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انهدام باند سرقت ارز
از گردشگران خارجی

سرپرســت پلیس آگاهی تهران بــزرگ از
دستگیری ســارقانی که با مراجعه به محل
اقامت گردشــگران خارجــی و معرفی خود
به عنوان مامور اقدام به سرقت وجوه نقد از آنها
کرده بودند خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ
حمیدرضا یاراحمدی در اینباره گفت :در پی
وقوع سرقتهای مشابه از اتباع و گردشگران
خارجی ،پرونده ای در این خصوص تشکیل و
رسیدگی ویژه به آن در دستورکار کارآگاهان
قرار گرفــت و در تحقیقات بــه عمل آمده
از شــاکیان و مال باختگان مشخص شد که
گروهی از سارقان با استفاده از انواع خودروهای
ســواری ،در قالــب گــروه های ســه نفره
به محل اقامت و تردد گردشــگران خارجی
مراجعه و ضمن معرفی خود به عنوان مأمور،
به بهانه بررســی ارزهــای خارجی آنان ،این
افراد را شناسایی و به شیوه کیفزنی اقدام به
سرقت می کردند و بالفاصله از محل متواری
شــده اند.وی تصریح کرد :با توجه به شیوه و
شگرد سرقت ها و بهره گیری از سوابق موجود
از مجرمان سابقه دار  ،کارآگاهان اداره پنجم
پلیس آگاهی موفق به شناســایی سه متهم
ســابقه دار شدند که پیش از این نیز بارها به
اتهام ارتــکاب جرائم مرتبط با جعل عناوین
دولتی به ویژه ســرقتهایی تحت پوشــش
مأمور ،دســتگیر و روانه زندان شــده بودند.
ویادامهداد:متهمانشناساییشدهاعضاییک
خانواده (پدر و دو پسر) از طایفه فیوج هستند
که عضو ارشد این گروه  58ساله از مجرمان
سابقه دار و حرفه ای است که از سوی دستگاه
قضایی به  30ســال زندان قطعی محکوم و
حدود  10سال پیش به صورت غیر قانونی از
کشور خارج شده بود.سرپرست پلیس آگاهی
تهران بزرگ با اعالم خبر دستگیری متهمان
در ســه عملیات جداگانه و همزمان ،عنوان
داشــت :ماموران ضمن شناسایی مخفیگاه
متهمان در استان البرز و انجام هماهنگی با
مقام قضایی ،هر سه متهم را دستگیر کردند
و در بازرســی از مخفیگاه های آن ها ،اموال
معتنابهی شامل ده ها قطعه سکه طال ،مقادیر
قابل توجهی ارزهای خارجی شامل دالر  ،یورو
و پول های رایج بیش از  30کشــور جمعاً به
ارزش تقریبی  500میلیون تومان به همراه
سه دستگاه بی سیم دستی و انواع سالح سرد
کشف شد .براساس اعالم مرکز اطالع رسانی
پلیس آگاهی پایتخت ،یاراحمدی با اشــاره
به اینکه متهمان پس از دستگیری ،صراحتاً
به دهها فقره ســرقت از اتباع و گردشــگران
خارجی در سطح شهر تهران اعتراف کردند،
گفت :تحقیقات برای شناسایی دیگر جرائم
ارتکابی آنها و همچنین سایر شاکیان و مال
باختــگان در دســتور کار اداره پنجم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار دارد .سرپرست پلیس
آگاهی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد:
در زمان مراجعه گردشگران خارجی به کشور،
راهنمای گــروه های آنها ،بایــد در تمامی
مراحــل همراه این افراد باشــد و در صورت
حضور انفرادی گردشــگران در سطح شهر،
آموزشهــای الزم به آنها در برخورد با افراد
ناشناس ارائه شود.

سودوکو

فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد با انتشار
تصاویر ســارقان گردنبندقاپ ،از شــهروندان
درخواست کرد چنانچه از سوی این افراد مورد
سرقت قرار گرفتهاند جهت شناسایی متهمان و
طرح شــکایت به پلیس آگاهی این شهرستان
مراجعه کنند.به گزارش ایســنا ،سرهنگ علی
ســلیمانی با اعالم این خبر گفت :در پی وقوع
ســرقت طال از ســوی دو نفر در شهرســتان
نظرآباد ،رســیدگی به موضوع در دســتورکار
کارآگاهــان پلیس آگاهی این شهرســتان قرار
گرفت.وی اظهار کرد  :ماموران با انجام اقدامات
اطالعاتی ،بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته
و تحقیقات محلی موفق به شناســایی سارقان
شدند.ســرهنگ سلیمانی خاطرنشــان کرد :با
تشدید اقدامات گشتزنی در سطح شهرستان
و مناطق مجاور ،ماموران موفق شــدند راکبان
یک دستگاه موتورســیکلت را که با مشخصات
ســارقان مورد نظر مطابقت داشــت شناسایی
کرده و در یک عملیــات تعقیب و گریز ،موتور
سیکلت را متوقف و دو متهم را دستگیر کنند.
این مقام انتظامی با بیان این که در بازرســی از

گردنبندقاپها را شناسایی کنید

متهمان ،دو رشته گردنبند ،گوشی تلفن همراه
و دو قبضه چاقو کشــف شد ،گفت :نامبردگان

به همراه اموال مکشــوفه برای تحقیقات بیشتر
به پلیس آگاهــی شهرســتان نظرآباد منتقل

سرقت  ۵۰باتری پژو  ۲۰۶برای شارژ کردن چهار معتاد

سرهنگ منصور حشمتیان در رابطه با دستگیری
باند ســرقت ســریالی باتری خودرو در شرق
تهران گفت :در پی وقوع ســرقتهای سریالی
باتری خودروهای ســواری پژو  ۲۰۶در منطقه
خاک سفید تهران ،موضوع در دستور کار کالنتری
 ۱۴۴جوادیــه تهرانپارس قرار گرفت و تیمی از
عوامل تجسس برای شناسایی سارقان تشکیل
شــد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ وی افزود:
این تحقیقات در حالی آغاز شــد که با مراجعه
یک فرد به کالنتری  ۱۴۴جوادیه تهرانپارس و
اعالم سرقت باتری خودرو خود که یک سواری
پژو  ۲۰۶است ،پرونده شکایت شاکی به جریان
افتاد و با مراجعه ماموران تجســس آگاهی به
محل وقوع سرقت و بازبینی تصاویر دوربینهای
مدار بسته در آن منطقه ،چهره سارقان شناسایی
شد و ماموران زمانی که به بانک اطالعاتی خود
مراجعه میکنند ،متوجه میشــوند که یکی از
این سارقان  ۲۸ساله است و سابقه چندین فقره
سرقت دارد .رئیس پلیس آگاهی  ۱۴۴جوادیه
تهرانپارس گفت :عوامل تجســس با شناسایی
محل سکونت این ســارق با اخذ مجوز ورود به
منزل آنها در موقعیت مورد نظر حضور یافته و
اعضای باند سرقت باتری خودرو را که چهار نفر
هستند ،دستگیر کردند و تعدادی باتری خودرو
سواری پژو  ۲۰۶در محل سکونت سارقان کشف
و ضبط شــد.وی افزود :سرکرده این باند فردی

 ۲۸ساله و اعضا نیز به ترتیب  ۳۷ ،۳۰و  ۴۲ساله
هســتند .همگی این افراد دارای سابقه سرقت
بودند.وی گفت :طی تحقیقات و بازجوییهای
به عمل آمده توسط ماموران آگاهی از اعضای باند
مشخص شد که این سارقان با تشکیل دو گروه
دو نفره در یک زمان مشخص مخصوصا ساعات
اولیــه صبح در محالت خلوت خاک ســفید با
اســتفاده از یک دستگاه موتورسیکلت و با زدن
ل باتری
نقاب بر صورت خود با قیچی کردن کاب 
خودروهــا ،باتری را از خودروها جدا کرده و آن
را به ســرقت میبردند و اگر هم باتریها دارای
قفل بودند ،با قیچی مخصوص خود این قفلها
را شکسته و باتریها را سرقت میکردند .سارقان
بعد از ســرقت باتریها ،آنها را به یک خریدار
اموال مسروقه که یک فروشگاه در شرق تهران
داشت ،به قیمت  ۳۰۰هزار تومان میفروختند
و پول حاصل از فــروش باتریها را برای خرید
مواد روان گــردان و مخدر صــرف میکردند.
وی افــزود :مامــوران آگاهــی  ۱۴۴جوادیــه
تهرانپارس با حضور در فروشگاه مذکور ،خریدار
اموال مسروقه را دستگیر کردند و تعداد زیادی
باتری خودرو سرقت شده در محل کشف و ضبط
شد.سرهنگ حشــمتیان با بیان اینکه تاکنون
 ۱۱نفربهکالنتریبابتاعالمشکایتسرقتباتری
خودرو خود مراجعــه کردهاند ،گفت :با اعتراف
سارقان مبنی بر سرقت  50فقره باتری خودرو

دریای خزر جنازه والیبالیست مازنی را پس داد

پیکر حمید جهانیان والیبالیســت مازنی عضو
تیم دســته اولی توپکا شمال که سه روز قبل
در ســاحل خزر در بابلسر غرق شده بود  ،پیدا
شــد .نقی کریمیان رئیس هیئت نجات غریق
مازنــدران در گفــت و گو با ایرنــا دلیل این
حادثه را نابلدی در شــنا بیان کــرد و افزود :
جســد این جوان بابلسری برای کالبد شکافی
و مراحل قانونی در اختیار پزشکی قانونی قرار

می گیرد .به گفته وی  ،با شــروع طرح دریا از
اول خردادماه سال جاری تاکنون چهار نفر در
ســاحل خزر در این استان غرق شدند .حمید
جهانیان از والیبالیست های جوان و مستعد تیم
توپکا بابلسر ( شــمال) در رقابت های والیبال
لیگ دســته اول باشگاههای کشور بود که روز
یکشنبه به اتفاق دو دوست دیگرش با قایق به
دل دریای خزر زدند.

ارقام از  1تا  9را طوری در خانههای سفید قرار دهید
كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهای كوچك  3در  3یكبار دیده شود.
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شماره2302 :

 ،206این پرونده در پایگاه چهارم پلیس آگاهی
تهران بزرگ در حال بررســی است .وی در پی
دستگیری ســارقان حرفهای باتری خودروهای
پراید و پژو  ،۲۰۶پنج نکته را به رانندگان توصیه
کرد که این نکات به شرح زیر است:
 -١از قفــل برای درب موتور و کامپیوتر خودرو
استفاده شود.
-٢در مراکــز خریــد و شــلوغ ،خــودرو در
پارکینگهای معتبر پارک شود.
 -٣از سیســتم ایمنی دزدگیــر و قفل فرمان
استفاده شود.
 -٤رانندگان در صورت امکان خودرو خود را در
مکانی پارک کنند که دارای دوربین مداربسته و
از روشنی الزم برخوردار باشد.
 -٥در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک
سریعا موضوع به پلیس  ١١٠اطالع داده شود.

شدند.ســرهنگ ســلیمانی گفــت  :متهمان
دســتگیر شــده در بازجوییهای ماموران به
جــرم خود مبنی بر  50فقره ســرقت به عنف
طال و جواهرات در شهرهای نظرآباد  ،فردیس ،
هشتگرد و آبیک اعتراف کردند.فرمانده انتظامی
شهرستان نظرآباد ادامه داد :با توجه به احتمال
سرقتهای متعدد از سوی این دو متهم ،دادیار
شعبه ســوم دادگستری شهرســتان نظرآباد،
دستور چاپ تصاویر بدون پوشش متهمان را در
رسانههای جمعی صادر کرده است ،بنابراین از
شهروندانی که به این شیوه و یا توسط این افراد
مورد سرقت قرار گرفته اند درخواست می شود
تا جهت پیگیری شــکایت خود به اداره مبارزه
با سرقت پلیس آگاهی شهرستان نظرآباد واقع
در میدان صنعت مراجعه و یا با شــماره تلفن
 02645357441تماس حاصل کنند.

دستگیریکارمندمتهمبه
اختالس میلیاردی در قزوین

ســرهنگ آرش مرادی از اختالس میلیاردی
یکی از کارکنان ادارات دولتی و دستگیری وی
در قزوین خبر داد .به گزارش برنا ؛ رئیس پلیس
آگاهی استان قزوین اظهار کرد :در پی وصول
دستور قضایی مبنی بر وقوع اختالس در یکی
از ارگانهای دولتی ،با توجه به اهمیت موضوع
ســریعا در دســتور کار اداره مبارزه با جرائم
اقتصادی پلیس آگاهی قزوین قرار گرفت .وی
ادامه داد :مشــخص شــد متهم به اختالس
دارای گردش های مالی غیر متعارف بوده و با
هماهنگی مقام قضایی از محل کار و اقدامات
اداری وی بازدید و محرز شد تعدادی از پرونده ها
فاقــد فیش واریــزی به حســاب خزانه بوده
که با اســتخراج و جمع بندی پروندهها مبلغ
تقریبی دو میلیارد و ۴۱۸میلیون و ۹۲۰هزار
ریال کسری موجودی به دست آمد.سرهنگ
مرادی افزود :پس از مشــخص شدن احتمال
اختالس ،متهــم به پلیس آگاهی احضار و در
بازجویی کارآگاهان و مواجه شدن با ادله متقن،
به بزه انتســابی اعتراف کــرد .وی ادامه داد:
با هماهنگی ســازمان مربوطــه طی چندین
مرحله جمعــا مبلغ دو میلیارد و ۱۳۶میلیون
و ۶۹۹هــزار ریال از متهم اخذ و به حســاب
خزانه واریز شد و مابقی مبالغ اختالس در حال
حسابرسی دقیق تر بوده تا نسبت به بازگشت
آن به حساب خزانه اقدام شود.
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گیر  -پــرده در  -از دختران حضرت
شــعیب (ع)  - 5افزون شدن  -ظن
 جبرا  ،به زور  - 6گوســفند در لفظکودکان!  -جنس مدال قهرمانی  -پسر
سوم چنگیز خان - 7نیکوکار  -جلودار
لشکر  -رودی طویل در سیبری روسیه
 - 8پول آسیایی  -از ته دل  -قانونگذار
حرفدومانگلیسی- 9سپهر-زادگاهامیر کبیر و قائم مقام  -لوس  - 10اتاق
کوچک  -چاهــی در جهنم  -گیاهی
درختچه ای که از برگ های آن کوکایین
استخراجمیشود- 11مملکت-دریایی
 با پیچ و تاب راه رفتــن  - 12دارویبیهوشی  -خوب  -پاسخ منفی  -عدل
-13سازموالنا-میلهآهنیجابجاکننده
اجسام سنگین  -شاعر نیشابوری -
عالمتمفعولی- 14رودیدرلهستان-
مسئولآبدارخانه-15کشوریدرآفریقا
بامرکزلوآندا-واجب-بخشیازتریلی
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نکته

پیام آموزشی پلیس
برای اصناف

سرهنگ مجید عسکری *

 -1متصدیــان واحدهای صنفــی به جهت
پیشگیری از هرگونه سرقت مغازه الزم است از
دوربین مداربسته بعنوان یک عامل پیشگیرانه
و کشف جرم استفاده نمایند.
 -2از قــرار دادن هرگونه اجناس و اشــیای
قیمتی بعنــوان دکوری در مقابــل مغازهها
خــودداری و در صورت امکان از ماکت نمونه
استفاده کنند.
 -3در صورت گذاشتن اجناس قیمتی بیرون
از مغازهها ،با توجه به اینکه سارقین به شیوه و
شگردهای مختلف از جمله حواسپرانی اقدام
به ســرقت مینمایند ،الزم است یک نفر در
بیرون مغازه به هنگام کثرت حضور مشتریان
مواظبت کند.
 -4ضروری است متصدیان واحدهای صنفی با
توجهبهشرایطووضعیتجغرافیاییمحلکسب،
از کرکره و قفل های مناسب استفاده کنند.
* کارشناس ارشد انتظامی پلیس پیشگیری پایتخت

آب آلوده  ۱۳نفر را
در باقرشهر مسموم کرد

ســخنگوی ســازمان اورژانس کشور گفت:
مصــرف چای بــا آب آلوده  ۱۳نفــر را در
باقر شــهر دچار مســمومیت کرد.مجتبی
خالدی در گفت وگــو با میزان گفت :صبح
روز گذشته گزارشــی مبنی بر مسمومیت
تعدادی از شهروندان در یک کارگاه صنعتی
به مرکز  ۱۱۵اورژانس ارســال شــد .وی با
اشــاره به اینکه بالفاصله پس از این تماس
تکنســینهای اورژانس برای انجام اقدامات
درمانی به محل حادثه اعزام شدند افزود :بعد
از بررسیهای اولیه مشخص شد هشت مرد
و پنج خانم با متوسط سنی  ۱۷تا  ۳۶سال
بر اثر مصرف چای تهیه شــده از آب آلوده
دچار مسمومیت شدند که  ۱۱نفر آنها به
بیمارستانهای لقمان و بهارلو منتقل شدند.
خالدی گفت :مســمومان بعــد از تعویض
دســتگاه تصفیه آب و استفاده نکردن از آن
دچار این حادثه شــده بودند .حال عمومی
مسمومان حادثه رضایت بخش اعالم شده
و به زودی از بیمارستان مرخص میشوند.

