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رازگشایی از قتل پیرمرد تنها

شهروند| آتش سوزی معمایی در خانه پیرمرد 
تنها، راز جنایت پسر خدمتکار را در شمال پایتخت 

فاش کرد. 
ساعت 23 چهاردهم خردادماه  سال گذشته یک 
آتش س��وزی در واحد مسکونی شماره 2 مجتمع 
مسکونی واقع در خیابان قیطریه ، روبه روی پارک 
قیطریه، به کالنت��ری 101 تجریش و ایس��تگاه 

آتش نشانی منطقه اعالم شد. 
با حضور تیم آتش نش��انی و مأموران کالنتری 
در محل، عملی��ات اطفای حریق و ایمن س��ازی 
محل توسط مأموران آتش نشانی انجام و مأموران 
کالنتری پس از ورود به واحد ش��ماره 2 با جس��د 

پیرمردی 70ساله به نام »مهدی« روبه رو شدند. 
تحقیقات نش��ان می داد مهدی پ��س از مرگ 
همسرش به تنهایی زندگی می کرده و فرزندانش 
جهت انجام امورات ش��خصی وی، یک پرس��تار 

استخدام کرده بودند. 
در ش��رایطی ک��ه فرزن��دان پیرم��رد در زمان 
تکمیل پرونده پدرش��ان هیچ گونه طرح شکایتی 
درخصوص مرگ وی نداش��تند اما جسد این مرد 
براب��ر اقدامات قانونی و جه��ت تعیین علت اصلی 

مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. 
سرانجام با اعالم نظریه پزشکی قانونی مبنی بر 
»مرگ ناشی از انسداد شریان تنفسی« و به دستور 
شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور جنایی، پرونده 
مقدماتی با موضوع »قتل عمد« تشکیل و پرونده 
جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل قرار 

گرفت. 
کارآگاهان با حض��ور در محل زندگی مقتول به 
بررسی محل جنایت پرداختند و همزمان با بررسی 
صورتجلسه تنظیم شده توسط مأموران کالنتری، 
مشخص شد که در زمان پلمب خانه این مرد، یک 
گاو صندوق حاوی اس��ناد و مدارک بانکی، طال و 

جواهرات، پول به سرقت رفته است. 
کارآگاهان همچنین با شناس��ایی حساب های 
بانکی متعل��ق به مالباخت��ه و بررس��ی تراکنش 
مالی آنها اطالع پیدا کردند که در چندین مرحله 
پس از مرگ پیرمرد 70س��اله، وج��وه میلیونی از 
حساب های بانکی مقتول به ش��یوه جعل امضا و 
کارت شناسایی جعلی متعلق به مقتول برداشت 

شده است. 
با توجه به اطالعات به دست آمده، شعبات محل 
برداشت پول از حساب های بانکی مقتول شناسایی 
و تصاویر دوربین های مداربسته آنها مورد بازبینی 
ق��رار گرفت و در تمام��ی تصاوی��ر، تصویر مردی 
به عنوان وصول کننده چک ها مورد شناسایی قرار 

گرفت. 
با به دست آمدن تصویر مرد وصول کننده چک، 
تصویر وی توسط فرزند مقتول مورد شناسایی قرار 
گرفت؛ فرزند مقتول در زمان شناسایی تصویر به 
کارآگاهان گفت: »او پسر خدمتکار خانه پدرم به نام 
احسان است که برخی اوقات به عنوان راننده، اقدام 

به بردن پدرم به سطح شهر می کرد«. 
محل س��کونت »احسان« 30س��اله در منطقه 
پیروزی شناسایی شد؛ بررسی ها نشان می داد که او 
یکی از مجرمان سابقه دار منطقه پیروزی در زمینه 
سرقت و زورگیری است که توسط کالنتری 110 
شهدا در 26 اسفندماه  سال 93 دستگیر شده است.

احس��ان در اظهارات اولیه منکر هرگونه اطالع 
و ارتباط با مرگ مقتول ش��د اما در ادامه و با توجه 
ب��ه ارایه دالیل و م��دارک غیرقابل انکار از س��وی 

کارآگاهان، به ناچار لب به اعتراف گشود.
»احس��ان« در اعترافاتش، به کارآگاهان گفت: 
»ش��ب حادثه، به همراه یکی از دوس��تانم عباس 
جهت س��رقت به خانه پیرمرد رفتیم؛ او مرا کامال 
می ش��ناخت و به همین علت در خان��ه را باز کرد. 
من و عباس وارد خانه شدیم؛ پس از ورود، با سالح 
تقلبی شروع به تهدید وی کردیم تا رمز گاوصندوق 
را به ما بدهد اما او مقاومت کرد . ما نیز با نوارچسب 
اقدام به بس��تن دس��ت و پای او کردیم و او را مورد 
ضرب وش��تم قرار دادیم تا ش��اید رمز گاوصندوق 
را بدهد ام��ا او همچنان مقاومت می ک��رد و دایما 
از همس��ایه ها و اهالی مجتمع درخواست کمک 
می کرد؛ به همین علت تصمی��م گرفتیم تا دهان 
او را نیز با نوارچس��ب ببندیم و همی��ن کار را نیز 
کردیم اما پس از چند دقیقه متوجه ش��دیم که به 
علت فشار ناشی از فش��ردگی نوارچسب به ناحیه 
گردن و انسداد کامل دهان، نفس نمی کشد و جان 
باخته است. تصمیم گرفتیم تا مرگ را عادی نشان 
دهیم؛ به همی��ن علت تمامی نوارچس��ب ها را از 
بدن مقتول باز کردیم و حتی هیچ گونه سرقتی از 
داخل خانه انجام ندادیم. تنها کلیدهای در ورودی 
آپارتمان را برداشتیم؛ در زمان خروج از خانه، شیر 
گاز را باز کردیم و سعی داشتیم تا با ایجاد انفجار و 
آتش سوزی مانع از کشف حقیقت شویم؛ چند روز 
پس از ش��ب حادثه نیز مجددا به همراه عباس به 
محل زندگی او رفتیم و ب��ا کلیدهای آپارتمان که 
آنها را س��ر قت کرده بودیم، وارد خانه شدیم و گاو 

صندوق را هم سرقت کردیم«. 
با توجه ب��ه اعترافات صریح احس��ان و معرفی 
»عب��اس« 26س��اله به عنوان همدس��ت خود در 
ارتکاب جنایت و سرقت از منزل مقتول، مخفیگاه 
وی در منطقه پیروزی شناسایی و این متهم نیز در 

28 اسفند دستگیر شد. 
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ش�هروند| آمار تصادف ه��اي نوروزی نس��بت به 
سال های گذشته 12درصد کاهش داشت. این خبری 
اس��ت که مقام هاي پلیس راهور اع��الم کرده  اند البته 
هنوز از تعداد دقیق کشته شدگان خبری منتشر نشده 
است. در مدت 6ساله گذشته، بیش��ترین آمار تلفات 
تصادف هاي نوروزی با  هزار و 391مورد در نوروز  س��ال 
1389 و کمترین آن با یک هزار و 1٤1 نفر در نوروز  سال 
1391 ثبت ش��ده بود و اکنون به گفته سردار اسکندر 
مومنی، رئیس پلی��س راهنمای��ی و رانندگی نیروی 
انتظامی، تصادفات رانندگی حدود 12 درصد و تلفات 
ناشی از تصادفات در نوروز س��ال  9٤ معادل 11 درصد 
کاهش نش��ان می دهد. کاهش آمار تصادفات و تلفات 
درحالی است که به گفته این مقام انتظامی، سفرهای 
نوروزی در  س��ال جاری 3 درصد افزایش یافت.  به نظر 
مي رسد مثلث پلیس، رس��انه و مردم در نوروز امسال 
موجب کاه��ش تصادف ها ش��ده اس��ت. توجه مردم 
ب��ه پیام های پلیس باعث ش��د پرحجم ترین عملیات 
ترافیکی س��ال با موفقیت انجام ش��ود.  بررس��ی های 
کارشناسان نشان می دهد بی توجهی به جلو ناشی از 
خس��تگی و خواب آلودگی، سبقت غیرمجاز و سرعت 

غیرمجاز دو علت اصلی در تصادفات، بوده است. 
5 استان پرتصادف در نوروز

رئیس پلی��س راهور ناجا همچنین به اس��تان های 
پرتصادف در نوروز امسال اش��اره مي کند و مي گوید: 
»استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و 
کرمان پرتصادف ترین استان ها در طرح نوروزی بودند. 
واژگونی ناشی از خستگی و خواب آلودگی و سرعت و 
سبقت غیرمجاز مهم ترین علت بروز حوادث نوروزی 
بوده اس��ت. از س��وی دیگر مهم ترین ن��وع تصادفات 

نوروزی واژگونی بوده است.«
کاهش 12 درصدی تصادفات نوروز امسال

رئیس پلی��س راهور ناجا بیش��ترین تصادفات را به 
هفته اول نوروز اختصاص مي دهد و اعالم مي کند که 
در هفته دوم شاهد کاهش تصادفات بودیم. او مي گوید: 
»شمار کشته های س��ر صحنه تصادفات نوروزی نیز 
11 درصد کاهش داشته اس��ت و با همکاری رسانه ها 
به خصوص اطالع رسانی رس��انه ملی و رعایت قوانین 
و مقررات توس��ط مردم در نوروز شاهد افزایش ایمنی 
و نظم و انضباط ترافیکی بهت��ری بودیم. همچنین با 

توجه به آماره��ای موجود اس��تان های مازندران، قم، 
گیالن، اصفهان، فارس و خراسان رضوی پرترددترین 
استان های کشور در نوروز بودند.« رئیس پلیس راهور 
ناجا با بیان این که در نوروز امس��ال تصادف زنجیره اي 
نداش��تیم، مي گوید: بیش��تر تصادفات در استان های 
فارس، اصفهان، خراس��ان رضوی، آذربایجان ش��رقی 
و خوزس��تان رخ داده اس��ت. همچنین اس��تان های 
اصفهان، گلس��تان، سیستان وبلوچس��تان، کرمان و 
تهران بیش��ترین کاهش تصادفات را در نوروز امسال 
نسبت به  سال گذش��ته داشتند. همچنین بیشترین 
س��اعت رخداد تصادفات در نوروز امسال در بازه زمانی 
16 ت��ا 20 ب��وده و باالترین میزان تخلف��ات رانندگی 
ثبت ش��ده در اس��تان های زنجان و خراسان جنوبی 
بوده است. درعین حال نیز استان های کهگیلویه و بویر 
احمد، چهارمحال و بختیاری و اردبیل کم حادثه ترین 
استان های کشور در سفرهای نوروزی بوده اند.« رئیس 
پلیس راهور ناجا در پای��ان از همراهی مردم با پلیس و 
همکاری س��ازمان ها و دس��تگاه ها ازجمله راهداری، 
هالل احم��ر، اورژانس، امداد خودروها، آتش نش��انی، 
ستاد تسهیالت خدمات سفر، سازمان میراث فرهنگی، 
وزارت کش��ور، آموزش و پرورش، همی��اران پلیس و 
راهوران محله و تالش و حضور میدانی همکاران پلیس 
راه و راهور و همکاری خانواده های آنها برای دستیابی به 

این موفقیت تقدیر و تشکر کرد.
مهم ترین تصادفات نوروزی

در آخری��ن روز از  س��ال 1393 و درحالی که هنوز 

مس��افرت های مردم به طور جدی آغاز نش��ده بود، 
٤ تصادف خونی��ن تنها در آزادراه ک��رج – قزوین به 
وقوع پیوست که حاصل آن ٤9 مجروح بود. نخستین 
حادثه، مربوط ب��ه واژگونی یک مینی بوس در اتوبان 
کرج � قزوین بود ک��ه بر اثر آن 16 مس��افر مصدوم 
شدند. این حادثه حدود ساعت 9 صبح روز 29 اسفند 
 سال گذشته به وقوع پیوس��ت که با حضور به موقع 
نیروهای امداد و نجات 1٤ نفر از مصدومان برای طی 
کردن مراحل درمانی به بیمارستان های البرز منتقل 
ش��ده و دو نفر دیگر نیز به صورت س��رپایی معالجه 

شدند.
حادثه بعدی مربوط به تص��ادف دو اتوبوس در این 
آزادراه بود که حدود س��اعت 11 و ٤5 دقیقه گزارش 
آن به ماموران امداد و نجات اعالم شد. بر اثر این حادثه 
نیز 21 نفر مصدوم شدند. چند دقیقه بعد در نزدیکی 
این تصادف ی��ک اتوبوس دیگر از مس��یر منحرف و 
نیمه واژگون شد که در این حادثه نیز 6 نفر مصدوم 
و به مراکز درمانی منتقل شدند. چهارمین حادثه نیز 
مربوط به واژگونی یک خودروی پراید بود که عصر روز 
29 اسفند و در همین آزادراه کرج – قزوین اتفاق افتاد 

و منجر به مصدومیت 6 مسافر دیگر شد.
اشتباه مرگبار پسر 28ساله 

همچنین برخورد یک زانتیا با سه خودرو به صورت 
زنجیره ای در محور »بیجار – زنجان« س��ه کشته و 
هفت مجروح برجاي گذاش��ت. این حادثه در محور 
»بیجار – زنجان« به وقوع پیوست و بالفاصله ماموران 

امدادی و پلیس راه به محل اعزام شدند. در این حادثه 
یک سواری زانتیا به رانندگی »بهزاد« 28ساله به علت 
انحراف به چپ به صورت زنجیره ای با س��ه خودرو از 
نوع پراید، پیکان و وانت پیکان برخورد کرده بود. علت 
این حادثه از نظر کارشناسان انحراف به چپ سواری 

زانتیا اعالم شده است.
14 کشته در تصادفات روز سيزده به در

روز س��یزدهم فروردین  ماه 9٤ جاده هاي کش��ور 
ش��اهد تصافات مرگباري بود که آمار کشته شدگان 
در ایام نوروز را افزایش داد. هنوز آمار کش��ته های روز 
سیزده فروردین در جاده های کشور رسما اعالم نشده 
است. مرگ 1٤ مسافر نوروزی در روز طبیعت را پایگاه 
اطالع رسانی سازمان پیش��گیری و مدیریت بحران 
شهر تهران اعالم کرده است. انحراف خودروی پیکان 
در محور زنجان - قزوین و برخورد با یک تریلی یکي 
از این س��وانح در این روز است. این حادثه دو کشته و 
سه زخمی بر جای گذاشت. ساعت 1٤ بعدازظهر روز 
س��یزدهم یک پیکان با یک تریلی در محور ترانزیت 
زنجان � قزوین »سه راهی طارم« برخورد کرد. در این 
حادثه خودرو س��واری پیکان با انحراف خود از الین 
جنوبی جاده به الین شمالی کشیده شده و در الین 
مخالف با یک تریلی برخورد کرده است. بالفاصله پس 
از اعالم این حادث��ه عوامل راهداری و ماموران پلیس 
راه به محل حادثه اعزام شدند و در این حادثه دو نفر 
جان باختند و 3 نفر مجروح که به بیمارس��تان اعزام 

شدند.

آژیر

شناسایی عوامل شهادت 3 مامور 
پلیس در خوزستان

شناسایی عوامل حادثه تیراندازی به ایستگاه 
نوروزی پلی��س در حمیدیه خورس��تان که به 
ش��هادت 3 مامور نیروی انتظامی منجر شد، در 

دست تیم های خبره کارآگاهان قرار دارد.
در نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه، افراد 
ناشناسی به یکی از چادرهای نوروزی در استان 
خوزستان حمله کردند و 3 مامور نیروی انتظامی 

را به شهادت رساندند.
در ای��ام نوروز ایس��تگاه های موق��ت نوروزی 
پلیس در پارک ها و اماکنی که مهمانان نوروزی 
و راهی��ان نور حض��ور می یابند، برپا می ش��وند. 
ایستگاهی که بامداد سیزدهم مورد حمله افراد 
ناش��ناس قرار گرفت نیز با ه��دف حفظ امنیت 
مهمان��ان ن��وروزی و کاروان های راهی��ان نور و 
خدمات رسانی ویژه به این عزیزان، به صورت یک 
چادر خیمه ای در »پارک گمبوعه« شهرس��تان 

حمیدیه برپا بود.
س��اعت 3 بامداد 13 فروردین این ایس��تگاه 
موق��ت پلیس م��ورد تیراندازی افراد ناش��ناس 
قرار گرفت. در زمان وق��وع حادثه، 5 مامور ناجا 
در چ��ادر حضور داش��تند ک��ه در جری��ان این 
تیراندازی، 3 تن از همکاران تالش��گر، دلسوز و 
خدمتگزار ما به درجه شهادت نایل آمدند و 2 تن 

دیگر نیز مجروح شدند.
س��رهنگ س��یدرحمان موس��وی، مع��اون 
اجتماعی نی��روی انتظامی خوزس��تان با اعالم 
این خبر در تش��ریح بیش��تر ای��ن حادثه گفت: 
مجروح��ان این حادث��ه اکنون در بیمارس��تان 
تحت مداوا هس��تند و تا این لحظه حال عمومی 
آنان خوب و مناس��ب گزارش ش��ده است. وی 
اظهار ک��رد: 5 نیروی حاضر در چ��ادر پلیس، از 
ماموران تحت نظارت ناجای خوزس��تان بودند. 
معاون اجتماعی نی��روی انتظامی خوزس��تان 
همچنین درباره شناسایی عوامل حادثه تصریح 
کرد: تیم های بس��یار خبره و ویژه از کارآگاهان 
وارد و آگاه تشکیل ش��ده و این تیم ها به صورت 
ش��بانه روزی در تالش خواهند ب��ود که عوامل 
این حادثه تلخ را شناس��ایی و دستگیر کنند و با 
معرفی به مردم و عشایر شهیدپرور حمیدیه، به 
مقامات قضایی تحویل داده شوند. وی همچنین 
گف��ت که فع��ال تع��داد مهاجمان به ایس��تگاه 
نوروزی پلیس در حمیدیه مشخص نیست ولی 
آنها قطعا کمتر از 2 نفر نبوده اند. پیش تر سردار 
س��عید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی 
انتظامی هم تأکید کرده بود، پیگیری ها در این 
خصوص با جدیت و به ش��کل وی��ژه ادامه دارد. 
به گزارش ایسنا، س��اعت 10 صبح امروز شنبه 
)15فروردین(، پیکر شهدای این حادثه با حضور 
خانواده آنها، مردم و عشایر حمیدیه و مسئوالن 

محلی و استانی در حمیدیه تشییع می شود.

مکث

شهادت ۵ مرزبان کرمانشاه بر اثر 
انفجار مین

5 نفر از نیروه��ای هنگ مرزبانی کرمانش��اه 
که ب��ر اثر انفجار مین ب��ه  جای مان��ده از دوران 
دفاع مقدس به ش��هادت رسیده بودند، با حضور 
فرمانده مرزباني ناجا در ش��هر کرمانشاه تشییع 
ش��دند. این حادثه صبح یازده��م فروردین ماه 
در حوزه نفت ش��هر بخش س��ومار شهرس��تان 
قصرش��یرین روی داد. ٤ نی��روی کادری و یک 
سرباز در حال گشت خودرویی با مین ضد تانک 

برخورد کردند و همگی به شهادت رسیدند. 
این مین از مین های به جای مان��ده از دوران 
دفاع مقدس بود که با وجود پاکس��ازی احتمال 
می رود به علت بارندگی و جاری ش��دن س��یل 

جابه جا شده باشد.
پیکر مطهر ش��هیدان اس��تواریکم »س��امان 
کرمي«، استواریکم »مهدي خانان«، استواردوم 
»عباس کنعاني«، استواردوم »سیدضیاءالدین 
محمدي« و وظیف��ه »علي مرادي« ک��ه در اثر 
برخورد با مین در هنگ مرزي س��ومار به درجه 
رفیع شهادت نایل آمده بودند، در شهر کرمانشاه 
تشییع و پیکر شهید استواردوم »عباس کنعاني« 
به منظور خاکس��پاري به زادگاهش )اصفهان( 

انتقال داده شد.
در این مراس��م ک��ه با حضور گس��ترده مردم 
ق��دردان و ش��هیدپرور و مقامات و مس��ئوالن 
سیاسي و نظامي اس��تان برگزار شد، پیکر پاک 
این شهیدان واالمقام بر دستان حاضران تشییع 
و با آرمان هاي مقدس ش��هداي ایران اس��المي 

تجدید میثاق شد.
سردار »رضایي« فرمانده مرزباني ناجا در این 
مراسم در س��خناني این حادثه بزرگ را به مقام 
معظم رهبري )مدظله العالي( و امت شهیدپرور 
و همه مرزبانان تبریک و تسلیت گفت و مرزبانان 
را ادامه دهنده مسیر 8 سال دفاع مقدس دانست.

وي گفت: این نظام با روحیه عاشورایي ایجاد 
ش��ده و این نوع هدیه ها مشابه هدیه هاي دوران 
دفاع مقدس اس��ت که تقدیم نظ��ام مي کنیم. 
فرمانده مرزبان��ي ناجا حضورش را در مراس��م 
تش��ییع پیکر مطه��ر 5 ش��هید دالور و مرزبان 
غیور در اس��تان ش��هیدپرور و مقاوم کرمانشاه 
ی��ادآور دوران دفاع مقدس دانس��ت و گفت: در 
دوران 8 س��ال جنگ تحمیلي مسیري که مردم 
ما تحمل کردند و عزت و سربلندي را براي کشور 

به ارمغان آوردند، کماکان ادامه دارد.

گزارش »شهروند« از تصادف هاي جاده اي در آغاز  سال 94 

تصادف هاي نوروزي 12درصد 
کاهش یافت

ش�هروند| 18 روز متوال��ی عملی��ات و خدمات 
امدادگران هالل احمر کافی بود تا ٤ هزار و ٤00 مسافر 
نوروزی از حوادث جاده ای، برف و کوالک، گرفتار شدن 
در کوه و جاده ها نجات پیدا کنند. وقتی اعضای سازمان 
جمعیت هالل احمر برای امدادرسانی به حادثه دیدگان 
احتمالی حوادث  سال 9٤ به صورت آماده باش درآمدند 
هیچ کس تصور نمی کرد در تعطیالت نوروزی 5 هزار 
و ٤00 عملیات و خدمات سرخپوش��ان هالل احمر، 
نجات بخش مسافران، شهروندان شهرها و روستا های 

کشور باشد. 
پوشش امدادی س��ازمان هالل احمر در تعطیالت 
عید امسال نسبت به  سال گذش��ته 13 درصد افزایش 
داش��ت این درحالی اس��ت که یک هزار و 300 پایگاه 
امدادرساني ثابت و سیار هالل احمر در سراسر کشور 
ایجاد شده بود. 25 اس��فندماه  سال 93 نخستین روز 
آغاز طرح امدادرسانی به مسافران نوروزی و آماده باش 
نیروهای هالل احم��ر در پایگاه های ثاب��ت و جاده ای 
سراس��ر کش��ور بود. عملیات های کوچ��ک و بزرگ 
زیادی برای نج��ات گرفتارش��دگان و حادثه دیدگان 
در سراس��ر کشور انجام ش��د که در همه این عملیات 
امدادگران هالل احمر، نجاتگر جان گرفتارشدگان در 
حوادث بودند. عملیات هایی سخت و نفسگیر که از ٤ 
روز پایانی  سال در دس��تورکار امدادگران هالل احمر 
قرار گرفته بود تا س��اعت 9 صبح روز 1٤ فروردین ماه 
 سال 9٤ به 5 هزار و ٤00 عملیات و خدمات رسید که 
از این آمار 3 هزار مورد عملیات و 2 ه��زار و ٤00 مورد 
خدمات انجام ش��د. نجات از برف و کوالک، رهاسازی 
خودروها، اس��کان اضطراری مس��افران گرفتار شده، 
نجات کوهنوردان از ارتفاعات، امدادرسانی به تصادفات 
جاده ای از عملیات های نفسگیر نجاتگران هالل احمر 

در این ایام بود.
سیدمصطفی مرتضوی، س��خنگوی سازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر با اعالم گزارش عملیات 
و خدمات امداد و نج��ات از آغاز اج��رای این طرح در 
تعطیالت نوروزی به »ش��هروند« گف��ت: » از ابتدای 
اجرای ط��رح امداد و نجات نوروزی در 25 اس��فندماه  
سال گذش��ته تا س��اعت 9 صبح روز 1٤ فروردین ماه 
امدادگران و نجاتگران هالل احمر با خدمت رسانی به 
مس��افران نوروزی موفق به نجات و خدمت رسانی به 
5 هزار و ٤00 نفر ش��دند. در این آمار به 100 هزار نفر 
از هموطنان در سراسر کش��ور امدادرسانی شده و به 
71 هزار نفر نیز در این طرح اس��کان داده ش��ده است. 
35ه��زار نفر از مس��افران نوروزی از خدم��ات درمان 
س��رپایی بهره مند ش��دند و 2 هزار و800 مصدوم هم 
توس��ط امدادگران و نجاتگ��ران جمعیت هالل احمر 
به مراک��ز درمانی انتق��ال داده ش��ده اند و همچنین 

٤75خودرو نیز رهاسازی شده است.«

4 روز آغازین  سال 94
نجات روزانه 177 مسافر نوروزی از مرگ تا چهارمین 
روز  سال جدید عملیات سختی را در تعطیالت نوروزی 
پیش روی امدادگران قرار داد. این ط��رح از تاریخ 25 
اسفند ماه در پایگاه های ثابت و سیار هالل احمر به اجرا 

در آمده بود و تا ٤ روز نخس��ت 
 سال یک هزار نفر آسیب دیده 
در حوادث مختل��ف به مراکز 
درمانی منتقل شدند. حسین 
درویش��ی، سرپرست معاونت 
عملیات سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر با اش��اره 
ب��ه این ک��ه از ابت��دای اجرای 
طرح امداد و نج��ات نوروزی و 
از 25 اسفند تا ساعت 9 صبح 
٤ فروردین، به 28 ه��زار نفر از 
مسافران نوروزی امدادرسانی 
شد و 17 هزار نفر نیز به صورت 

اضطراری اسکان داده شدند.
مهم ترین عمليات های جاده ای نجاتگران 

عملیات های سخت و نفسگیر امدادگران هالل احمر 
در جاده های کش��ور یک��ی از مهم تری��ن بخش های 
امدادرسانی این س��ازمان به حادثه دیدگان تصادفات 
بود. واژگونی اتوبوس در محور سرخه -آرادان موجب 
مصدومیت 21 سرنش��ین ش��د. با اعالم این خبر به 
پایگاه هالل احمر جاده ای بالفاصله تیمی از امدادگران 
به محل حادثه اعزام ش��دند. مرادی پ��ور، مدیر مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات س��ازمان ام��داد و نجات 
هالل احمر در رابطه با این خبر گف��ت: »با اعالم خبر 
واژگونی اتوبوس12 امدادگ��ر در قالب 5 تیم امدادی 
به محل حادثه اعزام ش��دند. امدادگران با رهاسازی و 
نجات 5 مصدوم که میان آهن پاره های اتوبوس گرفتار 

شده بودند عملیات نفسگیری را کلید زدند. 2 مصدوم 
به علت وخامت حال به بیمارس��تان امام خمینی)ره( 
گرمسار منتقل شدند.« واژگونی اتوبوس زائران ایرانی 
در کاظمین عراق 2٤ مجروح برجای گذاش��ت و 17 
زن و مرد را راهی بیمارس��تان ک��رد. رضایی، نماینده 
مرکز پزش��کي ح��ج و زیارت 
هالل احمر در عراق در رابطه با 
این خبر گفت: »ساعت 7 صبح 
اتوبوس حامل زائران ایرانی بعد 
از خ��روج از کاظمی��ن به علت 
لغزندگی زمین واژگ��ون و 2٤ 
نفر از زائ��ران مجروح ش��دند. 
17 نف��ر از این مجروح��ان در 
بیمارس��تان کاظمین و 6 نفر 
نیز در بیمارستان یرموک بغداد 
بستری ش��دند.« این اتوبوس 
حامل زائ��ران ایرانی از اس��تان 

خراسان جنوبی بود.
اهدای اعضای امدادگر هالل احمر 

با اهدای اعض��ای بدن یکی از اعض��ای فعال کانون 
دانش��جویی هالل احمر پ��س از مرگ مغ��زی به 1٤ 
بیمار زندگی دوباره بخش��یده ش��د. خانواده نسترن 
علیجان طرقی یک��ی از جوان ترین اعضای س��ازمان 
هالل احمر وقتی فرزندش��ان را در بستر مرگ مغزی 
دیدند به 1٤ خانواده امید زندگی عزیزانش��ان را هدیه 
کردند. غالمی، داماد این خانواده در رابطه با این حادثه 
به »شهروند« گفت: »٤ فروردین ماه بود که نسترن با 
سردرد شدید روبه رو شد. بالفاصله او را به بیمارستان 
حضرت رس��ول منتقل کردیم. پزشکان بعد از معاینه 
او اعالم کردند که یکی از رگ های س��رش خونریزی 
کرده و به همین خاطر باید تح��ت عمل جراحی قرار 
می گرفت، اما  آی سی یو بیمارستان تخت خالی نداشت 

و ما مجبور به انتقال او به یک بیمارس��تان خصوصی 
شدیم. در این زمان نسترن به کما رفت و چون سطح 
هوشیاری اش پایین بود قابلیت عمل جراحی را نداشت 
و بعد از چند س��اعت دچار مرگ مغزی شد. پزشکان 
اعالم کردند که تا 12 س��اعت فرصت داریم تا اعضای 
بدن او را اهدا کنیم، اما 10 دقیقه بیشتر طول نکشید 
که پدر، مادر و خواهرش تصمیم گرفتند اعضای بدن او 
را به بیماران نیازمند اهدا کنند. هدف نسترن هم برای 
عضو شدن در سازمان هالل احمر نجات جان انسان ها 
بود و با این اهدا او حتی پ��س از مرگش هم به هدف و 
خواسته اش رس��ید. یک تیم پزش��کی از بیمارستان 
نمازی ش��یراز این پیوند عضو را انجام دادند و اعضای 
بدن نسترن به 1٤ بیمار نیازمند اهدا شد. حتی بافت 
پوس��ت بدن او به 2 قربانی اسیدپاشی پیوند زده شد.  
حسنی، دبیر کانون دانشجویی پرند در رابطه با این عضو 
جوان سازمان هالل احمر به »شهروند« گفت: »نسترن 
علیجان طرق��ی از 8 م��اه پیش به عضویت س��ازمان 
هالل احمر درآمده بود. او در این مدت در اولین همایش 
دبیران کانون های دانشجویی هالل احمر استان شرکت 
کرده بود و همچنین در نمایشگاه اثرات بالیای طبیعی 
حضور داشت. این عضو جوان که دوره های کمک های 
اولیه را طی کرده بود در مراسم و همایش های مختلف 
فرم های اهدای عضو را به متقاضیان معرفی می کرد.« 
به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی 
جمعیت هالل احمر، دکتر سیدامیرمحسن ضیائی، 
رئیس جمعی��ت در پیامی درگذش��ت عض��و فعال 
کانون دانشجویی هالل احمر که به دلیل مرگ مغزی 
جان س��پرد را به خانواده بزرگ جمعیت هالل احمر و 
بازماندگان این عضو جوان سازمان هالل احمر تسلیت 

گفت.
عمليات امدادگران در 4 روز پایانی تعطيالت 

نوروزی 
صبح روز پنجش��نبه با ریزش کوه در جاده فش��م 
عملیات نفس��گیری پیش روی امدادگران هالل احمر 
قرار گرفت. امدادگران جمعیت هالل احمر شمیرانات 
به همراه عوامل راهداری از دقایق ابتدایی وقوع حادثه 
در محل حضور پیدا کردند و مش��غول جست وجو و 
بازگشایی مسیر شدند و خوش��بختانه در این حادثه 
تلفات جانی گزارش نش��ده است. مهم ترین عملیات 
کوهستان در سیزدهم فروردین ماه سقوط کوهنورد 
35 س��اله به نام مس��لم از ارتفاعات بیستون، منطقه 
چاالبه، کوه پراو از طریق تماس با ندای امداد اطالع داده 
ش��د. با اعالم این خبر به پایگاه های هالل احمر 2 تیم 
عملیات امداد کوهستان به محل حادثه اعزام شدند. 
تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هالل احمر پس 
از ٤ س��اعت عملیات، مصدوم نجات داده شده را برای 

انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.«

کارنامه 18 روزه عمليات امدادگران هالل احمر در کشور

4 هزار و 400 مسافر نوروزی از مرگ نجات یافتند
 در آغاز  سال 94 اعضای بدن عضو جوان کانون هالل احمر دانشگاه پرند، به 12 بيمار و 2 قربانی اسيدپاشی اهدا شد

قی
طر

ن 
جا

علی
ن 

تر
س

س: ن
عک

  

یم
سن

:  ت
س

عک
  


