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اخبار کوتاه

بازداشت  380معتاد متجاهر در تهران

جانشــین پلیس پیشــگیری پایتخت از اجرای طرح جمع آوری معتادان
متجاهردر شهر تهران خبر داد و گفت :روز گذشته  380معتاد متجاهر جمع
آوری شــد.به گزارش رکنا ،سرهنگ محمد قاسم طرهانی در تشریح جزئیات
این خبر اظهار داشت :در پاسخ به در خواستهای مردمی و اعتراض به تردد
معتادان متجاهر در سطح شهر تهران بزرگ اجرای طرح جمع آوری معتادان
متجاهر روز گذشته در شهر تهران اجرا شد.وی با بیان اینکه در این عملیات
 ۳۸۰معتاد متجاهر جمع آوری شــد تاکید کرد :این طرحها به صورت مداوم
در ســطح شهر تهران بزرگ اجرا خواهد شــد.این مقام انتظامی افزود :عالوه
بر جمــع آوری معتادان متجاهر  ۴خرده فروش مواد مخدر نیز دســتگیر و
در بررسیهای بیشتر از آنها  ۲۵۰گرم مواد مخدر کشف شد.جانشین پلیس
پیشگیری تهران تصریح کرد :معتادان جمع آوری شده پس از تشکیل پرونده
به مراکز بازپروری و مراجع قضائی معرفی خواهند شد.ســرهنگ طرهانی با
اشاره به اینکه شهروندان در صورت روبرو شدن با همچنین مواردی سریعا با
 110تماس برقرار کنند در پایان خاطر نشان کرد :پلیس با اجرای طرحهای
جمع آوری معتادان متجاهر به بهبود سالمت جسمی و روانی این افراد کمک
خواهد کرد.

سارق خشن با پراید به زنان حمله میکرد

رئیس پلیس آگاهی شهرســتان ری از دســتگیری راننده خودرویی که
طالی زن مســافر را با انبر قیچی و زورگیری کــرده بود خبر داد.به گزارش
رکنا ،سرهنگ حیدر گودرزی گفت :در پی اعالم زورگیری و سرقت النگوهای
زن مسافر توســط راننده یک دستگاه خودروی سواری پراید سفید رنگ در
شهرســتان ری ،دستگیری سارق در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این
شهرســتان قرار گرفت.وی با بیان اینکه تحقیقات پلیسی نشان از این داشت
متهم با تهدید سالح ســرد و با استفاده از انبر النگوهای زن مسافر را قیچی
و مالباخته را در مکان خلوتی پیاده کرده اســت افزود :زن شــاکی که موفق
شده بود مشخصات ظاهری متهم را به خاطر بسپارد کارآگاهان با استفاده از
شــیوههای نوین کشف جرم ،هویت و مخفیگاه وی را شناسایی کردند.رئیس
پلیس آگاهی شهرســتان ری تصریح کرد :تردد متهم تحت کنترل در آمد و
با مراقبتهای ویژه پلیســی متهم در مخفیگاهش دستگیر و پس از انتقال به
پلیس آگاهی این شهرستان به زورگیری از زن مسافر و سرقت النگوهای وی
اعتراف کرد.این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه شناســایی ســایر جرایم
احتمالی متهم ادامه دارد افزود :با تکمیل تحقیقات پلیسی متهم برای گرفتن
دستور قضائی به دادسرا معرفی شد.

گوشی گرانقیمت توریست خارجی پیدا شد

رئیس بازرســی فرماندهی انتظامی استان گفت :مامور پاکدست و وظیفه
شناس پلیس ساوجبالغ گوشی تلفن همراه گران قیمت توریست خارجی را
به صاحبش بازگرداند.به گزارش رکنا ،ســرهنگ مراد دکامین در تشریح این
خبر اظهار داشت :یکی از کارکنان پاکدست پلیس راهور شهرستان ساوجبالغ
در حین گشــت زنی یک دســتگاه تلفن همراه گران قیمــت را پیدا کرده و
برای بررسی و شناســایی صاحبش آن را به کارآگاهان پلیس آگاهی تحویل
میدهد .وی افزود :کارشناسان پلیس آگاهی نیز با انجام تحقیقات ویژه متوجه
میشوند که این گوشی متعلق به یک توریست خارجی بوده که آن را در ایران
گم کرده و به کشورش بازگشته است.رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان
البرز تصریح کرد :در ادامه با هماهنگی صورت گرفته با سفارت کشور توریست
مورد نظر ،گوشــی تلفن همراه به صورت صحیح و ســالم تحویل مسئوالن
ســفارتخانه و از آن طریق به صاحبش بازگردانده شد.ســرهنگ دکامین در
پایان با بیان با دســتور فرمانده انتظامی استان البرز این افسر پاکدشت مورد
تشویق قرار گرفت ،از شهروندان خواست :هرگونه انتقاد ،پیشنهاد ،تقدیر و یا
درخواست از پلیس را با سامانه مردمی 197در میان بگذارند.

سقوط هواپیمای جنگنده سوخو  22سپاه در شیراز

ســوخو  ۲۲در شیراز ســقوط کرد.به گزارش رکنا ،روابط عمومی نیروی
هوافضای سپاه اعالم کرد :صبح دیروز یک فروند هواپیمای سوخو  ۲۲متعلق
به نیروی هوافضای ســپاه هنگام برخاستن در پایگاه هوایی شیراز دچار نقص
فنی شــد و خلبانان ناگزیر به استفاده از سامانه صندلی پران (اجکت) شدند.
در این ســانحه بحمداهلل خلبانان با عکس العمل به هنگام در سالمت کامل
هستند.

 21زن و مرد به لوگوی ای نماد جعلی اعتماد
کردند و حسابشان خالی شد

شــهروندان در پی کالهبرداری فروشــنده لوازم و قطعات تلفن همراه به
پلیس فتا شــکایت کردند.به گزارش رکنا ،شهروندانی که برای خرید لوازم و
قطعات تلفن همراه به یک سایت مراجعه کرده و با توجه به داشتن ای نماد و
قیمت ارزان کاالها به آن اعتماد کرده و خرید خود را تکمیل کرده بودند پس
از اینکه هیچ کاالیی به دستشــان نرسیده بود به پلیس فتا پایتخت شکایت
کردند.کارشناســان متوجه شدند کالهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنالین
و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کالهبرداری از آنها کرده
اســت .در نهایت متهم در جنوب تهران دستگیر شد .متهم به کالهبرداری از
 21نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود  5میلیارد ریال اعتراف کرد.

تعلیق رئیس قطار به خاطر درگیری با بانوی محجبه

راه آهن جمهوری اســامی ایران طی اطالعیه ای با اشــاره به مشــاجره
(ضرب و شــتم خانم محجبه) بین مســافران قطار مسافری ریل ترابر سبا از
تعلیق رئیس این قطار خبر داد.پیرو انتشــار خبری مبنی بر مشــاجره بین
مســافران قطار مسافری تهران  -یزد متعلق به شرکت ریل ترابر سبا به دلیل
عدم رعایت حجاب توسط یکی از مسافران ،روابط عمومی راه آهن جمهوری
اســامی ایران الزم میداند به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی در این
خصوص ارائه دهد:یکی از بانوان محترم حاضر در قطار (فرزند شهید بزرگوار
جعفری) با مشاهده عدم رعایت حجاب در داخل سالن مسافری ،به درستی و
از باب وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر  ،از مهماندار و همچنین
رئیس قطار که خود از خانواده محترم شهدا و ایثارگران بوده ،درخواست ارائه
تذکر مینماید که ایشان نیز اقدام به تذکر نمودهاند.متاسفانه با ادامهدار شدن
موضوع و گرفتن عکس از مسافر ،مشاجره و در پی آن درگیری ایجاد شد که با
دخالت پلیس ،ماجرا مدیریت و در ایستگاه مسافری یزد نیز با حضور مدیر کل
منطقه ،نیروهای پلیس ،حراست و دیگر نیروهای نظارتی ،جلسهای با مسافران
یاد شده برگزار و تذکرات الزم نیز به خاطیان داده شد.

بازداشت شرورهای مسلح
که تبریز ناامن کرده بودند

در پــی گزارشــات واصله مردمی مبنی بر حضور تعــدادی افراد الابالی و
اوباش در برخی از محالت تبریز که به عربده کشی ،قمه کشی و ایجاد فضای
نا امن ،دزدی ،شــرب خمر علنی و به مردم حمله میکردند ،دستگیری این
افراد بصورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
به گزارش رکنــا ،علی محمدی صبح دیروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار
داشــت :در پی گزارشات واصله مردمی مبنی بر حضور تعدادی افراد الابالی و
اوباش در برخی از محالت تبریز که به عربده کشی ،قمه کشی و ایجاد فضای نا
امن ،دزدی ،شرب خمر علنی و به مردم حمله میکردند ،دستگیری این افراد
بصورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.وی در
ادامه افزود :با انجام اقدامات فنی و تخصصی و هماهنگی با مقام قضائی محل
اختفای این افراد با شــگردهای خاص پلیسی و با پشتیبانی عملیات ماموران
انتظامی و یگان امداد همزمان در چند عملیات ضربتی پلیسی دستگیر شدند.
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان تصریح کرد :در بازرسی از محل اختفای
متهمان دستگیر شده ،دو قبضه سالح کمری و شکاری ،تعداد  ۱۷قبضه انواع
سالح ســرد از قبیل خنجر ،قمه و اقالم ممنوعه کشف شد .محمدی با بیان
اینکه متهمان دستگیر شده تحویل مراجع قضایی خواهند شد ،گفت :پلیس
در خصوص امنیت و آرامش افراد جامعه با کسی تعارف و مماشات ندارد و از
دستگاه قضایی درخواست داریم با صدور احکام مجازات سخت هزینه جرم را
افزایش داده و بازدارندگی الزم را داشته باشد.جانشین فرمانده انتظامی استان
با تاکید بر اینکه امنیت خط قرمز پلیس است ،از شهروندان درخواست کرد:
در صورت مشــاهده هرگونه شرارت و ناامنی در اسرع وقت مراتب را از طریق
شماره  ۱۱۰به پلیس اطالع دهند.

واکنش دولت به سیلهای اخیر؛ احیای صندوق بیمه حوادث طبیعی به جای پیشگیری!

پیشگیری ،حلقه مفقوده مدیریت سیل
تناقض در آمار قربانیان و مفقودان سیل

گروه حوادث :با گذشت بیش از سه سال از حادثه تلخ
سیل شیراز ،اگر به همان مناطق آغاز و وقوع سیل مراجعه
کنید ،میبینید که خبری از پیشــگیری نیســت و باز هم
ممکن است سیلی دیگر گریبان مردم را بگیرد؛ چنانچه در
دو هفته اخیر ،شــاهد قربانیان سیل در کشور بودیم .اگر از
آنچه در ســیل شیراز و گلســتان و خوزستان در فروردین
 1398رخ داد ،درس گرفته بودیم ،الزم نبود امروز به خاطر
قربانیان سیل فارس و امامزاده داوود تهران و مازندران و یزد
و  ...عزاداری کنیم.
به نظر میرســد همچنــان پیشــگیری ،در برنامههای
دولتها در مقابل سیل ،جایگاه برجسته ای ندارد و همچنان
جبران خسارات سیل یا امدادرسانی تمرکز بیشتری صورت
میگیرد .هرچند در ایــن دو حوزه هم اقدامات به گونه ای
نیست که رضایت سیلزدگان را در پی داشته باشد؛ چنانچه
در مورد سیل شیراز ،نه تنها احکام صادرشده برای متهمان،
قابل قیاس با حجم خســارات وارده و سوءتدبیرهای انجام
شــده نبود بلکه هیچ خبری مبنی بر پرداخت دیه قربانیان
نیز منتشر نشده است.
حاال در اقدامی جدید که دیروز (چهارشنبه) توسط دولت
اعالم شــد ،هیأت دولت مصوب کرد  ۲.۵همت برای سال
 ١۴٠٠به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اختصاص
یابد که از طریق قرارداد با ســایر شرکتهای بیمه بتوان در
کوتاه ترین زمان ممکن خسارتهای ناشی از سیل و زلزله
را جبران کرد؛ یعنی باز هم پیشگیری در حد حرف و سخن
باقی مانده و دولت به جای مشــخص کردن ضرب االجلی
برای کاهش اثار سیلهای احتمالی ،به پس از سیل و جبران
خسارات وارده اقدام کرده است! فراموش کردن پیشگیری،
در مورد ســیل تهران مشهودتر بود چنانچه پیامک هشدار
درباره ســیل ،یک روز پس از وقع سیل به مردم ارسال شد
و خانههای مــردم در امامزاده داوود تهران ،یک روز پس از
سیل تخلیه شد!
اگرچه در تمام نقاط دنیا ســیل میتواند زیانبار باشد اما
همواره تالش شــده از تعداد قربانیان کاســته شود که این
امر با هشدارهای به موقع و تخلیه نقاط حادثه خیز صورت
میگیرد .در امریکا که با طوفانها و سیلهای سنگین روبرو
میشــود قبل ازوقع سیل و طوفان ،هشــدارهای الزم داده
شــده و خانهها و شهرها و تخلیه میشــوند اما در ایران نه

تنها خبری از هشــدارهای جدی نیســت ،بلکــه اقدامات
پیشگیرانه قبلی هم به اندازه کافی انجام نمیشود .دپسازمان
هواشناسی هشدار میدهد ،اما هشدارهایش به گوش مردم
نمیرســد چراکه برای چنین مواقعی ،راهکاری برای ارائه
هشدارهای فوری هواشناسی وجود ندارد و حتی از ابزارهایی
مثل پیامک هم استفاده مناسبی صورت نمیگیرد.
حاال دولت به جای بررسی راهکارهای پیشگیری از سیل
و تخلیه مسیلها و جدی گرفتن آبخیزداری و الیروبی رودها،
تنها به فکر بعد از ســیل اســت! آنگونه که «سید احسان
خاندوزی» وزیر اقتاد ،در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت
در گفت و گو خبرنــگاران گفته :بعد از بازدیدی که رئیس
جمهور از مناطق سیل زده داشت ،یکی از تصمیمات دولت
برای شیوه رسیدگی به خسارات ناشی از سیل تغییر در رویه
گذشــته بود .پیش از این از مکانیزم تخصیص بودجههای
الزم برای مدیریت بحران یا جبران خســارت سیل و زلزله
استفاده میشد اما وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی به هیأت
دولت ارائه کرد تا برای جبران خسارات ناشی از سیل و زلزله
از ظرفیت صنعت بیمه که در بسیاری از کشورها به عنوان

شیوه ای کارآمد استفاده میشود و در احکام قانونی هم درج
شده ،بهره ببریم.
خاندوزی گفت :صندوق بیمه همگانی ساختمان در کشور
از سال گذشته فعال شده اما به جهت اینکه بودجههای الزم
در اختیــار نگرفته بود ،تاکنــون آنگونه که باید فعال نبوده
است .هیأت دولت امروز مصوب کرد  ۲۵هزار میلیارد ریال
برای سال  ١۴٠٠به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
اختصاص یابد که از طریق قرارداد با سایر شرکتهای بیمه
بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن خسارات ناشی از سیل و
زلزله را جبران کنیم.
خاندوزی البته توضیح نداد که فقدان جانباختگان سیل،
چگونه با بیمه پر میشود؟! چراکه به نظر میرسد دولت تنها
زیانهــای مادی را در نظر گرفته که این خود ،از اســیبهای
نگرشهای غیرپیشــگیرانه به سیل است .دولت همچنان به
جای پیشــگیری و همچنین اقداماتی که اثرات ســیل را
کاهش میدهد ،از اقدامات عمرانی گرفته تا هشدارهای به
موقع ،صرفا به فکر جبران خسارات بعد از سیل است که آن
هم همواره با اما و اگرهای فراوانی مواجه میشود؛ کمااینکه

در سیلها و خسارات گذشته شاهد بودیم.
تناقض در آمار جان باختگان در سیل
نکته عجیب ،تناقض در آمار اعالم شده در مورد قربانیان
سیل اخیر اســت .رئیس جمعیت هالل احمر گفته شمار
هموطنان جانباخته در ســیالبهای اخیر بر اساس آخرین
آمار به  ۹۰تن رســیده است و تعداد هموطنان مفقود شده
در این سیالبها نیز  ۸نفر است .اما رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور از جان باختن  ۷۸تن در سیل اخیر خبر داده و
گفته که جستجوها برای یافتن  ۱۶مفقودی سیل همچنان
ادامه دارد!
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور شمار مصدومیها
در سیل اخیر را نیز  ۳۴تن اعالم کرد و گفت :در مجموع ۲۴
استان کشور درگیر وقوع سیل و آبگرفتگی بودند .در ۱۳۳
شــهر  ۲۵۶بخش و  ۱۳۴۴روستا از این  ۲۴استان عملیات
امدادی انجام شد که عملیات در برخی از روستاها و مناطق
همچنان ادامه دارد.
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور همچنین درباره
برخی تفاوتها از آمارهای ارائه شــده از شمار جانباختگان
گفت :تصمیم بر این شــد تا سازمان مدیریت بحران کشور
آمار رسمی جانباختگان سیل را اعالم کند .چراکه مدیریت
بحران پس از انجام بررسیهای پزشکی قانونی درباره علت
مرگ جانباختگان آمار قطعــی را اعالم میکند و این آمار
صرفا مربوط به افرادی اســت که به دلیل ســیل جان خود
را از دســت دادهاند .همانطور که مستحضرید اجساد کشف
شده به پزشــکی قانونی منتقل شده و در آنجا دلیل مرگ
بررسی میشود.
نامی ادامه داد:به عنوان مثال در ســیل استان یزد ابتدا
فوتیها هفت نفر اعالم شد اما پس از انجام بررسی از سوی
پزشکی قانونی تنها مرگ پنج نفر به دلیل سیل مورد تایید
قرار گرفت .آمارها از سوی پزشکی قانونی و سازمان مدیریت
بحران کشور مورد بررسی قرار گرفته و اعالم میشود.
در سیالبهای تابستانی اخیر  ۲۴استان شامل آذربایجان
شرقی ،اصفهان ،البرز ،بوشهر ،تهران ،چهارمحال وبختیاری،
خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،خوزستان ،زنجان ،سمنان،
سیستان و بلوچستان ،فارس ،قزوین ،قم ،کرمان ،کهگیلویه
و بویراحمد ،گلستان ،لرستان ،مازندران ،مرکزی هرمزگان،
همدان و یزد درگیر شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تشریح کرد

جزئیات گروگانگیری مسلحانه  ۳عضو یک خانواده در آجودانیه
فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ از وقوع یــک مورد
گروگانگیــری در محله آجودانیه خبــر داد و گفت :پس از
گذشــت حدود سه ســاعت با عملیات ویژه پلیس پایتخت
گروگانگیر و فرد همراهش دســتگیر و ســه گــروگان نیز
آزاد شــدند.به گزارش ایســنا ،سردار حســین رحیمی که
فرماندهــی عملیات رهایی گــروگان در منطقه آجودانیه را
برعهده داشــت ،پس از پایان گروگانگیری و دستگیری فرد
گروگانگیر با حضور در جمع خبرنگار به تشریح جزئیات این
حادثه پرداخت و گفت :حوالی ساعت  ۱۷:۳۰عصر سهشنبه
بــود که ماموران کالنتری  ۱۶۴قائم در حال گشــتزنی در
حوزه استحفاظی خود بودند که متوجه رفتار خارج از عرف
و عجیب راننده و سرنشــین یک دســتگاه سواری پژو ۲۰۶
شــده و دســتور توقف آن را صادر کردند.وی با بیان اینکه
راننده خودرو پس از فرمان ایست پلیس به جای توقف پا به
فرار گذاشته و هم زمان اقدام به تیراندازی به سمت ماموران
پلیــس کرد ،گفت :تعقیب و گریــز با این خودروی متخلف
آغاز شده و همزمان ماموران نیز با رعایت قوانین بهکارگیری
سالح اقدام به تیراندازی به سمت مجرمان کردند .این تعقیب
و گریز ادامه پیدا کرد تا اینکــه خودرو مجرمان وارد محله
آجودانیه شده و در آنجا وارد یک کوچه بن بست شد.
رحیمی با بیــان اینکه در ادامه دو مجــرم که عرصه را
برخود تنگ دیده بودند ،وارد ساختمانی پنج طبقه که درش
باز مانده بود شدند ،گفت :متهمان با ورود به این ساختمان
ابتدا با یکی از شهروندان که در طبقات اولیه حضور داشتند،
درگیر شدند .در ادامه فرار خود نیز به طبقه پنجم رفته و با
تخریب در ســاختمان وارد خانه شده و اعضای یک خانواده
سه نفر شــامل زن ،مرد و فرزندشان را به گروگان گرفتند.
فرمانده انتظامی تهــران بزرگ با بیان اینکه گروگانگیر مرد
جانشــین مدیریت بحران سازمان پزشکی
فقانونی از ارجاع  ۹۵پیکر در سیالبهای اخیر
به پزشکی قانونی خبر داد.به گزارش ایسنا ،دکتر
رضا حاج منوچهری با اشاره به وقوع سیالبهای
اخیر در برخی اســتانهای کشور گفت :در پی
وقوع سیل در برخی استانها ،تا این لحظه ۹۵
پیکر به مراکز پزشکی قانونی استانهای درگیر
ارجاع شــده که کار شناســایی و تعیین هویت
آنان در حال انجام اســت.وی با بیان اینکه این
آمار مربوط بــه فاصله زمانی چهارم تا دوازدهم
مرداد ماه ســال جاری اســت ،ادامه داد :از ۹۵
پیکر ارجاعی قربانیان سیل به پزشکی قانونی۵۱
نفر مرد و  ۴۴نفر زدن بودند .همچنین بیشترین
شــبکه  ۱۱نفره جعل اســناد و تصاحب
امالک غیــر در نظرآباد به زودی در شــعبه
یکم دادگاه کیفری یک اســتان البرز پای میز
محاکمه میایستند.
به گزارش رکنا ،حسین فاضلی هریکندی
با تشریح جزئیات شناسایی و بازداشت اعضای
یک شــبکه  ۱۱نفره جعل اســناد و تصاحب
امالک مردم در شهرستانهای نظرآباد ،کرج و
ساوجبالغ گفت :این باند با هوشیاری و اعالم
جرم رئیس وقت شــعبه  ۱۰۲دادگاه کیفری
دو شهرســتان نظرآباد که هم اکنون ریاست
دادگستری طالقان را برعهده دارد ،شناسایی
و کشــف شــد.وی افزود :اعضای این باند که
متشکل از افراد عادی ،کارمند اداره ثبت اسناد
و امالک ،وکیل دادگستری و مشاورین امالک
هستند از سال  ۱۳۹۲با استفاده از شگردهای
مختلف اقدام به شناســایی و تصاحب امالکی
میکردنــد که یا مالکان آنها در آن ســاکن
نبوده یا رها شــده و متروک بودند.رئیس کل
دادگســتری استان البرز با بیان اینکه اعضای
این شــبکه با جعل مبایعــه نامه به نام مالک
و از طریق ارائه دادخواســت بــه دادگاههای
حقوقی شــهرهای نظرآباد ،ساوجبالغ و کرج
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

مســلحی بود که زنی نیز همراهش بود ،اظهارکرد :ماموران
پلیــس بالفاصله وارد عمل شــده و تیمهــای ویژه پلیس
پیشــگیری ،پلیس آگاهــی و نوپو در محل حاضر شــده و
تمهیدات خود برای رها گروگان را در دستور کار قرار دادند.
بنده هم در محل حاضر شــده و شخصا فرماندهی عملیات
رهایــی گروگان را برعهده گرفتم .رحیمی با بیان اینکه این
عملیات دشواریهای زیادی داشــت ،اظهارکرد :مهمترین
مســاله برای ما حفظ جان افراد به گروگان گرفته شــده و
همچنین دیگر شهروندان بود .این موضوع با توجه به مسلح
بودن فرد گروگانگیر حساســیت باالیی داشــت و از این رو
پلیس تمام تمهیدات خود را برای نجات جان گروگانها آغاز
کرد .حتی به منظور اعتمادزایی برای فرد گروگانگیر ،ماموران
پلیس و بنده بدون ســاح و جلیقه ضدگلوله وارد مذاکره با
این فرد شدیم .رئیس پلیس پایتخت درباره اینکه گروگانگیر
چه مطالباتی از پلیس داشت ،گفت :این فرد ابتدا درخواست
کرد که با زنی که همراه او بود و ســه گروگان خود از خانه
خارج و متواری شــود که پلیس برای حفظ جان گروگانها
با آن موافقت کرد .در ادامه خواســتههای عجیب و غریبی
را مطــرح کرد .تیمهای عملیــات روان پلیس نیز در محل
حاضر شده و رفتار فرد گروگانگیر را بررسی کردند .خود من
ساعتها با گروگانگیر صحبت کردم.وی ادامه داد :مدتی بعد
فرد گروگانگیر شروع به بیان خواستههای ضد و نقیض کرد
و عالوه بر آن اقدام به تیراندازی به ســمت ماموران و فضای
خیابان کرد .در این راســتا نیز با توجه به اینکه حفظ جان
گروگانها و مردم برای ما مهم بود ،واحد رهایی گروگان ما
یا همان واحد نوپو وارد عمل شده در عملیاتی برق آسا ،زن
مرد و گروگانگیر را دستگیر و خلع سالح کردند .این عملیات
در حدود ســه ساعت به طول انجامید.رحیمی با بیان اینکه

هر سه گروگان در کمال صحت و سالمت هستند ،گفت :از
فرد گروگانگیر یک دستگاه اسلحه کلت کشف و ضبط شد.
همچنین خانمی که همراه وی بود نیز دستگیر شد که این
فرد ادعا کرد این زن همسر اوست .خوشبختانه در این حادثه
به هیچ یک از شهروندان و ماموران آسیبی وارد نشده و تنها
فــرد گروگانگیر به دلیل درگیری با ماموران در حین اجرای
عملیات رهایی گروگان دچار آسیب دیدگی سطحی شد .در
چند نقطه نیز آثار تیراندازی این ســوی این فرد وجود دارد.
وی درباره انگیــزه این گروگانگیری نیز اظهارکرد :دو متهم

دستگیر شده به مقر انتظامی منتقل شده و تحقیقات از آنان
آغاز شــده اســت .در حال حاضر باید تحقیقات کامل شود.
اما یکی از احتماالت این اســت که این دو نفر سارق بوده و
به همین دلیل نیز حاضر به تبعیت از فرمان ایســت پلیس
نشــدهاند .به گزارش ایسنا ،در این ماموریت پلیس ،عالوه بر
سردار رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران بزرگ ،سردار حمید
هداوند ،جانشــین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ،معاون
دادســتان تهران ،ســرهنگ جلیل موقوفهای رئیس پلیس
پیشگیری پایتخت و  ...نیز حضور داشتند.

ارجاع  ۹۵جسد در سیلهای اخیر به پزشکی قانونی
تعداد پیکرهــای ارجاعی با  ۴۰فوتی مربوط به
استان تهران بوده است.به گفته حاج منوچهری
در سیالبهای روزهای اخیر استانهای تهران،
خراسان رضوی ،یزد ،مازندران ،کرمان ،لرستان،
سیســتان و بلوچســتان ،مرکزی ،آذربایجان
شرقی ،خوزستان ،فارس ،چهار محال و بختیاری
و سمنان درگیر بودهاند.وی همچنین افزود :بر
اســاس سیاستهای رئیس ســازمان مبنی بر
تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناســب به
مردم و با هــدف کاهــش آالم داغدیدگان در

حوادث جمعــی ،قربانیــان و متوفیان حوادث
دسته جمعی به صورت رایگان معاینه و تعیین
هویت میشوند.وی با تأکید بر اینکه در حوادث
دســته جمعی کلیه مراحل معاینه و آزمایشات
 DNAمربوط به آنان بــه صورت رایگان ارائه
میشود ،تصریح کرد :در حوادث دسته جمعی
همچون سیل ،زلزله و  ....که با تعداد باالی تلفات
همراه است عالوه بر خانواده و افراد آسیب دیده
در این حــوادث ،کل جامعه نیز متألم و مغموم
هســتند بنابراین سازمان پزشکی قانونی تالش

میکند بــا ارائه خدمات رایگان در شناســایی
متوفیان ســهمی در کاهش آالم اجتماعی ایفا
کند.بر اســاس اعالم روابط عمومی ســازمان
پزشکی قانونی ،حاج منوچهری با اشاره به تالش
همکاران پزشکی قانونی در ارائه خدمات مناسب
به مراجعین خاطرنشــان کــرد :در هنگام بروز
حوادث دســته جمعی ،سازمان پزشکی قانونی
کشــور به پشــتوانه حضور همکاران متعهد و
تالشگر ،کار شناسایی و تعیین هویت پیکرها را
با نهایت دقت و در کوتاهترین زمان ممکن انجام

انهدام باند بزرگ جعل و تصاحب خانهها در نظرآباد کرج

امالک طرح دعــوی میکردند ،ادامه داد :این
افراد با ارائه اســناد مجعــول مبنی بر خرید
امالک به دادگاه و اخذ احکام غیابی از مراجع
قضایی و سپس انتقال اجرایی اسناد مالکیت،
بیش از  ۷۰قطعه از اراضی مردم در شهرهای
مختلف اســتان البرز بــه ارزش تقریبی ۶۰۰
میلیارد تومان را تصاحب و بعضا به اشــخاص
ثالثی به فروش رساندهاند و به جهت معامالت
متعدد و یا احداث مجتمع مســکونی در این
امالک و فروش واحدهای مسکونی احداثی به
مردم ،مشکالت متعددی برای خریدارانی که
اطالعی از موضوع نداشتند ،ایجاد شده است.
وی رهبر ایــن باند را یکی از مشــاورین
امالک عنوان کرد و متذکر شد :وی با استفاده
از اطالعات خود و ســایر مشاورین امالک در
خصوص ملکهای فاقد ســکنه و رها شده با
همکاری یکی از کارمندان اداره ثبت اسناد و
امالک ،شماره پالک ثبتی و مشخصات مالک
را اخذ و با جعل مبایعهنامه متضمن واگذاری
امالک شناسایی شده از سوی مالک ،اقدام به
نقــل و انتقاالت صــوری و جعلی متعدد بین
اعضای گروه میکردند.عالی ترین مقام قضایی

استان البرز اضافه کرد :در مرحله بعد با تقدیم
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
به طرفیت مالک رسمی با پیوست مبایعه نامه
مجعول و با اعالم آدرس اشتباه یا اعالم نشانی
یکی از بستگان خود یا یکی از اعضاء شبکه به
عنوان محل سکونت مالک ،موفق به اخذ آرای
محکومیت غیابی علیه مالک رســمی شده و
ســپس در مرحله اجرای حکم با کفالت یکی
از اعضای گروه به عنوان ضمانت اجرای حکم
غیابی با انتقال اجرایی ســند ،امالک مردم را
تصاحب میکردند.
وی افزود :این شــبکه در برخی از موارد با
هدف سوءاســتفاده از قانون و مقررات مربوط
به تبصرههای  ۱و  ۲مــاده  ۳۰۶قانون آیین
دادرسی مدنی و به منظور عدم معرفی ضامن
و یا عــدم تودیع تامین متناســب در مرحله
اجرای حکم و انتقال اجرایی اســناد مالکیت،
با اغفال مأمورین ابالغ و با جعل امضاء خوانده
یا محکوم علیه در اخطاریههای ارسالی برای
مالک ،موفق به اخذ آرای محکومیت حضوری
شده و بدون معرفی ضامن و یا تودیع تامین،
اسناد رسمی امالک با دستور اجرای احکام به

نام آنها تنظیم میشد.
رئیس کل دادگستری اســتان البرز یکی
دیگر از روشهای متقلبانه این شــبکه را اخذ
وکالتنامه از مالکین امالک شناسایی شده که
در خارج از کشور اقامت داشتند و سوءاستفاده
از وکالتنامههای اخذ شده عنوان کرد و گفت:
این افراد با اعتمادسازی قبلی و ادعای اینکه با
ارتباطات و نفوذی که در دستگاههای مختلف
اداری و قضایــی دارند ،قادر به انجام هرکاری
هستند و در برخی موارد از طریق ارائه گواهی
انحصار وراثت جعلی و یا ارائه پاســخ استعالم
جعلی از مراجع مختلف جهت اعتمادســازی
بیشــتر ،وکالتنامه تام االختیــار در خصوص
هرگونــه نقل و انتقــال و انجام معامالت اخذ
نموده و با سوءاستفاده از اختیارات اعطایی در
وکالتنامهها ،نسبت به تنظیم مبایعهنامههای
مجعــول و یا تصاحب امــاک دیگر موکلین
(غیر از ملک موضوع وکالت) اقدام میکردند.
وی یکــی از اعضای گــروه را یک وکیل
دادگســتری اعــام کــرد که خواهــر رهبر
شــبکه نیز بوده است و اضافه کرد :وی ضمن
ارائه مشــاوره و راهنمایــی حقوقی و تنظیم

میدهد و تیمهای بحران در ساعات اولیه پس از
وقوع حادثه برای ساماندهی و شناسایی به موقع
اجســاد در محل وقوع حادثه حضور مییابند.
جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی
همچنین به عملکرد موفق پزشــکی قانونی در
حوادث دسته جمعی سالهای اخیر اشاره کرد و
افزود :در این حوادث تیمهای تخصصی سازمان
به صورت شــبانه روزی و بــا به کارگیری کلیه
امکانات کار تعیین هویت را به انجام رســاندند
همچنانکــه در حوادثی همچــون منا ،قطار
سمنان ،پالســکو ،کشتی ســانچی و  ...بدون
اتالف وقت و در نهایت دقت ،پیکرهای عزیزان
درگذشته را شناسایی و تعیین هویت کردند.
دادخواستها و لوایح حقوقی ،در برخی موارد
نیز مســتقیما وکالت پروندههایی که خواهان
آنها برادر وی و یا ســایر اعضاء شبکه بودند را
به عهده داشته است.
عالی ترین نماینده قوه قضائیه در اســتان
البرز در ادامه با اشــاره به اینکه رسیدگی به
این پرونده نیز در ابتدا بدون شــکایت شاکی
خصوصی و با اعالم جرم رئیس شــعبه دادگاه
و در راستای حمایت از حقوق عامه آغاز شده
تصریح کرد :تاکنون فقط پنج نفر از  ۷۰مالک
اراضی تصاحب شــده ،در ضمــن تحقیقات
شناســایی شــده و اقدام به طرح شــکایت
کردهانــد.وی با بیان اینکــه اتهام اعضای این
شبکه ،جعل اســناد عادی و رسمی ،استفاده
از اسناد مجعول ،انتقال امالک متعلق به غیر،
رشــاء و ارتشاء و پولشویی اســت ،ادامه داد:
این باند از ســال  ۱۳۹۲تا ۱۳۹۸در شهرهای
کرج ،ســاوجبالغ و نظرآباد امــاک را از این
طریق شناســایی جعل و تصاحب میکردند؛
کیفرخواســت ایــن  ۱۱متهم از دادســرای
نظرآباد صــادر و با توجه به نــوع اتهامات و
شبکهای بودن جرایم جهت رسیدگی و صدور
حکم به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان
البرز ارجاع شده است.

