
پس�ربچه اي سه س�اله در ريزش آوار يك منزل مسكوني 
در ش�هر زاه�دان ب�ه ط�رز دلخراش�ي ج�ان باخ�ت. 
س��رهنگ علي عارف نژاد، فرمانده انتظامي شهرستان زاهدان 
گفت: س��اعت 10 صبح روز گذش��ته يك حادثه ري��زش آوار 
منجر به مجروحيت پس��ربچه اي در بيمارستان خاتم به مركز 
فوريت هاي پليسي 110 اعالم و بالفاصله تيم گشت كالنتري 15 
به همراه عوامل امدادي به محل حادثه اعزام شدند.  وي افزود: در 
بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد اعضاي يك خانواده در يك 
منزل مسكوني در محدوده خيابان مرادقلي در حال استراحت 
بودند كه گچ هاي سقف اطاق روي آنها ريزش كرده و پسر بچه اي 
سه ساله به نام سجاد بر اثر ريزش آوار از ناحيه سر مجروح و جسد 
نيمه جان او به بيمارستان منتقل شده است. سرهنگ عارف نژاد 
تصريح كرد: متأسفانه با وجود تالش هاي تيم پزشكي، پسربچه 

خردسال به علت شدت جراحات وارده فوت كرد. 

مرگ دلخراش پسربچه 3 ساله 
در  ريزش آوار

سه جوان كه مشغول س�اخت نارنجك دست ساز در يكي از 
محله هاي شهرستان آباده بودند براثر انفجار مجروح و روانه 
بيمارستان شدند. وضعيت دو نفر ار آنها وخيم اعالم شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ طهماسب س��مايي فرمانده 
انتظامي آباده گفت: اين حادثه دو روز قبل در خانه اي در خيابان 
17 شهريور اين شهر اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس و امدادگران 
بعد از حضور در محل نشان داد س��ه جوان داخل خانه در حال 
ساخت نارنجك دست س��از بودند كه با انفجار نارنجك هر سه 
مجروح  و به بيمارستان منتقل شدند. سرهنگ سمايي گفت: 

پزشكان وضعيت دو نفر از مجروحان را وخيم اعالم كرده اند.

انفجار نارنجك  دست ساز 
حادثه ساز شد

اعض�اي يك بان�د كه ب�راي اخ�اذي 600 ميلي�ون توماني اق�دام ب�ه آدم ربايي 
ك�رده بودن�د ب�ا ت�الش مأم�وران پلي�س آگاه�ي ك�رج بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ نادربيگي رئيس پليس آگاهي استان البرز در توضيح 
حادثه گفت: دو روز قبل زني به مأموران كالنتري 32 حصارك خبر داد پدر 63 ساله اش 
از سوي مردان ناشناس ربوده شده است. او گفت آدم ربايان براي رهايي پدرش درخواست 
600 ميليون تومان پول كرده اند. بعد از طرح شكايت پرونده به دستور بازپرس در اختيار 
تيمي از كارآگاهان اداره مبارزه با آدم ربايي پليس آگاهي قرار گرفت. زن جوان در توضيح 
بيشتر گفت: پدرم با تاكسي از تهران به سمت كرج مي آمد كه چند نفر جلوي تاكسي را 
گرفته و پدرم را ربوده اند. راننده تاكسي هم گفت: ساعت يك بعد از ظهر از رجايي شهر 
كرج به س��مت حصارك در حركت بوديم و قصد رفتن به آزاد راه قزوين را داشتيم كه 
سرنشينان دو دستگاه خودروي سمند و پرايد راهمان را سده كردند و با ربودن مسافر 
من از محل متواري شدند.  بعد از به دس��ت آمدن اين اطالعات دختر مرد ربوده شده 
تحت آموزش پليس قرار گرفت و براي تحويل دادن پول به آدم ربايان با آنها در يكي از 
ميدان هاي شهر قرار مالقات گذاشت. در شاخه ديگري از تحقيقات مأموران پليس محل 
را تحت نظر گرفته و موفق شدند يكي از متهمان را بازداشت كنند. متهم دستگير شده 
در بازجويي اوليه منكر دخالت در آدم ربايي شد، اما با توجه به داليل موجود به همدستي 
در آدم ربايي اعتراف كرد و گفت كه گروگان را در باغي در يكي از روستاهاي شهرستان 
كوهسار ساوجبالغ پنهان كرده اند. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت مأموران 

در محل حاضر شدند و همزمان با رهايي گروگان آدم ربايان را بازداشت كردند.

بازداشت آدم ربايان 600 ميليون توماني

14
88498435سرويس  حوادث

دو ش��نبه 27 اس��فند 1397 | 11 رج��ب 1440 | | روزنامه جوان |  شماره  5617 

اين روزها و با همزمان با نزديك شدن به سال جديد بازار 
خريد و فروش كاال در فضاي مجازي بيش از گذشته مورد 
توجه قرار گرفته است و حتي شاهد كوچ برخي از بازارهاي 

سنتي به فضاي مجازي هستيم. 
يكي از مهمترين ويژگي هاي يك كسب و كار موفق، انجام 
تبليغات مناس��ب اس��ت كه با توجه به ويژگي هاي فضاي 
مجازي اين موضوع نسبت به گذشته راحت تر، كم هزينه تر 
و گسترده تر شده و در اين زمينه سايت هاي مختلفي جهت 
درج آگهي نيز طراحي شده اند.  بس��ياري از هموطنان كه 
قصد تعويض خودرو، وس��ايل من��زل و... را دارن��د با انجام 
تبليغات مختلف در سايت هاي درج آگهي همچون ديوار، 
شيپور و... به دنبال جذب مشتري هستند تا بتوانند اجناس 
خود را با قيمتي مناسب به فروش رس��انده يا كاالي مورد 
نياز خود را تهيه كنند.   متأس��فانه برخي از افراد سودجو با 
سوءاستفاده از اعتماد هموطنان و همچنين رونق بازار خريد 
و فروش هاي مجازي به دنبال كالهبرداري از كاربران فضاي 
مجازي هستند، بنابراين به هيچ عنوان فريب تبليغات جذاب 
و اغوا كننده را نخوريد و قبل از هرگونه اقدامي نس��بت به 

سوءاستفاده هاي احتمالي توجه داشته باشيد. 
درياف��ت بيعانه و ع��دم تحوي��ل كاال يك��ي از مهمترين 
كالهبرداري هاي رايج در بستر سايت هاي درج آگهي است 
و هموطنان به هيچ عنوان قب��ل از دريافت كاال هيچگونه 
وجهي به حساب فروش��ندگان واريز نكنند.  حجم باالي 
پرونده هاي تشكيل شده در اين باره نشان مي دهد مجرمان 
سايبري با بهره بردن از جمالت جذاب و ترفندهاي خاص 
و گاهي اوق��ات عدم نظارت صحيح از س��وي گردانندگان 
اين سايت ها توانس��ته اند، اعتماد قربانيان را جلب و از آنها 
كالهبرداري كنند.  هموطنان نسبت به اينگونه تبليغات 
كمي حساس تر بوده و در صورت مواجهه با موارد مشكوك 
آن را با پليس درميان بگذارند تا از سوءاستفاده هاي ديگر 
جلوگيري ش��ود.  اتخاذ تمهيدات الزم توسط مديران اين 
سايت ها عالوه بر كمتر شدن جرائم رايج در اين بستر هم 
خريد هاي نوروزي را به كام هموطنان شيرين خواهد كرد 
و هم مس��ئوليت قانوني خود را در قبال امنيت س��ايبري 

هموطنان عزيز انجام داده اند.
* رئيس اداره پيشگيري جرائم سايبري پليس فتا 

 فعال شدن 
كالهبرداري هاي مجازي شب عيد

سرهنگ مهدي شكيب *

    یادداشت

م�ردي ك�ه ب�ه خاط�ر اخت�الف برس�ر ارثيه پ�دري دو 
مرد ق�وي هيكل را ب�راي قتل ب�رادرش اجير ك�رده بود 
با رس�يدن خواه�رش در اجراي نقش�ه اش ن�اكام ماند. 
به گزارش خبرنگار ما، يكي از اختالفات در بين افراد اختالفات 
مالي اس��ت كه گاهي به جرم جنايت ختم مي ش��ود. معموالً 
افراد براي رفع اختالفات مالي خود با ديگران از طريق قانون 
پيگيري مي كنند و به نتيجه هم مي رس��ند، ام��ا افرادي هم 
پيدا مي شوند كه براي رفع اختالفات مالي پا را فراتر از قانون 
مي گذارند و خودسرانه عمل مي كنند و در نهايت هم به جرم و 
جنايت و پشيماني پايان مي يابد. پرونده شكايت مردي از برادر 
كوچكترش به اتهام اجير كردن دو م��رد غريبه براي اقدام به 
قتلش در اداره پليس در حال بررسي است كه نشان مي دهد 

آنها به خاطر ارثيه پدري با هم اختالف مالي دارند.  
چند روز قبل مأم��وران پليس با تماس تلفني ش��هروندي از 
حمله دو مرد نقابدار ناشناس براي اقدام به قتل مردميانسالي 
به خانه اي در جنوب تهران با خبر و راهي محل شدند.  مأموران 
در محل حادث��ه كه خانه ويالي��ي در حوال��ي عبدل آباد بود 
دريافتند لحظاتي قبل مردي، دو مرد نقابدار را براي كش��تن 
برادر بزرگترش كه مهمان خانه برادر ديگرش بوده اجير كرده 
است كه با رسيدن خواهرش به خانه نقشه آنها ناكام مي ماند و 
همگي فرار مي كنند.  مرد ميانسال در توضيح ماجرا گفت: من 

در يكي از كشورهاي اروپايي زندگي مي كنم و االن هم مسافر 
هستم. مدتي قبل پدرم فوت كرد و قرار شد يكي از برادرانم به 
نام حميد كارهاي انحصار وراثت را انجام دهد. به همين دليل 
من به او وكالت دادم تا كارهاي اداري را انجام دهد. از س��وي 
ديگر من به خاطر ارثيه با يكي ديگ��ر از برادرانم به نام صفدر 
اختالف دارم و چند باري هم قبالً سر اين موضوع با هم مشاجره 
داشتيم. چند روز قبل حميد با من تماس گرفت و مرا به ايران 
دعوت كرد تا ارثيه پدري مان را تقسيم كنيم. او گفت: قرار است 
با صفدر هم حرف بزند و با ميانجيگري او به توافق برسيم. من 
به ايران برگشتم و در اين چند روز مهمان برادرم حميد بودم، 
اما با صفدر به توافق نرس��يديم. در اين چند روز خواهرم نيز 
براي ديدن من به خانه حميد آمده بود و مهمان او بود تا اينكه 
ساعتي قبل هر دوي آنها براي انجام كاري از خانه بيرون رفتند. 
وي ادامه داد: پس از رفتن آنها من به حمام رفتم. وقتي از حمام 
بيرون آمدم ناگهان داخل خانه ب��ا دو مرد نقابدار قوي هيكل 
روبه رو شدم كه طنابي در دست داشتند. به سرعت به داخل 
يكي از اتاق ها فرار كردم كه با برادرم صفدر روبه رو ش��دم كه 
در حال سرقت اسناد و مدارك زمين و اموال پدري ام از داخل 
چمدان بود. او تا مرا ديد شوكه ش��د و به دو مرد نقابدار اشاره 
كرد مرا بگيرند. تازه فهميدم كه برادرم دو مرد نقابدار را براي 
كتك زدن من اجير كرده تا خودش مدارك اموال پدري مان را 

سرقت كند، اما بعد فهميدم آنها قصد كشتن مرا دارند. چون دو 
مرد ناشناس پس از كتك كاري طنابي به دور گردنم انداختند 
و در حال خفه ك��ردن من بودند كه ناگه��ان خواهرم با كليد 
در را باز كرد و وارد خانه ش��د. برادرم و دو مرد ناشناس وقتي 
خواهرم را ديدند از ترس مرا رها كردند و به داخل كوچه فرار 
كردند. خواهرم با داد و فرياد از همس��ايه ها درخواست كمك 
كرد اما آنها با خودرو از محل گريختن��د.  وي در پايان گفت: 
االن متوجه شدم كه برادرم تعدادي از اسناد ارثيه پدري مان را 
هم سرقت كرده است و من از برادرم و دو مرد اجير شده او كه 
قصد داشتند مرا به قتل برسانند شكايت دارم.  در ادامه خواهر 
شاكي به مأموران گفت: دو برادرم به خاطر ارثيه پدري با هم 
اختالف داشتند. چند روز قبل برادرم از خارج به ايران آمد و 
مهمان خانه برادرم حميد شد. ساعتي قبل من و حميد از خانه 
بيرون رفتيم تا اينكه لحظاتي قبل به خانه برگشتم و ديدم كه 
دو مرد نقابدار كه صفدر نيز در كنار آنها بود در حال خفه كردن 
برادرم هستند. با داد و فرياد از همسايه درخواست كمك كردم 
كه آنها فرار كردند.  با طرح شكايت پرونده براي رسيدگي به 
دستور قاضي قريب احمد زاده بازپرس دادسراي ناحيه 34 در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاه��ي تهران قرار گرفت. 
مأموران در تالشند تا با دستگيري برادر خطاكار دو مرد نقابدار 

را شناسايي و دستگير كنند. 

اجير كردن 
آدمكش 

براي  رسيدن 
به  ارثيه

    اصلی ترين معيار مشاركت شهروندان با پليس، رعايت 
قوانين و مقررات است.

    با عمل به توصيه هاي پيشگيرانه  پليس، حالوت آرامش 
را در كام خود ماندگار كنيم.

   از آراس��تن فرزندان به طالجات در مواقع غير ضروري 
خودداري كنيد. 

   اگر فرزندتان را در محل عمومي گم كرديد به جاي خبر 
دادن به ديگران خيلي زود پليس را از ماجرا با خبر كنيد. 

   به كودكان خود بياموزيد كه بزرگساالن بندرت از بچه ها 
تقاضاي كمك مي كنند در صورت برخورد با چنين وضعيتي 
از انجام هرگونه كمكي خودداري كنند و هديه افراد غريبه 

را هم قبول نكنند. 
   انتخاب محل مناسب در طول سفر براي استراحت موقت 

يا شبانه جايي باشد كه پليس در آنجا حضور داشته باشد. 
   هن��گام خريد رها ك��ردن كيف در س��بد خريد يا روي 

پيشخوان فروشگاه باعث ايجاد دردسر مي شود. 
   در رستوران كيفتان را به پشت صندلي آويزان نكنيد. 

   از پذيرفتن هرگونه نوشيدني و خوراكي و خوش بو كننده 
از مسافران ناشناس امتناع ورزيد. 

   از انتقال مس��افران به محل هايي كه اصاًل نمي شناسيد 
خودداري كنيد. 

   از سوار كردن مسافران مشكوك بخصوص در ساعات آخر 
روز خودداري كنيد. 

معاونت اجتماعي فاتب – اداره آموزش و مشاركت عمومي

توصيه هاي نوروزي پليس به مسافران

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران 
ب�زرگ از توقف اجراي ط�رح ترافيك 
و زوج و ف�رد در ايام ن�وروز خبر داد. 
س��ردار محمدرضا مهماندار گفت: از روز 
2۹ اس��فندماه اج��راي ط��رح ترافيك و 
زوج و ف��رد در تهران متوقف ش��ده و اين 
وضعيت تا پايان تعطيالت نوروزي يعني 
16 فروردين ماه ادامه خواهد داشت. وي با 
بيان اينكه در سال آينده تغييري در طرح 
ترافيك و زوج و فرد ايجاد نخواهد ش��د، 
گف��ت: از 17 فروردين ماه ط��رح ترافيك 
و زوج و فرد با همين ش��يوه ادامه خواهد 
داشت و اگر بنا باش��د كه تغييري در آن 
اعمال شود اطالع رساني خواهد شد. سردار 
مهماندار گفت: از ابتداي تيرماه ۹8 طرح 
جديد در محدوده حلقه دوم طرح ترافيك 
يا همان زوج و فرد اجرايي خواهد شد كه 

جزئيات آن اعالم مي شود.
واكنش به كتك خوردن يك شهروند 

توسط مأمور پليس 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ هم چنين در مورد انتشار ويديويي 
از درگيري مأمور راهور با يك  شهروند در 
يكي از بزرگراه هاي تهران واكنش نشان 
داد. س��ردار محمدرضا مهمان��دار گفت: 
ما از هيچ رفتار خش��ونت آميزي حمايت 

نمي كني��م و هرفردي در ه��ر رده اي كه 
باشد و مرتكب رفتار خشونت آميز شود با 
آن برخورد مي كنيم. وي افزود: به محض 
انتش��ار اين كليپ فرمانده ناجا و فرمانده 
تهران بزرگ دستور ويژه براي پيگيري اين 
موضوع دادند تا از مأمور و شهود تحقيق 
شود. مهماندار ادامه داد: البته در تصوير 
مشخص است كه فرد ضارب سرباز وظيفه 
است و البته كسي كه مورد ضرب و جرح 
قرار مي گيرد، خانم نيست، آقايي است با 
پيراهن قرمز و موه��اي بلند كه مرتبط با 
موضوع هم نبوده و در ماجرا مداخله هم 
كرده اس��ت. به گفته رئيس پليس راهور 
تهران بزرگ، اين افسر وظيفه شناسايي 
ش��ده و اتفاقاً داراي مدرك ليسانس برق 
است. وي افزود: از زحمات عمده سربازان 
وظيفه تش��كر مي كنم، اي��ن را هم قبول 
داريم كه مسئوليت اين سربازان با ما است، 
اما واقعيت اين اس��ت كه به دليل برخي 
مسائل در گذش��ته، آموزش هاي قبلي، 
تربيت و... رفتارهايي مي كنند كه ممكن 
است ناشايست باشد. مهماندار افزود: البته 
ما آموزش هاي ضمن خدم��ت نيز براي 
سربازانمان داريم و مس��ئوليتمان را هم 
مي پذيريم و ان ش��اءاهلل به محض وصول 

نتيجه گزارش آن را اعالم خواهيم كرد.

 توقف اجراي 
طرح ترافيك و زوج  و فرد در نوروز

كتك خوردن يك شهروند توسط مأمور پليس در حال بررسی است

ديه جنين زن بارداري كه 14 سال قبل جسد وي 
در كانال آبي در كرج كشف شده بود، با درخواست 
شوهر سابق آن زن از بيت المال پرداخت مي شود. 
به گزارش خبرن��گار ما، رس��يدگي ب��ه پرونده از 
آبان سال 83، با كشف جسد زن بارداري به نام فرانك 
در كانال آبي در حوالي مشكين شهر كرج آغاز شد. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت 
آن، مشخص شد آن زن بر اثر فشار بر عناصر حياتي 
گردن كشته ش��ده اس��ت. به اين ترتيب پرونده با 
موض��وع قتل عمد تش��كيل و در رون��د تحقيقات 
مشخص ش��د آن زن مدتي قبل از شوه�رش جدا 
ش����ده بود به اين ترتيب شوهر س��ابق آن زن به 
نام مرتضي به عنوان اولي��ن مظنون تحت تعقيب 
قرار گرفت و بازداشت ش��د. او تحت بازجويي قرار 
گرفت اما جرمش را انكار كرد و گفت: »قبول دارم با 

همسرم اختالف داشتم اما قتل كار من نيست.«
با انكار متهم اما بنا به ش��واهد و قرائن موجود وي 
روانه زندان ش��د و پرونده به ش��عبه چهارم دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرس��تاده شد. در اولين 
جلس��ه رس��يدگي به پرونده اولياي دم درخواست 
قصاص كردند، سپس متهم در جايگاه قرار گرفت 
و با انكار جرمش گفت: »فرانك را دوست داشتم به 
همين خاطر به اصرار خ��ودش او را طالق دادم. او 
فكر مي كرد با شخص ديگري خوشبخت مي شود 
و من هم نمي خواستم مانع خوشبختي او شوم. از 
اين موضوع ناراحت بودم، اما هيچ وقت به فكر انتقام 
و كشتن او نبودم و باور كنيد نمي دانم قتل كار چه 

كسي است.«
در پايان هيئت قضايي با تش��خيص به لوث بودن 
پرونده دس��تور به برگزاري مراسم قسامه داد اما از 
آنجائيكه اولياي دم نتوانس��تند 50 شاهد به دادگاه 

بياورند با 50 بار قس��م متهم، وي از اتهام قتل عمد 
تبرئه و آزاد ش��د. با آزادي متهم هيئت قضايي بنا 
به درخواس��ت اولياي دم حكم ب��ه پرداخت ديه از 

بيت المال را صادر كرد. 
بعد از صدور اين حكم، مرتضي با مراجعه به دادسرا 
ادعاي جديدي مطرح كرد و گفت همسر سابقش 
زمان قتل باردار بوده است و با توجه به تاريخ جدايي 
آنها وي پدر بچه است و درخواست ديه كرد. با اين 
درخواست تحقيقات وارد مرحله تازه اي شد تا اينكه 
مشخص شد علت جدايي آنها به دليل بچه دار نشدن 
آنها بوده است و اين مشكل به دليل بيماري مرتضي 
بوده است. از طرفي مقتول بعد از جدايي از همسرش 
با مرد ديگري در رابطه بوده اس��ت.  به اين ترتيب 
پرونده بار ديگر در همان شعبه تحت رسيدگي قرار 
گرفت كه در پايان با رد درخواست شوهر آن زن اين 
حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما با نقض 
رأي صادره پرونده بار ديگر به شعبه چهارم دادگاه 

كيفري يك استان تهران ارجاع داده شد. 
 به اين ترتيب هفته گذشته پرونده روي ميز هيئت 
قضايي همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي قرار 
گرفت. ابتداي جلسه شوهر سابق مقتول در جايگاه 
قرار گرفت و گف��ت: »رابطه مقتول ب��ا مرد غريبه 
اثبات نشده است. من فرانك را دوست داشتم و اگر 
مي دانستم باردار است هرگز او را طالق نمي دادم. 
جدايي از فران��ك زندگي مرا نابود ك��رد. به خاطر 
اختالفي كه با او و خانواده اش داشتم متهم به قتل 
شدم، اما بعد از محاكمه تبرئه شدم حاال اين جنين 

متعلق به من است و درخواست ديه دارم.«
در پايان هيئ��ت قضايي بنا به م��دارك موجود در 
پرونده با درخواست شوهر سابق آن زن موافقت كرد 

و رأي به پرداخت ديه جنين را صادر كرد. 

 ديه جنين زن باردار
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي  از بيت المال پرداخت مي شود

محمد علی دوائی فر- شهردار دزفول

  حسين فصيحي 
دو شب مانده به چهارش�نبه سوري، ش�هر آرام است و  به 
سان ش�ب و روزهای ناآرام مش�ابه س�ال های قبل حالت 
آماده باش براي فرارس�يدن ش�بي جنگي به خود نگرفته 
اس�ت. اين موض�وع مي تواند به دلي�ل تأثي�ر گراني روي 
مواد محترقه باش�د. عمده ترقه ج�ات وارداتی اس�ت و با 
دالر غيردولت�ی، ظاه�راً ترق�ه تركاندن ص�رف نمی كند! 
چهارشنبه سوري در چند سال اخير به يك نگراني ملي تبديل شده 
است. هر چند در اين شب تمام امكانات كشور براي عبور از شبي آرام 
به كار گرفته مي شود اما برجاي ماندن فراوان كشته ها و مجروحان 
حكايت از ناكامي اين تالش ها دارد. براساس آمار سازمان اورژانس 
كشور در چهارشنبه سوري سال گذشته شش نفر در كشور كشته، 
22 نفر دچار قطع عضو و 520 نفر هم مجروح ش��دند. بيشترين 

سوانح هم متعلق به شهرهاي تهران و شيراز بوده  است. 
چرايي وقوع يك رفتار پرخطر

از 15 اسفندماه معموالً تالش رسانه اي براي آگاهي سازي عمومي 
درباره پيامدهاي ناگوار اس��تفاده از مواد محترق��ه به كار گرفته 
مي شود. رسانه هاي مكتوب، س��ايبري و رسانه ملي براي برحذر 
داشتن نوجوانان و جوانان به عنوان عمده ترين قربانيان حوادث اين 
شب تالش خود را به كار مي گيرند. وضعيت قانوني هم در اين مورد 
مشخص است. ساختار قانوني كشور بر اساس مواد يك تا چهار 

قانون مجازات اسالمي، فروش، تبليغ و توزيع انواع مواد محترقه، 
منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، 
گاز هاي بيهوش كننده، بي حس كننده و اشك آور و شوك دهنده ها 
)شوكرها( و تجهيزات نظامي و انتظامي را جرم دانسته و متخلفان 
را براساس مجازات هاي پيش بيني شده در مواد قانوني مورد اشاره 
تحت تعقيب قرار داده است. پرس��ش اساسي اما اين است كه به 
زعم تالش هاي به كار گرفته شده و صراحت قانوني در برخورد با 

متخلفان و مجرمان دليل اين همه ناآرامي چه مي تواند باشد؟ 
عبور آرام پليس از كنار اعمال مجرمانه

در حوزه حرف، آن چه از دستگاه قضايي و پليس به گوش رسيده 

برخورد با متخلفان بوده است، اما ورود آسان مواد پرخطر به معابر 
و خريد و فروش آسان آن مي تواند دليلي بر عيان بودن ضعف  ها 
در كنترل ورود اين مواد پرخطر به كشور باشد. بنابراين پليس به 
جاي اينكه تمام توان خود را براي مقابله با خطرات احتمالي در 
اين شب به كار گيرد و جان افراد خود را با خطر مواجه كند بهتر 
است با به كار گيري يك هزارم نيروي به كار گرفته شده در اين 
شب با قاچاقچياني برخورد كند كه به آساني اين مواد پرخطر را 
وارد معابر شهرها مي كنند و هزينه هاي جبران ناپذيري را به دوش 
جامعه مي گذارند. هزينه هايي كه با از دست رفتن جان ها و مبتال 

شدن به معلوليت ها هرگز جبران نخواهد شد. 
موضوع ديگر در اين بين افزايش سرسام آور قيمت مواد محترقه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل است. از آنجا كه خريد و فروش 
اين كاالها جرم محسوب مي شود، بنابراين مقام هاي رسمي درباره 
جزئيات كاالها و قياس قيمت هاي آن با مدت مشابه سال قبل و 
درصد آن اعالم نظر نكرده اند، اما گزارش هاي ميداني از معابر شهر 
حكايت از افزايش چند صد درصدي اين كاالها دارد. يكي از داليل 
آرام بودن اين روزها و شب ها شايد ريشه در باال رفتن قيمت ها 
داشته باشد. در حالي كه تاكنون تالش هاي گسترده براي سپري 
شدن شبي آرام در چهارشنبه پايان سال نتيجه نداده اميدها به 
گران بودن اين كاال گره خورده است تا يك جا هم كه شده گراني 

به خدمت سپري شدن آرامشي شبانه درآمده باشد. 

رها كردن قاچاقچيان ترقه، دويدن دنبال ترقه بازها!
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