
حوادث   7چهار شنبه 6 بهمن 1400- 23 جمادی الثانی 1443 - 26 ژانویه 2022 - سال بیست ویکم - شماره  5639

بازداشت مسافر تهران با معده ای پر از هروئین 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دســتگیری ســوداگر مرگی 
کــه با بلعیدن مواد مخدر را به تهران منتقل مي کرد، خبر داد و گفت: در این 

رابطه همدست وی نیز دستگر شد.
سرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« در تشــریح جزییات این خبر به خبرنگار ما 
گفت: در راســتای مبارزه قاطع و همه جانبه علیه قاچاقچیان و ســوداگران 
مرگ و در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شــکایات مردمی مبنی بر فعالیت 
مجرمانه یکی از سوداگر مرگ، رســیدگی به موضوع در دستور کار مامورین 
معاونت عملیات ویژه این پلیس قرار گرفت.به گزارش رکنا، سرهنگ حسنوند 
در ادامه افزود: با گســترش چتر اطالعاتی و اقدامات ویژه پلیســی مشخص 
گردید، متهم در پوشــش مسافر با بلعیدن مقادیر قابل توجه ای هروئین این 
مواد را از استان های شرقی کشور وارد پایتخت کرده سپس اقدام به توزیع آن 
در بین مشتریان خود مي کند. وی اضافه کرد:در ادامه با عنایت به حساسیت 
موضوع مامورین اقدامات الزم را در برای شناسایی و دستگیری سوژه انجام و 
موفق شــدند متهم را در محدوده جنوب پایتخت دستگیر و پس از انتقال به 
بیمارســتان مقدار یک کیلو و 100گرم هروئین از وی کشف کنند.وی با بیان 
اینکه در بازجوئی های پلیســی،  متهم به همدستی خود با یکی از قاچاقچیان 
مواد مخدر شــرق پایتخت معترف شــد، افزود: به دنبال این موضوع ماموران 
با انجام تحقیقات گســترده پلیســی مخفیگاه متهم دیگر پرونده را  در شرق 
پایتخت شناســایی و کلیه فعالیت هــای وی را نیز تحت رصد لحظه به لحظه 

قرار دادند.
ایــن مقام انتظامی با بیان اینکه مامــوران چندین روز پیاپی و بدون وقفه در 
حال رصد این متهم بودند تا بتوانند در زمان و مکان مناســب وی را دستگیر 
کنند، اظهار داشــت: در نهایت صبح روز گذشــته بــا هماهنگی مقام قضائی 
ماموران این پلیس به مخفیگاه متهم اعزام و پس از بررســی محیط پیرامونی 
منطقه موفق شــدند در عملیاتی ضربتی این قاچاقچی سابقه دار و حرفه ای 

را دستگیر کنند.
حســنوند تصریح کرد:در بازرسی های به عمل آمده از مخفیگاه متهم،4کیلو و 
320گرم هروئین کشف شد.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در 
پایان خاطرنشــان کرد: متهمان به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس منتقل 
و پــس از انجام تحقیقات تکمیلی و باز جویی های پایانی جهت ســیر مراحل 

قانونی به مقام قضائی ارجاع شدند.

وجود ۸۰۰ معتاد متجاهر زن در استان تهران
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفــت: ۸ تا 10 درصد معتادان 

خانم های جوان هستند.
به باشگاه خبرنگاران جوان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: 
در ایران مصرف مواد ســنتی در بین مردان ۷0 درصد اســت و مصرف مواد 
صنعتی و روانگردان 30 درصد اســت، اما مصرف مواد صنعتی در بین خانم ها 

۵0 درصد است.
بــه گفته هادی زاده نوع اعتیاد خانم ها با آقایان متفاوت اســت مردان ابتدا از 
مواد ســبک مانند سیگار اســتفاده می کنند اما زنان از همان اول سراغ مواد 
سنگین می روند.او گفت: به لحاظ شرایط جسمی آثار مواد محرک روی مردان 

در عرض 3 سال عمیق می شود اما این عدد در زنان 2 سال است.

کالهبرداری با عنوان فروش اینترنتی خودرو
معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشــور گفــت: تاکنون ۶۵ پرونده مرتبط 
بــا متهم مبنی بر فــروش خودرو به صورت مجازی در نقاط مختلف کشــور 

شناسایی شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســرهنگ پاشــایی گفت: در پی ارجاع 
پرونده هایی به پلیس فتا یکی از اســتان های جنوبی کشور مبنی بر مشاهده 
آگهی در بازار های آنالین با موضوع فروش خودرو و به دنبال آن کالهبرداری 
از قربانیان، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارشناسان پلیس فتا قرار 
گرفت.به گزارش پایگاه اطالع رســانی پلیــس فتا، معاون اجتماعی پلیس فتا 
انتظامی کشــور گفت: متهم با معرفی خود تحت عنــوان کارمند ارگان های 
دولتی و وکیل دادگســتری اقدام به کالهبرداری کالن از شــهروندان تحت 

عنوان فروش خودرو می کرد.
متهم پرونده در یکی از شهرســتان های کشور دســتگیر شد و در بازرسی از 
محل اختفای وی ۵ دســتگاه گوشــی تلفن همراه مورد اســتفاده در فرآیند 
ارتکاب جرم کشف شد.از ابتدای دی امسال 12 فقره کالهبرداری رایانه ای در 
بستر بازار های آنالین و شبکه های اجتماعی خارجی به ارزش مالی 4 میلیارد 
و ۸00 میلیون تومان شناســایی و منهدم و 1۸ نفر نیز دســتگیر و به مراجع 

قضائی معرفی شدند.

باند سارقان موبایل در گرگان متالشی شد
فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان اینکه باند سارقان موبایل در گرگان با 
کشف بیش از 3۶ فقره ســرقت تلفن همراه متالشی شد، گفت: همه اعضای 
این باند زن بودند.ســردار فاضل دادگر صبح دیــروز در گفتگو با خبرنگاران 
با اشــاره به متالشی شدن باند ســارقان موبایل در گرگان اظهار کرد: در پی 
گزارشات مکرر وقوع سرقت موبایل در مناطق مرکزی شهری گرگان با حضور 
همکاران ما در پلیس آگاهی استان و اشراف اطالعاتی به دست آمده مشخص 
شد تعدادی از بانوان نسبت به سرقت موبایل ها اقدام مي کنند.فرمانده انتظامی 
استان گلستان افزود: با پیگیری های انجام شده توسط همکاران به سرنخ هایی 
دســت یافتیم و یک زن به عنوان مسئول این باند شناسایی شد که از خارج 
از گلســتان وارد اســتان شد و همچنین سه نفر همدســت از شهر گرگان با 
وی همــکاری داشــتند و در مناطق مرکزی و پرتردد شــهر موبایل بانوان را 
سرقت مي کردند.وی با بیان اینکه اعضای این باند به سرقت بیش از 3۶ فقره 
موبایل اعتراف کردند، یادآور شد: شهروندان به ویژه بانوانی که موبایل آنها در 
مناطق مرکزی شهر گرگان به سرقت رفته با مراجعه به پلیس آگاهی پیگیری 
الزم را داشــته باشند.دادگر متذکر شــد: بنده به عنوان یک مطالبه پلیس از 
دستگاه های ذی ربط درخواست مي کنم نسبت به ساماندهی خانه های مسافر 
غیرمجاز و کارتن به دســت هایی که مســافران را بی ضابطه اسکان  مي دهند 
اقدام کنند، متاســفانه این فضای رها شده مورد سوء استفاده برخی افراد قرار 
مي گیرد از جمله همین باند ســرقت که توســط افراد کارتن به دست اسکان 
داده مي شــوند و سپس مشکالتی را برای شــهروندان ایجاد مي کنند.فرمانده 
انتظامی اســتان گلستان تصریح کرد: ســاماندهی کارتن به دست ها از سال 
گذشــته مورد مطالبه پلیس بوده اما متاسفانه دســتگاه های مسئول تاکنون 

اقدامی در این خصوص نداشتند.

درگیری مأموران انتظامی سیب و سوران 
با قاچاقچیان مسلح

فرمانده انتظامی شهرســتان ســیب و ســوران از هالکت یــک قاچاقچی و 
توقیف محمولــه مواد افیونی در درگیری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان سیب و ســوران با قاچاقچیان مســلح خبر داد.به گزارش ایلنا از  
پایگاه خبری شــهدای ناجا، فرمانده انتظامی شهرســتان سیب و سوران در 
گفت وگو با خبرنگاران اعالم کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
با اشــراف اطالعاتی خود به سرنخ هایی دست یافتند که نشان مي داد اعضای 
یک باند مســلح قصد انتقال محموله مواد مخدر از شهرستان »سیب سوران« 
بــه نقاط مرکزی کشــور را دارند و موضوع را به پلیــس مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان مذکور اطالع دادند.وی افزود: در همین رابطه جان برکفان پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان »سیب و سوران« با پشتیبانی فنی و اطالعاتی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در قالب چند تیم عملیاتی به رصد و کنترل 
مســیر تردد قاچاقچیان پرداخته و سرانجام ساعتی پیش قاچاقچیان را که با 
یک دســتگاه وانت نیسان در حال جا به جایی محموله مواد مخدر، در حوالی 
روســتای »کهنمیر« بودند شناســایی و به آنها دستور ایســت دادند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان سیب و ســوران تصریح کرد: سوداگران مرگ با مشاهده 
عوامل انتظامی بدون توجه به اخطارهای صادره به ســمت مأموران انتظامی 
تیراندازی و درگیری مســلحانه آغاز شــد.نوری بیان کر: در این درگیری که 
حدود نیم ســاعت ادامه داشــت بر اثر آتش پر حجم تکاوران پلیس، یک نفر 
از ســوداگران مرگ به هالکت رســید و دیگر قاچاقچیان با تنگ شدن عرصه 
بر خود، با اســتفاده از تاریکی شب به اطراف متواری شد.این مقام انتظامی با 
اشاره به کشف یک قبضه سالح کالش و توقیف خودروی حامل بیش از ۸00 
کیلوگرم مواد مخدر، خاطر نشــان کرد: متأســفانه در این درگیری ستوانیکم 
وحید ساالری از ناحیه سر مجروح و سریعا به بیمارستان منتقل شد که صبح 

امروز بعلت شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

اخبار کوتاه

رئیس پلیس آگاهی انتظامی جمهوری اســالمی ایران از 
کشــف بیش از ۹0 درصد جرایم جنایی خبر داد و گفت: 
پرونده ها تا زمان کشــف از چرخه پــی جویی کارآگاهی 
خارج نمي شــوند.به گزارش ایلنــا از پایگاه خبری پلیس، 
ســردار محمد قنبری در همایش ویدئو کنفرانسی روسای 

ادارات مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی سراسر کشور، 
اظهار داشت: کارآگاهان پر تالش و خستگی ناپذیر پلیس 
آگاهی توانســته اند بیش از ۹0 درصــد جرایم جنایی به 
وقوع پیوسته در 10 ماه منتهی به بهمن سال جاری کشور 
را در کمترین زمان ممکن کشــف کنند. وی با اشــاره به 
لزوم کاهش فاصله کشــف تا وقــوع جرایم جنایی، گفت: 
البته این موضوع نیازمند بررســی دقیق صحنه های جرم 
با تمام جزئیات، اســتفاده صحیح و به هنگام از بانک های 
اطالعاتــی، ارتقای توان تجزیه و تحلیــل وقوع جرایم در 
مناطق دارای اهمیت و... مي باشــد کــه در همین رابطه 
گام های مناســبی برداشته شده است.سردار قنبری افزود: 
از آنجایی که به طور معمول، جرایم جنایی با جان و حتی 
مال و ناموس افراد ارتباط مســتقیمی داشته و اغلب، غیر 

قابل جبران هم مي باشد؛ ضرورت دارد تا به منظور کاهش 
آســیب مردم، سهم ســازمان های تاثیرگذار در وقوع این 
گونه جرایم، به ویژه قتــل تعیین و به صورت جدی مورد 
مطالبه و پیگیری قــرار گیرد.رئیس پلیس آگاهی با بیان 
اینکه تمامی پرونده های جنایی تا زمان کشــف از چرخه 
پی جویی کارآگاهی خارج نمي شــوند، خاطرنشــان کرد: 
البتــه در همه جای دنیا، جرایمــی به وقوع مي پیوندد که 
کشف آن به ســادگی امکان پذیر نبوده و به همین دلیل، 
کارگروه مشورتی با حضور کارآگاهان پیشکسوت در ستاد 
پلیس آگاهی تشکیل تا این گونه پرونده ها مورد بازخوانی 
مجدد قرار گرفته و به طور ویژه رســیدگی شوند.این مقام 
ارشد انتظامی در ادامه به اقدامات مهمی مانند راه اندازی 
آزمایشــگاه های جنایی منطقه ای در برخی نقاط کشور، 

تجهیز کارشناسان بررســی صحنه جرم به ابزارهای نوین 
و کاربردی، تشــکیل گروه روانشناســی جنایی به منظور 
بررســی دقیق حاالت روحی و روانــی مجرمان خاص نیز 
اشاره و از طراحی ســازوکار جدید شناسایی و دستگیری 
متهمان تحــت تعقیب و متواری خبر داد.وی همچنین به 
انعکاس ناصحیح وقایع جنایی از ســوی برخی شبکه های 
اجتماعی اشــاره و خواستار اطالع رسانی صحیح در کشف 
پرونده های جنایی به مردم و توجه جدی روســای پلیس 
آگاهی بــه ارتقای احســاس امنیت عمومــی در جامعه 
شد.ســردار قنبری در پایان خاطرنشان کرد رسیدگی به 
پرونده های جنایی در پلیس آگاهی دارای حساســیت های 
ویژه ای بوده و با اولویت و با حداکثر توان علمی، اطالعاتی، 
فنی، آزمایشگاهی و کارآگاهی پلیس آگاهی انجام مي شود.

کشف بیش از ۹۰ درصدی جرایم جنایی کشور

رئیس پلیس پایتخت در هفتمیــن مرحله طرح اقتدار با 
اشاره به دستگیری 3۶2 نفر از اراذل و اوباش بیان داشت: 
ما اراذل و اوباش را از سوراخ هایشــان بیرون مي کشیم و 
کســی که بخواهد دست به شــرارت بزند و برای نوامیس 
مردم مزاحمت ایجاد کند، اوباشــگری بکند، اجازه عرض 
انــدام به او نخواهیــم داد و با شــدیدترین وجه با این ها 
برخورد مي کنیم. به گزارش رکنا، ســردار حسین رحیمی 
با اشــاره به اینکه در هفتمین مرحلــه طرح اقتدار موفق 
شــدیم 4۹ نفر از اراذل و اوباش سطح دار و کسانی که از 
عاملین تخریب، شرارت، نزاع و درگیری بودند را دستگیر 
کنیم، بیان داشــت: در این مرحله از طــرح 210 نفر از 
کســانیکه برای نوامیس مــردم مزاحمت ایجاد مي کردند 

دستگیر شدند. 
وی افزود: در این مرحله از طرح 1۵ نفر از اراذل و اوباشی 
که در حوزه توزیع مشــروبات الکلــی و همچنین ۸۸ نفر 
از ارذل و اوباشــی که در بحث توزیع مواد مخدر فعالیت 
داشتند دستگیر شدند.  رئیس پلیس پایتخت بیان داشت: 
در این مرحله از طــرح 141 مرکز و نقطه پاتوق اراذل و 
اوباش و اشــرار از جمله قهوه خانه، ســفره خانه، باشگاه 
بدنسازی و... که محل تجمع اینگونه افراد مجرم و خالفکار 
بودند، توقیف شــد.وی با اشاره به اینکه در این طرح 3۵ 
قبضه ســالح گرم غیر مجاز، 1۷ قبضه ســالح سرد و 4۶ 
دســتگاه خودرو از اراذل و اوباش توقیف شد، گفت: ۵14 
هزار عدد انواع مواد محترقــه و 400 کیلوگرم مواد اولیه 

ساخت لوازم محترقه کشف شد.
وی با هشــدار جدی به مردم برای عدم اســتفاده از مواد 
محترقه غیراستاندارد و دست ساز، گفت: یکی از مواردی 
که همواره مردم را مورد آسیب جدی قرار مي دهد، وجود 
مــواد محترقه غیر مجاز اســت از این رو به کســانی که 
این مواد محترقه غیر مجــاز را وارد مي کنند و به فروش 
مي رســانند و همچنین کسانی که مواد محترقه غیر مجاز 

و غیر استاندارد را اســتفاده مي کنند باید بدانند که اینها 
جــان مردم را به خطر مي اندازند تذکر میدهم با این افراد 

برخورد جدی خواهد شد.
فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ خاطر نشــان کرد: در 
این طرح 13۹ محله، بوســتان، قهوه خانه، ســفره خانه، 
باشــگاه بدنســازی مورد بازدید و پاکســازی قرار گرفت.  
سردار رحیمی در تشریح دســتاورد های هفتمین مرحله 
طرح اقتدار پلیس فتا، بیان داشــت: گشــت های سایبری 
پلیس فتا به صورت 24 ساعته فضای مجازی را رصد و با 

ناهنجاری ها و مجرمان این فضا برخورد مي کنند.
وی افــزود: در این طرح ۹4 نفــر از افرادی که در فضای 
مجــازی اقدام به اوباشــگری و قدرت نمایــی مي کردند 
شناســایی و دستگیر شدند و 1۶ متهم که در یک مورد با 
بیش از 2 میلیون نفر دنبال کننده اقدام به اشاعه فرهنگ 
اوباشگری مي کردند شناســایی دستگیر و صفحات آن ها 

مسدود شدند.
سردار رحیمی با تاکید بر مضرات و خطرات خرید و فروش 

دارو در فضای مجازی و اینکه این موضوعی جدی اســت 
که با ســالمت و جان مردم سر و کار دارد، عنوان داشت: 
از مردم استدعا داریم حتما از مراکز مجاز و معتبر داروی 
خود را تهیه نمایند؛ چرا که فضای مجازی محل مناسبی 
برای تهیه دارو نمي باشــد چرا که این دارو ها غالبا تاریخ 
گذشته، تقلبی و ناسالم هستند.وی افزود:  در این بخش 4 
متهم با بیش از ۶0 هزار قلم انواع و اقسام داروهای کمیاب 
و غیر مجاز )ســرطانی، سقط جنین( شناسایی و دستگیر 
شدند.ســردار رحیمی بیان داشــت: در این طرح 2 متهم 
با ۷۵ شاکی دستگیر شــدند که حدود 2 میلیارد و 400 
میلیون تومان از شاکی های خود کالهبرداری کرده بودند.

وی بــا اشــاره بــه اینکه قمار و شــرط بنــدی از جمله 
موضوعاتی اســت که در این طرح به آن پرداخته شــد، 
افزود: در ایــن مرحله از طرح ۹ باند کــه اقدام به اجاره 
کارت های بانکی مردم مي کردند و مجموعا 12 متهم دارد 
شناسایی و 2۵ متهم در زمینه تبلیغ و قمار و شرط بندی 
در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شدند.رئیس پلیس 

پایتخت گفــت: در این طرح 3۷ درگاه بانکی، 11 صفحه 
اینستاگرامی با 220 میلیارد تومان گردش مالی و بیش از 
3 میلیون نفر دنبال کننده مسدود شد که الزم است مردم 
عزیــز مواظب اینگونه موضوعات باشــند.وی در خصوص 
انتشار تصاویری تحت عنوان تصاویر دوربین مخفی، بیان 
داشــت: این اقدام غیر مجاز و غیر قانونی است و از جمله 
موضوعاتی است که پلیس به شدت با افرادی که اقدام به 
انتشــار کلیپ ها و تصاویر دوربیــن مخفی مي کند که در 
حقیقت با اعصاب، امنیــت و آرامش مردم بازی مي کنند 
و از مصادیق بارز جرم مي باشــد که در این زمینه 1۷ نفر 

دستگیر شدند. 
 وی افــزود: در این مرحله از طرح 1۵ نفرکه تحت عنوان 
برنده شــدن در قرعه کشــی برنامه های رادیویی از مردم 
کالهبرداری مي کردند دســتگیر که متاســفانه غالب این 
افــراد از داخل زندان اقدام به کالهبرداری با این ســبک 
و شــیوه مي کردند و حــدود 3 میلیارد تومــان از مردم 
کالهبرداری کرده بودند.رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 
کشف پیشدستانه برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی 
یا همان فیشینگ، بیان داشت: در این زمینه 2 نفر متهم 
اصلی دستگیر و 1۸ صفحه اینترنتی جعلی آن ها مسدود 

شد.
وی افزود:  سلسله طرح های پلیس با جدیت و حساسیت 
در بخش هــای مختلف و توســط پلیس هــای تخصصی 
پایتخــت دنبال خواهد شــد و مردم عزیــز بدانند که در 
حوزه مبارزه با اراذل و اوباش و حوزه مبارزه با ســرقت و 
مبارزه  با مواد مخدر و دیگر جرائم پلیس هوشــیار است.
رئیس پلیس پایتخت عنوان داشت: ما اراذل و اوباش را از 
سوراخ هایشان بیرون مي کشیم و کسی که بخواهد دست 
به شرارت بزند و برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کند، 
اوباشــگری بکند، اجازه عرض اندام به او نخواهیم داد و با 

شدیدترین وجه با این ها برخورد مي کنیم.

رئیس پلیس پایتخت در هفتمین طرح اقتدار اعالم کرد 

دستگیری 362 نفر از اراذل و اوباش

پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد که 32 درصد از کل 
وسایل نقلیه در کشور فرسوده است و این موضوع در کنار 
تولید وســایل نقلیه ناایمن و ... از جمله دالیل تصادفات 
رانندگی است.به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر 
در نشست خبری صبح امروز خود که در شهرک آزمایش 
برگزار شــد، گفت: حدود 34 درصد از تصادفات رانندگی 
در کشــور ما در جاده ها رخ می دهد اما حدود ۷3 درصد 
از جانباختگان در جاده ها هســتند که این نشان می دهد 
باید به جاده ها توجه ویژه تری شود. در حال حاضر ۷000 
واحد گشــتی ما در جاده ها فعال اســت و 4۶00 دوربین 
جاده ای و ۵300 دوربین شــهری نیز برای ثبت تخلفات 
فعال اســت.وی از وضعیت اســقاط خودروهای فرسوده 
نیز انتقاد کرد و گفت: آنچه که به عنوان اســقاط خودرو 
انجام می شــود عمدتا صوری است و بیشتر حواله ها باطل 
می شــود تا اینکه خودرویی اسقاط شود، این یک آسیب 
جدی اســت و ســهم قابل توجهی هم در تصادفات دارد.
پلیــس راهنمایــی و رانندگی با بیان اینکــه 3۷ میلیون 
وسیله نقلیه سبک و سنگین در کشور در حال تردد است، 
گفت: از این تعداد حدود 12 میلیون دســتگاه نیز موتور 
سیکلت است اما متاسفانه حدود 32 درصد از این وسایل 
فرسوده است و همانطور که گفتم روند اسقاط نیز مناسب 
نیست.هادیانفر افزود: حدود ۸0 درصد موتورسیکلت ها و 
حدود۸0 درصد ناوگان حمل ونقل عمومی ما نیز فرسوده 
است که این یک هشــدار جدی است و در تصادفات نیز 
موثر است.به گفته وی، تولید خودروی ناایمن، خودروهای 
فرســوده، کمبود ناوگان امداد هوایی و ... از جمله دالیل 
تصادفات رانندگی و عوامل موثر بر آن اســت.هادیانفر در 
مورد پرداخت جرائم رانندگی نیز اظهارکرد: درخواســت 
ما از شــهروندان این اســت که برای پرداخت جرائم خود 
به ســایت راهور120 یا بانک هــای معتبر مراجعه کنند و 
از نرم افزارهایی مانند قبضینو و ... اســتفاده نکنند چرا که 
این نرم افزارها از رســوب پول سود می کنند و به همین 
دلیل در لحظه خالفی تســویه نمی شود و همین موضوع 
مشکالتی را در مراکز شــماره گذاری و ... ایجاد می کند.
هادیانفر با بیان این که پوشش دوربین خود را در جاده ها 
و معابر درون شــهری افزایش دادیم، گفت: این پوشش از 
3۷ درصــد به 4۷ درصد در جاده ها و از 40 به 4۵ درصد 
در معابر درون شهری رســید.رئیس پلیس راهور با بیان 
این که 33 دســتگاه به طور مســتقیم و غیر مستقیم در 
حــوزه ایمنی و کاهش تصادفات مســئولیت دارند، اظهار 
کرد: ۷دســتگاه دارای مسئولیت مســتقیم هستند که از 
ایــن میان ســهم وزارت راه 33 درصد ، پلیس 1۹ درصد 
وزارت صنعت و معدن و تجارت 1۵ درصد ، صدا و ســیما 
12 درصد ، وزارت بهداشــت 11 درصد و وزارت کشور و 
شهرداری ها 10 درصداست.وی با بیان این که در سال ۹۹ 
، 1۵ هــزار و 3۹۶ نفر در تصادفات رانندگی فوت شــدند 
گفت: این آمار نســبت به ســال ۹۸ کاهش چشمگیری 
داشــت ما اگر بخواهیم بر حسب استانداردهای جهانی و 
برحسب تعداد وسیله نقلیه جمعیت و میزان پیمایش آمار 
تصادفات را بررسی کنیم نشان مي دهد که وضعیت ما به 
استانداردهای جهانی نزدیک تر شده است.هادیانفر با بیان 
این که با اســتاندارد جان باختگان بــه ازای هر 10 هزار 
وســیله نقلیه عدد ما از 4.۸ به 4.2 طی سالهای ۹۸ و ۹۹ 
رسیده اســت. به ازای هر صد هزار نفر جمعیت نیز عدد 
ما از 20.3 در ســال ۹۸ به 1۷.3 در سال ۹۹ رسید  و به 
ازای هر 1 میلیارد پیمایش نیز از عدد 33 در سال ۹۸ به 
عدد 30 جانباخته در ســال ۹۹ رسیدیم که امیدوارم این 

وضعیت در سال 1400 نیز قابل تحقق باشد.
وی با بیان این که بر اســاس افق تعیین شــده از ســوی 

ســتاد کل نیروهای مسلح در برنامه ششم توسعه مي توان 
گفت که ما به این اهداف رسیده ایم، گفت: البته در برابر 
استاندارد تعداد جانباخته بر حسب صد هزار نفر جمعیت 
ما به طور صد در صدی چشم انداز را محقق کرده ایم اما 
با اســتاندارد 10 هزار وسیله نقلیه ما تقریبا به ۹۵ درصد 
چشــم انداز مذکور رســیده ایم.وی به آمار جانباختگان 
حوادث رانندگی در ۹ ماهه امسال نیز اشاره کرد و گفت: 
در ۹ ماهه امسال 13 هزار و 1۵4 نفر در حوادث رانندگی 
جان خود را از دست داده اند که این آمار در نه ماهه سال 
۹۹ ، 11 هزار و ۷۷4 مورد بود که نشــان دهنده افزایش 
11.۷ درصدی است. البته ما باید این روند را کنترل کنیم 
و بتوانیم در مدت زمان باقی مانده روند کاهشــی دو سال 
اخیر را تداوم ببخشــیم.هادیانفر از افزایش تردد خودروها 
در جاده های کشــور نیز خبر داد و گفت: در سال 1400 
، ۵.4 میلیــارد تردد در جاده ها داشــتیم که این روند در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی 12 درصدی 
در میزان تردد خودروهای سبک و افزایشی ۵ درصدی در 
میزان تردد خودروهای ســنگین را نشان مي دهد.به گفته 
رئیس پلیس راهور  اســتانهای تهــران، مازندران، البرز ، 
گیالن و فارس بیشــترین ترددهای خودرویی را در سال 
جاری داشته اند .هادیانفر همچنین ازافزایش یک درصدی 
سرعت متوسط خودروها در سال جاری خبر داد و گفت: 
ســرعت غیر مجاز خودروها نیز 3۵ درصد افزایش داشته 
است البته ســبقت غیر مجاز کاهشی 14 درصدی داشته 
اســت.وی در عین حال افزود: متاسفانه در زمینه رعایت 
فاصله طولی مناســب مشکالت زیادی داریم به طوری که 
عدم رعایت فاصله طولی مناســب نیز 21 درصد افزایش 
داشته اســت.هادیانفر شرایط ســال 1400 را متفاوت از 
ســال ۹۹ توصیف کرد و گفت: به حمداهلل در سال 1400 
بــا کاهش روند کرونا رو به رو بودیــم و از این رو ترددها 
و ســفرهای جاده ای نیز افزایش یافــت. اگر ما بخواهیم 
آمار تردد را با ســال ۹۸ که خبری از کرونا نبود مقایسه 
کنیم باید بگویم که همچنان در ســال جاری در مقایسه 
با مدت مشابه ســال قبل ترددهای ما کاهشی 4درصدی 
داشــته اســت.وی در بخش دیگری از نشست خبری به 
سهم کاربران ترافیک از آمار کلی جانباختگان اشاره کرد 
و گفت: 32.۸درصــد از جانباختگان حوادث رانندگی در 
سال جاری سرنشین خودرو بودند، 24 و نیم درصد راننده 
بودند و 23.3 درصد نیز موتور سوار بودند. همچنین 1۹.4 
درصد از این آمار را عابران پیاده شــامل مي شود که اکثر 
آنها یا سالمند بودند یا خردسال.رییس پلیس راهور کشور 
درباره ســهم ناوگان خودرویی نیز گفــت: یک درصد از 
تصادفات فوتی مربوط به ناوگان حمل و نقل مســافر بود، 
۶ درصد مربوط به ناوگان حمل و نقل بار و مابقی مربوط 
به وسایل نقلیه شخصی از جمله سواری، موتور سیکلت و 
غیره است.وی با بیان این که ساالنه به طور متوسط 301 
هزار نفر در تصادفات مصدوم مي شوند افزود: از این تعداد 
حدود 1۵ درصد دچار معلولیت مي شوند. در ۹ ماهه سال 
1400 نیز 24۸ هزار نفــر در تصادفات رانندگی مصدوم 
و مجروح شــدند.هادیانفر درباره علت وقوع تصادفات نیز 
یادآور شــد: 3۸ درصد تصادفات و در واقع مهمترین علل 
وقــوع تصادفات عــدم توجه به جلو اســت، 1۹.۵ درصد 
مربــوط به عدم رعایت حق تقدم بــوده و ۹.1 درصد نیز 

ناشی از ناتوانی درکنترل وسایل نقلیه است.
وی بــا بیان این کــه ۵1 درصــد از جانباختگان حوادث 
رانندگــی در صحنه تصادفــات، جان خود را از دســت 
مي دهنــد گفت: ایــن اتفاق به دالیــل مختلفی از جمله 
شــدت تصادف، دیر رســیدن خودروهای امــدادی و ... 
بســتگی دارد . ۶ درصد در حین انتقــال جان خود را از 

دســت مي دهند و 43 درصد نیــز در مراکز درمانی فوت 
مي کنند. متاســفانه عمده مرگ این افراد به دلیل ضربه 
مغزی و خونریزی های داخلی است و این که عمده مراکز 
بیمارســتانی ما در اســتان ها فاقد بخش تروما هستند و 
امیدوارم وزارت بهداشــت به این موضــوع توجه ویژه ای 
داشته باشــد.هادیانفر با بیان این که ۶0 درصد تصادفات 
نیز در 30 کیلومتری شهرها رخ مي دهد گفت: 1۷ درصد 
از کل فوتی هــای ما در 3 هــزار و ۹00 نقطه حادثه خیز 
جان خود را از دســت داده اند وایــن یعنی در این نقاط 
تصادفات مرگ بار چندین بار تکرار شده است. در مجموع 
3 هزار نقطه ناامن در جاده ها و 2 هزار نقطه ناامن ترافیکی 
یا همان نقطه حادثه خیز در شــهرها داریم که این ها باید 
از ســوی شهرداری ها  و وزارت راه مورد توجه قرار بگیرد. 
بیشترین افزایش جانباختگان تصادفات ما نیز در شهریور 
ماه و مهر ماه امســال بوده اســت. وی با بیان این که در 
مجموع کل تصادفات ما درمقایســه با مدت مشــابه سال 
قبل افزایشی ۸ درصدی داشته است گفت: همچنین 20 
تخلف حادثه ســاز نیز 10 درصد افزایش داشته است.وی 
فرســودگی خودروها، تولید خودروهای ناایمن ، استفاده 
نکردن از کمر بند ایمنی ، صحبت و کار با تلفن همراه در 
حیــن رانندگی و کمبود امکانات امداد و نجات را از جمله 
دالیل وقوع تصادفات برشمرد و گفت: ۸0 درصد راههای 

ما دو طرفه است. 
دو طرفــه به ایــن معنا که هیــچ جدا کننــده ای بین 
خودروهایی که از ســوی مقابل مي آینــد وجود ندارد و 
این هم یکی از عوامل وقوع تصادفات اســت. مانند آنچه 
کــه اخیرا در محــور آبادان و خرمشــهر رخ داد.هادیانفر 
افزود: امکانات امــداد و نجات ما نیز باید ارتقاء پیدا کند. 
اورژانــس و هالل احمر ما چند فرونــد بالگرد دارند خب 
وقتی حادثه ای رخ مي دهد مثال فاصله تا بیمارستان حدود 
300 کیلومتر است. باید مصدوم رابا بالگرد به بیمارستان 
منتقل کرد تا زنده بماند.رییس پلیس راهور کشور درباره 
میزان پرداخت جرائم معوق رانندگی گفت: در ســال ۹۹، 
۷1 درصد از مجموع جرایم رانندگی به جز جرائم کرونایی 
پرداخت شــد که این آمار در ســال 1400 به ۷۸ درصد 
رســید که البته اجرای طرح بخشودگی دو برابری جریمه 
دیر کرد نیز در این افزایش بی تاثیر نبوده است.وی درباره 
این که آیا پیشــنهاد بخشــودگی جرائم ناشی از دیرکرد 
پرداخت، در سال آینده نیز اجرا خواهد شد یا خیر؟ گفت: 
این جزء مواردی اســت کــه هر 3 یا 4 ســال یک بار با 
پیشنهاد پلیس و مصوبه مجلس انجام مي شود و این طور 

نیست که بتوان هر سال آن را اجرا کرد.
وی درباره این که چــه میزان از جرائم رانندگی پرداخت 
شــده به پلیس تعلق گرفته گفت: هیچ میزانی از ســهم 
جرائم به ما پرداخت نمي شــود و پلیس درآمدی از جرائم 
نداشــته و تمام آن به خزانه دولت واریز  مي شود.هادیانفر 
یک میلیون و 3۷0 هزار دســتگاه خودرو را دارای جرائم 
بیش از یک میلیون تومان اعالم کرد و یادآور شــد: برای 

تمامی این خودرو ها طی سه مرحله پیامکی صادر کردیم 
که حتما نسبت به پرداخت جرائم خود اقدام کند . مالکان 
این خودروهــا مي توانند این جرائم را از طریق مراجعه به 
بانکهای معتبر ، ســایت راهور 120  و .... پرداخت کنند؛ 
البته پیشنهاد مي کنیم که به اپلیکیشن هایی نظیر قبضی 
نــو و نظایر آن مراجعه نکنند چرا که ایــن نرم افرازها از 
رسوب پول استفاده کرده و به همین دلیل پرداخت جرائم 
را دیرتر اعــالم مي کند که این موضوع مشــکالتی را در 
هنگام ترخیص شماره گذاری و غیره برای رانندگان ایجاد 
مي کند.رئیس پلیس راهــور ناجا از افزایش ۵.3 درصدی 
شــماره گذاری خودروهای نوشــماره در سال جاری خبر 
داد و گفت: از ابتدای ســال تاکنون ۷12 هزار  دســتگاه 
خودروی جدید شــماره گذاری شــدند 3 میلیون و 1۸4 
هزار دستگاه نیز طی فرایند نقل و انتقال به مراکز شماره 
گذاری مراجعه کردندو در مجموع 4 میلیون و ۹00 هزار 
نوبت سیســتمی برای خدمات شــماره گذاری و تعویض 

پالک داده شده اند.
وی افزود: گزارش اسقاط 1۹ هزار خودرو نیز به ما رسیده 
است که همان طور که گفتم درصد قابل توجهی از این ها 
صوری اســت و البته همین 1۹ هزار هم عدد بسیار کمی 
اســت.هادیانفر شمار گواهی نامه های جدید صادر شده را 
نیز یک میلیــون و 420 هزار قطعه اعــالم کرد و گفت: 
تعــداد گواهی نامه ها در مقایســه با ده ماه ســال 13۹۹ 
افزایشی 10 درصدی را نشان مي دهد. در مجموع نیز 4۸ 
میلیــون و 2۸ هزار و 2۹1 خدمت از ســوی پلیس راهور 
به شهروندان ارائه شده است.وی درباره ترخیص خودروها 
و موتور ســیکلت های رســوبی نیز گفت: از مجموع ۵02 
هزار دستگاه موتور سیکلت رسوبی 203 هزار دستگاه در 
اجــرای طرح ویژه پلیس ترخیص شــده اند از این تعداد 
۷2 درصد از توقیف ها ارتباطی با پلیس راهور نداشــته و 
به دالیل مختلفی از جمله بدهی ، پرداخت مهریه و غیره 
توقیف شــده بود. 2۸ درصد باقی مانده که از سوی پلیس 
راهور توقیف شده است ۶۹ درصدشان در سن فرسودگی 
و اسقاط قرار داشتند و 1۷ درصد نیز در تصادفات جعلی 
و فوتی حضور داشتند که توقیفشان با دستور مقام قضایی 
بود.رییس پلیس راهور کشور درباره ترخیص خودروها نیز 
گفت: 2۷0 هزار خودروی توقیفی داشــتیم که 130 هزار 
دســتگاه آن ترخیص شده و حدود 140 هزار دستگاه آن 
مانده اســت. ۵4 درصد اینها به دالیلی نظیر توقیف مال 
و از ســوی دیگر پلیس ها توقیف شــده و 4۶ درصد نیز 
مربوط به جرائم و دیگر موارد مرتبط با پلیس راهور است.
هادیانفر در پاســخ به پرسشی مبنی بر این که مگر پیش 
از این ســقف 3 میلیون تومان برای پرداخت جرائم اعالم 
نشده بود؟ گفت: ما تاکید کردیم که اگر خودرویی همراه 
با خانواده بوده یا راننده آن مشکالتی را داشت خودرو در 
آن لحظه توقیف نشــود اما این به این معنی نیســت که 
برخی از رانندگان جرائم خــود را پرداخت نکنند. جرائم 

رانندگی باید پرداخت شود.

آمار نگران کننده خودروهای فرسوده در کشور

 با »قبضینو« جریمه رانندگی را پرداخت نکنید


