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 ۶باند شرطبندی و قمار متالشی شد
رئیس پلیس فتا ناجا خبر داد :آبان ماه سال
جاری اعضای  ۶باند فعال در حوزه شرطبندی و
قمار در سراسر کشور ،توسط کارشناسان پلیس
فتا شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی
پلیس فتا ،سردار «وحید مجید» رئیس پلیس
فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار کرد :با توجه به
اقدامات گسترده پلیس فتا در رصد و شناسایی
باندهای فعال در حوزه شرطبندی و قمار در
سراسر کشور و تعامل نزدیک با دستگاههای
اجرایی نظیر بانک مرکزی ،قوه قضائیه و وزارت
ارتباطات؛ آبان ماه سال جاری اعضای  ۶باند
فعال در حوزه شرطبندی و قمار در سراسر کشور
توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی ،دستگیر و
به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
وی در ادامه از کشف پروندهای طی چند روز
اخیر در این حوزه خبر داد و گفت :طی رصد و
پایش فضای مجازی پلیس در شبکه اجتماعی
تلگرام و اینستاگرام کانال و پیجی شناسایی شد
که اقدام به تبلیغ سایت قمار و شرطبندی و
عضویت در این سایتها میکرد.
رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد :با توجه
به اهمیت موضوع سایتهای شرطبندی که
متاسفانه شمار زیادی از هموطنان را گرفتار
خود کرده و سرمایه آنها را که در طول سالها
اندوختهاند با نیرنگ از دستشان خارج میکند،
شناسایی گردانندگان این کانالهای مجرمانه در
دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد :با تشکیل
پرونده ،مستندات و ادلههای دیجیتال جمع
آوری و بررسی شد و در نهایت با اقدامات فنی
و تخصصی در پلیس فتا استان خراسان رضوی
هویت گردانندگان کانال مذکور کشف و در
ادامه متهمان به پلیس فتا احضار شدند.
وی بیان کرد :متهمان در مواجهه با مدارک
دیجیتالی به دست آمده در نهایت اقرار کردند
که در سه سایت قمار و ۱۲کانال و گروه تبلیغ
قمار و شرطبندی در فضای مجازی و دو پیج
اینستاگرام جهت تبلیغ شرطبندی و قمار عضو
میپذیرفتهاند.

دستگیری سارق حرفهای موبایل
درجنوب تهران
رئیس کالنتری  ۱۱۷جوادیه از دستگیری سارق
حرفهای موبایل در جنوب تهران خبر داد.
خبرگزاری میزان ،به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،سرهنگ مهدی مجیدی گفت :در پی
وقوع چندین فقره سرقت موبایل در جنوب
تهران توسط موتورسیکلت با یک و دو نفر
سرنشین موضوع رسیدگی به پرونده در دستور
کار ماموران کالنتری  ۱۱۷جوادیه قرار گرفت.
وی افزود :بنابر حساسیت موضوع تیم عملیات
کالنتری در حوالی ساعت  ۱۸۰۰سوم آذرماه در
سطح حوزه استحفاظی به ویژه در نقاط جرم
خیز و دارای سابقه سرقت به صورت نامحسوس
اقدام به گشتزنی کردند که یک دستگاه
موتورسیکلت هوندا با یک نفر سرنشین جوان
که در حال پرسهزنی بی هدف بودند مشکوک
شدند .در همین حین موتورسوارن تلفن همراه
خانمی را سرقت که بالفاصله ماموران به سمت
موتورسیکلت مراجعه کردند و متهمان به محض
روئیت ماموران از محل متواری شدند.
کالنتر محله جوادیه تصریح کرد :در تعقیب
و گریز صورت گرفته راکب موتورسیکلت،
موتورسیکلت خود را رها کرده و به صورت پیاده
اقدام به فرار میکند و در تعقیب و گریز متهم
یک دستگاه تلفن همراه سرقتی را پرتاب کرده
و متواری میشود که با شلیک تیر هوایی در
یکی از خیابانهای سطح حوزه متهم دستگیر
میشود.
سرهنگ مجیدی گفت :سارق دستگیر شده
از تاریکی هوا و غفلت عابران استفاده و اقدام
به موبایلقاپی میکرد و دارای سابقه سرقت
و زندان بوده و در بازجوییهای فنی صورت
گرفته در کالنتری به جرم خود اعتراف کرد
و همچنین تعداد  ۲۰نفر از شاکیان وی نیز
شناسایی شدند.
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مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مطرح کرد

عملیات  ۱۶ساعته برای نجات
مصدومی از ارتفاعات تهران

 ۱۲۹ساختمان عمومی نیازمند مداخالت فوری ایمنی
مهدی داوری ،مدیرعامل سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری تهران ،درباره ایمنی
ساختمانهای عمومی در پایتخت گفت:
ساختمانهای عمومی شهر ساختمانهایی هستند
که توسط نیروهای آتشنشانی رصد شده و
مشکالت آنها احصاء میشود و به مالکان و مدیران
ساختمانها اعالم میشود .درخصوص بیمارستانها
وزارت بهداشت هم پیگیر است و به بیمارستانها
اعالم میکنند.
وی با بیان اینکه سازمان آتشنشانی همه
ساختمانهای عمومی را مورد بررسی قرار میدهد،
ادامه داد :اما اینکه چقدر به دستورالعملهایی که
آتشنشانی صادر میکند توجه میشود ،موضوعی
است که همچنان جای کار دارد یعنی مشکل
ما این است که ما تمام این ساختمانها را زیر
ذرهبین خودمان داریم و همیشه میدانیم در این
ساختمانها چه اتفاقی میافتد اما اغلب اوقات با
این مشکل مواجه هستیم که آنها توجه نمیکنند و
از نظر ما حمایتهای قانونی الزم ،یا زیرساختهای
قانونی الزم برای الزام مالکان برای ایمن کردن
ساختمان وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی با بیان اینکه وزارت
بهداشت یک رویکرد خوبی اتخاذ کرده است،
تصریح کرد :وزارت بهداشت مراکز درمانی را به ما
معرفی میکند و برای تمدید مجوزهای بهرهبرداری
این مراکز تاییدیه آتشنشانی را الزامی کرده است.
روند خوبی در حال حاضر ایجاد شده است و
امیدواریم سایر دستگاههای دولتی نیز همین روند
را آغاز کنند سازمان نیز آمادگی کامل برای این
منظور را نیز دارد.
داوری خاطرنشان کرد :درخصوص بیمارستانهایی
که حتی شرایطشان خاص بود ما گام به گام پیش
رفتیم و اینگونه نبوده است که به یکباره بخواهیم
همه الزامات ایمنی را رعایت کنند بلکه میزان
ناایمنیها را گامبهگام پیش رفتیم تا مراکز درمانی
نیز بتوانند فعالیتشان را ادامه دهند .وی با بیان
اینکه حدود  ۱۲۹ساختمان در تهران داریم که شرایط
خاصتری دارند و میزان ناایمنی آنها بیشتر است،
خاطرنشان کرد :باید مداخالت فوری توسط مدیران
و مالکان این ساختمانها انجام شود و سریعتر سطح
ناایمنی کاهش پیدا کند .شاید در ساختمانهای
بسیار قدیمی نتوانیم شرایط ایمنی را به طور کامل
اجرا کنیم .اما برداشتن هر گامی برای ایمن کردن
ساختمانها میتواند یک اقدام موثر برای کاهش
خطرات و آسیبها باشد.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت :وزارت بهداشت مراکز درمانی را به ما معرفی میکند و برای تمدید مجوزهای
بهرهبرداری این مراکز تاییدیه آتشنشانی را الزامی کرده است .روند خوبی در حال حاضر ایجاد شده است و امیدواریم سایر دستگاههای دولتی نیز همین
روند را آغاز کنند سازمان نیز آمادگی کامل برای این منظور را نیز دارد.

مشکل ما این
است که ما تمام
نها
اینساختما 
را زیر ذرهبین
خودمان داریم
و همیشه
میدانیم در این
نهاچه
ساختما 
اتفاقیمیافتد
اما اغلب اوقات
آنها توجه
نمیکنند
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری تهران در
پاسخ به این سوال که ساختمانهای ناایمن شناسایی
شده ساختمانهای عمومی دولتی یا ساختمانهای
عمومی غیر دولتی هستند ،خاطرنشان کرد :این
ساختمانها معموال ساختمانهای عمومی غیردولتی
هستند .ایمن کردن ساختمان هزینههایی را دارد.
متاسفانه برای ارتقای ایمنی ساختمانها مشکالت
زیادی وجود دارد و چون قانون جامعی برای ایمنی
وجود ندارد گاهی این مشکالت باعث میشود که
موضوع ایمنی ساختمان راکد بماند .البته قانون
وجود دارد اما جامع و کامل نیست.
داوری با بیان اینکه این قانون جامع باید توسط
مجلس تدوین شود ،تصریح کرد :یک الیحهای در
وزارت کشور در این خصوص در حال تدوین است

سرپرست مرکز اورژانس تهران عنوان کرد

و مراحل آخر آن باقی مانده است و ما امیدواریم
سریعتر آماده شود و به مجلس برود تا با تصویب
این قانون شاهد بهبود شرایط باشیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره
تمهیدات سازمان آتشنشانی برای جلوگیری از
تاثیرات منفی ترافیک تهران بر ماموریتهای
آتشنشانی گفت :ما کنترلکننده ترافیک نیستیم اما
برای اینکه بتوانیم با شرایط شهر خودمان را وفق دهیم
و بتوانیم سطح خدماتمان را در یک سطح مناسب
نگه داریم .در ساعات پیک ترافیک خودروهایمان
را در میادنی اصلی شهر مستقر میکنیم .در حال
حاضر نیز در این روزها هر صبح و عصر در ساعات
پیک ترافیک حدودا  ۹۰ایستگاه آتشنشانی درگیر
این استقرارها هستند و ساعات نسبتا طوالنی در

محلهای مختلف مستقر میشوند از همین رو ما
تغییر قابل مالحظهای را برای دسترسی در عملیاتها
نداشتهایم و با مشکل مواجه نبودهایم.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی در پاسخ به
این سوال که با توجه به فصل سرما و استفاده از
وسایل گرمایشی آیا با افزایش موارد گازگرفتگی
مواجه شدهایم خاطرنشان کرد :خوشبختانه هنوز
حوادثی که در این رابطه منجر به مصدومیت شدید
شهروندان شده باشد مواجه نبودهایم .اما نوع خود
حادثه باعث نگرانیهای شهروندان در این زمینه شده
است البته این نگرانیها باعث شده است درخواست
مشاوره از سازمان آتشنشانی داشته باشند و ما نیز
با شماره تماس  ۶۴۳۲۳۲۳۲۳۲پاسخگوی سواالت
شهروندان در این زمینه هستیم.

آلودگی هوا خطر درجه اول تهران
سرپرست مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه در پی آلودگی هوا،
عملیات اورژانس به ویژه در مناطق مرکزی شهر افزایش یافته است،
گفت :باید آلودگی هوا را مثل سیل و زلزله در کنار خطرات درجه
اول استان تهران و شهرستان تهران محسوب کنیم.
دکتر یحیی صالح طبری در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت
آلودگی هوای تهران ،افزایش آمار مراجعه به اورژانس و اقداماتی که
اورژانس در این راستا انجام داده است اظهار کرد :یکی از بزرگترین
معضالت شهرستان تهران آلودگی هوا است .آلودگی هوا یکی از
سخت ترین و جدی ترین معضالت تهران است که برای رفع آن باید
حتما دستگاهها با تمام توان عملیاتی و نه گفتمانی پای کار بیایند؛
چرا که با گفتمان کار حل نمیشود.
وی ادامه داد :زمانی که عملیاتی سر کار بیاییم همه به منفعتی
که از کار تیمی حاصل میشود خواهند رسید .در تهران به محض
اعالم وضعیت اضطرار و قرمز در تمام میدانهای مهم شهر اتوبوس
آمبوالنس ،آمبوالنس و موتورالنس مستقر میکنیم که خدمات ارائه
کنند چرا که در آن صورت بیماران قلبی و تنفسی و با سابقه قبلی
و افرادی که سیستم ایمنی آنها مشکلی دارند ،در معرض خطر
هستند و ممکن است نیاز به خدمات فوری ما داشته باشند.
سرپرست مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه جمعیت ثابت تهران
هشت و نیم تا  ۹میلیون است نفر اما روزانه تا  ۱۱و نیم میلیون نفر
هم در تهران حضور دارند ،اظهار کرد :به محض افزایش آلودگی هوا
ناخودآگاه تلفنهای اورژانس بیش از پیش زنگ می خورد .در این
چند روز گذشته نیز تعداد تماسها افزایش پیدا کرده و ماموریتها
نیز بیشتر شده است .با تمام توان و کدهای عملیاتی در خدمت
مردم هستیم.
سرپرست مرکز اورژانس تهران افزود :در شرایط آلودگی هوا ممکن

است حدود  ۱۵تا  ۳۵درصد عملیات اورژانس افزایش پیدا کند که
این امر بسته به شرایط و میزان امدادخواهی است .آلودگی هوا با
کرونا عجین شده و ماموریتها افزایش پیدا کرده است .روزانه تا
 ۲۱هزار تماس تلفنی را جواب میدهیم .صالح طبری گفت :در پی
آلودگی هوا ،عملیات در مناطق مرکزی شهر از جمله مناطق ،۱۱ ،۱۰
 ۱۴ ،۱۳ ،۷ ،۶ ،۱۲و ۱۶افزایش پیدا کرده است.
صالح طبری گفت :بیشتر افرادی که در پی آلودگی هوا به
اورژانس مراجعه میکنند بیماران قلبی و تنفسی هستند .تعداد
مرگ بر اثر آلودگی هوا را پزشکی قانونی باید اعالم کند اما قطعا در
این شرایط مرگ هم افزایش پیدا میکند چرا که ماموریتهای ما نیز
افزایش پیدا کرده و افراد دارای بیماریهای زمینهای و نقص ایمنی
حتما در معرض شدید آلودگی هوا هستند و در برخی از موارد منجر
به مرگ هم میشود.
سرپرست مرکز اورژانس تهران گفت :معضل آلودگی هوا از صفر
تا صد شروع میشود .صفر آن ما ،به عنوان شهروندان هستیم که
باید وظیفه شهروندی خود را برای کاهش آلودگی هوا انجام دهیم
و از سوی دیگر شهرداری باید وسیله حمل و نقل عمومی به روز
و منظم را برای شهروندان ایجاد کند تا مردم بتوانند بدون دغدغه
سر کار بروند .همچنین شرکتهای خودروسازی باید خودروهای با
کیفیت بسازند .واحدهای تولیدی نیز که آلوده کننده هوا هستند
باید فیلترهای خاص خود را داشته باشند.
وی ادامه داد :پس یک فردی که در این شهر زندگی میکند تا
فردی که باالترین مرجع تصمیمگیری در شهرستان تهران است هر
کدام به اندازه سهم خود در این آلودگی سهم دارند.
وی گفت :باید آلودگی هوا را مثل سیل و زلزله در کنار خطرات
درجه اول استان تهران و شهرستان تهران محسوب کنیم.
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– اشاره به نزدیک  -7فیلسوف بزرگ فرانسوی و خالق «رساله در طبیعت
و فیض الهی» – از کشورهای کوچک عربی حاشیه خلیج فارس  -8ماشین
صافکننده جاده  -نوعی دامن کوتاه و گشاده و پرچین که در قدیم ،زنان
روی شلوار میپوشیدند – «الشه» آشفته  -9حیوان دستآموز  -صمغ
حاصل از اقسام درختان کاج  -10کرکس – آنچه یا آنکه باعث شادی و
نشاط و سرور شود – شپش سر  -11باور – از توابع شهرستان دیر استان
بوشهر – دیروز « -12آب» تازی – بیماری پروانهای – شهردار تهران -13
جنس نامرغوب – مادر یوسف پیامبر (ع) – پول ایتالیا  -14یاران – آب
طعمدار – «باغوحش» بیگانه  -15ایالت جنوبی آمریکا – مریض و رنجور.
عمودی:
-1چرخ نخریسی – شهر پسته – نقطه آغاز  -2رئیسجمهور آمریکا در
زمان انقالب ایران – خاندان – مرگ موش  -3آبراهی که دریای مدیترانه
را به اقیانوس اطلس متصل کرده و اسپانیا و مراکش را در دو قاره اروپا و
آفریقا از هم جدا میکند – ناخوشی  -4خواب خوش – کانال تلویزیونی –
بندر شبهجزیره کریمه  -5پهلوان – نخجیر  -علمی که بدون وسایط و ابزار
مادی و عادی از خداوند متعال دریافت میشود – ضمیر اشاره به دور
 -6از آن سو« ،منهدم» معنی میدهد – قهرمان حماسه ایلیاد – مدال
ورزشکار سوم  -7مرمره را به اژه می پیوندد – وسائل و ادوات  -8از اناجیل
چهارگانه – غذای گیلکی – گمان  -9جنبش مقاومت اسالمی  -عبور کاال
از کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت گمرگ  -10دیوان بینالمللی
دادگستری – صومعهنشین « -دروغ» آذری  -11میوه – یکباره – مرکز
مرکزی – ویتامین انعقاد خون  -12از بازیگران معروف سینمای هند – علم
– زمانی که ابتدا ندارد  -13از القاب اشرافی انگلستان – از رسوم ایرانیها
در آستانه سال نو  -14جهالت – قدم یکپا – نویسنده و منشی  -15عجله
و سرعت – گمنام – قوم آتیال.
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جدول

سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران از انجام عملیات  ۱۶ساعته برای
نجات یک خانم مصدوم از ارتفاعات تهران خبر
داد.
سید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا،
درباره این عملیات نجات اظهار کرد :ساعت
 ۱۳روز پنجشنبه درپی اطالعرسانی به سامانه
 ۱۲۵سازمان آتشنشانی شهرداری تهران یک
مورد گرفتار شدن فرد در ارتفاعات کوهستان
اعالم شد که گروه امداد و نجات ویژه سازمان
آتشنشانی که در ایستگاه  ۷۴مستقر هستند.
به محل اعزام شدند .نفراتی از هیات کوهنوردی
نیز به تیم آتشنشانی تهران ملحق شدند و گروه
دیگری نیز از جمعیت هالل احمر به ارتفاعات
اعزام شدند .ملکی گفت :آتشنشانان مسیر
حرکت را به سوی قله چین کالغ که محل تقریبی
استقرار مددجویان بود آغاز کردند .نکته مثبت
این بود که عزیزان پس از اعالم آدرس تغییر
مکان نداده بودند؛ چرا که تغییر مکان میتواند
باعث سردرگمی نیروهای امدادی میشود.
وی اظهار کرد :آتشنشانان بعد از حدود
 ۷ساعت ،باالتر از قله چین کالغ در جایی
معروف به قله دوشاخ به خانمی حدودا  ۶۰ساله
رسیدند که به همراه همسرشان قصد پیادهروی
در ارتفاعات را داشتند؛ اما این محل بسیار
صعبالعبور بود .این خانم از ناحیه پای چپ
دچار مصدومیت شده بود و قادر به حرکت
نبود .آتشنشانان و نیروهای امدادی این خانم
را به روی بسکت مخصوص حمل افراد مهار
کردند و به سمت پایین حرکت دادند .بعضی
از قسمتهای این مسیر برفگیر شده بود و در
برخی نقاط معبرهای خاکی به حدی باریک بود
که یک نفر به سختی میتوانست تردد کند.
وی گفت :نیرو ها حدودا ساعت  ۹به سمت
ارتفاعات پایین حرکت کردند از ارتفاعات کوی
فراز این فرد را پایین آوردند و مقابل ایستگاه
 ۱۲۴آتشنشانی این خانم را به عوامل اورژانس
تحویل دادند .زمانی که نیروها فرد را تحویل
دادند و به ایستگاههای خود مراجعه کردند
حوالی ساعت پنج بامداد بود .یعنی حدود ۱۶
ساعت این عملیات به طول انجامید.

دستگیری سارقان منزل
در حین سرقت
رئیس پلیس پیشگیری پلیس پایتخت از
انهدام باند  ۳نفره سارقان منزل هنگام ارتکاب
سرقت خبر داد.
به گزارش میزان ،سرهنگ جلیل موقوفهای
گفت :در اجرای طرح مبازره با سارقان منزل
عوامل عملیات کالنتری  ۱۳۹مرزداران در سطح
حوزه استحفاظی کالنتری در حین گشتزنی
بودند که به یک دستگاه خودرو  ۲۰۶که پالک
آن مخدوش بوده مشکوک شدند .مراقبتهای
ویژه پلیسی آغاز که مشخص شد که راننده و ۲
سرنشین خودرو در حال زاغزنی منزلی هستند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران افزود :در همین
یکی از آنان به ابتدای کوچه جهت مراقبت
مراجعه و دو نفر دیگر از خودرو پیاده شغول
باالرفتن از دیوار منزلی شدند .این مقام انتظامی
ادامه داد :سریعا عوامل عملیات کالنتری جهت
دستگیری متهمان اقدام و متهمی که ابتدای
کوچه ایستاده بود به محض روئیت مامورین با
استفاده از شوکر برقی به سمت ماموران حملهور
شده و از محل گریخت که پس از تعقیب
و گریز پلیسی این متهم با شلیک تیر هوائی
دستگیر شد .وی با اشاره به اینکه یکی از متهمان
که قصد باالرفتن از دیوار داشت پس از سوار
شدن بر خودرو از محل متواری شد ،ابراز کرد:
متهم سوم پرونده که بااستفاده از گاز اشک آور
سعی میکرد جلوی دستگیری خود را بگیرد در
عملیات پلیسی دستگیر شد.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد:
متهمان در تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی
اعتراف کردند و ماموران در بررسیهای پلیسی به
دست آوردند متهمان سابقه دار بوده و تا کنون
به دفعات مختلف دستگیر شده اند.
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