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ﺗﻮﺑﻪ در دل ﭼﺎه

ﺳﻬﯿﻞ دﯾﺒﺎ -آﺳﻤﺎن ﮔﺮگوﻣﯿﺶ ﺑﻮد .ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪای در ﺑﻮﻟﻮار ﻋﺒﺎدی اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﻓﺮدی در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۱۲۵آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺰارش داده ﺑﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪی درون

رواﯾــﺘــﮕــﺮ اﯾـــﻦ ﺧــﺎﻃــﺮه ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻓـــﺮﺟـــﯽ زاده،ﺳـــﺮﭘـــﺮﺳـــﺖ ﺷﯿﻔﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺖ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان،
ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ را از ﺗﻦ درآورد و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ.

اﻫﺪای ﻋﻀﻮ ﺑﻪ  ۵ﺑﯿﻤﺎر زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪ
اﻫﺪای اﻋﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺠﺎت و اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺑﻪﻋﻀﻮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻬﺮآرا ،ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﻓﺮاﻫﻢآوری
اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻫﻔﺘﺼﺪوﺳﯽ وﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻤﻞ
اﻫﺪای ﻋﻀﻮ از اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ،آﻗﺎی
ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﯽ ،ﭘﻨﺠﺎه وﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻪ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎمﺣﺴﻦ)ع( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد
ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﺮاﻫﻢآوری اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی در ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی و
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادهاش ،در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﻫﺪای ﻋﻀﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دﮐــﺘــﺮ اﺑــﺮاﻫــﯿــﻢ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐــﺮد:
ﮐﻠﯿﻪﻫﺎی زﻧﺪهﯾﺎد ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﯽ
ﭼﻬﻞ وﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻓﺮﯾﻤﺎن و آﻗﺎﯾﯽ
ﭘﻨﺠﺎهوﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺟﺎﺟﺮم اﻫﺪا و ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﮐﺒﺪ ﻣﺮﺣﻮم در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺼﺮﯾﻪ
ﺑﻪ آﻗﺎﯾﯽ ﺳﯽوﻧﻪﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺧﺎﻟﻘﯽ اﻓﺰود :ﻗﺮﻧﯿﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎ)ص( ﻣﺸﻬﺪ
ارﺳﺎل ﺷﺪ.

ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﺣﺎدﺛﻪ

ﻣﺮگ ﯾﮏ ﮐﻮدک
در اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯿﻦ

ﺳﺮﻗﺖ  ۲ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ
از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ
ﻣﯿﺰان -ﭼﻬﺎر ﺳﺎرق ﻧﻘﺎبدار ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز
را از داﺧﻞ ﯾﮏ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
ﺑﺮدﻧﺪ .ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه دارای  ۶۷۷ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ را از ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎرﻗﺎن اداﻣﻪ دارد.

اﯾﺴﻨﺎ -در ﭘﯽ اﻧﻔﺠﺎر ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﻣﯿﻦ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه
از دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮش ،ﯾﮏ
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ دوازدهﺳــﺎﻟــﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺮدو ﭘﺎ ﺑﻪﺷﺪت
زﺧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.

ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻨﺰ ﮐﻮﭘﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن

 ۳ﮐﺸﺘﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ
ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب
رﮐﻨﺎ -دو زورﮔﯿﺮ ﺧﺸﻦ ﻋﺼﺮ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﻮﻟﻮار
ارﺗﺶ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺮدی ﺧﻮدرو ﺑﻨﺰ ﮐﻮﭘﻪ او را
ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻮاری ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎرﻗﺎن اداﻣﻪ دارد.

ﻣﯿﺰان -ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻤﺴﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ،
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ
رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﺳﻨﮓ ﮐﺎرﺑﯿﺖ ﺑﻪ درون ﭼﺎه
ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﺿﻼب رخ داده اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎن

ﻣﺮگ ﯾﮏ ﺧﺮس
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران -ﯾﮏ ﺧﺮس ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺗﻮﻧﻠﯽ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﺗﻠﻒ ﺷﺪ .ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ،
ﯾﮏ ﭘﻠﻨﮓ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﺎری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ
در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﯿﺮوزﮐﻮه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.

اﯾﻠﻨﺎ -ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺎﻣﯽ ۴۵
ﻧﻔﺮ از ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺮواز ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﯾﺎﺳﻮج را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ روی ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

روﺳﻔﯿﺪیﻣﺸﻬﺪدرﺳﯿﺎهﺗﺮﯾﻦﺷﺐﺳﺎل
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪﺳﻮﺭﻯ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﺯ  39ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﺩﻩﻫﺎ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
 -۲۰:۰۰ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﻃﺎﻫﺮزاده،
رﺋﯿﺲ اداره ﺣـــﻮادث و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑــﺤــﺮان داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﺎ اﯾــﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﻣﺼﺪوم ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎ)ص( ،اﻣــﺎم رﺿــﺎ)ع( و
ﻫﺎﺷﻤﯽﻧﮋاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
 -۲۰:۲۴ﺳﺮدار ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺻﺪدرﺻﺪی ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﺸﻬﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ،در ﺑﺎزرﺳﯽ از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو
و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ،دو ﻫﺰارو  ۳۰۰ﻓﻘﺮه اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ
دﺳﺖ ﺳﺎز ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳــﺖ .اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
 -۲۰:۴۴اوﻟﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺪی ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﺳﻠﻄﺎن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎد
ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( در اﻗﺪاﻣﯽ
ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ
دﺳﺘﮕﯿﺮ و از ﻣﺨﻔﯿﮕﺎهﻫﺎی آﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺷﯿﺸﻪ و ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻬﺮآرا ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮای اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﻬﺪ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ :در
ﭘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺿﺎﺑﻄﺎن
ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺧﺒﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد
ﻓﺮدی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺳﻠﻄﺎن ﺷﯿﺸﻪ« ﺑﺎ راهاﻧﺪازی
ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﺮﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮاد
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻓــﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﻬﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ اﻓﺰود :ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎمزﻣﺎن)ﻋﺞ(
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﻠﺐ ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه وی

ﻋﮑﺲ :ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ /ﺷﻬﺮآرا

ﭼﺎه ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺎ وﺟﻮد
ِ
ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ
در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮزن را زده اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻬﻦﺳﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ِ
ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮاب ﻧﺪاده و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش درون ﭼﺎه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﺧﻮدﻣﺎن را از روی دﯾﻮار ﺑﻪ درون اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﯾﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﮐﻒ ﺣﯿﺎط ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ درون ﭼﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ را ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه ﺑﻮد از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺪام ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻘﻮط در ﭼﺎه ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ،ﻟﺒﺎﺳﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﺑﻬﺎر اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ «.ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺎدرﺟﺎن ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ
وﻇﯿﻔﻪﻣﺎن را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ رخ ﺑﺪﻫﺪ «.اﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﭘﯿﺮزن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ
و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ زﻧﮓ ﻣﯽزدم و ﻣﺰاﺣﻤﺸﺎن
ﻣﯽﺷﺪم .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرم ﭼﻪ ﻇﻠﻤﯽ در ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ درون ﭼﺎه اﻓﺘﺎدم و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
آﺳﻤﺎن را از دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﺑﺒﯿﻨﻢ ،اﻣﯿﺪم را از دﺳﺖ دادم .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻬﻤﯿﺪم اﯾﻦ ﺗﻘﺎص
ﻫﻤﺎن ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎدم و ﺑﻠﻨﺪﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم و ﺧﺪاﺧﺪا ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ .ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم و از ﺧﺪا
ﺧﻮاﺳﺘﻢ راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪام را ﺷﻨﯿﺪم .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ آﻣﺪﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ واﻗﻌﺎ
از ﮐﺎرم ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ و واﻗﻌﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهام«.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﺑﻮﻋﻄﺎ -اﯾﺮان رﺳﻢ ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس
ﺑﻪ اﻣﺮوز رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻧﻮروز و ﺳﻔﺮهﻫﺎی
زﯾﺒﺎی ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺰرگ
ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﯾﻠﺪا را
دارﻧﺪ ﮐﻪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﺰدهﺑﻪدر ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ داﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽروﻧﺪ و روزی ﺧﻮش را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﺻﻼ از ﻫﻤﺎن ﻗﺪﯾﻢ ،روزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ
ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻓﺎرغ از زﻣﺎﻧﻪ و ﮐﺎر و ﺑﺎرﺷﺎن ،ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺧﻮش را رﻗﻢ
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺗﻤﺎم ،ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ رﺳﻢ ﺧﻮب
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ﮐﻪ آﻏــﺎز رﺳﻤﯽ ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﺑﻮد و ﻃﻠﯿﻌﻪای ﺑﺮای ﻧﻮ ﺷﺪن ﻗﻠﻮب ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ،
ﺑﻪ رﺳﻤﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ،
اورژاﻧﺲ ،ﻫﻼلاﺣﻤﺮ و  ...در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و در ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻬﺮآرا ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮری ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻣﺪار ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ،و ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ
ﮐــﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺧﺼﻮﻣﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺘﯿﺰی و ﻫﺮﭼﻪ
ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﭼﻮن
ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﺸﻬﺪی ﻫﺎی زﯾــﺎدی ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺷﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﻮع  ۳۹ﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ دهﻫﺎ ﻧﻔﺮ
از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺑﺪﻗﺎﻓﯿﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮع رﺳﻮم
ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
 -۱۷:۰۰ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺣﻮادث ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺎﻋﺖ ۱۷
ﻋﺼﺮ دﯾــﺮوز در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا ،ﻣﯿﺪان ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﻮﻟﻮار
اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺑﻮﻟﻮار ﺗﻮس ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ،۲۰
ﺣﺪود  ۲۰ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪ .آﺗﺶ زدن
ﻻﺳﺘﯿﮏ ،ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺧﺎﺷﺎک ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪه ای ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﻫﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﻪ
ﺧﻮدرو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  ۱۴آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ در ﺑﻮﻟﻮار ﺗﻮس ،ﺑﺮای اﻣﺪادﮔﺮان

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .وی اداﻣــﻪ داد :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداﻣﻪ
داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺎ روﯾﺖ ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ او را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐــﺮد :ﺗﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﺮوﻧﺪه در ﺑﺎزرﺳﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه
ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ ﻫﺮدو در ﺑﻮﻟﻮار ﻃﺒﺮﺳﯽ واﻗﻊ ﺑﻮد ﺑﯿﺶ
از  ۵۰ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺸﻪ و ﻫﺮوﺋﯿﻦ و  ۴۰ﻟﯿﺘﺮ ﭘﯿﺶﺳﺎز
ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﮐﺮد.

ﺳﺮاﻓﺮازان رخ داد .ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ دادﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻠﺖ آن را دﭘﻮی ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺎل ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ وﺧﯿﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۱:۰۰ﺣﺴﻦ ﺣﯿﺪری ،ﻣﻌﺎون اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
دادﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ،از ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ دو ﮐﻮدک و دو ﻧﻮﺟﻮان
و اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ای ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﻮش و دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ای
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺮﻗﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ و
ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﻣﺼﺪوم ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﯾﺪن از روی آﺗﺶ اﻓﺘﺎد و دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪ.
ﭘﺴﺮی ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﻗﻪ در دﺳﺘﺶ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و از
ﻧﺎﺣﯿﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ.

 -۲۱:۴۷ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث اﻣﺴﺎل و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۳۵ﺣﺎدﺛﻪ
و ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﯽ ﻫﻔﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ۱۲۵
ﻫﺰار و  ۸۲۹ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۲۲:۰۰ﻗﺎﺿﯽ ﻫﺎدی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎر ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳــــﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب
ﻧﺎﺣﯿﻪ ،۶ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺮاﻓﺮازان
ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ ﺟــﻮان و ﻧﻮﺟﻮان در ﺣــﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮاد
ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ﺑــﻮده اﻧــﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻧﻔﺠﺎر رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓــﺮاد ﻣﺼﺪوم ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺪوﻣﺎن وﺧﯿﻢ
ﮔــﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓــﺮاد ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮج اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺨﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺮس ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﺪادی و ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻋﺒﻮری ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
 -۲۳:۰۰ﻣﻌﺎون ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﮔﻔﺖ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳۹آﺗﺶ ﺳﻮزی در
ﻣﺸﻬﺪ رخ داد ﮐﻪ  ۳۳ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻬﺎر آﺗﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻻﺳﺘﯿﮏ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﺎن ،از ﮔﺴﺘﺮش آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﺪ.
 -۲۳:۱۵ﻃﺎﻫﺮزاده ،رﺋﯿﺲ اداره ﺣﻮادث و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل  ۱۳ﻣﺼﺪوم اورژاﻧﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :دو
ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻢ و ﻣﺎﺑﻘﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﯿﻦ  ۱۱ﺗﺎ  ۲۵ﺳﺎل
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮاﻓﺮازان ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺣﻮادث ﻧﯿﺰ
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻣﺎر اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺟﻤﻊ آوری
اﯾﻦ آﻣﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﺸﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻌﺎون اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دادﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ از
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑــﺰرگ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در
ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑـــﻪ ﮔــــــﺰارش ﺷــــﻬــــﺮآرا ،ﻗـــﺎﺿـــﯽ ﺣﺴﻦ
ﺣــﯿــﺪری دراﯾــﻦﺑــﺎره ﮔﻔﺖ :در ﭘــﯽ رﺳﯿﺪن
اﻃــﻼﻋــﺎﺗــﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾــﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻣــﺸــﺮوﺑــﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺑــﻪ ﻣﺸﻬﺪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑـــﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ ﭘــﺮوﻧــﺪه ﺻــﺎدر
ﺷﺪ.
وی اﻓــﺰود :ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﭘﯿﮕﯿﺮی
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن
ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ دادﺳــﺘــﺎن ﻣﺸﻬﺪ
اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی وﯾﮋه ﻗﻀﺎﯾﯽ،
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ
ﺷﺪ.
وی اداﻣـــﻪ داد :ﻣــﺄﻣــﻮران در ﺑــﺎزرﺳــﯽ از

اﯾـــﻦ ﮐــﺎﻣــﯿــﻮن ۱۰ ،ﻫـــﺰار و  ۸۰۰ﻗﻮﻃﯽ
ﻣــﺸــﺮوﺑــﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧــﺎرﺟــﯽ ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﯿﺪری ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی راﻧﻨﺪه اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺣﻤﻞ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ اداﻣﻪ
دارد.

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  23ﺷﺐ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 1900ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺁﺗﺶ ﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻧﺪ

ﻓﻮت۴ﻧﻔﺮدرﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮزیاﻣﺴﺎل
ﻣﻬﺪی ﻗﺮآﻧﯽ -ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮری اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آﺧﺮ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار و ۹۰۰
ﻣﺼﺪوم در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﻫﻢوﻃﻨﺎﻧﻤﺎن در ﺣﻮادث اﯾﻦ ﺷﺐ ﭘﺮﺧﻄﺮ
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺎل ۹۶روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪن ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎل ،دوﺑﺎره ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎی
ﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﻣــﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺪه ای
ﺳﻮدﺟﻮ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ آﺗﺶﺑﯿﺎر ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آب در آﺳﯿﺎب دﺷﻤﻦ
ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﯾﻦ روز آﺗﺶ ﺑﺎر،
ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻮادﺛﯽ ﻧﺎﮔﻮار از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﯽ،
ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺬﮐﺮات ﻋﻮاﻣﻞ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎط ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﻄﺎرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ آﺗﺶﺑﺎزی ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻋﻼوهﺑﺮ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺟﺎن
ﺧﻮد ،ﺟﺎن و ﻣﺎل دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ۲۶۰۰ﻣﺼﺪوم در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮری ۹۵

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺬﮐﺮات ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار
و راهاﻧﺪازی ﭘﻮﯾﺶ »ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮری ﺧﻄﺮﻧﺎک«
ﺑﺮای ﮐﻢﺧﻄﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﺐ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ،دو ﻫﺰار و ۶۰۰
ﻧﻔﺮ از ﻫﻢوﻃﻨﺎﻧﻤﺎن دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺎت ﺳﻄﺤﯽ و ﺷﺪﯾﺪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
زﺧﻤﯽﻫﺎ در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮری ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻓﺎرس ،اراک و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺷﺐ ﭘﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﺳﺮ ،ﺻﻮرت
و ﭼﺸﻢ ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺪود ۳۰
ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ.
ﺑﺴﺎط ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داغ داغ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ ﻓﻮت ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﭼﻬﺎردهﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺪ

اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺷﺎدیﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﺗﻠﺦ ﮐــﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺐ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺗﻬﺮان رخ داد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ
از آن ﻫــﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ وﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﺎرﻧﺠﮏﻫﺎی دﺳﺖﺳﺎز دو دﺳﺖ و دو ﭘﺎی ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داد.
روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل  ۹۵ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ زﺧﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ و دﻟﯽ ﭘﺮدرد
اﯾﻦ ﺳﺎل را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﮐﻪ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻨﺎر
ﺳﻔﺮه ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎل را ﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ.

وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل  ۷ﻣﺼﺪوم

ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۳۵۳روز ،ﺳﺎل  ۹۶ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ روزﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪش
رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳــﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دورهﻫــﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺣﺎدﺛﻪ
ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺶ
از ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻧﻔﺮ از ﻫﻢوﻃﻨﺎﻧﻤﺎن از اﺑﺘﺪای اﺳﻔﻨﺪ
اﻣﺴﺎل ﺑﺮ اﺛﺮ آﺗﺶﺑﺎزی و اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ دﭼﺎر
ﺟﺮاﺣﺎت ﺳﻄﺤﯽ و ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ۵۱۶ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن۹۰ ،درﺻﺪ از ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﻣﺮد و  ۱۰درﺻﺪ
آﻧﺎن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۲۹ﻧﻔﺮ دﭼﺎر ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ۱۵۸ ،ﻧﻔﺮ
دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺟﻪ۲و ۳و  ۱۵۷ﻣﻮرد دﭼﺎر آﺳﯿﺐ
ﭼﺸﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از
ﻫﻢوﻃﻨﺎﻧﻤﺎن در ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ،ﻫﻤﺪان ،اردﺑﯿﻞ و ﮐﺮج
ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ۶۶ ،درﺻﺪ از ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺣﻮادث
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎﻟﺸﺎن در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮری اﻣﺴﺎل
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن،

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺷﺮرﺑﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺮ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺪوم اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺎرﻧﺠﮏ دﺳﺖﺳﺎز دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪ و
۱۰۰درﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺮوز
ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺎلﺧﻮرده زﻧﺪان زﻧﺠﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺳﯿﺪن از ﺻﺪای ﻣﻬﯿﺐ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ
دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ.

ﻗﻄﻊ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ
اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ در دﺳﺘﺎﻧﺶ از دﯾﮕﺮ ﺣﻮادث
ﺧﻮﻧﯿﻦ دﯾﺸﺐ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺼﺪوم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار
در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮ دراز دارد و
ﻋﺪهای ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺳﻮر و ﺳﺎت
آﺗﺸﯿﻦ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ،ﺟﯿﺐ ﺧﻮد را ﭘﺮﭘﻮل
و ﻃﻌﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد را راﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

