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رد شایعه مرگ بر اثر تزریق اشتباه آمپول
معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی جندی ش��اپور علت 

مرگ دختر جوان را تزریق پنی سیلین نمی داند.

مهران ورناص��ری درخصوص خبر مرگ ی��ک دختر جوان 
مسجدس��لیمانی که در برخی پایگاه ه��ای محلی علت فوت این 
خانم تزریق آمپول پنی س��یلین عنوان شده بود، اظهار کرد:  یک 
خانم جوان با عالئم تنفسی و سرماخوردگی دوبار به بیمارستان 

22 بهمن مسجدس��لیمان مراجعه کرده اما  بر خالف آن چه که 
در برخی خبرها ذکر شده بود، این خانم در هیچ یک از دو نوبتی 
ک��ه به این بیمارس��تان مراجعه کرده بود، پنی س��یلین دریافت 
نکرد. در روز پنجشنبه این خانم در بیمارستان از حال می رود و 

پس از این که احیا می شود، به حالت کما می رود.
وی افزود: بیمار ش��بانه به بیمارس��تان گلس��تان اهواز اعزام 
می ش��ود که همان شب )17 اس��فندماه( در بیمارستان متاسفانه 
فوت می کند. اکنون در حال بررسی علت مرگ این خانم هستیم.

سرطان خون از کجا شروع شد؟
مطالع��ات جدی��د دانش��مندان نش��ان می ده��د که 
»س��رطان خون« برای نخستین بار در میان خفاش ها آغاز 

شده است.
یافته ه��ای پژوهش مش��ترک می��ان دانش��مندان و 
باستان شناس��ان حاکی از آن اس��ت که حدود 45 میلیون 
س��ال پیش بیماری کش��نده »س��رطان خ��ون« در میان 
خفاش ها آغاز ش��ده اس��ت. طبق این گزارش، ویروس��ی 
 DNA که عامل بروز س��رطان خون ش��ده اس��ت در آثار
کشف ش��ده در فس��یل هایی کشف شده اس��ت که توسط 

باستان شناسان به دست آمده اند.
به گفته دانشمندان کشف این موضوع موفقیت بزرگی 
محسوب می ش��ود چراکه می تواند به درمان های جدید در 
رابطه با سرطان منجر شود. در واقع کشف »رترو ویروس ها« 
در میان این فس��یل ها "حلقه مفقوده" در راه رس��یدن به 

شیوه درمان این بیماری کشنده محسوب می شود.
ویروس deltaretrovirus که یک ویروس شناخته 
 T-lymphotropic( شده اس��ت و در انس��ان با عنوان
virus 1( یا )HTLV-1( ش��ناخته می ش��ود 15 تا 20 
میلیون انسان را در جهان آلوده کرده و می تواند به سرطان 
خون منجر شود. دانشمندان مدت طوالنی است معتقدند 
»deltaretroviruses« از زمان های ماقبل تاریخ انسان 
را آلوده کرده اند اما از آنجا که این ویروس ها تا به حال در 

هیچ »فسیل« دیده نشده بود.

 صدور قرار عدم صالحیت
برای پرونده حادثه قطار در هفت خوان سمنان

دادس��تان عموم��ی و انقالب مرکز اس��تان س��منان 
گف��ت: پرونده حادثه قطار با صدور قرار عدم صالحیت به 
شایستگی دادسرای عمومی و انقالب تهران، جهت ادامه 

رسیدگی نزد دادستان تهران ارسال شده است.
ب��ه گزارش میزان، قاضی حیدر آس��یابی از صدور قرار 
ع��دم صالحیت در این پرونده خب��ر داد. وی گفت: بدنبال 
وصول گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور و اعالم جرم 
نسبت به برخی از مقامات مربوط در ارتباط با سانحه برخورد 
قطار در هفت خوان س��منان و بنا ب��ه الزام قانونی مبنی بر 
رسیدگی به اتهام مقام های مذکور در دادسرای پایتخت، قرار 

عدم صالحیت در این پرونده صادر شده است.
آس��یابی گفت: پرونده حادثه قطار ب��ا صدور قرار عدم 
صالحیت به شایستگی دادس��رای عمومی و انقالب تهران، 
جهت ادامه رسیدگی نزد دادستان تهران ارسال شده است.

 دو و نیم میلیون فرانسوی به پزشک
دسترسی ندارند

حدود دو و نیم میلیون فرانسوی به پزشک دسترسی 
ندارند و این تعداد رو به افزایش است.

به گزارش فرانس بیس��ت و چهار، به گفته شورای ملی 
نظام پزش��کی فرانسه، دو میلیون و پانصد هزار فرانسوی در 
192 ناحیه به پزشک دسترسی ندارند و از سال 2007 تعداد 
پزش��کان عمومی 4/8 درصد کاهش یافته است. موضوعی 
که در مبارزات انتخاباتی فرانس��ه کمتر به آن پرداخته شده 
است موضوع سالمت در مناطقی است که از داشتن پزشک 
محروم هس��تند. در فرانسه دو و نیم میلیون نفر به پزشک 

دسترسی ندارند و این تعداد رو به افزایش است.
گزارشی از ش��هر الندوِدک نشان می دهد هزاران نفر 
از مردم آن ش��انزده سال اس��ت از داشتن پزشک محروم 
هستند. مردم این شهر می گویند به حال خود رها شده اند 
و متاس��ف هستند که در مبارزات انتخاباتی به این مشکل 
توجه چندانی نمی شود. معاون شهردار این شهر اعالم کرد 
تاکنون در مبارزات انتخاباتی اظهارات مناسبی برای حل 

این مشکل بیان نشده است.
ب��ا وجود این، موض��وع مقابله با کمبود پزش��ک در 

برنامه همه نامزدهای انتخابات وجود دارد.

 آتش سوزی مرگبار مشکوک در مشهد
22 کشته و زخمی برجای گذاشت

آتش س��وزی یک س��اختمان مس��کونی 4 طبقه در 
مش��هد دو کش��ته و 20 مجروح برجای گذاش��ت. کشف 
یک گالن مواد قابل اشتعال در محل آتش سوزی احتمال 

عمدی بودن حریق را بیشتر کرده است.
به گزارش میزان، طی اطالع رسانی حادثه به سامانه 
125 از س��وی س��اکنان یک ساختمان مس��کونی، ستاد 
فرماندهی سازمان آتش نشانی مشهد به سرعت نیروهای 
عملیاتی ایس��تگاه س��وم و چهلم این س��ازمان را ساعت 

4:37 صبح دوشنبه به خیابان اسفندیانی رهسپار کرد.
حمید فرزین ش��هری افزود: آتش نش��انان بی درنگ 
پ��س از قطع جریان برق و گاز س��اختمان، با اس��تفاده از 
دس��تگاه های تنفس��ی و تجهی��زات خاموش کنن��ده وارد 
ساختمان شدند و شعله های سرکش آتش را مهار و کاماًل 
خاموش و همزمان با عملیات جست وجو در دود در طبقات 
سوم و چهارم س��اختمان که دارای 6 واحد مسکونی بود، 

نسبت به انتقال محبوسین و مصدومین اقدام کردند.
وی با اعالم اینکه نیروهای عملیاتی بیش از 20 نفر از 
ساکنین ساختمان را که سه نفر آنها دچار آسیب دیدگی 
ش��دید ش��ده بود را به خارج از س��اختمان انتقال دادند، 
اضافه کرد: متاسفانه بنا بر تایید تکنسینهای اورژانس دو 
نفر از مصدومین بدح��ال که یک مادر و دختر بودند، در 

اثر شدت سوختگی جان باختند.
فرزین شهری با اشاره به سوختگی شدید پدر خانواده 
و وخامت حال وی، ادامه داد: آتش نشانان با سرعت عمل 
خود از س��رایت آتش س��وزی به واحدهای مسکونی دیگر 
جلوگی��ری کردند و مصدومین را جه��ت انتقال به مرکز 

درمانی تحویل تکنسین های اورژانس نمودند.

 ارتباط افت موقت فشار خون
با خطر ابتال به زوال عقلی

محقق��ان معتقدند افت موقت فش��ار خ��ون در افراد 
بزرگس��ال می تواند با خطر ابتالی آنان به زوال عقلی در 

سال های بعدی زندگی شان مرتبط باشد.
به گزارش ایس��نا، متخصصان علوم پزشکِی دانشگاه 
جانز هاپکینز اظهار داش��تند: کاهش س��ریع فشار خون 
موجب احس��اس س��رگیجه در افراد بزرگس��ال می شود. 
همچنین افت موقت فش��ار خون به دلیل کاهش جریان 

خون به مغز می تواند آسیب زننده باشد.
"آن��درا راولینگ��ز" محقق ای��ن مطالع��ه از دپارتمان 
اپیدمولوژی دانش��گاه جان��ز هاپکینز گف��ت: اگرچه این 
موارد افت فش��ار خون زودگذر هستند اما می تواند اثرات 
بلندمدت داش��ته باشد. همچنین در این بررسی مشخص 
ش��د افرادی که در سنین میانسالی دچار افت موقت فشار 
خون می ش��وند 40 درصد بیشتر از افراد دیگر در معرض 
ابت��ال به زوال عقلی هس��تند. وی افزود: ای��ن یافته  حائز 
اهمیت اس��ت و باید در مورد جزئیات آنچه اتفاق می افتد 

درک بهتری به دست آید.
این محقق اظهار کرد: تش��خیص فاکتورهای خطرزا 
در ب��روز زوال عقلی و کاهش قدرت ش��ناختی به منظور 
درک چگونگ��ی روند پیش��رفت این بیماری مهم اس��ت. 
همچنین توانایی در تشخیص افرادی که در معرض خطر 
هستند می تواند راهکارهای ممکن برای پیشگیری از بروز 

بیماری را ارائه دهد.

 آتش سوزی گسترده یک ساختمان مسکونی
در شهرری

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به آتش سوزی 
ی��ک س��اختمان مس��کونی 5 طبقه در ش��هرری گفت: 
نیروهای آتش نش��ان موفق به نجات 27 نفر از س��اکنان 

این ساختمان از میان آتش و دود شدند.
س��یدجالل ملک��ی اف��زود: حوالی س��اعت 3 بامداد 
دوش��نبه حادثه آتش سوزی یک س��اختمان مسکونی در 
ش��هرری )میدان نماز( به سامانه 125 اعالم و ماموران 2 
ایستگاه آتش نش��انی به همراه خودروی تنفسی به محل 
حادثه اعزام شدند. وی اظهار کرد: گروهی از آتش نشانان 
ب��رای خاموش کردن آتش و در نهای��ت 27 نفر از جمله 
ی��ک بچه 7 ماهه را از میان ش��عله های آتش و دود زیاد 

نجات دادند.

مذاکرات ادامه دارد...
حج 96 همچنان در هاله ای از ابهام

ه��ر چند که برخی بر این باورند که برخی از 
مطـــالبــه

گروه جامعه
مس��ئوالن آل س��عود هن��وز متنبه نش��ده و 
نمی توان به بازگش��ایی حج خوشبین بود اما 
مذاک��رات به گفته مس��ئوالن حج و زیارت همچن��ان ادامه دارد تا 

شاید گشایشی حاصل شود.

قاضی عسکر: مذاکرات حج 96 در حال نهایی شدن است
بر همین اساس نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از نهایی 
ش��دن مذاکرات حج با طرف های سعودی خبر داد و گفت: تاکنون 

توافقات با طرف سعودی به صورت مطلوبی انجام شده است.
حجت االسالم والمسلمین سید علی قاضی عسکر در جمع اعضای 
ش��ورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان 
حج و زیارت افزود: امیدواریم با توجه به توافق های صورت گرفته راه 

برای برگزاری حجی مطلوب، آرام و عزتمندانه فراهم شود.
وی تصریح کرد: درصورتی که نظرات جمهوری اس��المی ایران 

با نهایی شدن همه محورها تامین و به امضای توافقنامه حج منجر 
شود، خبرهای تکمیلی را به اطالع مردم خواهیم رساند. 

بعید است امکان اعزام زائران ایرانی به مناسک حج 96 
فراهم شود

در همین زمینه اما عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 
حضور زائران ایرانی در مناس��ک ح��ج اگر بخواهد با ذلت و خواری 
صورت گیرد به مصلحت نیس��ت، گفت: بعید است که زائران ایرانی 
در س��ال 96 به مناس��ک حج اعزام ش��وند چراکه زمان کافی برای 

برنامه  ریزی از دست رفته است.
آیت اهلل محمدحس��ین احمدی شاهرودی درباره مذاکرات حج 
س��ال 96 و لزوم تمکین طرف س��عودی برای تامین امنیت زائران 
کش��ورمان به تسنیم گفت: باید تمامی ش��روط جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر عزت، امنیت و کرامت زائران مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات با عربستان 
س��عودی نباید از مواض��ع و برنامه های فرهنگی خ��ود در ایام حج 
عقب نشینی کند؛ برائت از مشرکین به همراه برگزاری دعای کمیل 

در صورت از سرگیری حج تمتع ضروری است.
این عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: ما نباید در مذاکرات 

ح��ج تمتع از مواضع خود کوتاه آییم و اگر بنا اس��ت که فریضه حج 
برگزار شود باید با حفظ عزت زائران ایرانی و شیعیان باشد.

آیت اهلل احمدی ش��اهرودی با بیان اینکه ی��اد و خاطره فاجعه 
ش��هدای فاجعه منا از ذهن مردم ما پاک نخواهد شد، تصریح کرد: 
باید احقاق حق شهدای فاجه منا از سعودی ها انجام بگیرد؛ اگر در 
ای��ن فاجعه تعمدی هم در کار نبوده اما قصور مس��ئوالن برگزاری 

حج مشهود بوده و باید به آن توجه شود.
وی افزود: خون های ریخته ش��ده شهدای فاجعه منا نباید هدر 
رود و دولت س��عودی ضام��ن پرداخته دیه و ش��رایط جبران این 
فاجعه اس��ت البته باید مس��ئوالن ما نیز پیگیری ه��ای خود برای 

دریافت غرامت را انجام دهند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بر حفظ امنیت، 
عزت و کرامت حجاج ایرانی توسط مسئوالن برگزاری حج تاکید کرد 
و گفت: حضور زائران کش��ورمان در مناسک حج اگر بخواهد با ذلت و 

خواری صورت گیرد به مصلحت ایران و جهان تشییع نیست.
آیت اهلل احمدی ش��اهرودی درباره اینکه آیا امسال مراسم حج 
تمتع برگزار می شود یا خیر اظهار کرد: بعید است که زائران ایرانی 
در س��ال 96 به مناس��ک حج اعزام ش��وند چراکه زمان کافی برای 

برنامه  ریزی از دست رفته است.

وی تصریح کرد: در هر حال امیدواریم اگر قراراس��ت زائران ما 
ب��ه ح��ج عزیمت کنند عزت و امنیت آنها تامین ش��ود و خواری یا 

ذلت نسبت به زائران خوب کشورمان صورت نگیرد.
هیئت مذاکره کننده حج کش��ورمان پنجم اس��فندماه امس��ال 
برای مذاکرات حج تمتع 96 به دعوت کش��ور عربس��تان عازم این 
کش��ور ش��د و تاکنون چند دوره مذاکرات انجام گرفته اس��ت که 

نتیجه قطعی آن در روزهای آتی اعالم می شود.
گفتنی اس��ت که سال گذشته نیز چندین دوره مذاکرات برای 
حج تمتع 95 میان دو کشور انجام گرفت که طرف سعودی ضمن 
نپذیرفتن ش��روط منطقی ای��ران، در نهایت مان��ع از اعزام حجاج 
کش��ورمان به مناسک حج شد. روابط تهران - ریاض پس از فاجعه 
منا و ش��هادت 464 زائر ایرانی، متشنج و این رابطه دیپلماتیک به 

دنبال حمله عده ای به سفارت عربستان در تهران، قطع شد.
فاجعه منا در دوم مهرماه سال گذشته )1394( در مراسم رمی 
جمرات رخ داد و بیش از هفت هزار زائر نفر از حجاج از کشورهای 

مختلف جهان جان خود را از دست دادند.
به گفته مس��ئوالن و دست اندرکاران کشورمان، مسئوالن حج 
عربس��تان سال گذشته با بهانه تراش��ی های مختلف و اتالف وقت، 

مانع اعزام زائران ایرانی به حج 95 شدند.

تولید چشمه های رادیوتراپی برای درمان سرطان 
محققان کشور موفق به تولید چشمه های رادیوتراپی 
شدند که می توان از آنها در »براکی تراپی« و جهت درمان 

سرطان و تومورهای مغزی استفاده کرد.
شهاب ش��یبانی از پژوهش��گاه علوم و فنون هسته ای 
گف��ت: این پروژه می تواند براس��اس برنام��ه جامع کنترل 
س��رطان در کش��ور و در راس��تای ارتقای کم��ی و کیفی 
محصوالت درمانی رادیوتراپی مورد بهره برداری قرار گیرد.

ش��یبانی با تاکید بر اینکه این پروژه در سازمان انرژی 
اتمی ایران اجرایی ش��ده اس��ت، عنوان کرد: در این طرح 
روش های مختلف تولید هس��ته چشمه ها بررسی و دانش 
فنی آن که روش جذب بر روی س��یم نقره برای اکتیویته 
پایین و جذب بر روی میکرو کره برای اکتیویته باال اس��ت 
بدست آمد. وی افزود: روش های بارگزاری هسته در غالف 
این چش��مه ها به وسیله جوش��کاری لیزری مورد بررسی 
و پارامترهای بهینه جوش بدس��ت آورده ش��ده روش های 
کنت��رل کیفی این چش��مه ها بررس��ی و فرآین��د کنترل 

براساس استانداردها پیاده سازی شد.
ش��یبانی افزود: پارامترهای دزیمتری این چش��مه ها 
مورد ارزیابی و مقایس��ه با پارامترهای چشمه های تجاری 
مشابه قرار گرفته که از تطابق قابل قبولی برخوردار است.
مج��ری ط��رح این پ��روژه گفت: بی��ش از 300 عدد 
چش��مه تولید و در مراحل بالینی درمان تومورهای مغزی 

و تومورهای مالنومای چشمی استفاده شد.

اعترافات قاتل قهرمان بدنسازی ایران
پدر زن قهرمان بدنس��ازی کشور اعتراف کرد به دلیل 
اینکه مقتول دخترش را هرش��ب کتک می زد،او را به قتل 

رسانده است.
شنبه شب ورزشکاران باشگاه بدنسازی در غرب شهر 
اصفه��ان در تماس با پلیس از قتل یکی از ورزش��کاران با 
ضربات چاقوی فردی دیگ��ر خبر دادند. بالفاصله ماموران 
پلی��س در محل حاض��ر و تحقیقات خ��ود را آغاز کردند. 
بررس��ی های اولیه مشخص ش��د مقتول محسن مکتوبیان 
یک��ی از قهرمانان پ��رورش اندام ایران اس��ت که به علت 
اصابت ضربه چاقو به قتل رس��یده اس��ت. در ادامه با اعالم 
موضوع به تیم های پلیس آگاهی، تحقیقات جنایی در این 
رابطه آغاز و قاتل در محل قتل شناسایی و دستگیر شد. 

در تحقیقات اولیه مش��خص ش��د عامل جنایت پدرزن 
مقتول اس��ت که ب��ا ضربه چاقو دامادش را به قتل رس��انده 
اس��ت. مرد میانسال در مورد انگیزه اش از قتل گفت: محسن 
دامادم هر شب وقتی به خانه می آمد همسرش را کتک می زد. 
چندی قبل از طریق دخترم متوجه شدم او دست بزن دارد و 
دخترم را زیر مشت و لگد می گیرد. برای صحبت با او اعتراض 
به این رفتارش به باش��گاه آمدم اما محس��ن پس از شنیدن 
حرف هایم سیلی محکمی به من زد و با من درگیر شد. هیچ 
راه دفاعی نداشتم به همین خاطر چاقویی که همراهم بود را 
درآورده و برای ترساندن دامادم ضربه ای را به سمتش زدم که 

چاقو وارد قلبش شد و او جانش را از دست داد. 

خشکی خطرناک دریاچه ارومیه 
نماینده مردم تبریز با انتقاد از وضعیت وخیم دریاچه 
ارومیه گفت: تصفیه پس��اب ها ش��هرهای اطراف دریاچه و 
انتق��ال آب از زاب باید در اولویت هزینه کرد اعتبار 8 هزار 

میلیارد ریالی مصوبه دولت قرار گیرد.
محمداسماعیل س��عیدی در توضیح وضعیت دریاچه 
ارومیه و اختصاص اعتبار 8 هزار میلیارد ریالی در روزهای 
اخیر از س��وی دول��ت، گفت: دریاچه ارومی��ه به مصیبتی 
برای مردم تبدیل ش��ده زیرا خش��کی دریاچ��ه به مرحله 
خطرن��اک نزدیک ش��ده اس��ت، به نوعی ک��ه بخش قابل 
توجهی از دریاچه خشک شده و برداشت نمک و رفت وآمد 

کمپرسی ها زمینه ساز بروز گرد و غبار نمکی شده است.
وی اف��زود: متأس��فانه از ابتدای س��ال 95 تا روز اول 
اس��فند از بخش آب و فاضالب هیچ اعتباری به این استان 
اختصاص داده نش��ده اس��ت در صورتی ک��ه جمع آوری و 
تصفیه پساب شهرهای اطراف دریاچه ارومیه برای احیای 

دریاچه الزم است.
س��عیدی با بیان اینکه در تبریز ح��دود 4متر مکعب 
پس��اب ها در ثانیه هدر می ررود، افزود: این در حالی است 
ک��ه می توان ب��ا مدیریت و تصفیه پس��اب ها، آب کافی به 
حوضه دریاچه ارومیه یا به چاه های که آب از آنها برداشت 
می ش��ود تزریق ش��ود، البته از این پس��اب ب��رای بخش 
کش��اورزی جهت جلوگیری از اس��تفاده بی رویه از آبهای 

زیرزمینی هم می توان استفاده کرد.

چه کس��ی باور می کند بیست 
درحـــاشيه

سوشیانت آسمانی
میلیارد تومان برای یک ش��ب 
ضرر اقتصادی کنیم و چندین 
کشته و مجروح و مصدوم و نقص عضو روی دستمان 
بماند ب��رای تفریح؟! چرا از بیرون ب��ه این اتفاقی که 
متاسفانه هر ساله با آن مواجهیم توجه نمی کنیم؟! آیا 
نظر افکار عمومی جهان برایمان مهم نیست؟! شمایی 
ک��ه خوش��حال می ش��وید از اینک��ه ای��ران را جزو 
پرطرفدارترین کشورهای دنیا در واکنش های مردمی 
می دانند، ش��ماهایی که از به توافق رسیدن برجام تا 
برد تیم ملی فوتبال و قهرمانی کشتی برای ابراز شادی 
به خیابان می آیید و س��رآمد جهان در واکنش سریع 
به حوادث اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هستید چرا 
یک روز چهارشنبه س��وری همه وجه��ه خوبی که از 
خ��ود س��اخته اید را به باد می س��پارید؟! برای جانت؛ 
مدیریت اندوخته ات و آرامش س��رزمینی که حاضری 
برای وارد نش��دن خدش��ه ای ب��ه آن جان دهی، برای 
وجهه بین المللی کش��ورت لطفا کاری نکن که بعد از 
دیدن صحنه های پخش شده از رسانه ها خجل باشی. 
چرا رسم های کهنه و قدیمی را ترک کرده و به جای 
آن ب��ه کارهای عجیب و غریبی می پردازی که با هیچ 
رس��م و قانون و آیین همخوانی ن��دارد و برای عموم 

جامعه مورد تقبیح است.
متاس��فیم که می نویس��یم، از چند شب قبل از 
آخرین چهارش��نبه س��ال، به خصوص در شهرهای 
ب��زرگ نه تنها بیماران بیمارس��تان ها و س��المندان 
از دس��ت س��ر و صدای رسم آخر س��ال ایرانیان در 
امان نیستند بلکه بسیاری از مغازه داران و مردم نیز 
از ترس آن ک��ه بی احتیاطی برخی هموطنان بالیی 
برای جان و مال آنان شود زودتر کسب و کار خود را 

تعطیل می کنند و به خانه خودشان برمی گردند.

این وضعیت در این ش��ب خاص بدتر می شود و 
عالوه بر سر و صدای ترقه ها صدای آمبوالنس ها نیز 

آرامش شهر را در برمی گیرد. 
رئی��س اورژانس کش��ور در گفت وگو با ایس��نا 
آمار فوت ش��دگان حوادث چهارشنبه سوری در سال 
گذش��ته در مقایسه با س��ال های قبل از آن کاهش 
داشته است اما نسبت  به سال های 92 و 91 کاهش 

زیادی داشته اس��ت چراکه در سال 92، 9 تن و در 
سال 91 ،19 تن جان خود را از دست داده اند.

 در می��ان حادثه دیدگان بیش از 10 مورد قطع 
عضو دیده ش��ده اس��ت و مقایس��ه آمار مصدومان 
اورژانس پیش بیمارس��تانی با سال گذشته از کاهش 
50 درص��دی تعداد ای��ن افراد حکایت دارد، س��ال 
گذش��ته بیش از 500 تن توسط عوامل اورژانس به 

بیمارس��تان انتقال داده شدند که این آمار امسال به 
259 مورد رس��یده اس��ت. به گفته وی، استان های 
ته��ران و ف��ارس، بیش��ترین مصدوم��ان ح��وادث 

چهارشنبه سوری را داشته است.
یک نفر مردی 45 ساله در رباط کریم بود که به 
خاطر ش��وک ناشی از انفجار دچار ایست قلبی شده 
و جان خود را از دس��ت داد. م��ورد دیگر جوان 24 
ساله در استان قزوین بود و یک نوجوان نیز در شهر 
رشت جان خود را از دست داد و تعداد فوت شدگان 

چهارشنبه سوری به 3 تن رسید.
پاسداشت این رس��م ایرانی که هویت اولیه آن 
اکنون مبهم و آش��فته اس��ت و مبنای عقالنی ندارد 
نه تنها از س��وی بسیاری از روش��نفکران زیر سوال 
برده نمی شود بلکه دلیلی بر هویت اصیل ایرانی نیز 
خوانده می شود. دیگر در این ایام نه مانند ماه رمضان 
خبری از همدردی روش��نفکرانه با فقرا می شود و نه 
مانند محرم نذری های هیئات مختلف با بهانه کمک 
به نیازمندان زیر س��وال برده می شود و هشتگی در 

محکومیت این خرج های بیهوده داغ می شود.
ب��ا گذری کوتاه در بازار تهران می توان به راحتی 
به مواد محترقه دست پیدا کرد، موادی که البته از 2 
هزار تومان هم ش��روع می شوند و تا ده ها هزار تومان 
یافت می شوند. اما وجه دیگر این اسراف ملی هزینه ای 
اس��ت که بابت این مراس��م از س��وی مردم پرداخت 
می ش��ود. اگر به طور متوسط 70 درصد 21 میلیون 
خانوار ایرانی یعنی حدود 15 میلیون خانوار تنها هر 
کدام 15 ه��زار تومان خرید کنند ب��ا رقمی عجیب 
مواجه خواهیم ش��د که می تواند در امور عام المنفعه 
بسیاری خرج شود. در واقع حتی با این تخمین دست 
پایی��ن می توان گفت که خانوارهای ایرانی حداقل در 
این شب بیش از 21 میلیارد تومان از درآمدهای خود 

را به خرید مواد محترقه اختصاص می دهند.

بازداشت یک ماهه هنجارشکنان 
در همین راستا و برای مهار این اتفاق معاون امنیتی 
و انتظامی فرماندار تهران با بیان اینکه دس��تورالعمل 
الزم برای برخورد با هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال 
صادر ش��ده است، گفت: افرادی که با هنجارشکنی در 
چهارشنبه آخر سال دستگیر شوند تا انتهای تعطیالت 

نوروزی در بازداشت به سر خواهند برد.
علی اصغ��ر ناصربخ��ت ب��ه تس��نیم گفت��ه که 
اقدامات و برنامه ریزی ه��ای الزم در حوزه اورژانس، 
آتش نش��انی، بیمارس��تان ها، هالل احم��ر و نیروی 
انتظام��ی انجام گرفته و تمام��ی این تمهیدات برای 
پیش��گیری از خطرات احتمالی حوادث چهارش��نبه 

آخر سال در نظر گرفته شده است.
وی اف��زود: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هم 
بر اس��اس وظایف قانونی خود با جرمهای مش��هود 
در روز چهارش��نبه  آخر س��ال برخ��ورد خواهد کرد 
و هنجارشکنان یا کس��انی که آسایش عمومی را از 

مردم سلب کنند برابر قانون مجازات خواهند شد.
مع��اون امنیتی انتظامی فرمان��دار تهران اظهار 
ک��رد: خانواده ه��ا می توانن��د نق��ش بازدارندگی را 
ب��رای فرزندان خ��ود ایفا کنند و امیدواریم امس��ال 
نیز با توجه به رش��د آموزشهای الزم، شاهد کاهش 

آسیبهای چهارشنبه آخر سال باشیم.
دلخوشیمان تنها این است که شاید امسال شهادت 
آتش نشانان و اطالع رس��انی های رسانه ها باعث شود، 
مردم دست از این اسراف ملی بردارند و این 20 میلیارد 
تومان را در صدها راه ش��ادی و خیر مصرف کنند و با 
اعصابی آرام و بدون مشکالت جسمی و تبعات عجیب 

و غریب انفجار به پیشواز سال جدید بروند.

20 ميليارد تومان خسارت و چندین کشته؟!

تفریحی به قیمت جان


