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پایان زندگی مخفیانه قاتل فراری در هرمزگان
یک قاتل و شرور متواری در شهرستان خمیر با هوشیاری و تالش ضربتی پلیس 

اطالعات استان هرمزگان شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان، در تشریح این خبر گفت: »ماموران پلیس امنیت 
عمومی استان در اجرای طرح جمع آوری سالح و مهمات غیرمجاز، با کار دقیق اطالعاتی 
و تعقیب و مراقبت های شبانه روزی و اقدامات فنی فردی را که در سال ۱۳۸۳ اقدام به قتل 
و شرارت در شهرستان خمیر کرده و متواری شده بود، شناسایی و موضوع را در دستور کار 
قرار دادند. ماموران با تالش همه جانبه  صورت گرفته در محل های احتمال حضور متهم و 
فعال کردن منابع و مخبران از حضور شرور متواری در خانه پدری خود در روستای چاری 
گاهی و اطالعات آن  کیپی با همکاری پلیس آ شهرستان بندرخمیر مطلع و با تشکیل ا
شهرستان به محل اعزام و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند. در 
بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه اسلحه جنگی کالش تاشو به همراه یک تیغه خشاب 
حاوی ۲۸ فشنگ مربوطه و همچنین یک قبضه سالح کلت کمری به همراه دو تیغه 
خشاب و ۵۴ تیر مربوطه و یک عدد فشنگ سالح شکاری کشف و ضبط شد.« سردار 
غالمرضا جعفری، سوابق متهم دستگیرشده را دو قتل عمد با سالح گرم در سال ۱۳۸۳، 
کی  تیراندازی مسلحانه و درگیری با افراد، چند سرقت مسلحانه در جاده های خا
شهرستان خمیر در سال ۱۳۹۹، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن امنیت در منطقه از 
طریق تیراندازی و راه بندی در سال ۱۴۰۰، حمل و نگهداری دو قبضه سالح کلت کمری و 
کالش، تاسیس کارگاه تهیه و تولید مشروبات الکلی در سال ۱۳۹۹، نگهداری 6قبضه سالح 
شکاری غیرمجاز به همراه مهمات مربوطه در سال ۹۹ عنوان کرد. فرمانده انتظامی استان 
هرمزگان ادامه داد: »شرور دستگیرشده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 

دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.«

روز سه شنبه و شب چهارشنبه آخر سال در میان جشن وشادی مردم، افراد بسیار 
زیادی هم راهی بیمارستان ها و حتی گورستان ها شدند. طبق اعالم اورژانس کشور، از 
اول اسفند ماه تا ساعت ۸ صبح روز ۲۴ اسفند، ۴ هزار و ۳6۸ نفر در حوادث چهارشنبه 
آخر سال مصدوم شدند که مصدومیت ۳ هزار و ۵۵۷ نفر مربوط به روز ۲۳ اسفند بوده 
است. این در حالی است که حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال در مقایسه با سال 
گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است. ۲۷ نفر نیز بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال فوت 
کرده اند که نسبت به سال گذشته ۵ نفر بیشتر شده است. تهران و تبریز با ۸ فوتی و همدان 
و ارومیه با ۲ فوتی به ترتیب با بیشترین میزان مرگ در رابطه با حوادث شب چهارشنبه آخر 

سال مواجه بودند.

افزایشتلفاتشبچهارشنبهسوری
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در رابطه با آخرین آمار تلفات در شب 
که ۷۹ درصد از  گفت: »۳ هزار و ۴۵۳ نفر از آسیب دیدگان  چهارشنبه سوری امسال 
مصدمان را تشکیل می دهند از آقایان بودند. ۹۱۵ نفر نیز که ۲۱ درصد از مصدومان را 
تشکیل می دهند، از خانم ها هستند. ۴۴ درصد از مصدومان حوادث چهارشنبه آخر 
سال بین سنین 6 تا ۱۸ سال بودند. 66 درصد از مصدومان از مواد محترقه استفاده 
می کردند، ۳۳ درصد از آنها رهگذر بودند و یک درصد از آسیب دیدگان هم از نیرو های 
امدادی بودند. ۲۲۹ نفر در این حوادث دچار نقص عضو شدند که نسبت به سال گذشته 
رشد ۱۲ درصدی داشته و یک هزار و ۴۲۸ نفر هم دچار آسیب به چشم شدند که نسبت 
به سال گذشته ۱6 درصد بیشتر شده است. میزان سوختگی نسبت به سال گذشته 
۱6 درصد کاهش داشته است. استان های تهران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی 
بیشترین تعداد مصدوم را داشتند. استان کهگیلویه و بویراحمد بدون مصدوم، ایالم با ۲ 

مصدوم و کرمان با ۵ مصدوم کمترین تعداد مصدوم را ثبت کردند.«

مرگ2زنو10مرددرتهران
فقط در تهران از ابتدای اسفند ماه، ۱۲نفر جان باخته اند. ۱۰۲۱نفر نیز زخمی شده اند. 
رئیس مرکز اورژانس تهران درباره آمار نهایی حوادث چهارشنبه سوری استان تهران گفت: 
»در تهران از ابتدای اسفند ماه تعداد مصدومان و فوتی ۱۰۲۱نفر بوده است. به صورت جدا 
کز  ۱۲ فوتی و ۱۰۰۹ مصدوم را داشته ایم که از این تعداد ۵۴ نفر در محل درمان و مابقی به مرا
درمانی انتقال یافتند. از این تعداد ۷۸۱ مرد و ۲۴۰نفر زن بوده اند. همچنین ۷۱ نفر نیز 
کنون بستری هستند.« یحیی صالح طبری با بیان اینکه میانگین سنی مصدومان  هم ا
و فوتی ها از ۲۹ تا 6۰ سال بوده است، ادامه داد: »۸۸ نفر قطع عضو، ۳۴۲ آسیب چشمی، 
۲۰۸ نفر سوختگی داشته ایم. 6۱ درصد مصدومان استفاده کننده و ۳۸ درصد مصدومان 

عابر یا رهگذر بودند. همچنین یک درصد از پرسنل امدادی آسیب دیده اند.«

آتشگرفتنیکدرختبابالنآرزوها
یکی از اتفاقاتی که در شب مرگبار آتش بازی، رخ داد، حریق بزرگی در خیابان گاندی 
بود. بالن آرزوها موجب آتش گرفتن سهمگین یک درخت تنومند در خیابان گاندی 
شد. حدود ساعت ۲۳روز ۲۳اسفند ماه مصادف با شب چهارشنبه سوری بالن آرزوها 
موجب آتش گرفتن درختی تنومند در خیابان گاندی تهران شد. شاهدان درباره این 
حادثه گفتند: »با گیر کردن بالن آرزوها به این درخت و شعله ور شدنش، حاضران سریعا 
با آتش نشانی تماس گرفتند. شعله های آتش آنچنان بلند بود که از فاصله بسیار دورتر 
و از وسط اتوبان همت نیز قابل مشاهده بود.« به گفته آتش نشانی، از زمانی که نیروهای 
آتش نشانی به محل رسیدند تا وقتی که درخِت آتش گرفته را خاموش کردند، زمانی کمتر 

از دو دقیقه صرف شد.

کشفوخنثیسازی2بستهانفجاری
کشف دو بمب انفجاری در  یکی دیگر از حوادث عجیب شب چهارشنبه سوری، 
تهران بود. سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا درباره جزئیات این ماجرا گفت: 

»سربازان گمنام در سازمان اطالعات فراجا در پی دریافت گزارش های مردمی درخصوص 
محل  به  بالفاصله  تهران،  شهر  محدوده های  از  یکی  در  مشکوک  بسته  دو  وجود 
گزارش شده اعزام شدند. ماموران پس از حضور در محل موردنظر و با بررسی های میدانی 
متوجه وجود دو بسته انفجاری شده و با هوشیاری به موقع تیم چک و خنثی سازی  از 
وقوع حادثه ای ممانعت کردند که درصورت وقوع انفجار، صدمات جانی و خسارات مالی 

قابل توجهی متوجه شهروندان عزیز می شد.«

مصدومیتمردوزنجواندرخیابانآفریقا
جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از یک حادثه دیگر در تهران خبر 
داد و درباره جزئیات آن گفت: »ساعت ۲۱:۱۰ یک مورد حادثه در خیابان امین حضور به 
سازمان آتش نشانی اعالم شد که مشخص شد در یک خانه قدیمی دو طبقه، افرادی 
اقدام به تهیه نارنجک دست ساز کرده بودند که این مواد دست ساز منفجر شد. ساعت 
۲۱:۳۰ در بلوار آفریقا خیابان گلگشت در طبقه سوم یک ساختمان ۵ طبقه و در پی انفجار 
مواد محترقه مردی ۳۵ ساله و زنی ۲۴ ساله دچار مصدومیت و با حضور عوامل اورژانس 

کز درمانی منتقل شدند.« به مرا

بازداشت8نفردرتهران
شب  درخصوص  تهران  پلیس  رئیس  محمدیان،  سردار  که  است  حالی  در  این 
چهارشنبه سوری گفت: »آنچه که مردم تهران از حضور گسترده پلیس دیدند در جهت 
تامین امنیت آنها بود. در یکی دو نقطه از شهر، افرادی به اموال عمومی آسیب رساندند 

که در این رابطه ۸ نفر دستگیر شدند.«

کسترکرد آتشیکهمغازهراخا
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به آتش سوزی یک 
مغازه لوازم خانگی در سه راه دالوران نیز گفت: »این حادثه در ساعت ۲۰:۱۰ به سامانه ۱۲۵ 
اطالع داده شد. درپی آن آتش نشانان به محل اعزام شده و مشاهده کردند که در مقابل 
این مغازه عده ای اقدام به روشن کردن آتش کرده بودند که شعله های آتش به تابلوی 

مغازه سرایت کرده و از آنجا وارد مغازه شده و خساراتی را به بخش هایی از آن وارد کرد.«
با بیان اینکه این حادثه مورد مصدوم و فوتی نداشت، گفت: »آتش نشانان از چند 
جهت اقدامات خود برای اطفای حریق را آغاز کرده و موفق شدند دقایقی بعد آن را به طور 

کامل مهار و اطفا کنند.«

مصدومیت2نوجوان
این در حالی است که در حادثه ای دیگر دو نوجوان از ناحیه دست مصدوم شدند. 
سخنگوی آتش نشانی درخصوص این حادثه نیز گفت: »در یک مجتمع مسکونی در 
جاده ورامین نیز یک حریق رخ داد. این حادثه در ساعت ۲۰:۵۰ به آتش نشانی اعالم شد 
که درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه ۸6 را به محل اعزام کردند.« ملکی با بیان 
اینکه حادثه در یک انبار حدودا سه متری در طبقه منفی یک این مجتمع مسکونی رخ 
داده بود، گفت: »ظاهرا دو نوجوان مشغول جابه جایی یا درست کردن موادمحترقه بودند 

که این حادثه برایشان رخ داد. هر دو نفر از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی شدند.«

حریقگستردهدر۴خانهدرچهارشنبهسوریکرج
سازمان  سخنگوی  سمیعی،  مهدی  داشتیم.  تلخ  حادثه  چندین  نیز  کرج  در 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: »رعایت نکردن نکات ایمنی جشن 
چهارشنبه سوری، باعث وقوع ۲۹ حادثه آتش سوزی شد. حادثه های فوق مصدومی در 
بر نداشت. حریق چهار واحد مسکونی، یک خودرو، ۱6 اصله درخت، چهار محل دپوی 
ضایعات، یک مورد باغ، یک حریق کنتور برق مسکونی و یک حریق ساختمان نیمه کاره 
ازجمله حوادث چهارشنبه سوری ۱۴۰۱ بود. ۱۳۲ نیرو به همراه ۴۸ خودروی امدادی به 

محل حوادث مذکور اعزام شدند.«

27نفر بر اثر حوادث چهارشنبه سوری جان باختند و 229نفر قطع عضو شدند

شب تلخ در جشن باستانی  
  آمارها نشــان می دهد که تلفات امسال چهارشنبه ســوری، رشد 22درصدی داشته است

  ]سیما فراهانی [ جشن باستانی ایرانیان، برگزار شد. شبی که باید پر از شادی باشد، برای خیلی از خانواده ها به شبی سیاه و تلخ تبدیل شد. شبی که به رسم 
دیرینه هر سال باید جشن و شادی برپا شود، خیلی از خانواده ها را داغدار کرد و خیلی های دیگر را هم به دردسر انداخت. تلفاتش آنقدر جبران ناپذیر است که نه 
، شور آخر سال و جشن سال جدید را با  فقط آن شب، بلکه تا سال های سال زخمی عمیق بر جای می گذارد. یک هیجان، یک شب شادی و در نهایت یک انفجار
عزا و ماتم همراه کرده است. هیجان و نشاط عید نوروز را به درد و زخم هایی عمیق تبدیل کرده است. روح و جسم هایی که در این شب آسیب دیده اند و با وجود 
گذشت سال های سال باز هم نتوانسته اند مثل گذشته شوند. امسال هم مثل هرسال چندین نفر جان باختند، چندین نفر قطع عضو شدند و چند هزار نفر نیز 
روی تخت بیمارستان ها خوابیده اند. آمارها نشان می دهد در کل کشور 27نفر جان خود را از دست داده اند. 229نفر هم قطع عضو شده اند و باید تا سال های سال 

خانه نشین شوند. امسال درخصوص تلفات جشن باستانی چهارشنبه سوری، نسبت به سال گذشته رشد 22درصدی داشته ایم.

اقدام شوم پسر جوان برای دختر جنوبی 
مزاحم اینترنتی که در شبکه اجتماعی دختر جوان را آزار می داد، از سوی ماموران 

پلیس فتا دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای استان خوزستان، در تشریح این خبر گفت: »در پی شکایت زن 
جوانی مبنی بر ایجاد مزاحمت در یکی از شبکه های اجتماعی، موضوع در دستور کار 
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. کارشناسان پلیس فتا در بررسی های صورت گرفته و با 
انجام اقدامات و تحلیل مستندات جمع آوری شده و با شگردهای نوین پلیسی، موفق به 
شناسایی متهم شدند. با هماهنگی قضایی، او به پلیس فتا احضار شد. در بازجویی های 
اولیه متهم ۳6 ساله پرونده منکر هرگونه جرم خود شد، اما پس از مواجهه با دالیل، 
مستندات و ادله دیجیتال جرم ضمن اعتراف به جرم خود و اظهار پشیمانی، هدفش را از 
این عمل مجرمانه، رسیدن به خواسته شوم خود بیان کرد، در نهایت به همراه پرونده 
تکمیلی به دادسرا معرفی شد.« سرهنگ حسینی ادامه داد: »ایجاد مزاحمت و هتک 
حیثیت در فضای مجازی از مصادیق جرم محسوب شده و با خاطیان در اینگونه جرایم 
به شدت برخورد می شود، بنابراین شهروندان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
ضمن رعایت آداب اجتماعی و حقوق شهروندی نسبت به حفظ حریم خصوصی سایر 
افراد اهتمام ویژه داشته باشند و از بیان هرگونه دعاوی و مسائل انتقام جویی در فضای 
کنند.« رئیس پلیس فتای استان  مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی پرهیز 
خوزستان از شهروندان خواست: »هشدار های پلیس را جدی گرفته و درصورت اطالع از 
www. هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی از طریق سایت پلیس فتا به آدرس

Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت سایبری اطالع رسانی کنند.«

گونی اتوبوس راهیان نور  21مصدوم در پی واژ
گونی اتوبوس کاروان راهیان نور در محور اهواز-شوش مصدوم شدند.  ۲۱نفر در پی واژ
معاون اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز، با اشاره 
گونی یک خودروی اتوبوس حامل زائران راهیان  به آخرین وضعیت مصدومان حادثه واژ
نور در محور اهواز – شوش گفت: »بالفاصله پس از گزارش این حادثه، هشت دستگاه 
آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند. در پی این حادثه در مجموع ۲۱ نفر مصدوم 
شدند که مصدومان توسط تکنیسین های اورژانس ۱۱۵ و آمبوالنس های هالل احمر به 
بیمارستان های اهواز و شوش انتقال یافتند.« صادق آزادمنش، ادامه داد: »حال این 
مصدومان خوب است و تعداد زیادی از این افراد ترخیص شده اند و تعدادی نیز در 

بیمارستان تحت نظر هستند.«

گونی پژو مرگ هولناک 4نوجوان در واژ
گونی یک پژو پارس در بندرعباس جان چهار نوجوان ۱۵تا ۱6ساله را گرفت. این  واژ
حادثه یکشنبه شب در محور کشار - بندرعباس در استان هرمزگان رخ داد. سه نوجوان 
اهل گچین و یک نوجوان اهل روستای مغ احمد بندرعباس با یک پژو پارس در محور 
گهان کنترل خودرو از دست راننده  کشار - بندرعباس با سرعت زیاد در حرکت بودند که نا
گون شد. این حادثه در محدوده رودخانه کشار رخ داده است و به دلیل شدت  خارج و واژ
حادثه، متاسفانه هر چهار نوجوان در دم جان باختند. جاده کشار از محورهای پرخطر 

در استان هرمزگان است.

مرگ دختر 4ساله به دست خواهر ۳ ساله اش در تگزاس
دختربچه ای سه ساله در تگزاس، در یک تیراندازی ناخواسته باعث مرگ خواهر چهار 
ساله اش شد. بنابه گفته »اد گونزالس«، کالنتر شهرستان هریس در تگزاس، دختربچه ای 
که  سه ساله به طور ناخواسته، متهم به قتل خواهر چهار ساله اش شد. این اتفاق 
حادثه ای بسیار غم انگیز اما در عین حال قابل پیشگیری است در آپارتمانی در محله 

هاستون وقتی خانواده در حال استراحت بودند، رخ داده است.
 دو کودک دور از چشم والدین مشغول بازی بودند و هر یک از والدین تصور می کرد، 
دیگری مراقب کودکان است. دختر سه ساله خانواده، تپانچه پر نیمه خودکاری را که در 
گهان صدای شلیک  خانه نگهداری می شد،  برداشته و با آن مشغول بازی بوده است که نا
گلوله ای کل خانه را فرا می گیرد. والدین به سرعت خود را به کودکان می رسانند که متوجه 
می شوند دختر چهار ساله شان غرق خون روی کف اتاق افتاده است. گونزالس می گوید: 
»این اتفاق، رویداد غم انگیز دیگری است که در آن کودکی به سالح گرمی دسترسی پیدا 
می کند و به فرد دیگری صدمه می زند. البته چنین حوادثی به راحتی »قابل پیشگیری« 
است، اما در این شرایط فردی که از اسلحه به خوبی مراقبت نکرده است، مقصر شناخته 
می شود و باید پاسخگو باشد.« گونزالس ادامه می دهد: »اوایل سال ۲۰۲۳ هم پسربچه ای 
کنون  6 ساله به معلم خود شلیک کرد که خوشبختانه معلم جانش را از دست نداد و ا
نیوانگلند،  بررسی محققان نشریه پزشکی  بنابر  را می گذراند.«  دوران نقاهت خود 
مرگ های ناشی از سالح های گرم در آمریکا از تصادفات وسایل نقلیه موتوری پیشی 

گرفته است. 

جنجالی روز

پرونده

رویداد

ج از مرز خار

۳ هزار و ۴۵۳ نفر از 
آسیب دیدگان که ۷۹ درصد 

از مصدمان را تشکیل 
می دهند از آقایان بودند. 

۹۱۵ نفر نیز که ۲۱ درصد 
از مصدومان را تشکیل 

می دهند، از خانم ها هستند. 
۴۴ درصد از مصدومان 
حوادث چهارشنبه آخر 
سال بین سنین ۶ تا ۱۸ 

سال بودند. ۶۶ درصد از 
مصدومان از مواد محترقه 

استفاده می کردند، ۳۳ 
درصد از آنها رهگذر بودند و 

یک درصد از آسیب دیدگان 
هم از نیرو های امدادی 

بودند


