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اخبار
کشف  ۲۲هزار داروی قاچاق در
مرکز تهران

سرکالنتر هفتم پیشگیری تهران بزرگ از
کشف  ۲۲هزار دارو کمیاب و قاچاق در بازار
ناصر خسرو تهران خبر داد و گفت :کارشناسان
ارزش اموال کشف شده را  ۱۰میلیارد ریال اعالم
کردند.
به گزارش میزان و به نقل از پایگاه خبری
پلیس ،سرهنگ امیرهوشنگ امیری گفت :به
دنبال دریافت اخبار متعددی مبنی بر فروش
داروهای کمیاب و غیر مجاز خارجی در بازار
ناصرخسرو تهران رسیدگی به موضوع را تیمی
از ماموران کالنتری  ۱۱۳بازار بر عهده گرفتند و
تحقیقات میدانی را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات و پی
جویی های انتظامی هویت و مخفیگاه متهم را
شناسایی کردند ،افزود :ماموران ،روز گذشته
متهم را در بازار ناصر خسرو حین فروش دارو
دستگیر و پس از اخذ مجوز قضائی با مراجعه به
مخفیگاه وی ۲۲ ،هزار داروی کمیاب و خارجی و
فاقد هرگونه مجوز معتبر را کشف کردند.
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران ادامه
داد :متهم  ۴۱ساله در تحقیقات اولیه به جرم
خود و فروش داروهای غیرمجاز و فاقد مجوز
بهداشتی الزم در بازار ناصر خسرو اعتراف و
کارشناسان ارزش داروهای کشف شده را ۱۰
میلیارد ریال اعالم کردند.
امیری با اشاره به اینکه خرید داروهای غیر
مجاز و غیر بهداشتی امکان تشدید بیماری و
حتی مرگ را به دنبال خواهد داشت ،در پایان
خاطر نشان کرد :پرونده و متهم برای سیر
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان
کاالی قاچاق در جنوب تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از
کشف بیش از  ۶هزار عدد لوازم خانگی خارجی
قاچاق به ارزش بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی ولیپور گودرزی
دراینباره گفت :در راستای پایش و کنترل بازار و
جلوگیری از قاچاق و احتکار کاال ،مأمورین این
پلیس موفق به کشف انبار دپوی کاالی قاچاق
در خیابان فدائیان اسالم به ارزش  ۱۰۰میلیارد
تومان شدند.
وی ادامه داد :در ادامه تحقیقات مشخص
شد که کاالها بهصورت شبانه توسط خودروهای
شوتی به انبار منتقل و دپو شده و فاقد هرگونه
اسناد و مدارک ،فاکتور و ثبت در سامانه جامعه
تجارت است.
ولیپور گودرزی با اشاره به اینکه کاراگاهان
انبار را پلمب کردند ،افزود :تعداد  ۱۰۴۶دستگاه
یخچال۲۴۶ ،دستگاه کولر۶۲۳ ،دستگاه اجاق
گاز ۵۳۶ ،دستگاه لباسشویی و ظرفشویی،
۷۵۴دستگاه جاروبرقی۱۱ ،دستگاه فر۲۷ ،دستگاه
تلویزیون۸۳۰،دستگاهبخاری۲۵،دستگاهکمبی،
۱۲۵دستگاه آبگرمکن۲۶۱۵ ،قلم سیسمونی
کودک۱۱ ،قلم لوازم جاروبرقی کشف ،یک نفر
متهم دستگیر و پرونده درخصوص قاچاق کاال
تشکیل و به مرجع قضائی معرفی کردند.
بر اساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس
امنیت اقتصادی ،وی با بیان اینکه کارشناسان
ارزش ریالی اموال کشف شده را  ۱۰۰میلیارد
تومان اعالم کرده اند ،اضافه کرد :تامین نظم و
امنیت و مقابله با هرگونه ناهنجاری و اخالل در
تهیه توزیع کاالهای ضروری خانوار همواره در
دستور کار پلیس قرار داشته و با توجه به کمبود
برخی از اقالم ضروری در بازار این امر باید با
جدیت بیشتری انجام شود.
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حوادث
خبر

ضرورت توجه به ایمنی اماکن تجمعی با پایان محدودیتهایی کرونایی

سردار رحیمی:

با فروکش کرونا؛ ایمنی را فراموش نکنید
به گزارش ایسنا ،صبح روز یکشنبه ،سخنگوی
آتشنشانی تهران از وقوع حریق در یک خوابگاه
دانشجویی خبر داد ،خوابگاهی که به گفته او ۱۰
طبقه ،دارای حدود  ۴۰۰نفر ساکن و متعلق به یکی از
دانشگاههای تهران بوده و در ساعات پایانی روز شنبه
هفدهم اردیبهشت دچار حریق شده بود .حریقی که
در قسمت حیاط پشتی این ساختمان به مساحت
ش ناشی از
حدود  ۱۵متر مربع رخ داده بود و آت 
سوختن ضایعات طبقات این ساختمان را در برگرفته
بود .این حریق در نهایت به خیر گذشت و حدود
 ۱۵۰دانشجو هم که یا به پشتبام رفته یا در طبقات
گرفتار شده بودند ،از سوی آتشنشانی نجات یافتند.
پس از این حادثه ،رییس امور خوابگاههای دانشگاه
صنعتی امیرکبیر نیز توضیحاتی تکمیلی را اعالم کرد
و گفت :بررسیهای اولیه نیروهای آتشنشانی
نشان داد که انداختن ته سیگار در اتاقکی که حاوی
دودکش و مقوا بوده ،سبب ایجاد آتش شده است.
ضرورت توجه به ایمنی پس از رفع محدودیتها
این حادثه اما زنگ خطری جدی را به صدا
درآورد و آن ایمنی اماکن تجمعی است که پس از
محدودیتهای کرونا دوباره فعالیت خود را از سر
گرفتهاند .اینکه وضعیت ایمنی در چنین اماکنی
چقدر مناسب است و پس از وقفهای دو ساله چقدر
بر رعایت فاکتورهای ایمنی در آنها نظارت میشود.
سید جالل ملکی ،سخنگوی سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهر تهران در گفتوگو با ایسنا به
این موضوع پرداخته و میگوید :ایمنی مهمترین
مولفه در اماکن تجمعی از ورزشگاه و سینما گرفته
تا مجتمعهای مسکونی و هتلها و خوابگاهها به
حساب میآید و به هیچ عنوان نباید قربانی موارد
دیگری شود .اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در
موارد متعددی به این مولفه توجه الزم نمیشود.
وی ادامه میدهد :در ایام شیوع کرونا ،ما شاهد
تعطیلی برخی از این اماکن مانند ورزشگاهها،
خوابگاهها ،سینماها ،سالنهای تئاتر ،تاالرهای پذیرایی،
شهربازیها و  ...بودیم ،برخی دیگر از این اماکن نیز با
ظرفیت کمتر و محدودیت در پذیرش فعالیت داشتند
و همین موضوع نیز سبب شده تا در مواردی احتمال
فراموشی اصول ایمنی در آنها قوت بگیرد.
ملکی به حادثه حریق در یک خوابگاه دانشجویی
اشاره کرده و میافزاید :این حادثه تنها یک نمونه
هشداری بود و ممکن است احتمال وقوع دهها
حادثه مشابه دیگر نیز وجود داشته باشد .از این رو
الزم است یکسری نکات مدنظر قرار گرفته و حتما
نسبت به بررسی و چک کردن فاکتورهای ایمنی در
این اماکن اقدام شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر:

 31درصد «معتادان متجاهر»
پایتخت «کارتنخواب» هستند نه
معتاد

در ساعات پایانی شنبه ،هفدهم اردیبهشت ماه بود که خبر آتشسوزی در یک خوابگاه دانشجویی و نجات دستکم  ۱۵۰نفر از دانشجویان از این محل
منتشر شد ،خبری که گرچه در ظاهر به خیر گذشت ،اما زنگ خطری جدی را به صدا درآورد و آن ایمنی اماکنی است که در دوران محدودیتهای کرونایی
تعطیل شده و حاال بازگشایی شده است.

ایمنیموضوعی
تکبعدی
محسوب
نمیشود که
بخواهیم آن
را جزو وظایف
یک سازمان
یا نهاد تعریف
کنیم
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
ش کنندهها ،انباشت
شهر تهران ،وضعیت خامو 
ضایعات ،تغییر در چیدمان ،شرایط سیمکشی
ساختمان ،وضعیت لولهکشی ،نصب اجاق گاز
و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ،وضعیت
دودکشها و تهویهها و  ...را از جمله مواردی عنوان
کرد که ممکن است طی این دو سال تغییراتی در آنها
ایجاد شده باشد و به همین دلیل الزم است که حتما
نسبت به بازدید ایمنی از این موارد و رفع خالءها و
مشکالت موجود اقدام شود.
وی با بیان اینکه الزم بود تا پیش از بازگشت
جمعیت و افراد به این فضاها نسبت به بازدید ایمنی
و رفع خالءهای ایمنی از آن اقدام شود ،میگوید:
در حال حاضر نیز توصیه ما این است که تا پیش
از آنکه حادثهای جبران ناپذیر در اماکن تجمعی رخ
دهد ،حتما نسبت به بازدید از آن اقدام شود.
آمادگی بازدید ایمنی آتشنشانی از اماکن تجمعی
مهدی داوری ،مدیرعامل سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهر تهران نیز درگفتوگو با ایسنا

این موضوع را تایید کرده و میگوید :آتشنشانی
گرچه ارائه کننده خدمات ایمنی در شهر محسوب
میشود ،اما دستگاههای دیگری نیز باید به آن توجه
داشته باشند ،چرا که ایمنی موضوعی تکبعدی
محسوب نمیشود که بخواهیم آن را جزو وظایف
یک سازمان یا نهاد تعریف کنیم .وی با بیان اینکه
ایمنی اماکن تجمعی همواره یکی از اولویتهای
اصلی سازمان آتشنشانی بوده است و در همین
راستا نیز طرحهای مختلفی را در این خصوص اجرا
کردهایم ،اظهار میکند :همچنان نیز اجرای طرحها
و بازدیدهای ایمنی آتشنشانان در حال انجام است
و خوب است بدانید که در موارد قابل توجهی از
حوادث رخ داده ،آتشنشانان پیشتر اقدام به بازدید
کرده و موارد نقص ایمنی را گوشزد کرده بودند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهر تهران با بیان اینکه همه دستگاهها باید نسبت
به ایمنی اماکن خود و افراد درون مجموعهشان
حساسیت الزم را داشته باشند ،میافزاید :خود افراد
نیز باید حساسیتها و توجه الزم به ایمنی را داشته

باشند ،در واقع فرهنگ ایمنی امری است که باید
در تمام سطوح و در میان تمام افراد نهادینه شود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرتهران ادامه میدهد :در همین راستا نیز اعالم
میکنم که سازمان آتشنشانی تهران آمادگی دارد
که در صورت درخواست مدیران و مسئوالن اماکن
تجمعی اعم از خوابگاهها ،مراکز تجاری ،سالنهای
سینما ،تئاتر ،مجتمعهای مسکونی و  ...نسبت به
بازدید ایمنی از آنها و اعالم خالءهای موجود و نکات
الزم برای رفع آنها اقدام کند.
با فروکش کرونا و عادی شدن شرایط دستکم در
اماکن تجمعی ،الزم است مسئوالن و مدیران این
اماکن نسبت به ایمنی در آن نیز حساسیت الزم را
داشته باشند ،این افراد یا سازمانها قطعا در قبال
جان افرادی که ممکن است در اماکن متعلق به آنان
دچار آسیبدیدگی شوند ،مسئولیت دارند و بهتر
است از همین حاال و قبل از آنکه حادثهای جبران
ناپذیر رخ دهد ،نسبت به دعوت از کارشناسان برای
بازدید ایمنی و رفع نواقض احتمالی اقدام کنند.

استفاده قاچاقچیان از اسامی جذاب مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کشف  ۱۰۰تن مواد
مخدر از ابتدای سال  ۱۴۰۱تاکنون گفت :قاچاقچیان برای ایجاد
رغبت و تمایل بیشتر در جامعه هدف و مصرف کننده ،اسامی جدید
با شکل و بستهبندی جذاب را در دستور کار خود قرار میدهند.
توگویی
به گزارش ایرنا ،سردار مجید کریمی روز شنبه در گف 
درباره اینکه آیا مواد مخدر جدیدی وارد کشور شده است یا نه اظهار
کرد :خوشبختانه مواد مخدر جدیدی واردی کشور نشده هر چند
با مرور فضای مجازی اخباری دال بر اسامی جدید میبینم .این
موضوع اطالعرسانی شده اما قاچاقچیان برای ایجاد رغبت و تمایل
بیشتر در جامعه هدف و مصرف کننده ،اسامی جدید با شکل و
بستهبندی جذاب را در دستور کار خود قرار میدهند.
وی خاطرنشان کرد :با بررسیهای پلیس در آزمایشگاههای

تخصصی و تجزیه ،تحلیل و آنالیز روی مواد مخدری که اکنون
وجود دارد ،مواد مخدر جدید سنتی و صنعتی وارد کشور نشده
است.
کشف  ۱۰۰تن مواد مخدر در سال ۱۴۰۱
کریمی ادامه داد :با گذشت کمتر از  ۲ماه از سال  ،۱۴۰۱همکاران
ما در ناجا موفق شدند  ۱۰۰تن مواد مخدر کشف و ضبط کنند و
اقدامات خوبی در راستای شناسایی باندها و شبکههای اصلی مواد
مخدر انجام شده است.
وی تصریح کرد :در سال  ۱۴۰۰حدود  ۱۹۰نفر از سازماندهندگان
و عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر که از شرق کشور مواد مخدر را
وارد می کردند توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند و در این
 ۲ماهه هم حدود هفت نفر شناسایی و دستگیر شدند تا امسال
همچون سال های گذشته با تدابیر ابالغی فرمانده انتظامی در حوزه
مبارزه با مواد مخدر کیفیت بهتری داشته باشیم و موجب رضایت
مردم باشیم.
تهیه پیشنویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره تبلیغات در فضای مجازی
نیز گفت :در فضای مجازی نواقص قانونی وجود دارد که کار را
با مشکل مواجه کرده است؛ به همین منظور ،الیحه پیش نویس
قانون جدید تهیه شده و امسال در هیات دولت مطرح است و فکر
میکنم در سال جاری به مجلس ارائه و نهایی شود .این قانون جدید
مبارزه با مواد مخدر است که اصالحاتی در آن صورت گرفته و قرار
است به ما در مبارزه جدی و قاطع مبارزه با قاچاقچیان به خصوص
در فضای مجازی کمک کند.
وی ادامه داد :قوانین مربوط به گذشته است و در گذشته ،خرید

و فروش مواد مخدر در فضای مجازی مطرح نبود .قرار است این
قانون به ما و قضات کمک کند تا برخورد جدی تری در این حوزه
داشته باشیم هرچند که اکنون هم افرادی که در فضای مجازی
فعالیت داشته باشند شناسایی کرده و به مردم اطالع رسانی شده
است و این افراد به مراجع قضایی معرفی شده و اموال آنها توسط
پلیس توقیف شده است.
کریمی اضافه کرد :همچنین با شبکهها یا اتاقهایی که در فضای
مجازی فعال بودند و تبلیغ و ترویج برای خرید و فروش یا مصرف
مواد مخدر و ایجاد انگیزه جوانان برای مصرف مواد مخدر میکردند
برخورد قانونی الزم صورت گرفته است.
فضای مجازی دچار ولنگاری است
وی ادامه داد :در وهله نخست ،برخی از افراد به منظور کنجکاوی
نه برای خرید و فروش در حوزه فضای مجازی کار میکنند که این
افراد شناسایی و احضار شدند و برخی از آنها با تذکر اولیه پلیس
توجه الزم را داشتند و اقدامات مجرمانه خود را متوقف کردند که
جای قدردانی دارد.
کریمی اظهار کرد :همچنین در این زمینه از مردم به واسطه اینکه
پلیس را در این خصوص در جریان قرار میدهند و اطالعات در
حوزه فضای مجازی را به ما اطالع رسانی می کنند ،تشکر میکنم
اما از مردم یک درخواست دارم؛ فضای مجازی در ایران و جهان
دچار ولنگاری و رهایی است بنابراین مردم نسبت به فرزندان خود
هوشیار باشند و اگر به مورد مشکوک در فضای مجازی برخورد
کردند پلیس را در جریان بگذارند و مانند گذشته همراه و یاور ما
باشند تا با افرادی که از شرایط فعلی سواستفاده میکنند ،برخورد
الزم را داشته باشیم.

جدول

سودوکو
افقی:
-1درخت جنگلی  -نگهبان چماق به دست – جاده آهنی  -2در

قدیم برای ذخیره آب در زیرزمین ساخته میشد – محلول دارویی
ضدعفونی کننده  -3عالمت مفعول بیواسطه – چای دبش

– استان مرزی کشورمان  -4از بین رفتن – رود شولوخف – از
ورزشهای رزمی – حرف همراهی  -5معشوق و محبوب – «هنر»

بیگانه – یواش  -6رود ناشنوا – دعوای لفظی – انتظار  -از فروع دین
 -7همراه عروس – چیزی که از کسی به جای ماند  -8کنار – پول
فلزی – چیز – شهر صنعتی آلمان  -9یکصدم فرانک « -موزون»

آشفته !  -10از القاب خدا – نقاش – ضربه سر در فوتبال – ویتامین
انعقاد خون  -11واسطهگری – واحد شمارش احشام – از واحدهای
جرم  -12خطکش مهندسی  -گیاهی درمانی – دندان شل – شهر
پرباران  -13از سازهای زهی و مضرابی – پرندگان خانگی – ساز موالنا
 -14توکل کردن – سر باز زدن از انجام کاری  -15از اشکال هندسی
– حر – پایتخت تبت.

عمودی:
-1عنکبوت – کشیدنی خانمها  -بند چرمی بلند  -2بدبختی و
مصیبت است  -مال پرداختی برای آزادسازی اسیر یا زندانی -3

هندوان  -مادربزرگ  -13ریگ و ماسه – بزرگترین شهر آذریزبان
– حرف زیادی – ویتامین انعقاد خون  -14از شهرهای استان زنجان
 -انسان ناسپاس  -15پایتخت پرو – نظرات و عقاید  -طلب تمام

حق را کردن.

2040

حل جدول

غالت  -10محبت  -روزنامه مطرح انگلستان – صحبت روان -11
محتاطانه و در پوشش سخن گفتن – کفش قدیمی – آدمکش
 -12جهت تنظيم و کنترل جريان مدار به کار میرود – کتاب مقدس

حلسودوکو

– حرص و طمع  -7چینوشکن پارچه – شهر مذهبی نزدیک تهران
– دعوت به سکوت – درس نوشتنی  -8طبابت – لقب ضحاک -9
در امان – از حبوبات – من و شما – ساقه و پوست ه اطراف دانههای

2040

پسوند شباهت – نت چهارم – یار سالمان – تمام و کمال  -4از
القاب اشرافی فرانسه – سنگسار – کوه ترکیه  -5سرسبز و برقرار –
زنجبیل شامی – نویسنده «یرما»  -6از توابع استان لرستان – نظریه

طراح :مجتبی اردشیری

در حالی چندی پیش فرمانده انتظامی تهران
بزرگ از رها شدگی حدود  ۷تا  ۸هزار معتاد
متجاهر در شهر تهران خبر داد که طبق اظهارات
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
تهران «بخش قابل توجهی از این جمعیت رها
شده در تهران شبه معتاد بوده و معتاد نیستند».
به گزارش ایسنا ،اواخر فروردین ماه سردار
حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران بزرگ
از نبود ظرفیت برای نگهداری از حدود  ۸هزار
معتاد متجاهر در پایتخت گالیه کرد و در بخشی
از اظهارات خود درباره اینکه تهران به چه تعداد
ظرفیت برای نگهداری از معتادان متجاهر نیاز
دارد ،به ایسنا گفت که «هنوز حدود  ۷تا  ۸هزار
معتاد متجاهر رها شده در شهر تهران داریم که
جایی برایشان نیست .اینها هنوز در سطح شهر
تهران هستند که امیدواریم و پیگیر هم هستیم
که ظرفیتهایی برای نگهداری و بازپروری آنان
ایجاد شود».
این در حالی است که مصطفی هادیزاده ،دبیر
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
تهران در این باره به ایسنا میگوید :در حال
حاضر مراکز نگهداری از معتادان متجاهر در
استان تهران  ۱۶هزار ظرفیت دارد که  ۱۱هزار و
 ۲۰۰ظرفیت مربوط به تهران بزرگ است.
وی میافزاید :تمامی مستندات حاکی است
پلیس زمانی که افراد را جمعآوری میکند تالش
دارد معتادان متجاهر را جمعآوری کند و این
دقت در زمان عملیات انجام میشود ،اما با این
وجود  ۳۱درصد افرادی که وارد مرکز غربال برای
تشخیص میشوند« ،کارتن خوابهایی» هستند
که معتاد نبوده و تنها «شبه معتاد» هستند که
شهرداری برای آنها برنامههایی در نظر دارد۷۰ .
درصد دیگری که وارد مرکز میشوند ،مجددا با
دقت باالتری مورد غربالگری قرار میگیرند که
بعد از آن مشخص میشود بخشی از این افراد
معتاد متجاهر نیستند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان تهران در پاسخ به سوالی درخصوص رها
شدگی معتادان متجاهر به دلیل نبود ظرفیت در
مراکز نگهداری ،میگوید :بخش قابل توجهی از
این جمعیت رها شده در تهران «شبه معتاد»
بوده و «معتاد» نیستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار
میکند :از سوی دیگر نکتهای که وجود دارد
این است که معتادان در فصل گرما عیانتر
میشوند.
هادی زاده در پاسخ به این سوال که در
حال حاضر چه تعداد ظرفیت خالی در مراکز
نگهداری از معتادان متجاهر در سطح استان
وجود دارد؟ این پرسش را مطرح کرد که آیا ما
مستمرا باید ظرفیت اضافه کنیم؟ و در عین
حال میگوید :این روند باید اصالح شود .کارتن
خواب ،زبالهگرد و کارگر فصلی و اتباع خارجی
غیرمجاز را نمیتوان در شمول مددجویان مراکز
ماده  ۱۶تلقی کرد .نگهداری از معتاد متجاهر کار
خاصی است .این افراد زندانی نیستند که بگوییم
آنها را در جایی بگذاریم و در را ببندیم .معتادان
شرایط و بیماریهای مختلفی دارند که این موارد
هزینهبر و کاربر است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان تهران در ادامه به ارائه آماری درخصوص
ظرفیت خالی در مراکز ماده  ۱۶استان تهران
پرداخته و اذعان میدارد :در حال حاضر در شهر
تهران بالغ بر  ۶۰۰ظرفیت خالی داریم.
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