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مسافرکش شیطانصفت تهران دستگیر شد

رئیس پلیــس آگاهی تهران بزرگ از دســتگیری راننده
مسافر کش شیطان صفت خبر داد و گفت :متهم به بهانه
مسافر کشــی ،مســافرین خانم را مورد آزار و اذیت قرار
میداد.ســردار «علیرضا لطفی»در توضیح این خبر بیان
داشــت :چند روز قبل زن جوانی به یکی از کالنتریهای
پایتخــت مراجعه کرد و از آزار و اذیــت راننده پژو ۴۰۵
شکایت کرد .او در تحقیقات گفت :حدود ساعت  11شب،
در خیابانهاشمی ســوار بر خودروی پژو  ۴۰۵شدم تا به
خانه بروم.
در بیــن راه راننده تغییر مســیر داد و با ورود به خیابانی
خلــوت با تهدید قمــه مرا مورد آزار و اذیــت قرار داد.به
گــزارش رکنا ،وی افزود :با شــکایت زن جوان ،پرونده به
اداره شــانزدهم پلیس آگاهی پایتخت ارسال و کاراگاهان
مبارزه بــا جرایم جنایی وارد عمل شــدند .رئیس پلیس
آگاهی تهران ابراز داشــت :در نخستین گام کارآگاهان به
سراغ دوربینهای مداربسته محل حادثه رفته اما با توجه
به تاریکی هوا ،شــماره پالک بدســت نیامد .از سویی زن
جوان به چهره نگاری متهم فراری پرداخت.ســردار لطفی
ادامــه داد :در حالی که تحقیقات برای شناســایی راننده
پژو ادامه داشــت ،کاراگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی
پایتخت با شکایتی مشابه در محدوده کالنتری  ۱۱۱هفت

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس
فتای ناجا نســبت به هک یا سوءاســتفاده از حسابهای
کاربری شهروندان در فضای مجازی با اخذ کد تایید ورود و
یا عضویت هشدار داد.
ســرهنگ علیمحمد رجبی در گفتوگو با ایســنا در این
باره گفت :امروزه با گســترش فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی شاهد آن هستیم که بخشی از اطالعات شخصی
و ارتباطات شــهروندان نیز به این فضا منتقل شــده و از
طریق پیام رسانها و شبکههای اجتماعی منتقل یا ذخیره
میشود .وی ادامه داد :در همین راستا نیز افراد سودجو به
دنبال دسترسی به برخی از این اطالعات هستند تا از طریق
آن اقدام به اخاذی ،کالهبرداری یا دیگر سوءاســتفادههای
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دســتگیری
زوج قاچاقچی توزیع کننده تریاک در شــمال تهران خبر
داد.
ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند در گفتوگو با باشــگاه
خبرنــگاران جوان ،اظهار کرد :در پــی اقدامات اطالعاتی
و انتظامــی ماموران معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه با
موادمخدر مشخص شــد زوج جوانی اقدام به قاچاق مواد
افیونی از مرزهای شرقی کشور به شمال پایتخت میکنند.
سرکالنتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری متهمی
خبر داد که کمتر از یک دقیقه موتورســیکلتهای شهروندان
را در پارک جمشیدیه سرقت میکرد.سرهنگ محمد کالوسی
ســرکالنتر یکم پلیس پیشــگیری تهران بزرگ در گفتوگو
با باشــگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :در پی دریافت خبری
مبنی بر سرقت موتورسیکلتهای گرانقیمت شهروندان در پارک
جمشــیدیه پایتخت ،ماموران کالنتری  ۱۲۳نیاوران نسبت به
بررسی موضوع وارد عمل شدند.وی افزود :پس از انجام تحقیقات

چنار مواجه شــدند.این بار زن میانســالی بــا تهدید قمه
مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود .متهم بعد از سوار کردن
شــاکی دوم به جای انکــه او را در مقابل مترو پیاده کند،

بــه خیابانی خلوت در نزدیکی مترو بوده و نقشــه خود را
اجرا کرده بود.این مقام ارشــد انتظامی اظهار کرد :باتوجه
به شــیوه و شــگرد و محدوده ارتکاب جرم ،این احتمال

مراقب باشید با یک پیامک «هک» نشوید
احتمالی از کاربران کنند.رجبی با بیان اینکه یکی از راههای
ورود به حســاب کاربری شــهروندان در فضــای مجازی،
دسترســی از طریق کد تایید ورود یا عضویت است ،گفت:
معموال برای ورود به نرم افزار شبکههای اجتماعی عالوه بر
رمز به یک کد تایید که از طریق پیامک ارســال میشود،
نیاز اســت .افراد ســودجو نیز گاهی برای دریافت این کد
تایید با شماره موبایل کاربران تماس گرفته و اعالم میکنند
که از طرف فالن ســازمان یا مسابقه تماس گرفته و برای
راستی آزمایی به کدی که برایشان پیامک شده نیاز دارند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس
فتای ناجا ادامه داد :این افراد با شــگردها و روشهای نظیر
مهندســی اجتماعی کد تایید عضویت در اپلیکیشنهای
مختلف را از قربانی گرفته و وارد حســاب کاربری او شده و
از این طریق اقدام به اقدامات مجرمانه مختلف میکنند که
دریافت وجه به نام قربانی ،سواســتفاده از اطالعات موجود
در حافظه پیام رسان و  ...از جمله آنهاست.وی اضافه کرد:
همچنین در مواردی دیگر نیز افراد ســودجو با شناســایی
قربانیــان خود که عمدتا از میان افراد ســالخورده انتخاب

توزیع تریاک توسط زوج جوان در شمال تهران
وی افــزود :به دنبال این موضوع مامــوران با رصد دقیق
فعالیــت مجرمانه متهمان متوجه شــدند ،این زوج قصد
دارند مقادیر قابل توجهای تریاک را به وسیله یک دستگاه
خودرو سواری به منطقهای در شمال تهران منتقل کنند.
رئیــس پلیس مبارزه با موادمخــدر پایتخت تصریح کرد:

موضوع به مقام قضائی منعکس و دستور بازداشت مهمان
صادر شــد و در ادامه ماموران با هماهنگی پلیس مبارزه
با موادمخدر اســتان البرز در بزرگراههای شمال پایتخت
مستقر و پس از چندین ساعت پایش و گشت زنی هدفمند
در محورهای مواصالتی به تهران ،شــب گذشته خودروی

پارک جمشیدیه پاتوق سارق موتورسیکلتهای گران قیمت
تکمیلی مشــخص شد که متهم موتورسیکلت شهروندانی که
برای ســپری کردن اوقات فراغت خود به پارک جمشــیدیه
میآمدند ،را در فرصتی مناسب سرقت میکند.سرهنگ کالوسی
تصریح کرد :پس از رصد این منطقه توســط همکارانم ،متهم
پرونده حین سرقت موتورسیکلت پارک شده در حاشیه پارک

مذکور شناسایی و در یک اقدام ضربتی دستگیر شد.وی افزود:
متهم در اعترافات خود اعالم کرد که موتورســیکلتهای گران
قیمت را مورد هدف خود قرار داده و در یک فرصت مناســب
آنها را به ســرقت میبرده و پس از آن نیز اموال مسروقه را به
یک واسطه با قیمت  ۲الی  ۳میلیون تومان به فروش میرسانده
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مطرح شــد که هر  2شاکی ،از سوی یک نفر مورد آزار و
اذیت قرار گرفته اند.وی بیــان کرد :در ادامه و با بازبینی
دوربینهای مداربســته اطراف محــل حادثه ای که برای
دومین شــاکی رقم خورده بود ،تعدادی از شــماره پالک
خودروی پژو بدســت آمد .با کنار هم قرار دادند این اعداد
در کنار هم ،شــماره پالک خودرو شناسایی و بدنبال آن
صاحب خودرو که زن میانسالی بود شناسایی شد.
این مقام ارشــد پلیسی تصریح کرد :در ادامه این احتمال
مطرح شــد که خودرو پژو بدســت پســر یا یکی از اقوام
زن میانســال اســت .در ادامه بررسیها ،مشخص شد که
کاراگاهان درســت حدس زده بودنــد و خودرو در اختیار
پژمان پســر زن میانســال اســت.وی گفت :بدین ترتیب
خیابانهای اطراف محل ســکونت پژمان زیر نظر گرفته
شد و کارآگاهان موفق شدند پژمان را سوار بر خودرواش
شناســایی و دستگیر کنند.ســردار لطفی در پایان خاطر
نشــان کرد :در تحقیقات اولیه پسر جوان ابتدا منکر جرم
خــود بود اما در مواجه با مدارک و شــواهد پلیســی2 ،
شاکی پرونده به جرم خود اعتراف کرد .متهم برای انجام
تحقیقات تکمیلی و شناسایی ســایر شاکیان احتمالی با
صدور قــرار قانونی از ســوی مقــام قضائــی در اختیار
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
میشوند ،به همین شیوه اقدام به ساخت حساب کاربری در
شبکههای اجتماعی میکنند و با دریافت کد تایید پیامک
شده و در واقع با شماره تلفن قربانی به عضویت پیام رسان
یا شبکه ای اجتماعی در میآیند.
رجبی به شــهروندان هشدار داد که به هیچ عنوان کدهای
تایید پیامک شــده را از طریق تماس تلفنی یا پیامک برای
افراد ناشــناس ارسال نکنند و توجه داشته باشند که برای
برنده شدن در هیچ مسابقه ،قرعه کشی و  ...نیازی به ارائه
کد تاییدی که به شماره آنان پیامک شده به افراد غیر وجود
ندارد .همچنین شهروندان رمز عبور شبکههای اجتماعی
خود را نیز به صورت دوره ای تغییر داده و از رمزهای ساده
یا قابل حدس استفاده نکنند.
مذکور را در یکی از محالت شمال تهران شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه در عملیاتــی خودروی متهمان متوقف
شــد ،گفت :پس از تفهیم اتهام به متهمان ،افراد دستگیر
شدند و در بازرسی از داخل خودرویشان  ۴۰کیلو و ۷۵۰
گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.سرهنگ حسنوند بیان
کرد :متهمان پس از دســتگیری بــه مقر پلیس منتقل و
پس از انجام تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی
به مقام قضائی ارجاع شدند.

است .ســرکالنتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه
رابط خریدار این پرونده نیز دستگیر شد ،بیان کرد :ارزش مالی
موتورسیکلتهای مســروقه هر کدام حدود  ۸۰میلیون تومان
است.وی با بیان اینکه متهم این موتورسیکلتها را کمتر از یک
دقیقه به سرقت میبرده است ،گفت :شهروندان نسبت به ایمن
کردن موتورسیکلتهای خود دقت بیشتر داشته باشند و از قفل
دیسک ،ردیاب ،قفل چرخ و  ...استفاده و وسیله نقلیه شان را در
معابر عمومی به حال خود رها نکنند.

جریمه  ۲۲۸هزار خودرو
به دلیل مخدوشی پالک در تهران
سرهنگ موسویپور گفت :بیش از  ۲۲۸هزار خودرو به دلیل تخلفات پوشش
و مخدوشــی پالک در پنج ماه نخســت ســال جاری در تهران اعمال قانون
شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور
جانشــین پلیس راهور تهران بزرگ در خصــوص اقدامات پلیس راهور تهران
بزرگ در بحث برخورد با تخلفات پوشــش و مخدوشی پالک گفت:در اسفند
ســال  ۱۳۹۸که کرونا شــروع شد ( ۳۳۰۳۰۷سیصد و ســی هزارو سیصد و
هفت) مورد اعمال قانون مربوط به تخلفات پالک را داشــتیم و در مجموع در
یکسال ( ۱۳۸۳۷ ،۱۳۹۸سیزده هزار و هشتصد و سی و هفت) مورد دستگاه
خودرو نیز متوقف و به پارکینگ داللت داده شده است .سرهنگ موسوی پور
بیان داشــت :در سال  ۱۳۹۹که بحث کرونا مطرح شد و اضافه شده به انگیزه
تخلفات پوشش و مخدوشی پالک ( ۵۷۲۵۸۷پانصد و هفتاد و دو هزارو پانصد
و هشــتاد و هفت) مورد اعمال قانون تخلفات پالک را داشــتیم که نزدیک به
 ۷۳درصد افزایش برخورد بااین تخلف و اعمال قانون را شــاهد هســتیم و در
بحث توقیف ( ۱۷۷۱۹هفده هزارو هفتصدو نوزده) دستگاه خودرو نیز متوقف
و به پارکینگ متوقف شــدهاند که در این خصوص  ۲۸درصد افزایش توقیف
در پارکینگ را داشتهایم.
وی گفت :در همین  ۵ماهه ســال جاری ( ۲۲۸۰۳۶دویست و بیست و هشت
هزارو ســی و شش) مورد اعمال قانون مربوط به تخلفات پالک را داشتهایم و
( ۵۷۵۰پنج هزار و هفتصــدو پنجاه) مورد هم خودرو نیز به همین خاطر در
پارکینگ متوقف شدهاند.
وی افزود :این آمار نشــان میدهد که در بحث افزایش انگیزه ارتکاب به این
نوع جرم و تخلف در بحث محدودیتهای کرونایی که در ســال  ۹۹ایجاد شد
تخلفات نیز بیشــتر شــد و در خصوص این موارد طرح انجام میدهیم و در
بازههای زمانی طرح انجام میدهیم و بصورت گسترده و مثال بمدت یکهفته و
 ۱۰روز همه توان پلیس راهور در این بخش اختصاص داده میشــود.وی بیان
داشت:در محدودههای ورودی به طرح ترافیک و محدوده کاهش آلودگی هوا،
قبل و بعد از دوربین آن تیمهای ما مستقر میشوند و همچنین در بزرگراهها
و همچنین در شــب تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ مســتقر هستند و در
این  ۵ماهه  ۱۴۳۸مورد توقیف در شــب داشــتیم و با تخلفات برخورد شده
است.سرهنگ موسوی پور افزود :پوشش پالک میتواند در محل رفع اثرشود
و مانند رانندهای که پارچهای چســبانده و وانتی که سپر را روی پالک آورده
و یا رانندهای که صندوق را باال برده اســت که پوشــش پالک اطالق میشود
و قابل رفع اثر در محل میباشــد و اعمال قانون شــده و توجیه میشوند و از
محل خارج میشوند.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت :مخدوشی پالک جرم محسوب
میشــود که مثال عدد  ۲را  ۳کرده که حالتی که اتفاق میافتد این است که
خالفی خودرویی که بمانند آن عدد تغیر یافته نیز راننده متخلف بگیرد و آن
را نیز پرداخت کند یعنی خالفی دو خودرو را باید بگیرد و تسویه حساب انجام
داده و بعــد اقدامات بعدی برای ترخیص خودرو انجام میگیرد.وی ادامه داد:
برای مخدوشی پالک پرونده تشکیل شده و به مراجع قضایی معرفی میشوند.
وی در پایــان تاکید کــرد :تصاویری که از طریــق دوربینهای پالک خوان
توسط شهرداری به ســمت پلیس ارسال میگردد در واحد اجراییات واحدی
را داریــم که تعدادی از همکاران بنده آموزش دیده اند برای همین منظور که
پالکهایی که مخدوش میشــوند وتصاویر آنها برای ما ارســال میگردد از
از طریق دسترسی به ســامانههای پلیسی که داریم بررسی میشود و اصالت
و اصل آن پالک بررســی میشــود و ضمن اینکه شکایت ثبت و منع خدمات
انجام میشــود به هر واحد پلیسی که مراجعه مینماید قطعا باید به پارکینگ
مراجعه نماید و تویه خالفی باید انجام دهد و به مقام قضایی معرفی میگردد
و بعد از آنکه از مقام محترم قضایی پاســخ را آوردند نســبت به ترخیص آن
اقدام میگردد.
وی گفت :اکثر پالکهایی که مخدوش میشــوند میتوانیم آنها را بررســی
کــرده و به اصالت پالک برسیم.جانشــین پلیس راهور تهــران بزرگ گفت:
مخدوشــی پالک و یا تغییر در ارقام پالک جرم محسوب میشود و برابر ماده
 ۷۲۰قانون مجازات اســامی از شش ماه تا یکســال حبس برای آن در نظر
گرفته شده است.
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اخبار کوتاه

انتقامگیری عجیب خواستگار شکستخورده

پســر خواستگار پس از شنیدن جواب منفی از دختر مورد عالقهاش ،سه مرد
خشن را اجیر کرد تا با شکنجه دختر جوان را از خانهشان سرقت کنند .اوایل
بهار امسال خانوادهای با حضور در پلیس تهران شکایت کردند سارقانی اموال
خانه را ســرقت کرده و دو دختر که در خانه بودهاند را شــکنجه داده و هر دو
را مصدوم کرده در بیمارســتان بستری هستند .چند روز بعد از مرخص شدن
مصدومان ،ماموران از آنها تحقیق کردند.به گزارش رکنا ،ابتدا دختر صاحبخانه
گفت :خانوادهام آن شب مهمانی رفته بودند .من و دختر یکی از اقوام در خانه
بودیم که صدای زنگ در بلند شــد .مقابــل در که رفتم ،مرد غریبه و دو مرد
همراهــش که چاقو و کلت داشــتند مرا تهدید کرده و بــه زور وارد خانهمان
شــدند .من و دختر مهمان التماس کردیم و خواستیم از خانه بیرون بروند که
کتکمان زدند .طالهایمان را سرقت کردند .دست و پاهایمان را با طناب بستند
و شکنجهمان دادند.آنها با تخریب گاوصندوق پول ،طال ،دالر و اموال قیمتی به
ارزش دو میلیارد تومان را سرقت کردند .خانوادهام آخر شب که بازگشتند ما را
بیهوش و زخمی یافتند و متوجه سرقت اموال شدند .این در حالی بود که دختر
دیگر هم گفتههای شــاکی را تایید کرد.پلیس بعد از چند ماه تحقیقات ،چند
روز پیش متوجه شــدند در فضای مجازی بخشی از اموال سرقت شده از خانه
شاکی برای فروش آگهی شده که دو مرد را در این ارتباط دستگیر کردند .آنها
ابتدا مدعی شدند اموال متعلق به خودشان بوده اما در ادامه تحقیقات اعتراف
کردند که اموال سرقتی اســت.یکی از سارقان مدعی شد :من و دو همدستم
که یکی از آنها متواری اســت ،دزدان حرفهای خانه هستیم .تازه از زندان آزاد
شــده بودیم که مردی نزدمان آمد و ما را برای این ســرقت خشن اجیرکرد و
با دســتور او به زور وارد خانه شاکی شدیم .دختران را شکنجه داده و مصدوم
کردیم و اموال باارزش را هم ســرقت کردیم.در ادامه سارق سوم هم بازداشت
و به همدســتی اعتراف کرد .در جریان تحقیقات شــهاب ،مردی که سارقان
شــکنجهگر را اجیر کرده هم بازداشت و در تحقیقات گفت :با پسری دوست
بودم و در جریان رفت و آمد به خانهشان دلباخته خواهرش شدم .اما وقتی به
خواستگاری آن دختر رفتم ،جواب رد شنیدم.از او کینه به دل گرفتم و درصدد
انتقام بودم تا بالیی ســرش بیاورم .با اجیر کردن متهمان آنها را برای شکنجه
آن دختر و سرقت اموال خانهشان اجیر کردم .بخشی از اموال دزدی را خودم
برداشتم و بخشی را بابت دستمزد به سارقان اجارهای دادم.برای متهمان قرار
قانونی صادر شد و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

بازداشت چاقوکش خیابان منوچهری

رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی پایتخت از دســتگیری شــروری خبر
داد که پس از شــرارت و ضرب و جرح یکی از شــهروندان در حوالی خیابان
منوچهری متواری شده بود .سرهنگ «صادق قره باقری» در تشریح جزئیات
این خبر گفت :در اوایل مــاه جاری خبری در خصوص درگیری یکی از افراد
شرور سابقهدار با یکی از شهروندان که منجرب به ورود جراحت از ناحیه گردن
وی شــده بود ،دریافت کردیم .به گزارش رکنــا ،وی افزود :با توجه به فوریت
خبر بالفاصله ماموران به آدرس اعالمی در حوالی شــهرک گلستان اعزام که
مشخص شد این فرد شرور طی یک اختالف حساب شخصی با عربده کشی
و ایجاد رعب و وحشــت به یکی از شــهروندان حمله ور شده و با سالح سرد
از ناحیه ســر و گردن به وی آسیب رسانده و بال فاصله از محل متواری و فرد
مجروح نیز به بیمارستان انتقال یافته است.رئیس پایگاه دوم پلیس اطالعات
و امنیــت عمومی تهران با بیان اینکه متهم از افراد ســابقه دار بود و دارای
چندین فقره شــرارت و درگیری میباشد ،گفت :متهم پس از شرارت زندگی
مخفیانــه خود را آغاز کرده بود ،مخفیگاهش در پاســاژی در حوالی خیابان
منوچهری شناسایی و با تیز هوشی ماموران این پایگاه عصر روز گذشته وی
در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس امنیت عمومی پایتخت منتقل شد.

بازداشت به جرم اختالس در شورای شهر

نیروی انتظامی ســه عضو شواری یک روستا در هرمزگان را به اتهام اختالس
دستگیر کرد.فرمانده انتظامی هرمزگان گفت :کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی
استان پس از اطالع از تخلف اعضای شورای اسالمی یکی از روستاهای استان
تحقیقات را آغــاز کردند.به گزارش رکنا ،ســردار غالمرضا جعفری افزود :در
تحقیقات اولیه مشخص شد این افراد با شیوه و شگرد ثبت شرکتهای عمرانی
و واگذاری طرحها طراحی شده به این شرکتها بدون انعقاد قرارداد ،اختالس
میکردند.به گفته ســردار جعفری ،وجوه مورد نظر به حســاب شــرکتهای
طرف قرارداد واریز نشده بود و در تحقیقات تکمیلی مشخص شد این افراد با
مسئولیتهای رئیس شورا ،ناظر فنی و کارمند دهیاری در بازه زمانی سالهای
 ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۸اقدام به عقد قراردادهای صوری و جعلی در طرحهای عمرانی
روستا کردهاند.وی با بیان اینکه این  ۳متهم با هماهنگی قضائی دستگیر شدند،
گفت :متهمان در مجموع  ۲۵میلیارد ریال وجه از حساب روستا را به نفع خود
جا به جا کرده بودند و برای متهمان به اتهام اختالس قرار مناسب صادر شد و
تحقیقات کماکان برای بررسی بیشتر زیر نظر مقام قضائی ادامه دارد.

بازداشت باند مافیایی فروش داروهای بیمارستانی

 ۳۰نفر به جرم خروج داروهای کرونایی از بیمارســتان بازداشت شدند.معاون
ی کل کشور از بازداشت
نظارت و بازرســی امور فرهنگی و اجتماعی بازرســ 
 ۳۰نفــر به جرم خروج داروهای کرونایی از بیمارســتان خبر داد و گفت :این
افراد متخلف داروها را با ۲۰برابر قیمت در بازار به فروش میرســاندند.حجت
االســام والمسلمین محمدمهدی عربانصاری به تشریح اقدامات انجام شده
سازمان بازرســی در مقابله با ویروس کرونا در کشور پرداخت و اظهار داشت:
از ابتدای شیوع این بیماری ،قرارگاه نظارتی تشکیل و هدفمان بیشتر حمایت
از دســتگاههای مجری به ویژه وزارت بهداشــت و درمان و مراکز درمانی آغاز
کردیم.به گزارش رکنا ،وی با بیان اینکه رویکرد نظارتی سازمان بازرسی تأمین
اقالم بهداشتی و ترغیب مجموعههای متولی به کمک اقالم سالمتمحور است،
گفت :از همان روزهای اول شــیوع ویروس کرونا ،مشکل نقدینگی واحدهای
تولیدی از سوی بانک مرکزی مرتفع ،نظارتها بیشتر ،شبکههای استانی فعال،
غسل اموات انجام و برای اجرای دستورالعملهای بهداشتی ،با ستاد مدیریت
کرونا ارتباط مســتقیم برقرار و تاکنون اقدامات مختلفی انجام دادهایم.معاون
ی کل کشور در پاسخ به
نظارت و بازرســی امور فرهنگی و اجتماعی بازرســ 
سؤال که آیا این سازمان در رابطه با چرایی کمبود داروهای کرونایی و سرم در
داروخانهها ورود کرده اســت یا خیر ،تصریح کرد :بله ،علت این وضعیت ایجاد
شده نیز مربوط به تعمیر خط تولید یکی از کارخانهها در تبریز بود که بالفاصله
مجوزهایی برای واردات ســرم صادر و مشکل رفع و خط تولید نیز بنا به الزام
کردن سازمان غذا و دارو به عنوان متولی این حوزه ،فعالیت خود را ادامه داد.
وی از برگزاری جلسات مختلف سازمان بازرسی با وزارت امور خارجه و وزارت
بهداشت و مسئوالن امر برای تسهیل و تسریع در واردات واکسن از کشورهایی
که آمادگی تأمین واکســن را دارند ،خبر داد و افزود :حتی از افراد و مؤسسات
خصوصی که توانایی واردکردن ســرم به کشــور را داشتند ،حمایت کردهایم.
عربانصاری از تشــکیل پروندههای تخلف کرونایی در کشور خبر داد و بیان
کرد :در بخشهایی مربوط به توزیع و ناهماهنگی در تزریق واکســن تذکراتی
داده شــده است.معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی بازرسیکل
کشور از تشــکیل پرونده تخلفات برای عامالن خروج دارو از بیمارستانها در
سازمان بازرسی خبر داد و اعالم کرد :این افراد متخلف دارو را از بیمارستانها
خراج و با 20برابر قیمت در بازار به فروش میرساندند که در این رابطه  30نفر
شناسایی ،بازداشت و به دادستانی معرفی و برخوردهایی الزم صورت گرفت.

جانباختن یک نفر در تصادف کامیون و پراید

ســخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از جانباختن
یک تن در پی وقوع تصادف بین خودروی پراید و کامیون خبر داد.ســید جالل
ملکی در گفت و گو با ایســنا ،در این باره اظهار کرد :ساعت  ٣:١۴دقیقه بامداد
دیروز زمانی که ایســتگاه  ٣٣آتش نشــانی در حال بازگشت از یک محل آتش
سوزی در جاده قدیم کرج بود ،متوجه یکمورد حادثه تصادف در مسیر شرق به
غرب بزرگراه فتح ،پل شیر پاستوریزه شد .وی ادامه داد :یک دستگاه کامیون که
بار رنگ حمل می کرده در حاشیه بزرگراه متوقف بوده که یک دستگاه خودرو
سواری پراید به شدت با قسمت عقب کامیون برخورد می کند طوری که نیمی
از خودرو زیر کامیون قرار می گیرد .یک نفر داخل خودروی پراید محبوس بوده و
راننده کامیون هم که روی بار کامیون در حال استراحت بوده به پایین پرتاب می
شود اما آسیب چندانی به او وارد نشده بود.سخنگوی آتش نشانی تهران گفت :در
ابتدا با احتیاط خودروها از یکدیگر جدا شدند و راننده که تنها فرد داخل خودرو
پراید بود را از آن شرایط خارج کردند .متاسفانه مشخص شد راننده پراید به علت
شدت جراحات وارده شده جان خود را از دست داده است.

