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طراح :مجتبی اردشیری

در این طرح ۳۰
نفر از مالخران
عمده که اموال
مسروقهمنازل
را از سارقان
خریداری
میکردند،
شناسایی و
دستگیرشدند
همچنین اسناد و مدارک مهم مانند شناسنامه ،سند
ازدواج ،سند منزل و… کشف و ضبط شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در این طرح البسه
و ابزارآالت کشف و ضبط شده است ،تاکید کرد :آن
چیزی که در اعترافات سارقان مشخص بوده ،کشف
مقادیر قابل توجهی ارز و طال است .این دو مورد
بیش از همه مورد توجه سارقان بوده و در کشفیات
وجود داشت .رئیس پلیس تهران بزرگ ادامه داد :در
این  ۳۲۰مورد عملیات انجام شده  ۱۰۷باند سارقان
منهدم شد .همچنین نکته حائز اهمیت این است که
بالغ بر  ۶۳درصد این افراد که تاکنون دستگیر شدهاند
متاسفانه سابقهدار بودهاند.
سردار رحیمی تصریح کرد :در این طرح  ۲۱مورد
عملیات در حین سرقت سارقان انجام شده و قالب
این افراد نیز با پلیس درگیر شدهاند و پلیس نیز
مقتدرانه با این افراد برخورد کرده است .برخی از
درگیریها مسلحانه بوده که با تیراندازی متقابل

پلیس بوده است و پلیس توانسته این افراد را زمینگیر
و دستگیر کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
برخورد با مالخران گفت :یکی از موضوعاتی که مورد
توجه ما بود ،برخورد با مالخران است .در این طرح
نیز  ۳۰نفر از مالخران عمده که اموال مسروقه منازل
را از سارقان خریداری میکردند ،شناسایی و دستگیر
شدند .در بین مالخران متاسفانه افرادی از جمله
طالفروش ،فرش فروش و… نیز حضور داشتند.
درواقع هر جنسی سرقت میشود مالخر آن نیز در
اقشار مختلف وجود دارد .این افراد با قیمت بسیار
نازل و پایین اموال مسروقه را از سارقان خریداری
میکنند.
رئیس پلیس تهران بزرگ تاکید کرد :ما رویکرد
جدیدی را در طرحهای پلیس شروع کردهایم
و آن رویکرد موضوع محور است و از همین رو با
سرقتهایی که بیشتر مردم را آزار میدهد ،با

همافزایی که بین پلیسهای تخصصی ایجاد کردهایم
و با بهرهگیری از توان کارآگاهان و واحدهای تجسس
به طور جد در دست مبارزه با سرقت ورود خواهیم
کرد و امانی به سارقان نخواهیم داد.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد :سارقانی که در
تهران اقدام به دزدی میکنند بدانند که در هر
نقطهای از کشور باشند ما برای شناسایی و دستگیری
آنها اقدام میکنیم .در این طرح نیز از  ۳۲۰فقره
عملیات انجام شده شاید  ۳۰درصد آن در سایر
استانها برای دستگیری سارقان انجام شده است و
سارقان تصور نکنند که میتوانند در تهران اقدام به
سرقت کرده و سپس متواری شده و به استانهای
خودشان بازگردند.
وی افزود :ما حتی در برخی از شهرهای مرزی
عملیات داشتیم و سارقان را دستگیر کردهایم .ما
امنیت و آرامش را از مجرمان به ویژه سارقان سلب
خواهیم کرد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان
گفت :ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان
با انجام عملیاتی موفقیت آمیز یک باند تهیه و
توزیع داروی قاچاق را منهدم و سه قاچاقچی را
به همراه یک محموله دارو به ارزش  ۲۵میلیارد
ریال دستگیر کردند.
سردار احمد طاهری در گفتوگو با ایرنا گفت:
در اجرای فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی
بر تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز و در راستای
تدابیر فرمانده محترم ناجا مبنی بر مبارزه جدی
با هر گونه قاچاق در سطح کالن و سازمانیافته،
با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی چند ماهه
یک باند قاچاق دارو در مرکز استان سیستان
و بلوچستان شناسایی و دستگیری اعضای آن
در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار
گرفت .وی افزود :با انجام اقدامات اطالعاتی
مشخص شد ،افراد سودجو محموله سنگینی
از دارو را از یکی از استانها تهیه و به صورت
غیرقانونی و غیرمجاز با یک دستگاه کامیون در
حال انتقال به شهر زاهدان هستند که قصد
دارند آن را از طریق مرز به یکی از کشورهای
همجوار قاچاق کنند .فرمانده انتظامی سیستان
و بلوچستان با تاکید بر حساسیت موضوع بیان
کرد :ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با
هماهنگی قضایی به محل تردد و توقف کامیون
در یکی از مناطق شهر زاهدان اعزام و موفق
شدند ضمن توقیف و بازرسی از آن  ۲میلیون و
 ۳۰۳هزار و  ۲۵۰عدد انواع قرص ۴۱ ،هزار و ۶۵۰
عدد آمپول ۳۸۰ ،عدد پماد ،یکهزار و  ۶۵۲عدد
انسولین۳۰۰ ،عدد قطره و  ۲هزار و  ۴۰عدد کرم
مجموعا  ۲میلیون و  ۳۴۹هزار و  ۲۷۲قلم داروی
فاقد هر گونه مجوز قانونی کشف کنند.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله
برابر اعالم کارشناسان  ۲۵میلیارد ریال برآورده
شده است افزود :در این رابطه ضمن شناسایی
اعضای این باند ،سه قاچاقچی دستگیر و تحویل
مراجع قضایی شدند.

کشف موتورسیکلت سرقتی در طرح
موتوریار

هشدار پلیس درپی ایجاد اکانتهای غیرواقعی در شبکه شاد
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پی ایجاد
اکانتهای غیرواقعی در شبکه شاد به هموطنان هشدار داد.
سرهنگ علی محمد رجبی ،رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری
پلیس فتا ناجا ،در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به امکان عضویت
بدون محدودیت کاربران غیر دانشآموز و معلم در اپلیکیشن شاد ،اظهار کرد:
سازوکار عضویت در اپلیکیشن شاد مانند بقیه پیامرسانها است و هر فردی با
معرفی یک شماره موبایل میتواند وارد فضای شاد شود و تنها سازوکار احراز
هویت معتبر در این اپلیکشین عضویت در گروههای کالسی با استفاده از کدملی
دانش آموز است که متاسفانه این فرآیند هم امکان دورزدن توسط مجرمان را
دارد و بعضا مشاهده میشود که افرادی به عنوان با سرقت هویت دانش آموزان
در کالسهای درس حاضر میشوند و مشکالتی را برای کالس فراهم میکنند.
سرهنگ رجبی ضمن هشدار درباره فعالیت برخی از افراد سودجو در اپلیکیشن
شاد و ایجاد مزاحمت با حسابهای کاربری جعلی برای کاربران ،تصریح کرد:
یکی دیگر از مشکالتی که فرآیند فعلی احراز هویت به وجود آورده این است
که افراد در شبکه شاد با جعل هویت پشتیبان شاد و یا عناوین مختلف با دیگر

دانش آموزان ارتباط میگیرد و بعضا در برخی مواقع با هک کردن حساب کاربری
دیگر دانشآموزان در اپلیکشین شاد مشکالتی مانند سرقت اطالعات ،ایجاد
مزاحمت و آزار و اذیت اینترنتی را رقم میزنند.
وی ضمن هشدار بابت حسابهای کاربری جعلی که تحت عنوان پشتیبان در
حال فعالیت در شبکه آموزش دانش آموزی هستند ،تاکید کرد :مجرمان تحت
عناوین مختلفی اعم از رفع مشکل ،احراز هویت و  ،...کد احراز هویت دانش
آموزان را در اپلیکیشن شاد دریافت میکنند و در ادامه اقدام به اجرای مقاصد
مجرمانه خود میکنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ضمن ابزار
نارضایتی از وضعیت رسیدگی پشتیبان شاد به گزارشهای ارسالی و تعامل این
مجموعه با پلیس فتا اظهار کرد :دانش آموزان به هیچ عنوان کدهای هویتی خود
در شاد را در دسترس افراد ناشناس نگذارند و در صورت مشاهده هرگونه موارد
مشکوک و مجرمانه موضوع را به بخش مرکز فوریتهای سایبری سایت پلیس
فتا به نشانی  csirc. cyberpolice.irیا کانال پلیس فتا در شبکه شاد با آی
دی  PoliceFataگزارش دهند.

علی همه خانی از کشف موتورسیکلت سرقتی
در زمان اجرای طرح موتوریار در محدوده میدان
آزادی خبر داد.
به گزارش میزان و به نقل از مرکز اطالع رسانی
پلیس راهور فاتب ،علی همه خانی معاون
آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران
بزرگ اظهار کرد :در ساعت ۰۷:۴۰:صبح دیروز
عوامل منطقه  ۹راهور پلیس راهور تهران بزرگ
مستقر در طرح موتوریار ،در زمان اجرای این
طرح در محدوده میدان آزادی تقاطع جناح به
یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل انجام تخلف
دستور ایست میدهند.
همه خانی افزود :پس از توقف و توضیحات
متناقض راکب موتورسیکلت و استعالم به عمل
آمده از این وسیله مشخص شد موتورسیکلت
مذکور دارای سابقه سرقتی است.
وی افزود :پس از مشخص شدن سرقتی بودن
این موتورسیکلت با تنظیم صورتجلسهای تحویل
کالنتری مربوطه گردید تا پس از سیر مراحل
قانونی به دست صاحبش برسد.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور
تهران بزرگ گفت :از شهروندان خواست تا با
مشاهده خودرو یا موتورسیکلتی که مدتی است
رها شده و صاحب آن را نمیشناسند و یا موارد
مشابه حتما با پلیس  ۱۱۰تماس حاصل کرده تا
همکاران بنده بتوانند پس از استعالم در صورت
سرقتی بودن و پس از سیر مراحل قانونی،
خودرو را به مالک آن تحویل دهند.

دستگیری عامل فروش سالح جنگی غیر مجاز در تهران

حل جدول

افقی:
-1نخستین نخستوزیر زن تاریخ انگلستان – شکاف – گیاهی خودرو در
نواحی مدیترانه ،شمال آفریقا و برخی مناطق آسیا  -2سختی و دشواری
– از حبوبات  -آزمونی که میزان توانایی افراد را در زمینه برقراری ارتباط
به زبان انگلیسی در سطح دانشگاهها و موسسات آموزشی میسنجد -3
درجات  -جنس – پوشش طبق قاعده روز – درخت سهی  -4ضمیر
بیگانه – التماس زیاد – خلیفه قدرتمند اموی – آزاد و رها  -5تکنولوژی
 باال آوردن است و رمانی فلسفی به قلم «ژان پل سارتر»  -6از انواعمسلسل – بازداشتن – دسته ورزشی  -7پسوند شباهت – واحد شمارش
مغازه – فوق و باال – حرف همراهی « -8مجلس» فرنگیها – برگه پذیرش
در کاری  -9سخن صریح – صفهایی که طی هفتههای اخیر برای تهیه
این ماده غذایی تشکیل شد ،حواشی بسیاری را به وجود آورد – ذکاوت –
کلید موسیقی  -10تالش – از فروعات دین – رسوم  -11کشوری محصور در
خشکی که در شبهجزیره بالکان واقع است – کوه معروف ترکیه  -12مرگ
بر اثر غصه – حاشیه کتاب – پاک « -آب» تازی  -13آب دهان – بوی
ماندگی – از انواع پارچه  -کلوخ  -14جنس – پشتسرهم – شراره آتش
 -15ارشاد و راهنمایی – انجمن معتادان گمنام – شادی و خوشحالی.
عمودی:
-1معنای یک اصطالح – نوعی تئاتر که موسیقی ،نقش اصلی دارد –
جایی که قدیمیها ،مردگان را آنجا میگذاشتند تا پرندگان گوشت آنها
را بخورند  -2کشوری در منطقه بالتیک – جنس سربهمهر – از نخستین
صحابه پیامبر (ص)  -3روغنی – شهری در فرانسه – سقف دهان –
کتاب مقدس هندوان  -4برهنه – اندام غدهای شکم که نقش مهمی در
کنترل گلوکز دارد  -از ضمایر تازی  -5از انواع ادویه  -شهری در استان
کردستان  -6میوه شاهپسند – بوستان مفرح – سخنچین  -7سازه فلزی
بزرگ – اسباب زندگی – گاوآهن – خم کاغذ  -8شهر بلقیس – بادمجان –
جملگی – پایه و اساس  -9خطکش مهندسی – توان مالی هر فرد – منطقه
آرامگاه فردوسی – به «حجهالحق» مشهور است  -10غذای مجردی – برمال
ساختن راز – شهری در فرانسه  -11حناق – غذای پرنده  -12پوستین –
گستره آبی میان آسیا و اروپا که به مدیترانه متصل میشود « -مادر» تازی
 -13سوره مردم – از حروف انگلیسی – شجاع – ترش و شیرین  -14تابش و
روشنایی – حرف فقدان – مشهور  -15یاخته – از اجزای ساالد – از فالهای
معروف که با تعداد کارت صورت میگیرد.

سودوکو

1921

رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری
یکی از فروشندگان فضای مجازی سالح و فشنگ جنگی و شکاری
غیرمجاز در تهران خبر داد.
به گزارش میزان ،صادق قره باقری ،رئیس پایگاه دوم پلیس
امنیت عمومی تهران بزرگ ،اظهار کرد :ماموران پلیس اطالعات و
امنیت عمومی تهران در راستای مقابله با عوامل ناامنی و برخورد
جدی با مجرمان ،با اشراف کامل اطالعاتی موفق شدند یکی از
فروشندگان سالح و مهمات جنگی و شکاری غیرمجاز را در فضای
مجازی شناسایی کنند.
وی بیان کرد :با شناسایی هویت متهم و مخفیگاه وی در حوالی
شهرک غرب ،نتیجه تحقیقات پلیسی به مرجع قضائی منعکس و

دستور دستگیری متهم و بررسی از داخل مخفیگاهش اخذ شد.
رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی تهران تصریح کرد :ماموران
این پایگاه ظهر بیست و پنجم مهر ماه به مخفیگاه متهم اعزام و
موفق شدند در این عملیات  ۲قبضه سالح شکاری غیر مجاز۷۰۸ ،
عدد فشنگ جنگی و  ۱۸۰عدد فشنگ سالح شکاری کشف کنند.
قره باقری با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر
مراحل قضائی به دادسرا معرفی شد ،خاطر نشان کرد :پلیس به
طور جد با عامالن فروش سالح غیر مجاز در فضای مجازی برخورد
شدید صورت خواهد داد .وی در پایان از شهروندان خواست تا در
صورت مشاهده اینگونه موارد سریعا موضوع را با پلیس از طریق
سامانه  ۱۱۰در میان بگذارند.

حلسودوکو

1922

جدول

به گزارش ایلنا ،سردار حسین رحیمی در حاشیه
طرح مشترک مقابله با سارقان منازل که یکی از
دغدغههای اصلی مردم است و مردم در این زمینه
گالیه دارند ،اظهار داشت :بر این اساس ما نیز
تصمیم گرفتیم در دو ردهای که طرح رعد و کاشف
را اجرا میکردند مشترکا تمام توان خود را صرفا برای
برخورد با سارقان منازل اختصاص دهیم.
وی ادامه داد :از همین رو یک طرح مشترک برای
برخورد با سارقان منازل صورت گرفت و به لطف خدا
این طرح با موفقیت انجام شد .در  ۴۸ساعت گذشته
دو رده پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی تهران بزرگ
با انجام  ۳۲۰عملیات هماهنگ علیه سارقان منزل این
طرح را آغاز کردند.
رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد :در این
طرح با انجام  ۳۲۰عملیات پیچیده و ضربتی نه فقط
در تهران بلکه بر علیه سارقانی که در تهران اقدام به
سرقت کرده اما از تهران خارج شده و به سایر نقاط
کشور رفته بودند ،انجام شد.
سردار رحیمی تصریح کرد :در این عملیات  ۷۸۶نفر
سارق منزل دستگیر و بالغ بر  ۷۲۰فقره سرقت منزل
تا االن کشف شده است .همچنین بیش از  ۱۰۰۰فقره
از اموال مسروقه مردم از انواع و اقسام وسایل منزل
گرفته تا پول و طالجات در این عملیات کشف شده
است.
وی با اشاره به اقالم کشف شده در این طرح گفت:
انواع طالجات کشف شده در این مرحله از طرح بالغ
بر  ۳۰کیلوگرم بوده است .همچنین انواع ساعتهای
گرانقیمت و ارزشمند بالغ بر  ۱۰۰مورد کشف و ضبط
شده است.
رئیس پلیس تهران بزرگ افزود :در این طرح تعداد
 ۲۰دستگاه لپ تاپ و بیش از  ۱۰۰مورد گوشی تلفن
همراه کشف و ضبط شده است .همچنین بیش از
 ۸۰دستگاه تلویزیون و  ۵۰تخته قالیچه ابریشمی و
نفیس نیز کشف و ضبط شده است.
سردار رحیمی با اشاره به تابلو فرشهای کشف
شده در این طرح نیز بیان داشت :همچنین حدود ۴۰
تابلو از انواع و اقسام تابلوهای نفیس و گرانقیمت نیز
شناسایی ،کشف و ضبط شده است.
به گفته رئیس پلیس تهران بزرگ در طرح مشترک
پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی تهران بزرگ ،مقادیر
قابل توجهی بدلیجات ،ظروف آنتیک و قیمتی و
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رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم
سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به کالهبرداری یا
سوءاستفاده از شهروندان در پوشش صدور کارت
واکسن کرونا هشدار داد.
سرهنگ علیمحمد رجبی در گفتوگو با ایسنا ،با
اشاره به فرآیند آنالین دریافت کارت واکسن کرونا،
اظهار کرد :برابر اعالم مسئوالن وزارت بهداشت و
ستادملی مقابله با کرونا تمامی افرادی که واکسن
کرونا را تزریق کرده باشند ،میتوانند با مراجعه
به سامانه سالمت ،کارت واکسن دیجیتال فارسی
خود را به صورت رایگان دریافت کنند .وی ادامه
داد:در این شرایط ممکن است افراد سودجو با
ایجاد سامانههای جعلی یا حتی تماس و ارسال
پیامک به شهروندان مبالغی را برای صدور کارت
واکسن دریافت کرده یا اطالعات هویتی کاربران
را دریافت کنند که الزم است شهروندان هوشیار
باشند که صدور این کارتها به صورت الکترونیک
یا همان دیجیتال بوده ،مبلغی برای آن دریافت
نمیشود و تنها مرجع رسمی صدور آن همان
سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا است که از
سوی وزارت بهداشت راهاندازی شده است .رئیس
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس
فتای ناجا افزود :در مواردی که شهروندان با موارد
سودجویانه و مشکوک روبرو شدند باید بدانند که
یا به سایتها و صفحات فیشینگ هدایت خواهند
شد یا احتمال سوءاستفاده از اطالعات هویتی آنان
وجود دارد و از این رو الزم است که اعتماد کردن
به چنین تبلیغاتی که ممکن است از طریق تماس
یا ارسال پیام انجام شود ،پرهیز کنند.

انهدام باند تهیه و توزیع داروی
قاچاق در زاهدان

دستگیری  ۷۸۶سارق و مالخر

کمتر از  ۶میلیون نفر دارای
گواهینامه موتورسیکلت هستند

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری
در پوشش کارت واکسن کرونا

اخبار

سردار رحیمی خبر داد

رئیس پلیس راهور ناجا:

هادیانفر گفت :کمتر از شش میلیون نفر
گواهینامه رانندگی موتورسیکلت دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار سید
کمال هادیانفر ،رئیس پلیس راهور ناجا ،در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه نیمی از موتورسیکلتها
گواهینامه ندارند ،اظهار کرد :بله این موضوع
درست است یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر دارای بیمه
و کمتر از شش میلیون نفر هم گواهینامه دارند.
وی ادامه داد :در بحث موتورسیکلت ما احساس
نگرانی میکنیم از این جهت که  ۱۲میلیون موتور
سیکلت وجود دارد که که تقریبا ً  ۹میلیون این
تعداد در سن فرسودگی قرار دارند از طرفی تقریبا ً
کمتر از  ۶میلیون نفر دارای گواهینامه هستند که
این امر خطرناک است .هادیانفر با بیان اینکه کمتر
از یک و نیم میلیون نفر دارای بیمه ثالث هستند
گفت :اگر تصادفی صورت بگیرد و فرد مشمول
پرداخت دیه شود ،چون مشمول بیمه نیست،
قطعا باید به زندان برو د در بحث گواهینامه باید
تسهیالتی را درنظر بگیریم تا افراد ارزانتر و راحت
تر بیمه شوند .یکی از دالیلی که افراد نمیتوانند
بیمه ثالث دریافت کنند ،به این دلیل است که
مالک موتور سیکلت بیمه ندارد .رئیس پلیس
راهور ناجا درباره برخورد با موتور سیکلتها بیان
کرد :ابالغ کردیم که توقیفات را به حداقل ممکن
کاهش دهند چه برای موتورسیکلتها و چه برای
خودروسوارها فرقی نمیکند علت این موضوع در
این است که موتورسیکلت وسیله معیشت این
افراد است .هادیانفر افزود :در کنار این تسهیالتی
که در زمینه ترخیص موتورسیکلت ارائه دادهایم،
امیدواریم بتوانیم در زمینه ارائه سریع گواهینامه
هم تمهیداتی را بیاندیشیم همچنین شهروندان
نظم و احترام به حقوق مقابل را رعایت کنند .وی با
بیان اینکه شهرداری به دلیل تخلف موتورسیکلتها
نردههای مخصوص را قرار داده اظهار کرد :ایجاد
چنین نردههایی محرومیت حقوقی برای افرادی که
با ولچر رفت و آمد میکنند ،ایجاد کرده است.
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