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دستگیری مرد زنانه پوش با  ۲۰۰فقره سرقت
در نهایت یک خودرو را به همدستانش نشان داد .ماموران
به محض رویت این موضوع ،برای دستگیری این افراد وارد
عمل شدند و به همین دلیل تعقیب و گریز میان سارق زن
و ماموران آغاز شد .سه مرد دیگر نیز سوار بر خودروی پراید
از محل متواری شدند .تعقیب و گریز ماموران با سارق زن
ادامه داشــت و او با قدرت بدنی باالیی به فرار ادامه میداد
تا اینکه سرانجام از ســوی ماموران دستگیر و آنجا بود که
مشخص شد ،او زن نیســت و تنها لباس زنانه به تن کرده
اســت.متهم زنانه پوش به کالنتری منتقل شــد و در آنجا
تحت بازجویی قرار گرفت .او که  ۳۲ســال سن داشت در
اعترافاتش به ماموران گفت :با پوشش زنانه سعی در اغفال
شــهروندان و ماموران پلیس داشتم .او همچنین به ۲۰۰
فقره ســرقت لوازم خودرو طی دوماه گذشته اعتراف کرد
و گفت که این ســرقتها را با همدســتی سه فرد متواری
انجام داده است .به گفته سارق دستگیر شده ،او در جریان
سرقتها وظیفه داشته با پوشــش زنانه خودروهای دارای
ایمنی کمتر یا با شیشه و در باز را شناسایی کند و با نشان
کردن خودرو ،همدســتانش برای سرقت اجناس داخل آن
وارد عمل شوند .مرکز اطالع رسانی پلیس پیشگیری تهران
بزرگ با تایید این خبر اعالم کرد که این ســارقان دستکم

مردی که با پوشــش زنانه اقدام به سرقت از دستکم ۲۰۰
دســتگاه خودرو کرده بود ،دستگیر شد.به گزارش ایسنا ،از
مدتی قبل و درپی اعالم ســرقتهای متعدد لوازم خودرو
در محلــه مهرآباد جنوبــی ،تیمی از مامــوران کالنتری
مهرآباد رســیدگی بــه موضوع را در دســتورکار خود قرار
داده و در نخستین گام اقدام به انجام تحقیقات میدانی در
محدودههای وقوع سرقت کردند.
نتایج تحقیقات پلیسی انجام شده حاکی از آن بود که چهار
سرنشین یک دستگاه خودروی سواری شامل سه مرد و یک
زن به محلهای ســرقت مراجعه کرده و ابتدا سارق زن از
خودرو پیاده و با نشان دادن خودرویی ،سایر همدستان وی
لوازم داخل آن را سرقت کرده و به سرعت از محل متواری
شدهاند .در همین راستا نیز تعداد گشتیهای پلیس در این
محدوده افزایش یافت.
تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه چنــد روز پیش ماموران
خودرو ســارقان را شناســایی کرده و آن را تحت مراقبت
نامحسوس قرار دادند .در جریان آن مشاهده کردند که سه
مــرد و یک زن داخل خودرو بوده و زنی که چادر به ســر
داشــت و تمام صورت خود را پوشــانده بود ،پس از پیاده
شدن از خودرو شروع به پرسه زنی در میان خودروها کرد و

کشف  ۲۵۰هزار لیتر روغن خودرو از انباری در تهران
قرار گرفت.
این مقام انتظامی تصریح کرد :با هماهنگیهای قضائی
تیمی از ماموران کالنتری  ۱۳۲نبرد پنجم مرداد ماه
به نشــانی اعالمی اعزام و موفق شــدند در بازرســی
از داخــل انباری  ۲۵۰هزار لیتــر روغن خودرو ۲۰ ،
هزار لیتر ضدیخ خــودرو و  ۲۰هزار عدد فیلتر روغن
خودرو احتکار شــده کشــف کنند .براساس گزارش
ســایت پلیس ،ســرکالنتر ششــم پلیس پیشگیری
تهران در پایان با اشــاره به اینکه کارشناســان ارزش
ریالی کاالهای کشف شده را  ۵۰میلیارد ریال برآورد
کردهانــد ،خاطرنشــان کرد :در ایــن رابطه دو متهم
دســتگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع
قضائی قرار گرفتند.

سرکالنتر ششم پلیس پیشگیری تهران از کشف ۲۵۰
هزار لیتر روغن خودرو  ۲۰ ،هزار لیتر ضدیخ خودرو و
 ۲۰هــزار عدد فیلتر روغن خودرو از انباری در جنوب
تهران به ارزش  ۵۰میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ «محمد جلینی» در تشریح
جزئیــات این خبر گفت :با دریافــت خبری مبنی بر
دپو ضدیخ ،روغن موتــور و فیلتر روغن در انباری در
حوالی اتابک ،شناســایی آن به صورت ویژه در دستور
کار ماموران کالنتری  ۱۳۲نبرد قرار گرفت .سرکالنتر
ششم پلیس پیشگیری تهران اظهار داشت :تحقیقات
اولیه نشان از صحت خبر داشت و در ادامه تحقیقات
پلیسی ،هویت مالک انباری و همدستش شناسایی و
نتیجه تحقیقات انجام شــده در اختیار مرجع قضائی

جزئیات جدیدی از درگیری مســلحانه بین  6پســر جوان
در ســعادت آباد توســط پلیس فاش شد.جانشین فرمانده
انتظامی تهران بزرگ ،جزئیات درگیری مســلحانه اراذل و
اوباش در سعادت آباد تهران را تشریح کرد.به گزارش رکنا،
سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ
در خصوص جزئیات درگیری و تیراندازی اراذل و اوباش در
محله سعادت آباد تهران اظهار داشت  :در ساعت  ۱۸مورخه
 ۷مرداد خبری مبنی بر درگیری مسلحانه در سعادت آباد
به مأموران پلیس تهران واصل شد.جانشین فرمانده انتظامی
تهران بــزرگ تصریح کرد :با حضور مأمــوران در محل و
بررسی اولیه مشخص شــد دو گروه از اراذل و اوباش با دو
دســتگاه خودروی سوناتا و جک مشــکی با سالح گرم در

شبی  ۱۰الی  ۱۵فقره سرقت مرتکب شدهاند.
همچنین برای ســارق زن نما پرونده ای تشــکیل شد و

او برای ادامه روند رســیدگی به جرم روانه دادســرا شــد.
تحقیقات برای دستگیری سه متهم فراری نیز ادامه دارد.

کشف چمدانهای تریاک در مترو تهران
رئیس پلیس مترو تهران از کشف چمدانهای تریاک
در ایســتگاه پایانه جنوب خبر داد.به گزارش باشــگاه
خبرنگاران جوان ،ســرهنگ سعید عطاء اللهی رئیس
پلیــس مترو تهران از کشــف چمدانهای تریاک در
ایســتگاه پایانه جنوب خبر داد و گفت :در روز هفتم
مرداد ماه  ۲مرد جوان حدودا ً  ۳۲ساله در حالی که دو
چمدان دستی چرخدار را حمل میکردند ،به ایستگاه
مترو پایانه جنوب وارد شــدند کــه در ادامه مأموران
انتظامی مســتقر در مترو به رفتــار این دو مرد جوان
مظنون شدند.
رئیس پلیس مترو تهران توضیح داد :ماموران انتظامی
هر دو مظنــون را تحت مراقبتهای خود قرار دادند و
این افراد که سعی میکردند بر محیط اطرافشان مسلط

حاضر در درگیری اخیر دارای سوابق کیفری بوده اند و در
سالهای گذشته نیز با همدیگر دعوا داشته و در تاریخ فوق
نیز در منطقه مذکور قرار دعوا گذاشــته بودند.ماموران در
گام بعدی تحقیقات اطالع پیدا کردند که خشایار  34ساله
که در خودروی جک مشــکی رنگ حضور داشته نیز هدف
گلوله قرار گرفته و در یک بیمارستان دیگر تحت درمان قرار
دارد که ماموران به سرعت به محل اعزام شده و خشایار را
شناسایی کردند.
ماموران در تحقیقات میدانی و اطالعاتی پی بردند سهراب و
خشایار از افراد شرور و سابقه دار هستند که بارها به خاطر
درگیری روانه زندان شدهاند .ماموران کالنتری  134شهرک
غرب در ادامه تحقیقات متوجه شدند که سهراب و خشایار
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باشــند ،دستگیر شدند و برای بررسی موضوع به دفتر
پلیس هدایت کردند
.این مقام انتظامــی با بیان اینکه متهمان در بازجوئی
اولیه به سواالت پلیس پاسخ درستی نمیدادند ،افزود:
چمدان متهمان بازرسی و در یکی از چمدانها حدود
 ۳کیلو و  ۲۸۰گــرم و در دیگری  ۵کیلو و  ۷۸۰گرم
تریاک کشف شد.وی با اشاره به بازداشت هر دو متهم،
خاطرنشــان کرد :متهمان در اظهاراتی گفتند که هر
دو همشهری و از استانهای جنوبی کشور هستند که
با تهیه مواد مخدر به تهران ســفر و قصد فروش آنان
را داشــتند.به گفته عطاءاللهی هر دو متهم در اختیار
پلیس پیشگیری برای تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل
قانونی قرار گرفتند.

افقی:

عمودی:
 -1نویسنده کتاب معروف تاریخ تمدن -از نامهای پیامبر
به معنی ستوده شده
 -2ذائقه ،سلیقه -اندیشمند نابینای مصری که به مقامات
باالی علمی و کشوری دست یافت و از بانیان روشنفکری
این کشور بود
 -3جزیرهای متعلق به فرانسه در دریای مدیترانه -درون-
ترکیــدن ،انجام واکنش شــیمیایی به شــدت انرژیزا و
ناگهانی
 -4ســمت و جهت -از ورزشــهای گروهی -نام ایستگاه
فضایی بینالمللی که هم اکنون در حال ساخت است
 -5از نامهــای خدا -کودکان پدر از دســت داده -حداقل
حقوق قانونی مستخدمین دولتی
 -6جوانمردی -یکی از دو قســمت اصلی تخم پرندگان-
پادشــاه انگلســتان در ســال  836م که موفق شد تمام
ملتهای بریتانیا را باهم متحدسازد
 -7خط نوشتاری اروپای غربی -اول مظلوم تاریخ -عالمت
جمع
 -8طویلترین رودخانه جنوب شرق آسیا -نام پدر ضحاک
 -9نت چهارم -سقف خانه -سالمت و تندرستی
 -10مخــارج -آنچه باعث ایجاد ارتباط شــود -عرق گل
سرخ
 -11زن ادیب و عارف اسپانیایی متولد  1515م که بیش

از دوســتان قدیمی هســتند و روز  6مرداد ماه سهراب به
جشن تولد خشایار در منطقه فشم میرود اما سهراب وقتی
وارد جشن تولد در منطقه فشم میشود دختر مورد عالقه
اش را با خشایار مشــاهده میکند و همین باعث درگیری
بین آنها میشود.سهراب پس از این ماجرا برای انتقام گیری
از خشــایار در منطقه سعادت آباد قرار دعوا میگذارد و هر
دو وقتــی در صحنه حضور پیدا میکنند با اســلحه کلت
کمری به سمت یکدیگر تیراندزی میکنند که در تیراندازی
سعادت آباد هر دو مصدوم میشوند و به بیمارستان منتقل
میشوند.بنابر این گزارش ،شنیدهها حاکی از آن دست که
دختر جوان در این درگیری هدف ضربه قمه ســهراب قرار
گرفته است.

هشدار پلیس به فعالیت سینماها در روزهای اوج کرونا

 -1روغن براق کننده چرم -کتابی است
از استاد شهید مرتضی مطهری
 -2جامعــه کوچک انســانی بــا حرفه
کشــاورزی -از شــاعران قرن  5ه ق که
فردوســی هنگام فرار از دســت سلطان
محمود شش ماه مهمان او بود
 -3حــس کردن با دســت -به حیواناتی
که قبایل نخســتین بشــری بــه عنوان
ســمبل قبیله انتخاب و به پرســتش آن
میپرداختند میگویند -آخرین پادشــاه
ایران باستان
 -4ســدی در کشور -کشور پاپ نشین-
عنوان امپراطوران روم
 -5مجبور -از شهرهای استان مازندران-
پیمان اقتصادی جنوب غرب آسیا
 -6مردان -از مراحــل چاپ بعد از تهیه
فیلم -مورد استفاده قرار دادن
 -7میوه بوتهای -میمــون عظیمالجثه-
تکیه
 -8میگوینــد اینگونه آبی مراد اســت-
گنج دوم خســرو پرویز کــه هدیه باد به
او بود
 -9قعر و پایین -تهمت و افترا -نکوتر
 -10اکنون -از آالت قدیمی موســیقی-
نیروی فشرده کننده
 -11کالنســال -ســفره ،طعام -نیکو و
صحیح خواندن قرآن
 -12بندری در فلسطین -ظرف تقطیر گل سرخ -مادر بختیاری
 -13گودال دارای آب بد بو و گندیده -دریایی بین مالزی و فیلیپین -گونه،
نوع
 -14عصاره -برش کنگرهای کنار پارچه
 -15بازداشتگاه بزهکاران کودک -بس

روزانه رکوردهای جدیدی از کرونا به ثبت میرسد و در آخرین گزارشها تهران
هم به وضعیت قرمز رسیده است ،اما دراین میان دیگر خبری از محدودیتهایی
که در ابتدای ســال گفته شده بود ،نیست ،حتی محدودیتهایی که در سخنان
اخیر مســئوالن هم اعالم شده بود ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است ،یکی از
این محدودیتها پیرامون فعالیت ســینماها بود ،موضوعی که معاون نظارت بر
اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ نسبت به آن هشدار داده است.
سرهنگ نادر مرادی در گفت وگو با ایسنا ،درباره فعالیت سینماها در روزهای اوج
کرونا گفت :برابر دستورالعمل صادره یکسری از مشاغل و صنوف پرریسک اجازه
فعالیت در دوران شیوع کرونا را ندارند که سینماها نیز یکی از آنها هستند و نباید
فعالیت کنند.وی درباره بلیت فروشی برخی از سینماها نیز اظهارکرد :ما نامه ای
هم به بخش مربوطه در وزارت ارشاد فرستادهایم و نسبت به این موضوع هشدار و
تذکر داده ایم .امیدوارم وزارت ارشاد نسبت به این موضوع ورود کند.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس با
هرگونه موارد تخلف و بی توجهی اماکن عمومی به مصوبات ســتادملی مقابله با
کرونا برخورد خواهد کرد ،گفت :هشدار پلیس به مسئوالن واحدهای صنفی پر
ریســک و امکان عمومی این است که حتما مصوبات ستادملی مقابله با کرونا را
رعایت کنند ،در غیر اینصورت با موارد تخلف برخورد خواهد شد .در این مورد نیز
امیدواریم که وزارت ارشاد اقدامات مربوطه را انجام دهد.

کشف داروهای الغری و ضد ریزش مو تقلبی
در تهران

از سی صومعه در فلسطین بنا کرد -گریخته و فرار کرده -زمیندار ترک
 -12پاکتر -نماز صبح -پستی در فوتبال
 -13زمین مملو از شن و ریگ -مرکز لهستان -خانه ،منزل
 -14سرمایهدار بزرگ آمریکایی و بانی شرکت نفتی استاندارداویل -نخست
وزیر بریتانیا در زمان بحران کانال سوئز
 -15اتومبیل -مسئول امور دفتری یک اداره
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اخبار کوتاه

تصادف مرگبار با کارگران شهرداری درپل سیدخندان
رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تصادف مرگبار
سواری ال ۹۰با کارگران شهرداری در پل سیدخندان خبر داد.سرهنگ احسان
مومنی در گفتوگو با ایســنا ،دراین باره گفت :حوالی ساعت  ۱۰:۴۵صبح دیروز،
یک دستگاه سواری ال ۹۰در حال حرکت در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید
سلیمانی بود که روی پل سید خندان با سه تن از کارگران شهرداری که مشغول
نظافت معبر بودند برخورد کرد .وی با اشاره به حضور عوامل پلیس و امدادگران
در محل گفت :متاسفانه به تایید امدادگران حاضر در محل یک نفر از کارگران در
دم جان خود را از دست داد .دو کارگر دیگر نیز که دچار مصدومیت شده بودند ،از
سوی عوامل اورژانس به مراکز در مانی منتقل شدند.مومنی با بیان اینکه ماموران
راهور با مدیریت و روانسازی ترافیک عملیات امدادرسانی را تسهیل کردند ،درباره
علت وقوع این حادثه نیز گفت :علت قطعی وقوع حادثه از ســوی عوامل پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در حال بررسی است.

واژگونی اتوبوس تهران-میانه با  ۴۰سرنشین در البرز

درگیری مسلحانه بین شش پسر جوان در سعادتآباد
محدوده فوق درگیر شده و اقدام به تیراندازی کردند.
وی گفت :در پی درگیری مســلحانه اراذل و اوباش دو نفر
مصدوم شــدند که اراذل یکــی را با خود برده و دیگری در
بیمارســتان تحت درمان است.جانشــین فرمانده انتظامی
تهران بزرگ با بیان ایــن مطلب که پلیس اجازه نمیدهد
که اراذل و اوباش امنیت و آرامش مردم را به خطر بیندازند
از شناســایی تمامی عوامل دخیل در درگیری مسلحانه در
سعادت آباد خبر داد .ســردار هداوند اعالم کرد :هر  6فرد
دخیل در درگیری ســعادت آباد شناسایی شده اند تاکنون
سه نفر از عاملین اصلی این درگیری دستگیر شد ه و تالش
برای دســتگیری  ۳نفر دیگر ادامه دارد.جانشــین فرمانده
انتظامی تهران بــزرگ اعالم کرد :متاســفانه تمام نفرات
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رئیس کالنتری  ۱۷۹خلیج فارس از کشــف  ۷هــزار دارو و قرصهای الغری و
محلولهای ضد ریزش مو تقلبی در تهران ،خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،سرهنگ حبیب آقائی رئیس کالنتری  ۱۷۹خلیج فارس با اشاره به کشف
 ۷هزار دارو ،قرصهای الغری و محلولهای ضد ریزش مو تقلبی در تهران ،اظهار
کرد :ماموران کالنتری خلیج فارس گزارشی مبنی بر اینکه فردی در شبکههای
اجتماعی محلولهای ضد ریزش مو و قرصهای الغری تقلبی تبلیغ و با استفاده
از یک دســتگاه خودروی شاسی بلند آن را بین مشتریانش توزیع میکند ،به ما
اعالم کردند .رئیس کالنتری  ۱۷۹خلیج فارس با بیان اینکه هویت مالک خودرو
و متعاقب آن مخفیگاه وی در حوالی شــهرک قدس شناســایی شد ،گفت :در
تحقیقات پلیسی مشخص شد که مالک خودرو با همکاری همدستش پارکینگ
منزل مســکونی اش را تبدیل به کارگاه تولیدی محلولهای ضد ریزش مو کرده
اســت و مقدار فراوانی دارو و قرصهای الغری تاریخ گذشته از بازار جمع آوری
و پس از اصالح تاریخ آن و بروز رســانی داروها به عنوان دارو و قرصهای سالم
در بین مشتریانش توزیع میکند .وی با بیان اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده
در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت و دســتور دســتگیری متهمان و بازرسی از
مخفیگاه آنان اخذ شــد ،گفت :روز گذشته تیمی از ماموران کالنتری به نشانی
اعالمی اعزام و موفق شدند عالوه بر دستگیری هر دو متهم در بررسیهای بیشتر
 ۷هزار داروهای و قرصهای الغری و ضد ریزش مو تقلبی را کشف کنند.این مقام
انتظامی خاطرنشان کرد :ارزش ریالی اموال کشف شده توسط کارشناسان مبلغ
 ۲۰میلیارد ریال برآورده شده است و هر دو متهم پس از اعتراف به جرم ارتکابی
برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

دستگیری فیشینگکار نوجوان در نقده
ت ۹۷۳
فرمانده انتظامی نقده از دســتگیری یک نوجوان فیشینگ کار با برداش 
میلیون ریال از حســابهای بانکی در این شهرســتان خبر داد.به گزارش رکنا،
ســرهنگ کیومرث پاکدل بیان کرد :در پی شکایت چندین نفر از شهروندان و
تشکیل پرونده مبنی بر برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی ،رسیدگی به
موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا نقده قرار گرفت.وی بابیان اینکه متهم
نوجوان ۱۵ســاله ای بود که اطالعات کارت افراد را سرقت کرده و از این طریق
اقدام به برداشت خرید و انتقال میکرد ،افزود :نیروهای انتظامی با انجام اقدامات
تخصصی ،فنی و استعالمات صورت گرفته موفق به شناسایی و دستگیری متهم
توسط کارشناسان پلیس فتای این شهرستان شدند.سرهنگ پاکدل با اشاره به
اینکه مجموع ارزش ریالی شکایتهای واصله  ۹۷۳میلیون ریال است ،تشریح کرد:
متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی ،تحویل مراجع قضائی شد.

رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشــکی البرز از وقوع یک تصادف زنجیرهای
در آزادراه کرج-قزویــن خبر داد.مهرداد بابایــی اظهار کرد :بامداد ۱۰مرداد ماه
طــی تماس با اورژانس  ،۱۱۵تصادف زنجیرهای یک تریلر ،یک اتوبوس و ســه
دستگاه خودرو سواری در الین شمالی اتوبان کرج-قزوین ،نرسیده به پل نظرآباد
و واژگونی اتوبوســی که با اعالم اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای با ۴۰
سرنشین از تهران به مقصد میانه در حرکت بود اعالم شد .به گزارش ایسنا ،وی
ادامه داد :بالفاصله یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس و شــش دستگاه آمبوالنس
اورژانس البرز به محل حادثه اعزام شــدند.بابایی توضیح داد :در این حادثه در
مجموع ۳۱ ،نفر ( ۲۰آقا و  ۱۱خانم) از خدمات اورژانس البرز بهره مند شدند که
 ۱۷نفر از مصدومین به بیمارستانهای امام حسن (ع) ( ۸نفر) ،بیمارستان امام
جعفر صادق (ع) ( ۵نفر) ،بیمارستان ولیعصر آبیک ( ۳نفر) و کلینیک هشتگرد
( ۱نفر) منتقل شده و  ۱۴نفر از آنها در صحنه حادثه از خدمات درمان سرپایی
تکنســینهای اورژانس استان برخوردار شدند.این مسئول توضیح داد :متاسفانه
حادثه فوق دو نفر فوتی (آقا) نیز داشــت که یــک نفر در دم و نفر دوم به علت
شدت جراحات وارده در بیمارستان امام حسن(ع) جان باخت.

کشف یک تن و  ۱۰۵کیلوگرم انواع موادمخدر
در مرز میرجاوه

فرمانــده مرزبانی ناجا از کشــف یک تــن و  ۱۰۵کیلوگرم انــواع موادمخدر از
قاچاقچیان مواد افیونی در مرز میر جاوه خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان ،ســردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا اظهار کرد :در راســتای
تشدید مبارزه با موادمخدر و سوداگران مرگ ،مرزداران هنگ مرزی میرجاوه با
انجام اقدامات گسترده اطالعاتی و به کارگیری تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی،
از قصد قاچاقچیــان موادمخدر برای انتقال محموله از مــرز میرجاوه به داخل
کشور آگاه و بالفاصله با آمادگی و تجهیزات کامل ،به تشدید پوشش نوار مرزی
پرداختند.وی افزود :مرزداران ،با هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطالعاتی مرزبانی
استان سیستان و بلوچستان به اجرای هدفمند کمین پرداختند و با اجرای طرح
مهار و کنترل و پایش منطقه ،قاچاقچیان را مشاهده و بالفاصله فرمان ایست را
صادر کردند.ســردار گودرزی تصریح کرد :مرزداران با رعایت قانون به کارگیری
سالح اقدام به تیراندازی هدفمند به سمت قاچاقچیان کردند که با توجه به حجم
آتش و اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب ماموران ،سوداگران مرگ عرصه
را به خود تنگ دیده و در رســیدن به اهداف شــوم خود ناکام ماندند و با برجا
گذاشتن محموله موادمخدر از محل گریختند.فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه
دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار قرار دارد ،گفت :مرزداران موفق شدند
در این عملیات ،یک تن و  ۱۰۵کیلوگرم انواع موادمخدر شــامل  ۷۹۶کیلوگرم
تریاک ۱۷۳ ،کیلوگرم شیشــه ۱۳۱ ،کیلوگرم حشــیش و  ۵کیلوگرم مرفین را
کشف کنند.سردار گودرزی در پایان از همکاری سایر نهادهای اطالعاتی ،امنیتی
و تالش مرزداران عزیز تقدیر و خاطر نشــان کرد :قاچاقچیان شناســایی شده و
دستگیری آنان در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

كشف  ۳۰۰جاروی شارژی قاچاق در جنوب تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از كشــف  ۳۰۰جاروی شــارژی قاچاق به
ارزش  ۷ميليــارد ريال در جنوب تهران خبر داد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جوان ،ســرهنگ علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از
کشف  ۳۰۰جاروی شارژی قاچاق به ارزش  ۷میلیارد ریال در جنوب تهران خبر
داد.ســرهنگ ولی پور گودرزی اظهار کرد :در پی دریافت خبری مبنی بر دپوی
مقادیری لوازم خانگی در انباری واقع در جنوب تهران ،بررسی موضوع در دستور
کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران قرار گرفت.وی با اشــاره به شناسایی
محــل و هویت مالک انباری ،افزود :با هماهنگیهای قضایی در بازرســی از این
انباری  ۳۰۰جاروی شــارژی قاچاق که فاقد مدارک گمرکی الزم بودند ،کشف
شد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اینکه با دستور قضایی اموال
کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران شد ،تصریح
کرد :ارزش ریالی کاالی مکشــوفه بنا به نظر کارشناسان بیش از  ۷میلیارد ریال
برآورد شــده است.وی افزود :در این رابطه یک متهم دستگیر شد که برای سیر
مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

کشف  ۳۸۸تن انواع مواد مخدر
در  ۴ماهه نخست سال

جانشــین فرمانده ناجا از کشــف بیش از  ۳۸۸تن انواع مواد مخدر در  ۴ماهه
نخست امسال خبر داد.به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سردار قاسم
رضایی در جمع خبرنگاران استان اصفهان ،اظهار داشت :نیروی انتظامی خود را
از مردم میداند و تأمین آرامش و آسایش آنها را بر خود تکلیف میداند که این
مهم از اهداف جدی نیروی انتظامی است.وی با اشاره به اینکه معیشت مردم از
دغدغههای نیروی انتظامی است ،گفت :مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سال
 ۹۹را سال جهش تولید نامگذاری کردهاند که از همان ابتدای سال قرارگاه مقابله
با قاچاق در ناجا راه اندازی شد .این مقام عالی انتظامی بیان داشت :همچنین با
موافقت ستاد کل نیروهای مسلح ،پلیس جدیدی به نام پلیس امنیت اقتصادی
راهاندازی شد که وظیفه آن مقابله با احتکار و قاچاق است.سردار رضایی تاکید
کرد :امروز در زمینه قاچاق موضوعات مختلفی را شاهد هستیم همچون قاچاق
ســوخت ،کاالهای مصرفی و اساسی مورد نیاز مردم که نیروی انتظامی در این
زمینه با تمام توان وارد عمل شده است .وی با اشاره به اینکه مقابله با داروهای
غیرمجاز و کاالهای ضد فرهنگی به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفته
اســت ،تصریح کرد :با مجوزی که از طریق دولت و ردههای مختلف اخذ شده،
پلیســی در گمرکات ایجاد شده ،همچنین در اســتانهای مرزی قرارگاههایی
تشکیل شده که با قاچاق کاال به شدت برخورد میشود و همه این عوامل باعث
شده توفیقات خوبی به دست بیاوریم .جانشــین فرمانده ناجا ادامه داد :استان
اصفهان در زمینه مقابله با قاچاق کاال توفیقات خوبی به دســت آورده که در ۴
ماهه نخســت امسال ۵۷ ،درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش کشف
داشته است.سردار رضایی اضافه کرد :محتکران اقالم بهداشتی و مواد ضدعفونی
کننده بدانند با برخورد قاطع پلیس رو به رو میشوند و نیروی انتظامی بخشی از
توان خود را برای مقابله با احتکار اقالم بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی
به کار گرفته اســت.این مقام عالی انتظامی تصریح کرد :در موضوع قاچاق مواد
مخدر که از دغدغههای مردم است ،پلیس کشفیات خوبی داشته به طوری که
طی  ۴ماهه اول امســال بیش از  ۳۸۸تن انواع مواد مخدر کشف شده که بیش
از  ۴۴درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است ،البته عمده
کشــفیات مواد مخدر در مرزهای شرقی و حاشیه این مرزها است که بخشی از
آن نیز برای خروج از کشور بوده است.جانشین فرمانده ناجا در پایان بیان داشت:
جمهوری اسالمی ایران در خط مقدم مقابله با مواد مخدر است و برای کشور ما
سالمت جوانان غربی و ایرانی تفاوت ندارد و در این مسیر مصمم هستیم وظیفه
ذاتی و اسالمی خود را انجام میدهیم.
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