
به برداشــت وجه به راحتی اقدام کنند.بــه گزارش پایگاه 
خبری پلیــس وی ضمن تاکید بر اینکه بــرای واریز وجه 
به حســاب، نیاز به ارائه هیچ گونه اطالعات بانکی و حضور 
پای دســتگاه خودپرداز نیســت و فقط باید شماره کارت 
ارائه شــود، از هم میهنان عزیز خواســت: در صورت نیاز به 
گرفتن مشــاوره و راهنمایی درباره موضوعات سایبری و یا 
 اعالم موارد مجرمانه به ســایت رسمی پلیس فتا به آدرس

www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

دو زورگیر خشــن که با زخمی کردن زن جوان دســت به 
ســرقت زده بودند در عملیات پلیســی دستگیر شدند.به 
گزارش رکنا، ســرهنگ »جلیل موقوفه ای« رئیس پلیس 
پیشگیری تهران گفت: ساعت ۱3:30 ششم دی ماه جاری 
ماموران کالنتری ۱38 »جنت آباد« در حال گشت زنی در 
محدوده خیابان »گلستان« بودند که دستگیری ۲ زورگیر 
از طریق سامانه پلیس به آنان اعالم و به سرعت در نشانی 
اعالمی حاضر شــدند.وی عنوان کرد: شاکی که زن جوان 
بود به ماموران اظهار داشــت، ترک نشــین موتورسیکلت 

با تهدید ســالح سرد ۲ دستگاه گوشــی ام را سرقت و با 
زدن ضربه ای به دســتم به سرعت از محل گریخت.رییس 
پلیس پیشــگیری تهران با بیان اینکه این عمل ســارقان 
موجب مصدومیت مال باخته شــده، ابراز داشت: بالفاصله 
تیم گشــت انتظامی کالنتری به محل اعــزام و طرح مهار 
ســارقان را عملیاتی کــرده و به تعقیب آنــان پرداختند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با مشــاهده موتورســواران، 
ماموران کالنتری دستور توقف موتورسیکلت را اعالم ولی 
متهمــان برای رهایی از قانون بــدون توجه به فرمان های 

پلیسی به فرارشــان ادامه دادند.وی افزود: با نزدیک شدن 
تیم کالنتری به موتورسواران، ســارقان با افزایش سرعت 
ســعی در فرار داشتند که تعادل موتورسیکلت از دستشان 
خارج و به زمین خوردند.ســرهنگ موقوفه ای با اشاره به 
اینکه در عملیات دســتگیری راکب موتورسیکلت دستگیر 
ولی ترک نشــین از محل متواری شــد، افزود: در بازرسی 
بدنی از موتورســوار ۲ گوشی مال باخته کشف و متهم به 
کالنتری انتقال یافت.این مقــام انتظامی اضافه کرد: متهم 
در کالنتری به 50 فقره زورگیری با همکاری همدســتش 

اعتراف و اظهار کرد: با تهدید ســالح ســرد از شهروندان 
زورگیری می کردند.وی با اشــاره به اینکه کشف جزئیات 
پرونده ادامه دارد، افزود: مال باختگانی که در این محدوده 
و به این شیوه از آنان زورگیری شده می توانند به کالنتری 
»جنت آباد« مراجعه و شکایت خود را پیگیری کنند.رئیس 
پلیس پیشگیری تهران در پایان خاطر نشان کرد: پلیس با 
اقتدار و جدیت با افراد هنجارشکن برخورد و در اسرع وقت 
متهمــان را برای برخورد قانونی بــه مرجع قضائی معرفی 

خواهد کرد.

اجرای طرح یکسان سازی محتوای پیامک رمز دوم پویا برای پیشگیری از کالهبرداری اینترنتی

زورگیری خشن از زن جوان در غرب تهران 

افقی:
۱- عالم قــرن 6 ه ق که نخســتین 
تفســیر قرآن به زبان پارسی راتحریر 

کرد
۲- جاودگر- سازمان فضایی آمریکا- 

دانا به علم لغت
3- اندوهگیــن و عزادار- مواد خاص 
معدنــی که به مقدار کــم برای بدن 

ضروری می باشند
۴- از نام های مردانه به معنی ستوده 

شده- ناگزیر- خوار شدن
5- ویرگــول- قبول خطــر احتمالی 

برای سود بیشتر- نام پدر رستم
6- درجه حــرارت- خانه ، منزل- نام 
مســتعاری که اسفندیار هنگام رفتن 

به نزد ارجاسپ برخود نهاد
7- باهوشی و فرزی- حیرت، تعجب- 

نامی برای خانم ها
8- لبــاس مردانه- نوعــی موتور با 
احتــراق داخلی که انفجار ســوخت 
به وســیله تراکم هوا انجام می شود- 

عالمت جمع عربی
۹- قدبلند و موزون- جاوید- دستور 

توقف جنگ
۱0- طفیلی، ســربار- خدای یهود- 

نابینا
۱۱- درد و رنــج- نیــک بخت تــر- 
شــهری در حبشه که سپاه ایتالیا در 

سال ۱8۹6 م شکست سختی از مردم حبشه در آن خورد
۱۲- واحــد اندازه گیری شــدت زلزله- برچیده شــده، تشــکیالت تعطیل 

گردیده- مبتال به مرض غش
۱3- دارای اعتبار و احترام- از شهرهای بزرگ و پرجمعیت آمریکا

۱۴- ستاره مشتری- سوار- نام چند تن از شاهان اشکانی
۱5- دانشــمند و مــورخ ایرانی در قرن 6 ه ق با آثاری چــون تاریخ بیهق و 

لباب االنساب.

عمودی:
۱- دانشــمند و طبیب بزرگ ایرانی در قرن 3 ه ق که در 

ابتدای جوانی کیمیاگر بود
۲- بسیار تبسم کننده- چراگاه- کشور عربی

3- کشور پاپ نشین- غیرشرعی
۴- شــعر بی معنــی و بی وزن و بی قافیه- ظــن- از ادعیه 

مشهور 
5- ارتعاش، رعشه- آقای فرانسوی- حالت دفاعی گرفتن 

در ورزش
6- پــول آمریکا- از حکمای یونــان که برای اولین بار پی 
به خاصیت الکتریســیته برد- در افســانه های یونان برادر 

شب است
7- یکه و منفرد- بلوا و فتنه- نام پدر حضرت علی)ع(

8- تعجب خانم ها- پاک شــدن، منزه شدن- فرو رفتن در 
خود از سرما یا ناراحتی

۹- ناراحت شدن از دیدن پیشرفت دیگران- پولی که برای 
کسب آزادی اسرا پرداخت شود- آهن قلع اندود شده

۱0- اندیشــه، نظــر- به درصــد امالح موجــود در آب 
می گویند- رفیع و بلند مرتبه

۱۱- یاد آوری، هشدار دادن- پارسا- علت، دلیل
۱۲- آب پــاک و بی غش- غذایی از تخم مرغ- مبالغ واریز 

شده به حساب بانکی
۱3- تاراج و غارت شده- محل صید حیوانات

۱۴- خانه ییالقی زیبا- اسب بارکش- دلباخته
۱5- نام سیستم اطالعاتی و جاسوسی کشور انگلستان.
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