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اخبار
سرقت و کالهبرداری به روش ارائه
رسید تقلبی

سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از
دستگیری  ۲سارق و کالهبردار حرفهای در محله
یافتآباد خبر داد و گفت :متهمان با تهیه رسید
واریز تقلبی اقدام به کالهبرداری میکردند.
به گزارش میزان و به نقل از پایگاه خبری
پلیس ،سرهنگ پیمان لطیفی اظهار کرد :در
پی مراجعه فردی به کالنتری  ۱۵۱یافتآباد
و اعالم سرقت و کالهبرداری با شیوه خرید
اجناس و ارائه رسید تقلبی رسیدگی به موضوع
و دستگیری سارقان در دستور کار عملیات
کالنتری قرار گرفت و ماموران تحقیقات میدانی
را آغاز کردند.
وی با بیان اینکه در تحقیقات و پیجوییهای
انتظامی هویت متهمان را شناسایی شد ،افزود:
متهمان در روز گذشته مجددا برای خرید
اسباببازی به یکی دیگر از فروشگاههای محله
یافتآباد مراجعه و درخواست خرید و تحویل در
محل در درب منزل را داشته که پس از هماهنگی
الزم و ارسال اقالم درخواست شده سارقان حین
دریافت مرسوله و پرداخت به همان روش و ارائه
رسید تقلبی دستگیر شدند.
سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران ادامه
داد :متهمان  ۳۲و  ۳۷ساله در تحقیقات اولیه
به جرم انتسابی و سرقت و کالهبرداری به
روش ارائه رسید تقلبی معترف و تا کنون  ۴نفر
از مالباختگان شناسایی و کارشناسان ارزش
کالهبرداری انجام گرفته را تا کنون  ۵۰۰میلیون
ریال اعالم کردهاند.
سرهنگ لطیفی با اشاره به اینکه تحقیقات
بیشتر جهت کشف جرائم احتمالی متهمان
و شناسایی مالباختگان ادامه دارد در پایان
خاطرنشان کرد :پرونده و متهمان برای سیر
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کشف انبارهای احتکار  ۲۰۰تُن
روغن خوراکی در جنوب تهران

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
از کشف بیش از  ۲۰۰تُن انواع روغن خوراکی
احتکار شده از  ۲۰انبار در جنوب تهران خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی ولیپور گودرزی
در تشریح جزئیات این خبر گفت :در راستای
پایش و کنترل بازار و جلوگیری از احتکار
کاالهای اساسی ،کارشناسان وزارت صمت و
تعزیرات با محوریت پلیس امنیت اقتصادی،
سرکشی از انبارها و رصد توزیع و قیمت کاالهای
اساسی از جمله مواد غذایی را بر عهده گرفته و
نسبت به شناسایی  ۲۰انبار کاال در جنوب تهران
که انواع روغن خوراکی را احتکار کرده بودند،
اقدام کردند.
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان هر  ۲۰انبار
کاال را با دستور قضائی پلمب کردند ،افزود :از
این انبارها بیش از  ۲۰۰تُن روغن جامد و مایع
خوراکی کشف و ضبط شد.
به گفته رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران
بزرگ ،کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف
شده را  ۵۰میلیارد ریال اعالم کردند .همچنین
در این رابطه  ۱۰متهم دستگیر شدند که به جرم
خود اعتراف کرده و برای ادامه روند رسیدگی به
جرم روانه دادسرا شدند.
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سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور خبر داد

مرگ بیش از  ۵۳۰۰نفر بر اثر اعتیاد
در سال ۱۴۰۰

درخواست پلیس برای دسترسی به سامانه تجارت وزارت صمت
به گزارش ایسنا ،سردار مهدی حاجیان در نشست
خبری صبح دیروز خود به طرح دولت درمورد اصالح
یارانهها اشاره کرد و گفت :دولت با شجاعت این
طرح را اجرا کرد و همه باید کمک و حمایت کنند.
این طرح به نفع مردم است و میتواند امنیت
اقتصادی را برقرار کند.
حاجیان به تشریح اقدامات پلیس در تامین امنیت
اقتصادی پرداخت و گفت :از ابتدای امسال قرارگاه
عملیاتی اقتصادی با موضوع مبارزه با قاچاق کاال و
جرائم اقتصادی با دستور فرمانده انتظامی کل کشور
برقرار شد که بیش از  ۱۰هزار و  ۸۰۰تیم عملیاتی در
آن فعال هستند.
وی ادامه داد :در نتیجه این اقدامات از ابتدای
امسال تا به امروز  ۳میلیون و  ۳۰۰هزار لیتر روغن
خوراکی قاچاق یا احتکار شده از سوی مأموران کشف
شده است.
سخنگوی پلیس کشور با بیان اینکه در همین مدت
پنج هزار و ۳۰۰تن گندم و آرد کشف شده است،
اظهار کرد :دو هزار و  ۷۰۰تن نهاده دامی و ۳۳۰۰تن
برنج نیز در این مدت کشف شده است.
به گفته حاجیان ،در این مدت  ۱۲۸۴متهم مرتبط
با این جرائم نیز از سوی مأموران مورد شناسایی قرار
گرفته و دستگیر شدهاند.
سخنگوی پلیس کشور ارزش ریالی کاالهای کشف
شده از ابتدای سال جاری تاکنون را بالغ بر ۹۰۰۰
میلیارد ریال اعالم کرد.
حاجیان به کشفیات حوزه احتکار و قاچاق در ۲۴
ساعت گذشته نیز اشاره کرد و گفت :طی این مدت
 ۱۷۷تُن برنج احتکاری و قاچاق در کشور کشف شد
و همچنین  ۱۸۶تن گندم و آرد ۴۳۰ ،تن روغن و ۱۷۶
تن نهاده دامی نیز کشف و ضبط شد که ارزش این
اقالم در مجموع  ۱۵۰۰میلیارد ریال بود.
سخنگوی فراجا با بیان اینکه حمایت از این طرح
اقتصادی بزرگ که به نفع مردم است باید انجام
شود ،تصریح کرد :خوشبختانه رئیس جمهور نیز
ابعاد مختلف این طرح را تشریح کرده و توضیح
دادند که منافع این طرح به اقشار پایین جامعه
بازمیگردد و پلیس نیز تمام تالش خود را به کار
میبندد تا از این طرح حمایت الزم را انجام دهد.
حاجیان با تأکید بر اینکه قاچاق کاال یک جرم
مشهود است ،گفت :طبیعی است که پلیس به
عنوان ضابط قضایی با جرایم مشهود برخورد میکند.
پلیس با کسانی که بخواهند با معیشت مردم بازی
کرده و با اخالل در بازار و چرخه تولید آن را به خطر
بیاندازند برخورد جدی خواهد کرد.
حاجیان به موضوع قاچاق کاال و ارز اشاره کرد و
گفت :در این زمینه الزم داریم تا بررسی شود که
اساسا قاچاق از چه مبادی و مجاری اتفاق میافتد
و چگونه این حجم از اقالم از کشور خارج میشود.
آنچه که درباره خروج  ۳۵هزار تن کاالی قاچاق
از کشور رخ داد چگونه انجام شده است .اینها
که نمیتواند از مرز و به شکل انفرادی از سوی
قاچاقچیان خارج شود .بنابراین ما الزم داریم که این
مجاری شناخته شود.
وی با تأکید بر اینکه در مبادی رسمی و ورودی
و خروجی کشور باید نظارتها افزایش پیدا
کرده و قوانین سختگیرانهتری داشته باشیم،
گفت :خواسته پلیس دسترسی کامل به سامانه
تجارت وزارت صمت است .االن دسترسی ما یک
دسترسی ناقص است و ما نیازمند دسترسی ادمین
هستیم تا بتوانیم چرخه انبارداری کشور را تحلیل

سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از کشف بیش از  ۹هزار میلیارد ریال انواع کاالی اساسی احتکار شده و قاچاق از ابتدای امسال تا کنون در کشور خبر داد.

در بحث قمار و
فروش اسلحه و
مهمات برخی از
سرشاخهها در
خارج از کشور
بودند.البته
برخی از آنها
در داخل کشور
دستگیر شده و
تمامیصفحات
آنها مسدود شد
کرده و به آمارها دسترسی کامل داشته باشیم .ما
ضابط قضایی هستیم و باید این دسترسی برای ما
فراهم شود .پلیس تنها طی دو سال اخیر هشت
شهید را در راه مبارزه با قاچاق کاال و ارز تقدیم
کشور کرده است و امیدواریم که وزارت صمت به
این درخواست توجه الزم را داشته باشد.
وی افزود :برابر تبصره  ۴ماده  ۱۸قانون مبارزه با
قاچاق ما خواستار فراهم شدن دسترسی کامل به این
سامانه هستیم و آن وقت است که میتوانیم بگوییم
ما مبارزه هدفمندی با قاچاق خواهیم داشت .الزم
داریم که در مورد توزیع اقالم اساسی امکان رهگیری
این اقالم برای ما وجود داشته باشد و بدانیم که این
اقالم در چه وضعیتی هستند.
ضرورت بازنگری در قانون کاالهای ته لنجی
حاجیان با تأکید بر اینکه در این زمینه نیازمند
بازنگری در قانون کاالهای ملوانی و ته لنجی هم
هستیم ،گفت :امروز خودروهای شوتی که کاالهای
قاچاق را جابهجا میکنند به یک معضل برای ما
تبدیل شدهاند و باید برخورد شدیدتری با آنها
صورت بگیرد .متأسفانه این خودروهای شوتی
اقدام به جابهجایی کاالهای ملوانی و ته لنجی کرده
و آن را به مرکز کشور انتقال میدهند .در همین
سال گذشته این خودروها منجر به تصادفات قابل
توجهی شدند که در جریان  ۱۷۸فقره خودروهای
شوتی ۳۱۸ ،نفر جان خود را از دست داده و ۵۴۹
نفر مجروح شدند.
وی ادامه داد :بنا بود که در سال  ۹۹در زمینه
کاالهای ملوانی و تهلنجی بازنگری صورت بگیرد که
متأسفانه این اتفاق رخ نداد و آییننامه اجرایی آن
نهایی نشده و همین موضوع سبب شد که ما امروز
با خودروهای شوتی مواجه شویم .در همین روزهای
اخیر یکی از همکاران ما در امیدیه اهواز در مبارزه با

خودروهای شوتی شهید شد.
وی با بیان اینکه هدف از کاالهای تهلنجی کمک
به معیشت مرزنشینان بود ،گفت :اما متأسفانه این
موضوع مورد سوءاستفاده واقع شده است.
سخنگوی فراجا با بیان اینکه فرایند مبارزه با قاچاق
کاال باید مورد اصالح و بازنگری قرار بگیرد ،گفت:
هم در زمینه شیوهنامهها ،هم در زمینه زیرساختها
و هم در مورد دسترسیها باید اختیارات قانونی ما
افزایش پیدا کند .پلیس گمرک ما نیز حدود دو سال
است که ایجاد شده است و در این زمینه فعال است
اما همان طور که گفتم ما نیازمند افزایش اختیارات،
بازنگری در مقررات و شیوهنامهها هستیم.
وی ادامه داد :الزم است که امکان تحلیل ورودی
و خروجی انبارها برای پلیس فراهم شود .ببینید که
اگر انبارداری به وظایف خود عمل نکرد یا از ترخیص
کاالیی در شرایط مورد نیاز خودداری کرد نسبت به
احضار آن اقدام شود.
وی تأکید کرد :ما الزم داریم که با علل مقابله کنیم
نه با معلولها و باید بگویم که بدون دسترسی به
دادهها مبارزه ما هوشمند و هدفمند نخواهد بود.
این دادهها به ما کمک خواهد کرد که ما به وظیفه
نظارتیمان عمل کنیم.
 ۵۱درصد سرقتهای کشور خرد است
حاجیان با بیان اینکه در حوزه سرقت ما نیازمند
آسیبشناسی و بررسی علل و ریشهها هستیم،
گفت :باید بررسی شود که آیا قانون و مجازاتهای
پیشبینی شده برای سارقان بازدارنده است و شرایط
اصالح و تربیت مجرمان ما را دارد؟ .در زمینه
معتادان متجاهر باید آسیبشناسیهای الزم صورت
گیرد تا فرایند بازگشت کامل آنان به جامعه فراهم
شود.
وی افزود :در حوزه سرقتها امروز  ۵۱درصد

از سرقتهای کل کشور سرقتهای خرد را شامل
میشود که بخش قابل توجهی از آن از سوی سارقان
خردهپا ،معتادان متجاهر و بعضا افرادی رخ میدهد
که چارهای جز سرقت ندارند .اینها باید مورد توجه
قرار بگیرند.
وی به اقدامات پلیس در حوزه فضای مجازی و
پلیس فتا نیز اشاره کرد و گفت :در سال ۳۱ ،۱۴۰۰
درصد از کشفیات پلیس مربوط به باندهای سازمان
یافته بود .در این خصوص  ۲۸۷نفر که مرتکب جرایم
سازمانیافته بودند شناسایی و دستگیر شدند.
حاجیان درباره اینکه افراد دستگیر شده مرتکب
کدام یک از انواع جرایم سازمان یافته شده بودند به
ایسنا گفت :جرایمی مانند قمار ،شرط بندی ،فروش
مواد مخدر ،تبلیغ فروش اسلحه و ...از جمله این
جرایم بود .ما در سال گذشته تنها  ۶۵۱مورد عملیات

علیه فروش سالح و مهمات در فضای مجازی
داشتیم و  ۲۲باند سازمانیافته نیز در حوزه قاچاق
سالح و دیگر جرایم سازمانیافته منهدم شد که بالغ
بر  ۲۸۰۰میلیارد تومان گردش مالی داشتند.
وی درباره اینکه آیا سرشاخه این باندها نیز
شناسایی و دستگیر شده است یا خیر؟ ،اظهار کرد:
در بحث قمار و فروش اسلحه و مهمات برخی از
سرشاخهها در خارج از کشور بودند .البته برخی از
آنها در داخل کشور دستگیر شده و تمامی صفحات
آنها مسدود شد.
وی به عملیات پلیس برای قاچاق دارو نیز اشاره
کرد و گفت :پروژه پانجیآ که به برخورد با فروش
داروهای تقلبی و خطرناک اختصاص دارد سال
گذشته نیز در کشور اجرا شد و هشت مرحله از آن
به صورت بینالمللی به اجرا درآمد که در جریان آن
تعداد زیادی داروی تقلبی و خطرناک شناسایی و
کشف شد.

ورود دادستانی تهران به ارتقاء ایمنی بازار بزرگ
معاون دادستان تهران گفت :با توجه به وضعیت ناایمن بازار
تهران و وقوع آتشسوزیهای مکرر ،دادستانی تهران از منظر حفظ
حقوق عامه به موضوع ورود و با دعوت از نمایندگان سازمانهای
مسئول ،کارگروه ویژه ارتقاء ایمنی بازار را به منظور گزارشگیری
مستمر از وضعیت و نظارت بر عملکردها تشکیل داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه ،مرتضی تورک با اشاره به
تشکیل جلسهای در همین رابطه در دادستانی تهران اظهار کرد:
در جلسه با شهردار منطقه  ۱۲تهران ،مدیران سازمان آتشنشانی،
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران ،شرکت توزیع برق
تهران بزرگ ،سازمان نظام مهندسی کشور ،اتاق اصناف تهران ،اداره

کل اوقاف و امور خیریه و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران وضعیت خطرناک بازار بزرگ مورد بررسی قرار گرفت .وی یادآور
شد :در این جلسه با اخذ گزارش از کلیه دستگاهها و ادارات حاضر
در خصوص وضعیت ایمنی بازار و عوامل خطرساز آن ،بر لزوم توجه
ویژه و پیگیری مستمر نسبت به اصالح نقاط آسیبپذیر و خطرساز
تأکید شد .معاون دادستان تهران افزود :با توجه به گستردگی موضوع
مقرر شد کارگروه ویژه ارتقاء ایمنی بازار در دادستانی تشکیل شود و
در جلسات هفتگی آن بررسی موضوعات خطرناک ،پیگیری جهت رفع
عوامل خطرساز و اجرای دستورالعملهای ایمنی اعالم شده از سوی
سازمان آتشنشانی به طور مستمر در دستور کار باشد.
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طراح :مجتبی اردشیری

در سال گذشته پنج هزار و  ۳۴۲نفر بر اثر
سوءمصرف مواد و داروهای مخدر و محرک در
کشور جان خود را از دست دادند .از این تعداد
چهار هزار و  ۵۶۱نفر مرد و  ۷۸۱نفر زن بودند.
به گزارش ایلنا ،آمار تلفات سوءمصرف مواد در
سال  ۱۴۰۰با رشد  ۱۵.۲درصدی نسبت به سال
قبل از آن مواجه بود و اعتیاد در این سال پنج
هزار و  ۳۴۲نفر را به کام مرگ کشاند.
بر اساس این گزارش در سال گذشته
استانهای تهران با یکهزار و  ،۳۳۷فارس
با  ۴۴۷و اصفهان با  ۴۳۳فوتی بیشترین و
استانهای خراسان جنوبی با  ،۲۵ایالم با  ۲۷و
خراسان شمالی با  ۲۹فوتی کمترین آمار تلفات
اعتیاد را داشتند.
اما آمار تلفات اعتیاد بر اساس جمعیت
هر استان ،رتبهبندی استانها را در ثبت
بیشترین تلفات متفاوت می کند .در سال
 ۱۴۰۰استان های کرمانشاه ،لرستان ،تهران و
مرکزی بیشترین و استانهای آذربایجان غربی،
هرمزگان و کردستان کمترین آمار تلفات را بر
اساس جمعیت استان داشتهاند.
در سال گذشته بیشترین موارد تلفات اعتیاد
مربوط به داروهای مخدر با دو هزار و  ۴۱۷فوتی
بوده است که از این تعداد دو هزار و  ۱۰۱نفر بر
اثر مصرف متادون ۲۲۴ ،نفر ترامادول و  ۹۲نفر
نیز سایر داروهای مخدر جان باختهاند.
در این مدت یکهزار و  ۷۴نفر نیز بر اثر
مصرف مواد مخدر ۲۸۲ ،نفر مواد محرک و
یکهزار و  ۵۶۹نفر بر اثر مصرف همزمان چند
دسته مواد و دارو جان خود را از دست دادهاند.
هشدار تلفات بادی پکر و بادی سافرها
اما یکی از دالیل مرگ در حوزه مواد مخدر بلع
مواد با هدف جابهجایی است که متاسفانه در
بسیاری موارد باز شدن بستههای بلعیده شده
موجب مرگ افراد میشود .چندی پیش نیز
خبری مبنی بر مرگ یک زن در قطار کرمان –
مشهد منتشر شد که پس از انتقال به پزشکی
قانونی مشهد علت مرگ او بلع مواد مخدر و باز
شدن محتویات آن در معده زن عنوان شد.در
این حادثه یک کیلوگرم تریاک در  ۳۴بسته از
معده زن کشف شد.
بر اساس این گزارش علی ضیایی کارشناس
حوزه تشریح با هشدار در خصوص مرگ بادی
پکر و بادی سافر گفت :بادی پکرها افرادی
هستند که حجم باالیی از مواد مخدر را برای
جابهجایی و معموال عبور از مرز میبلعند و و
پس از دفع آنها را توزیع میکنند.
این کارشناس حوزه تشریح با اشاره به اینکه
معموال در سال دو یا سه جسد از بادی پکرها به
سالن تشریح کهریزک ارجاع می شود ،تصریح
کرد :در موضوع بادی پکرها از آنجا که حجم
بستههای بلعیده شده بسیار زیاد است ،افراد در
صورت نشت مواد در معده یا رودههایشان به
سرعت و حتی پیش از رسیدن به مرکز درمانی
جانشان را از دست میدهند.
وی با بیان اینکه اغلب بادی پکرها برای سود
مالی به این کار تَن میدهند ،اظهار کرد :در
موارد بلع مواد عالوه بر نشتی مواد در معده،
گاهی انسداد رودهها نیز پیش خواهد آمد که
پس از انتقال به مرکز درمانی علت آن مشخص
میشود.
این کارشناس حوزه تشریح در خصوص برخی
دالیل مرگ معتادان در زندانها نیز تصریح
کرد :گیرندههای درد در افراد معتاد به دلیل
مصرف باالی مواد مخدر ،فعال نیست و از آنجا
که بیشتر معتادان دچار زخم معده و زخمهای
مزمن گوارشی هستند ،بدون آنکه متوجه درد
باشند بر اثر زخمهای گوارشی و ریختن اسید
معده در حفره شکمی جانشان را از دست
میدهند.
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