
پنجشنبه  22  اردیبهشت  1401- 10 شوال 1443 - 12 می 2022 - سال بیست ویکم - شماره  5710  6  حوادث

سرهنگ حسنی گفت: اجرای طرح مقابله 
با خریــداران تلفن همراه مســروقه نیازمند 
همکاری میان شــرکت همتا و پلیس آگاهی 
است.رئیس اداره ۱۸ مبارزه با قاپ زنی آگاهی 
پایتخت گفت: طی هماهنگی ایجاد شده میان 
مدیریت عالء الدین و پاساژ حضرتی، واحد های 
صنفــی فــروش موبایل کنترل می شــوند و 
خریدارانی که به صورت دستی در مقابل این 
پاســاژ ها اقدام به خرید می کنند، مدام توسط 
پلیس آگاهی و پلیس امنیت رصد می شــوند. 
به گفته این مقام مســئول در طرح مبارزه با 
قاپ زنی ۶ نفر دســتگیر شــدند و حدود ۳۵ 
دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شده است. 
اکثر تلفن های همراه فقط به سرقت نمی روند، 

بیشــتر آن ها گم می شــوند. تعدادی از آن ها 
را صاحبشــان جا می گذارند که تحت عنوان 
مفقــودی ثبت می شــود؛ در نهایت همه این 
موبایل ها به دست مالخران جمع آوری می شود 
و برای قاچاق به کشور های همجوار فرستاده 
می شود. در مالخری، تلفن همراه شهرستان ها 
هــم خرید و فروش می شــود و فقط مختص 
تهران نیســت.به گفته ســرهنگ حسنی، در 
کــرج مالخری بود که با تغییــر و جا به جایی 
ســریال های موبایل آن ها را دوباره به چرخه 
باز می گردانــد. اینکار مســتلزم همکاری با 
شــرکت همتا هم هســت تا با یک همکاری 
همه جانبه کاری کنیم که بعد از سرقت دیگر 
تلفن های همراه قابل استفاده نباشند. او گفت: 

در ســال ۱۴۰۰ به صورت ضمنی با شرکت 
همتا صحبــت کرده ایم، ولی ایــن همکاری 
نیازمند تشکیل جلســه و کارگروه است زیرا 
بحث ریجستری تلفن همراه، تخصصی و فنی 
است و کارشناســان خاص خود را می طلبد. 
۷ فروردین امســال بود که سرهنگ سعد اهلل 
گزافی، جانشین پلیس آگاهی تهران بزرگ از 
اجرای طرح مقابله بــا خریداران تلفن همراه 
مســروقه خبر داد و گفته بود که اجرای این 
طــرح در جنوب تهران در حال اجراســت و 
کارگاهــان پلیس آگاهــی در نقاط جرم خیز 
مانند خیابان مولوی، شوش و خیابان حضرتی 
موفق به شناســایی و دســتگیری ۱۵ مالخر 

اموال مسروقه شدند.

مقابله با خرید و فروش تلفن های سرقتی نیازمند همکاری شرکت همتا

ســازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که در سال گذشته 
۸۳۴ نفر بــر اثر برق گرفتگی در کشــور جان خود را از 
دســت دادند، عددی که در مقایسه با سال قبل افزایشی 

۱۲.۹ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که 
در سال گذشته جمعا ۸۳۴ نفر شامل ۷۵۶ مرد و ۷۸ زن 
بر اثر برق گرفتگی در کشــور جان خود را از دست دادند، 
این رقم در مقایســه با سال قبل از آنکه تعداد تلفات برق 
گرفتگی ۷۳۹ نفر بود، ۱۲.۹ درصد افزایش داشــته است.
در این ســال استان های تهران با ۱۲۵، خوزستان با ۷۵ و 
فارس با ۴۹ مورد فوتی بیشترین و استان های چهارمحال 
و بختیاری با یک، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان هرکدام 
با شــش و قم و ایالم هر کدام با هفت فوتی کمترین آمار 

قربانیان به دلیل برق گرفتگی را داشتند.
از ســویی با شــروع فصل گرم ســال، تعداد قربانیان 
برق گرفتگی در جداول آماری ســازمان افزایشی می شود 
به طوری که بیشــترین تعداد قربانیــان برق گرفتگی در 

تابستان ثبت شده اســت. به نظر می رسد یکی از دالیل 
این افزایش آمار، راه اندازی دستگاه های برودتی و سرویس 
کولرها در آغاز فصل تابستان است که بدون شک رعایت 
هشــدارها و نــکات ایمنی می تواند آمار بــرق گرفتگی و 

تلفات ناشی از آن را تا حدی کاهش دهد.
براساس آمارهای موجود در سال گذشته نیز بیشترین 
تعــداد تلفات بــرق گرفتگی در ماه های تیــر و مرداد به 
ترتیب با ۱۰۵ و ۱۰۲ کشــته گزارش شــده است.از آنجا 
که مطابق آمارها تعداد تلفات برق گرفتگی در سال های 
اخیر روندی افزایشی داشته و در سال گذشته به بیشترین 
میزان خود در ۱۱ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۰ تا پایان 
۱۴۰۰ رسیده اســت؛ همچنین با توجه به نزدیک شدن 
به روزهای گرم ســال و راه اندازی و اســتفاده از وســایل 
سرمایشی، سازمان پزشکی قانونی از هموطنان می خواهد 
حتما اصول فنی و نکات ایمنی را در نصب و به کارگیری 
سیســتم های سرمایشی و به طور کلی استفاده از وسایل 

برقی به کار گیرند.

رئیس پلیس پایتخت به اظهارات یک عضو شورای شهر 
که از سرقت های ســریالی تجهیزات شهری خبر داده بود، 
واکنش نشان داد و با رد این موضوع گفت: ایشان از آمارها 
اطالعی ندارد و نباید چنین حرفی بزند.به گزارش ایسنا، ۱۸ 
اردیبهشت ماه امسال بود که ناصر امانی، عضو شورای شهر 
تهران در تذکری از نهادهای پلیس و امنیتی خواســت که 
پشت پرده سرقت های ســریالی تجهیزات شهری را کشف 
کنند. او با بیان اینکه نگهداری از ســرمایه های شهر یکی از 
وظایف شورای شهر است، گفته بود: چندی پیش در مورد 
سرقت از اموال عمومی شهر به ویژه پل حکیم تذکر دادم و 
از شــهرداری خواستم که با هماهنگی پلیس عوامل سرقت 
را شناسایی و معرفی کنند و ان شاءاهلل حتما این موضوع در 
دستور کار است اما امسال در تعطیالت سال نو سرقتی دیگر 
در پل صدر رخ داد و روکش تزریق بتونی ربوده شد.این عضو 
شورای شهر گفته بود: متاسفانه سرقت به ایستگاه های بی 
آر تی نیز رسیده و حتی برخی خانواده شهدا نیز در تماس با 
ما عنوان کردند که در بهشت زهرا تابلوی مزار شهدا در یکی 
از قطعات به طور کامل کنده شده این در حالیست که این 

سرقت های دنباله دار نشان می دهد که انگیزه سارقان غیر از 
مسائل مادی است و می خواهند ایجاد ناامنی و القای ترس 
کنند و این کار ســازماندهی شده و به صورت باندی است. 
الزم است شهرداری در خصوص جلوگیری از تداوم سرقت 
در سطح شهر تدبیری کند و  در راستای رفع القای ترس و 
ناامنی با ســازمان های امنیتی و پلیس همکاری کند تا این 

سرقت های سریالی کشف شود.
ســروری نایب رئیس شورای شهر نیز در واکنش به این 
تذکر گفته بود: احساس می شود این سرقت ها یک جریان 
سیاسی برای ایجاد رعب، وحشت و ناامیدی است و مدیریت 
شــهری با هماهنگی پلیس بایستی این مسئله را رفع کند.
بنابراین گزارش، این البته اولین باری نبود که امانی نسبت 
به امنیت در شــهر هشــدار داده و پیش از این نیز درباره 
ســرقت یک پل، حمله معتادان متجاهر با سنگ و گلوله به 

مردم و ... سخن گفته بود.
ایــن اظهارات در حالی بیان شــده که پلیس که متولی 
تامین نظم و امنیت در تهران اســت، آن را تایید نمی کند. 
سردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 

گفت وگو با ایســنا، درباره اینکه آیا آمار ســرقت تجهیزات 
شهری در تهران افزایش یافته یا خیر؟ می گوید:   فردی که 
ایــن اظهارات را بیان کرده در جایگاهی نیســت که درباره 
این موضوعات نظر بدهد. حاال ممکن است سرقت در جایی 
رخ دهد، اما معنایش افزایش سرقت نیست .رحیمی با بیان 
اینکه ایشان از این آمارها اطالعی ندارند و نباید بدون اطالع 
حرفی زد، ادامه می دهد: ما مســئول امنیت شهریم، پلیس 
مسئول امنیت شهر اســت و الحمداهلل این را به شما اعالم 
می کنم که ما در بهترین شرایط امنیتی هستیم. باالخره در 
یک شــهر با حدود ۱۳ میلیون نفر جمعیت سرقت و سارق 
هم وجود دارد و ما هم با آنها برخورد می کنیم، اما نباید این 
موضوع را تعمیم دهیم و این موارد به معنای افزایش سرقت 

و ... نیست.
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ در عین حــال تاکید 
کرده اســت که اگر حتی یک مورد نیــز از چنین مواردی 
رخ دهــد، پلیس خــود را ملزم به برخورد بــا آن می داند، 
درباره اینکه گفته شده پشت پرده این اقدامات موارد مالی 
نبوده و هدف های سیاســی و ... وجــود دارد نیز می افزاید:  

من صراحتا در مورد تهران می گویم و هرکســی هم باید در 
اندازه مسئولیت و اطالعاتش صحبت کند، ما جرائم سازمان 
یافته نداریم و با طرح هایی که اجرا کرده ایم ســازمان جرم 
و جرائم ســازمان یافته را از بین برده ایم.وی ادامه می دهد:  
این ها مواردی نیست که مشکل آنچنانی ایجاد کند. یکسر 
ی از جرائــم عاملش بیکاری و تورم و فقر اســت که خب 
باید حل و فصل شــود. پلیس هم بــا مجرمان و افرادی که 
بخواهند امنیت شــهروندان را به مخاطره بیاندازد، برخورد 
جدی می کند.  دی ماه ســال گذشته، شمس احسان، دیگر 
عضو شورای شهر تهران نیز در تذکری از وجود ۲۶هزار نقطه 
ناامن در شــهر تهران خبر داده بود، خبری که واکنش های 
زیادی را به دنبال داشــت. از جمله این واکنش ها مربوط به 
سردار حســین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت و عالی ترین 
مقام در تامین امنیت پایتخت بود که  در گفت وگو با ایسنا 
به ادعای این عضو شــورای شهر تهران واکنش نشان داد و 
گفت:  من نمیدانم این ادعا را چطور مطرح کرده اند و بر چه 
اساس عدد ۲۶ هزار مطرح شده است. البد ایشان برای حرف 

خود سندی دارند که باید ارائه دهند.

رئیــس پلیس فتــای تهران بزرگ نســبت به احتمال 
کالهبرداری و ســودجویی از جاماندگان یارانه های جدید 
واریز شده، هشدار داد.سرهنگ داوود معظمی گودرزی در 
گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به واریز یارانه های جدید به 
حساب برخی از سرپرستان خانوار در کشور گفت:  ممکن 
اســت برخی از افراد بــه هر دلیلی این یارانــه را دریافت 
نکرده باشــند، این افراد باید توجه داشــته باشند که در 
دام افراد ســودجو و فرصت طلبی که از هر موضوعی برای 
کالهبرداری و اقدامات مجرمانه استفاده می کنند، نیفتند.
وی با بیان اینکه ممکن است افراد سودجو و فرصت طلب 
با انتشــار تبلیغاتی نظیر »ثبت نــام از جاماندگان یارانه«، 

»دریافت یارانه«، »افزایش مبلــغ یارانه« و ... بخواهند از 
شهروندان سوء اســتفاده و کالهبرداری کنند، افزود: این 
افــراد معموال تبلیغات خود را در شــبکه های اجتماعی و 
پیام رســان ها و همچنین ســایت های فاقد مجوز منتشر 

می کنند. 
در ادامــه نیز یا کاربــران را به صفحات فیشــینگ و 
برداشت غیرمجاز از حساب بانکیشان هدایت می کنند، یا 

اطالعات هویتی آنان را دریافت کرده و از آن سوءاستفاده 
می کنند.رئیــس پلیس فتــای تهران بزرگ بــا تاکید بر 
اینکه شــهروندان به هیچ عنوان نباید فریب این تبلیغات 
را بخورنــد، اظهارکرد: چه افرادی که ممکن اســت جزو 
جاماندگان دریافت این یارانه باشند و چه افرادی که ممکن 
اســت به رقم آن اعتراض داشــته باشند، الزم است حتما 
اخبار و روش های پیگیری را از رسانه ها و خبرگزاری های 

رســمی دنبال کنند و به هیچ عنــوان به تبلیغات بی نام و 
نشان فضای مجازی اعتماد نکنند. وی ادامه داد:  در همین 
راستا الزم است فریب پیامک هایی که با سرشماره شخصی 
ارسال می شود را هم نخورند و از کلیک بر روی لینک های 
ناشــناس و مشکوکی که ممکن است با چنین موضوعاتی 
برایشان ارسال شود، پرهیز کنند.معظمی گودرزی با تاکید 
بر اینکه پلیس فتا نیز بر این فضا نظارت داشته و با موارد 
تخلف برخورد خواهد کرد، گفت:  الزم است شهروندان نیز 
بــا پلیس همکاری کرده و اگر چنانچــه با چنین مواردی 
روبه رو شــدند، بدون آنکه وارد لینک شوند، موضوع را به 

پلیس فتا گزارش کنند.

نمایشــگاه  کتاب، یکی از شــلوغ ترین نمایشــگاه های  
کشور است که ســرانجام پس از وقفه ای دو ساله از دیروز 
به مــدت ۱۰ روز فعالیت خود را آغاز کــرد؛ در این میان 
ایمنی نمایشــگاه کتاب و بازدیدکنندگان آن عامل مهمی 
اســت که حتما باید مورد توجه قرارگیرد. در همین راستا 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
توصیه هایی را به غرفه داران و بازدید کنندگان این نمایشگاه 
ارائه داده است.به گزارش ایسنا؛ اصالح بار اشتعال، از جمله 
اصطالحاتی است که در حوزه ایمنی و آتش نشانی به دفعات 
با آن مواجه می شــویم. در واقع بار اشتعال، یعنی کل مواد 
قابل اشــتعال موجود در یک محل که با سوختن می تواند 
منجر به تغذیه حریق شود. البته اندازه گیری این بار، کامال 
تخصصی است اما با نگاهی ساده به نمایشگاه کتاب می توان 
به اینکه این مکان دارای بار اشــتعالی بسیار باال است، پی 

برد. 
بار اشــتعال باال، تنها یکی از فاکتورهای افزایش ریسک 
خطر است که در نمایشگاه کتاب وجود دارد. از سوی دیگر، 
مراکز تجمعی به خودی خود پر ریسک محسوب می شوند و 
همواره ایمنی آن ها از دغدغه های کارشناسان و سازمان های 
امدادی مربوطه از جمله آتش نشــانی و اورژانس محسوب 
می شود، به طوری که این سازمان ها برای برگزاری این قبیل 
نمایشگاه ها در آماده باش کامل به سر می برند و مکان هایی 
را برای استقرار نیروهای خود تعیین می کنند. برخی از این 
استقرارها به صورت ۲۴ ساعته خواهد بود تا در صورت اتمام 
ساعت فعالیت نمایشگاه نیز بر وقوع حوادث احتمالی نظارت 
داشته باشــند و ایمنی محل را تامین کنند. طی سال های 
گذشته نیز این ســازمان ها عالوه بر استقرار در نمایشگاه، 
مانورهایی را بــرای افزایش آمادگی برای پاســخگویی به 
حوادث احتمالــی برگزار کردنــد و آموزش هایی را نیز به 
غرفه داران و متصدیان این نمایشگاه ها ارائه کرده اند. چندی 
پیش نیز این سازمان ها ضمن بازدید از محل کنونی برگزاری 
نمایشگاه کتاب، نسبت به جانمایی محل استقرار خود اقدام 
کردند و گفته شــد که در داخل ســالن ها نیز برای حضور 
نیروهای آتش نشــانی، امدادی و اورژانس پیش بینی هایی 

صورت گرفته اســت. پیش تر حسین صفری-مدیر کمیته 
اجرایی و پشــتیبانی نمایشگاه- اعالم کرده بود که مانوری 
در محوطه و ســالن های مصالی امــام خمینی)ره( هفتم 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱با حضور تمامی دســتگاه های عضو 
کمیته ایمنی انتظامی انجام خواهد شــد و برای ناشران و 
غرفه داران نیز آموزش اطفای حریق پیش بینی شده است. 

ســید جالل ملکی -سخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهر تهران- در گفت وگو با ایســنا درباره 
نکات ایمنی که باید در مراکز تجمعی با بار اشتعال باال، مثل 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از امروز در محل مصلی 
تهران آغاز شــده، اظهارکرد: ترجیحا بهتر اســت اینچنین 
نمایشــگاه هایی که بار اشــتعال باالیی دارد و حجم زیادی 
از مواد ســریع االشــتعال در آن نگهداری می شود خارج از 
بافت مســکونی برگزار شوند. وی ادامه داد: شهر آفتاب نیز 
پیش تر آماده شــد اما به دالیلی قرار شد بار دیگر نمایشگاه 
در مصلی تهران برگزار شــود؛ اما حاال که این نمایشگاه در 
محیطی مسکونی برگزار می شود باید ایمنی آن به بهترین 

نحو ممکن مد نظر قرار داده شود. 
ملکی تصریح کرد:  زمانی که این نمایشگاه ها داخل شهر 
برگزار می شود ترافیک بسیار سنگینی را ایجاد می کند که 
این می تواند فعالیت نیروهای امدادی را مختل کند. البته که 
در این مورد تمهیداتی اندیشیده شده و استقرار گسترده ای 
برنامه ریزی شده است؛ اما به هر جهت ممکن است نیاز باشد 
نیروهای کمکی نیز به محل اعزام شــوند و در این شرایط 
ترافیک های سنگین رســیدن نیروهای امدادی به محل را 
مختل می کند. سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران با 
بیان اینکه باید استقرارهای الزم در نقاط مختلف پیش بینی 
شده باشد، گفت:  این استقرار باید شبانه روزی باشد و بخشی 
از افراد مســتقر شــب ها نیز در محل حضور داشته باشند؛ 
بخشی از استقرار آتش نشانی در محل شبانه روزی است. در 
ساعاتی که فعالیت آغاز می شود باید فعالیت نیروها حداکثر 
باشــد و بازدیدهای الزم پیش از ایجاد غرفه ها نیز صورت 

گیرد. این غرفه ها دارای سیم کشی های موقت هستند که 
بعضا مســتعد آتش سوزی هســتند. باید تعویض چراغ ها، 
سیم کشــی های برق و... پیش از آغاز نمایشــگاه توســط 
متخصصان انجام شود. همچنین در زمان برگزاری نمایشگاه 
باید گروه هایی باشند که این بخش ها را به صورت دائم رصد 
و کنترل کنند. ملکی افزود: آموزش های الزم حتما باید به 
غرفه داران و افراد حراست داده شود که اگر حادثه ای رخ داد 

بازدیدکنندگان را چگونه از نمایشگاه خارج کنند. 
به گفته وی، خاموش کننده ها باید در اندازه های مختلف 
و به تعداد کافی در دســترس قرار داده شــود تا در صورت 
لزوم به موقع از آن ها استفاده شود. همچنین راه های خروج 
نیز باید کامال باز باشــند، اینکه ۱۰راه خروج وجود داشته 
باشد اما برخی از آن ها بسته باشد پذیرفته شده نیست. تمام 
راه های خروج باید در تمام زوایا وجود داشــته و باز باشند. 
تابلوهای متعددی نیز باید وجود داشته باشد که مسیرها را 
به افراد نشان دهد. تصور کنید اگر حریقی در محل رخ دهد 
دود اجازه نمی دهد که افراد راه خروج را تشــخیص دهند 

پس وجود این تابلوها بسیار کمک کننده است. 
ســخنگوی آتش نشــانی تهران ادامــه داد: افرادی که 
مســئولیت کنترل تردد بازدیدکننــدگان را دارند، باید به 
محل نگهداری کپســول های اطفا حریق، شیلنگ های آب، 
کنتورهای برق، راه های خروج و.. اشــراف داشــته باشند و 
دوره های الزم را دیده باشند. این افراد باید خونسرد باشند 
تا در صورت وقوع حادثه بتوانند افراد را به خونسردی دعوت 
و از محــل خارج کنند. ملکی با بیان اینکه حجم مواد و بار 
اشتعال وارد شده به نمایشگاه باید متناسب با ظرفیت محل 
باشــد، گفت: دیده می شــود که گاهی غرفه های نمایشگاه 
تعداد زیادی کتاب را در همان غرفه نگهداری می کنند. باید 
به گونه ای باشــد که تعدادی کتاب در غرفه نگهداری شود 
و سایر کتاب ها در محلی دیگر نگهداری شود تا در صورت 
اتمام دوباره موجودی آن را شارژ کنند. این اقدام هم باعث 
کاهش بار اشــتعال می شــود و هم در صورت وقوع حادثه 

ریسک خســارت های ناشــی از حریق را برای غرفه داران 
کاهش می دهد. سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهر تهران با اشــاره به کاربرد نگهداری استفاده از 
دســتگاه های دمنده دود در اماکن تجمعی از این دست، 
افزود: در صورت وقوع حادثه حریق این دستگاه ها می توانند 
بــه کاهش دودگرفتگی و فرار راحت تر افراد از محل کمک 

کنند. 
وی با بیان اینکــه غرفه داران نیز بایــد محدوده وجود 
کپســول های اطفا حریــق و شــیلنگ های آب را بدانند، 
گفــت: زمانی که محل را به غرفــه داران تحویل می دهند 
این مکان ها را با بنرها، نئوپان ها و... دکورســازی می کنند 
که در برخــی موارد این خود موجب افزایش بار اشــتعال 
می شــود. بهتر است در این شرایط از مواد غیرقابل اشتعال 
استفاده شود و تا جایی که می توانند استفاده از این موارد را 
کم کنند. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اظهار کرد:  
غرفه هایی که در خصوص طبــخ غذا نیز فعالیت می کنند 
اگرچه بیرون از محیط اصلی قرار دارند؛ اما باید حتما نکات 
ایمنی را رعایت کنند چرا که اگر موجب وقوع حریق شوند 
خطراتی را ایجاد خواهند کرد. سخنگوی آتش نشانی تهران 
در پاسخ به اینکه آتش نشانی در خصوص ایمنی نمایشگاه 
کتاب تهران نظارتی داشــته است یا خیر؟ گفت:  بازدیدی 
انجام دادیم که مربوط به جانمایی خودروهای آتش نشــانی 
بود اما نظارت بر ایمنی بر عهده مسئوالن برگزاری نمایشگاه 
است. وی با بیان اینکه نباید اجازه داده شود که در نمایشگاه 
دخانیات اســتفاده شود و هیچ وسیله شعله داری نباید وارد 
نمایشگاه شود، افزود: برخی سطل های زباله هم در نمایشگاه 
کتاب گذاشته می شــود که در آن ها ضایعات کاغذ ریخته 
می شــود، این ضایعات حتما باید بــه صورت مرتب تخلیه 
شــود، در مواردی انداختن ته ســیگار موجب وقوع آتش 
سوزی می شود که باید حتما به آن نظارت شود و پیشنهاد 
می کنم که حتما روی این ســطل ها هشدارهایی مبنی بر 
اینکه ته ســیگار روشن داخل آن انداخته نشود، نصب کرد. 
 همچنین بهتر است ســطل های مربوط به کاغذ و ... حتما 

جداسازی شود.

رئیــس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشــف ۴۸ 
تن برنج و شــکر احتکارشــده در جنوب تهران خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســرهنگ علی ولی پور گــودرزی در 
این باره گفت:  در راســتای پایش، کنترل و نظارت بر بازار 
و جلوگیری از اخالل و احتکار کاالهای اساســی، ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی دو انبار احتکار کاالی اساســی در 
شــورآباد را مورد شناسایی قرار دادند و با حضور در محل 

این دو انبار مشاهده کردند که اقالم داخل آن فاقد هرگونه 
اســناد و مدارک، فاکتور و ثبت در سامانه جامعه تجارت 

است.
وی با بیان اینکه کاراگاهان این دو انبار را پلمپ کردند، 
گفت: در مجموع ۴۲ تن برنج و ۶ تن شــکر دولتی از این 

محل کشف شــده و دو نفر نیز دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده روانه دادسرا شدند.  

ولی پور گودرزی ارزش ریالی اموال کشــف شده را بالغ 
بر ۲۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت:  بازار کاالهای کشور 
در ماه های گذشــته تحت تاثیر عواملی همچون حذف ارز 

ترجیحی، بحران جنگ روســیه و اوکراین و ... با نوسانات 
صعودی مواجه بوده و این امر باعث شده تا افراد سودجو و 
منفعت طلب با سوءاستفاده از این وضعیت اقدام به احتکار 
کاالهای اساسی کنند. البته پلیس امنیت اقتصادی با این 
موارد برخورد کرده و الزم اســت شهروندان نیز در صورت 
اطــالع از هرگونه احتکار یا اخالل در بــازار موضوع را به 

پلیس اطالع دهند.

پزشکی قانونی اعالم کرد

افزایش 12/9 درصد برق گرفتگی در سال گذشته

واکنش پلیس به ادعای عضو شورای شهر در مورد »سرقت سریالی تجهیزات شهری«

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ هشدار داد

کالهبرداری از جاماندگان یارانه های جدید واریز شده

هشدارهای ایمنی به بازدیدکنندگان و غرفه داران نمایشگاه کتاب

شناسایی ۲ انبار احتکار برنج و شکر دولتی در جنوب تهران

زن قمه کش سه راه امین حضور، دستگیر شد
معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی تهران از دستگیری زنی که با استفاده 
از ســالح ســرد قدرت نمایی می کرد خبر داد.به گزارش ایسنا سرگرد محمد 
زیدی درباره دســتگیری این متهم گفت: گزارشــی درباره قمه کشی در محله 
ســه راه امین حضور تهران به پلیس اطالع داده شــد که بالفاصله پس از اعالم 
آن تیمی از ماموران پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی به محل وقوع جرم اعزام 
شدند. وی ادامه داد: دوربین های مداربسته محیطی بررسی و پایش شد و پس 
از انجام تحقیقات مشــخص شــد که خانم جوانی با در دســت داشتن  »قمه« 
عربده کشی کرده و نظم و آسایش عمومی را برهم زده است. بر همین اساس با 
توجه به اهمیت موضوع، شناسایی وی در دستور کار این  پلیس قرار گرفت.وی 
اظهار کرد: مخفیگاه متهم در مدت زمانی کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی شد و با 
هماهنگــی قضایی وی در مخفیگاه خود که در محدوده خیابان ۱۵ خرداد واقع 

شده بود دستگیر و به زندان منتقل شد.

دزدان خشن در کرج با چاقو وارد خانه ها می شدند 
اعضای باند ســارقان به عنف منزل با اعتراف به ۱۸ فقره ســرقت در سطح 
استان البرز شناسایی و دستگیر شدند.به گزارش رکنا، سرهنگ محمد نادربیگی 
گفت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت به عنف منزل در سطح شهرستان کرج 
و ایجاد احســاس نا امنی در بین شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار اداره 
عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.وی افزود: بررسی های اولیه حاکی 
از این بود که سرنشینان ۲ دستگاه خودرو سواری با ورود به منزل شهروندان و با 
تهدید سالح سرد، صاحبخانه را وادار به در اختیار گذاشتن طالجات و وجوه نقد 
منزل خود کرده و با بستن دست و پای آنها و انتقال آنها به داخل اتاق، بالفاصله 
متواری می شدند.رئیس پلیس آگاهی استان البرز بیان کرد: در ادامه کارآگاهان 
با انجام اقدامات گسترده اطالعاتی و به کارگیری فنون و روش های پلیسی موفق 
به شناســایی ۳ نفر از اعضای این باند ســرقت شده و با یافتن مخفیگاه آنها در 
شهرســتان شهریار، در چند عملیات غافلگیرانه همه آنها را دستگیر و به پلیس 
آگاهیاستان البرز منتقل کردند.این مقام انتظامی با اشاره به اعتراف متهمان به 
۱۸ فقره سرقت منزل در سطح استان البرز گفت: در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
مشخص شد که متهمان دستگیر شده با سرکردگی یکی دیگر از سارقان سابقه 
دار و خطرناک اســتان، در ماه های اخیر در حین انجام ســرقت در شهرســتان 
ســاوجبالغ با مأموران انتظامی درگیری مســلحانه داشته و متواری شده بودند 
که با اقدامات پلیســی صورت گرفته از ســوی اداره عملیات ویژه، سر کرده باند 
سارقان نیز در یکی از روســتاهای شهر هشتگرد شناسایی و با هماهنگی مقام 
قضایی دستگیر شد.سرهنگ »نادر بیگی« با اشاره به دستگیری ۴ مالخر اموال 
مسروقه در خصوص این باند، یادآور شد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری 
اقالم مسروقه از جمله چند تخت فرش های ابریشمی گران قیمت و شمش مس 
قیمتی کشف شد.رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به شناسایی همه مال 
باختگان این پرونده، خاطر نشان ســاخت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای 

انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

تصادف خونین کامیونت با کشنده تریلر 
در جاده مخصوص

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشــمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ 
از تصادف شدید بین کامیونت و کشــنده تریلر در بزرگراه مخصوص و بر جای 
گذاشــتن دو زخمی خبر داد.به گزارش رکنا، سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: 
ســاعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز سه شنبه وقوع یک فقره تصادف جرحی در محور 
بزرگراه مخصوص به غرب روبروی شرکت مینو به پلیس ۱۱۰ اعالم شد و گزارش 
اولیه حکایت از این داشت که راننده یک دستگاه کامیونت به دلیل توجه نکردن 
راننده کامیونت به ســمت جلو با یک دستگاه کشــنده تریلر برخورد می نماید.
این مقام انتظامی بیان داشت: تیم کارشناسی منطقه ۲۱ پلیس راهور پایتخت، 
بالفاصله در محل حاضر شــدند و ضمن کنترل بار ترافیکی محل و ایمن سازی 
محدوده تصادف برای جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار، به بررسی علل و عوامل 
این تصادف پرداختند.سرهنگ شــریفی ادامه داد: در این حادثه دو نفر زخمی 
شــدند که با حضور عوامل اورژانس، خدمات درمانی سرپایی انجام، ولی به علت 

شدت ضربه وارده هر دو نفر به بیمارستان منتقل شدند.

قتل خونین یک دوست در خیابان طالقانی 
۲ پسر ۱۵ ســاله که با هم دوست بودند به جان هم افتادند.به گزارش رکنا، 
ساعت ۱۱ شب قبل صدای همهمه و فریاد ۲ نوجوان ۱۵ ساله در خیابان طالقانی 
جنب پاســاژ ولیعصــر در محله بلوا به پا کرد. ناگهــان در محل درگیری حمام 
خــون به راه افتاد و یکی از نوجوانان به نام مهدی به ضرب چاقو دوســت خود 
مجروح شــد.بالفاصله امدادگران اورژانس، مهدی را به بیمارستان شهدای یافت 
آباد منتقل کردند اما حدود ســاعت یک شــب مهدی جان خود را از دست داد.
موضوع رســیدگی به پرونده در دستور کار محمد وهابی، بازپرس کشیک قتل 
پایتخت قرار گرفت.متهم از صحنه جنایت متواری شده و موبایل او نیز خاموش 
بود.ماموران موفق به شناسایی پدر متهم شدند و از این طریق تنها چند ساعت 
پس از وقوع ماجرا بود که متهم دستگیر شد.با توجه به اینکه متهم زیر ۱۸ سال 

سن دارد،پرونده برای رسیدگی به دادسرای اطفال ارجاع شد.

پایان فرار قاتالن مسلح پس از 3 سال در شهریار
رئیس پلیس آگاهی اســتان از دســتگیری ۲ برادر قاتل که پس از ارتکاب 
جرم در سرپل ذهاب به شهرهای کرمانشاه و شهریار تهران گریخته بودند، خبر 
داد.به گزارش رکنا، ســرهنگ علی کرمی اظهار داشــت: پس از وقوع یک مورد 
درگیری منجر به قتل در شهرســتان ســرپل ذهاب که روزهای ابتدایی اسفند 
۱۳۹۸ رخ داد، رســیدگی به موضوع در دســتور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: 
تحقیقات ابتدایی پلیس نشــان می داد در جریان یک درگیری مسلحانه که به 
خاطر اختالفات خانوادگی بوده ۲ برادر ۳۶ و ۲۸ ساله با تیراندازی به سمت افراد 
دیگر باعث قتل ۲ نفر و زخمی شــدن ۲ تن دیگر شده و اقدام به فرار کرده اند.

سرهنگ کرمی تصریح کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی در ادامه و پس از مدت ها کار 
اطالعاتی و تحقیقات شبانه روزی موفق به شناسایی مخفیگاه هر ۲ قاتل فراری 
یکی در شهرســتان شهریار استان تهران و دیگری در یکی از محالت حاشیه ای 
کرمانشــاه شدند.رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشــاه افزود: کاراگاهان پس از 
شناســایی مخفیگاه قاتالن فراری ۲ تیم را به مناطق یاد شده اعزام و به صورت 
همزمان پس از هماهنگی های الزم با مراجع قضائی هردو برادر قاتل را دستگیر 
کردند.وی در پایان از معرفی قاتالن دســتگیر شده به دستگاه قضائی شهرستان 

سرپل ذهاب محل وقوع جرم، جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.

بازداشت ۲0 تبهکار در کارون 
فرمانده انتظامی شهرســتان کارون از دســتگیری۲۰نفر از سارقین وخرده 
فروشان مواد مخدر ودارندگان سالح در این شهرستان خبر داد.به گزارش رکنا، 
ســرهنگ علی عبدولی با اعالم این خبر  گفت: در راســتای مطالبات مردمی و 
برخورد با ســارقان و خرده فروشان مواد مخدر و دارندگان سالح های غیر مجاز 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان کارون به اجرا در آمد.فرمانده 
انتظامــی شهرســتان کارون افزود: ماموران پلیس  اطالعــات و اگاهی،  پس از 
هماهنگی قضایی، با تشکیل تیم های عملیاتی به محل های شناسایی شده اعزام 
و در بازرسی از مخفیگاه و پاتوق متهمان،  ۲ کیلوگرم تریاک،۱۲ دستگاه ماینر،۷ 
قبضه ســالح جنگی و شکاری را کشف کردند.وی گفت: در اجرای این طرح ۲۰ 
نفر ســارق و خرده فروش مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

به مراجع قضایی معرفی شدند.

قتل هولناک پسر جوان با 5 ضربه قمه در بستان آباد 
قاتالن متواری پس از یک سال از وقوع یک فقره قتل عمدی، دستگیر شدند.
دادستان عمومی و انقالب بستان آباد از دستگیری قاتل و دو نفر از همدستانش، 
پس از یک  ســال از وقوع یک فقره قتل عمدی در آن شهرســتان خبر داد.علی 
محمودیان بیان کرد: ۱۸ فروردین سال ۱۴۰۰ یک فقره وقوع قتل با استفاده از 
قمه در یکی از خیابان های شهرســتان بستان آباد گزارش شد. وی افزود: ضارب 
پس از وارد کردن ۵ ضربه به مقتول به همراه همدســتانش از محل وقوع حادثه 
متواری شدند.دادستان بستان آباد تصریح کرد: پس از وقوع این حادثه بازپرس 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بســطان آباد طی ابالغ دستورات قضایی 
به پلیس آگاهی، موضوع را بررســی کرد که پس از گذشــت یک سال از وقوع 
حادثه و انجام تحقیقات تکمیلی، مخفیگاه متهم اصلی پرونده به همراه ۲نفر از 
همدستانش شناسایی و در عملیاتی دستگیر شدند.به گفته محمودیان متهمان 

پس از صدور قرار تأمین به زندان تبریز معرفی شدند.

اخبار کوتاه


