
14
88498435سرويس  حوادث

|| روزنامه جوان |  شماره 6080    1442 ربیع الثان��ی   8  |  1399 آذر   4 سه ش��نبه 

همبستگي ملي براي غلبه بر كرونا
مدت زماني طوالني اس��ت كه بيماري كرونا 
سايه ش��وم خود را بر سراس��ر پهنه هستي و 
خصوصاً كش��ور عزيزمان گس��ترانده است و 
متأس��فانه روزان��ه س��بب فوت بس��ياري از 
ش��هروندان عزيزمان و به ويژه در شهر تهران 
مي شود. همچنين با ش��روع فصل سرد و به 
دنبال آن شيوع بيماري هاي فصلي از جمله 

انواع سرماخوردگي ها و حساسيت هاي فصلي، وضع پيچيده تر و دشوارتر 
گش��ته و تقارن ش��يوع ويروس كرونا با بيماري هاي فصلي، چالش ها و 
پيامد هاي جديدي را براي مردم عزيز و خصوصاً كادر درماني كشور پديد 

آورده است. 
طوالني شدن وضعيت موجود در كشور و جهش ويروس كرونا و تبديل آن 
از اپيدمي به پاندمي نيز بر مشكالت افزوده است، به طوري كه متأسفانه به 
دليل طوالني شدن دوره بيماري شاهد روند عادي سازي شرايط از جانب 
برخي مردم و در مقابل آن، به دليل س��هل انگاري ها و عدم توجه كافي به 
دستورالعمل ها، شاهد روند صعودي آمار مبتاليان و بيماران و فرسودگي و 
خستگي زحمتكشان جامعه پزشكي و كادر درماني كشور هستيم. در اين 
اوضاع نكته فراموش شده از جانب برخي شهروندان آن است كه گمان اشتباه 
مي برند بيماري تنها براي ديگران پيش آمده و به همين سبب اين ويروس 
خطرناك را هنوز جدي نگرفته اند و با عدم رعايت بهداشت فردي و عمومي و 
توجه به دستورالعمل هاي ابالغي، جان خود و ديگران را به خطر انداخته اند و 

به همين دليل باعث افزايش شديد موارد ابتال و فوت گشته و مي گردند. 
بنابراين با توجه به ش��رايط حاكم و افزايش روزانه موارد ابتال و فوت، 
الزم بود نهادهاي مسئول و خصوصاً س��تاد مقابله با بيماري كرونا هر 
چه س��ريع تر تصميماتي قاطع و منطبق بر شرايط و اوضاع موجود در 
كش��ور اتخاذ كنند تا از بروز فاجعه هاي انساني گسترده جلوگيري به 
موقع به عمل  آيد. متأس��فانه به دليل عدم توجه ع��ده اي محدود در 
پيروي از دستورالعمل ها يا كارساز نبودن برخي تمهيدات و مالحظه ها 
در گذشته، ديگر وقت آن اس��ت تا تعارفات و برخوردهاي محدود به 
تذكر و توصيه ش��كل جديد و قاطعانه تري به خود گي��رد و از آنجا كه 
بحث جان هم ميهنان عزيزمان در ميان است، به تدريج از مرحله تذكر 
و توصيه فاصله گرفته و ب��رای متخلفان يا براي كس��اني كه قوانين و 
دستورالعمل ها را زير پا مي گذارند و جان مردم را با رفتار و اعمال خود 
به خطر مي اندازند، برخورد هاي قاطعان��ه و قانوني اعم از جريمه هاي 
سنگين در نظر گرفته شود، زيرا تجربه هاي به دست آمده در مدت زمان 
طي شده از آغاز ش��يوع كرونا تا به امروز ثابت كرده است متأسفانه در 
برخي موارد تنها برخوردهاي سلبي جوابگو بوده و از تأثيرات مخرب 
آينده جلوگيري به عمل مي آورد   با اين وجود هميشه اولويت و ترجيح 
مسئوالن و تصميم گيران كشور در اين مورد بر جلب همكاري، حمايت 
و همياري حداكثري مردم بوده است، زيرا اگر اين همدلي و همكاري 
به صورت گسترده عملي شود، عالوه بر تأثيرات مثبت و تغييرات قابل 
توجه در وضعيت ش��يوع بيماري و كاهش آمار ابتال و فوت، مي تواند 
سبب همبستگي ملي بيشتر ميان س��اير نهادها و آحاد مردم جامعه 
گردد و به عنوان نمونه اي موف��ق در تاريخ پيروزي هاي ملت عزيزمان 

ثبت و تجربه موفق آن در آينده و در موارد مشابه به كار گرفته شود. 
نيروي انتظامي جمهوري اس��المي ايران در درجه اول بر اساس تعهد 
و خواست قلبي نيروهاي خدومش و س��پس بر اساس عمل به وظايف 
محوله بر خود الزم مي داند در اين برهه حس��اس با تم��ام قوا به ياري 
ساير دس��تگاه ها و نهادها بش��تابد تا عالوه بر انجام وظيفه، از سنگيني 
بار مسئوليتي كه س��اير نهادها و س��ازمان ها و خصوصاً جامعه پزشكي 
كشور و همچنين بسياري از مردم متعهد و قانونمدار كشورمان به دوش 

مي كشند، بكاهد. 
بر اين اس��اس بر خود الزم مي دانيم با قاطعيت و جديت هر چه تمام تر بر 
اجراي صحيح و به موقع دستورالعمل هاي ابالغي ستاد مقابله با كرونا نظارت 
داشته باشيم و همچنين محدوديت هاي ابالغي اين ستاد به نيروي انتظامي 

را به صورت كامل به اجرا درآوريم. 
مردم عزيز شك نداشته باشند كه نيروي انتظامي كشور و خصوصاً پليس 
پايتخت كوچك ترين بي قانوني و عدم همكاري، چ��ه در حوزه ترددها 
و چه در حوزه اصناف و همچنين عدم اس��تفاده از ماسك و عدم رعايت 
فاصله اجتماعي را كه موجب به خطر افتادن جان بسياري از شهروندان 
مي شود، مورد قبول ندانسته و با هيچ بهانه اي قابل توجيه نمي داند و با هر 
گونه تخلف برخوردهاي الزم صورت گرفته و جريمه هاي ابالغي حتماً 

منظور خواهد شد. 
در اين شرايط س��خت مثل گذشته از ش��هروندان عزيز دعوت به عمل 
مي آوريم كه مانند س��اير اتفاقات تلخ و شيريني كه در تاريخ كشورمان 
پش��ت س��ر نهاده  ايم، در اين موضوع خاص نيز با رعاي��ت توصيه ها و 
دستورالعمل ها و كمك و همكاري هر چه بيشتر با نهاد ها و ارگان هاي 
مسئول، اوج همكاري و تعاون خود را در جهت تحقق اتحاد و همبستگي 
ملي براي غلبه بر اين ويروس منحوس نشان دهند تا با اين همبستگي و 
با كمك پروردگار بر اين ويروس منحوس پيروز شده و برگ زرين ديگري 

در تاريخ افتخارات ملت عزيزمان به ثبت رسانيم.
 * فرمانده انتظامي پايتخت

  مرگ  دلخراش 4مرد
  در آتش سوزي خانه باغ 
انفجار گاز پيك نيك حادثه دلخراشي را در خانه باغي رقم زد 
كه در جريان آن مرد ميانسال، دو پسر جوانش و مردي آشنا 

به كام مرگ رفتند. 
به گزارش »جوان« صبح روز جمعه 23 آبان ماه امسال آتش نشانان 
شهرستان زرنديه استان مركزي با تماس تلفني مردي از آتش سوزي 
خانه باغي در خشكرود باخبر و راهي محل شدند. عوامل آتش نشاني 
وقتي به محل حادثه رسيدند مشاهده كردند در اين آتش سوزي 
يك مرد 44ساله همراه دو پسر 17 و 24ساله اش و پسر 18ساله اي 
كه برادرزن مرد 24ساله است به شدت دچار سوختگي شده اند كه 
قبل از رسيدن آنها اهالي محل پيكر سوخته شده و نيمه جان آنها 
را از ميان دود آتش بيرون كشيده و براي درمان به بيمارستان امام 
رضای شهرستان مأمونيه منتقل كرده اند. بررسي هاي آتش نشانان 
پس از اطفاي حريق نشان داد اين آتش سوزي بر اثر انفجار پيك نيك 
رخ داده است كه در جريان آن دستگيره هاي در آسيب ديده است 
و بدين ترتيب چهار مصدوم داخل اتاقك گرفتار و دچار سوختگي 

شديد شده اند. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت، چهار مصدوم 
اين حادثه به خاطر شدت سوختگي براي ادامه درمان به بيمارستان 
شهيد مطهري پايتخت منتقل شدند اما مصدومان يكي از پس از 
ديگري   به كام مرگ رفتند و آخرين مصدوم كه پدر 44ساله خانواده 
بود پس از هشت روز دست و پنجه نرم كردن با مرگ، سرانجام صبح 
روز شنبه اول آذر ماه فوت كرد و موضوع به قاضي مصطفي واحدي 

بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران اطالع داده شد. 
    براي دل داغديده ما دعا كنيد 

حسين اميني بيات كه در اين حادثه دردناك برادر و دو برادرزاده اش 
و يكي از بستگانش را از دست داده است هنوز باور نمي كند كه عزادار 
اس��ت. او مي گويد: براي من و خانواده اش س��خت است كه قبول 
كنيم اينگونه داغدار و س��ياه پوش عزيزترين كسان مان شده ايم. 
وي درباره حادثه به خبرنگار ما گفت: »برادرم رضا كشاورز و باغدار 
بود و عالوه بر اين دامداري هم داش��ت كه همراه پس��ر كوچكش 
محمدامين كشاورزي و باغداري و دامداري اش را مي چرخاند. پسر 
بزرگش علي كارمند اداره اي ب��ود اما زماني كه بيكار بود به كمك 
پدر و برادرش مي رفت و هيچ گاه آنها را تنها نمي گذاشت. باغ من 
هم ديوار به ديوار باغ برادرم ب��ود و روز حادثه هم داخل باغم بودم. 
آن روز برادرم و دو پس��رش براي تفريح و كار به باغ رفته بودند كه 
علي با برادرزن 18ساله اش كه از كودكي با محمدامين بزرگ شده 
بود، تماس مي گيرد و از او مي خواهد نان و پنير و تخم مرغ بخرد و 
به باغ بيايد تا باهم صبحانه بخورند اما خبر نداشتند كه اين آخرين 
صبحانه دورهمي آنهاست. خوشبختانه آن روز برادرم همسر و دختر 
12ساله اش را با خودش به باغ نبرده بود، وگرنه در اين حادثه شايد 
براي آنها هم اتفاق تلخي رخ مي داد. آن روز من و پسرهايم داخل 
باغمان در حال كار بوديم و به همين خاطر براي صبحانه پيش آنها 
نرفتيم كه ناگهان صداي انفجاري به گوشمان رسيد كه خودمان 
را به محل رسانديم. آتش سوزي باعث شده بود دستگيره هاي در 
جدا شوند و همين موضوع باعث گرفتاري آنها شده بود كه همراه 
پس��رهايم و برادر ديگرم كه به باغ آمده بود با ديلم در را باز كرديم 
و دو نفر را خودمان با خودرو به بيمارس��تان انتقال داديم و دو نفر 
ديگر را هم با اورژانس انتقال داديم. همان روز بالفاصله آنها را براي 
ادامه درمان به بيمارستان شهيد مطهري تهران منتقل كرديم اما 
متأسفانه همه يكي از پس از ديگری فوت شدند. علي برادرزاده ام 
همان صبح روز شنبه فوت شد، برادرزاده ديگرم روز بعد و برادرزاده 
علي هم يك روز بعد تر فوت ش��دند. رضا برادرم همچنان با مرگ 
دست و پنجه نرم مي كرد و ما اميد داشتيم به خاطر همسر و دختر 
12ساله اش كه براي او بي تابي مي كردند، زنده بماند اما او هم دوري 
فرزندانش را تاب نياورد و درست در هفتمين روز مرگ فرزندانش 
روي تخت بيمارس��تان به كام مرگ رفت و اينگونه داغ ديگري بر 

دل ما نشست.« 
وي ادامه داد: »برادرم در بيمارستان به من گفت كه آن روز همراه 
فرزندانش براي انجام كار و تفريح به باغ رفت��ه بودند كه برادرزن 
پسرش با صبحانه از راه مي رسد. پس از اين برادرم كتري آب را روي 
پيك نيك مي گذارد تا چايي درست كند و باهم صبحانه بخورند اما 
پيك نيك به خاطر نشتي گاز كه آنها متوجه نبودند، ناگهان منفجر 

مي شود و آنها را مي سوزاند.« 
مرد داغدي��ده در پايان گفت: »ما داغ بزرگ��ي را تجربه كرده ايم و 
اين روزها ما و خان��واده  برادرم اصاًل حال خوب��ي نداريم و از مردم 

مي خواهيم براي ما و خانواده برادرم دعا كنند.« 

7 هزار مأمور پليس براي اجراي طرح ممنوعيت تردد كرونايي مستقر هستند

جريمه 2 هفته تعطيلی هم مثل بيشتر كارهای دولت از آشفتگی خاص خود رنج می برد. همين حاال خودروهای پالک غير بومی در شهرها فراوانند
 ولی ظاهراً قرار است جريمه شوند حتی كسانی با خودروی شماره شهرستان در تهران طرح ترافيك دارند اما مسخره است 

كه به خاطر تردد روزانه جريمه شوند 

سردرگمی های جریمه كرونایی

»ايج�اد محدوديت 
دو هفت�ه اي تردد به 
ضرب جريمه« ظاهراً   
آخرين راهكاري  است كه براي كاهش قربانيان 
ويروس كرونا در نظر گرفته شده و اميد مي رود با 
توسل به دوربين  ها و استقرار 7هزار مأمور پليس 
بشود به اين شيوه بخشي از ناكامي هاي صورت 
گرفته براي مهار ويروس كرونا را جبران كرد. هر 
چند تيم هاي گسترده پليس در مبادي شهر ها 
مستقر شده اند و در حال كنترل تردد ها هستند 
اما بخشي از افراد ساكن در پايتخت و شهرهاي 
ديگر صاحب خودروهايي  با پالک ش�هر ديگر 
هستند كه ستاد مبارزه با كرونا بدون پيش بيني 
براي اين دس�ته از ش�هروندان كمر به جريمه 
كردن آنها بسته است. همچنين عده اي محدود 
از ش�هروندان به داليلي مثل قضايي يا بيماري 
حاد امكان اس�تفاده از خودروه�اي عمومي را 
ندارند كه بي�ن دوگانگي ايجاد ش�ده چاره اي 
جز پذيرش جريمه ها ندارند كه شايسته  است 
براي اين دسته از شهروندان تسهيالت الزم در 
نظر گرفته و اطالع رس�اني شود. در حال حاضر 
ارگان هاي دولتي به دليل دسترسي به سيستم 
جامع و گرفتن مجوزه�اي الزم، امكان گريز از 
جريمه هاي در نظر گرفته شده را دارند اما اين 
امر براي شهروندان كه گستره بزرگي از جامعه 
هدف را پوشش شامل مي شوند، اصالً پيش بيني 
نشده و سرگرداني بسياري را موجب شده است. 
سردار سيدكمال هاديانفر رئيس پليس راهور ناجا 
با قدرداني از ش��هروندان در همراه��ي با پليس در 
اجراي طرح ممنوعي��ت كرونايي كه در حال حاضر 
از سوي پليس در حال اجراست، توضيح داد: »7هزار 
مأمور پليس در جاده ها و ش��هرها مستقر هستند 
و تاكنون 5هزار جريمه ب��راي متخلفان در جاده ها 
ثبت شده است.« وي ادامه داد: »پس از ابالغ ستاد 
ملي مقابله ب��ا كرونا، عوامل پليس راهور س��اعت 
24 بامداد 30 آبان ماه، در هزار و 181 نقطه اعم از 
ورودي و خروجي شهرهاي قرمز و نارنجي مستقر 
شدند، به طوري كه در 48 ساعت گذشته 156 هزار 
وسيله نقليه تذكر دريافت كردند كه رانندگان 110 
هزار وسيله  نقليه به هشدار پليس توجه كرده و به 
مبدأ خود بازگشتند. در حال حاضر هم حدود 5هزار 
جريمه در كشور ثبت شده و تالش بر اين است كه 
با تذكرات و پيامك ها اقدامات خود را انجام دهيم و 

شاهد كمترين جريمه در اين رابطه باشيم.«
   جريمه با دوربين ها و پليس ها

هاديانفر در مورد شيوه جريمه متخلفان گفت: »بر 
اساس مصوبات ابالغي به پليس راهور، در شهرها هم 
دوربين ها فعال هستند و از ساعت 21 تا 4صبح اعمال 
قانون مي كنند. همچنين 7هزار نفر از پرسنل پليس 
در حوزه راه و شهر در كنار كادر بهداشت و سالمت 
كشور مستقر هستند كه جرائم هم توسط دوربين ها و 
هم توسط افسرهاي راهور ثبت مي شود كه بيشتر اين 

جرائم در مبادي ورودي انجام شده است.« 
   جريمه شدن يا نشدن؟!

جريمه شدن يا نش��دن متخلفان پرسشي است كه 

از ابتداي اجراي طرح بين مردم مطرح مي ش��ود و 
ابهام هاي بسياري را ايجاد كرده است. سردار هاديانفر 
در اين مورد تأكيد كرد: »دوربين هاي راهور، دو شب 
در محورهاي ج��اده اي فقط به تذكر ب��ه رانندگان 
خاطي بسنده كردند، به طوري كه اين تذكرها باعث 
كاهش تردد در جاده ها شده است اما از روز دوشنبه 
در محورهاي ج��اده اي براي پالك ه��اي غيربومي 
در مبادي ورودي ش��هرهاي قرمز و نارنجي جريمه 

اعمال شد.«
    پالک هاي غيربومي ساكن در شهرها

برخي ش��هروندان ب��ا پالك ه��اي غيربومي در 
شهرهاي ديگر ساكن هستند و در حال حاضر با 
اجراي طرح وضعيت تردد آنها مورد پرسش قرار 
گرفته اس��ت  حتی ممكن اس��ت اين عده طرح 
ترافيك تهران را نيز داشته باشند اما تمسخر آميز 
است كه به خاطر پالك شهرستان جريمه شوند!  
سرهنگ جهاني، معاون اجتماعي پليس راهور در 
اين باره توضيح داد: »اين دسته از شهروندان آن 
گونه كه پليس پيش تر اعالم كرده بود بايد نسبت 
به دريافت پالك شهري كه در آن ساكن هستند، 
اقدام مي كردند و از آنجا كه در حال حاضر دوربين ها 
نسبت به تردد خودروها نظارت دارند، اين دسته از 
پالك ها مشمول جريمه خواهند شد. ثبت تخلف از 
سوي دوربين ها هم با استناد به تصميم گيري هايی 
صورت گرفته است كه از سوي فرمانداري به پليس 
ابالغ مي شود.« وي در مورد وضعيت شهرونداني 
كه به داليل بيماري وخيم، قضايي، پليس��ي و... 
ناگزير به تردد با خودروي شخصي به شهر يا استان 
ديگر هستند، گفت: »تصميم گيري الزم در اين 
باره از سوي س��تاد مبارزه با كرونا گرفته نشده و 
پليس تصميم هاي گرفته ش��ده  را كه از س��وي 
فرمانداري ابالغ مي ش��ود،  اجرا مي كند كه اين 
دسته از شهروندان هم مشمول جريمه هاي در نظر 

گرفته شده هستند.«
    وضعيت پايتخت 

پايتخت به دليل تمركز جمعيتي بيش��ترين آمار 

قربانيان بيم��اري كرونا را به خ��ود اختصاص داده 
است، از همين رو تالش براي اجراي طرح در تهران 
به صورت ويژه در دس��تور كار پلي��س قرار گرفته 
است. سردار حس��ين رحيمي رئيس پليس تهران 
در اين باره توضيح داد: »بالغ بر ۹5درصد از كسبه 
با هدف رعايت پروتكل هاي بهداشتي، مغازه هاي 
خود را بس��ته اند و ترددهاي ش��هري ه��م روزها 
50درصد و ش��ب ها 70درصد كاهش يافته است، 
از همي��ن رو پليس پايتخت ب��ا بهره گيري از تمام 
امكاناتي كه در اختيار دارد در 48س��اعت گذشته 
703 تيم را در بيش از 500نقطه تهران كه شامل 
نقاط پرتردد و پرازدحام، مبادي ورودي و خروجي، 
ايستگاه هاي مترو و بازارهاي شلوغ مي شود، مستقر 

كرده است.«
   پيامك پليس براي متخلفان

فرمانده انتظام��ي تهران بزرگ با اش��اره به اينكه 
در دو شب گذشته بيش از 36هزار پيامك اعمال 
جريمه 200هزار توماني براي ش��هرونداني كه در 
س��اعت منع تردد اقدام به رفت و آمد كرده بودند، 
ارسال شد، گفت: »در حوزه اصناف بيش از ۹0تيم 
از مأموران پليس اماكن پايتخت به صورت دائم و 
روزانه كار نظارت بر اي��ن بخش را انجام مي دهند. 
همچنين در دو روز گذشته بيش از 134هزار تذكر 
زباني به ش��هرونداني كه پروتكل هاي بهداش��تي 
را رعايت نمي كنند، داده ش��ده اس��ت.« فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اينكه طرح استفاده 
از ماس��ك از در من��زل در حال اجراس��ت، گفت: 
»خودروهاي تك سرنشين جريمه نخواهند شد اما 
افرادي كه پياده تردد مي كنند و ماسك نمي زنند، 
تصويرشان توسط دوربين هاي نظارتي پليس ثبت 

و جريمه مي شوند.«
  جريم�ه 200هزارتومان�ي براي ت�ردد در 

ساعات محدوديت پايتخت
از سوي ديگر رئيس پليس راهور تهران بزرگ هم 
در تش��ريح اجراي اين طرح در پايتخت از كاهش 
80درصدي ترافيك در س��اعات ممنوعيت تردد 

خبر داد و تأكيد كرد كه بي توجهي به اين هش��دار 
جريمه 200هزار توماني را به همراه دارد. س��ردار 
محمد حس��ين حميدي توضي��ح داد: »همانطور 
كه قباًل اعالم ش��ده بود، اي��ن محدوديت ها از اول 
آذرماه آغاز شده و بر اس��اس آن تردد خودروها از 
ساعت 21 تا 4 صبح ممنوع اعالم شد.« وي ادامه 
داد: »اين طرح در نخستين شب به صورت هشدار 
و ارشادي اجرا شد اما از يك شنبه شب خودروهاي 
غيرمجازي كه اقدام به تردد درس��طح شهر كرده 
بودند ب��ه وس��يله دوربين ها و به مبل��غ 200هزار 
تومان براي هر شب جريمه شدند.« سردار حميدي 
درباره جريمه خودروها در س��فرهاي بين شهري 
هم توضيح داد: »خروج خودروها با پالك تهران و 
ترددشان در ديگر شهرها يك ميليون تومان جريمه 
در هر شبانه روز را درپي خواهد داشت كه از سوي 
همكاران من اعمال خواهد شد.« حميدي درباره 
صدور مجوز براي مشاغل نيازمند تردد شبانه هم 
گفت: »مشاغلي مثل سازمان هاي امدادي، درماني 
و... كه فعاليت آنها ضروري است مشخص و ليست 
آنها به همراه شماره پالك خودروهاي مجاز آنها به 
فرمانداري ها ابالغ شده است. سازمان هايي كه هنوز 
ليست خودروهاي خود را اعالم نكرده اند بايد اين 
ليست را به فرمانداري اعالم كنند چراكه معيار عدم 
جريمه از سوي پليس ليستي است كه از فرمانداري 
گرفته شده و در سيس��تم اعمال شود.« وي درباره 
تأثير محدوديت ها در كاهش تردد نيز گفت: »طي 
س��اعات محدوديت حدود 80درص��د ترددهاي 
درون شهري كاهش پيدا كرده است. همچنين در 
طول روز هم جريان ترافيك صبحگاهي ما حدود 
20درصد و ترافيك عصرگاهي نيز 38درصد كاهش 

داشته است.«
حميدي درباره مخدوش كردن پالك خودروها نيز 
گفت: »اين موارد جرم   و عالوه بر جريمه 200هزار 
توماني و توقيف خودرو در دادگاه نيز به آن رسيدگي 
خواهد شد. مأموران پليس راهور در معابر حضور دارند 

و به طور جدي با اين موارد برخورد خواهندكرد.«

آگهى تحدید حدود اختصاصى
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فرار مرد تيرانداز پس از شليك
 به سرپرست آموزش و پرورش قرچك 
م�ردي ك�ه مته�م اس�ت ب�ا ش�ليك گلول�ه سرپرس�ت 
مج�روح  را  قرچ�ك  شهرس�تان  پ�رورش  و  آم�وزش 
گرف�ت.  ق�رار  پلي�س  تعقي�ب  تح�ت  اس�ت،  ك�رده 
به گزارش »جوان« بهمن خطيبي فرماندار شهرستان قرچك ورامين 
گفت: »ظهر روز گذشته مأموران پليس با اعالم خبر شليك چند گلوله 
به سرپرست آموزش و پرورش اين شهرستان راهي محل شدند. اولين 
بررسي ها نشان داد، فردي با حضور در دفتر مديريت اين اداره با شليك 
چهار گلوله، سرپرس��ت آموزش و پرورش را از ناحيه دست، پا و كمر 
زخمي كرده است.« خطيبي ادامه داد: »فرد مصدوم بالفاصله به مركز 
درماني منتقل و با تالش كادر درمان، حال عمومي وي خوب گزارش 
شده است. فرد ضارب نيز از سوي عوامل امنيتي و انتظامي تحت تعقيب 

قرار گرفت و شناسايي شد كه تالش براي دستگيري او ادامه دارد.« 

تكذیب خبر مرگ آور بودن
 قرص استامينوفن

رئيس مرك�ز اطالع رس�اني ناجا گفت ك�ه مطال�ب دروغين در 
مورد م�رگ آور ب�ودن ق�رص اس�تامينوفن ب�ه نام س�رهنگ 
مصطف�ي دبي�ري از ناج�ا در ح�ال انتش�ار اس�ت ك�ه ت�الش 
پلي�س ب�راي بازداش�ت عام�الن آن در جري�ان اس�ت. 
به گزارش »جوان« سرهنگ سيداحمد خس��روي توضيح داد: اخيراً 
مطلبي با عنوان »هموطنان گرامي طبق اطالعيه بيمارستان الزهرای 
تهران، قرص استامينوفن جديدي وارد بازار شده كه در زير آن به صورت 
ريز نوشته شده»دگلوفين« يا »باكلوفن«، به هيچ وجه، استفاده نكنيد 
كه ظرف مدت 72ساعت، صددرصد سبب »مرگ« مي شود« كه اين 
مطلب تكذيب مي شود. سرهنگ خسروي تأكيد كرد تالش پليس براي 

شناسايی عامالن انتشار شايعه در جريان است.

سردار حسین رحیمي*

پيرترین موبایل قاپ پایتخت بازداشت شد 
قديمي ترين موبايل قاپ پايتخت كه اين بار 
با اغفال جوان ها به بهانه آموزش موبايل قاپي 
مرتك�ب جرم ش�ده ب�ود، دس�تگير ش�د. 
به گ��زارش »ج��وان« چن��دي قب��ل مأموران 
كالنت��ري 13آب��ان از چند فق��ره موبايل قاپي 
باخبر  ش��دند و تحقيقات خود را در اين زمينه 

آغاز كردند. تالش ها ادامه داش��ت ت��ا اينكه با 
رصد دوربين هاي مداربسته در محل هاي جرم، 
مشخص شد متهم يكي از قديمي ترين سارقان 
كيف   ق��اپ و موبايل قاپ در پايتخت اس��ت كه 
با س��پري كردن دوران محكوميت خود بعد از 

آزادي از زندان دوباره مرتكب جرم شده است. 

به اين ترتيب متهم با دستور قضايي در منزلش 
بازداشت شد و در بررس��ي از محل دستگيري، 
27تلفن همراه و تبلت مس��روقه نيز كشف شد 
كه متهم چندي قبل در مناطق نياوران، دربند 

و 13آبان سرقت كرده بود. 
س��رهنگ جلي��ل موقوف��ه اي، رئي��س پليس 

پيشگيري تهران گفت: متهم 50ساله با اقرار به 
بيش از 30فقره موبايل قاپي در اظهاراتش گفت: 
به خاطر كهولت سن، با اغفال افراد جوان سوار 
بر ترك موتورسيكلت آنها مي ش��دم و به بهانه 
آموزش موبايل قاپي، مرتكب جرم مي شدم، البته 

در برخي از سرقت ها خودم تنها بودم.« 

 حسين فصيحي
    گزارش


