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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

بی  ل غر  شمال و شــما
برفی کمای  در 

حامد سجادی معاون 
عملیات سازمان امداد و 

: در سه  نجات هالل احمر
روز گذشته در ۱۴۵ محور 
کوهستانی سطح کشور 

درگیر عملیات بودیم و به 
بیش از ۲۰ هزار و ۷۱۶ نفر 
امدادرسانی انجام شد. 

۵۴۴۰ نفر هم در ۲۱ استان 
کشور اسکان اضطراری داده 

شدند. عملیات رهاسازی 
۸۰۹ خودرو انجام شده  و 

بیش از ۱۳۷۰ نفر نیروی 
عملیاتی درگیر عملیات 

نجات و رهاسازی خودروها 
و افراد بودند

پیداشدن جسد فرزند دادستان 
بوشهر در خانه اش

علی  بیست ویک ساله  فرزند  جسد 
، دادستان دادسرای عمومی و انقالب  حسن پور
بوشهر شامگاه روز سه شنبه ۲۲ بهمن در یکی از 
اتاق های خانه اش در شهر بوشهر پیدا شد. این 
درحالی بود که  یک  اسلحه شکاری در کنار جسد 

این پسر  قرار داشت.
قانونی  روال  برابر  سرعت  به  موضوع  این 
توسط مقام قضائی و پلیس آگاهی تحت بررسی 
این  مرگ  علت  و  بررسی  نتیجه  که  گرفت  قرار 

جوان اعالم خواهد شد. 

مادر مجنون پس از قتل فرزندانش 
خودکشی کرد

یک زن جوان بر اثر جنون آنی، دو فرزند هشت 
و دوازده ساله اش را کشت و به زندگی خود نیز 

پایان داد.
بعد از اعالم وقوع یک خودکشی در خیابان 
، مأموران به صحنه حادثه اعزام  شمس، در شیراز
شده و در گزارش اولیه مرگ دو کودک هشت و 

دوازده ساله و یک زن را اعالم کردند.
دستگاه  هماهنگی  با  کشف شده  اجساد 
قضائی به پزشکی قانونی تحویل داده شد. در 
تحقیقات فنی و تخصصی پلیس مشخص شد 
که مادر خانواده به علت مشکالت مالی، روحی 
و روانی و جنون آنی، پس از کشتن دختر و پسر 
را  خود  شیء،  یک  با  دوازده ساله اش  و  هشت 

خفه کرده و به زندگی اش پایان داده است.
معاون فرماندهی انتظامی فارس با اعالم این 
خبر گفت: »بسیاری از خانواده هایی که قتل یا 
خ داده است، گرفتار اختالفات  خودکشی در آنها ر
معضالت  و  مسائل  خانوادگی،  و  اقتصادی 
اجتماعی مانند اعتیاد و... بوده اند که می طلبد 
مراکز  به  مراجعه  با  امور  این  از  پیشگیری  برای 
را  خود  مشکالت  کارشناسان،  و  مشاوره 
ناگوار  و  تلخ  حوادث  شاهد  تا  کنند  حل وفصل 

نباشیم.« 

 کشته شدن عامل شهادت 
مأمور پلیس

شرور مسلح که  سه سال قبل، یکی از مأموران 
پلیس راه جاسک را به شهادت رسانده بود، در 
نیروی  مأموران  با  مسلحانه  درگیری  یک  جریان 

انتظامی کشته شد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح 
انتظامی  »مأموران  گفت:  خبر  این  جزئیات 
شهرستان جاسک در تحقیقات گسترده از حضور 
فرد شروری که سوابق متعددی ازجمله قتل یک 
مأمور پلیس را داشت، در روستای برگی از توابع 
شهرستان جاسک مطلع شدند و پیگیری موضوع 
کار خود قرار دادند.  را به صورت ویژه در دستور 
مأموران با اقدام فنی و شگردهای پیچیده پلیسی 
مخفیگاه این شرور مسلح را در یک منطقه سخت 
گذر کوهستانی که بدون هرگونه راه دسترسی به 
بود،  وخودرویی  بی سیمی  مخابراتی،  ارتباط 
کارآزموده،  گروه  چند  تشکیل  با  و  شناسایی 
مخفیگاه این شرور سابقه دار را محاصره کردند. 
فرد شرور با مشاهده مأموران اقدام به تیراندازی 
کرد که در عملیاتی مسلحانه سرانجام طی این 
درگیری کشته شد. در بازرسی مخفیگاه او، یک 
قبضه سالح جنگی کالشنیکف به همراه سه تیغه 
پوکه   ۱۵ و  جنگی  فشنگ  تیر   ۵۲ و  خشاب 
اظهار  جعفری  سردار  شد.  کشف  کالشنیکف 
داشت که متهم سوابق متعددی نظیر ایجاد رعب 
چهاربار  و  قتل  دو  شهروندان،  بین  وحشت  و 
و  جاسک  شهرستان  سطح  در  قتل  به  تهدید 
کارکنان  سالح  خلع  اخاذی،  زورگیری،  بشاگرد، 
محیط زیست، به شهادت رساندن شهیدعباس 
معصومی از مأموران پلیس راه جاسک و دومرحله 
درگیری با مأموران پلیس آگاهی و امنیت عمومی 
جاسک دارد. شهید استوار دوم عباس معصومی 
گرجی روز پنجشنبه پنجم اسفند  سال۹۵، درحالی 
سرعت  کنترل  مشغول  همکارانش  همراه   که 
از سوی  خودروهای عبوری بودند، در تیراندازی 
راکب یک دستگاه موتورسیکلت در مسیر پلیس 

راه میناب- جاسک شهید شد.

دستگیری ۶ سارق و کالهبردار در تبریز
برداشت های  نفره  چهار  باند  یک  اعضای    
غیرمجاز از حساب های بانکی به صورت اسکیمر در 

تبریز شناسایی و دستگیر شدند .
باند چهارنفره متشکل از دو زن و دو مرد در یکی از 
فروشگاه های تبریز فعالیت می کردند که سوابق 
متعدد سرقت و تجاوز  در  پرونده خود دارند. این 
افراد یک دستگاه اسکیمر )کپی رایت کارت های 
بانکی( کنار دستگاه پوز در فروشگاه مستقر کرده 
کارت  حساب  مشخصات  و  که  اطالعات  بودند 
بانک ها را برداشت می کرد و به رمز و مشخصات 
دستگاه دست می یافتند  . این باند ۲۸۰ مورد کپی 
 اطالعات انجام داده و از این تعداد از ۶۲ مورد حدود 
۵۰۰ میلیون تومان برداشت کرده بودند .شهروندان 
هنگام خرید از فروشگاه های مختلف رمز کارت های 
بانکی خود را به هیچ عنوان در اختیار فروشندگان و 
افراد غیر  قرار ندهند و کارت ها را خودشان به پوز 

بانکی بکشند .  

 زخمی شدن یک محیط بان در درگیری 
با شکارچی متخلف  

شهرستان  محیط بانان  از  رحمانی،  کریم 
تالش روز دوشنبه در جریان گشت و کنترل در 
شهرستان،  متوجه  این  زیستگاه های  و  مناطق 
که در جریان  حضور یک شکارچی غیرمجاز شد 
با  شلیک  به  اقدام  متخلف  شکارچی  رودررویی، 
اسلحه ساچمه زنی  به سمت محیط بان حفاظت 

محیط زیست تالش کرد.
شکارچی متخلف پس از زخمی کردن محیط بان 
از ناحیه دست راست از منطقه متواری شد. با توجه 
به اینکه اسلحه شکارچی  متخلف در محل درگیری 
حفاظت  یگان  ماموران  است،  مانده  جا 
در  انتظامی  نیروی  همکاری  با  محیط زیست 
شکارچی  این  سالح،  روی  شماره  از  تا  تالش اند 
متخلف را دستگیر کنند .با آغاز بارش برف سنگین 
در اغلب مناطق استان گیالن و لزوم کنترل بیشتر، 
نیرو های یگان حفاظت محیط زیست استان به 

حالت  آماده باش کامل در آمده اند . 

قتل کارمند اداره راهداری پشت میز کار  
ماموران انتظامی کرمان در کمتر از ۱۶ دقیقه 
موفق به دستگیری عامل قتل یکی از کارمندان اداره 

راهداری این استان شدند .
بهمن  بیست ویکم  دوشنبه  ظهر  از  پیش 
به  استان  مرکز  راهداری  اداره  در  قتل  یک  ماه 
پلیس گزارش شد که بالفاصله نزدیک ترین  تیم 
به  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  امداد  یگان 
محل اعزام شد.با حضور ماموران در این اداره 
و با همکاری مردم و عوامل حراست، فردی که 
پس از مشاجره با یکی از کارمندان اداره راهداری 
 با ضربات چاقو  او را به قتل رسانده بود و قصد فرار 

داشت، دستگیر شد .
ماموران انتظامی در کمتر از ۱۶دقیقه در محل 
حاضر و موفق شدند از فرار متهم جلوگیری کنند. 
متهم تحت عنوان ارباب رجوع پس از مشاجره با 
قتل  به  چاقو  ضربات  با  را  او  کارمندان  از  یکی 
رسانده بود و هم اکنون این فرد تحت  بازجویی 

قرار دارد.

گاز زغال جان ۲ کوهنورد را گرفت
دو کوهنورد در اثر گازگرفتگی زغال در کوه های 
مرکز  اعالم  پی  در  باختند.  جان  البرز  استان 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت دونفر در 
کوه های عظیمیه  زغال در  گاز  اثر استنشاق 
ج، بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار  کر

کالنتری ۱۴ رسالت قرار گرفت.
بررسی  و  حادثه  محل  به  اعزام  با  مأموران 
موضوع متوجه شدند سه نفر از کوهنوردان به 
ج رفته بودند که در کوالک  کوه های عظیمیه کر
در  استقرار  و  چادر  زدن  به  ناچار  و  شده  گرفتار 

کوهستان می شوند.
کوهنوردان برای گرم نگه داشتن چادر خود 
دلیل  به  که  بودند  کرده  روشن  زغال  مقداری 
استنشاق گاز زغال، دونفر از آنها فوت و یک نفر 
 ، با حضور عوامل هالل احمر مسموم می شود. 

فرد مصدوم به مراکزدرمانی منتقل شد. 

مکثذره بین

]شهروند[ سرما و کوالک در استان های مختلف کشور همچنان قربانی 
می گیرد؛ هفت نفر در استان گیالن و  یک نفر هم در خلخال جان خود را از دست 
داده اند. در ۴۸ ساعت گذشته برف شهروندان زیادی را غافلگیر کرد تا جایی که 
یک خانه در گیالن زیر برف  مدفون شد و امدادگران را به صحنه حادثه کشاند، راه 
ارتباطی با مصدومان و مدفون شدگان در زیر بهمن بسیار سخت و طاقت فرسا 
بود و امدادگران و نیروهای اورژانس به سختی خود را به محل می رساندند. این در 
حالی است که زلزله ۴.۵ ریشتری در گیالن به وحشت مردم کوالک زده در این استان 

بیشتر افزود. 
درهمین حال حسن روحانی رئیس جمهوری به  وزیران راه و شهرسازی ، نیرو 
، ارتباطات و فناوری اطالعات و کشور دستور داد تا تمامی امکانات وزارتخانه های 
خود را برای تسریع در روند خدمت رسانی به مردم و کاستن از مشکالت ناشی 
از این  بارش ها بکار گیرند. همچنین از رشت خبر می رسد محمدباقرنوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، به عنوان نماینده رئیس جمهوری و دولت، وارد 
منطقه شده  تا از نزدیک مشکالت را بررسی کند.در مدت  ۴۸ ساعت گذشته، ۱۵۵ 
نفر در استان های برفی کشور فوت کرده و مصدوم شده اند. طبق آمار اورژانس 
۱۵ استان کشور درگیر برف وکوالک شده اند؛ کوالکی سنگین و سخت که به مرگ 
و مصدومیت چند نفر منجر شد. به گفته مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان 
اورژانس کشور، طی این دو روز برفی، ۹۸ نفر به وسیله اورژانس به مراکز درمانی و 
بیمارستان های مناطق درگیر با برف و کوالک منتقل شده اند و ۴۹ نفر نیز در محل 
درمان شدند و همچنین هفت نفر در استان گیالن و یک نفر در شهر خلخال 
فوت کرده اند. از میان فوت شدگان استان گیالن پنج نفر به دلیل ریزش بهمن 
و دو نفر به علت سقوط از ارتفاع فوت کردند. در این مدت نیز عوامل اورژانس ۱۰۸ 
خانم باردار را به مناطق امن منتقل کرده اند. خدمات بهداشتی-درمانی پرسنل 
فوریت های پزشکی به مناطق درگیر برف وکوالک ارایه شده است. حامد سجادی، 
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هالل  احمر کشور، در این باره 
گفت: »در سه روز گذشته در ۱۴۵ محور کوهستانی سطح کشور درگیر عملیات 
بودیم و به بیش از ۲۰ هزار و ۷۱۶ نفر امدادرسانی انجام شد. ۵۴۴۰ نفر هم در ۲۱ 
استان کشور اسکان اضطراری داده شدند. عملیات رهاسازی ۸۰۹ خودرو انجام 
شده  و بیش از ۱۳۷۰ نفر نیروی عملیاتی درگیر عملیات نجات و رهاسازی خودروها 
 و افراد بودند. سه شنبه شب مجبور شدیم در محور سراوان به فومن حدود

 ۲۰۰ خودرو را رها و مسافران را منتقل کنیم. اما روز چهارشنبه که هوا هم مناسب 
بود خودروهای امدادی عملیات انتقال خودروها را آغاز کردند؛ درمجموع در این 
دو محور به حدود ۵۷۹۱ نفر امدادرسانی شده است و حدود ۱۴۳۰ نفر را که در داخل 
خودروهای خود گرفتار شده بودند به اماکن عمومی امن مانند مساجد، مدارس 
و حسینیه ها منتقل کرده و اسکان اضطراری و اقالم مختلف غذایی و زیستی 
 را در اختیارشان قرار دادیم. بیش از ۶۰۰ نیروی عملیاتی درگیر بودند و بیش از
چهارشنبه،  صبح  داشتند.  امدادرسانی  فعالیت  عملیاتی  خودروی   ۱۲۰
بیست وسوم بهمن، یک الین محور سراوان و رشت به امامزاده  هاشم)ع( به 
سمت قزوین بازگشایی شد و خودروها به سختی تردد داشتند و ۱۸۰۰ تخته پتو، 
۱۲۰۰ بسته غذایی، دو تن خرما، ۱۳۰۰ قرص نان و ۲۵۰۰ بطری آب معدنی، ۱۵۰۰ قوطی 
کنسرو و ۲۳۰۰ بسته بیسکویت بین مردم توزیع شده است.« معاون عملیات 
سازمان امدادونجات جمعیت هالل  احمر کشور درباره وضع جاده های گیالن 
گفت: »برف گیالن مربوط به دو محور سراوان به امامزاده هاشم)ع( و سراوان به 
فومن بود. اگر چه تقریبا همه محورهای استان گیالن درگیر برف بودند، اما آنچه 
که بحران ایجاد کرد مربوط به این دو محور بود. عملیات امدادونجات در محدوده 
محور امامزاده هاشم)ع( به سمت سراوان و رشت حدود ۲۰ کیلومتر است که از ۶ 
صبح دیروز با حضور نیروهای جمعیت هالل احمر، پلیس راه، راهداری و یگان های 

نظامی و انتظامی آغاز شده  است.«
کمیل پرناک، رئیس جمعیت هالل  احمر آستانه اشرفیه، گفت:     »از روز 
سه شنبه تا ظهر روز چهارشنبه، ۲۴۵ خودرو که زیر برف گرفتار شده بودند به 
وسیله امداد جمعیت هالل  احمر این شهرستان امدادرسانی و از زیر برف 
بیرون آورده شدند. این خودرو ها حامل ۷۱۳ نفر بودند. همچنین در این مدت 
۷۲ بسته غذایی، ۹۰ بسته جیره خشک، ۷۵ تخته پتو نیز بین گرفتارشدگان در 
برف توزیع شد. امدادگران این شهرستان همچنین در ۱۰ عملیات امدادی شامل 
انتقال بیماران به بیمارستان کوثر شرکت داشتند، ضمن آنکه یک بیمار نیز از 

این بیمارستان به مراکز درمانی رشت انتقال داده شد.« به گفته پرناک تعداد 
۳۵ امدادگر جمعیت هالل  احمر این شهرستان با پنج خودروی امدادی در این 
شهرستان مشغول خدمات رسانی هستند.بارش برف که از شامگاه یکشنبه در 
مناطق مختلف استان گیالن آغاز شده بود و تا روز سه شنبه ادامه داشت موجب 
قطعی آب و برق جمعیت زیادی در شهرستان های مختلف و مسدودشدن بخش 
زیادی از جاده های روستایی و آزادراه رشت - قزوین و برخی دیگر از محورهای اصلی 
جاده ای شد. در این میان خانه ای در روستای رشته رود رودبار زیر بهمن مدفون 
شد و فاجعه به بار آورد. در این روستا شدت برف به  حدی بود که موجب سقوط 
بهمن شد. این بهمن دست کم خانه ای سه  طبقه را در رشته رود مدفون کرد و به 
دلیل قطع شدن راه های ارتباطی و تماس های تلفنی، امدادرسانی به این منطقه 
به سادگی ممکن نبود. با این حال امدادگران خود را به محل حادثه رساندند و در 
بررسی های اولیه معلوم شد که پنج نفر از روستاییان زیر بهمن جان خود را از دست 
داده اند و یک نفر نیز مصدوم شده است. مصدوم یک زن میانسال بود که با بالگرد 
هالل احمر به بیمارستان انتقال یافت. یکی از قربانیان این بهمن، شوهر این زن 
بود. او درباره این ماجرا در صحبت هایی کوتاه، در حالی  که حال خوبی نداشت به 
خبرنگار ما گفت: »برف خیلی زیادی باریده بود تا چشم کار می کرد برف بود. اصال 
نمی توانستیم از خانه بیرون برویم. تا اینکه ناگهان صدای وحشتناکی شنیدم. دم 
در رفتم و دیدم شوهرم زیر برف های زیادی مانده. هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. 
نتوانستم او را نجات بدهم. خودم هم بی هوش شدم و سرم به جایی برخورد کرد. 
وقتی چشم باز کردم امدادگران را دیدم. مرا نجات دادند اما شوهرم زیر آوار یخی ماند 
و جان باخت.«معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هالل  احمر کشور 
درباره این حادثه گفت:  »بحث فوتی فقط مربوط به بهمن در یک روستای رودبار 
است که گفته می شود سه خانوار در آنجا ساکن بودند، اما مشخص نیست چه 

تعداد مصدوم و کشته دارد. 
در حال حاضر نیروهای امدادی در حال جست وجو هستند و تا نتایج آن 
مشخص نشود، نمی توان آمار دقیقی داد.«با این حال نیروهای امدادی در محل 
حادثه در رشته رود رودبار به کار امدادرسانی ادامه می دهند، محل پوشیده 
از برف است و امکان رسیدن به محل حادثه بسیار سخت است. با این حال 
نیروها به کار خود ادامه می دهند تا به  طور دقیق قربانیان این بهمن مرگبار را پیدا 
کنند. به گفته نیروهای امدادی هالل  احمر استان گیالن، دام و طیور بسیاری از 
روستاییان هم زیر برف و کوالک مانده و از بین رفته اند.به طوری که از لنگرود خبر 
می رسد به دنبال قطعی طوالنی مدت آب آشامیدنی، ساکنان این منطقه برای رفع 
نیازشان اقدام به آب کردن برف می کنند. افت فشار گاز هم در شهرهای استان 
گیالن مشکالت شهروندان در این مناطق را بیشتر کرده است. برخی ساکنان 
شهرالهیجان در گفت و گو با رسانه ها اعالم کردند فشار گاز به حدی کاهش یافته 
که وسایل گرمایشی عمال از کار افتاده اند. کار به جایی رسیده که بسیاری از مردم 
این مناطق برای در امان ماندن از سرمای کشنده، به خودروهایشان پناه برده اند، 
اما در این شرایط بنزین هم به اندازه کافی در جایگاه های سوخت موجود نیست. 
از شهرستان شفت هم خبر می رسد که برق و آب بخش زیادی از خانه ها وصل 
شده، اما بسته بودن مغازه ها دسترسی مردم به مایحتاج عمومی را با اخالل مواجه 
کرده است. نماینده مردم لنگرود در مجلس با بحرانی خواندن اوضاع در استان 
گیالن از وزرای کشور و نیرو خواست تا با حضور در این استان از نزدیک برای حل 
مشکالت اقدام کنند. به گفته الهوتی   ۶۵ درصد مشترکان استان گیالن با مشکل 
قطع برق مواجه هستند و آب شرق این استان به طور کامل قطع شده:» مدیران 
کل برق استان توانایی رفع این مشکل را ندارند لذا وزیر نیرو شخصا نسبت به 
رفع قطعی برق اقدام کند.«مهرداد الهوتی که خودش به گیالن سفر کرده است با 
ضعیف برشمردن اقدامات مجموعه مدیریت بحران با توجه به پیش بینی قبلی در 
خصوص حجم قابل توجه بارش ها،  به ایسنا گفت:» متاسفانه مجموعه مدیریت 
بحران استان در این خصوص بسیار ضعیف عمل کرده باید تمهیدات بهتر و 

بیشتری برای مقابله با این بارش از قبل پیش بینی شده، اندیشیده می شد.«
 در این میان زلزله ۴.۵ ریشتری »احمدسرگوراب« گیالن را لرزاند و مردم سرمازده 
عمق در  زمین لرزه  شدند.  وحشت زده  بسیار  گیالن  روستاهای  از   برخی 

 ۱۸ کیلومتری زمین، ۳۷.۰۷ درجه عرض شمالی و ۴۹.۴۰ درجه طول شرقی ثبت شده 
است. با این حال روستاییان گیالن از آنجا که در خانه های خود حبس شده  بودند، از 

این زمین لرزه وحشت کردند. 

بارش های  سنگین در 15 استان 8 کشته برجای گذاشته است 

  در اســتان گیالن ریزش بهمن خانه ای 3 طبقه را با ساکنانش مدفون کرد
  دســتور رییس جمهوری به چهار وزیر برای خدمت رسانی سریع به مردم

فارس


