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اخبار
کشف  ۳۰۰کیلو تریاک از پژوی پنچر
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف
بیش از  ۳۰۰کیلو تریاک و دو قبضه سالح
جنگی در جریان دو عملیات جداگانه پلیسی در
پایتخت خبرداد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جلیل موقوفهای با
اشاره به دو عملیات ماموران پلیس پیشگیری
در پایتخت گفت :در یکی از این ماموریتها
ماموران موفق به کشف  ۳۰۰کیلوگرم تریاک
شد .رسیدگی به این پرونده در پی اعالم مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰مبنی بر وجود یک
دستگاه خودرو پژو پارس سفید با دو الستیک
پنچر در کنار اتوبان شهید کاظمی در دستور کار
ماموران قرار گرفته و با حضور عوامل کالنتری
 ۱۵۲خانیآبادنو در محل مشاهده شد که این
خودرو به صورت بالصاحب در محل رها شده
است.
وی ادامه داد :ماموران با رعایت احتیاط کامل
این خودرو را که فاقد راننده و سرنشین بود،
مورد بازرسی قرار دادند که از داخل صندوق و
کابین آن تعداد  ۱۸گالن  ۲۰لیتری که در مجموع
حاوی  ۳۱۸کیلوگرم تریاک بود ،کشف و به
کالنتری منتقل کردند.
موقوفهای افزود :تحقیقات بیشتر برای کشف
جزئیات پرونده و شناسایی مالک خودرو و سایر
متهمان پرونده ادامه دارد.
 ۲قبضه سالح جنگی در تهران کشف شد
در ادامه موقوفهای از کشف دو قبضه سالح
جنگی خبر داد و گفت :در عملیاتی که از سوی
ماموران کالنتری  ۱۳۵آزادی و در راستای مقابله
با عوامل ناامنی و برخورد جدی با مجرمان به
اجرا درآمد ،یکی از فروشندگان سالح و مهمات
غیرمجاز در حین حمل سالح جنگی شناسایی و
دستگیر شد.
وی در توضیحات بیشتر این ماموریت گفت:
شامگاه گذشته ماموران کالنتری  ۱۳۵در حال
گشت زنی در محدوده شهرک اکباتان و بزرگراه
شهید لشگری بودند که به رفتار عابر پیادهای که
کیسهای مشکی رنگ به همراه داشت مظنون
شده و برای بررسی موضوع دستور ایست را
به عابر پیاده اعالم کردند ،اما متهم با رؤیت
ماموران متواری شد.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود :در
ادامه تعقیب و گریز میان پلیس و این فرد آغاز
شده و دقایقی بعد ماموران این فرد را که حدود
 ۴۰سال سن داشت دستگیر کردند .همچنین
کیسه نایلونی همراه این فرد مورد بازدید قرار
گرفت که در جریان آن دو قبضه سالح جنگی،
دو عدد خشاب و  ۱۲فشنگ جنگی از متهم
کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به انتقال متهم به مقر انتظامی و
انجام بازجویی از وی گفت :متهم در تحقیقات
اولیه اظهار داشت ،با تهیه تجهیزات جنگی قصد
فروش آن را داشته که توسط ماموران شناسایی
و بازداشت شده است .در حال حاضر تحقیقات
بیشتر برای کشف جزئیات پرونده و شناسایی
همدستان این فرد در حال انجام است و متهم
نیز برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه
دادسرا شده است.

ریزش جایگاه تماشاگران در
استادیوم گاوبازی در کلمبیا
در حادثه ریزش جایگاه تماشاگران در حین
برگزاری مسابقات گاوبازی در کلمبیا دستکم
شش تن کشته شدند.
به گزارش ایسنا ،گزارش رسانهها حاکی از آن
است که در حادثه ریزش جایگاه تماشاگران در
جریان برگزاری مسابقات گاوبازی در کلمبیا
دستکم شش تن کشته شده و بیش از  ۲۰۰نفر
نیز مصدوم شدند.
در این حادثه که روز یکشنبه در  ۱۶۰کیلومتری
جنوب غرب بوگوتا رخ داد ،جایگاه تماشاگران
فروریخت.
گفته شده در جریان این حادثه بیش از ۲۰۰
نفر مصدوم شده که وضعیت جسمی  ۱۰نفر از
آنان وخیم گزارش شده است.
هنوز علت فرو ریختن جایگاه تماشاگران
مشخص نشده است.

خبر

سخنگوی انتظامی کشور هشدار داد

اشتری خبر داد

الیوهای اینستاگرامی زیر ذره بین پلیس
به گزارش ایسنا ،سردار مهدی حاجیان در
نشست خبری که در ستاد فراجا برگزار شد ،به
تشکیل قرارگاه امنیت اقتصادی امین اشاره کرد و
گفت :از بهمن ماه امسال دولت محترم اعالم کرد
ه کردن یارانهها را دارد که همزمان
که قصد عادالن 
با آن پلیس نیز اقدامات خود را آغاز کرد و قرارگاه
پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد با مخالن نظم
و امنیت اقتصادی ،محتکران و  ...تشکیل شد.
وی اضافه کرد :در همین راستا از ابتدای امسال
تاکنون در مجموع بیش از  ۴۰هزار میلیارد ریال
انواع کاالی قاچاق و احتکار شده اعم از کاالهای
اساسی و دیگر اقالم کشف شده و  ۱۴هزار و ۵۶۶
نفر از مخالن نظم و امنیت اقتصادی بازار دستگیر
شدند.
وی ادامه داد :در حوزه کاالهای اساسی  ۱۵هزار
تن آرد و گندم ۸۷۰۰ ،تن برنج و  ۷۱۷۶تن روغن که
تماما احتکاری و قاچاق بود ،کشف و ضبط شد.
 ۷۱۱۳نفر از مجموع  ۱۴هزار و  ۵۶۶نفر دستگیر
شده در حوزه کاالی اساسی بوده است.
وی با بیان اینکه هفت میلیون و  ۳۱۸هزار و
 ۲۷۴دارو در این مدت کشف شد ،گفت۴۲۵ :
هزار عدد تجهیزات و قطعات پزشکی نیز کشف و
ضبط شده است.
سخنگوی فراجا نسبت به انتشار فیلمهای ضبط
شده با دوربینهای مداربسته و گوشیهای موبایل
هشدار داد و گفت :برابر قانون مطبوعات هر
فردی که اقدام به انتشار تصاویر دیگران کند،
مرتکب عمل مجرمانه شده و مجازات میشود.
وی افزود :گاهی دیده شده که سرقتی رخ
میدهد و تصاویر آن با دوربین مداربسته ضبط
شده و منتشر میشود که این اقدام ممکن است
موجب هتک حرمت افرادی شود که چهرهشان در
فیلم مشخص شده است .این اقدام جرمانگاری
شده است.
سخنگوی فراجا افزود :اگر افرادی چنین
فیلمهایی را در اختیار دارند باید آن را به مراجع
ذیصالح مانند پلیس تحویل دهند و از انتشار آن
در فضای مجازی خودداری کنند.
افزایش سرقتهای خرد در کشور
حاجیان در پاسخ به پرسش ایسنا درباره آمار
وقوع سرقت در کشور گفت :سرقتهای خرد
در کشور هشت درصد افزایش داشته است،
اما درباره دیگر انواع سرقتها نظیر زورگیری،
مسلحانه و  ...ما شاهد کاهش وقوع هستیم.
به گفته وی ،از ابتدای امسال تاکنون  ۲۵۲هزار
سرقت کشف شده است که کشفیات پلیس در
مجموع انواع سرقتها افزایش چهار درصدی
داشته است.
سخنگوی فراجا افزود :در حوزه سرقت منازل
نیز درمجموع  ۶۲درصد ،سرقت مغازه  ۶۶درصد
و سرقت خودرو نیز  ۹۲درصد منجر به کشف
میشود که در مجموع این سرقتها نیز نسبت به
پارسال ،افزایش  ۱۲درصدی کشفیات را داشتیم.
سخنگوی فراجا در ادامه به آمار کشفیات مواد
مخدر و اقدامات پلیس در این حوزه اشاره کرد
و گفت :از ابتدای امسال تاکنون  ۱۶۰تُن انواع
مواد مخدر در کشور کشف و ضبط شده است که
روز گذشته به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد
مخدر  ۸۱تُن مواد مخدر نیز امها شد.
وی افزود :همچنین آمادگی داریم که در صورت
فراهم شدن زیرساختها نسبت به جمعآوری
معتادان متجاهر از سراسر کشور اقدام کنیم.
دستگیری  ۲۰۰نفر درباره معامالت فردایی طال و ارز
سخنگوی فراجا با بیان اینکه انجام معامالت
فردایی طال و ارز ممنوع است ،گفت :به طور کلی
یک خأل قانونی درباره معامالت فردایی طال و ارز
وجود داشت و امکان برخورد با آن وجود نداشت
که ما این موضوع را به شورای امنیت کشور برده و
در آنجا دستورات الزم برای برخورد با آن به تصویب
رسیده و ابالغ شد .متاسفانه معامالت فردایی
تقاضای کاذب ایجاد کرده و سبب ایجاد اخالل
در بازار طال و ارز شده ،همانطور که میدانید در
معامالت فردایی در واقع طال یا ارزی به دست
خریدار نمیرسد و خرید و فروش به شکل سوری
اما با قیمتهای باال و غیر واقعی انجام میشود که
نتیجه برخی از افزایش قیمتها در بازار طال و ارز

پایش تصویری مقرهای انتظامی
سراسر کشور در ستاد فراجا

سخنگوی انتظامی کشور از دستگیری بیش از  ۱۴هزار نفر از مخالن نظم و آرامش بازار از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت :پلیس فتا برابر قانون
مطبوعات و قانون مجازات اسالمی با الیوهای غیر اخالقی و محتواهای نامناسب تولید شده در شبکههای اجتماعی از جمله اینستاگرام نیز برخورد میکند.

برابر قانون
مطبوعات و
قانون مجازات
اسالمیانتشار
محتواهای
غیراخالقی در
فضای مجازی
جرم انگاری
شده و مرتکبان
آن به حبس
محکومخواهند
شد
نیز ناشی از همین معامالت است.
حاجیان با بیان اینکه در معامالت فردایی سه
گروه دخیل هستند ،اظهار کرد :یک گروه افرادی
هستند که طال و ارزی ندارند؛ اما با معامالت
ی نرخها را جابهجا میکنند .گروه دیگر
سور 
افرادی هستند که دنبال سود بیشتر هستند و از
این طریق فعالیت میکنند و گروه سوم که بخش
اصلی هستند تحلیلگران و نوسانگیران هستند
که این افراد از خأل قانونی موجود سوءاستفاده
کرده و در کانالها و صفحات خود اقدام به ارائه
تحلیلهایی از قیمت ارز در روز آینده کرده و از
این طریق قیمتها را افزایش میدادند.
حاجیان با بیان اینکه پس از مصوبه شورای
امنیت برخورد با این افراد در دستور کار قرار
گرفت ،افزود :در همین راستا  ۸۶کانال و صفحه
که این افراد در آن فعال بودند و حدود  ۷۵هزار
نفر نیز عضو آن بودند ،موردشناسایی قرار گرفت.
تنها در یکی از این کانالها حجم معامالت سوری
طال بالغ بر سه تن در روز بود .در حالی که هیچ
طالیی وجود نداشت .در رابطه با نرخهای کاذب
طال و ارز دو سرکرده اصلی و  ۳۰سرشاخه دستگیر
شدند.
وی با بیان اینکه اقداماتی نیز در حوزه معامالت
فردایی ارز انجام شده و  ۱۳۸نفر نیز در این
خصوص دستگیر شده و  ۴۰میلیون واحد ارزهای
مختلف از آنان کشف شد ،گفت :در مجموع ۲۰۰
نفر در خصوص معامالت فردایی طال و ارز که
سرکردگان و سرشاخههای اصلی نیز در آن بودند
شناسایی و دستگیر شدند.
حاجیان درباره اینکه آیا این افراد با شبکههایی
در خارج از کشور ارتباط داشتند ،ادامه داد :در
حال حاضر نمیتوانیم در این زمینه چیزی بگوییم
اما آنچه که مشهود است این است که این افراد از
خأل قانونی در این زمینه استفاده کرده بودند که
خوشبختانه با آن مقابله شد و در نتیجه آن نیز در
همین چند روز اخیر آرامشی به فضای بازار طال و
ارز بازگشت.
هشدار پلیس :رمزارزها مناسب سرمایه گذاری
نیستند
حاجیان در ادامه از افزایش کالهبرداریها در

حوزه رمزارزها خبر داد و گفت :کالهبرداری ها
برابر آمارهای پلیس فتا و شکایات واصله در حوزه
رمز ارز در حال افزایش است .رمز ارزها حوزه
مناسبی برای سرمایه گذاری نیست و از این رو
به مردم هشدار میدهیم که از سرمایه گذاری
در این حوزه پرهیز کند؛ چرا که احتمال از دست
دادن سرمایهشان با توجه به شرایط بازار رمزارزها
وجود دارد.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره فروش
سواالت کنکور در فضای مجازی نیز خاطرنشان
کرد :پنج نفر که ادعای کاذبی در خصوص فروش
سواالت کنکور داشته و از این طریق اقدام به
کالهبرداری از شهروندان کرده بودند شناسایی
و دستگیر شدند .در این خصوص الزم است
شهروندان هشیار باشند و بدانند که ادعاهایی که
درباره فروش سواالت کنکور مطرح میشود ،کذب
است.
برخورد پلیس با الیوهای غیراخالقی و محتواهای
نامناسباینستاگرام
حاجیان همچنین از برخورد پلیس فتا با الیوهای
غیراخالقی و محتواهای نامناسب تولید شده در
شبکههای اجتماعی از جمله اینستاگرام خبر داد و
گفت :برابر قانون مطبوعات و قانون مجازات اسالمی
انتشار محتواهای غیراخالقی در فضای مجازی جرم
انگاری شده و مرتکبان آن به حبس محکوم خواهند
شد .از این رو انتشار تصاویر منکراتی و عکسهای
غیر اخالقی در فضای اینستاگرام ممنوع بوده و
پلیس با آن برخورد خواهد کرد.
سخنگوی انتظامی کل کشور در پاسخ به پرسش
ایسنا مبنی بر اینکه برخی از این الیوگذارها در
خارج از کشور حضور دارند و آیا پلیس با آنان نیز
برخورد میکند یا خیر؟ گفت :هر فردی که اقدام
به ترویج فساد در فضای مجازی کرده و پلیس
نیز آن را شناسایی کند تحت تعقیب قرار خواهد
گرفت.
سخنگوی فراجا از وضعیت فضای مجازی نیز
انتقاد کرد و گفت :متاسفانه وضعیت فضای
مجازی ما نظام مند نیست.
اظهارات سخنگوی فراجا درباره سرقت از بانک ملی
حاجیان در ادامه به سرقت از بانک ملی اشاره

کرد و سخنانش را با گالیه از رسانهها مبنی بر عدم
ارائه تحلیل و پرداخت مناسب به این دستاورد
ملی آغاز کرد و گفت :عملیات کشف سرقت از
بانک ملی که به نام مبارک حضرت ثامنالحجج
انجام شد یکی از درخشانترین دستاوردهای
پلیس است ،بطوریکه دیگر کشورها نیز خواستار
انتقال تجربیات پلیس ایران در این زمینه بودند.
وی درباره کشف این سرقت اظهار کرد:
متاسفانه رسانههای خارجی به دنبال این بودند
تا با استفاده از این سرقت جامعه را ناامن نشان
دهند .ما انتظار داشتیم که رسانهها تحلیلهای
مختلفی ارائه داده و به این موضوع بپردازند تا
بتوان قدرت پلیس را در این پرونده به نمایش
گذاشته تا امنیت را در جامعه ارتقاء داد .این یک
کشف بزرگ بود که به زودی دو متهم دیگر آن نیز
که در خارج از کشور دستگیر شدهاند به داخل
منتقل خواهند شد.
حاجیان درباره جزئیات این سرقت نیز گفت:
ببینید ،به نظر میرسد که این حادثه دیگر ابعاد
پنهانی چندانی نداشته باشد .من خود معتقدم
که این سارقان دستکم دو ماه برای انجام این
سرقت نقشه کشیده بودند اما برنامه ریزی آنان
ظرف کمتر از  ۴۸ساعت با هوشمندی پلیس نقش
بر آب شد .بیش از  ۹۰درصد از اموال مسروقه از
سوی این افراد نیز کشف شده است.
وی درباره زمان بازگشت این افراد نیز گفت:
ما همچنان پیگیریم و معتقدیم که این افراد
باید زودتر وارد کشور شوند اما با توجه به اینکه
دستگیری در کشور ثانویه رخ داده فرآیند استرداد
آن زمانبر خواهد بود.
سخنگوی فراجا با اشاره به رفتار صدا و سیما در
پی این اتفاق نیز گفت :ما همچنان از صدا و سیما
گالیه داریم ،این خبر را به گونهای منتشر کردند
که انگار ما کار بدی کردهایم و میخواستند از ما
بازجویی کنند ،در حالی که ما در عرض کمتر از
 ۴۸ساعت یکی از پیچیدهترین سرقتهای قرن را
کشف کردیم ،تمام دوربینها را سارقان قطع کرده
بودند و هیچ موبایلی هم نبود .اینها ابعادی است
که باید به آنها پرداخته شود چون کار بزرگی انجام
شده است.

طراح :مجتبی اردشیری
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افقی:
ب و دفتر – مراسم خاکسپاری -2
-1نت چهارم – تهبندیکتا 
اثر چربی روی پیراهن – الیه محافظ زمین – سه کیلو – کرمینه
 -3معلم دانشگاه – پسوند شباهت  -نام پسر دوم سام بن نوح
 -4زنده – از حشرات مزاحم – جای نمناک – از چاشنیها -5
طاقچه باال – از توابع استان لرستان – وضعحمل کردن  -6باور
از هم گسیخته – لجن ته حوض –  4ماه دیگر  -7جذام – دریا
– «پل» تازی – شهر نیما  -8اسوه و الگو – دام  -د ه هزار متر
مربع  -9تا همیشه – طناب – «کاله» فرنگی – پایتخت غنا -10
ابواب – نومیدی  -علیه چارلز دوم توطئه کرد و اعدام شد -11
حرف ندا – هدهد – آرواره  -12نام قدیم اصفهان – انگور سیاه
خشکشده – خانه طیور – نشانه مفعول بیواسطه  -13عاشق
و شیفته – «بله» بیگانه – آلزایمر  -14یکی از سه جاده تهران
به مازندران – کالم حرکت به چهارپا – صورت غذا – جهت
 -15مذهب مردم ژاپن – انهدام – هزار کیلو.
عمودی:
-1کشاورز – کشور درختهای افرا – جستن  -2هر چیز مفید
و کمیاب – دانشگاه معتبر انگلستان – شهری نزدیک تهران
« -3جهت» بی سر ! – خوردنی خنک شیراز – پول چین -4
«مادر» عرب – ضعف و سستی – نوعی غذای رقیق – نیتروژن
 -5آنچه از کسی به جا ماند و یاد او را در خاطرهها نگه دارد
– شامل همه – شهر آرزو  -6درخت انگور – از انواع صفت
– پزشک فرعون  -7خو گرفتن  -آنچه که پایان دارد – نمایش
تلویزیونی  -8طفیل – همراه غذا میخورند  -9تالش  -روبرو
شدن با کسی – افسانه و داستان  -10از انواع چینخوردگیهای
زمین -عابد نصاری – توان و رمق  -11زبانه آتش – راه شاعرانه
– از مهمترین آثار ارسطو  -12سطل آبکشی – زایمان – ظرف
ماست – پژمرده  -13استان ادب پرور کشورمان – ساده و
بیآالیش – قلب قرآن  -14مساوی – شایسته – بزرگیها -15
«خواب» تازی – نودوچهارمین سوره قرآن – گیرنده امواج.
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فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران از
پایش تصویری مقرهای انتظامی سراسر کشور
در ستاد فراجا خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار حسین اشتری در
حاشیه افتتاح مرکز پایش تصویری و مانیتورینگ
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با حضور
در جمع خبرنگاران از ارتباط زنده فرماندهان
انتظامی با مراجعهکنندگان به کالنتریها و
سایر یگانهای پلیس به منظور آگاهی از نحوه
خدمت رسانی مطلوب به آنان خبر داد و گفت:
با راهاندازی این مرکز که به همت فرماندهی
انتظامی استان اصفهان انجام شده ،پایش
تصویری شهر اصفهان به میزان  ۹۰درصد
افزایش مییابد.
وی مرکز پایش تصویری فرماندهی انتظامی
شهرستان اصفهان را یکی از بهترین مراکز پایش
تصویری در سطح این استان برشمرد و اظهار
کرد :با استفاده از این مرکز هم ماموریتهای
استان و هم ماموریتهای انتظامی شهرستان
انجام میشود و از طرفی هم با تمام مراکز
انتظامی سطح استان ارتباط دارد.
فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص
کاربردهای این مرکز گفت :با استفاده از این
مرکز گرههای کور ترافیکی در شهرها و جادههای
استان مدیریت شده و در مواردی که نیاز به
حضور سریع پلیس در صحنه باشد مجموعه
پلیس شهرستان اصفهان میتواند ماموریتهای
خود را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند.
وی همچنین از ارتباط زنده فرماندهان انتظامی
با مردم مراجعهکننده به کالنتریها و سایر
یگانهای پلیس خبر داد و گفت :فرماندهان
انتظامی ما به صورت آنالین میتوانند از طریق
این مرکز با کالنتریها و سایر یگانهای انتظامی
که مردم به آنجا مراجعه میکنند ارتباط برقرار
کرده و با مردم و همکاران به صورت زنده
صحبت کنند و از نزدیک بر نحوه مطلوب
خدمترسانی به مردم نظارت داشته باشند.
اشتری این سیستم پایش تصویری را فعال ً
در سطح تعدادی از استانها قابل استفاده
عنوان کرد و افزود :این سیستم به مرور در تمام
استانها راه اندازی میشود که با کامل شدن آن
میتوانیم در آینده یک پایش تصویری ملی را در
ستاد فراجا داشته باشیم.
بر اساس اعالم سایت پلیس ،وی از پایش
تصویری مقرهای انتظامی سراسر کشور در
ستاد فراجا خبر داد و تصریح کرد :با این سامانه
تمامی پاسگاههای مرزی ،یگانهای انتظامی،
کالنتریهای سراسر کشور و بیش از  ۳۰هزار
گشت انتظامی ثابت و سیار و حتی شناورهای
دریابانی فراجا در شمال و جنوب کشور را
میتوانیم به صورت شبانه روز رصد کنیم.
فرمانده کل انتظامی کشور از سرعت باالی
خدمت رسانی پلیس با افزایش سامانه های
هوشمند در فراجا خبر داد و اظهار کرد :هرچقدر
از فناوری روز و تجهیزات هوشمند استفاده
کنیم و از دوربینها بهره ببریم و سامانهها را
افزایش دهیم به سمت پلیس هوشمند رفته
و مسلما سرعت انجام ماموریتها نیز افزایش
پیدا خواهد کرد و بیشتر جاها این سامانه ها
کمبود نیرو را هم جبران کرده و با استفاده از آنها
میتوانیم بدون لزوم حضور فیزیکی ماموران،
ماموریتهای پلیسی را دنبال کنیم.
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