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شهادت 2مأمور پلیس با 
شلیک سارق مسلح

شرور مسلح وقتی مأموران پلیس را در یک قدمی خود دید اقدام 
به تیراندازی کرد و در جریان این تیراندازی یک سرباز و یک مأمور 

نیروی انتظامی به شهادت رسیدند.
به گزارش همشهری، این حادثه شــامگاه نهم فروردین در شهر 
بندر امام حسن)ع( از توابع شهرستان دیلم در استان بوشهر رخ 
داد. آن شب یکی از ساکنان این شهر با پلیس110 تماس گرفت 
و گفت که یک دستگاه خودروی وانت پراید به طرز مشکوک در 
خیابان پارک کــرده و داخل آن مردی نشســته و احتماال قصد 
ســرقت از یکی از خانه هــا را دارد. به دنبال این تماس، گشــت 
کالنتری متشکل از ستوان یکم جلیل دازه و ستوان سوم وظیفه 
سیدنوید موسوی راهی خیابان مورد نظر شــدند. آنها با دیدن 
خودروی وانت پراید، به سمت این خودرو رفتند اما وقتی به چند 
قدمی آن رسیدند، فردی که داخل خودرو نشسته بود با اسلحه 
کالشنیکف به سمت آنها تیراندازی کرد و پس از آن با استفاده از 
تاریکی شب پا به فرار گذاشــت. ماجرای این تیراندازی به مرکز 
مخابره شد و با حضور نیروهای کمکی، معلوم شد که سرباز وظیفه 
به نام سیدنوید موسوی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیده است. 
اما ستوان یکم جلیل دازه که او نیز هدف اصابت گلوله قرار گرفته 
بود هنوز نفس می کشــید و به همین دلیل به بیمارستان گناوه 
منتقل و تحــت درمان قرار گرفت. درحالی که تالش پزشــکان 
برای نجات مأمور مجروح ادامه داشت، تحقیقات برای شناسایی 
و دســتگیری عامل این تیراندازی به نتیجه رسید و معلوم شد 
که وی یک مجرم سابقه دار است که ســوابق متعدد کیفری در 
پرونده اش به ثبت رسیده و بارها دستگیر و زندانی شده است. در 
این شرایط جست وجو برای شناسایی مخفیگاه وی ادامه یافت تا 
اینکه کارآگاهان موفق شدند پس از گذشت 24ساعت از حادثه، 
مرد جنایتکار را دستگیر کنند و وی پس از اعتراف به تیراندازی به 
سمت مأموران پلیس، با صدور قرار قانونی راهی بازداشتگاه شد. 
اما درحالی که عامل جنایت دستگیر شده بود صبح 12فروردین از 
بیمارستان خبر رسید که مأمور مجروح نیز بر اثر شدت جراحات 
وارده به شهادت رســیده است. به گفته ســرهنگ جهانبخش 
طهماســبی، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان بوشهر، 

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

تعطیالت پرحادثه

جلوی گسترش فرهنگ غربی گرفته شود
اصلی ترین موانع گسترش فرهنگ ایرانی و اسالمی اهمیت دادن به 
راه و سلوک غربی است و متأسفانه در طول چند دهه اخیر برنامه هایی 
براي جلوگیری از گســترش فرهنگ غربی و ابتذال موفقیت کافی 
نداشته است. برای جلوگیری از گسترش فرهنگ غربی باید فرهنگ 

اصیل ایرانی و اسالمی توامان به مردم شناسانده شود.
هدایت از کرمان 

سازمان ها آبسرد کن و شیرآب داشته باشند
آبسردکن ها و شیرهای آب عمومی بیشتر از طرف خیرین برای 
استفاده عام وقف می شود. با توجه به گرمسیری بودن کشور جا 

دارد ارگان ها و سازمان ها هم این سنت حسنه را اجرا کنند.
گرگابی از تهران 

رشت نیازمند بزرگراه و کمربندی است
کالنشهر یک میلیون نفری رشت چیزی به نام بزرگراه، اتوبان یا 
کمربندی ندارد و رانندگان برای رفتن از یک طرف شهر به طرف 
دیگر مدام از دل مناطق مسکونی و محل رفت وآمد پیاده ها آمد و 
شد می کنند. نشنیده ام برنامه ای برای ایجاد آزادراه یا کمربندی 
در این شهر وجود داشته باشد. لطفا مسئوالن شهری و راهسازی 
فکری برای حل معضالت ناشی از نبود بزرگراه و کمربندی بکنند.
خانقاه از رشت

دادسرای جرائم پزشکی با پزشکان متخلف برخورد جدی کند
از دادسرای جرائم پزشکی خواهشمندیم پزشکانی را که مردم را 
بازیچه امیال نفسانی خود کرده اند، از جامعه پزشکی برکنار کرده 

و آنها را به اشد مجازات محکوم کنند.
غفارنژاد از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستگیری دزدان مسافر در تعطیالت 
اعضای باند 11نفره مأموران قالبی که با سفر به شهرهای مختلف 
در تعطیالت نوروز، دست به سرقت از 76نفر زده بودند، دستگیر 
شــدند. به گزارش همشــهری، متهمان که مجهز به بی سیم و 
تجهیزات پلیسی بودند، درحالی که لباس پلیس به تن داشتند 
راهی شهرهای مختلف در استان های البرز، فارس، اصفهان، یزد 
و... می شدند تا نقشه سرقت هایشــان را عملی کنند. آنها سوار 
بر خودروهای مختلف در جاده ها و خیابان های خلوت ســد راه 
طعمه هایشــان می شــدند و خود را مأمور پلیس جا می زدند. 
سپس به بهانه بازرسی، اقدام به ســرقت گوشی و پول های نقد 
طعمه هایشان می کردند و متواری می شدند. سرقت های اعضای 
این باند ادامه داشــت تا اینکه آنها در   سفرهایشان وارد استان 
فارس شدند و با شگردی که داشتند دست به سرقت از تعدادی 
از شهروندان در شهرهای این استان زدند. به دنبال گزارش این 
سرقت ها به پلیس، تیمی از کارآگاهان آگاهی وارد عمل شدند 
و معلوم شد که اعضای این باند پیش از ورود به استان فارس، در 
تعدادی از شهرهای اصفهان نیز با همین شگرد سرقت کرده و 
تحت تعقیب پلیس اصفهان نیز بودند. در ادامه مخفیگاه موقتی 
اعضای این باند در اطراف شهرستان مرودشت شناسایی شد و 
تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس با همکاری پلیس 
آگاهی اصفهان راهی این منطقه شــدند و با محاصره مخفیگاه 
سارقان موفق شــدند در یک عملیات ضربتی 11عضو این باند 
را دستگیر کنند. به گفته ســردار رهام بخش حبیبی، فرمانده 
انتظامی استان فارس، در مخفیگاه سارقان 76دستگاه موبایل، 
بی ســیم، کارت شناســایی جعلی ناجا، 2 عدد کاله انتظامی و 
5دستگاه خودروی سواری که اعضای باند برای سرقت هایشان از 
آنها استفاده می کردند، کشف شد. وی ادامه داد: متهمان تا کنون 
به ســرقت از 76نفر تحت عنوان مأمور پلیس اعتراف کرده اند و 

تحقیقات برای شناسایی دیگر سرقت های آنها ادامه دارد.

مرگ خاموش در چادرهای مسافرتی 
مسمومیت با گاز منواکســید کربن در چادرهای مسافرتی در 
تعطیالت نوروز جان دســت کم 19نفر از گردشگران را گرفت و 
صدها نفر را روانه مراکز درمانی کرد. به گزارش همشــهری، در 
تعطیالت نوروز امسال آمار سفرهای نوروزی رشد چشمگیری 
داشت و حتی سردشدن هوا در روزهای نخستین سال نیز مانع 
سفر گردشــگران نشــد. در این میان خانواده های زیادی که از 
چادرهای مسافرتی استفاده کرده بودند، برای گرم شدن در چادر از 
زغال و گاز خوراک پزی و پیک نیکی استفاده کردند و همین اشتباه 
بزرگ باعث گازگرفتگی شمار زیادی از آنها شد. طوری که فقط از 
روز 25اسفند تا اول فروردین بنا بر اعالم سازمان اورژانس کشور 
495نفر با منواکسید کربن مسموم شدند و در همین مدت 17نفر 
جان خود را از دســت دادند. قربانیان یکی از این حوادث 4پسر 
جوان بودند که در منطقه 40دستگاه شهرستان بروجرد چادر زده 
بودند که به دلیل مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان شان را از 
دست دادند. همچنین روز گذشته )13فروردین( نیز زن و شوهری 
که در منطقه کندوان در آذربایجان شرقی چادر زده بودند، بر اثر 
مسمومیت با گاز منواکسید کربن جان باختند. وحید شادی نیا، 
سخنگوی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: این زوج که 
40 و 45ساله بودند، در داخل چادر مسافرتی بر اثر مسمومیت 

با گاز منواکسید کربن ناشی از زغال، جان خود را از دست دادند.

روابط عمومی ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور پیرو 
انتشار پیام مردمی با عنوان »فکری برای ترافیک دائمی پل فردیس تا 
مهرویال کنند« در ستون با مردم 23اسفندماه1400 پاسخ داده است: 
ضمن سپاس از انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات هموطنان و ظرفیت 
ایجاد شده برای پاسخگویی به مردم از طریق ستون با مردم روزنامه 
همشهری، به استحضار می رساند، در راستای کاهش گره ترافیکی 
در آزادراه کرج – قزوین محدوده پل فردیس تا مهرویال ساماندهی 
محور در 2مقطع در دست انجام است. مقطع اول شامل پل فردیس تا 
پایانه شهید کالنتری به طول 4 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 95درصد 
و مقطع دوم از پل کالنتری یا مهرویال به طول یک و نیم کیلومتر با 
پیشرفت فیزیکی 60درصد در دست اجراست و امید است با رفع موانع 
اعتباری و تکمیل هردومقطع بهره برداری از آنها در سال جاری،  بخش 

قابل توجهی از مشکالت ترافیکی محدوده یادشده برطرف شود.

پاسخ مسئوالن

کوتاه از حادثه

در آخرین روزهای ســال گذشته و تعطیالت 
نوروز، 5حادثه مرگبــار در پایتخت رخ داد که 
موجب تشــکیل 5پرونده در دادسرای جنایی 
پایتخت شــد و حاال تحقیقات برای رازگشایی از این پرونده ها 

آغاز شده است.
به گزارش همشهری، 26اسفند 1400بود که به قاضی ساسان 
غالمی بازپرس ویژه قتل پایتخت گــزارش جنایتی در حوالی 
بازار تهران اعالم شــد. قربانی حادثه مردی بود 55ساله که در 
آپارتمانی در این منطقه زندگی می کرد و توسط افرادی ناشناس 
و با انگیزه ای مرموز به قتل رســیده بود. همسایه ها از چند روز 
قبل تر متوجه بوی نامطبوعی شده بودند که در فضای ساختمان 
پیچیده بود و وقتی متوجه شدند منشأ بو در خانه مرد همسایه 
است، با پلیس و آتش نشانی تماس گرفته و به این ترتیب جسد 
این مرد در خانه اش پیدا شده بود. مقتول با ضربات چاقو به قتل 
رسیده بود و بررسی ها نشان می داد در زمینه خرید و فروش دارو 

فعالیت داشته و چند روزی از مرگش می گذرد.
با این اطالعات، جسد او با دســتور بازپرس جنایی به پزشکی 
قانونی انتقال یافت و گروهــی از کارآگاهان جنایی تحقیقات 
برای کشف اسرار این جنایت را آغاز کرده اند. دومین پرونده ای 
که در دادسرای جنایی تهران در حال رسیدگی است تنها چند 
دقیقه قبل از تحویل سال به جریان افتاد. ماجرا از این قرار بود 
که زنی از بالکن ساختمانی مسکونی در غرب پایتخت به پایین 
پرتاب شده و جان باخته بود. با حضور قاضی محمدتقی شعبانی 
و تیم جنایی در محل، تحقیقات آغاز و مشخص شد که قربانی 
زنی بود 65ساله که به نظر می رسید به قتل رسیده است. چرا که 
همسایه ها ساعتی قبل از سقوط او از بالکن، صدای جروبحث وی 
را با 2مرد شنیده بودند. آنطور که تحقیقات نشان می داد قربانی 
به تنهایی زندگی می کرد و روزحادثه 2مــرد مهمان او بودند. 
هم اکنون تحقیقات برای شناسایی و بازداشت 2مرد آغاز شده 
است تا مشخص شود که آیا آنها زن را از بالکن به پایین پرتاب 

کرده اند یا او دست به خودکشی زده است.

 اولین قتل سال1401 اما چند ساعت پس از سال تحویل اتفاق 
افتاد. مقتول جوانی بود اهل کشور افغانستان که در دام یک باند 
زورگیری گرفتار شده و به قتل رسیده بود. ماجرا از این قرار بود 
که 4جوان افغان که با یکدیگر نســبت فامیلی داشتند پس از 
پایان کار به سمت مترو در حوالی شوش رفتند تا به خانه هایشان 
بازگردند که ناگهان 4نفر که سوار بر 2موتور بودند به سمت آنها 
هجوم بردند. یکی از موتورسواران به سمت مقتول رفت تا گوشی 
موبایلش را ســرقت کند. جوان افغان اما مقاومت کرد و همین 
موجب شد تا سارق با چاقو ضربه ای به وی بزند. وقتی پسرجوان 
خون آلود روی زمین افتاد زورگیران فرار کردند. از طرفی شدت 
ضربه چاقو به حدی بود که پســر جوان جانش را از دست داد و 
گروهی از کارآگاهان جنایی با دستور قاضی محمدجواد شفیعی 
تحقیقات خود را برای شناســایی اعضای باند زورگیران خشن 
آغاز کرده اند. دومین قتل سال پایتخت، دوم فروردین ماه رخ داد. 
آن روز رهگذران در پارکی در حوالی یافت آباد جسد خون آلود 
مردی را یافتند و به پلیس خبر دادند. با حضور پلیس معلوم شد 
که مرد جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده است و زمان زیادی 
از مرگ او نمی گذرد. با انجام بررسی ها کارت خودرویی از جیب 
مقتول کشف شد که تیم جنایی با جست و جو در اطراف محل 
کشف جسد، یک خودروی کوئیک را یافتند که متعلق به مقتول 
بود. هم اکنون تیمی از مأموران تحقیقات خود را برای کشف اسرار 
این جنایت آغاز کردند. آخرین جنایت که متهم آن در ایام عید 
بازداشت شد در روزهای پایانی سال اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار 
بود که در روزهای پایانی سال خانواده مردی جوان به اداره پلیس 
یکی از شهرستان ها رفتند و از عروسشان به اتهام قتل پسرشان 
شکایت کردند. با شروع تحقیقات پلیسی معلوم شد که عروس 
آنها در آخرین روزهای سال گذشته، همسرش را به بیمارستانی 
در شهرستان انتقال داده و گفته که وی در تصادف زخمی شده 
است. شوهر او تحت درمان قرار گرفت اما فوت شد و در غسالخانه 
فردی که جسد را شســته بود به یکی از اعضای خانواده قربانی 
گفت که آثار جراحت در پشت سر قربانی دیده است که نمی تواند 

بر اثر تصادف ایجاد شده باشــد. هرچند جسد قربانی به خاک 
سپرده شد اما خانواده اش که به عروسشان مشکوک شده بودند از 
او شکایت کردند و قاضی دستور نبش قبر قربانی و انجام تحقیقات 
تخصصی در پزشکی قانونی را صادر کرد. در بررسی های پزشکی 
مشخص شد که مرد جوان بر اثر ضربه ای که به سرش وارد شده 
به قتل رسیده است. همین کافی بود تا همسر وی بازداشت شود. 
او در تحقیقات به قتل شوهرش اقرار کرد و گفت: من و شوهرم در 
یکی از محله های تهران زندگی می کردیم. اما از مدتی قبل متوجه 
رفتارهای مشکوک همسرم شدم. اصال به من اهمیتی نمی داد و 
مدام با گوشی موبایلش سرگرم بود. من هم عصبانی و روز حادثه 
با او درگیر شدم و درحالی که عصبانی بودم با چکش ضربه ای به 
سرش زدم. اما بعد پشیمان شدم و با کمک یکی از اقوام شوهرم، 
پیکر خونین او را به بیمارستان انتقال دادیم و گفتیم که او تصادف 
کرده است. اما در نهایت دستم رو شد. پس از اعتراف این زن، از 
آنجا که قتل در تهران اتفاق افتاده بود پرونده به دادسرای جنایی 
تهران فرستاده شد و با دستور قاضی محمدرضا صاحب جمعی 

متهم به قتل بازداشت شده و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

آدم ربایان همســر مرد طالفروش را ربودند تا 
دســت به اخاذی بزنند، اما پس از 3 روز ناچار 

شدند گروگان خود را رها کنند.
به گزارش همشهری، در آخرین روزهای سال 
گذشــته زنی جوان وقتی برای خرید شب عید 
از خانه خارج شده بود، توسط 4سرنشین یک 
خودرو ربوده شــد. آدم ربایان پس از ربودن زن 
جوان با شــوهر او که طالفروش اســت تماس 
گرفتند و برای آزادی گروگان درخواست پول 
کردند. آنها تهدید کردند که اگر پای پلیس به 
ماجرا کشیده شود جان زن جوان را می گیرند. اما 
مرد طالفروش راهی اداره پلیس پایتخت شد و 
پلیس را در جریان قرار داد. تحقیقات کارآگاهان 
پلیس برای آزادی گروگان و بازداشت آدم ربایان 
شروع شد تا اینکه پس از گذشت 3روز یعنی دوم 

فروردین ماه امسال آدم  ربایان، گروگانشان را با 
دست و پای بسته در یکی از محله های تهران رها 
کردند. زن جوان پس از رهایی به ماموران گفت: 
روز حادثه به عنوان مسافر سوار خودرویی شدم 
اما سرنشینان آن مرا ربودند.  آنها مرا به داخل 
خانه ای در جنوب تهران انتقــال دادند و 3روز 
مرا در اتاقی زندانــی کردند. آنها قصد اخاذی از 
همسرم را داشــتند اما بعد متوجه شدند که او 
پلیس را خبر کرده و به همین دلیل ناچار شدند 

رهایم کنند و نقشه شان نافرجام باقی ماند.
با انجام تحقیقات 4آدم ربا چند روز قبل بازداشت 
شدند و انگیزه خود را از آدم ربایی اخاذی اعالم 
کردند. آنها با دستور بازپرس جنایی تهران برای 
انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته اند.

مرور مهم ترین حوادث نوروز 1401  در شهرهای مختلف کشور

اخاذی ناکام با ربودن همسر طالفروش 

روزهای نخســتین ســال 1401با 
حوادث تلخ و شیرین زیادی همراه 
بود. از تیراندازی مرگبار در پادگان 
بوشهر که به جان باختن 4ســرباز وظیفه منجر شد 
تا تولد نخســتین چهارقلوهای قرن در کرج. در این 
گزارش به مرور مهم ترین حوادثی که در نخســتین 

نوروز قرن جدید اتفاق افتاد می پردازیم.

اولین روز قرن
یکــی از هولناک ترین حوادث امســال در همان روز 
اول اتفاق افتاد. حادثه ای که در جریان آن یک سرباز 
وظیفه در یکی از پادگان های دیلم در استان بوشهر با 
اسلحه ای که در اختیار داشت 4نفر از همخدمتی هایش 
را به رگبار بســت و به قتل رساند. به دنبال این حادثه 
باورنکردنی از پادگان خارج شد و یکی از شهروندان را به 
گروگان گرفت و سوار بر خودروی او به سوی خوزستان 
به راه افتاد. اما در میانه راه در محاصره نیروهای نظامی 
قرار گرفت و دستگیر شــد. هرچند خبرهای منتشر 
شده درباره این حادثه نشــان می داد که سرباز قاتل 
چون  نتوانسته مرخصی بگیرد دست به این کار زده، 
اما در ادامه سازمان قضایی نیروهای مسلح این موضوع 

را تکذیب کرد.

دوم فروردین
اوایل اســفندماه ســال 1400مأمــوران پلیس در 
شهرستان کنگاور واقع در استان کرمانشاه اجساد مادر 
و پسری را در حاشیه شهر کشف کردند. بررسی های 
اولیه حاکی از آن بود که قربانیان ابتدا بیهوش و سپس 
خفه شده اند. از همان زمان تحقیقات برای رازگشایی از 
این جنایت ادامه داشت تا اینکه روز دوم فروردین سال 
1401کارآگاهان پلیس به اطالعاتی دست یافتند که 
نشان می داد، عامل جنایت  فرزند دیگر   خانواده است 
که بر سراختالف مالی مادر و برادرش را به قتل رسانده 
است. وی دستگیر شد و به قتل اعتراف کرد. اما خبر 
دیگر این روز تولد چهار قلوهای کرجی بود. مادر این 
چهار قلوها در هفته سی و چهارم  بارداری فرزندانش را 
که 3پسر و یک دختر بودند در بیمارستان کمالی کرج 
به دنیا آورد تا آنها لقب نخســتین چهارقلوهای قرن 

جدید را از آن خود کنند.

سومین روز سال
در سومین روز از ســال جدید در جریان آتش سوزی 

در خانه ای در شهرســتان مالیر زن و شوهری دچار 
سوختگی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. هرچند 
سوختگی مرد جوان سطحی بود اما همسرش جانش 
را از دست داد. از سویی بررســی ها نشان می داد این 
زن و شوهر با یکدیگر اختالف داشتند و آتش سوزی 
عمدی اســت. به همین دلیل این مرد بازداشت شد 
و به قتل همســرش اعتراف کرد. ایــن تنها جنایت 
خانوادگی این روز نبود و در گیــالن نیز مردی که با 
خانواده همســرش دچار اختالف شده بود در اقدامی 
هولناک با اسلحه شکاری مادر و برادران همسرش را 
به قتل رساند و همسرش را مجروح کرد. این حادثه در 
روستای جوکندان شهرستان تالش اتفاق افتاد و قاتل 
دستگیر شد. در حادثه ای دیگر در این روز مردی که 
همسر خود را در دزفول با سالح گرم جلوی چشم مردم 
به قتل رسانده بود پس از فرار در پردیس دستگیر شد. 
حساسیت پلیس درباره این پرونده پس از آن بیشتر شد 
که فیلم جنایت در شبکه های اجتماعی منتشر و افکار 
عمومی را جریحه دار کرد. این متهم پس از دستگیری 

به خوزستان منتقل شد.

روز چهارم فروردین
سقوط مرگبار کودک 3ساله در شــهربازی مریوان 
حادثه تلخی بود که در چهارمین روز امســال اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که کودک 3ساله سوار کشتی 
صبای شهربازی مریوان بود که ناگهان سقوط کرد و 
بر اثر شــدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. 

به دنبال این حادثه شهربازی پلمب شد.

پنجمین روز قرن
ساعت 3بامداد روز پنجم فروردین به پلیس شهرستان 
هرسین در استان کرمانشاه اعالم شد که یک نفر در 
خیابان پارک شهر به قتل رسیده و 2نفر از ناحیه شکم 
و پهلو مجروح شــده اند. شواهد نشــان می داد عامل 
این حادثه یکی از اشرار ســابقه دار است. قاتل بعد از 
این حادثــه در خانه عمه اش مخفی شــده و در آنجا 
6نفر را به گروگان گرفته بود. در این شرایط مأموران 
یگان ویژه وارد عمل شدند و پس از ساعت ها مذاکره با 
مرد شرور درحالی که او عمه اش را نیز به قتل رسانده 
بود، عملیات خود را آغاز کردند که در جریان آن مرد 
گروگانگیر به هالکت رســید و گروگان ها آزاد شدند. 
انتشار تصاویر مستند از این گروگانگیری توسط پلیس 
که از هوشیاری و در عین حال اقتدار پلیس حکایت 

داشت بازخوردهای مثبتی در شبکه های اجتماعی به 
همراه داشت. در همین روز از شرق کشور خبر رسید که 
پیرمحمد شه  بخش، شرور شناخته  شده، همراه2 نفر از 
همدستانش در درگیری مسلحانه با مأموران انتظامی 
در جاده میامی به سبزوار به هالکت رسیده است. در 
جریان این عملیات از این شــرور تعدادی آرپی جی و 

تیربار و بیش از 500کیلو مواد مخدر کشف شد.

هفتم فروردین
در این روز سارقان در زاهدان با سرقت پیچ و مهره های 
یک دکل عظیم الجثه مخابراتی باعث سقوط آن روی 
چند خانه شدند. این حادثه در شرایطی اتفاق افتاد که 
سرقت پیچ و مهره ها از یک سو و وزش باد از سوی دیگر 
باعث شد دکل که در منطقه ای مسکونی قرار داشت 
روی خانه های مجاور ســقوط کند. در این حادثه به 

هیچ کس آسیبی نرسید.

هشتمین روز سال
اعتیاد زن و شــوهری جوان آنها را به جایی رساند که 
قصد داشتند فرزند 15ماهه شان را به رودخانه بیندازند 
اما حضور به موقع پلیس مانع آنها شد. این حادثه در 
هشتمین روز سال در شهرستان رودسر اتفاق افتاد و 
مأموران پلیس که از نیت این زن و شوهر معتاد باخبر 
شــده بودند با حضور به موقع توانستند جان کودک 
15ماهه را نجات دهند. ایــن زوج که به علت مصرف 
موادمخدر حالت طبیعی نداشتند به مرکز ترک اعتیاد 

معرفی شدند.

نهمین روز سال
حوادث مخلتفی در تعطیالت نوروز اتفاق افتاد اما یکی 
از هولناک ترین آنها حادثه برخورد قطار با پژوپارس در 
استان گلستان بود که جان 2نفر را گرفت. این حادثه 
روز نهــم فروردین در گرگان، حــد فاصل پلیس راه 

نوکنده به سمت دریا در جاده آسفالت رخ داد.

یازدهم فروردین
عصر روز یازدهم فروردین ســاکنان پایتخت شاهد 
وزش تندبادی در مناطق مختلف تهران بودند. قدرت 
این توفان به حدی بود که موجب شکسته شدن شاخه 
درختان زیادی شد و در بوستان آب و آتش نیز حادثه 
تلخی را رقم زد. در این حادثه به دلیل وزش باد چند 
کودک که در حال بازی با سرسره بادی بوستان بودند 

سقوط کرده که 5نفر از آنها مصدوم شدند.

دوازدهمین روز سال
شامگاه دوازدهم فروردین برخورد 2قایق گردشگری 
در خرمشهر موجب سقوط 13نفر از سرنشینان آن به 
آب شد. ماجرا از این قرار بود که این گردشگران برای 
تفریح در رودخانه کارون سوار قایق های موتوری شده 
بودند که قایق ها به دلیل سرعت بیش از حد و   تمرکز 
نداشتن ســکاندار جلوی اسکله گردشگری چاسبی 
با یکدیگر برخــورد کردند. هرچنــد در این حادثه 
13گردشگر به آب ســقوط کردند اما به دلیل اینکه 
همگی از جلیقه نجات استفاده کرده بودند این حادثه 

هیچ تلفاتی نداشت.
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