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یادداشت

س�ه مج�رم س�ابقه دار كه س�وار بر خ�ودروي 
مزدا3 از شهروندان زورگيري مي كردند پس از 
تصادف با خودروي حمل زباله بازداشت شدند. 
به گزارش جوان، س��اعت 10:45 صبح روز ش��نبه 
16 فروردين ماه مأموران كالنتري 120 سيدخندان 
هنگام گشت زني در خيابان استاد حسن بنا به رفتار 
دو مرد و يك زن كه سوار بر خودروي مزدا3 بودند، 
مظنون شدند. وقتي مأموران براي بررسي به خودروي 
مزدا نزديك شدند ناگهان راننده خودرو با دنده عقب 
وارد يكي از خيابان هاي فرعي ش��ده و به سرعت از 
محل متواري شدند. بعد از آن بود كه عمليات تعقيب 
و گريز به جريان افتاد. مأموران پليس در اولين گام با 
بررسي پالك خودروي مزدا متوجه شدند كه خودرو 
به تازگي اعالم سرقت شده اس��ت. بعد از آن بود كه 
مأموران به راننده خودرو فرمان ايست دادند و با به 
كار گيري قانون استفاده از س��الح چند تير هوايي 
شليك كردند كه سارقان بدون توجه به هشدار پليس 

به فرارشان ادامه دادند. 15 دقيقه بعد از تعقيب و گريز 
بود كه خودروي سارقان وارد خيابان فرجام شد و اين 
بار مأموران الستيك هاي خودرو را هدف قرار دادند و 
موفق شدند سه الستيك را پنچر كنند اما سارقان با 
خودروي پنچر به فرارشان ادامه دادند تا اينكه با يك 

خودروي حمل زباله تصادف كرده و متوقف شدند. 
تصادف سارقان اما پايان فرارشان نبود؛ چراكه آنها به 
سرعت از خودروي خود پياده شده و اين بار پاي پياده 
به فرارشان ادامه دادند كه مأموران آنها را تعقيب كرده 

و موفق شدند هر سه نفر را بازداشت كنند. 

مأموران پليس در اولين گام در بازرسي از متهمان 
پنج گوشي تلفن همراه سرقت شده و تعداد زيادي 

ضبط سرقت شده خودرو كشف كردند. 
بررسي سوابق سارقان نشان داد كه آنها از مجرمان 
س��ابقه دار هس��تند كه قباًل به اته��ام جرائم ديگر 
بازداشت شده و به زندان افتاده بودند. يكي از متهمان 
گفت: مدتي قبل ما اين باند سرقت را تشكيل داديم. 
ابتدا يك خودروي مزدا3 سرقت كرديم تا بتوانيم با 
آن به دزدي برويم. براي اينكه كمتر توجه پليس را 
جلب كنيم زني را هم وارد گروه كرديم و در فرصت ها 
مناسب لوازم داخل خودروها يا گوشي رهگذران را 

سرقت مي كرديم كه سرانجام بازداشت شديم. 
س��رهنگ داوود زن��دي، رئي��س كالنتري 120 
سيدخندان گفت: براس��اس اعتراف متهمان در 
حال حاضر ارزش مالي پرونده 300 ميليون تومان 
است و تحقيقات براي كش��ف جرائم بيشتر آنها 

ادامه دارد. 

 تصادف، سارقان مزدا سوار را گرفتار كرد

خ�ود  نوجوان�ش  پس�ر  نج�ات  ب�راي  ك�ه  م�ردي 
ش�د.  غ�رق  او  هم�راه  ب�ه  زده ب�ود  آب  ب�ه  را 
به گزارش جوان سرهنگ  اكبر نجفي، فرمانده انتظامي شهرستان بم گفت:  
دو روز قبل به مأموران پليس بم خبر رس��يد پدر و پس��ری در سد خاكی 
»نسا« غرق شده اند. در بررسي هاي پليس بعد از حضور در محل مشخص 
شد كه پسربچه 10ساله كنار سد خاكي در حال بازي بوده كه كفش او به 
داخل آب مي افتد. زماني كه طفل براي برداشتن كفش خود را به كنار آب 
مي رساند به داخل سد سقوط مي كند. همزمان پدر وي كه شاهد ماجرا بود 
براي نجات نوجوانش خود را به آب مي زند كه به علت عدم آش��نايي با فن 
شنا هر دو غرق مي شوند. سرهنگ نجفي گفت: با تالش هاي صورت گرفته 

اجساد از آب خارج و به پزشكي قانوني منتقل شدند. 
 

دزدان موتورسوار دوباره 
گرفتار پليس شدند

دو س�ارق موتورس�وار ك�ه باره�ا ب�ه اته�ام س�رقت بازداش�ت 
ش�ده بودند، اين ب�ار در تعقي�ب و گريز با پليس دس�تگير ش�دند. 
به گزارش ج��وان، صبح روز گذش��ته مأموران كالنت��ري 147 گلبرگ هنگام 
گشت زني به رفتار دو موتورسوار كه كنار يك خودروي پارك شده توقف كرده 
بودند مظنون شدند. بررسي بيشتر نشان داد كه ترك نشين موتورسيكلت در حال 
سرقت لوازم داخل خودرو است كه مأموران براي بازداشت آنها وارد عمل شدند. 
همزمان دو سارق با ديدن خودروي گشت پليس از محل متواري شدند. بعد از 
آن بود كه عمليات تعقيب و گريز به جريان افتاد. هر چند مأموران پليس با شليك 
گلوله به سارقان هشدار دادند اما آنها بدون توجه به دستور پليس به فرارشان ادامه 
دادند تا اينكه راكب موتورسيكلت تعادل وسيله نقليه را از دست داد و آنها به زمين 
سقوط كردند. در حالي كه ترك نشين موتورسيكلت دچار مصدوميت شده بود 
به بيمارستان منتقل شد و مأموران پس از بازداشت راكب و كشف مقداري لوازم 
سرقت شده وي را به كالنتري منتقل كردند. تحقيقات اوليه نشان داد كه دو متهم 
از مجرمان سابقه دار هستند كه بارها به اتهام سرقت به همين شيوه بازداشت 
شده و به زندان افتاده بودند. سرهنگ ابراهيم شريفي مقدم، رئيس كالنتري 147 

گلبرگ گفت: تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد. 

افزايش 50 درصدي كشفيات 
مواد مخدر در نوروز

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر از افزايش۵۰  درصدي 
كش�فيات موادمخدر در تعطيالت نوروزي خبر داد. 
به گزارش ايسنا، سردار مس��عود زاهديان، با اشاره 
به فعالي��ت مأموران پلي��س مبارزه ب��ا موادمخدر 
در تعطي��الت نوروزي گف��ت: تعطيالت  و ش��يوع 
كرونا جزو مواردي نبود كه باعث كند شدن اجراي 
مأموريت هاي پليس شود از همين رو مأموران پليس 
مبارزه با مواد مخ��در مأموريت هاي قابل توجهي را 
انجام دادند به طوريكه كشفيات موادمخدر در كل 
كش��ور از ابتداي فروردين ماه تا روز هفدهم اين ماه 
رشدي 50 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل داش��ت و در مجموع 36 تن ان��واع مواد مخدر 

كشف و ضبط شد. 
سردار زاهديان با بيان اينكه عمده مواد كشف شده از نوع 
سنتي بود، گفت: يك سوم اين مواد در استان سيستان و 

بلوچستان كشف و ضبط شده است. 

 انتقام اينستاگرامي 
از همسر!

م�ردي كه با ايج�اد صفح�ه در اينس�تاگرام مطالب 
دروغين عليه همسرش منتشر مي كرد بازداشت شد. 
به گزارش جوان، چندي قبل زني 24 س��اله وارد پليس 
فتای تهران ش��د و عليه فردي فريبكار اعالم ش��كايت 
كرد. او گفت: مدتي است فردي ناشناس در اينستاگرام 
صفحه اي به نام من ايجاد كرده و مطالب دروغين در آن 
منتش��ر مي كند و آبروي خانوادگي ام را برده اس��ت كه 

درخواست كمك دارم. 
تحقيقات بيشتر مأموران پليس فتا نشان داد كه اين زن از 
مدتي قبل با شوهرش دچار اختالف زيادي شده است. از 
آنجا كه احتمال مي رفت شوهر اين زن در جريان حادثه 
نقش داشته باشد، وي به اداره پليس دعوت شده و مورد 
تحقيق قرار گرفت. مرد ج��وان ابتدا گفت كه در جريان 
حادثه نقش ندارد و نمي داند كه چه كسي عليه همسرش 
دروغ پراكني مي كند. وي اما در تحقيقات فني به جرمش 
اعتراف كرد و گفت: به خاطر اختالف هايي كه با همسرم 
داشتم تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم. براي اين كار يك 
صفحه به نامش در اينس��تاگرام تشكيل دادم و مطالبي 

دروغين در آن منتشر مي كردم كه گرفتار شدم. 
سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس فتا پايتخت گفت: 
متهم بعد از تشكيل پرونده به مقام قضايي تحويل داده 

شد. 

 كشف جسد آقا معلم 
در ارتفاعات بويراحمد

جسد معلم ميانس�ال كه روز 13 فروردين ماه ناپديد 
شده بود در ارتفاعات شهرستان بويراحمد كشف شد. 
به گزارش ايلنا، 13 فروردين ماه بود كه اعضاي خانواده اي 
در شهرس��تان بويراحمد گم ش��دن معلم 48 ساله را به 
پليس گزارش دادند. آنها گفتند كه آقامعلم براي تفريح 
راهي ارتفاعات اطراف ش��ده و ديگر به خانه برنگشته و 
به تماس هايش��ان هم جواب نمي دهد. بعد از آن بود كه 
تالش امدادگران براي پيدا كردن معلم به جريان افتاد تا 
اينكه روز گذشته جسد وي در ارتفاعات نرماب بويراحمد 
پيدا كشف شد. جسد براي بررسي علت فوت به پزشكي 

قانوني منتقل شد. 

  مرگ تعميركار
 زير دستگاه پرس

م�رد  روي  پ�رس  دس�تگاه  س�قوط 
داش�ت.  هم�راه  ب�ه  را  وي  م�رگ  تعمي�ركار 
به گ��زارش جوان س��رهنگ قب��اد خنج��ري، فرمانده 
انتظامي شهرستان پاكدش��ت گفت: اين حادثه در يكي 
از كارخانه هاي منطقه فرون آباد شهرس��تان پاكدش��ت 
اتفاق افتاد و بررس��ي هاي پليس نشان داد كه تعمير كار 
49 ساله براي تعمير دستگاه پرس به زير آن رفته بود كه 
ناگهان دستگاه روي او سقوط كرده و در دم فوت مي كند. 
وي گفت: جس��د با كمك امدادگران به پزشكي قانوني 

منتقل شد. 

 تقليد از »پايتخت«
 راننده پژو را گرفتار كرد

راننده خ�ودروي پژو كه شيش�ه هاي خ�ودرواش را 
دودي و اس�لحه قالبي حم�ل مي كرد مدعي اس�ت 
به تقليد از س�ريال پايتخت اين كار را كرده اس�ت. 
به گزارش جوان، دو روز قبل مأموران واحد انتظامي 
گشت قرارگاه جنوب در بزرگراه بسيج به يك دستگاه 
خودروي پ��ژو 206 ب��ا شيش��ه هاي دودي و پالك 
شهرس��تان مش��كوك ش��دند. وقتي مأموران براي 
بررسي به خودرو نزديك ش��دند راننده با فشار روي 
پدال گاز از محل متواري ش��د تا اينك��ه مأموران در 
جريان يك تعقيب و گريز راننده را بازداش��ت كردند. 
مأموران در اولين گام در بازرسي از راننده يك اسلحه 
قالبي به همراه جلد اسلحه و اسپري اشك آور كشف 
كردند. متهم در اولين بازجويي ها گفت كه به تقليد از 
سريال پايتخت اين كار را كرده است و قصد داشته در 

نقش او ظاهر شود. 
س��رهنگ س��عيد دهقان، فرمانده قرارگاه جنوب 
گشت انتظامي يگان امداد پايتخت گفت: متهم بعد 
از انجام تحقيقات اولي��ه در اختيار كالنتري محل 

قرار گرفت. 

 

پرونده مردي كه متهم است پس از ربودن 
زن جوان او را با اصاب�ت ضربات چاقو تا 
پرتگاه مرگ كشانده با اعتراض شاكي به 
رأي صادر شده بار ديگر بررسي مي شود. 
به گ��زارش جوان، اين پرونده س��اعت 12 
روز چهارش��نبه 6 مرداد سال 95 به جريان 
افتاد. روز حادثه مأم��وران پليس پايتخت 
با تماس شهروندي از كشف پيكر نيمه جان 
زن جواني در بيابان هاي جن��وب تهران با 
خبر و راهي محل شدند. مأموران پليس در 
محل حادثه دريافتند لحظاتي قبل راننده 
خودروي پرايدي پ��س از درگيري با اين 
زن پيكر خوني��ن وي را در محل رها كرده 
و گريخته است. شاهد عيني حادثه كه مرد 
افغاني بود همه ماجرا را به مأموران پليس و 
اورژانس خبر داده بود. همچنين مشخص 
شد پيكر نيمه جان زن جوان براي درمان به 

بيمارستان منتقل شده است. 
  حرف هاي شاهد عيني

مرد افغان ب��ه مأموران پلي��س گفت: من 
كارگ��ر كارگاهي در اين نزديكي هس��تم. 
لحظه حادثه جلوی در كارگاه ايستاده بودم 
كه ديدم مرد جوان��ي در حال كتك كاري 
اين زن است. به س��رعت به كمكش رفتم 
اما فاصله ام با آنها زياد ب��ود كه مرد جوان 
با ديدن من سوار خودرواش شد و از محل 
گريخت. وقتي به زن جوان رسيدم، ديدم با 
ضربات متعدد چاقو زخمي شده و به سختي 
حرف مي زند. او فقط شماره تلفن برادرش را 

به من داد و بعد بي هوش شد. 
بدين ترتيب مأموران براي بررس��ي بيشتر 
راهي بيمارستان شدند كه دريافتند زن جوان 
نجات يافته است، اما به خاطر ضربات چاقو 
نصف صورتش فلج شده و عالوه بر رسيدن 
آسيب هاي جدي به ناحيه شش و شكمش 

يكي از كليه هايش را از دست داده است. 

  شرح ماجرا از زبان شاكي
زن جوان پ��س از بهبودي نس��بي عامل 
حادثه را خواستگار س��ابقش به نام پرويز 
معرفي كرد و از او شكايت كرد. بدين ترتيب 
مأموران پليس، پرويز را بازداشت كردند و 
در ادامه هم پرونده متهم پس از تحقيقات 
تكميلي به اتهام اقدام ب��ه قتل، آدم ربايي 
و ضرب و جرح براي رس��يدگي به دادگاه 

كيفري استان تهران فرستاده شد. 
زن جوان درباره اين حادث��ه به خبرنگار ما 
گفت: از دوران جواني زندگي سختي را تجربه 
كردم به طوريكه 15 سال قبل مجبور شدم 
با مرد ميانسالي كه 12 سال از خودم بزرگتر 
بود ازدواج كنم و در نهاي��ت هم اين ازدواج 
شش ماه بيش��تر دوام نياورد و من به خاطر 
رفتارهاي بد همسرم كه هميشه عصباني 
بود درخواست طالق دادم و جدا شدم. پس 
از اين در شركت خصوصي به عنوان منشي 
شروع به كار كردم و در خانه پدري ام زندگي 
مي كردم تا اينكه پس از 12 س��ال تصميم 
گرفتم مستقل شوم و به همين خاطر براي 

خودم خانه اي اجاره كردم. 
  آغاز تنش

وي ادام��ه داد: زندگي خوبي داش��تم اما از 
دي س��ال 94 با آمدن مردي به ن��ام پرويز 
به زندگي همه چيز تغيير ك��رد. روزي در 
حال برگشت از خانه برادرم بودم كه پرويز 
با خودرواش جلوي راهم س��بز شد و من به 
عنوان مسافر سوار خودرواش شدم. او گفت 
كه مدتي است مرا از دور و نزديك زير نظر 
دارد و مدعي ش��د كه عاشق من شده است 
و قصد دارد بام��ن ازدواج كند. مدتي با هم 
ارتباط داشتيم اما به داليلي ارتباطم را قطع 
كردم تا اينكه فروردين 95 كه همراه دوستانم 
قصد رفتن به ش��مال را داشتيم خودروي 
پرويز را كرايه كرديم و همين باعث ارتباط 

دوباره ما شد. پس از مدتي فهميدم او قصد 
سوءاستفاده از من دارد كه دوباره ارتباطم 
را قطع ك��ردم اما پرويز اصرار داش��ت و 
ارتباطش را قطع نمي ك��رد. مدتي بعد 
براي مراسم عروسي خواهرم به ناچار 200 
هزار تومان از پرويز قرض گرفتم و همين 
بهانه اي شد كه او مرا تهديد كند تا اينكه 
يك هفته بعد دوست پرويز تماس گرفت 
و گفت پرويز قصد خودكشي دارد و از من 
خواست پيش او بروم و پس از اصرار زياد به 
مالقات پرويز رفتم و او هم از من قول گرفت 

فردا با هم بيرون برويم. 
  روز حادثه 

 زن ج��وان گف��ت: روز حادث��ه س��وار 
خودرواش ش��دم و س��رم پايين بود و به 
حرف هايش گوش م��ي دادم كه ناگهان 
متوج��ه ش��دم مس��يرش را ب��ه طرف 
بيابان هاي جنوب تهران تغيير داده است. 
التماس كردم خ��ودرواش را نگهدارد اما 
او به س��رعت مي رفت كه در خودرو را باز 
كردم و پايم را بيرون بردم كه مجبور شد 
خودرو را متوقف كند. پس از توقف اسپري 
اشك آور به صورتم پاشيد و در حالي كه 
كور شده بودم موهايم را از پشت گرفت و 
ضربات زيادي با چاقو به بدنم وارد كرد و از 

محل گريخت. 
وي در پايان گفت: پرويز ب��ه اتهام اقدام به 
قتل، آدم ربايي، ضرب و جرح براي محاكمه 
به دادگاه رفت و اميدوارم ب��ودم براي اين 
اتهامات حداقل به 25 سال حبس محكوم 
ش��ود اما در كمال ناباوري مته��م از همه 
اتهام ها تبرئه ش��د و فقط به خاطر ضرب و 
جرح به 5 سال حبس و پرداخت ديه محكوم 
ش��د. رأي دادگاه براي اجرا به شعبه اجراي 
احكام فرستاده ش��د و من هم به اين رأي 

اعتراض كردم. 
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  پرونده خواستگار خشن دوباره ورق مي خورد 

سالمت رواني مرد سالخورده بررسي مي شود
م�رد س�الخورده ك�ه ب�ه اته�ام قت�ل 
همس�رش در بازداش�ت به س�ر مي برد، 
روان�ي اش  بررس�ي س�المت  ب�راي 
ب�ه پزش�كي قانون�ي معرف�ي ش�د. 
به گزارش ج��وان، متهم كه اي��وب نام دارد 
دي سال 95 به اتهام قتل همسرش مريم در 
خانه اش در شهر ري دس��تگير شد. با اعالم 
اين خبر تيم��ي از كارآگاهان پليس آگاهي 
تهران در محل حادثه حاضر شدند و با جسد 
زن سالخورده  كه آثار سوختگي روي بدنش 

نمايان بودن مواجه شدند. 
با انتقال جسد به پزشكي قانوني شوهر آن زن 
مورد تحقيق قرار گرفت. او به مأموران گفت: 
»همس��رم به تازگي عمل پيوند كليه انجام 
داده بود و مدتي قبل ني��ز به خاطر تصادف 
پايش شكسته بود. چند روز قبل به شوخي 
چند لگد به پايش زدم كه ناگهان از درد فرياد 
كشيد. به همين خاطر او را به حمام بردم و آب 
داغ را باز كردم تا شايد كمي از درد پايش كم 
شود. وقتي از حمام بيرون آمدم چند دقيقه 
بعد فريادهاي همس��رم بلند شد به همين 
خاطر دوباره ب��ه حمام برگش��تم كه ديدم 
او داخل وان افتاده اس��ت و بدنش سوخته 
است. خواس��تم او را به بيمارستان برسانم 
اما قبول نكرد و چند بار پمادهاي سوختگي 
را استفاده كرد. چند روزي گذشت تا اينكه 
امروز وقتي به محل كارم رفتم پسرم تماس 
گرفت و گفت مادرش حالش بد شده است. 
وقتي به خانه آمدم متوجه شدم همسرم فوت 

كرده است.«
در حال��ي كه پزش��كي قانون��ي علت فوت 
را س��وختگي درجه 3 و ضربه به س��ر اعالم 

كرد، مرد سالخورده به اتهام قتل همسرش 
بازداشت ش��د. آن مرد تحت بازجويي قرار 
گرفت، ام��ا جرمش را انكار ك��رد ولي بنا به 
ش��واهد و مدارك موجود روانه زندان شد و 
پرونده با صدور كيفرخواس��ت به اتهام قتل 
عمد ب��ه دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 

فرستاده شد. 
مرد سالخورده در نوبت رسيدگي به پرونده، 
در شعبه هش��تم دادگاه كيفري يك استان 
تهران پاي مي��ز محاكمه ايس��تاد. او بعد از 
درخواست قصاص از سوي فرزندان مقتول 
در دفاع از خود گفت: »بعد از جدايي از همسر 
اولم با مريم ازدواج كردم. او با داش��تن چند 
فرزند از ش��وهر اولش ط��الق گرفته بود. ما 
سالها بچه دار نمي شديم تا اينكه با نذر و نياز 
صاحب يك فرزند پس��ر به نام رضا شديم. « 
متهم ادامه داد: »بعد از بازنشستگي حقوقم 
كافي نبود از طرفي پسرم 12ساله بود و اصرار 
داشت به مدرسه غيرانتفاعي برود به همين 
دليل مجبور بودم با يك ترازوي وزن كشي 
حوالي حرم حضرت عبدالعظيم بروم و كار 
كنم. از اين ش��رايط ناراضي نب��ودم و تنها 
مشكلم رفتار همس��رم بود. او بدون اجازه از 
جيبم پول برمي داشت تا اينكه او آخرين بار 
800 هزار تومان پولي كه روي تخت پسرم 
گذاش��ته بودم تا آن را به مدرسه اش بدهد 
برداشته بود. ديگر تحمل نكردم و با او در اين 
مورد صحبت كردم اما او قبول نكرد و طفره 
رفت. « متهم در خصوص حادثه گفت: »برادر 
مريم معتاد بود به همين دليل مشكوك شدم 
مبادا از برادرش مواد مي خرد و معتاد ش��ده 
است. به همين خاطر با او صحبت كردم اما 

كار به درگيري كشيد. از عصبانيت يك لگد 
به پايش زدم اين شد كه پايش درد گرفت و 
شروع به ناله كرد. با بي تابي هاي او دلم برايش 
س��وخت به همين دلي��ل او را داخل حمام 
بردم و او را در وان گذاش��تم. سپس آب داغ 
را باز كردم تا درد پاهايش كم شود. ناگهان 
مريم فرياد كش��يد. بالفاصله آب را بستم و 
مي خواستم او را به بيمارستان برسانم ولي 
قبول نكرد. تا اينكه چن��د روز بعد وقتي به 
سر كار رفتم پسرم تماس گرفت و گفت حال 
مادرش بد است اما وقتي به خانه رسيدم كار 

از كار گذشته بود.«
مته��م در حاليكه اش��ك مي ريخت، گفت: 
»باور كنيد مرگ همسرم يك اتفاق بود و به 
او ضربه اي نزدم. وقتي به زندان رفتم پسرم را 
به خواهرم سپردم اما او بيماري شوهرش را 
بهانه كرد و پسرم را به بهزيستي سپرد. فقط 
يك خانه دارم و حاضرم آن را به جاي ديه به 
فرزندان مقتول بپردازم. در غير اين صورت 
حاضرم اعدام ش��وم ولي قضات اجازه دهند 
يك روز ديگر كنار پس��رم باشم. پسرم همه 
زندگي ام است و تحمل اينكه در بهزيستي 

باشد ندارم.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شور دستور داد 
متهم براي بررسي سالمت روان به پزشكي 
قانوني معرفي ش��ود. همچني��ن پرونده به 
دادسرا فرستاده ش��د تا با تعيين قيم براي 
فرزند 12 ساله متهم درخواست وي به عنوان 
اولياي دم مطرح ش��ود. به اي��ن ترتيب بعد 
از اعالم نظر كميس��يون پزش��كي قانوني و 
تعيين قيم براي فرزند مقتول، متهم بار ديگر 

محاكمه خواهد شد. 

 مرگ غم انگيز پدر و پسر
 در سد خاكي

مردم با پلیس علیه كرونا همکاری كنند 
  سردار حميدهداوند، جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ 

طرح فاصله گذاري اجتماعي شامل برنامه هاي جامعي است كه از جانب 
دولت ها و ستاد هاي مبارزه با بيماري كرونا در كشورها بر اساس موقعيت 
جغرافيايي، جمعيت، ميزان امكانات خصوصاً در موارد درماني و پزشكي و 
حداقل عملكرد هاي الزم براي مهار بيماري در محيط هاي مختلف با آب و 
هواي گوناگون و تراكم جمعيتي هر كشور تهيه و تنظيم و به دستور العملي 

ضروري براي اجرا تبديل شده است. 
تهيه و تنظيم و اتخاذ دس��تورالعمل هاي الزم با توج��ه به امكانات 
در دس��ترس و همچنين قابليت ها در اين نوع طرح ها تنها قسمت 
كوچكي از برنامه هاي طرح براي رسيدن به نتايج مطلوب را شامل 
مي شود و قسمت اعظمي از اينگونه طرح ها كه شامل مراحل اجرايي 
مي شود از مهمترين بخش ها بوده و براي رس��يدن به نتايج نهايي، 
اجراي دقيق دس��تورالعمل ها توس��ط افراد جامعه ركن اساسي در 

رسيدن به نتيجه مطلوب است. 
قسمتي از مراحل اجرايي بر عهده مسئوالن اجرايي، سازمان ها و نهاد ها 
و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مي شود و قسمتي ديگر از آن مربوط 
به شهروندان و همچنين مؤسس��ات مردم نهاد است و همكاري هر چه 
بهتر بين اين دو با اجراي هر چه دقيق تر طرح ها و برنامه ريزي ها ارتباط 
مستقيم دارد. در كشور عزيزمان نيز به سبب به وجود آمدن شرايط ويژه 
و لزوم اتخاذ تصميمات قاطع و مؤثر و با سرعت عمل مناسب در رابطه با 
شيوع بيماري كرونا، الزم بود تا برنامه اي جامع براي جلوگيري از شيوع 
هر چه بيشتر اين ويروس منحوس تنظيم ش��ود و همچنين نهاد هاي 
مسئول با اطالع رساني دقيق و به موقع به شهروندان آنها را در جريان نحوه 
و چگونگي اجراي طرح قرار داده و هر چه بيشتر به همكاري الزم تشويق 
كنند. خوشبختانه با اجراي اين طرح از روزهاي پاياني سال گذشته در 
تمامي استان هاي كشورمان و خصوصاً در شهرهايي كه بيشتر درگير اين 
بحران هستند، تا حدودي شاهد كنترل اين بيماري بوديم. اما متأسفانه 
با پايان يافتن تعطيالت نوروزي از ميزان همكاري ش��هروندان كاسته و 
عده اي با عدم توجه به دستورالعمل ها و ضوابط تعيين شده توسط كميته 
مبارزه با ويروس كرونا، جان خود و ديگر شهروندان را به خطر انداخته اند، 
در صورتي كه با توجه به شرايط موجود و با ادامه اين طرح تا عادي شدن 
شرايط الزم اس��ت تا با رويكرد رعايت حداكثري توس��ط شهروندان و 
خانواده ها و براي بازگشت كشور به شرايط عادي و ايجاد فضاي مناسب 
براي از سر گرفتن كسب و كارها، همگي به ميدان آمده و با تحمل دوره اي 
كوتاه كشور را وارد وضعيت درگيري با بيماري و ايجاد مشكالت فراوان 

در بلند مدت نكنيم. 
بنابراين با توجه به شرايط و لزوم برخورد مناس��ب با هر گونه تخطي از 
دستورالعمل ها توسط عده اي اندك كه نس��بت به سالمت خود و ديگر 
افراد جامعه بي تفاوت هستند، پليس وظيفه خود مي داند تا زماني كه اين 
بيماري در كشور وجود دارد و همچنين طرح مزبور در مرحله اجرا قرار دارد 
با هرگونه بي توجهي و عدم رعايت برنامه هاي مؤثر در سالمت شهروندان 
مقابله كرده و با افراد بي تفاوت و كساني كه محدوديت ها را زير پا گذاشته و 

جان شهروندان را به خطر مي اندازند برخورد الزم را داشته باشد. 
شهروندان عزيز در جاي جاي ايران و خصوصاً مردم شريف پايتخت نيز 
الزم اس��ت تا با رعايت كامل برنامه هاي طرح فاصله  گذاري اجتماعي به 
پليس و ساير دس��تگاه هاي مربوطه كمك كنند تا به فضل الهي و ياري 
يكديگر بتوانيم از اين شرايط عبور كرده و زندگي عادي گذشته را هر چه 
زودتر براي خود و خانواده خ��ود و خصوصاً خانواده بزرگ و ايثارگر كادر 
درماني و پزشكي كشور به ارمغان آوريم و مراتب تشكر خود را با همكاري 

هر چه بيشتر براي ريشه كن كردن اين بيماري منحوس به جا آوريم. 


