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رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی از دســتگیری 
2 سارق منزل که اموال مال باخته را به ارزش 
25 میلیارد ریال سرقت کرده بودند، خبر داد و 
گفت: با کشف مقداری از اموال سرقتی سارقان 
روانه زندان شــدند.به گزارش رکنا، ســرهنگ 
کارآگاه »ســیدعلی شــریفی«، بیان داشــت: 
چهارم شــهریور ماه امســال مرد میانسالی به 
پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران مراجعه و اظهار 
داشت: حدود ســاعت 10 صبح سوم شهریور 
ماه از منزلم در »اقدسیه« خارج شدم و حدود 
ساعت 3 بعد از ظهر همان روز پس از مراجعه 
به منزل متوجه به هم ریختگی وسایل اتاق ها 
و سرقت یکی از گاوصندوق ها که حاوی مقدار 
فراوانی طال، ساعت های گران قیمت و وجه نقد 

و ارزهای خارجی به ارزش تقریبی 25 میلیارد 
ریال بود، شدم.

وی عنوان کرد: تیمــی از کارآگاهان به منزل 
شاکی مراجعه و در بررسی های اولیه دریافتند، 
چنــد دقیقه پــس از خروج شــاکی از منزل، 
موتورســواری که صورتش را پوشانده بوده در 
جلوی درب منزل شــاکی متوقف و وارد منزل 
شده، وی پس از گذشــت 20 دقیقه از محل 
مورد نظر در حالی که در دســتش 2 کیســه 
سفید رنگ بوده، خارج شده همچنین مشخص 
مي شــود ســارق هنگام ترک محل سرقت در 
خیابان اصلــی حوالی منزل شــاکی، یکی از 
کیسه ها از موتور سیکلت به زمین افتاده و اموال 
داخل آن پخش زمین مي شــود که ســارق با 

شتاب و عجله اموال را جمع آوری کرده است.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی با اشاره به اینکه 
کارآگاهان موفق شــدند در ادامه بررسی های 
پلیسی، هویت سارق و مخفیگاهش را شناسایی 
کنند، ابراز داشــت: بــا هماهنگی های قضائی 
ســارق شناسایی و پس از انتقال به پایگاه یکم 
پلیس آگاهی معترف شد، پسر دایی اش کارمند 
دفتر شاکی بوده و او نقشه سرقت را طرح ریزی 
و کلید را در اختیارش قرار داده است. این مقام 
انتظامی توضیح داد: همچنین متهم اظهار کرد 
که پس از سرقت به منزل پدری رفته و اموال را 
در داخل انباری جاساز و شب هنگام پسر دایی 
مراجعه و با همکاری یکدیگر مدارک سرقتی را 
با آتش زدن امحاء کرده اند. کلیه اموال سرقتی 

شامل: ساعت ها، طالجات و ارزهای خارجی در 
اختیار پســردایی ام است قرار بود که با فروش 
آنها پول به دست آمده را بین خودمان تقسیم 
کنیم ولی پس از گرفتن اموال از من، متواری 
شــده و هیچ پولی به من نداده است.سرهنگ 
شریفی، با بیان اینکه دومین متهم پرونده نیز 

در مخفیگاهش دســتگیر و در بازرسی از این 
مکان تعدادی از اموال سرقتی کشف و به مال 
باخته تحویل شد، تصریح کرد: با دستور قضائی 
و صــدور قرار مجرمیت، متهمــان روانه زندان 
شــده اند و تحقیقات پلیسی برای کشف سایر 

جرایم مشابه و جزئیات پرونده ادامه دارد.

بازداشت سارقان خانه های الکچری 
باالی شهر 

اعترافات زورگیری که به 80 زن تهرانی 
حمله کرده بود

رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری کیف قاپی با 80 
فقره سرقت خبر داد و گفت: در این رابطه مالخر اموال سرقتی نیز شناسایی 
و دستگیر شد.به گزارش رکنا، سرهنگ کارآگاه »بهزاد اختیاری« بیان داشت: 
زن جوانی به پایگاه دوم پلیس آگاهی مراجعه و اظهار داشت که موتورسواری 
قوی هیکل، کیف حاوی، تلفن همراه و مدارکش را قاپیده و به سرعت از محل 

گریخته است.
وی با اشــاره به اینکه پرونده های مشــابه دیگری به همین شــیوه به پایگاه 
دوم پلیس آگاهی ارجاع شــد، عنوان کرد: با تجمیع اطالعات به دست آمده، 
کارآگاهان موفق شدند، هویت متهم را که از بانوان رهگذر کیف قاپی مي کرد، 
شناســایی کنند.رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران ابراز داشت: در ادامه 
تحقیقات انجام شــده، کارآگاهان موفق شــدند، مخفیگاه متهم را در منطقه 
»یافت آباد« تهران شناسایی و با هماهنگی های قضائی، وی را در مخفیگاهش 
دستگیر کنند.این مقام انتظامی اظهار کرد: متهم پس از انتقال به پایگاه دوم 
پلیس آگاهی به 80 فقره کیف قاپی از  زنان و دختران و فروش اموال سرقتی 
به مالخری در جنوب تهران اعتراف کرد.ســرهنگ اختیاری با بیان اینکه در 
شاخه دیگری از بررسی های پلیسی مخفیگاه مالخر نیز شناسایی و با دستور 
قضائی وی دســتگیر شد، اضافه کرد: هر 2 متهم با صدور قرار مجرمیت روانه 

زندان شدند.

خوابیدن دختر فراری داخل پراید دزدی 
دختر فراری که با ســرقت پراید قرمز رنگ از جلوی نانوایی در آن استراحت 
مي کرد در تعقیب پلیســی دستگیر شــد.به گزارش رکنا، سرهنگ »سلمان 
آدینــه وند« فرمانده یگان امداد پلیس پایتخت گفت: واحد گشــت انتظامی 
قرارگاه شــرق یگان امداد حین گشت زنی در محدوده بزرگراه بسیج به یک 
خودرو پراید قرمز رنگ پارک شــده در کنار خیابان که درهای آن قفل نشده 
بود مظنون شــدند و برای بررسی بیشتر وارد عملیات شدند.وی عنوان کرد: 
پس از حضور در کنار خودرو ماموران با دختری که روی صندلی عقب خودرو 
خوابیده بود مواجه شــده و با اســتعالم از مرکز پیام ســرقتی بودن خودرو 

مشخص شد.
فرمانده یگان امداد افزود: با بیدار شدن دختر جوان و دیدن ماموران بالفاصله 
پا به فرار گذاشت و پس از یک کیلومتر تعقیب و گریز به صورت پیاده توسط 
ماموران دســتگیر شد .آدینه وند در ادامه با بیان این نکته که در بررسی های 
اولیه مشخص شد که دختر جوان از خانه فرار کرده بود، اظهار داشت : متهم 
در اظهارات اولیه خود به سرقت خودرو از جلو نانوایی اعتراف و دلیل سرقت 
خودرو را بــی خانمانی و فرار از خانه عنوان کــرد.وی افزود: متهم به همراه 

خودروی برای سیر مراحل قانونی تحویل پلیس پیشگیری شد.

تصادف مرگبار در بزرگراه تندگویان 
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور از تصادف رانندگی در بزرگراه تندگویان و 
فوت راننده خودروی پژو خبر داد و گفت: کارشناســان علت حادثه را تخطی 
از ســرعت مطمئنه اعالم کردند.به گزارش رکنا، سرهنگ »احسان مُومنی« 
در خصوص این خبر بیان داشــت: ساعت 11:۴5 ظهر روز شنبه یک دستگاه 
سواری پژو ۴05 در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید تندگویان قبل از پل 
لطیفی در حال حرکت بوده با جدول کناری محور بزرگراهی برخورد مي کند.

وی اظهار داشت: با برخورد سواری پژو و کشیده شدن حدود 10 متر بر زمین 
خودرو با تیر چراغ برق برخورد و در اثر شــدت ضربه وارده راننده سواری پژو 
۴05 که مردی حدوداً 28 ساله بود در محل حادثه فوت مي کند.رئیس اداره 
تصادفات پلیس راهور ابراز داشــت: بالفاصله تیم گشتی و کارشناسی منطقه 
19 پلیس راهور تهران بزرگ در محل حادثه حضور یافتند و به بررسی علل و 
عوامل این حادثه پرداختند. سرهنگ مُومنی گفت: کارشناسان علت حادثه را 

تخطی از سرعت مطمئنه راننده خودرو پژو اعالم کرده اند.

مرگ پدر و مادر خانواده در واژگونی خودرو
رئیس پلیس راه اســتان کرمانشاه از واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴05 
در محور صحنه خبر داد و گفت: در این حادثه راننده و همسرش فوت کردند 
و ۴ فرزند آنها زخمی شدند.به گزارش ایلنا، سرهنگ »محمد حیدری« اظهار 
داشــت: پس از اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد حادثه 
رانندگی در جاده »دینور – بیلوار« تیمی از ماموران پلیس راه در محل حاضر 
شــدند. وی ادامه داد: در بررسی های کارشناسان پلیس راه مشخص شد یک 
دستگاه خودروی پژو ۴05 حوالی روستای »بان مله« به علت سرعت غیرمجاز 
از جاده منحرف و واژگون شــده اســت.رئیس پلیس راه کرمانشاه افزود: در 
این حادثه متاســفانه راننده ۴0 ساله و همســر 35 ساله اش به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت کردند.ســرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: در این 
حادثه همچنین 3 پســر و یک دختر خانواده نیز که دیگر سرنشینان خودرو 
بودند مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شــدند. وی با ابراز تاسف از وقوع این 
حادثه که منجر به فوت پدر و مادر چهار کودک و نوجوان شد، گفت: سرعت 
و سبقت های غیرمجاز همواره حادثه آفرین بوده و اتفاقاتی بوجود مي آورند که 

راه هیچ جبرانی را باقی نمي گذارد.

فیشینگ در قالب خرید های اینترنتی
فرمانــده انتظامی مهاباد گفت: کالهبرداران با تبلیغات فریبنده در خرید های 
اینترنتی متقاضیان را به درگاه های جعلی موسوم به فیشینگ هدایت کرده و 

از حساب طعمه های خود برداشت غیرمجاز می کنند.
سرهنگ محمد توحیدی فرمانده انتظامی مهاباد در گفت وگو با خبرنگار گروه 
استان های باشــگاه خبرنگاران جوان از مهاباد،  اظهار کرد: شهروندان پس از 
انتخاب کاال یا خدمات در سایت های اینترنتی، بدون اطالع از هویت فروشنده 
و واقعی بودن کاالها، اقدام به خرید کاال نموده و دچار کالهبرداری می شوند.

توحیدی افزود: کاربران محترم فضای مجازی بایســتی قبل از هرگونه واریز 
وجه، از خدمات یا کاالی مورد نظر مطلع شده و از واریز هرگونه وجهی حتی 
مبالــغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.این مقــام انتظامی اضافه کرد: از 
کاربران فضای مجازی درخواست داریم کاالی مورد نظر خود را از استان محل 
زندگی خود انتخاب کرده و پرداخت وجه را به بعد از تحویل کاال موکول کنند 
و در قبال دریافت کاال از فروشــنده رسید دریافت کنند تا اگر کاال، مسروقه 
بود بتوانند به راحتی فرد فروشــنده را معرفی کرده و علیه وی شکایت کنند.

او اذعان کرد: فریب چرب زبانی و تبلیغات فریبنده برخی از فروشــندگان را 
نخوریــد چرا که این روش یکی از شــگرد های مجرمــان برای جلب توجه و 

کالهبرداری است.

دستگیری رئیس یکی از بزرگترین
 باندهای قاچاق مواد مخدر در جهان

پلیس هلند از دستگیری رئیس یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر 
در جهان خبر داد.به گزارش ایســنا، پلیس هلند اقدام به دســتگیری رئیس 
یکــی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر در جهان کرده که حکم جلب 
 Tse Chi( »او در اســترالیا صادر شــده است.گفته مي شود »ســه چه الپ
Lop( رئیــس باند قاچاق مواد مخدر اســت که بر بــازار ۷0 میلیارد دالری 
تجارت غیرقانونی مواد مخدر در آسیا سلطه دارد. نام او در فهرست بزرگترین 
فراری های جهان بوده که در فرودگاه اســخیپول در آمســتردام دســتگیر 
شــد.اکنون استرالیا که به دنبال محاکمه این مجرم است خواستار استرداد او 
خواهد شد.به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، پلیس فدرال 
اســترالیا معتقد است که باند متعلق به این مجرم مسئول ۷0 درصد واردات 

مواد مخدر به این کشور است.

اخبار کوتاه

دستگیری سارق موتورسیکلت در تهران
رئیــس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت از دســتگیری ســارق و کشــف 
موتورســیکلت مســروقه خبر داد .به گزارش رکنا، ســرهنگ کارآگاه »سعید 
مجیدی« بیان داشــت: دهم دی ماه گزارشــی از سوی شــهروندان به پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی واصل که اعالم شــده بود شخصی به هویت یوسف اقدام 
به ســرقت موتورسیکلت نموده و در زیر زمین فروشگاهی در حال اوراق کردن 

موتورسیکلت مي باشند. 
وی عنوان کرد : با توجه به حساســیت موضوع اکیپی از کارآگاهان بصورت نا 
محســوس به محل مذکور مراجعه و پس از اقدامات اطالعاتی صحت گزارش 
مشــخص و محرز گردید در مکان اعالمی یک دستگاه موتورسیکلت پالس که 

دارای سابقه سرقت از کالنتری 102 پاسداران بوده نگهداری مي شود.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی ابراز داشت : پس از هماهنگی و کسب دستور 
از قاضی محترم کشیک مکان مورد نظر را تحت نظر قرار مي گیرد که در نهایت 
ساعت 19:30 ســارق به هویت یوسف به محل مراجعه و در عملیاتی غافلگیر 

و دستگیر مي شود. 
این مقام انتظامــی تصریح کرد: پس از انتقال متهم یــه پایگاه چهارم پلیس 
آگاهــی فاتب و تحقیقــات از وی، به بــزه ارتکابی معترف و بیان داشــت: با 
همدستی شخصی بنام ســهراب اقدام به سرقت و سپس اوراق موتور سیکلت 
نموده و قطعات را در ســایت دیوار بفروش مي رســاندند.رئیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی در پایان گفت: با اعتراف صریح یوســف به بزه انتسابی با صدور 
قرار تامین مناسب در پایگاه تحت نظر قرار گرفت و اقدامات جهت شناسایی و 

دستگیری همدست متواری وی کماکان ادامه دارد.

اخاذی مامور قالبی از بازاری های تهران
مرد جــوان که بــا تجهیزات 
نظامی و اسلحه کلت در نقش 
مامــور از بازاری هــای تهران 

اخاذی مي کرد دستگیر شد.
ســرهنگ  رکنا،  گــزارش  به 
»علیرضا ناصری نژاد« جانشین 
گفت:  تهران  پیشگیری  پلیس 
با شکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی  بــازار  اهالی محدوده  و 
بــر اینکــه فردی کــه مدعی 
اســت مامور و نظامی اســت 
آنان  از  بهانه های مختلــف  به 
مبالغی را دریافت کرده است، 
تیمــی از مامــوران کالنتری 

113 بازار برای بررســی موضوع و دستگیری متهم وارد عمل شدند.وی عنوان 
داشت: در بررسی های انجام شده مشخص شد متهم با نمایش تجهیزات نظامی 
از جمله کلت کمری و دســتبند، از شــهروندان اخاذی کرده است که دستور 
بازداشــت متهم از سوی مرجع قضائی صادر و تیمی از ماموران کالنتری 113 
بازار به محل تردد و نقاطی که احتمال حضور این متهم مي رفت، اعزام شدند.

جانشــین پلیس پیشگیری پایتخت با اشــاره به اینکه با هوشمندی ماموران 
کالنتری، متهم در حالی که ســوار بر خودرواش در حال تردد بود، شناســایی 
و خودرواش متوقف شــد، ابراز داشــت: متهم در ابتدای دستگیری سعی کرد 
تجهیزات نظامي اش را از خودرو به بیرون پرت کند که در بررسی های دقیق تر 

مشخص شد که تجهیزات نظامی قالبی بوده است.
این مقام انتظامی گفت: متهم برای تحقیقات تکمیلی به کالنتری منتقل شد. 
ولی متهم منکر هرگونه جرم ارتکابی بود و اظهار داشــت که تجهیزات نظامی 
قالبی را برای جذابیت اقالم همراه داشــته اســت. سرهنگ ناصری با اشاره به 
اینکه متهم پس از مواجهه حضوری با شاکیان چاره ای جز اعتراف به اخاذی و 
کالهبرداری از شهروندان در پوشش ماموران انتظامی نداشت، افزود: متهم به 

20 فقره کالهبرداری به همین شیوه معترف شد.
 ناصری نــژاد در پایان گفت: با مراجعه 11 نفر از شــاکیان و شناســایی مامور 
قالبی، متهم دســتگیر شده پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 

منعکس شد.

رئیــس کالنتری 135 آزادی از دســتگیری ســه زورگیر 
مســافرکش نما خبر داد و گفت: ســارقان بــه 20 فقره 

زورگیری تحت پوشش مسافرکشی اعتراف کردند. 
به گزارش ایســنا ســرهنگ پیمان احمدی اظهار کرد: با 
شکایت های طرح شده  از ســوی تعدادی از شهروندان با 
موضوع  زورگیری توســط  سه ســارق مسافرکش نما در 
محدوده میــدان آزادی تیمی از مامــوران کالنتری 135 

آزادی تحقیقات خود را آغار کردند. 
وی با بیان اینکه در بررســی های انجام شده مشخص شد 
که ســرقت ها در تاریکی شب اتفاق افتاده است، گفت: در 

گام بعدی از تحقیقات پلیســی و شناســایی مسیر تردد 
خودروی متهمان ماموران موفق شــدند شــماره خودرو و 
مشــخصات چهره متهمان را شناسایی کنند و با انعکاس 
نتیجه تحقیقات پلیسی به مرجع قضایی دستور بازداشت 

آنان صادر شد.
رئیــس کالنتری 135 آزادی با اشــاره به اینکه تصاویر به 
دســت آمده از چهره متهمان در اختیار واحدهای گشتی 

این کالنتــری قرار گرفــت، اظهارکرد: گشــت زنی های 
هدفمند آغاز شــد تا اینکه شب گذشته یکی از گشت های 
انتظامی این کالنتری خودروی متهمان را شناســایی کرد 
و برای توقیف خودرو وارد عمل و بدین ترتیب موفق شــد 
در یک عملیات تعقیب و گریز، مســیر فــرار  آنان را  در 
تقاطع بزرگراه شهید لشکری با خیابان شیشه مینا مسدود 

و راننده و دو سرنشین خودرو را بازداشت کند.

وی افزود: با انتقال متهمان به کالنتری و بررسی های انجام 
شده هر سه متهم به 20 فقره زورگیری از مسافران معترف 
شدند و اظهارکردند که پس از شناسایی مسافران را سوار 
بر خودرو مي کردند، در میان مســیر ناگهان با سالح سرد 
آنان را مي ترساندند و پس از خارج شدن از مسیر اموالشان 

را زورگیری مي کردند.
به گزارش پایگاه خبــری پلیس، احمدی در توصیه ای به 
شهروندان گفت: در ساعات پایانی شب برای طی مسیر از 
خودروهای تاکســی خطی و یا اینترنتی استفاده کنید تا 

شاهد این گونه وقایع نباشیم.

رئیس مرکز عملیــات پلیس امنیت عمومــی پایتخت از 
دستگیری عامل فروش سالح و مهمات در فضای مجازی 

خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم 6 قبضه سالح جنگی و 
یک قبضه سالح شکاری غیر مجاز کشف شد.

به گزارش رکنا، ســرهنگ »ســعید راســتی« در تشریح 
جزییات این خبر اظهار داشــت: در هفته گذشته اخباری 
در خصوص فروش ســالح جنگی و شکاری و سایر ادوات 
مربــوط به آن در فضای مجازی به دســت ماموران مرکز 
عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت رسید.وی افزود: با 
توجــه به اهمیت موضوع ماموران بالفاصله دســت به کار 
شده و پس از انجام تحقیقات گسترده و استفاده از ابزار ها 

و شگرد های فنی وپلیسی هویت عامل اصلی فروش سالح 
را شناسایی کردند.

رئیس مرکز عملیات پلیــس امنیت عمومی پایتخت ابراز 
داشت:پس از ارسال مستندات مربوطه به مراجع قضائی و 
اخذ دســتور در صبح روز چهارم بهمن ماه ماموران مرکز 
عملیات پلیس امنیت عمومــی پایتخت به آدرس اعالمی 
اعزام و در یک اقدام غافلگیرانه عامل اصلی فروش ســالح 
در فضــای مجازی را در مخفیگاهش در حوالی کیانشــهر 
دستگیر کردند.ســرهنگ راســتی بیان کرد: در بازرسی 

ازمخفیگاه متهم تعداد 6 قبضه ســالح جنگی، یک قبضه 
سالح شکاری غیر مجاز و سایر ادوات مربوط کشف شد.

رئیس مرکــز عملیات پلیس امنیــت عمومی پایتخت در 
پایان با بیان اینکه متهم پس از تشــکیل پرونده برای سیر 
مراحل قانونی به دادســرا معرفی شــد، خاطر نشان کرد: 
پلیس بــه طور جد با عامالن فروش ســالح غیر مجاز در 
فضای مجازی برخورد قانونی خواهد داد و از شــهروندان 
خواست: در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعا با پلیس 

از طریق سامانه 110 در میان بگذارند.

معاون مبارزه با سرقت وســایل نقلیه پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دســتگیری اعضای 2 باند سارقان لوازم خودرو و 
دستگیری مالخر اموال ســرقتی خبر داد و گفت: متهمان 
دراختیاراداره بیستم پلیس آگاهی تهران هستند.به گزارش 
رکنا، ســرهنگ کارآگاه »سید شــمس الدین میرزکی« در 
توضیح خبر اظهار داشــت: با افزایش وقوع سرقت باطری 
و لــوازم داخل خــودرو، تیمی از کارآگاهان اداره بیســتم 
پلیس آگاهی تهران دستگیری و شناسایی سارق یا سارقان 
لــوازم داخل خودرو وارد عمل شــدند.وی عنــوان کرد: با 

حضور کارآگاهان در محل های ســرقت ، مشخص شد که 
سرقت های لوازم داخل خودرو توسط 2 سارق حرفه ای که 
به تازگی از زندان آزاد شده اند، انجام مي شود.معاون مبارزه 
با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران با اشاره به اینکه 
کارآگاهان اداره بیستم پلیس آگاهی تهران، به دست آوردند 
متهمان پس از رهایی از زندان یک باند 2 نفره را تشکیل و 
پس از ســرقت لوازم داخل خودرو، اموال سرقتی را به مرد 
جوانی مي فروشــند، اضافه کرد: متهمان که متوجه تحت 
تعقیب بودنشــان شــده بودند، مخفیگاه خود را ترک و به 

محل جدیدی گریختند.این مقام انتظامی، توضیح داد: در 
ادامه تحقیقات پلیســی، مالخر اعضای این باند شناسایی و 
در حالی که ســوار بر خودروی پــژو 206 خود در جنوب 
تهران در حال تردد بود، دســتگیر شد.سرهنگ میرزکی با 
اشاره به اینکه از مخفیگاه مالخر 110 باطری خودرو کشف 
شــد، توضیح داد: مالخر، معترف شد که این اموال را از فرد 
دیگری خریده که با دستگیری این متهم از مخفیگاه وی، 
230 باطری نو و کار نکرده کشف شد.وی با بیان اینکه در 
مجموع از اعضای این 2 باند، 3۴0 باطری ســرقتی کشف 

شــد، افزود: تاکنون 20 نفر از مــال باختگان باطری های 
سرقتی شناسایی شــدند.این مقام انتظامی تصریح کرد: با 
دســتگیری مالخر، 2 ســارق حرفه ای لوازم داخل خودرو 
تحت تعقیب نیز در پاتوق جدیدشــان شناسایی و دستگیر 
شدند.معاون مبارزه با ســرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در پایان گفت: با توجه به دســتگیری اعضای 
ایــن 2 باند، متهمان با صدور قرار قانونی از ســوی مرجع 
قضائی، برای کشــف جزئیات پرونده در اختیار اداره بیستم 

پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

دستگیری زورگیران مسافرکش نما

کشف محموله سالح جنگی و شکاری غیر مجاز در تهران

بازداشت سارقان خودروهای تهرانی ها 

افقی:
نویســندگان  از  نیســت-  خــوب   -1
بــزرگ قرن ۷ ه ق ایران بــا آثاری چون 
لباب االلبــاب و جوامع الحکایــات- قلمه 

زدن
2- سرود دینی زردشتیان- از ماشین های 

راهسازی- ابتدایی
3- رودی در کشــور قزاقستان- عقیم- 

بدی
۴- از شاعران قرن 6 ه ق که در ابتدا مداح 
شــاهان بود اما بعد از این کار توبه کرد و 
به عرفان روی آورد- امپراطریس روم در 
قرن 10 م که خود را از نســل اشکانیان 

می دانست- پایتخت آلبانی
فــر مصــوب  اجــاق  معــادل  واژه   -5
فرهنگستان زبان پارسی- مسکن، خانه-  

دارای قلب سلیم
6- نام بت قوم نوح- بمب دستی- تنبلی 

و بی حالی
۷- آالت، ابزار- نام کتاب بزرگی است از 

هندوان در باب موالیه
8- از شــهدای کربال- پیــدا کن- پیک، 
رسول- از جشنواره های معتبر سینمایی 

جهان
9- محل قطع طریق دزدان- نیکویی ها

10- هشتاد و هشتمین  سوره قرآن- نام 
وزیر اردشیر بابکان- واحد شمارش آدمی

11- موارد استفاده- اتومبیل بارکشی- سخن آهسته و درگوشی
12- آن که بدهیش بیش از موجودی باشد- نگهبان گله- مکر و نیرنگ

13- ویتامین جدولی- خاکی به رنگ زرد و ســرخ که از آن برای رنگ سازی 
استفاده می شود- از جنس فوالد

1۴- خدای یهود- کتابی از ابوعلی سینا- مردی که افراسیاب را دستگیر کرد 
و تحویل شاه ایران داد

15- رودی در روسیه- روزنامه ای طنز آمیز در ابتدای نهضت 
مشــروطیت که توسط سیداشرف الدین حســینی در تهران 

منتشر می شد- سپوند شباهت 

عمودی:
1- از هم جدا شدن- از آثار معماری زیبای شیراز بازمانده 

از عهد زندیه
2- خزندگان غول پیکر دوران دوم زمین شناسی- دورانی 
از زندگی بشر که موفق به کشف و استفاده از آهن گردید 

را می گویند
3- تخته های زیر ریل های راه آهن – نام چند تن از شاهان 

اشکانی – گشوده
۴- مذهب، آییــن- اصطالحا به آدم حیله گر و بدجنس با 

ظاهری ساده و مردم فریب می گویند
5- سیاه رنگ – از جنس نی – باطل کردن قرارداد

6- روئیدنی پوســت ســر – تنگه ای بین کشور مالزی و 
جزیره سوماترای اندونزی – بالکن

۷- اندوهگین – پیشوای قلندران – نام پدر حضرت داود
8- شمردن – واحدی در وزن – ترس و بیم – مادر 

9- ســنگینی – آلت پخت و پز – زمین مفروش شــده با 
سنگ 

10- یکــی از دو رود اصلی عراق – اعمال غیر عادی که از 
مردان خدا صادر می شود – قرض 

11- از لوازم خرازی – پادشــاه حبشه که پیامبر)ص( در 

ســال 5 بعثت در نامه ای او را به دین اســالم دعوت کــرد – حرف چهارم 
الفبای یونانی 

12- نوعی میمون آدم خوار در هند غربی – چهارمین سوره قرآن 
13- مغــرور و متکبر – میله ای که چرخ های خودرو به دو ســر آن متصل 

است- سخن به جا و شایسته 
1۴- به افراد نابینا می گویند- مشهورترین فیلسوف چینی 
15- از کشورهای آفریقایی – هدایت کننده به راه درست 
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اعالم مفقودی
برگ ســبز ســواری  پراید SE 131 رنگ نــوک مدادی – 
متالیــک مــدل 1393 شــماره موتور 5119582 شــماره 
شاسی NAS۴11100E1022231 شماره پالک ایران 86-
968ب95 متعلق به ابوالقاسم نوری فوالدی مفقود گردیده  و 

فاقد اعتبار می باشد.


