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سین سرقت
اما سرقت، ســین تلخ نوروز که از ســال های دور 
پای ثابــت تعطیالت عید بود و کماکان هم ســارقان 
زیادی برای این ایــام برنامه ریزی می کنند. خانه های 
ویالیی یا آپارتمان های ناایمن گزینه نخست سارقان 
اســت. به خصوص اگر از نبود چنــد روزه اهالی خانه 

هم مطمئن باشــند. به هرحال هر 
سرقتی چه کم باشد چه زیاد. جدا 
از هزینه هــای تحمیل شــده، بار 
روحی و روانــی زیادی را به همراه 
دارد. اما رعایت چند نکته ســاده 
می تواند در پیشــگیری از سرقت 
اموالتان کمك کنــد و تبهکاران 
را در رســیدن به اهدافشان ناکام 
بگذارد. تا حــد امــکان از خالی 
گذاشــتن خانه خودداری کنید 
و این کــه در هنگام ســفر منزل 
را بــه شــخصی امین بســپارید. 
اعتمــاد  مــورد  همســایه های 
می توانند مراقبت از منزل شــما 

را در زمان غیاب شــما به عهده بگیرند. اما به هرحال 
مواظب باشید که افراد ناشناس و غریبه از برنامه سفر 
شــما اطالع پیدا نکنند. از قرار دادن کلید در جاهایی 
مثل زیر جاکفشــی یا گلدان اکیدا خودداری کنید. 
چون این مکان ها نخســتین جایی است که سارقان 
به سراغ آن می روند. روشن گذاشتن چراغ یا استفاده 
از المپ های تایمــری یکی از روش هایی اســت که 
می تواند ســارقان را از فکر دزدی از خانه شما خالص 
کند. یکی از روش های دیگر این اســت که خط ثابت 
منزل را به شماره موبایلتان انتقال دهید تا در صورت 
تماس افراد با خط ثابت منزل بتوانید پاسخگو باشید 
و هر ظّنی نسبت به عدم حضورتان را خنثی کنید.  از 
بستن پرده ها در زمان نبودن در منزل پرهیز کنید. این 
کار در طول ساعات متوالی و طی چند روز غیرطبیعی 
به نظر می رســد و نشانه این اســت که شما در منزل 
نیستید. تمام درها و حتی پنجره ها را با ابزار ایمن قفل 
کرده و موارد ایمنی اماکن را حتما رعایت کنید. حتی 
در های داخلی اتاق هــا را قفل کنید و مهمتر از همه از 
نگهداری طال و جواهرات، پــول و ارز تا حد امکان در 

منزل خودداری کنید. 
اما ســارقان در نوروز فقط به سراغ خانه های خالی 
نمی روند. سرقت از مســافران در اشکال مختلف هم 
از دیگر مواردی اســت که در چند سال اخیر بسیاری 
از مسافران و شــهروندان را در تعطیالت نوروز گرفتار 
کرده است. مهمترین مســأله که هیچ وقت نباید آن 
را در طول ســفر فراموش کرد، استفاده از کارت های 
بانکی به جای پول نقد اســت. امروز همه حتی دکه ها 
و دستفروش ها هم دســتگاه کارت خوان )پوز( دارند 

و هیچ نیازی به حمل پول نقد نیســت. حتی جدیدا 
عوارضی جاده ها هم از این دســتگاه های کارت خوان 
دارند. با همین یك نکته ساده می توانید تا حد زیادی 
از شــر دزدان راحت شــوید. موضوع بعــدی حفظ و 
نگهداری از مدارک اســت. به خصــوص برای افرادی 
که به مســافرت های خارجی می رونــد از حضور در 
جاهای شــلوغ و پرتــردد پرهیز 
کنند و مدارکی مثل گذرنامه در 
جایی امنی قــرار دهند. چنانچه 
به هر دلیل توســط پلیس محلی 
بازداشــت شــدید، بالفاصله از 
مأموران بخواهید به استناد ماده 
۳۶ کنوانســیون وین مراتب را به 
سرعت به ســفارت یا نزدیکترین 
جمهــوری  سرکنســولگری 
اســالمی ایران اطالع دهند. یك 
نکته دیگــر برای این دســت از 
مسافران این اســت که از خرید 
طال و جواهــرات زینتی در خارج 
از کشــور پرهیــز کننــد، چون 
ممکن است تقلبی باشد. از معاشرت با افراد ناشناس 
و یا کسانی که خودشان را به عنوان راهنما یا تور لیدر 
معرفی می کنند، خودداری کنید. در ســال های اخیر 
این شــگرد از کالهبرداری در خارج کشــور و حتی 
چند شهر داخلی چندین بار تکرار شده است. اما چند 
نکته ای هم درباره مســافران داخلی به خصوص آنها 
که چند روزی را در چادر ســپری می کنند این که از 
چادرزدن درحاشیه شــهرها یا اماکن تاریك و خلوت 
پرهیــز کنید. پول، مدارک و اشــیای قیمتــی  را در 
داخل چادر قرار ندهید و تا حد امکان در اماکن خاص 
تعیین شده  و در نزدیکی مأموران پلیس چادرها را برپا 
کنید. در سفرهای داخلی مراقب اشیای داخل خودرو 
هم باشید. سرقت وســایل خودرو یکی از موارد بسیار 
شایع در مسافرت های داخلی اســت. از پارک  کردن 

خودرو در جاهای خلوت خودداری کنید.
فریب فروش بلیت های ارزان قیمت را نخورید

همه ما می دانیم ایام عید و روزهای تعطیل فرصتی 
اســت برای ســودجویانی که بتوانند به راحتی مردم 
مشــتاق برای ســفر را فریب دهند. در روز های اخیر 
اگر آگهی تورهای توریســتی را بخوانید، ممکن است 
با ســفرهایی با قیمت ارزان تر نســبت به آژانس های 
مسافرتی دیگر مواجه شوید. برخی از آگهی ها از سوی 
کالهبردارانی منتشر شده که پس از گرفتن پول های 
میلیونی از مســافران، فرار کرده و چندین مســافر را 
ســرگردان و بی پول رها می کنند. گاهــی اوقات نیز 
افرادی با انتشــار آگهی در روزنامه ها و جراید، جوانان 
را برای اســتخدام در یك شرکت تفریحی، توریستی 
و اقامتی فــرا می خوانند کــه بعد از واریــز پول نقد 

داوطلبان استخدام به حســاب این افراد، بلیت هایی 
تحت عنوان یك شرکت مسافرتی برای افراد استخدام 
شــده  از طریق پیك ارسال می شــود. افرادی که به 
خیال خود در این شرکت اســتخدام شده اند، پس از 
دریافت و فروش بلیت ها به دیگر شهروندان با شکایت 
آنها مواجه شــده و متوجه می شوند که بلیت هایی که 
در اختیار آنها قرار گرفته جعلی بوده و چنین شرکتی 
موجودیت خارجی نداشته و آنها طعمه کالهبرداران 
شده اند. بنابراین پلیس از شهروندان می خواهد تا در 
صورت مشــاهده چنین مواردی بالفاصله موضوع را 
به پلیس اعالم کنند و در تهیه بلیت های مسافرتی از 
مراکز معتبر و دارای شناســنامه فعالیت اقدام کنند و 
فریب کالهبرداری و وعده های فریبنده، چون ارزانی 

قیمت ها را نخورند.
هنگام خرید اینترنتی دقت کنید

همچنین بــا توجه بــه این کــه در آســتانه عید 
نوروز و افزایــش خرید های نوروزی هســتیم اغلب 
سایت های فروشگاهی و حراجی های آنالین اقدام به 
تبلیغات گســترده کرده و اجناس خود را با تخفیفات 
قابل توجهی ارایه می کنند که ممکن اســت برخی از 
افراد ســود جو با سوءاســتفاده از اعتماد مردم دست 
بــه کالهبرداری از آنهــا بزنند. برخــی از این پیام ها 
و آگهی های منتشــر شده در شــبکه های اجتماعی 
نیز خالف واقع بــوده و صرفا با هــدف کالهبرداری 
از شــهروندان طراحی شــده و خریداران در صورت 

پرداخت بهای کاالی موردنظر، یا 
به کاالی خــود نمی رســند و یا 
کاالی تحویلی به آنهــا تقلبی و 
متفاوت با کاالی انتخابی اســت. 
برخــی از پیغام هــای تبلیغاتی 
منتشــر شــده در شــبکه های 
اجتماعی بــرای کاالهای خاص 
و ممنوعــه اســت و معمــوالً در 
شــماره  آگهی هــا،  این گونــه 
تلفن های ارایه شــده جعلی بوده 
کــه بعــد از پیگیری مشــخص 
می شود این شــماره ها متعلق به 
فردی غیر اســت. بــرای همین 
مردم باید نســبت به آگهی های 
منتشــر شــده دقت بیشــتری 
داشــته  باشــند و با حساسیت 

نسبت به سایت فروشگاهی، از فروشگاه های اینترنتی 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی خریــد کنند. یکی از 
مهمترین شــگردهای مجرمانه ای که در فروشگاه ها 
و حراجی هــای آنالین صــورت می گیــرد، جعل و 
شبیه ســازی درگاه های بانکی اســت که در اصطالح 
به آن فیشــینگ گفته می شــود. به این صورت که با 
ایجاد صفحاتی کاماًل مشــابه با درگاه بانکی، اعتماد 

کاربر را مبنی بر ورود اطالعــات بانکی جلب کرده و 
شــماره کارت، رمز دوم،cvv2 و تاریخ انقضای کارت 
بانکی را به ســرقت برده و در فرصتی مناسب اقدام به 
برداشت غیرمجاز از حســاب بانکی قربانی می کنند. 
تنها تفاوت سایت های اصلی با ســایت های جعلی و 
فیشینگ شده در آدرس سایت است. آدرس این گونه 
سایت ها دارای تفاوتی بسیار ناچیز همانند کم و زیاد 
یا جابه جا کردن حروف، حذف یا افزودن کاراکترهایی 
همچون)–(،)-(،).( و غیره اســت. بنابراین باید سعی 
شــود آدرس را خود کاربر تایپ کــرده و از رفتن به 
لینك هایــی کــه در کانال ها، گروه ها و شــبکه های 
اجتماعی ارایه می شــود خودداری کنند. یکی دیگر 
از نکاتــی که کاربران بعد از چك کــردن نماد اعتماد 
الکترونیکی فروشــگاه های مجازی، باید دقت کنند 
تا در دام فیشــرها نیفتند، آدرس درگاه بانکی حتما 
 HTTP باشد، بنابراین درگاه هایی که از HTTPS باید

استفاده می کنند نامعتبر و جعلی هستند.
تکالیف نوروزی جعلی

دانش آموزان نیز در ایام نوروز ممکن اســت هدف 
کالهبرداران سودجو قرار بگیرند. چند وقتی می شود 
که تبلیغات حل تکالیــف و پیك نوروزی در اینترنت، 
تبلیغی از ســوی مجرمان سایبری برای کالهبرداری 
اســت. تاجایی که پلیس فتا نســبت به این موضوع 
هشــدار داده اســت. طرح کمك به حــل دروس و 
پیك های نوروزی از آخرین شیوه ها و شگردهای این 
مجرمان اســت که بــا بارگذاری 
پیام در گروه ها و کانال های ایجاد 
شده توســط کودکان و نوجوانان 
در شــبکه های اجتماعــی ادعا 
دارند تکالیف نوروزی آنها را حل 
کرده و کار کودکان و نوجوانان را 
راحت می کننــد. بنابراین پلیس 
فتا هشــدار داد کــه خانواده ها 
به فرزنــدان خود گوشــزد کنند 
کــه پیام هایی با ایــن محتوا که 
»تکالیف نــوروزی شــما را حل 
می کنیم و یا می نویسیم« یا »در 
حل مشــق های نوروزی در کنار 
شما هســتیم« و ... که در گروه ها 
و کانال های شبکه های اجتماعی 
بارگذاری شده از سوی مجرمانی 
اســت که تالش دارند از فرزندان شــما سوءاستفاده 
کنند. مسافران نوروزی می توانند در صورت مواجهه 
با اینگونه موارد مشکوک، گزارشات خود را در سایت 
پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش 

گزارشات مردمی اطالع رسانی کنند.
جلوگیری از تصادفات دلخراش جاده ای 

 عامل 70 درصد تصادفات نوروز ســال 9۶ خطای 

انســانی بوده اســت. یعنی همان خــواب آلودگی، 
بی توجهی به جلو و ســبقت غیرمجاز جان بســیاری 
از هموطنانمــان را گرفــت و تعداد زیــادی را هم با 
مجروحیت شدید روانه بیمارســتان کرد. عواملی که 
خستگی و عجله دالیل اصلی آنهاست براساس اعالم 
پلیــس در ایام تعطیالت نــوروز 9۶ و تنهــا تا هفتم 

فروردین ماه 195 نفر از هموطنان 
در تصادفات جاده ای جانشــان را 
از دســت دادند. نیروهای پلیس 
به کمــك کمپین هــای فضای 
مجازی موفق به کاهش 8 درصدی 
تصادفات جاده ای شدند. به طوری 
که میانگین مــرگ در تصادفات 
نوروز  ســال 95 هر ۶0دقیقه بود 
که در نــوروز 9۶ میانگین مرگ 
به 71 دقیقــه افزایــش یافت. با 
این همــه اما همچنــان ایران در 
بین 190 کشــور از نظر تصادف 
رتبه 189 را داراســت و این یعنی 
فاجعه در کمین همــه رانندگان 

و سرنشینان خودروهاســت بنابراین باید با تصحیح 
اشتباهات رانندگی، ســعی در کاهش هرچه بیشتر 
تصادفــات و تلفات جاده ای داشــته باشــیم. خواب 
و اســتراحت کافی قبل از شروع ســفر و رانندگی و 
اســتراحت 15 دقیقه ای بعد از هر 2ساعت رانندگی 
مداوم می تواند بخــش قابل توجهی از تلفات جاده ای 
را کاهش دهد. براســاس اعالم پلیــس 40 درصد از 
تصادفات نوروز 9۶ خســتگی و خواب آلودگی راننده 
بوده است. همچنین بهتر است در مسیرهای طوالنی 
در هر خودرو دو راننده وجود داشته باشد، تا در زمان 
مناســب جایگزین یکدیگر شــوند. توجــه به عالیم 
هشــداردهنده و تذکرات پلیس، به خصوص رعایت 
ســرعت مجاز و خودداری از ســبقت های غیرمجاز 
هم یکی دیگر از موارد مهمی اســت که با رعایت آن 
می توان از تصادفــات دلخراش جلوگیری کرد. پلیس 
راه کشور ســبقت غیرمجاز، انحراف به چپ به ویژه در 
جاده های دو طرفــه را عامل۳0 درصــد از تصادفات 

جاده ای اعالم کرده است. 
برنامه ریزی و مدیریت سفر برای کاهش 

ترافیک
جاده ای کوهستانی و شــمالی کشور به دلیل حجم 
باالی تردد و باریك بودن جاده، هرساله دارای ترافیك 
ســنگینی اســت. معطلی و راه بندان های طوالنی در 
جاده ای شمالی کشور به خصوص برای تهرانی ها به یك 
رسم دیرینه تبدیل شده است. در سال های اخیر مسیر 
4تا 5 ساعته تهران- شــمال، در برخی از مواقع به 14 
تا 1۶ ساعت هم رســیده. به همین دلیل به کسانی که 
شهرهای شمالی کشــور را برای تفریح و گذراندن ایام 

نوروز انتخاب کردند، توصیه می شــود که حتما زمان 
رفت و برگشــت را به نحوی انتخاب کنند که کمتر در 

ترافیك گرفتار شوند. 
اما تصادفات جاده ای نــکات قابل توجه دیگری هم 
دارد، که اطالع داشــتن از آنهــا می تواند کمك خوبی 
برای سفری آرام و بی خطر باشــد. براساس آمار اعالم 
شده ۶0 درصد تصادفات نوروزی 
در ۳0کیلومتری شهرها رخ داده 
اســت که در این میان استان های 
اصفهان، فارس و خراسان رضوی 
بیشــترین آمار تصادفات نوروزی 
را داشــته اند کــه پرتــردد بودن 
جاده ها، خستگی و خواب آلودگی 
راننــدگان علت عمده بــاال بودن 
آمار تصادفــات در محورهای این 
اســتان ها گزارش شــده اســت. 
همچنین بیشــترین تلفــات به 
ترتیب مربوط به استان فارس با ۳۳ 
، کرمان ۳1، سیستان وبلوچستان 
و آذربایجان شــرقی هر کدام ۳0 
و اصفهان 27 کشــته است. از ســوی دیگر 72 درصد 
تصادفات در این ایام مربوط به خودروهای سواری بوده 
که پژو و پراید بیشترین سهم را در میان سایر خودروها 
داشته اند. با بررسی اجمالی و کنار هم قرار دادن همه این 
اطالعات و آمار به راحتی می توان نتیجه گرفت رانندگان 
خودروهای سواری با رعایت قوانین و هشدارهای پلیس 
می توانند از بروز تصادفات دلخراش و مرگبار جلوگیری 
کنند. البته سایر اعضای خانواده هم نقش مهمی دارند. 
تذکرهای به موقع به راننده در صورت مشــاهده نقض 
قوانین و یا حرکات پرخطر و خودداری از عجله و پرت 
کردن حواس راننده می تواند کمك بزرگی برای انجام 

سفر ایمن باشد.
اما جــدا از تصادفات، خرابی هــای خودرویی بخش 
دیگری از مشکالت مسافران در ایام نوروز است. احتمال 
خرابی و ایراد فنی برای هر خودرویی هســت. اما نکته 
مهم نحوه مواجهه با این مشــکل است. به خصوص در 
چند سال اخیر که عده ای سودجو در پوشش نیروهای 
امداد خودرو اقدام به کالهبرداری و ارایه خدمات ناقص 
کرده اند. معاینه فنی خودرو و چك کردن الســتیك ها 
قبل از آغاز ســفر حتما انجام شــود. خودروهای صفر 
و دارای گارانتی هم با توجه بــه خدمات پس از فروش 
شــرکت های تولید و توزیع خودرو از مراجعه به امداد 
خودروهــای فاقد صالحیــت و گمنــام پرهیز کنند. 
این را هــم فراموش نکنید کــه خودرو هــای دارای 
گارانتی در صــورت خرابی هیچ گونه هزینه ای نباید به 
امدادخودروهای همان شــرکت پرداخت کنند و همه 
 خدمات به صــورت رایگان به صاحبــان این خودروها

 ارایه می شود.

شهروند| سرقت به دغدغه و نگرانی بســیاری از شهروندان بدل شده و 
بسیاری از آنان نگران ســرقت از منزل، مغازه یا خودرو شان هستند، این 
نگرانی در برخی از ایام تشدید می شــود که نوروز یکی از آنهاست،رعایت 
برخی نکات ظریف، اما بسیار مهم می تواند بیشترین تأثیر را در ناکام گذاشتن 

مجرمان حرفه ای در سرقت ها و کالهبرداری ها داشته باشد. 
پلیس، اورژانس، هالل احمر و ده ها سازمان مرتبط با تعطیالت نوروزی از 
ماه ها قبل در تهیه و تدارک تعطیالت خوش، ایمن و کم خطر برای شهروندان 

هستند و در این ایام که همه مردم در کنار خانواده از تعطیالت لذت می برند، 
باید به خاطر همین شهروندان همه این مدت را خدمت رسانی کنند. با این 
وجود اما اتفاقات تلخ و ناخوشایندی در این ایام رخ می دهد. حواث ناگواری 
که حتی خیلی از آنها قبل از آغاز ســال نو، کام ها را تلخ می کند. تصادفات 
جاده ای که چند سالی اســت  در صدر لیست تلخی های نوروزی جا خوش 
کرده است. حوادثی که هرچقدر پلیس راه هشدار می دهد و نیروهای امدادی 
مثل هالل احمر و اورژانس هم حضور به موقع و ســریعی در این صحنه های 

دلخراش دارند، اما بازهم جان تعداد زیادی از هموطنان را می گیرد و تعداد 
قابل توجهی را هم با مصدومیت های شدید روانه تخت بیمارستان می کند. 
سرقت و کالهبرداری هم یکی دیگر از حوادث پرتکرار در تعطیالت نوروز 
است. از سرقت منازل گرفته که از ســال های دور پای ثابت اتفاقات نوروز 
بوده تا سرقت خودرو و وسایل مسافران. کالهبرداری های اینترنتی هم در 
چند سال اخیر با الکترونیکی شدن جابه جایی های پولی و عملیات بانکی به 
سیاهه اقدامات مجرمانه اضافه شده است. اما همه این موارد که هرکدامشان 

به تنهایی می تواند همه ایام نوروز و یا حتی بیش از آن را تلخ و ناخوشایند کند، 
با رعایت چند توصیه ساده قابل پیشگیری است. بد نیست در این روزهای 
آخر سال در البه الی مهیا شدن برای آغاز سال نو، نگاهی به آنها داشته باشید، 
تا این ایام را با ایمنی و امنیت کامل و کم خطر سپری کنید. به منظور جلوگیری 
از هرگونه فرصت طلبی افراد سودجو از فرصت پیش آمده در ایام نوروز مردم 
با دقت باید اقدامات احتیاطی را رعایت کنند و در این خصوص هشدارهای 

پلیس را کامال جدی بگیرند. 

مسأله ای که هیچ وقت نباید آن 
را در طول سفر فراموش کرد، 
استفاده از کارت های بانکی به 
جای پول نقد است. امروز همه 
حتی دکه ها و دستفروش ها 

هم دستگاه کارت خوان )پوز( 
دارند و هیچ نیازی به حمل پول 
نقد نیست.  با همین یک نکته 
ساده می توانید  از شر دزدان 

راحت شوید 

 عامل 70 درصد تصادفات 
نوروز سال 96 خطای انسانی 
بوده است. یعنی همان خواب 
آلودگی، بی توجهی به جلو و 

سبقت غیرمجاز جان بسیاری 
از هموطنانمان را گرفت و تعداد 

زیادی را هم با مجروحیت 
شدید روانه بیمارستان کرد. 
عواملی که خستگی و عجله 

دالیل اصلی آنهاست

 با توجه به این که در آستانه 
عید نوروز و افزایش خرید های 

نوروزی هستیم اغلب 
سایت های فروشگاهی و 
حراجی های آنالین اقدام 

به تبلیغات گسترده کرده و 
اجناس خود را با تخفیفات 

قابل توجهی ارایه می کنند که 
 ممکن است برخی از افراد
 سود جو با سوءاستفاده 
از اعتماد مردم دست به 
کالهبرداری از آنها بزنند
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چگونه از حوادث نوروزی پیشگیری کنیم


