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تعطیلی واحد صنفی
ساری– خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان نکا گفت: 
سه واحد صنفی در نکا که اقدام به توزیع مواد محترقه می  کردند، 

تعطیل شدند. 
ســرهنگ هادی نصیری افزود: به منظور پیشــگیری از وقوع 
حوادث ناشی از مراسم چهارشنبه آخر سال طرح برخورد با عامالن 
تهیه و توزیع مواد محترقه در دســتور کار پلیس این شهرســتان 

قرار گرفت.
وی اضافه کرد: پلیس در عملیاتی ضربتی متهمان را دستگیر 
و در بازرســی از واحد های صنفی آنان در مجموع ۱۳ هزار و ۶۵۷ 

عدد انواع مواد محترقه کشف کردند.
سرقت گوشی همراه

زاهدان– خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از 
دســتگیری یک سارق حرفه ای و کشف ۲۵ دستگاه گوشی  تلفن 

همراه خبر داد. 
ســرهنگ علی عارف نژاد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
تلفن های همراه در چند نقطه شــهر زاهدان پایش های تخصصی 

پلیس برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آغاز شد.
ســرهنگ عارف نژاد افــزود: ماموران کالنتری ۱۹ با  اشــراف 
اطالعاتی و انجام اقدامات تخصصی یک سارق سابقه دار و حرفه ای 
را درخصوص این سرقت ها شناسایی کرده و تحت نظر قرار دادند.

این مقــام انتظامی تصریح کرد: این متهم ســابقه دار در یک 
عملیات غافلگیرانه دســتگیر و تعداد ۲۵ گوشی تلفن همراه و ۷۶ 
عدد انواع باطری گوشی تلفن همراه و ۲۶ قطعه لوازم جانبی خودرو 
از وی کشف شد. سارق تاکنون در تحقیقات تخصصی به ۱۱ فقره 

سرقت تلفن همراه در نقاط مختلف زاهدان اعتراف کرد.
5 کودک با مواد محترقه سوختند

قزوین– ایســنا: مدیر بیمارستان شهید رجایی قزوین با  اشاره 
به این  که تاکنون کودکان و نوجوانان، بیشــترین قربانی حوادث 
چهارشــنبه آخر سال در این استان بوده اند، گفت: تا به امروز پنج 

کودک قزوینی با مواد محترقه سوختند.
»محســن ادهمی« افــزود: پنج کودک زیر ۱0 ســاله به علت 
سوختگی ناشی از مواد محترقه در روزهای منتهی به آغاز سال نو، 

به اورژانس بیمارستان شهید رجایی مراجعه کرده اند.
انهدام باند سارقان

سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی غرب استان تهران از 
دســتگیری باند چهار نفره ســارقان محتویات خودرو با ۶۷ فقره 

سرقت در شهرستان شهریار خبر داد.   
ســرتیپ »خانچرلی« گفت: در پي دریافت اطالعاتی مبنی بر 
سرقت محتویات خودرو در شهرستان شهریار پیگیری موضوع در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیــس آگاهی با انجام اقدامات اطالعاتی، 
موفق به شناســایی 4 سارق سابقه دار شدند، که پس از هماهنگی 
قضائی و در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را دستگیر و در بازرسی از 

مخفیگاه آنان تعداد زیادی اموال مسروقه کشف کردند.
خودروی حامل خبرنگاران دچار سانحه شد

جیرفت - ایرنا: فرمانده پلیس راه جیرفت گفت: خودروی حامل 
خبرنگاران جنوب استان کرمان در مسیر جیرفت به سمت کهنوج 

دچار سانحه رانندگی شد. 
سرگرد محمدجواد بهرامی افزود: بالفاصله پس از این سانحه، 
کارشناسان پلیس راه در محل حادثه حاضر شدند و پس از بررسی 
صحنه، توجه نکردن راننده به جلو را سبب انحراف خودرو گزارش 
کردند.خبرنگاران نشریه رودبار زمین، سایت محلی هلیل، جیرفت 
من، خبرنگار روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب 
کرمان، خبرگزاری تسنیم و ایرنا عصر روز یکشنبه برای راه اندازی 

»سینما شو باد« کهنوج عازم این شهرستان بودند.
دستگیری قاتل فراری

اهواز– فارس: فرمانده انتظامی اســتان خوزستان از دستگیری 
قاتل فراری در عملیات ضربتی پلیس آگاهی خبر داد.

سرتیپ حیدر عباس زاده گفت: در پی قتل فردی به هویت )خـ  
خ( در تاریخ ۱8 بهمن ۹۶ در شهرستان اهواز ضمن تشکیل تیم های 

مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی دستورات ویژه نیز ابالغ شد.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان خوزستان با استفاده 
از روش های علمی کشــف جرم و تحلیل وقایع مرتبط با قتل پس 
از تالش های مســتمر موفق به شناســایی قاتل به هویت )یـ  ع( 

شدند و وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
مواد محترقه

رشت– خبرگزاری صدا و سیما: فرماندهی انتظامی الهیجان از 
کشف بیش از ۱00 هزار عدد مواد محترقه در الهیجان خبر داد.

سرهنگ محمود قاسمی گفت: در بازرسی از چند واحد صنفی 
در این شهرستان ۱0۶ هزار عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

وی افزود: ۱4 نفر فروشــنده مــواد محترقه به مقامات قضایی 
معرفی شدند.

قاتل در دام
گنبدکاووس - ایرنا : فرمانده انتظامی شهرســتان آزادشهر از 
دستگیری قاتل فراری پس از گذشت دو سال از وقوع قتل خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا اصالنی اظهارکرد: دو سال قبل و در نزاعی 
خونین در یک جشن عروسی، جوانی بر اثر اصابت گلوله جان باخت 

که قاتل پس از گذشت دو سال دستگیر شد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان آزادشهر افزود: فرد قاتل 
جوانی ۲۷ ساله است که در چند روز اخیر با مراجعه به دادگستری 
آزادشهر خود را به عنوان قاتل نزاع خونین دوسال قبل معرفی کرد.

وی اضافه کرد: قاتل انگیزه خود را تســویه حســاب شخصی 
عنوان کرد.

بازداشت توزیع کنندگان مواد محترقه
سمنان– ایسنا: فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری ۲۶ 
تولید کننده و توزیع  کننده مواد محترقه در استان سمنان خبر داد.
سرتیپ روح االمین قاسمی اظهار کرد: نیروی انتظامی استان با 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه و آن دسته از افرادی 
که مخل آسایش و آرامش مردم باشند برابر قوانین برخورد می کند.

وی از آماده  باش ۱00 درصدی پلیس برای تأمین امنیت مردم 
در چهارشــنبه آخر ســال خبر داد و گفت: هرگونه سلب آسایش 

مردم به وسیله مواد محترقه با برخورد پلیس همراه خواهد بود.
دستگیری قاتالن پیرمرد

 بجنورد- مهر: فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری 
ســه قاتل و ســارق  فراری پس از پنج روز در شهرســتان مانه و 

سملقان  خبر داد. 
سرتیپ علیرضا مظاهری اظهار کرد: سه شنبه هفته گذشته در 
پی تماس شــهروندان مبنی بر فوت یک نفر در یکی از روستاهای 
شهرســتان مانه و سملقان در منزلش، بالفاصله ماموران انتظامی 

در محل حاضر شدند.
وی بیان کرد: در تحقیقات ماموران مشــخص شد که پیرمرد 
توســط افرادی به قتل رسیده از این رو ماموران تحقیقات وسیعی 

درباره علت وانگیزه قتل و دستگیری  قاتل یا قاتالن آغاز کردند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: با تالش ماموران قاتالن پیرمرد 
شناسایی و در دو عملیات غافلگیرانه در محل اختفایشان دستگیر 

شدند.
سرتیپ مظاهری گفت: متهمان علت و انگیزه خود از این قتل 

را سرقت از منزل پیرمرد عنوان کردند.

بازرســان هندی در حال بررسی پرونده 
از  چالش برانگیز قصور کادر درمانی در یکی 

بیمارستان های دولتی این کشور هستند.
به گزارش ایسنا، بنا بر اعالم بازرسان هندی، در 
قصور انجام گرفته در یکی از بیمارستان های دولتِی 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری 619 
سارق، مالخر و خرده فروش مواد مخدر در عملیات 48 

ساعته مأموران پلیس پیشگیری پایتخت خبر داد.
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
حاشیه طرح »رعد 8« پلیس پیشگیری پایتخت در جمع 
خبرنگاران به دســتاوردهای عملیات 48 ساعته مأموران 
کالنتری ها و پلیس پیشگیری تهران بزرگ پرداخت و گفت: 
بــا آماده باش کامل نیروها و اخذ ۲4۹ حکم قضایی و ورود 
به مخفیگاه سارقان، مالخران و قاچاقچیان مواد ۳۷8 سارق 

و مالخر دستگیر شدند.
 فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ تصریح کرد: در این 
عملیات ۶0 باند سرقت منزل، اتومبیل، مغازه، لوازم خودرو 
و اماکن خصوصی شناســایی و منهدم شد و ۱۲۳ دستگاه 
خودروی مســروقه، 8۳ دستگاه موتورسیکلت و دوچرخه، 
۱4۳ گوشــی تلفن همراه و ۱4۱ دســتگاه ضبط و لوازم 

خودرو کشف و ضبط شد.
عالی ترین مقــام انتظامی پایتخت اعالم کرد: ۷ قبضه 
ســالح جنگی و شکاری که برای انجام کارهای مجرمانه و 
ایجاد رعب و وحشــت توسط سارقان به کارگیری می شد 

نیز کشف شد.
وی به کشــف ۱۳۲4 عدد کاالی مسروقه دیگر  اشاره 
کرد و گفت: ارزش ریالی کاالهای مســروقه مکشــوفه 4 

میلیارد تومان است. 
ســردار رحیمی با بیان این مطلب که هدف از اجرای 
»رعد 8« مبارزه با ورود کاالی قاچاق به پایتخت بوده است 

سردار رحیمی خبر داد

دستگیری 619 سارق، مالخر و خرده فروش

تأکید کرد: ۷ باند عمده قاچاق شناســایی، کشف و منهدم 
شــد و ۵۶۵4 قلم انــواع کاالی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد 

تومان کشف شد.
وی درخصوص برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در 
پارک ها و محالت، گفت: ۲4۱ خرده فروش دستگیر شدند 
و 88 کیلو مواد نیز کشــف شد؛ ۱۶ باند خرده فروش مواد 

مخدر نیز شناسایی و منهدم شد. 
 فرمانده انتظامی تهران بزرگ به شناسایی و انهدام دو 
باند جعل اســناد دولتی  اشاره و تصریح کرد: از اعضای این 

باند انواع و اقســام شناسنامه، گذرنامه،  سند ملک و غیره 
کشــف شد؛ همچنین ســه باند نصب ماهواره شناسایی و 
منهدم شد و هزاران قطعه تجهیزات ماهواره ای کشف شد.

عالی ترین مقام انتظامی پایتخت درخصوص تعطیالت 
نوروز اعالم کرد: طرح کنترل پلیس از چند روز دیگر آغاز 
می شود و دهها هزار پلیس در آماده باش کامل بوده و برای 
حفاظت از اموال و منازل و برخورد جدی با سارقان احتمالی 
به صورت پیاده، کوچه ها و خیابان ها را پوشش خواهند داد.
وی افزود: ۳۱۳ ایستگاه پلیس و چادر نوروزی در تهران 

نیز آماده ارائه خدمات به شهروندان است تا وضعیت امنیتی 
مطلوبی را در ۱۵ روزه نوروز شاهد باشیم.

ســردار رحیمی درخصوص مرخصی سارقان گفت: با 
دادستان و مقامات قضایی در این خصوص صحبت شده تا 
از اعطای مرخصی به سارقان سابقه دار و حرفه ای پرهیز کنند.
وی درخصوص بازار ارز، گفت: با درخواستی که از پلیس 
شد، پلیس تهران به قضیه ورود کرد و با قدرت در خیابان 
منوچهری، سبزه میدان و پاساژ افشاری حضور داشته و دارد 
و با دالالن و ســوداگران در این زمینه برخورد قاطع و الزم 

صورت می گیرد.
ســردار رحیمی افزود: امیدواریم بــا اقدامات تکمیلی 
مسئوالن حوزه اقتصادی و بانک مرکزی وضعیت مطلوبی 

در این حوزه برقرار شود.
 فرمانده انتظامی تهران بزرگ درخصوص فعالیت های 
مجرمانه در فضای مجازی گفت: مجرمین به فضای مجازی 
مهاجرت کرده و از فضای مجازی برای تجارت خود استفاده 
می کنند اما باید گفت که پلیس در فضای مجازی نیز برخورد 

خوبی با مجرمان دارد.
عالی ترین مقام انتظامــی پایتخت اعالم کرد: بیش از 
80 درصد از جرایم فضای مجازی در تهران کشــف شده و 
با آن برخورد می شــود؛ اما باید مردم به این مسئله توجه 
داشته باشــند که در هنگام خرید از فضای مجازی حتماً 
از فروشــگاه های دارای نماد اعتماد خریداری کنند تا اگر 

مسئله ای پیش آمد پلیس بتواند آن را پیگیری کند.

معاون سیاســی- امنیتی دادستان عمومی و 
انقالب مرکز خراســان رضوی گفت: احکام قاطع 
برای 11 نفر از فریب خوردگان جریان ری استارت 
و گروه های معاند که اقدام به آتش زدن در مساجد 

می کردند، صادر شد.
قاضی حســن حیدری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افــزود: در پی انتشــار فیلمی از آتش زدن در مســجد 
»الغدیر« در خیابان ثمانه مشهد، موضوع در دستور کار 

قرار گرفت.
وی بیان کرد: با رصدهای اطالعاتی مشــخص شد 
زوجی کــه از یکدیگر طالق گرفتــه بودند تحت تاثیر 
عضویــت در گروه هــای معاند نظام، بــه آتش زدن در 
مسجد اقدام کرده بودند که این زن ۳۷ و مرد 4۱ ساله، 

دستگیر شدند.
قاضی حیدری ادامه داد: طبق احکام صادر شــده از 
سوی دادگاه بدوی این زن به اتهام عضویت در گروه های 
معاند نظام به تحمل ۵ سال زندان، اتهام فعالیت تبلیغی 
علیه نظام جمهوری اسالمی به تحمل یک سال زندان، 
تخریب اموال عمومی ۳ سال زندان و به اتهام توهین به 
مقدسات از طریق آتش زدن در مسجد به تحمل ۵ سال 

زندان محکوم شد.
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی 
افــزود: متهم مرد نیز به اتهــام معاونت در فعالیت های 
تبلیغــی علیه نظام جمهوری اســالمی به تحمل ۶ ماه 
زندان، معاونت در عضویت گروه های معاند نظام به ۲ سال 

زندان، معاونت در توهین به مقدسات از طریق آتش زدن 
در مســجد به تحمل ۲ سال زندان و نگهداری ۳۹ عدد 

فشنگ به تحمل ۶ ماه زندان محکوم شد.
قاضی حیدری خاطرنشان کرد: خودرو سوناتا و گوشی 
تلفن همراه متهمان نیز که در هنگام ارتکاب جرم مورد 

استفاده قرار گرفته بود، به نفع دولت ضبط شد.
وی ادامه داد: همچنین در این پرونده زن جوانی که 
به خاطر عضویت در گروه های معاند نظام و ارسال فیلم 
و تصاویر به شــبکه های ماهواره ای دستگیر شده بود و 
طبق بررسی ها این فرد با هدف برهم زدن امنیت کشور 
با سازمان نفاق نیز ارتباط برقرار کرده بود، پس از برگزاری 
جلسات محاکمه در شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی به 
اتهام عضویت در گروه های معاند نظام به تحمل ۵ سال 
حبس و به دلیل فیلم برداری و ارسال آن به شبکه های 

ماهواره ای معاند به یک سال زندان محکوم شد.
قاضی حیدری گفت: همچنین یک جوان ۲۶ ســاله 
به دلیل شعارنویســی علیه ارزش های اسالمی به تحمل 
یک سال حبس محکوم شد.وی با اشاره به دستگیری زوج 
جوانی که به آتش زدن پرده مسجد امام هادی )ع( متهم 
بودند نیز گفت: اتهام این زوج ۲۶ و ۲۱ ساله برای دادگاه 
محرز و مرد ۲۶ ساله به خاطر عضویت در گروه های معاند 
به قصد اخالل در امنیت به تحمل ۵ سال زندان، توهین 
به مقدسات از طریق آتش زدن پرده مسجد به تحمل ۵ 
سال زندان، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی 
به یک سال زندان و همسر ۲۱ ساله او نیز به دلیل فعالیت 

تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار فیلم به تحمل یک سال 
زندان محکوم شد. 

وی خاطرنشان کرد: همچنین جوان دیگری که پس 
از آتش زدن در مسجد امام هادی )ع( در مشهد دستگیر 
شده و به اتهام توهین به مقدسات از طریق آتش زدن در 
مســجد به تحمل ۵ سال زندان، عضویت در گروه معاند 
نظام به ۵ سال زندان و فعالیت تبلیغی به نفع گروه های 
مخالف نظام جمهوری اســالمی نیز به تحمل یک سال 

زندان محکوم شد.
قاضی حیدری ادامه داد: جوان ۳8 ســاله ای نیز که 
از طریق تهیه فیلم از عزاداری های نامتعارف و خشــن و 
انتشار آن موجب وهن در عقاید تشیع می شد در مشهد 
دستگیر و پس از برگزاری جلسات محاکمه در دادگاه به 

تحمل یک سال حبس محکوم شد. 
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۲ جوان ۱۹ و ۲0 ساله 
به اتهام فعالیت تبلیغــی علیه نظام و عضویت در گروه 
معاند دســتگیر و هر یک از آنها به تحمل ۶ سال زندان 
محکوم شــدند.معاون سیاسی و امنیتی دادستان مرکز 
خراســان رضوی بیان کرد: فردی نیز در سبزوار توسط 
سپاه دستگیر و پس از محاکمه در شعبه چهارم دادگاه 
انقالب اسالمی مشهد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام 
به تحمل یک ســال زندان و عضویت در گروه معاند به 
تحمل ۵ سال زندان محکوم شد.قاضی حیدری افزود: همه 
آرای صادر شده از سوی دادگاه با اعتراض متهمان، قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم قضایی است.

در حالی که کمتر از چند روز تا آغاز بهاری جدید 
وقت باقی است و بســیاری آماده رسیدن سال نو 
هستند، خانواده هایی آرامششان در آتش می سوزد 

و حسرتی همیشگی برایشان بر جای می ماند.
کم کم به آســتانه برگزاری سال نو نزدیک می شویم. 
رنــگ و بوی خانه ها و خیابان ها بهاری شــده و همه در 
تکاپوی نو شدن ســال ولی در این میان برخی به دنبال 
خرید وسایل آتش بازی برای چهارشنبه آخر سال هستند. 
چهارشــنبه ای که با بی احتیاطی می تواند رنگ سیاهی را 
تا پایان عمر برای زندگی فرد به همراه داشته باشد. شبی 
که مردم ایران باســتان از آن به عنوان چهارشنبه سوری 
یاد می کردند این سال ها به نوعی به چهارشنبه آخر سال 

تبدیل شده است.
چهارشنبه ای که بسیاری از خانواده ها را داغدار کرده 
یا با جراحت های بسیار سنگین موجب حسرت همیشگی 
شــده، حسرتی که تا ابد زخمی بر پیکره افراد وارد کرده 
است. آمارهای حوادث در چهارشنبه آخر سال نشان می دهد 
که اغلب این افراد از ناحیه چشم و دست مصدوم شده اند. 
همچنین، قشر جوان نیز، بیشترین مصدومان این حوادث 
هســتند. این در حالی است که مسئوالن امر به خصوص 
وزارت بهداشــت، همواره نســبت به عواقــب خطرناک 

آسیب های حوادث چهارشنبه سوری هشدار می دهند.
مجتبی خالدی، ســخنگوی اورژانس کشور از جمله 
کسانی بوده که سال ها در برنامه های اورژانس در چهارشنبه 
آخر سال نقش مؤثر داشته است. خالدی در گفت وگویی 
اظهار داشــت: فعالیت در اورژانس جزو مشاغلی بوده که 
در ایام تعطیل و عید و... در کنار خانواده کمتر هســتیم 
ولی تجربه ما در امدادرسانی به حادثه دیدگان چهارشنبه 
آخر ســال نشان می دهد که اگر خانواده ها در این ایام در 
کنار جوانان و نوجوانان باشــند کمتر فرزندانشــان دچار 

آسیب می شوند.
خالدی در توصیه به مردم در این ایام گفت: از پریدن 
از روی آتش با چادر، مانتوی بلند، شــال بلند و یا لباس 
گشاد جداً اجتناب کنید و اگر گوشه لباستان آتش گرفت 

کارشناسان از خطرات »چهارشنبه سوری« می گویند

با آتش چهارشنبه آخر سال عید نوروز را عزا نکنید

به هیچ وجه ندوید زیرا اینکار باعث رسیدن اکسیژن بیشتر 
به آتش شــده و آنرا شعله ورتر می سازد. به جای این کار، 
بر روی زمین خوابیده و آهسته روی زمین بغلتید، با پتو، 
پالتو یا... روی آتش لباس را بپوشــانید تا با جلوگیری از 

رسیدن اکسیژن، آتش خفه و خاموش شود.
خالدی تأکید کرد: از انداختن شیشه آمپول و قوطی 
اسپری و... در آتش اکیداً خودداری کنید، زیرا با انفجار آنها 
ترکش هایی تولید می شود که درصورت اصابت به چشم، 
صورت و... صدمات غیر قابل جبرانی به وجود خواهد آورد.

سخنگوی اورژانس کشور خاطر نشان کرد: سالمندان، 
بیماران قلبی، مادران باردار، نوزادان و... در مقابل آلودگی 
صوتــی و صداهای بلند و ناهنجــار ترقه های خطرناک و 
پرصدا، بسیار آسیب پذیرند. آنها را عزیزان خودمان بدانیم 
و به آرامش و سالمت آنها هم فکر کنیم؛ از آلودگی صوتی 
شدید پرهیز کنیم تا موجب تشدید بیماری، سکته و... یا 

عامل مرگ کسی نشویم.
پیرحسین کولیوند، سرپرست سازمان اورژانس کشور، 
در ارتباط با این حوادث اظهار داشت: سال گذشته نزدیک 
به ۲ هزار نفر مصدوم داشتیم که ۵ نفر فوت کردند و ۲0 
نفر نیز دچار معلولیت و تعدادی نیز دچار قطع عضو شدند.

وی افزود: مردان 4 برابر بیشتر از خانم ها دچار آسیب 

می شوند و شایع ترین آسیب ها شامل پارگی ها و بریدگی ها 
است، همچنین تقریبا ۹۱ درصد مصدومین در شهرها اتفاق 
می افتد و ۳۵ درصد آسیب دیدگان از دانش آموزان هستند. 
بیشترین مواد محترقه نیز ترقه است و طبق آمار ۵۶ درصد 

این مواد از دست فروشان تهیه می شود.
کولیوند گفت: آمار امسال تاکنون کمتر از سال گذشته 
اســت، اما ۷۱ درصد مصدومین بین سنین ۶ تا ۱8 سال 
هستند. حدود 8۱ درصد از مواد محترقه مثل ترقه استفاده 
می کنند که ۱۹ درصد مصدوم و بســتری شده اند و ۶۷ 

درصد نیز ترخیص شدند.
سرپرست سازمان اورژانس خاطرنشان کرد: تاکنون در 
کل کشور نسبت به سال گذشته تعداد مصدومین کاهش 
داشته و اگر مردم کمک کنند و اطالعات جوانان و نوجوانان 
را باالتر ببرند، این روند کاهش بیشــتری نسبت به سال 
گذشته خواهد داشت.از سوی دیگر، رئیس  انجمن جراحان 
پالستیک و زیبایی ضمن هشدار در مورد استفاده از مواد 
محترقه دست ساز گفت: برای قطع عضو و سوختگی هایی 
با درجه شدید نمی توان اقدام ترمیمی زیادی انجام داد و 

فرد تا پایان عمر با این آسیب ها همراه می شود.
علی بیژنی، رئیس  انجمن جراحان پالستیک و زیبایی 
در ارتباط با حوادث چهارشنبه آخر سال و تأثیرات آن بر 

سالمت جسمانی افراد، اظهار داشت: متأسفانه امروزه اکثر 
موادی که در این شب توسط جوانان و نوجوانان استفاده 
می شوند از نوع دست ساز بوده که به دلیل تهیه نادرست 
و مشــخص نبودن دقیق میزان ترکیبات، حالت انفجاری 

بیشتری دارد.
وی گفت: قطع انگشت، آسیب به بینی و صورت، کوری 
چشــم از جمله عوارض ناشی از این انفجار بوده، بنابراین 
خانواده هــا باید حتی المقدور این مواد محترقه را از مراکز 
قابل اطمینان خریداری کنند و یا به طورکلی دور آن را خط 
بکشند، چرا که آسیب ناشی از این مواد یک عمر حسرت 

برای فرد و خانواده اش به همراه دارد.
همه ساله علی رغم هشدارهای مسئوالن و کارشناسان 
همچنان شــاهد حوادث چهارشــنبه آخر سال هستیم. 
چهارشنبه ای که هیجان آنی را به حسرت همیشگی برای 

برخی افراد تبدیل می کند. 
قیمت سالمتی انسان به هیچ وجه با شادی های زودگذر 
قابل قیاس نیســت و بسیاری از آســیب های سوختگی 
جبران پذیر نبوده و تا پایان عمر همراه فرد است بنابراین 
خانواده ها در این ایام باید در کنار فرزندان خود بوده و با 
فرهنگ ســازی، شاهد کاهش حوادث و آسیب های ناشی 

از آن باشیم.

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر چهارمحال 
و بختیاری گفــت: آخرین پیکر جانباختگان حادثه 
سقوط هواپیمای ترک در منطقه حفاظت شده »هلن« 

در شهرستان کیار پیدا شد. 
رضا ظاهری افزود: پس از ۱۵ ساعت عملیات جست و جو 
با یافتن پیکر یازدهمین جانباخته حادثه، عملیات امداد و 

نجات در کوهستان هلن با موفقیت به پایان رسید.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۱ تن از اجســاد قربانیان حادثه 
هواپیمــای ترکیه ای از محل حادثه به منطقه دورک اناری 
منتقل و آماده انتقال به پزشکی قانونی برای انجام تشریفات 

قانونی شده است. 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر چهارمحال و 
بختیاری گفت: جســد ۳ تن از ۱۱ جانباخته حادثه سقوط 

هواپیمای ترک قابل شناسایی نیست. 

رضا ظاهری افزود: باقی اجســاد بــا وجود جراحت و 
سوختگی قابل شناسایی است. 

وی ادامه داد: ۱۱ قربانی حادثه پس از ۱۵ ساعت عملیات 
امداد و نجات پیدا و برای انجام تشریفات قانونی به پزشکی 

قانونی اعزام شدند. 
ظاهری تصریح کرد: عملیات امداد و نجات این حادثه 
با کمک 80 نیروی امدادی و انتظامی، ۲0 دســتگاه خودرو 

و ۶ دستگاه آمبوالنس انجام شد. 
صبح دیروز تعدادی از خانواده قربانیان حادثه ســقوط 
هواپیمای ترکیه ای برای انجام تشــریفات قانونی و انتقال 
اجساد همراه با معاون سفیر این کشور و یک گروه فنی هشت 
نفره هواپیمایی برای بررسی حادثه سقوط هواپیمای ترکیه ای 
وارد فرودگاه شهرکرد و سپس به محل حادثه اعزام شدند. 
یک فروند جت شخصی ترکیه ای با ۱۱ سرنشین شامگاه 
یکشنبه در کوه های دورک اناری شهرستان کیار سقوط کرد. 

هواپیمای سانحه دیده ترکیه  ای از شارجه امارات عازم 
استانبول ترکیه بود. 

جعبه های سیاه هواپیمای ترکیه 
تحویل مقام انتظامی شد 

دادستان عمومی و انقالب چهارمحال وبختیاری گفت: 
دو جعبه سیاه کشف شده از هواپیمای ترکیه که روز یکشنبه 
در منطقه دورک اناری کیار سقوط کرده بود، تحویل مقام 

انتظامی مستقر در محل حادثه شد. 
عبدالرضا علی محمدی با  اشــاره به حضور مقام قضایی 
منطقه )رئیس  دادگاه بخش ناغان( افزود: مقامات انتظامی 
نیز پس از دریافت جعبه ســیاه، آن را تحویل مقام قضایی 
بخــش ناغان دادند.وی گفت: مقام قضائی نیز پس از انجام 
مراحل قانونی جعبه سیاه را تحویل سازمان هواپیمایی کشور 
خواهد داد.یک گروه از کارشناسان فنی ترکیه نیز به محل 

حادثه برای بررسی ابعاد این حادثه عزیمت کردند.

پیکرهای 11 جانباخته حادثه سقوط هواپیمای ترک پیدا شد

احکام 11 فریب خورده شبکه های معاند در مشهد صادر شد

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
ارومیه گفت: یک جوان 27 ساله در این شهرستان 
به دلیل انفجار مواد محترقه دست ساز چشمانش را 

از دست داد.
ابراهیم شاد قوشچی در گفت و گو با ایرنا افزود: ساعت 
۱0 و ۱۵ دقیقه دیروز با کســب خبــری مبنی بر انفجار 
مواد محترقه در بدن یک شخص در خیابان تربیت ارومیه، 

اکیپ های آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی با  اشاره به اینکه این جوان مواد محترقه را در زیر 
لباسش جاسازی کرده بود، اظهار کرد: این مواد دست ساز 
در زمان باال بردن کرکره مغازه و در اثر گرمای بدن و ایجاد 
جرقه منفجر شد ، وضعیت جسمانی این جوان وخیم گزارش 
شــده اســت.وی ادامه داد: با وجود تاکید جدی مسئوالن 
درخصوص اســتفاده نکردن از مواد محترقه برخی از مردم 

نسبت به حوادث ناشی از این مواد بی توجه هستند. 
وی از مردم خواست تا با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از 
استفاده از مواد محترقه و منفجره، چهارشنبه سوری خود و 

خانواده هایشان را به گریه و عزا تبدیل نکنند.

سرویس شهرستانها: 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان 
و بلوچســتان از کشــف یک تن و 552 کیلوگرم 
تریاک در یک عملیات مشــترک با ماموران مبارزه 
با موادمخدر خراسان رضوی در شهرستان زاهدان 

خبر داد. 
سرهنگ »محمدرضا نصیری« در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس گفت: با دریافت اطالعاتی مبنی بر حمل 
و جابجایی موادافیونی توسط سوداگران مرگ با خودروهای 
ســنگین، بامداد دیروز ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در عملیاتی مشترک 
حین کنترل خودروهــای عبوری در محور های مواصالتی 
زاهدان به یک دســتگاه تریلر نفتکش مشکوک و خودرو را 
برای بررسی بیشتر متوقف کردند.وی ادامه داد: ماموران در 
بازرسی از این نفتکش، یک تن و ۵۵۲ کیلوگرم تریاک را که 
به طرز ماهرانه ای در تانکر خودرو جاساز شده بود، کشف و 
یک قاچاقچی را نیز در این راستا دستگیر کردند.رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان در پایان 
خاطرنشان کرد: نیروي انتظامي با اشراف اطالعاتي و رصد 
مداوم باندهاي توزیع کننده مواد مخدر اجازه نخواهد داد این 

افراد سودجو به اهداف پلید خود دست یابند.

انفجار مواد محترقه
 در زیر لباس جوان ارومیه ای

کشف 1/5 تن تریاک
 از یک نفتکش در زاهدان

در حادثه سقوط یک فروند بالگرد در 
از  تن  پنج  نیویورک  »ایســت«  رودخانه 

سرنشینان آن کشته شدند.
به گزارش ایسنا، خلبان این حادثه جان سالم 
به در برده اما تمام مسافران پس سقوط بالگرد 
Eurocopter AS۳۵0 به داخل رودخانه »ایســت« در نیویورک سیتِی 

آمریکا کشته شدند.
به گزارش گاردین، مقامات هنوز هویت خلبان یا مسافران بالگرد 
را فاش نکرده اند و بررسی های بیشتر در مورد علت حادثه ادامه دارد.
شاهدان این حادثه با بیان اینکه این بالگرد در ارتفاع بسیار پایین 

پرواز می کرده است، گفتند: سرعت بالگرد بسیار زیاد بوده است.

یک هواپیمای مسافربری در زمان فرود در 
فرودگاه کاتماندو در نپال دچار سانحه شد.

گزارش های اولیه به نقل از رویترز حاکی است که 
این هواپیما ۶۷ سرنشین داشته است.

بنا بر گزارش ها، این هواپیما به دلیل مشــکالتی 

هنگام فرود دچار آتش ســوزی شــد.منابع خبری می گویند که در ســقوط 
هواپیمای مسافری بنگالدش حداقل ۳8 نفر کشته شده اند.

شــبکه خبری بی بی سی نیز نوشــت، این هواپیما متعلق به یک شرکت 
آمریکایی-بنگالدشی است که بعد از تغییر جهت در پایتخت نپال آتش گرفت.
بنا به این گزارش، حداقل ۲0 مسافر مجروح به بیمارستان منتقل شدند 

و ۱۲ جسد از هواپیما بیرون کشیده شدند. 

بنا بــر آمار موجود، 15 میلیون و 700 هزار 
نفر از مردم جوان آمریکا مبتال به بیماری مزمن 
انسدادی ریه هستند و بیش از 50 درصد آنها از 

بیماری خود اطالعی ندارند.
به گزارش فارس، براساس تازه ترین آمار و ارقامی 
که منتشر شده است، بیماری مزمن انسدادی ریه یکی از عوامل مهّم مرگ و 

میر مردم آمریکاست که اغلب نیز در گروه سنی جوان رخ می دهد. 
بنا بر آمار موجود، ۱۵ میلیون و ۷00 هزار نفر از مردم جوان آمریکا مبتال 
به بیماری مزمن انســدادی ریه هســتند و بیش از ۵0 درصد آنها از بیماری 

خود مطلع نیستند. 
گزارش جدید مؤسسه ملی آمریکا نشان می دهد، ساالنه 4 میلیون نفر در 
جهان بر اثر ابتال به بیماری مزمن انسدادی ریه جان خود را از دست می دهند.

کارشناسان بهداشتی باور دارند، سیگار کشیدن و آلودگی هوا عامل اصلی 
»COPD« یا همان بیماری مزمن انسدادی ریه است.

همچنین بر اساس تخمین سازمان جهانی بهداشت، بیماری های مزمن 
انسدادی ریوی تا سال ۲0۲0 میالدی به سومین عامل مرگ و میر در جهان 
تبدیل خواهد شد.آمارهای ســازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که سه 
میلیون نفر در ســال ۲0۱۵ جان خود را در سراسر دنیا بر اثر بیماری مزمن 
انســداد ریوی از دســت داده اند و در کشورهایی که مصرف سیگار آنها روبه 

افزایش است، این بیماری روند صعودی خواهد یافت.
به گفته پزشکان، اصلی ترین نشانه های بیماری مزمن انسدادی ریه تنگی 

نفس، سرفه و ایجاد خلط سینه است.
محققان دریافتند که بیماری »COPD« در کشورهای هند، لسوتو، نپال 

و پاپوآ گینه نو بیشترین شیوع را دارد.

به مناسبت روز زن کمپین مبارزه با آزار 
و اذیت خیابانی در متروهای پاریس شروع 

شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان 
با روز جهانی زن کمپینی با عنوان »مبارزه با آزار 

و اذیت خیابانی و جنســی« در متروهای پاریس شروع شده است. به 
گفته شرکت راه آهن دولتی فرانسه 8۷ درصد از زنان هنگام استفاده 
از حمل ونقــل عمومی نوعی آزار و اذیت را تجربه کرده اند و به خاطر 
همین موضوع و برای باال بردن آگاهی عمومی حدود ۱۱000 نسخه 
از پوســترهای »مبارزه بــا آزار و اذیت خیابانی« در پاریس و منطقه 
 ایول و ۵۵ هزار نسخه دیگر در ایستگاه های قطار توزیع خواهد شد.

به دنبال نصب این پوسترها مسئوالن حمل ونقل عمومی پاریس که 
برگزار کننده این کمپین هستند، با نقد و نکوهش عمومی مواجه شدند.

این کمپین ۱۵ روزه که از 8 مارس به مناســبت روز جهانی زن 
آغاز شده است، شامل پوسترهای بزرگی است که زنان را در معرض 
حمله حیواناتی چون خرس، شغال و کوسه نشان می دهد که تنها و 
ترسیده هستند. گفتنی است، بر روی این پوسترها نوشته شده است: 
»هرگز آزار و اذیت جنسی را دست کم نگیرید. چه قربانی، چه شاهد 

باشید! آن را گزارش دهید«.

پای 

بریده بالش 

سر بیمار!

ایالت »اوتار پرادش« که خشم عمومی را برانگیخته پای قطع شده مصدوم 
حادثه رانندگی به عنوان بالش، زیر سر او گذاشته شده است.

بنا بر گزارش چانل نیوزایشــیا،  در پی این اقدام تاکنون دو پزشــک 
از کار تعلیق شده و بازجویی های بیشتر درباره این پرونده ادامه دارد.

در این سانحه رانندگی مصدوم ۲8 ساله که راننده سرویس مدرسه 
بوده اســت به همراه ۲۵ دانش آموز دچار حادثه شــده و به بیمارستان 
منتقل می شوند.خانواده این جوان پس از حضور در بیمارستان مشاهده 
کردند که پای قطع شــده او را به عنوان بالش زیر سر بیمار گذاشته اند. 
آنان معتقدند پزشکان پای قطع شده فرزندشان را زیر سرش قرار داده اند.

به گفته مقامات محلی ایالت اوتارپرادش، بازجویی های الزم از کارکنان 
و مسئوالن این بیمارستان انجام شده و با افراد خاطی برخورد می شود.


