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سیاه ،سفید ،خاکستری

فرمانده انتظامی درحاشیه نمایش محموله بزرگ کشفیات شیشه:

سرعت کامیون،مرگکودک را رقم زد
صدرا  -پسر بچه شش ساله ای در برخورد با کامیون
جان باخت .رئیس پلیس راه استان گفت :ساعت
 9:45روز گذشته بر اثر برخورد کامیون با عابر
پیاده در کیلومتر  27محور نهبندان به بیرجند ،پسر
بچه شش ساله جان خود را از دست داد .سرهنگ
«رضایی» دلیل حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه
توسط راننده کامیون اعالم کرد.

صدور  85مجوز سقط درمانی
 85مورد مجوز سقط درمانی در استان از ابتدای
امسال صادر شد .مدیر کل پزشکی قانونی به خبرنگار
ما گفت :در  11ماه امسال  129پرونده بررسی صدور
مجوز سقط درمانی (قانونی) در این اداره کل تشکیل
شد .دکتر «جعفرزاده» با اشاره به این که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته این آمار هفت درصد کاهش داشت
افزود :در این مدت 85مورد مجوز سقط درمانی صادر
شد و برای دیگر موارد امکان صدور مجوز سقط وجود
نداشت .به گفته وی ،خراسان جنوبی از نظر معاینات
سقط درمانی طی سال  96در بین استان ها بر حسب
جمعیت بانوان رتبه ششم را کسب کرده است.

 3شروردربیرجند اعدام شدند
علیرضا رضایی – سه عضو اصلی درگیری با
ماموران انتظامی استان در مقابل خانواده های
شهیدان نایبی و کاردیده به دار مجازات آویخته
شدند .فرمانده انتظامی روز گذشته در حاشیه
بازدید رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور ،از
محموله بزرگ شیشه کشف شده در استان خبر
داد و گفت :این محموله  167کیلو گرمی از یک
دستگاه بونکر کشف شد .سردار «شجاع» افزود:
این محموله از یکی از استان های جنوبی بارگیری
شد و به مقصد یکی از استان های مرکزی در حال
حمل بود و در این پرونده که هنوز تحقیقات ادامه
دارد ،پنج متهم دستگیر شده اند.رئیس پلیس

رئیس پلیس راهور خبر داد:

مرگ  37نفردرمعابرشهری

بایدها و نبایدها

پلیس وخانواده درچهارشنبه آخر سال

برقراری امنیت شهر در چهارشنبه سوری فقط
توسط پلیس ممکن نیست ،بلکه باید دیگر نهادها به
ویژه خانواده ها با پلیس در تامین امنیت مشارکت
کنند .خانواده و پلیس از تاثیرگذارترین نهادها در
تامین امنیت اجتماعی هستند که تاثیر قابل توجهی
بر اجتماعی کردن و سازگاری افراد با الگوهای رایج
نظم و امنیت در جامعه دارند و این دو نهاد در کنار
هم میتوانند ارزش های اخالقی و فرهنگی جامعه
را به افراد به ویژه نسل جوان منتقل و آن ها را جامعه
پذیر کنند و از این راه تحقق جامعه ای امن و سالم را
میسر سازند.در این روز شاهد بروز رفتارهای آسیب
زا و استفاده از برخی مواد آتش زا و انفجاری هستیم
که عالوه بر اختالل در امنیت و ایجاد ترس عمومی،
در مواردی آسیب های جانی و مالی به همراه داشته
است که این امر برخورد با هنجارشکنان و متخلفان
را در زمینه برقراری امنیت در روزهای پایانی سال
ضروری می کند.خانواده ها عالوه بر آموزش فرزندان
خود درباره خطرها و عواقب استفاده از مواد آتش زای
خطرناک و مراقبت بیشتر از آنان در این ایام ،باید توجه
فرزندان خود را به لزوم حفظ ارزش های عمومی،
رعایت حقوق شهروندی و حفظ حرمت ها جلب کنند.
معاونت اجتماعی پلیس

گروه حوادث  -آمار تصادف های درون شهری استان نگران
کننده است به طوری که در حوزه مجروحان به نسبت جمعیت
از شاخص کشوری خیلی باالتر هستیم و آمار قربانیان هم با
 37نفر نسبت به سال گذشته  50درصد افزایش دارد .رئیس
پلیس راهور استان روز گذشته در نشست خبری گفت :سال
گذشته  24نفر و امسال  37نفر در حوادث رانندگی درون
شهری جان باختند که از این تعداد  19نفر یعنی  12نفر مرد و
هفت نفر زن عابر پیاده بودند .سرهنگ «عباسی» با بیان این که
عابران پیاده با 51درصد بیشترین قربانیان تصادف ها بوده اند
افزود :از بین  37متوفی درون شهری  20نفر در تصادف های
مرکز استان جان خود را از دست دادند .وی از کاهش چشمگیر
متوفیان موتورسیکلت در استان خبر داد و گفت :در سرایان
شاهد کاهش صد درصدی متوفیان موتورسیکلت بودهایم.

مبارزه با مواد مخدر کشور هم گفت :از ابتدای
امسال  670تن انواع مواد مخدر در کشور کشف
شد که بیشترین آن تریاک بود .سردار «زاهدیان»
افزود :تعداد دستگیر شدگان در این زمینه2درصد
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است .وی با
بیان این که تولیدکنندگان افغانستان شیشه را به
تولیدات مواد مخدر صنعتی خود اضافه کرده اند،
افزود :با توجه به ناامنی ها و کاهش نظارت در این
کشوردرآیندهافغانستانتولیدکنندهاصلیشیشه
خواهد شد .به گفته وی ،تشدید فعالیت های مرزی
و اقدام برای برخورد با عوامل و عناصر ورود مواد
مخدر به طور ویژه در حال پیگیری است.

قانون و قضا
• •علت عمده تصادف ها

وی با بیان این که  60درصد تصادف های سال  97در مرکز
استان رخ داده است افزود :شهرستانهای سربیشه با ،200
بشرویه ،فردوس و طبس ،100قاین 67درصد و بیرجند با54
درصد به ترتیب بیشترین افزایش متوفیان تصادف های امسال
را داشته اند .وی با یادآوری این که  36درصد دلیل تصادف ها
رعایت نکردن حق تقدم و بی توجهی به جلو بوده است گفت:
در سال  97هزار و  870نفر به رانندگان و چهار هزار و 914
دستگاه خودرو به چرخه ترافیک استان اضافه شد در حالی که
بهدلیلشرایطاقتصادیفقط 170دستگاهخودرواسقاطشده
است .وی گفت :بر اساس هماهنگی انجام شده با شهرداری
خط کشی های طولی و عرضی از شنبه هفته آینده شروع و به
مدت  72ساعت در کل معابر مرکز استان انجام می شود .وی با
اشاره به این که جزو استان هایی هستیم که بیش از  98درصد
شهروندانکمربندایمنیرامیبندند افزود:دردوشهرسربیشه
و نهبندان حدود 80درصد موتورسواران از کاله ایمنی استفاده
می کنند و این برای مرکز استان باالی  40درصد است.

• •معبر فرزان نواقص دارد

این مقام انتظامی با تاکید بر این که از باز شدن زود هنگام معابر
در دست ساخت باید خودداری شود گفت :معبر فرزان نواقصی
دارد که الزم است قبل از افتتاح رفع شود وگرنه ترافیک در این
معبر با نواقص موجود صد در صد بیشتر گره خواهد خورد .وی
ایمن سازی ورودی های معبر ،تامین روشنایی و هدایت ترافیک
را از مهم ترین مسائلی بیان کرد که در پروژه فرزان باید مد نظر
باشد .وی درباره بیلبوردهای بیرجند هم گفت :در برخی نقاط
شاهد نصب بی رویه بیلبورد هستیم که با دستور دادستان طی
 15روز دستگاه های مربوط باید در برخی نقاط از جمله تقاطع
خیابان معلم بیلبوردهای اضافه را جمع آوری کنند.

تخریب اموال تاریخی فرهنگی
ماده  :۵۵۸هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ،اماکن ،محوطهها و
مجموعههای فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی
ایران به ثبترسیده است ،یا تزیینات ،ملحقات تاسیسات ،اشیا و
لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که به طور
مستقل نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشد ،خرابی
وارد آورد؛ عالوه بر جبران خسارت های وارده ،به حبس از یک تا 10
سال محکوم می شود.
ماده  :۵۵۹هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار
فرهنگی  -تاریخی را از موزهها و نمایشگاه ها ،اماکن تاریخی و مذهبی
و دیگراماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با
علم به مسروقه بودن ،اشیای مذکور را بخرد یا پنهان کند در صورتی
که مشمول مجازات حد سرقت نشود عالوه بر استرداد آن به حبس از
یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده  :۵۶۰هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور ،یا با
تخلف از ضوابط مصوب و اعالم شده از سوی سازمان مذکور در حریم
آثا ر فرهنگی  -تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که
سبب تزلزل بنیان آن ها شود ،یا در نتیجه آن عملیات؛ به آثار و بناهای
مذکور خرابی یالطمه ای وارد شود ،عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت
خسارت وارده ،به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده  :۵۶۱هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی  -فرهنگی از
کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب
عالوه براسترداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه
معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می شود.
تبصره  -تشخیص ماهیت تاریخی  -فرهنگی بر عهده سازمان میراث
فرهنگی کشور است.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان

مسیر اشتباه
خیالم راحت بود که پسرم چشم و گوش بسته است و به
قول معروف سر و گوشش نمی جنبد ،اما این بچه خام و
كم تجربه به بیراهه رفت و ...
مرد میان سال ،دستی به موهای جوگندمیاش كشید
و در حالی كه موجی از نگرانی در چشم هایش نمایان
بود ،گفت :یك عمر با آبرو زندگی كردم و آخر عمری این
بچه ناخلف می خواهد حیثیت خانوادگی ما را لكهدار
كند .روزی كه پسرم را راهی دانشگاه كردم به او گفتم
هر كاری از دستم بر بیاید برای آیندهات انجام می دهم.
با این كه بازنشسته هستم و وضع مالی ام تعریفی ندارد او
را به دانشگاه فرستادم و فكر می كردم درس می خواند
و برای خودش كسی می شود.خیالم راحت بود ،پسرم
چشم و گوش بسته است و به قول معروف سر و گوشش
نمی جنبد .اما این بچه خام و كم تجربه ،قدر این موقعیت
و جوانیاش را نمیداند .آشنایی او با جوانی كه فروشگاه
پوشاك دارد سبب شد قبح یك سری مسائل برایش
شكسته شود و به بیراهه برود .سه ،چهار ماه پیش متوجه
شدیم سیگار می كشد؛ بعد هم در فضای مجازی با یك
دختر آشنا شد؛ من و مادرش بعد از آن كه در یك درگیری،
برادر دختر مورد عالقه اش را مورد ضرب و شتم قرار داده
بود،فهمیدیمپسرمانچهكارمیكند.پسازایندرگیری
كارشان به كالنتری و دادگاه كشید و ما به دلیل این كه
رضایت شاكی پرونده را بگیریم چهار میلیون تومان هم
دو دستی تقدیم كردیم .بعد از این ماجرا ،قسمش دادم
دست از این کار بردارد و دیگر به مغازه دوستش نرود اما
هر کاری کردم نتوانستم رابطه اش را با دوست نابابش
قطع كنم تا این كه با خودروی من دنبال دوستش رفت و
قرار بود با هم بیرون شهر بروند .دوستش سر راه از او می
خواهد به خانه ای مراجعه كنند او هم از همه جا بی خبر
همراهش می رود و با ورود به محل ،ماموران انتظامی سر
می رسند .پسرم با دیدن پلیس تازه می فهمد این خانه
متعلق به یك توزیع كننده مواد مخدر است و این طوری
بود كه دستگیرشان می كنند.از دست كارهایش دارم
دیوانه می شوم .در خانواده ما هنوز كسی لب به سیگار هم
نزده است و نمی دانم چرا با این كارهایش سرنوشت خود
را به بازی گرفته است .حاال هم گریه می كند و می گوید
که روح او خبر نداشته است دوستش چه كار می كند و
برای چه به آن خانه رفت و آمد دارد.مرد میان سال افزود:
این بچه تك پسر خانواده است و شاید محبت های بیش از
اندازه و حمایت های شدید مادرش سبب شده است این
طور بار بیاید .باورتان می شود هنوز هم از ترس همسرم
نمیتوانم حرفی بزنم .البته این را هم بگویم كه از همسرم
خیلی گالیه دارم .شریك زندگی ام از روز اول مرا با شوهر
خواهرش مقایسه می كرد و جو خانه را به هم میریخت
و می گفت که باید برای پسرمان همه امكانات را فراهم
كنیم تا از پسرهای خاله اش كم نیاورد .البته بچههای
باجناقم نیز اوضاع شان مناسب نیست و صد درجه از
پسر من بدتر هستند .امیدوارم این بار سر پسرم به سنگ
خورده باشد و دست از این كارهایش بردارد.

