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فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری ناجا از کشف 
ارزهای قاچاق به ارزش ۴۶ میلیارد ریال در فرودگاه امام)ره( 
خبر داد.به گزارش ایســنا، سرهنگ محسن عقیلی در این 
باره، گفت: در راستای تدابیر ابالغی به یگان های تابعه مبنی 
بر مبارزه با قاچاق ارز از مرزهای هوایی برای پشــتیبانی از 
رونق اقتصادی کشور، همکارانم در پلیس فرودگاه حضرت 
امام خمینی )ره( در بازرسی از دو مسافر خروجی به مقصد 
اســتانبول، مقدار۱۲۷ هزار و ۳۰۰ یــورو و مقدار ۲۲ هزار 
دالر جمعــا به ارزش ۴۶ میلیارد ریال کشــف که به دلیل 
عدم ارائه مدارک مثبته ضبط  شــد.  ایــن مقام انتظامی 
ادامه داد: با وجود اطالع رســانی متعدد در خصوص میزان 
ارز مســافری مجاز از طریق رسانه ها، جرائد و اطالع رسانی 
گسترده پلیس در مبادی خروجی کشور، متاسفانه برخی از 
افراد سودجو و فرصت طلب  اقدام به خروج غیر قانونی ارز  
از  کشور منمایند که پلیس فرودگاه حسب وظایف قانونی 
با حضور فعال و هوشمندانه در تمامی گلوگاه های خروجی 

با این افراد مقابله می نماید.
ســرهنگ عقیلی خاطرنشــان کرد: متهمان دستگیر شده 
به همراه ارزهای قاچاق مکشــوفه برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شدند.همچنین سردار ملکی فرمانده 
پلیس راه آهن نیز از کشف ارز قاچاق به ارزش چهار میلیارد 
ریال توســط پلیس راه آهن آذربایجــان خبر داد و در این 
خصوص گفت: مامــوران پلیس راه آهن ســلماس، حین 
کنترل مسافر مقصد ترکیه مقدار ۱۳۰ هزار لیر ترکیه فاقد 
هر گونه مدارک مثبته کشف کردند.وی با بیان اینکه ارزش 
ارزهای قاچاق کشــف شده ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
می باشد افزود: با بررسی بیشــتر مشخص شد مشخصات 
هویتی متهم در کارت ملی بــا گذرنامه خروجی مطابقت 
ندارد و گذرنامه جعلی می باشد.ســردار ملکــی ادامه داد: 
متهم به همراه پرونده و ارزهای قاچاق مکشــوفه برای سیر 
مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.فرمانده پلیس راه 
آهن پلیس پیشگیری ناجا مبارزه هدفمند با قاچاق کاال و 
ارز را بستر ساز حمایت از اقتصاد داخلی عنوان کرد و گفت:  
مقابله با افراد سودجو و جلوگیری از قاچاق کاال و ارز از مهم 
ترین ماموریت های پلیس راه آهن کشور است و همکارانم 
در سراســر میهن اسالمی تالش می کنند با همکاری سایر 
سازمان ها و نهادهای مسئول گام های موثری در این زمینه 

بردارند.

کالهبرداری اینستاگرامی با فروش مانتوکشف ۴۶ میلیارد ارز قاچاق در فرودگاه امام )ره(
مرد فریبکار در فضای مجازی با تبلیغ فروش پوشاک زنانه دست به کالهبرداری 
می زد.سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران گفت: شخصی به 
پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شــد افرادی ناشــناس از طریق یک صفحه 
اینستاگرامی فروش مانتوهای ارزان قیمت از من کالهبرداری کرده اند.به گزارش 
رکنا، رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد:  شــاکی گفــت در فضای مجازی به 
دنبال خرید یک مانتوی مناسب برای خود بودم که در یک صفحه اینستاگرامی 
تصاویری از مانتوهای بسیار زیبا با قیمت های فوق العاده مشاهده کردم و بدون 
بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور وارد آن شدم و مبلغی برای خرید یک 
مانتو برای آنهــا واریز کردم اما بالفاصله پس از واریز وجه من را بالک کردند و 
دیگر پاســخی از آنها دریافت نکردم.این مقام انتظامی بیان داشت: کارشناسان 
پلیــس فتا تحقیقات خــود را آغاز کردند و پس از انجــام اقدامات تخصصی و 
بکارگیــری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه فروش مانتو شناســایی و پس 
از تشــریفات قضایی مجرم در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به پلیس 
فتا منتقل شــد.وی با اشاره به اینکه مجرم بیش از ۲ میلیارد ریال از شهروندان 
کالهبرداری کرده بود افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشــت با 
راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی به بهانه فروش مانتو با قیمت بسیار مناسب 
مراجعه کنندگان را با ترفند فروش فوری ترغیب به پرداخت مبلغ قبل از ارسال 
کرده و پس از واریز وجه دیگر پاســخگوی تلفن نبودم.رئیس پلیس فتا تهران 
بزرگ با اشاره به عدم پرداخت بیعانه به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر زیبا 
و پر رنگ و لعاب صفحات اینســتاگرامی را نخورید و خرید های خود را فقط از 
فروشــگاه های معتبر و دارای مجوز و یا سایت و بسترهای رسمی آنها در فضای 
مجازی انجام دهید.زیرا افراد ســودجو این فضا را مکانی مناســب جهت انجام 
اعمال مجرمانه خود میدانند و از ساده لوحی برخی از کاربران پلی می سازند برای 
رسیدن به مقاصد مالی نامشروع خود،شهروندان همچنین می توانند در صورت 
مشــاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق ۱۱۰ یا  سایت پلیس فتا به آدرس  

www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

کاهش آسیب های اجتماعی
با تعامل میان شهرداری و پلیس 

معاون اجتماعی پلیس پایتخت تاکید کرد که کاهش آســیب های اجتماعی در 
سایه تعامل میان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و شهرداری تهران انجام شدنی 
اســت.به گزارش ایســنا، ســرهنگ مراد مرادی، در  دیدار با معاون فرهنگی و 
اجتماعی شــهرداری تهران که در محل ســتاد فاتب برگزار شد، گفت: راهبرد 
پلیس پایتخت تعامل و هم افزایی با ســایر سازمان ها از جمله شهرداری تهران 
است و ما بر این باوریم که در سایه تعامل، هم افزایی و هماهنگی بهتر و موفق 
تر می توان در خصوص کاهش آســیب های اجتماعی و ارتقاء آموزش همگانی و 
مشارکت های اجتماعی، اقدامات و گام های مشترکی برداشت.وی ادامه داد: در 
خصوص اصالح سبک زندگی نیز با آموزش های همگانی مشترک و بهره گیری 
از ظرفیت های طرفین می توان اقدامات تاثیر گذاری انجام داد. رویکرد و راهبرد 
پلیس پایتخت برابر تدابیر ســردار فرماندهی، تعامل و هم افزایی با سازمان ها و 
نهاد های حاکمیتی و اجرایی اســت.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ با اشــاره به اینکه بطور حتم برای حل مشکالت و آسیب های اجتماعی، 
نیازمند تعامل و هم افزایی بین پلیس و شهرداری هستیم، اظهارکرد: با شناسایی 
اولویت های آسیب های اجتماعی، می توان اقدامات فرهنگی و آموزشی هدفمندی 
انجام داد و بطور حتم با ترسیم نقشه راه و تعیین اهداف مورد نظر بهتر می توان 

به نتایج مطلوب تری رسید.

کالهبرداری با رسید جعلی 
فرمانده انتظامی شهرســتان نظرآباد گفت: افرادی که با اســتفاده از اپلیکیشن 
جعلی رســید ساز اقدام به کالهبرداری از کاربران سایت دیوار می کردند توسط 
پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.فرج اله اسدالهی گفت: 
در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی با ارائه رسید جعلی از 
وی کالهبرداری کرده، رســیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس 
آگاهی شهرستان نظرآباد قرار گرفت.به گزارش رکنا، فرمانده انتظامی شهرستان 
نظرآباد افــزود: مالباخته در تحقیقات صورت گرفته عنوان کرد که پس از درج 
آگهی فروش حبوبات در ســایت دیوار شــخصی به عنوان خریدار با وی تماس 
گرفته و درخواســت ارسال کاال به آدرس اعالمی و شــماره حساب برای واریز 
وجه می کند.سپس با مراجعه به محل مزبور و تحویل کاال اقدام به نمایش رسید 
واریز وجه کرد که بعداً متوجه شــدم هیچ وجهی به حســابم واریز نشده و فرد 
مذکور از طریق اپلیکیشــن جعلی رسید ساز اقدام به کالهبرداری از من کرده 
است.فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد بیان کرد: پس از انجام تحقیقات ویژه 
در فضــای مجازی وحقیقی و به کارگیری اقدامات پلیســی ردپای متهمان در 
شهر جدید هشتگرد شناسایی و با هماهنگی با مقام قضائی ۳ متهم در مخفیگاه 
خود دستگیر شدند.این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان درمواجهه بامدارک 
ومســتندات ارائه شده به ۱۰ فقره کالهبرداری از این طریق اقرار کردند، اظهار 
کــرد: پس از تکمیل پرونده متهمان برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی 
معرفی شدند.اسداللهی تصریح کرد: شهروندان باید سامانه پیامکی حساب های 
بانکی خود را فعال کنند تا از واریز یا برداشت وجه حساب بانکی خود اطمینان 
حاصل کنند، همچنین پس از رویــت کاال یا خدمات و احراز هویت هر یک از 
طرفین معامله هرگونه تبادل وجهی را به صورت رو در رو و پس از اتمام کار یا 

خدمات انجام دهند تا گرفتار کالهبرداران نشوند.

دردسر سقوط مرگبار دزد فراری برای پلیس تهران 
زن جوانی که شوهرش هنگام فرار از دست مأموران پلیس به علت سقوط از باالی 
پل هوایی جان باخت با مراجعه به دادســرای جنایی خواهان بررسی علت اصلی 
این حادثه شد.به گزارش رکنا، مدتی قبل مأموران یکی از کالنتری های پایتخت 
در تماس با بازپرس کشــیک قتل از مرگ مرد جوانی به علت سقوط از باالی پل 
هوایی خبر دادند. به دنبال این حادثه بازپرس حبیب اهلل صادقی دستور تحقیقات 
در این خصوص را صادر کرد.در نخستین تحقیقات مشخص شد مرد جوان هنگام 
تعقیب و گریز از ســوی مأموران از روی پلی به پایین پریده و به علت ســقوط و 
برخورد با زمین جان باخته اســت.با مشــخص شدن این موضوع بازپرس شعبه 
چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور تحقیق از مأموران را صادر کرد. یکی 
از آنها گفت: در حال گشــت زنی در خیابان بودیم که به این مرد و دو همراهش 
مشکوک شدیم. این مرد یک ساک همراهش بود وقتی به آنها دستور ایست دادیم 
تا محتویات ســاک را بررسی کنیم هر ۳  نفر فرار کردند. ما هم به تعقیب شان 
رفتیم و دقایقی بعد دو مرد جوان را دستگیر کردیم اما مردی که ساک بر دوش 
داشــت فرار کرد. پس از طی مسافتی، مرد جوان که ما را در تعقیب خود می دید 
به روی پل هوایی دوید و از آنجا به پایین پرید تا از دست ما فرار کند. اما به علت 
ارتفاع زیاد پل و برخورد شــدید با زمین جان باخت. این در حالی بود که داخل 
ساکی که همراه او بود مقداری شیرآالت پیدا کردیم.در ادامه تحقیقات، مأموران با 
گزارش سرقت از مغازه ای مواجه شدند که صاحب مغازه شکایت کرده بود تعدادی 
از شیرآالت داخل مغازه اش سرقت شده است. بنابراین احتمال اینکه ابزار کشف 
شــده از مرد جوان همان اموال سرقتی مغازه باشد از شاکی خواسته شد آنها را 
شناسایی کند و صاحب مغازه نیز به محض مشاهده آنها مدعی شد همان اموال 
سرقتی مغازه اش است.در ادامه نیز در حالی که تحقیقات نشان می داد مرد جوان 
خودش از باالی پل به پایین پریده اســت، اما روز گذشته همسر او با مراجعه به 
دادسرای جنایی تهران مدعی شد که مأموران شوهرش را به پایین هل داده اند و از 
آنها به اتهام قتل شکایت کرد.بدین ترتیب بازپرس جنایی دستور تحقیقات مجدد 

از شاهدان، مأموران حاضر در صحنه و رئیس کالنتری را صادر کرد.

کشف ۴ میلیارد ارز قاچاق توسط پلیس راه آهن
فرمانــده پلیس راه آهن پلیس پیشــگیری ناجا، از کشــف ارز قاچاق به ارزش 
۴ میلیارد ریال توســط پلیس راه آهــن آذربایجان خبر داد.بــه گزارش ایلنا، 
سردار«حشمت اله ملکی«، در خصوص جزئیات این کشف اظهار داشت: ماموران 
پلیس راه آهن ســلماس، حین کنترل مسافر مقصد ترکیه مقدار ۱۳۰ هزار لیر 
ترکیه فاقد هر گونه مدارک مثبته کشف کردند.این مقام ارشد انتظامی با بیان 
اینکه ارزش ارزهای قاچاق کشــف شده ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال می باشد 
افزود: با بررسی بیشتر مشــخص شد مشخصات هویتی متهم در کارت ملی با 
گذرنامه خروجی مطابقت ندارد و گذرنامه جعلی می باشد.سردار ملکی ادامه داد: 
متهم به همراه پرونده و ارزهای قاچاق مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل 
مرجع قضائی شد.  مقابله با افراد سودجو و جلوگیری از قاچاق کاال و ارز از مهم 
ترین ماموریت های پلیس راه آهن کشــور اســت و همکارانم در سراسر میهن 
اسالمی تالش می کنند با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای مسئول گام های 

موثری در این زمینه بردارند.

اخبار کوتاه

زن سابقه دار مواد فروش در جنوب تهران دستگیر شد
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دســتگیری توزیع کننده زن سابقه 
دار تریاک در جنوب تهران خبر داد.ســرهنگ عبدالوهاب حسوند در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در پی ارجاع چندین فقره شــکایات و 
گزارشــات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از فروشندگان موادمخدر در 
جنوب تهران پرونده ای در این باره تشــکیل و تیمی از ماموران پایگاه دهم این 
پلیس رســیدگی به موضوع را به عهده گرفتند.وی افزود: به دنبال این موضوع 
با رصد دقیق فعالیت مجرمانه متهم مشخص شد محدوده مخفیگاه نامبرده در 
محله ای در جنوب پایتخت اســت و به همین منظور ماموران در بررســی های 
بیشتر و دقیق تر منزل وی را شناســایی کردند.سرهنگ حسنوند تصریح کرد: 
پس از هماهنگی با مقام قضایی و رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی ماموران 
در اقدامی غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شــده و ضمن دســتگیری وی موفق 
به کشــف ۱۴ کیلو و ۲۷۰ گرم ماده مخدر تریاک، ۱۷ میلیون تومان وجه نقد 
حاصل از فروش موادمخدر، دو قبضه قمه، یک دســتگاه شوکر و مقادیری آالت 
و ادوات فروش و مصرف موادمخدر شــدند.رئیس پلیــس مبارزه با مواد مخدر 
تهران تاکید کرد: این زن مواد فروش که از توزیع کنندگان سابقه دار در جنوب 
پایتخت اســت پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و ضمن انجام تحقیقات 

تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی ارجاع شد.

رئیس پلیس فتا اســتان مازندران از شناســایی و دستگیری 
مجرمان ســایبری خبــر داد که با ترفند »ارســال پیامک با 
عنوان ســامانه ثنا قوه قضائیه » اقدام به برداشــت غیرمجاز 
۴۰.۴5۰.۰۰۰ ریال از حساب هموطنان کرده بودند.سرهنگ 
ســامع خورشاد در تشریح این خبر اعالم کرد: در پی شکایت 
تعــدادی از هموطنان مبنی بر اینکه شــخص یا اشــخاصی 
با ارســال پیامک جعلی ابالغیه ثنــا و فریب قربانیان با روش 
نصــب نرم افزارهای مخرب بر روی تلفــن همراه کاربران، به 
اطالعات گوشی و اطالعات کارت بانکی دسترسی پیدا کرده 
اند ، شناسایی متهمین در دستور کار این پلیس قرار گرفت.به 

گزارش رکنا، وی درباره دیگر اظهارات شاکیان گفت: شاکیان 
بــا این تصور که اطالعات کارت بانکی خود را در ســایت قوه 
قضائیه ثبت می کنند، برای ثبت نام اقدام کرده بودندو در حالی 
که ســایت مذکور، شبیه سازی شده سایت اصلی بوده است، 
قربانیان بدون توجه به این موضوع در دام کالهبردار اینترنتی 
واقع شده است. ســرهنگ خورشاد ادامه داد: با توجه به ارائه 
مســتندات توسط شاکیان و با بررســی های اولیه و اقدامات 
تخصصی صورت گرفته، مشــخص شد متهمان ساکن استان 
البرز بوده، در این خصوص با هماهنگی مقام قضائی نامبردگان 
در یکی از استان های شهرهای مذکور دستگیر شدند.این مقام 

انتظامی تصریح کرد: متهم پس از سرقت و برداشت غیرمجاز از 
حساب بانکی افراد، اقدام به خرید و فروش تلفن همراه و لوازم 
خانگی بصورت گسترده می کردند.این مجرمان سایبری در ابتدا 
منکر هرگونه بزه ارتکابی شــد و با سخنان گمراه کننده قصد 
فریب پلیس را داشت ولی با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا 
و روبه رو شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمع آوری گردیده 
لب به سخن گشود و به برداشت غیر مجاز از حساب هموطنان 
کشــور تا این لحظه اعتراف کردند و مبالغ کالهبرداری شده 
ازهموطنان تا این لحظــه  ۴۰.۴5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر آورد 
شــده است.سرهنگ خورشــاد با اشــاره به اینکه ارسال هر 

گونه پیامک با نام ســامانه ثنا با شماره تلفن های شخصی و 
اپراتورهــای مختلــف تلفن همراه صرفا شــگردی در جهت 
کالهبرداری افراد سود جو است، از هموطنان خواست: به این 
گونه پیامک ها و پیام های ارسالی مشابه توجه نکنند.این مقام 
 مسئول خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی

www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش های مردمی 
بوده و همچنین کاربران گرامی می توانند آخرین اخبار حوادث 
و رویدادهای ســایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره 
تماس ۰9۶۳8۰به صورت شــبانه روزی آماده پاسخگویی به 

سواالت شهروندان در سراسر استان است.

مرد شیطان صفت زنان تهرانی را هدف نیت شوم خود قرار 
می داد و با فریبکاری اش اراذل و اوباش و فروشندگان مواد 
مخدر به او پناه می بردند.به گزارش حوادث رکنا، ســرهنگ 
دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری به رکنا 
گفت: چندی قبل گزارشی از سوی شهروندان و امام جمعه 
شهرســتان باقرشهر به پلیس مخابره شــد و در بررسی ها 
مشخص شد که یک مرد در پوشش رمالی و دعانویسی اقدام 
به اغفال زنان می کند.وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع 
تحقیقات در دستور کار ماموران کالنتری ۱۷5 باقرشهر قرار 

گرفت و مشخص شد این مرد در پوشش رمالی و دعانویسی 
زنان را فریب داده و دســت به اقدام شیطانی می زند که در 
یک عملیات غافلگیرانه این مرد که از متهمان ســابقه دار 
است دستگیر شد. ســرهنگ جلیلیان به رکنا گفت: متهم 
در اعترافاتش عنوان کرده که ۱۰ قبل نیز بخاطر فریبکاری 
در پوشش رمالی و سواستفاده از احساسات زنان در منطقه 

خانی آباد دســتگیر شــده و روانه زندان شده است و پس از 
آزادی دوباره دست به این اقدام مجرمانه خود زده است.این 
مقام پلیسی اظهار داشت: متهم از زنان بین ۳۰۰ هزار تومان 
تا یک میلیون تومان کالهبرداری کرده و دست به اقدامات 
شــیطانی نیز زده اســت که در عملیات پلیســی دستگیر 
شد.فرمانده انتظامی شهرری گفت: متهم در تبلیغات خود 

اظهار داشــته برای اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر 
می تواند دعانویســی کند تا پلیس موفق به دستگیری آنها 
نشود و جالب اینکه برخی از فروشندگان مواد مخدر و یکی 
از اراذل و اوباش ســطح یک منطقه با مراجعه به این فرد با 
دریافت دســت نوشــته در این باور بودند که از نگاه پلیس 
در امان هســتند غافل از اینکه پلیس خود این متهم شیاد 
را دستگیر کرده اســت.بنا بر این گزارش، متهم برای سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده و تحقیقات برای 

شناسایی طعمه های این مرد شیطان صفت ادامه دارد.

انهدام باند ۴ میلیارد تومانی کالهبرداری با سامانه ثنا قوه قضائیه 

اقدام شیطانی در پوشش رمالی

افقي:
  ۱- به راحتی عیــب و ایراد خود را 

می پذیرد- سخن
۲- بازیگــر خانم فیلــم »خالتور«- 

سودمند 
ایران- منســوب به  ۳- طایفه غرب 
پزشکی- تکیه دادن- سلول جنسی نر

۴- طاقت- احســان ماندگار- نشانه 
تیر- کلمه پرسشی

5- آهســته خودمانــی- خورشــید 
عالمتاب- نویسنده، شاعر و حکاک

۶- درج شده- ســرمایه زندگی – از 
خواهران برونته- شاه دم بریده

۷- رسوم- شهری در همدان
8- گروه ورزشــی- بزرگ و ســرور- 

نوعی جوجه تیغی- شیمی کربن
9- از توابع مثلثاتی- سقف نیمکره ای 

مساجد
۱۰- نوعــی رنــگ مو – در دســت 
راننده- رفتار متناســب با شــرایط- 

بخش رویان دانه
۱۱- تحفه ها- سوره آخر قرآن- بانی 

مذهب پروتستان
۱۲- نظرات- نیروی الکتریسیته- نیروها- شبهه و شک

۱۳- پول کویت- سلیقه- الفت- سنگ عصاری
۱۴- مستمری- نوعی بافت گیاهی

۱5- رئوس- اثری از شیخ بهایی عارف قرن دهم

عمودي:
 ۱- اتمام حجت- نشانی پستی

۲ – نوعــی فرش معروف ماشــینی – از شــهرهای 
خوش آب و هوای استان تهران

۳- ترس توخالی- قطعه ای معموال به شــکل بادام 
بــرای تبدیــل حرکــت دورانی به حرکــت رفت و 

برگشت- نویسنده کمدی الهی
۴- نایابــی و کمیابــی- آشــامیدن – مخفف تو را- 

خودداری
5- امرود- قطر داخلی دهانه تفنگ

۶- یک شــصتم ساعت- ســوره انجیر- امر آوردن- 
موی نرم

۷- لبریز- از سرویس های تلفنی- هر نوع پارچه
8- دنبالــه مطلب نوشــته شــده- فلــز چهره- آن 

خودمانی- مروارید های درشت
9- پوست یا چرم خام- بوییدن- حرف ندا

۱۰- شــهر زیارتی- مردن از غصــه- مرکز گیالن- 
حوادث

۱۱- منجم- درس نویسندگی

۱۲- خســیس- محلی درمکه- از اقوام ایرانی ســاکن شــمال بویژه 
گیالن- شمشیر

۱۳- مرتفع ترین پایتخت جهان- سرپرست خانوار- صابون خیاطی
۱۴- خلقت- کتابی از »سامرست موآم«

۱5- چو حل گشت آسان شود- اسیدی ضعیف و ناپایدار که تنها در 
آب وجود دارد
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف زمین خواری ۱8 
هکتــاری به ارزش ۱۶۷۳ میلیارد ریال طی هفته جاری در 
کشور خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا مقیمی در 
تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی گزارش هایی 
از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(، اداره منابع طبیعی 
و جهاد کشــاورزی، مبنی بر تصرف اراضی ملی و دولتی در 
برخی از استان های کشور، بررســی موضوع در دستور کار 

این پلیس قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات و بررسی های 
میدانی و تطبیق اســناد مشخص شــد، افرادی با شیوه  و 
شگرد تسطیح، شخم زنی و کشاورزی، سنگ چینی و دیوار 
کشــی و جعل اسناد به قصد اثبات مالکیت اقدام به تصرف 

غیر شــرعی و غیر قانونی مقدار ۱8 هکتار از اراضی ملی و 
دولتی جهت تغیر کاربری در کشــور کرده اند.رئیس پلیس 
امنیــت اقتصادی ناجا تصریح کرد: در ادامه چهار نفر متهم 
شناســایی و دستگیر که پس از تشــکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و درادامه احکام خلع 
ید اراضی مذکور و تخریب ســاخت و ساز غیر مجاز صادر و 
احکام اجراء شد.سردار مقیمی اضافه کرد: کارشناسان ارزش 
اراضی رفع تصرف شده را ۱۶۷۳ میلیارد ریال برآورد کرده 
اند.وی در خاتمه از هموطنان درخواســت کرد: در صورت 
مشــاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به 

مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

کشف زمین خواری به ارزش ۱۶۷۳ میلیارد ریالی

واکنش وکیل پرونده مرگ 2 خبرنگار 
به نظریه کارشناسی 

وکیل اولیای دم ۲ خبرنگار نسبت به نظریه کارشناسی واکنش نشان داد.با وجود 
گذشت حدود یک ماه از صدور نظریه کارشناسی درباره پرونده واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران محیط زیســت که به فوت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی انجامید، 
یکی از وکالی اولیای دم ضمن انتقاد از عدم ابالغ نظریه به آنان گفت: بر اساس 
این نظریه، راننده مقصر صد در صدی اعالم شده این در حالیست که مستنداتی 
در زمینه قصور مســووالن از ابتدای امر وجود داشته و دارد.به گزارش رکنا، پرتو 
برهانپور اظهارکرد: در تیرماه به وکالت از اولیای دم هر دو خبرنگار عزیز، شکواییه 
و وکالت نامه را در شــعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۳ تهران - که ویژه نیابت 
قضایی است - ثبت کردیم اما اخیرا متوجه شدیم که در یک نظر کارشناسی به 
تاریخ 5 شــهریورماه بر اساس تصمیم یک هیات سه نفره از »کارشناسان وزارت 
دادگستری در زمینه تصادفات و امور وسایل نقلیه موتوری زمینی« راننده مقصر 
صدرصد حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران اعالم شده است. وی تاکید کرد: این 
نظر کارشناســی که در فضای مجازی منتشر شده است، نه به ما و نه به اولیای 
دم متاســفانه ابالغ نشده است.ما برای نشان دادن حسن نیت خود و درخواست 
طی کردن روند قانونی، دوباره در ۱۳ شهریورماه الیحه ای را مستقیما به بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نقده ارسال و تاکید کردیم ما وکالی رسمی 
این پرونده هستیم و باید نظر کارشناسی را به ما ابالغ کنند تا بتوانیم نسبت به 
آن اعتراض کنیم اما تاکنون نظریه به ما ابالغ نشده است. واقعا نمی دانیم علت 

این کار چیست؟
وکیل اولیای دم تصریح کرد: از طرفین پرونده برای صدور هر نظریه کارشناسی 
باید دعوت شود اما این نظریه بدون دعوت از وکالی اولیای دم و وکیل خبرنگاران 
و خود خبرنگاران مجروح و استماع اظهارات همگی ما اعالم شده و عدم دعوت از 
وکال و خبرنگاران مجروح شده تخلف هیات کارشناسی نیز محسوب می شود.وی 
با اشاره به بعضی از مستندات قصور برخی دستگاه ها که منجر به واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران شــد، گفت: از اول راننده اعالم کرد و ما هم می دانیم که اتوبوس به 
شــرکت پیمانکار ایاب و ذهاب کارخانه سیمان ارومیه تعلق داشت، فاقد صورت 
وضعیت بود و زیر نظر هیچ شــرکت مسافربری قرار نداشت و تردد آن غیرمجاز 
بود.برهانپور در پایان اظهارکرد: طبق مقررات هر گونه جابجایی مسافر مستلزم 
رعایت قوانین حمل و نقل جاده ای است. جاده محل تردد اتوبوس خبرنگاران از 
نوع درجه ۲ روســتایی بوده است.بر اساس گفته های خبرنگاران مبنی بر وجود 
پیچ ها و شیب های تند در جاده درجه ۲ روستایی نباید از چنین اتوبوسی استفاده 
می شــد ضمن اینکه پیش از این اعالم کرده ایم که بر اساس پیامک های موجود 
و بلیت های تهیه شــده، این تور مطبوعاتی از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
برگزار شده است بنابراین صرفا راننده نمی تواند مقصر باشد.سوال اصل اینجاست 
که چرا همه این مســتندات کنار گذاشته شده اســت و راننده را مقصر صد در 
صد اعالم کرده اند. کارشناســان چطور توانسته اند نقش برگزار کنندگان این تور 

مطبوعاتی در زمینه انتخاب اتوبوس و جاده را نادیده بگیرند؟!


