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جوان ارومیه ای قربانی حوادث 
چهارشنبه سوری شد

ایرنا| یک جوان 27س��اله در شهرس��تان 
ارومی��ه به دلی��ل انفج��ار م��واد محترقه 

دست ساز چشمانش را از دست داد.
س��اعت 10:15 روزر دوش��نبه با کس��ب 
خب��ری مبنی بر انفج��ار م��واد محترقه در 
بدن یک ش��خص در خیابان تربیت ارومیه، 
گروه های آتش نش��انی به محل حادثه اعزام 

شدند.
این ج��وان که م��واد محترق��ه را در زیر 
لباس��ش جاس��ازی کرده بود، در زمان باال 
بردن کرکره مغ��ازه و در اث��ر گرمای بدن و 

ایجاد جرقه منفجر شد.
به گزارش ایرنا، از 22 تا 27 اسفند ماه سال 
گذش��ته 298 نفر در آذربایجان غربی بر اثر 
اس��تفاده از مواد محترقه دچار حادثه شدند 
که حدود 60 درصد از این افراد در رده سنی 

جوان و نوجوان قرار داشتند.
ش��هر ارومیه نزدی��ک به 750 ه��زار نفر 
جمعیت دارد و در سطح 10 هزار هکتاری آن 

10 ایستگاه آتش نشانی فعال است.

نشت گاز علت انفجار در بازار تهران
نشت گاز در بازار تهران موجب مصدومیت 
شدید مردی 60 س��اله شد. ساعت 22 و ۳2 
دقیقه شامگاه یکش��نبه حادثه آوار در بازار 
هفت تن بازار مسگر های بازار بزرگ تهران به 
نیرو های سازمان آتش نشانی اطالع داده شد. 
بالفاصله به منظور امدادرسانی، نیرو های 2 
ایستگاه سازمان آتش نشانی در محل حادثه 

حضور پیدا کردند. 
محل حادثه یک کارگاه تولیدی به وسعت 
100متر بود ک��ه در زیرزمین این کارگاه 20 
متری انفجار رخ داده بود. مردی 60ساله که 
در این زیرزمین مش��غول ب��ه کار بود، دچار 
س��وختگی و شکستگی ش��دید و زمانی که 
آتش نش��ان ها در محل حاضر شدند این فرد 
زیر آوار گرفتار ش��ده بود. سخنگوی سازمان 
آتش نشانی درخصوص علت این حادثه گفت: 
به علت نشت گاز از سیلندر و رسیدن شعله و 
جرقه این حادثه رخ داده بود، اما خوشبختانه 
ساختمان دچار حریق نشده بود و تنها در این 

مکان آوار رخ داد.

کشف یک تن مرفین در ورامین
س��ربازان گمنام امام زمان)عج( موفق به 
شناسایی یک باند قاچاق مواد مخدر و کشف 

یک تن مرفین در شهرستان ورامین شدند.
یک باند پنج نفره قاچاق مواد مخدر شامگاه 
یکشنبه قصد حمل محموله ای را از مرزهای 
شرق کش��ور به پایتخت داش��تند. سربازان 
گمنام ام��ام زمان)ع��ج( در اداره اطالعات 
ورامین بع��د از رصد و تحقیق��ات اطالعاتی 
موفق به شناسایی این باند قاچاق موادمخدر 
در شهرستان ورامین شدند. از این باند قاچاق 
موادمخدر بیش از یک تن مرفین کشف شد 
که پیش س��از تولید 6 تن موادمخدر است و 
برای البراتوارهای شهر تهران بارگیری شده 

بود.

کالهبرداری 3 میلیارد و 500 میلیون 
ریالی با پیش فروش خودرو

شهروند| عام��ل کالهبرداری ۳ میلیارد و 
500 میلیون ریالی از 6شهروند با پیش فروش 
خودرو در س��رخس دس��تگیر ش��د. در پی 
ش��کایت مردی میانس��ال در شهر سرخس 
مبنی بر کالهب��رداری با پیش فروش خودرو 
تیمی از پلیس آگاه��ی بالفاصله وارد عمل 
شد. در بررس��ی اظهارات مالباخته مشخص 
ش��د، فردی ش��یاد با ادعای این که سهامدار 
یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی است 
با ثبت ن��ام خودرو زیر قیمت ب��ازار و تحویل 
۳0روزه مبل��غ 740 میلی��ون ری��ال از وی 
کالهبرداری کرده و پس از گذش��ت مهلت 

مقرر پاسخگو نیست.
همزمان با رس��یدگی به پرونده 5 شکایت 
مش��ابه دیگر نیز اضافه ش��د که کارآگاهان 
پلیس آگاهی مته��م را ب��ا هماهنگی مقام 
قضائی دس��تگیر کردن��د. در بازجویی های 
اولیه متهم به 6 فقره کالهب��رداری به مبلغ 
۳ میلیارد و 500 میلیون ری��ال اعتراف کرد 
که با هماهنگ��ی مقام قضائ��ی تحقیقات از 
او ب��ا هم��کاری کارآگاهان پلی��س آگاهی 
برای دستگیری همدس��تش و دیگر جرایم 
احتمالی ادام��ه دارد.طم��ع مالباختگان و 
دروغگویی کالهبرداران 2عامل اصلی وقوع 
چنین جرایمی اس��ت و عدم اعتماد کامل و 
انجام تحقیقات الزم و مشورت با متخصصان 
راهکار پیشگیری آن است لذا توصیه می شود 
در خری��د خ��ودرو و امالک که ب��ا توجه به 
حجم باالی وجوه مبادله ش��ده مورد هدف 
کالهبرداران با شگردهای پیچیده است کلیه 
خریداران حتماً نس��بت به انجام تحقیقات 
الزم و مش��اوره ب��ا متخصصان ام��ر و اخذ 
اس��تعالمات الزم از مراجع ذیصالح اقدام و 
قبل از واریز هر وجهی نسبت به بررسی دقیق 
کلیه بندهای مندرج در قرارداد دقت الزم را 
داشته و پس از اطمینان کامل معامله را انجام 

دهند.

ذره بين

پلیس به خطرآفرینان آخرین سه شنبه  سال هشدار داد 

مجازاتسنگینترقهبازها

آژير

کالهبرداری 4میلیاردی به بهانه 
برنده شدن در مسابقه رادیو جوان

شهروند| متهمانی که به بهانه برنده شدن در 
برنامه رادیو جوان از یک شهروند شیرازی سرقت 
کرده بودند، با پول های سرقتی گوسفند خریدند. 
افراد سودجو برای دستیابی به اهداف شوم خود با 
ترفند هایی با ارسال پیامک و تماس تلفنی با این 
عنوان که »شما برنده خوشبخت جشنواره رادیو 

جوان شده اید« اقدام به کالهبرداری می کنند.
در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این که 
شخص یا اشخاصی با ترفند تماس از رادیو جوان 
و اعالم برنده شدن در مسابقه به مبلغ 50 میلیون 
ریال ، اقدام ب��ه گرفتن رم��ز دوم کارت بانکش 
کرده و مبلغ 4 میلیارد ریال از حسابش برداشت 
کرده اند، موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا 

قرار گرفت.
در پیگیری و تحقیقات اولی��ه ماموران و پس 
از بررسی مس��تندات ارایه ش��ده توسط شاکی 
مشخص شد مبلغ 4 میلیارد ریال به حساب بانکی 
فردی با هویت مشخص برای خرید دام به حساب 
دامداری واقع در کیانشهر واریز شده است. در ادامه 
تحقیقات و بازجویی ماموران از دامدار مشخص 
شد که اشخاصی برای خرید دام به وی مراجعه و 
پس از خرید، مبلغ کالهبرداری شده از شاکی را 
به حساب دامدار واریز کرده اند که درنهایت پس 
از پی جویی های تکمیلی پرونده، متهمان اصلی 
شناسایی شدند و مشخص شد که ساکن استان 

تهران هستند.
ماموران پلیس پس از اخذ نیابت قضائی در محل 
حاضر و در یک عملی��ات غافلگیرانه متهمان را  
دستگیر و پس از اعتراف به بزه انتسابی خود روانه 
زندان شدند. شرکت ها و موسسات دولتی و معتبر 
هیچگاه رمز و دیگر اطالعات حساب شما را آن هم 

به صورت تلفنی از شما درخواست نمی کنند.
کالهبرداران ممکن است از شما بخواهند که 
جهت دریافت جوایز به دستگاه خودپرداز مراجعه 
کنید و زبان دستگاه را به انگلیسی تغییر دهید؛ 
بدیهی اس��ت با ادامه ماجرا حساب شما تخلیه 

خواهد شد.

گروگانگیری در هتل بزرگ تهران
میزان|  اعض��ای اصل��ی بان��د آدم ربایی و 
گروگانگیری در هتل بزرگ تهران دستگیر شدند. 
روز پانزدهم اسفند ماموران پلیس تهران در جریان 
گروگانگیری در هتل بزرگ تهران و ربودن یکی از 
مسافران قرار گرفتند. با حضور ماموران و تحقیق از 
عوامل هتل مشخص شد که دو نفر با مراجعه به 
هتل با یکی از مسافران دیدار کرده و پس از آن مرد 

مسافر دیگر در هتل دیده نشده است. 
در ادامه ماموران متوجه شدند که دو مرد جوان، 
مس��افر هتل را به گروگان گرفت��ه و در تماس با 
خانواده اش درخواس��ت پول کردن��د. تیم های 
ویژه پلیس آگاهی ب��ا انجام تحقیقات تخصصی 
توانستند رد گروگانگیران را در استان قزوین زده و 

برای رهایی گروگان به آن جا مراجعه کنند.
سرانجام روز یکشنبه با شناسایی محل دقیق 
نگهداری گروگان، پلیس وارد عمل شد و مسافر را 
از چنگال گروگانگیران آزاد و یک نفر از اعضای باند 

را در همان محل دستگیر کرد.
با توجه ب��ه این که احتمال فرار همدس��ت یا 
همدستان مرد گروگانگیر وجود داشت، تحقیقات 
از متهم دستگیرش��ده آغاز ش��د. مرد جوان در 
بازجویی ها مدعی شد که به علت اختالف حساب 
گ��روگان را به همراه همدس��تش از داخل هتل 
تهران ربوده و به مخفیگاه شان در قزوین منتقل 
کرده  اس��ت. با اعترافات متهم بازداشت ش��ده، 
ساعتی بعد طراح اصلی گروگانگیری در میدان 
آزادی تهران شناسایی و دستگیر شد. تحقیقات 

از دو متهم ادامه دارد.

طرح رعد 8 پلیس تهران بزرگ

۳78 س��ارق و مالخر با اجرای طرح رعد 8 پلیس 
تهران بزرگ در مناطق مختلف ش��هر شناسایی و 
دستگیر شدند. این طرح با هماهنگی قوه قضائیه و 
طی 48 ساعت انجام ش��د و حاصل آن، دستگیری 
صدها سارق، کشف اموال مسروقه و ضبط موادمخدر 

و مواد محترقه بوده است.
مرحله  هش��تم  ط��رح رعد  با دس��تگیری ۳78 
س��ارق و مالخر، انهدام 60 باند س��رقت از منازل و 
اتومبیل، کش��ف و ضبط اموال مس��روقه از قبیل 
خودرو، موتورسیکلت،تجهیزات ماهواره ای و غیره، 
کش��ف 5600 قلم انواع کاالی قاچاق، دستگیری 
241خرده ف��روش م��واد مخدر، کش��ف و ضبط 
88کیلوگرم انواع مخدر، شناس��ایی و دستگیری 
دو باند جعل اسناد دولتی، کش��ف 7 قبضه سالح 
گرم و ۳1 قبضه سالح سرد طی 48ساعت گذشته 
در پایتخت اجرایی ش��ده بود.  درصد کشفیات در 
عملیات های اخی��ر، مواد محترقه بوده اس��ت. در 
این عملیات 249 مخفیگاه سارقان با حکم قضائی 
شناسایی و بازرسی شد. در این طرح 12۳ خودروی 
سرقتی، 8۳0دستگاه موتورسیکلت، 14۳ موبایل و 
141 ضبط صوت به همراه 7 قبضه سالح گرم کشف 
و ضبط شد. این درحالی است که 87 درصد کشفیات 

اخیر مواد محترقه بوده است.
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شهروند| آخرین سفر مجردی دختر تاجر 
معروف ترکیه، حادثه دردنــاک دیگری را در 
ایران رقم زد. این بار امدادگران هالل احمر، در 
روزهای پایانی سال، ماموریت سخت دیگری 
را آغاز کردند. آنها عــازم ارتفاعات هلن در 
چهارمحال وبختیاری شــدند تا این بار پیکر 
سوخته 11سرنشین جت شخصی تاجر معروف 
ترکیه را به پایین منتقل کنند. مینا باشــاران 
دختر 28ســاله ای بود که در آخرین روزهای 
مجردی اش، طبق یک سنت قدیمی، تصمیم 
گرفت با دوستانش به سفر برود. او به همراه 7نفر 
از دوستانش راهی شارجه شد و هنگام بازگشت 
در آســمان ایران دچار سرنوشت تلخی شد. 
این هواپیما که شارجه در امارات متحده عربی 
را به مقصد استانبول ترک کرده بود، در حوالی 
شهرکرد سقوط کرد. مینا و دوستانش به همراه 
دو مهماندار و یک خلبان زن، بر اثر ســقوط 
این جت شــخصی، در میان شعله های آتش 
سوختند. سرخپوشــان هالل احمر ایران نیز 
اقدامات خود را برای این عملیات آغاز کردند. 
تا جایی که بالفاصله پــس از این حادثه، دکتر 
پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر ایران اعالم 
کرد: »به همکارانم در هالل احمر ترکیه اطمینان 
می دهم به همان میزان که برای جست وجوی 
مفقودان حادثه ســقوط هواپیما در کشــور 
خودمان تالش کردیم برای هموطنان آنها هم 
تالش خواهیم کرد.« درنهایت هم امدادگران، 
پس از گذشت چند ســاعت از حادثه، اجساد 
قربانیان را به پزشکی قانونی منتقل کردند و 
ماموریتی دیگر را به پایان رساندند. این درحالی 
است که جعبه سیاه هواپیما نیز یافت شده و 
کارشناسان درحال بررســی علت وقوع این 

سانحه هستند. 
ساعت 18 و ۵۰ دقیقه بود که جت مسافربری 

خصوصی در زمان عبور از ایران از صفحه رادار 
محو شد. براساس شواهد به دست آمده  این 
جت در جنوب غــرب اصفهان در بین منطقه 
دورک و دره عشــق و بــر روی کوه های هلن 
سقوط کرد. منطقه هلن در شهرستان های اردل 
و لردگان و کیار از توابع چهارمحال وبختیاری 
در فاصله 11۰کیلومتری شهرکرد مرکز استان 
قرار دارد. بالفاصله پــس از وقوع این حادثه، 
امدادگران هالل احمر شــهرکرد راهی محل 
سقوط شــدند. پس از شناسایی دقیق محل 
ســقوط، آنها عملیات جست وجوی اجساد و 
انتقال آنها را آغاز کردند. چند ســاعت از این 
ماجرا گذشته بود که ماموریت تلخ امدادگران به 
پایان رسید و اجساد تمامی 11 سرنشین هواپیما 
را منتقل کردند. این درحالی است که تیمی از 
هالل احمر ترکیه وارد فرودگاه شهرکرد شده و 
با استفاده از یک فروند هواپیمای نظامی ارتش 
ترکیه پیگیر وضع قربانیان هواپیمای سقوط 

کرده است.
8 جسد قابل شناسایی هستند

حسین درخشان، مدیر مرکز هماهنگی و 
کنترل عملیات سازمان امداد و نجات هالل احمر 
درباره جزییات عملیات امدادرســانی در این 
حادثه گفت: »از صبح روز دوشــنبه نیرو های 
هالل احمر با بالگرد به محل سقوط هواپیمای 
ترکیه در ارتفاعات چهارمحال وبختیاری اعزام  
شدند و جست وجو های خود را آغاز کرده بودند. 
درنهایت نیز 11 پیکر جانباختگان حادثه کشف 

و به پایین ارتفاعات منتقل شد.«
مدیر مرکز هماهنگــی و کنترل عملیات 
ســازمان امداد و نجات هالل احمــر از قابل 
شناســایی بودن 8پیکر خبر داد و ادامه داد: 
»از میان 11پیکر کشف شده، 8جسد ازجمله 
پیکر »مینا باشاران« دختر میلیاردر ترکیه قابل 

شناسایی است و بقیه قابل شناسایی نیستند.«
وی با اشاره به کشف جعبه سیاه هواپیمای 
سقوط کرده ادامه داد: »جعبه سیاه هواپیما نیز 
کشف و به عوامل انتظامی حاضر در محل حادثه 

تحویل داده شد.«
انتقال اجساد به پزشکی قانونی

دکتر مهرداد علی بخشی، مدیرکل بحران 
سازمان پزشــکی قانونی نیز از انتقال اجساد 
قربانیان هواپیمای ســانحه دیده ترکیه ای به 
پزشــکی قانونی خبر داد و گفت: »با کشف 
آخرین جسد از 11جانباخته هواپیمای ترکیه ای 
همه این اجساد به پزشکی قانونی شهرستان 

شهر کرد منتقل خواهد شد.«
وی با بیــان این که همه مراحــل مربوط به 
تشخیص هویت و شناســایی این افراد برابر 
پروتکل های موجود انجام خواهد شد،  گفت: 
»معاینه اجساد، بررسی مشخصات، هم پیمایی 
و ســایر آزمایش های تخصصی بر روی این 

اجساد انجام خواهد شد.«
وی درباره اخذ نمونه ژنتیکی از خانواده این 
قربانیان گفت: »باتوجه به این که تعدادی از افراد 
خانواده های قربانیان این حادثه به فرودگاه شهر 
کرد رفته اند در صورت نیاز نمونه گیری از آنها 
انجام خواهد شد. اما درحال حاضر نمی توان به 
شکل قطعی اعالم کرد که آیا نیازی به اخذ نمونه 

ژنتیکی وجود دارد یا خیر.«
سفری بی بازگشت دختر معروف ترکیه

گفته می شود، »ملکه قّوت« خلبان زن این 
هواپیما در آخرین تماس خود با برج مراقبت، 
مدتی پس از پرواز »درخواست فرود« داده بود 
و درخواست وی در دستگاه های برج مراقبت 
ثبت شده اســت. اما پس از آن، ارتباط وی با 
برج مراقبت قطع شــده و احتمال می رود که 
پس از درخواست فرود و کاهش ارتفاع توسط 

خلبان، مشکل فنی و یا برخورد با پرنده اتفاق 
افتاده اســت. وی که از نخستین خلبانان زن 
خطوط هوایی ترکیه محســوب می شد، پس 
از اتمام خدمت رســمی، به استخدام شرکت 
خصوصی »باشاران یاتیریم هلدینگ« در آمده 
بود و خلبانی هواپیمای شخصی این شرکت 
را برعهده داشــت. این درحالی است که به 
گفته سخنگوی سازمان اورژانس، هواپیمای 
ترکیه ای به دلیل احتراق موتور دچار سقوط 

شده است. 
مینا باشــاران به همراه دوســتان نزدیک 
خود برای برگزاری میهمانــی آخرین دوران 
مجردی با جت شخصی خود به شارجه سفر 
کرده بود. مینا باشاران درحالی به همراه تمام 
دوستان خود و ۳ خدمه هواپیما در این حادثه 
جان خود را از دست داد که قرار بود پایان ماه 
جاری میالدی مراســم ازدواج خود را برگزار 
کند. پدر او، حســین باشاران، ۶۰ ساله، مالک 
شرکت هلدینگ معروف باشــاران است که 
در حوزه های مختلفــی ازجمله حمل و نقل، 
گردشگری، ساخت وساز، هوانوردی و بانکداری 
به فعالیت و سرمایه گذاری می پردازد. یکی از 
شرکت های حسین باشاران، سهامدار اصلی 
بانک BSC بحرین اســت. »برج های مینا« - 
مجتمع های مســکونی لوکسی که در بخش 
آسیایی استانبول ساخته شده اند - نیز متعلق 
به این سرمایه دار ترکیه ای است که او آنها را به 
نام دختر خود نامگذاری کرده است. هواپیمای 
حامل مینا باشــاران نیز متعلق به شــرکت 
هلدینگ باشاران بوده اســت. طبق گزارش 
رسانه های ترکیه ای، مینا باشاران تنها دختر 
حسین باشاران و احتماال مدیر بعدی شرکت 
هلدینگ باشاران بود. حسین باشاران دارای 

یک فرزند پسر نیز است.

با سقوط هواپیمای ترکیه ای در شهرکرد، امدادگران هالل احمر عملیات سخت دیگری را به پایان رساندند

سرنوشت تلخ »مینا« و دوستانش در ارتفاعات »هلن«
 خانواده جانباختگان این حادثه صبح دیروز وارد فرودگاه شهرکرد شدند

شهروند| همه ساله گزارش های تکان دهنده ای از نابینایی و ناشنوایی 
کودکان، سکته های قلبی در افراد مس��ن و سقط جنین در زنان باردار 
دریافت می شود که فقط به دلیل چند لحظه احساس شادی و هیجان 
از سوی برخی افراد اتفاق می افتد. از سوی دیگر، آمار نشان می دهد که 
بیشترین قربانیان آتش بازی های آخر سال، کودکان و نوجوانان هستند. 
مراسم چهارشنبه سوري در سال هاي اخیر به دلیل همراه شدن با برخي 
اعمال خطرآفرین، بي احتیاطي ها و نیز فاصله گرفت��ن از اصل آداب و 
سنن قدیمی، آسیب ها و صدمات جسماني به بار آورده که گاه غیرقابل 
جبران است یا هزینه هاي زیادي را به خانواده ها تحمیل مي کند، آنچنان 
که مطابق آمارهاي این سازمان، سال گذشته 16 نفر در پي حوادث ایام 

منتهی به چهارشنبه سوری جان خود را از دست دادند.
مجازات مرتکبان حوادث چهارشنبه آخر سال

به موجب ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اس��لحه و مهمات و دارندگان 
س��الح و مهمات غیرمجاز مصوب هشتم ش��هریورماه 1۳90، اقالم و 
مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، منفجره، اعم از نظامی و 
غیرنظامی، شیمیایی، رادیو اکتیو، میکروبی، گازهای بی هوش کننده، 
بی حس کننده و اشک آور و شوک دهنده ها )شوکرها( و تجهیزات نظامی 

و انتظامی است.
سرهنگ علی  هاشمی، معاون پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این 

رابطه به ایرنا گفت: هر فردی که مرتکب قاچاق اقالم یا مواد تحت کنترل 
شود یا به س��اخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به مجازات تعزیری 
محکوم می شود، به گونه ای که در مورد مواد محترقه و شوک دهنده ها 
)شوکرها( به حبس از 6  ماه تا دو  سال محکوم می شود و براساس ماده 12 
هر فردی به طور غیرمجاز اقالم یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری 
یا حمل و به توزیع یا فروش آنها اق��دام کند و هرگونه معامله دیگری با 
آنها انجام دهد، در م��ورد خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای 
جشن ها و مراسم استفاده می شود، مستوجب جزای نقدی از 500 هزار 
ریال تا 10 میلیون ریال است که البته مواد محترقه ای که به تشخیص 

وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
هاشمی گفت: بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسالمی هر فردی با 
هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل 
در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود، به حبس از سه ماه تا یک سال 
و 72 ضربه شالق محکوم خواهد شد. همچنین براساس ماده 675 قانون 
مجازات اس��المی )احراق و تخریب و اتالف اموال و حیوانات( هر فردی 
عمدا عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار و به طورکلی هر محل 
مسکونی یا محلی برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نو محصول زراعی 
یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا 

پنج سال محکوم می شود.

هاش��می اضافه کرد: همچنین براس��اس ماده 689 قانون مجازات 
اسالمی، هرگاه حریق و تخریب و س��ایر اقدامات انجام شده منتهی به 
قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انس��انی شود، مرتکب عالوه بر 
مجازات مذکور حس��ب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به 

تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد محترقه غیر مجاز 
معاون پیشگیری نیروی انتظامی با بیان این که اصول کلی این پلیس 
در مورد چهارشنبه آخر سال عدم  مخالفت با اصل اجرای مراسم، احترام 
به آیین های سنتی، حمایت از شادی و جشن های سالم با رعایت حقوق 
شهروندی مردم است، گفت: در عین حال پلیس برخورد و مقابله جدی 
با توزیع کنندگان و فروش��ندگان مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک، 
اعمال قانون درخصوص راکبان خودروها و موتورسیکلت های متخلف 
و توقیف آن تا پایان تعطیالت با هماهنگی مراجع قضائی در اس��تان ها 
و شهرستان ها را مدنظر دارد.هاش��می اضافه کرد: همچنین برخورد 
با بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی، هنجارشکنان و نقض کنندگان 
امنیت اجتماعی، نگهداری و بازداشت نقض کنندگان حقوق شهروندی، 
اعمال رویکرد امنیت محله محور و تأکید بر مشارکت مردم و نهادها برای 
پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و رفتارهای پرخطر از دیگر برنامه های 

پلیس در این ایام است.
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