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خدایا! از دانشی که سودی ندارد و از قلبی که سوزی ندارد و از دعایی که شنیده 
نمی شود و از نفسی که سیر نمی شود، به تو پناه می برم.

روزنامه

 دالیل عملکرد ضعیف نمایندگان خوزستان
در لیگ برتر فوتبال

حـــــــــوادث

زن جوان براثر سقوط از طبقه سوم جان باخت

منفجر شدن سیلندر گاز منجر به فوت شد

کشف 28 کیلوگرم تریاک در آباده

دختر جوانی که صفحه پرطرفداری در اینستاگرام 
دام  در  را  او  شهرت  این  نمی کرد  تصور  داشت 

یک سارق گرفتار کند.
با  جوانی  دختر  قبل  چندی  مشرق،  گزارش  به 
پلیس تماس گرفت و از پسری شکایت کرد که 
با بی هوش کردن او نقشه سرقت از وی را اجرا 
کرده بود. او در تحقیقات گفت: صفحه اینستاگرام 
من مخاطبان زیادی دارد و به خاطر همین خیلی از 
افراد درخواست تبلیغات در صفحه ام را می دهند. 
تا  می بندم  کتبی  قرارداد  تبلیغ  هر  برای  هم  من 
اگر مشکلی به وجود آمد به صورت قانونی بتوانم 

پیگیری کنم.
او ادامه داد: مدتی قبل پسر جوانی در اینستاگرام 
درخواست تبلیغات برای فروش لباس در صفحه ام 
پذیرش  از  بعد  و  گفتم  او  به  را  شرایطم  داد.  را 
هم  با  شهر  خیابان های شمال  از  یکی  در  شرایط 
قرار مالقات گذاشتیم او با خودروی شاسی بلندی 
به محل قرار آمد. از من خواست تا سوار ماشین 
شوم تا قرارداد را امضا کنیم. لحظاتی گذشت که 
من  درحالی که  و  داد  گرم  نوشیدنی  پیشنهاد  او 
نوشیدنی  برای خرید  بودم  نشسته  ماشینش  داخل 
بعد  برگشت.  خودرو  به  هم  بعد  دقایقی  و  رفت 

از خوردن نوشیدنی ناگهان از هوش رفتم. وقتی 
این  بودم.  بیمارستان  تخت  روی  کردم  چشم باز 
در حالی بود که طال و کیف و پول هایم سرقت 

شده بود.
بود  رسانده  بیمارستان  به  مرا  که  جوانی  مرد 
پیداکرده  خیابان  کنار  نیمه جان  مرا  که  گفت 
آغاز  تحقیقات  جوان،  دختر  شکایت  با  است. 
شد و کارآگاهان موفق شدند متهم به نام پرویز 
بود؛  سرقت  منکر  ابتدا  پرویز  کنند.  دستگیر  را 
اما زمانی که با مدارک پلیسی مواجه شد لب به 

بدی  بسیار  مالی  وضع  گفت:  و  گشود  اعتراف 
دارم، اما دلم می خواهد پولدار شوم.

کنم.  سرقت  که  گرفتم  تصمیم  همین  برای 
یک  اینکه  تا  بودم  سرقت  برای  روشی  دنبال 
دوستش  برای  پسری  شنیدم  قهوه خانه  در  روز 
می گوید.  اینستاگرامی  تبلیغات  و  اینستاگرام  از 
همان جا بود که ایده سرقت در ذهنم جرقه زد. او 
ادامه داد: در اینستاگرام به جست وجوی صفحاتی 
با  این که  تا  داشتند.  زیادی  طرفداران  که  گشتم 
شدم.  مواجه  جوانی  دختر  اینستاگرامی  صفحه 
در صفحه اش  و  داشت  زیادی  پریوش طرفداران 
تبلیغات هم می گذاشت. به نظرم رسید سوژه خوبی 
کردم:  اجرا  را  نقشه ام  و  دادم  پیام  او  به  است، 
برای این که خودم را پولدار نشان دهم خودروی 
با  و  اجاره کردم  روز  برای یک  را  شاسی بلندی 

خودروی مدل باال به محل قرار رفتم.
نوشیدنی گرم  بهانه خرید  به  مناسب  فرصتی  در 
از ماشین پیاده شدم و داخل آن داروی بیهوشی 
دیگری  سرقت های  که  داشتم  تصمیم  ریختم. 
افتادم.  پلیس  دام  به  که  دهم  انجام  این روش  به 
جرائم  درباره  تحقیقات  جوان،  پسر  اعترافات  با 

احتمالی او ادامه دارد.

روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پی  در  شیراز،  آتش نشانی  سازمان  عمومی 
و  آتش نشانی   125 سامانه  با  شهروندان  تماس 
بالفاصله ستاد  ترقه دست ساز  انفجار  اطالع رسانی 
را   5 ایستگاه  زنگ  شیراز  آتش نشانی  فرماندهی 
به صدا درآورد و آتش نشانان به محل حادثه در 

شهرک گلشن اعزام شدند.
درخصوص  اعزامی  آتش نشانان  عملیات  فرمانده 
این حادثه اظهار داشت: این حادثه در یک منزل 
اتفاق  دست ساز  ترقه  ساخت  حین  در  مسکونی 
افتاد که شدت انفجار باعث شکسته شدن شیشه ها 
و تخریب قسمتی از دیوار و سقف منزل شد که 
مصدومیت کودک  به  منجر  حادثه  این  متأسفانه 

دوساله شد.
گاز  و  برق  قطع  از  پس  آتش نشانان  افزود:  وی 

محل حادثه، کودک دوساله را برای مداوا تحویل 
عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

بسیاری  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  فرمانده  این 
قبل  به روزهای  سال  آخر  چهارشنبه  حوادث  از 
مکان های  در  افراد  برخی  که  برمی گردد  آن 
ما  توصیه  می کنند،  درست  محترقه  مواد  مخفی 
به همسایگان این افراد این است که در صورت 
انتظامی و  به مراکز  مشاهده چنین مواردی حتمًا 
آتش نشانی اطالع دهند؛ زیرا ممکن است موجب 
جبران ناپذیری  و  سنگین  تلفات  و  شده  انفجار 
حفظ  برای  باید  شهروندان  داشت،  خواهند  را 
سالمتی و امنیت خانواده خود و همسایگان نهایت 

همکاری را داشته باشند.

باعث  که  است  خطرناکی  دشمن  مواد  این   .۱
پا،  دست،  قطع  دائم،  نابینایی  عضو،  نقص 
 انگشتان، سوختگی بدن خود یا همشهریان خواهد

شد.
۲. نگهداری، حمل، توزیع، فروش آن جرم است 

و برابر قانون مجازات خواهد داشت.

درهرصورت  را  شما  منفجره  و  محترقه  مواد   .۳
نوروز  عید  تعطیالت  و  تفریحات  از 
در  چه  باشید  بیمارستان  در  چه   بازمی دارد 

حبس.
۴. پس بیایید از این دشمن خطرناک دوری کنید 

تا در امان باشید.

چرا اشتباهات گذشته دیگران را شما تکرار کنید 
گرامی  شهروندان  و  خود  کام  در  را  نوروز  عید 

تلخ نمایید.
شادترین  و  زیباترین  می تواند  چهارشنبه سوری 
امور  انجام  از  اگر  باشد  سال  آخر  چهارشنبه 

خطرناک و پرحادثه پرهیز شود.

دخترمعروف اینستاگرامی در دام سارق الکچری

ترقه دست ساز کودک دوساله را در محله کشن راهی بیمارستان کرد

از مواد محترقه و منفجره و آتش زا دوری کنید

رئیس فدراسیون اسکی:

پیست پوالدکف سپیدان فارس ظرفیت مناسبی برای توسعه 
اسکی در کشور است

یک خوزستانی عنوان سوم برترین مربی سال کشتی کشور را کسب کرد

اسالمی گفت:  اسکی جمهوری  فدراسیون  رئیس 
پیست پوالد کف شهرستان سپیدان فارس با توجه 
به موقعیت جغرافیایی ظرفیت مناسبی برای توسعه 

اسکی در کشور است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش و 
جوانان فارس، سید عبدی افتخاری که در مجمع 
با  می گفت،  سخن  فارس  اسکی  هیئت  انتخاباتی 
به عنوان  یزدان پناه  محمد  مجدد  انتخاب  تبریک 
رئیس هیئت استان در مورد برگزاری رقابت های 
در  باال  کیفیت  سطح  با  کشور  قهرمانی  اسکی 
و  کرد  خرسندی  ابراز  سپیدان  پوالدکف  پیست 
توسعه  برای  را  خوبی  زمینه  مجموعه  این  افزود: 
اسکی استان فراهم کرده است و با توجه به اینکه 
در  اصلی  دوشاخه  انسانی  نیروی  و  زیرساخت 
پیشرفت این رشته مفرح ورزشی محسوب می شود 
خوشبختانه این استان دارای این دو مؤلفه اساسی 
کل  اداره  حمایت  و  پشتیبانی  همچنین  و  بوده 
ورزش و جوانان فارس شاخص قابل توجهی برای 

حوزه های مذکور عنوان می شوند.
به  ویژه ای  نگاه  فدراسیون  کرد:  تصریح  وی 
شهرهای  در  مسابقات  برگزاری  و  دارد  استان ها 
به  توجه  با  و  است  موضوع  این  موید  مختلف 
کشور  استان های  در  مسابقات  میزبانی  اینکه 
دارد؛  تهران  به  نسبت  زیادی  خیلی  هزینه های 
دوساله  ظرف  دادند  نشان  اصفهان  و  فارس  ولی 
توسعه  جهت  در  گسترده ای  تالش های  گذشته 

ورزش اسکی انجام داده اند و همین سازوکارهای 
منطقی موجب گردیده فدراسیون اعتماد بیشتری 
به برگزاری مسابقات در این مراکز داشته باشد و 

موفقیت های خوبی هم حاصل گردیده است.
ارتباط  اینکه  بابیان  کشور  فدراسیون  رئیس 
داشته  فدراسیون  با  مربیان  می بایست  گسترده ای 
در  استان  داشته های  اگر  داشت:  اظهار  باشند 
کشیده  فنا  و  نابودی  به  نگیرد  قرار  مسیر  این 
در  باید  استان ها  همه  خاطر  همین  به  و  می شود 
مسیر تفکر و برنامه های فدراسیون حرکت کنند؛ 
زیرا عدم برقراری ارتباط خوب و مفید خسارات 
وارد  کشور  اسکی  ورزش  به  جبران ناپذیری 

می کند.
سید عبدی افتخاری در ادامه گفت: نخبه هایی در 
تکامل  و  ظهور  به  که  هستند  ورزشی  رشته  این 
می رسند؛ ولی به دلیل عدم حضور در مسیر درست 
و قابل دفاع در ادامه آسیب های زیادی می بینند به 
باید  ورزشکاران  با  فدراسیون  تعامل  دلیل  همین 

هماهنگ و دوطرفه باشد تا ارتقا اسکی فارس به 
باالترین قله افتخار برسد.

مسئوالن  اینکه  بابیان  اسکی  فدراسیون  رئیس 
استانی هم باید نگاه ویژه ای به این ورزش داشته 
باشند خاطرنشان کرد: فارس پتانسیل باالیی دارد 
فدراسیون،  موردنظر  اهداف  به  رسیدن  برای  و 
مطالبات  دریافت  جهت  باید  هم  استان  هیئت 
پیگیری های مؤثری داشته باشد و با مجموعه اداره 

کل همراه و همیار باشد.
اقتصادی  سخت  شرایط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تأثیر زیادی در عدم تهیه و تجهیز وسایل اسکی 
بحرانی  ادوار  در  مدیران  کرد:  خاطرنشان  دارد 
در  بنابراین  دهند؛  انجام  بزرگ  کارهای  باید 
بهترین  از  بایستی  مالی،  نابسامان  اوضاع  این 
که  کرد  استفاده  فارس  استان  در  کشور  مربیان 
ملی  تیم  سرمربی  از  دعوت  با  حتی  موضوع  این 
جهت آموزش به ورزشکاران فارس باعث می شود 
تجارب ارزنده ای به اسکی استان اضافه شود؛ زیرا 
توان علمی مدرسین کشور جهت باال بردن سطح 
فدراسیون  رئیس  است.  مؤثر  بسیار  اسکی  ارتقا 
از  یکی  حاضر  حال  در  گفت:  پایان  در  اسکی 
مربیان بانوی فارس در بدنه تیم ملی اسکی کشور 

به دعوت از فدراسیون همکاری می کنند.
استان  اسکی  هیئت  انتخاباتی  مجمع  در  گفتنی 
دیگر  بار  رأی   16 با  یزدان پناه  محمد  فارس 
به عنوان رئیس هیئت اسکی استان فارس برگزیده 

شد.

سوم  عنوان  خوزستانی،  مربی  ایمانعلی زاده  فرزاد 
برترین مربی سال 97-96 کشتی فرنگی کشور را 

به خود اختصاص داد.
کشتی،  فدراسیون  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
در   96-97 سال  فرنگی  کشتی  مربیان  برترین 
معرفی  فدراسیون  سوی  از  سنی  رده های  تمامی 

شدند که فرزاد ایمانعلی زاده از خوزستان با کسب 
905 امتیاز پس از نوربخش و میکائیلی در جایگاه 

سوم قرار گرفت. 
لقمان  بزرگساالن  رده  در  و  رده بندی  این  در 
قرار  امتیاز در مکان سوم  با کسب 257  رضایی 
فرزاد  جوانان  سنی  رده  در  همچنین  گرفت؛ 

جایگاه  در  امتیاز   576 کسب  با  ایمانعلی زاده 
نخست ایستاد.

نیز  جوانان  و  نوجوانان  نونهاالن،  سنی  رده  در 
ملک محمد بویری مربی کشتی فرنگی خوزستان 
این رده بندی  امتیاز در مکان دوم  با کسب 299 

قرار گرفت.

همزمان با سفر رئیس جمهوری 
و کاروان دولت تدبیر و امید، 
وزیر  حضور  با  آئینی  در 
طرح  پنج  جوانان  و  ورزش 
یک  با  بوشهر  استان  ورزشی 
هزار و 10 میلیارد ریال اعتبار 

به بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا، وزیر ورزش 
که  آیین  این  در  جوانان  و 
با  ویدئوکنفرانس  طریق  از 
حضور رئیس جمهوری برگزار 
این طرح ها شامل  افزود:  شد، 
تقی،  نخل  ورزشی  سالن های 
چندمنظوره  سالن  و  بیدخون 
سرپوشیده ویژه بانوان عسلویه 

است.
 2 افزود:  سلطانی فر  مسعود 
زمین چمن مصنوعی فوتبال از 
دیگر طرح های است که مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
ابتدای  در  داشت:  اظهار  وی 
سرانه  یازدهم  دولت  کار 
بوشهر  استان  ورزشی  فضای 
که  بود  مترمربع  صدم   64
مترمربع   1.14 به  اکنون 

افزایش یافته است.
سلطانی فر ادامه داد: 40 پروژه 
اکنون  نیز  استان  این  ورزشی 
با  که  اجراست  دست  در 
پایان سال 98  تا  آنها  تکمیل 
استان  ورزشی  فضای  سرانه 
بوشهر به 2.5 مترمربع افزایش 
و در مقایسه با آمار ابتدایی 2 

برابر می شود.
ابتدای  در  داشت:  اظهار  وی 
ورزش  دولت خانه  بکار  آغاز 

بوشهر  استان  در  روستایی 
طول  در  ولی  نداشت؛  وجود 
امید  و  تدبیر  دولت  فعالیت 
63 خانه ورزش در این استان 

احداث شده است.
اشتیاق  با  داد:  ادامه  سلطانی فر 
شمار  خصوصی  بخش  خوب 
باشگاه های ورزشی این استان 
 100 و  هزار  یک  به   500 از 
باشگاه در دولت تدبیر و امید 

افزایش یافته است.
استان  این  داشت:  اظهار  وی 
برتری  لیگ  تیم  یک  اکنون 
در میانه های جدول لیگ دارد 
و 2 تیم صاحب نام و ریشه دار 
نیز در آن در لیگ های دسته 

1 و 2 فعال است.
سلطانی فر یادآور شد: یکی از 
بوشهر  شاهین  یادشده  تیم   2
است که در چهار هفته مانده 
به پایان لیگ در رده دوم لیگ 
امیدواریم  که  قرارداد  یک 
برتر  لیگ  به  صعودش  با 
فراهم مهم  این  تحقق   زمینه 

شود.
رئیس جمهور  روحانی  حسن 
در رأس کاروان دولت تدبیر 
مردمی،  دیدار  برای  امید  و 
شورای  نشست  در  شرکت 
پروژه های  افتتاح  اداری، 
جنوبی،  پارس  فاز  چهار 
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 
به صورت  استان  پروژه های 
با  نشست  و  ویدئوکنفرانس 
بوشهر  استان  به  خبرنگاران 

سفرکرده است.

 پنج پروژه ورزشی بوشهر
به بهره برداری رسید

هشدارهای انتظامی را جدی بگیرید

انفجار حین ساخت ترقه در آباده
 حال 2 نفر  وخیم اعالم شده است

9. دریافت گل های زودهنگام یا گل 
اول در اکثر مواقع و سپس تالش در 
اختالف  علت  به  که  جبران  جهت 
سطح زیاد مابین این تیم ها و تیم های 
کرده اند،  هزینه  بسیار  که  حریف 
نتیجه ای  به  نه تنها  تالش ها  این  گاهًا 
مواقع  از  بسیاری  در  بلکه  نمی رسد، 
و  بعدی  گل های  دریافت  به  منجر 

نهایتًا باخت پرگل نیز می شود.
توسط  بازی  مدیریت  عدم   .10
عدم  و  تیم ها  فنی  کادر  و  بازیکنان 
گل  استراتژی  قراردادن  اولویت 
به وضعیت حساس  با توجه  نخوردن 
تیم های استان در جدول و نهایتًا روی 

آوردن به بازی احساسی و پراشتباه.
بی احتیاطی  کم توجهی،  بی دقتی،   .11
استان  بازیکنان  تمرکز  عدم  و 
مسابقه  ابتدایی  دقایق  در  خصوصًا 
به  فنی  کادرهای  کافی  عدم توجه  و 
دروازه بان،  و  دفاعی  خط  ضعف های 
پایه  دفاعی  خط  تقویت  درحالی که 
و اساس موفقیت در هر تیمی است. 
یا  نکنید  دریافت  گلی  شما  اگر 
گل های کمتری دریافت کنید، آنگاه 
از  بیش  پیروزی  و  موفقیت  شانس 
زمانی خواهد بود که براثر بی تدبیری 
و عدم مدیریت 2 گل زودهنگام در 
برای  و  نموده  دریافت  خانگی  بازی 
فشار  مقابل  در  دقیقه   70 آن  جبران 
در  سعی  خودی  تماشاگران  روانی 

برگرداندن نتیجه را داشته باشید.
تشکیالت  و  ساختار  نبودن  دارا   .12
باشگاه ها  در  قوی  و  منسجم 
بدن ساز،  مربی  استخدام  درخصوص 

مشاوران  و  آنالیزورها  فنی،  کادر 
پزشکی  کادر  و  تدارکات  توانمند، 

حرفه ای و... .
کسب  پیروزی  دادن  دست  از   .13
در  باخت  با  تساوی  تعویض  و  شده 
عدم  اثر  در  مسابقات  انتهایی  دقایق 
خصوصًا  و  بازی  مدیریت  و  کنترل 

اشتباهات بچه گانه بازیکنان.
اصولی  بدن سازی صحیح و  14. عدم 
و  اخیر  سالیان  تمامی  همچون 
بازی های  و  اردوها  برگزاری  عدم 
تدارکاتی مناسب و در خور شأن یک 

تیم لیگ برتری.
از  برخی  تعامل  و  سازش  عدم   .15
به  منجر  یکدیگر  با  پیشکسوتان 
دلسردی و عدم حمایت آن ها از تیم ها 
در فضای مجازی و رسانه ها شده که 
استان  فوتبال  چشم  به  دودش  نهایتًا 

می رود.
16. عدم توجه به مربیان بازیکن ساز 
استعدادهای  جذب  عدم  و  استان 
پیش  آن ها  توسط  پرورش یافته 
با  تیم ها  بستن  و  فصل  شروع  از 
شرایط  ابتدایی ترین  که  بازیکنانی 

حضور در لیگ برتر را هم ندارند.

انتظامی شیراز گفت: یک  فرمانده 
طبقه  از  سقوط  براثر  جوان  زن 
منطقه  در  آپارتمان  یک  سوم 
 لپویی شیراز، جان خود را از دست 

داد.
در  القاصی مهر  دالور  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
پی  در  کرد:  بیان  پلیس،  خبری 
پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم 
مورد  یک  بروز  بر  مبنی   110
از  سقوط  و  خانوادگی  اختالف 
برای  مأموران  بالفاصله  بلندی، 
 بررسی بیشتر به محل حادثه اعزام

 شدند.
کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 
مأموران در بررسی های اولیه مطلع 
همسرش  با  مرد  یک  که  شدند 
دلیل  به  که  است  داشته  مشاجره 
تراس  از  جوان  زن  نامعلوم، 
پایین  به  سوم  طبقه  در  آپارتمان 
سقوط کرده است و منجر به مرگ 

وی شده است.
خاطرنشان  القاصی مهر  سرهنگ 
کرد: در حال حاضر پرونده قضایی 
تشکیل و تحقیقات تکمیلی در این 

خصوص ادامه دارد.

انفجار  از  شیراز  انتظامی  فرمانده 
خبر  شهرستان  این  در  گاز  سیلندر 
داد و گفت: این حادثه سبب فوت 

یک نفر شد.
در  القاصی مهر  دالور  سرهنگ 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
اعالم  پی  در  کرد:  بیان  پلیس، 
 110 پلیسی  فوریت های  مرکز 
انفجار  فقره  یک  وقوع  بر  مبنی 
سیلندر گاز، بالفاصله مأموران برای 
اعزام به محل حادثه  بیشتر   بررسی 

شدند.
وی افزود: مأموران در بررسی های 

ساله   40 شخصی  شدند  مطلع  اولیه 
صافکاری  کارگاه  در  کار  مشغول 
سیلندر  نامعلوم  دلیل  به  که  بوده 
گاز منفجر و مرد جوان را نقش بر 
 زمین کرده و به کام مرگ فرستاده

است.
اینکه  بابیان  شیراز  انتظامی  فرمانده 
و  گازگرفتگی  شاهد  همه ساله 
انفجار کپسول گاز براثر بی احتیاطی 
انتظار  مردم  از  هستیم  شهروندان 
داریم نکات ایمنی را رعایت کنند 
تا شاهد حوادث این چنینی دلخراش 

نباشیم.

کشف  از  آباده  انتظامی  فرمانده 
و  تریاک  گرم   600 و  کیلو   28
توقیف یک دستگاه خودرو در آن 

شهرستان خبر داد.
در  سمایی  طهماسب  سرهنگ 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
انتظامی  مأموران  کرد:  بیان  پلیس، 
طرح  اجرای  در  شهرستان  این 
مقابله با ورود مواد مخدر و کنترل 
آباده  محور  در  عبوری  خودروهای 
سواری  دستگاه  یک  به  سمیرم،  به 

دنا مظنون شدند.
سرهنگ سمایی بابیان اینکه پس از 
طی مسافتی تعقیب و گریز، راننده 

از  یکی  در  خودرو  کردن  رها  با 
متواری می شود،  اصلی شهر  میادین 
این  از  بازرسی  در  کرد:  تصریح 
سواری، مقدار 28 کیلو و 600 گرم 

تریاک کشف شد.
با  آباده  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اشاره به اینکه تالش برای دستگیری 
قاچاقچی متواری کماکان ادامه دارد، 
هرگونه  شهروندان  کرد:  تصریح 
تهیه  درخصوص  اطالعاتی  و  اخبار 
مخدر  مواد  خریدوفروش  توزیع،  و 
اسرع وقت  در  را  یا سایر جرائم  و 
از طریق تلفن 110 در اختیار پلیس 

قرار دهند.

از بخاری های نفتی و گازسوز 
گرم  جهت  )پیک نیک( 
چادرهای  و  کانکس  کردن 

نوروزی استفاده نکنید.
شهروندان گرامی و مسافرین 
هنگام  و  شب  در  نوروزی 
خواب جهت گرم نگه داشتن 

چادرهای  و  کانکس 
بخاری های  از  نوروزی 
استفاده  پیک نیک  و  نفتی 
ننماید؛ زیرا این گونه وسایل؛ 
تولید  خطرناکی  گازهای 
می نمایند که باعث خفگی و 

مرگ انسان می شود.

از  آباده  انتظامی  فرمانده 
انفجار حین ساخت ترقه در 
گفت:  و  داد  خبر  شهر  این 
در این حادثه 3 نفر به شدت 
مجروح که حال 2 نفر آن ها 

وخیم اعالم شده است.
سمایی  طهماسب  سرهنگ 
خبرنگار  با  گفت وگو  در 
پلیس،  خبری  پایگاه 
تماس  پی  در  کرد:  بیان 
 110 پلیس  با  شهروندان 
مورد  یک  وقوع  بر  مبنی 
 17 خیابان  در  انفجار  حادثه 
آباده،  شهرستان  شهریور 
همراه  به  مأموران  بالفاصله 
دیگر نیروهای امدادی برای 
محل  به  موضوع  بررسی 

حادثه اعزام شدند.
تصریح  سمایی  سرهنگ 
کرد: مأموران در بررسی های 
نفر   3 کردند  مشاهده  اولیه 
جوان در یک منزل مسکونی 
ترقه های  ساخت  حال  در 

خطرناک  و  دست ساز 
بوده اند که بنا به عللی دچار 
شده آتش سوزی  و   انفجار 

است.
این مقام انتظامی بابیان اینکه 
در این حادثه 3 نفر به شدت 
بیمارستان  راهی  و  مجروح 
برابر  داشت:  عنوان  شدند، 
حال  معالج،  پزشک  نظریه 
وخیم  مصدومان  از  نفر   2

گزارش شده است.
با  آباده  انتظامی  فرمانده 
خساراتی  اینکه  به  اشاره 
شده  وارده  منزل  به  نیز 
به  توجه  با  افزود:  است، 
چهارشنبه  به  شدن  نزدیک 
افرادی  با  پلیس  سال،  آخر 
و  نظم  در  اخالل  قصد  که 
برخورد  دارند  را  امنیت 
و  می کند  قانونی  و  قاطع 
پایان  تا  دستگیری  ضمن 
بازداشت  نوروز   تعطیالت 

می شوند.

محسن بابادی

قسمت دوم و پایانی


