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نابینایی پسرجوان

مصدومیت
جوان  ۳۰ساله

یک جوان  ۳۰ساله نیزدرپی انفجار اکلیل سرنج
درشهر رشت بشدت مصدوم و راهی بیمارستان
شد .شهرام مؤمنی -معاون عملیات سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر رشت -گفت:
حادثه ساعت  ۱۲:۵۹دقیقه روزدوشنبه بهمرکز
ستاد فرماندهی  ۱۲۵اطالع داده شد.بالفاصله
آتشنشانها به محل حادثه واقع در بلوار شهید
بهشتی ،خیابان شهید نظری اعزام شدند.
دربررسیهای مقدماتی مشخص شد ،انفجار و
تخریب در طبقه دوم آپارتمان صورت گرفته است.
دراین حادثه جوان  ۳۰سالهای که بشدت از ناحیه
سر و صورت آسیب دیده بود ،برای اعزام به مراکز
درمانی ،تحویل امدادگران اورژانس شد.
مؤمنی با بیان اینکه این دومین انفجار
اکلیل سرنج در رشت در این هفته بوده است،
از شهروندان خواست نکات ایمنی و پیشگیرانه
مراسم چهارشنبه سوری را به فرزندان خود گوشزد
کنند

آرزو کیهان

والدین و چهارشنبه آرام آخرسال

گروه حوادث  /پیشگیری از حوادث تلخی مانند
وقایع مربوط به چهارشنبه سوری ،مستلزم
ارتقای فرهنگ ایمنی است .حال آنکه فرهنگ
ایمنی بر سه اصل آگاهی ،آموزش و الزام استوار
است .بسیاری از والدین بدون آگاهسازی و
آموزش مناسب فرزندانشان ،بهسراغ سومین
اصل (الزام) میروند و سعی میکنند با توسل به
زور و اجبار ،آنها را از کاری منع یا به کاری ترغیب
کنند .ولی این شیوه بهطورعمده با شکست
همراه است .پس بیتردید آگاهسازی و آموزش
نوجوانان و جوانان ضرورت دارد و در روند این
آگاهسازی باید بهشخصیت آنها احترام گذاشت
و از جریحه دار کردن غرور فرزندان پرهیز کرد.
راه ایمنی از شیوههای آموزشی میگذرد
و پیش شرط آموزش آگاهی است .آگاهی از
خطرهای چهارشنبه آخر سال و شیوههای مقابله
با این خطرها احتمال بروز حوادث تلخ را در
آخرین ماه سال کاهش خواهد داد.درادامه به
برخی ازمهمترین نکات وتوصیههای ایمنی
دراین باره اشاره میشود:کودکان و نوجوانان
را تشویق کنیم ازحوادث ،درک مناسبی داشته
باشند .باید به آنها آموزش داد زیرا در مقابل
مواد محترقه ،منفجره و آتش بازی ،آسیب
پذیر هستند.درعین حال در شادی فرزندان،
مشارکت کنیم تا همیشه نظاره گر گل لبخند بر
لبانشان باشیم .به یاد داشته باشیم در صورت
بیتوجهی نسبت به فرزندان و بروز حوادث

احتمالی ،حسرت خوردن ،هیچ سودی ندارد.
آگاهسازی جوانان و نوجوانان توسط والدین و
مسئوالن مربوطه ،مؤثرترین و سادهترین راه
ممکن برای غلبه بر آسیبها و خطرات احتمالی
شب چهارشنبه سوری است.باید بدانیم به
استناد قانون مجازات اسالمی ،ساخت و خرید و
فروش مواد منفجره به طور غیرمجاز ،جرم است
و مرتکبین برابر قانون ،مجازات خواهند شد.
به همین خاطر بهتر است والدین در شب
چهارشنبه آخر سال ،کنار فرزندان خود باشند و
برایشان محیطی شاد و صمیمی آماده کنند و در
شادی آن شب ،با آنان سهیم شوند.باید بدانیم
ساالنه با صدای مهیب و آتش مواد محترقه
در شب چهارشنبه آخر سال ،تعداد زیادی از
انسانهای بیگناه برای همیشه از نعمت
دیدن و شنیدن و خیلی از پدر و مادر بزرگها
سکته قلبی و مادران سقط جنین میکنند.
پس برای حفظ آرامش خانوادهها دست
به خطر نزنیم.تا حد لزوم با ریختن خاک
در زیر محل برپایی آتش ،از آسیب رساندن
به سطح آسفالت معابر خودداری کنید.تا
حد امکان در معابری که ترقه منفجر میکنند،
حاضر نشوید و عبور نکنید.مراقب باشید ،افراد
خانواده بخصوصاً کودکان و افراد مسن در این
شب از خانه خارج نشوند.بهصورت محسوس
و نامحسوس ،از وجود یا نبود مواد منفجره و
آتش زا نزد فرزندان مطلع شویم و از هر گونه

خطرات آتش زدن بالنهای آرزو

ایران

مدیرعامل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
ارومیه از نابینایی پسر  ۲۷ساله ب ه دلیل انفجار مواد
محترقه دست ساز و شرایط وخیم او خبر داد.
ابراهیم شاد قوشچی گفت :ساعت  ۱۰:۱۵روز
دوشنبه ،خبری مبنی بر انفجار مواد محترقه در
دستان یک جوان به سامانه  125آتشنشانی
اعالم شد.بالفاصله نیز آتشنشانها راهی خیابان
تربیت شدند .با کمک امدادگران اورژانس،
مصدوم درشرایطی وخیم راهی بیمارستان شد اما
متأسفانه چشمانش را از دست داد.
وی با اشاره به اینکه این جوان مواد محترقه
را زیر لباسش جاسازی کرده بود ،اظهار داشت:
مواد دست ساز در زمان باال بردن کرکره مغازه
و در اثر گرمای بدن و ایجاد جرقه منفجر شده
بود.وی از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی
و پرهیز از استفاده از مواد محترقه و منفجره،
چهارشنبهسوری خود و خانوادههایشان را به
گریه و عزا تبدیل نکنند.شاد قوشچی تأکید کرد:
جوانان نباید مواد محترقه و منفجره را زیر
لباسهایشان پنهان کنند زیرا این مواد در اثر
گرمای بدن آتش میگیرد.

حوادث
جهان

حــــوادث

تلفن گروه حوادث88761621 :
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اقدامی که به پنهان کاری نوجوانان و به تبع
آن انباشت و نگهداری مواد خطر زا در خانه یا
خودرو و ....میشود مطلع باشیم.دوری از تجمع
و برافروختن آتش و ایجاد راه بندان در معابر
و پیاده روها ،مانع از آسیب دیدگی در روزهای
پایانی سال خواهد شد.به آتش کشیدن الستیک و
لوازم فرسوده خانه ،عالوه بر بروز خطرات جانی و
مالی ،باعث ایجاد مشکالت برای بیماران قلبی-
ریوی شده و محیط زیست را آلوده میکند.
استفاده از مواد محترقه و ترقه ،همواره با
حوادث تلخ و ناگوار همراه است و اغلب سبب

سخنگوی سازمان آتشنشانی در رابطه با آتش زدن بالنهای آرزو در آستانه شب چهارشنبه سوری هشدار داد.سید جالل
ملکی گفت :برخی خانوادهها در آستانه شب چهارشنبه سوری آخر سال گمان میکنند که بالنهای آرزو خطرناک نیستند و
اقدام به آتش زدن این بالنها میکنند.حال آنکه طی سالهای اخیر شاهد رواج فروش بالنهای آرزوی چینی بودهایم و این
بالنها در سطح شهر آتش زده میشوند .در بسیاری از مواقع مشاهده شده که بالنهای آرزو بعد از آتش زدن با شاخه درختان
برخورد کرده و سبب آتش گرفتن درختان میشود.ملکی از برخورد بالنهای آرزو با کابلهای برق خبر داد و اظهار کرد :تاکنون
گزارشهای متعددی در رابطه با برخورد بالنهای آرزو با کابلهای برق ارائه شده و در این زمینه هشدارهایی مطرح شده
است.وی تأکید کرد :در برخی از مواقع مشاهده شده که بالنهای آرزو با ترانسهای فشار قوی برخورد کرده و خطرات بسیار
زیادی را بهدنبال داشته است.
همچنین این بالنها زمانی که به آسمان فرستاده میشوند در مواردی وارد بالکن خانهها شده و سبب آتشسوزی در بالکنها
شدهاند.سخنگوی سازمان آتشنشانی در خصوص مکانهایی که شهروندان میتوانند براحتی اقدام به روشن کردن آتشهای
کوچک یا روشن کردن بالن کنند ،گفت :مکانهای دور از شهر همانند بیابانهایی که خالی از پوشش گیاهی یا پوشش خشک
هستند بهترین مکان برای روشن کردن آتشهای کوچک به شمار میآیند.

نقص عضو یا مرگ میشود .هر سال در این
ایام خانوادههای بسیاری شاهد تلخترین وغم
انگیزترین سوانحی هستند که بر اثر انفجار مواد
محترقه برای فرزندانشان روی میدهد.
پس والدین میبایست فرزندان خود را
قبل از هرگونه حادثهای ازخطرات آتش بازی
و موادمحترقه آگاه کنند.اگرچه فرهنگسازی
از طریق آموزش همگانی و تخلیه هیجانات
جوانان و نوجوانان از مجرای صحیح و قانونی،
بهترین راهکار در جهت پیشگیری از حوادث تلخ
چهارشنبه آخر سال به شمار میرود ،اما کامالً

روشن است که والدین میتوانند با آگاهسازی
فرزندان خود و مراقبت از آنان ،نخستین و
بهترین آموزگار فرهنگ سازان جامعه باشند.
شهروندان چنانچه در شب چهارشنبه آخرسال،
قصد رفتن به میهمانی را دارند ،قبل از غروب
خانه را ترک کرده و خودرویشان را در پارکینگ و
جای مطمئن پارک کنند.از انفجار مواد منفجره
در پیرامون پستهای برق ،ایستگاههای تقلیل
فشارگازو پارکینگهای عمومی بشدت خودداری
شود.
معاونتاجتماعیپلیستهران

زمان استقرار آتش نشان ها در پایتخت

آتشنشانهای تهرانی از ساعت  15امروز-سهشنبه -درنقاط مختلف پایتخت مستقر خواهند شد.واحد
کیانی -معاون عملیات سازمان آتشنشانی تهران با بیان این خبر اظهار کرد :در برنامهریزیهــــــــــای
انجام شده عالوه بر آماده باش  ۱۳۰ایستگاه آتشنشانی در شب چهارشنبه پایان سال ،چندین گروه ویژه
با  ۲۷۳۱نفر از آتشنشانها در قالب  ۴۵۳تیم پیاده به صورت گروههای  ۲و  ۳نفره مجهز به تجهیزات
مخصوص و خاموشکنندهها ۵۷۵ ،دستگاه خودرو سبک و سنگین آتشنشانی برای سهشنبه پایان سال،
در سطح پایتخت آماده باش خواهند بود .وی ادامه داد :برای تأمین ایمنی شهروندان و همیاری با آنان
در شب چهارشنبه پایان سال ،ناوگان خودرویی و آتشنشانان با استقرار  ۲۳۲دستگاه خودرو سبک و ۲۳۴
دستگاه خودرو سنگین و  ۱۰۹دستگاه موتورسیکلت آتشنشانی به همراه تیمهای پیاده در  ۱۰۲۸نقطه
از سطح شهر تهران شامل میدانها ،چهارراهها ،معابر و حاشیه برخی بزرگراهها ،از ساعت ۱۵سهشنبه
تا پایان این مراسم آماده خدمت هستند .معاون عملیات آتشنشانی تهران ،تصریح کرد :در این روز،
مدیران عملیاتی آتشنشانی با خودروهای سازمانی بهطور مستمر در خیابانها و معابر به گشتزنی
پرداخته و وضعیت ایمنی نقاط مختلف شهر را تحت کنترل قرار میدهند.

سرقتهای پسر کارخانه دار و زوج جوان

35ساعت تالش

برای نجات کودکی از عمق چاه

به دنبال اجرای عملیات «رعد »8در پایتخت ،اعضای چندین باند بزرگ سرقت ،توزیع و فروش مواد محترقه دستگیر شدند

میرر

کودک روستایی هندی که هنگام بازی ،به چاهی عمیق سقوط کرده بود ،پس
از  35ساعت پر دلهره ،با تالش تیمهای امدادی به طور معجزه آسا نجات
یافت .براساس اعالم رسانهها ،امدادگران برای زنده نگهداشتن پسر  4ساله
در عمق چاه  45متری با لوله ،اکسیژن و مایعات برایش فرستادند و سرانجام
پس از  35ساعت تالش بیوقفه موفق شدند او را زنده بیرون بکشند.این
درحالی بود که آرامش کودک پس از نجات ،امدادگران را شوک زده کرده بود.
یکی از اعضای تیم نجات به خبرنگاران گفت :پسر خردسال با وجود اینکه یک
روز و نیم در شرایط بسیار بدی ودرعمق چاه قرار داشت به هیچ عنوان گریه
و بی قراری نمیکرد و آرامش و صبر عجیبی داشت که همه ما را شگفت زده
کرده بود؛شاید همین ویژگیهایش باعث نجاتش شد.

زندگی جهنمی  7خواهر و برادر

زن و شوهر امریکایی که به خاطر نگهداری از  7فرزندشان در بدترین شرایط
ممکن دستگیر شدهاند پس از محاکمه در دادگاه تگزاس ،درمجموع به  35سال
زندان محکوم شدند .به گزارش یاهو« ،پائوال سینکلر» و شوهر  79سالهاش
«آلن ریچاردسون» ،سال  2016میالدی به جرم سهلانگاری در نگهداری
از فرزندانشان دستگیر شدند.آنها  7فرزند  14تا  16ساله دارند که به دلیل سوء
تغذیه بشدت بیمار شده و بدنهایشان به خاطرنیش حشرات زخمی شده
بود .آنها که دریکی از محلههای فقیرنشین زندگی میکردند از سوی مأموران
سازمان حمایت ازکودکان شناسایی وبه پلیس معرفی شده بودند.این زوج
پس ازمحاکمه درمجموع به  35سال زندان محکوم شدند.

کودک  5ساله ،خواهرش را کشت

پسرک پنج ساله امریکایی پساز برداشتن اسلحه پدرش ،ناخواسته خواهر 9
سالهاش را نشانه گرفت و با شلیک گلولهای او را کشت.براساس اعالم پلیس
شهر«میلواکی» ،دختربچه که غافلگیرشده هیچ فرصتی برای فرار نداشته
است.پلیس پساز این حادثه پدر  32ساله و مادر  29ساله بچهها را به اتهام
سهلانگاری و نگهداری غیرقانونی اسلحه دستگیر کرده و آنها در انتظار
محاکمه هستند .از سال  2014میالدی تاکنون ،این سیزدهمین قتلی است
که توسط کودکان در شهر میلواکی رخ داده که موجب نگرانی خانوادهها شده
است.

yahoo

گروه حوادث  /رئیس پلیس پایتخت با اشاره
به اجرای هشتمین مرحله طرح «رعد»گفت:
۸۷درصد کشفیات عملیاتهای اخیر ،مربوط
به مواد محترقه بوده است.
بهگزارش خبرنگارحوادث «ایران» ،سردار
حسین رحیمی روزدوشنبه در حاشیه هشتمین
مرحله طرح «رعد» اظهار کرد :این طرح با
هماهنگی قوهقضائیه و طی  ۴۸ساعت انجام
شد که حاصل آن ،دستگیری صدها سارق،
کشف اموال مسروقه و ضبط مواد مخدر و
مواد محترقه بوده است.در این عملیات ۲۴۹
مخفیگاه و پاتوق سارقان با حکم قضایی
شناسایی و بازرسی شد که در مجموع ۳۷۸
سارق و مالخر دستگیرشدند.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به انهدام ۶۰
باند سرقت گفت :در این طرح  ۱۲۳خودروی
سرقتی ۸۳۰ ،دستگاه موتورسیکلت ۱۴۳ ،عدد
تلفن همراه و  ۱۴۱ضبط صوت به همراه  ۷قبضه
سالح گرم کشف و ضبط شد.
رحیمی با بیان اینکه ارزش اموال سرقتی
کشف شده  ۴میلیارد تومان بوده است ،افزود:
طرحهای پلیس با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی بخش دیگری از این طرح را شناسایی و
دستگیری فعاالن در حوزه مواد مخدر خواند و
تصریح کرد :در هشتمین مرحله از طرح «رعد»
 ۲۴۱خردهفروش دستگیر شدند؛ ضمن اینکه ما
 ۱۶باند توزیع را شناسایی و منهدم کردیم که از
آنها  ۸۸کیلوگرم موادمخدر به دست آمد.
رئیس پلیس پایتخت در پایان با بیان اینکه
پلیس آمادگی صد درصدی برای کاهش
حداکثری آسیبها در چهارشنبهسوری دارد،
گفت ۸۷ :درصد کشفیات اخیر ما مواد محترقه
بوده است.
سرقتهای پسر کارخانه دار و زوج جوان
در میان متهمان دستگیر شده پسر جوانی
نگاهم را بهخود جلب کرد که  3سابقه کیفری
داشته و حاال برای چهارمین بار دستگیر شده
است.
رنگ پریده و صورت استخوانی با دندانهای
کرمخوردهاش ،حکایت از اعتیاد شدید او دارد و
برعکس بیشتر متهمانی که به خاطر پول دست
به سرقت زدهاند ،او فرزند خانواده مرفهی است
که پدری کارخانهدار دارد.
به چه جرمی بازداشت شدهای؟
این دفعه گوشیقاپی .البته با زنها ودخترها
کاری نداشتم.
چطور سرقت میکردی؟

بهعنوان مأمور ،درحالی که یک بیسیم
قالبی داشتم در خیابانهای نیاوران و شهران
پرسه میزدم .با دیدن فرد مورد نظرم به
سراغش میرفتم و به دروغ پشت بیسیم
میگفتم« :مرکز واحد  17هستم .یک مورد
مشکوک مشاهده شده .و...
بعد هم از فرد مورد نظر میخواستم
دستهایش را باال ببرد و من هم ناگهان
گوشیاش را برداشته و فرار میکردم.
لباس مأمور به تن داشتی؟
نه ،دیروز همین لباسهایی را که االن تنم
هست ،پوشیده بودم .به مردم میگفتم مأمور
اداره آگاهی هستم و آنها هم بدون اینکه کارت
شناسایی از من بخواهند یا سؤالی بپرسند،
حرفهای مرا تنها با دیدن بیسیم در دستم
باور میکردند.
ماشینی که با آن نقشه سرقتهایت را اجرا
میکردی ،مال خودت بوده؟
بله ،پدرم برایم خریده .وضع مالی ما خیلی
خوب است .پدرم کارخانهداره و خواهرم دراروپا
پزشک است .خودم هم فوقدیپلم دارم .اما
پالکهای ماشین دزدی است .از یک تویوتا
کندهام.
تو که وضع مالیات خوب است ،چرا سرقت
میکردی؟

بهخاطر مواد .نه اینکه خانوادهام به من پول
ندهند .نه اتفاقاً خیلی هم خوب به من پول
میدادند .من تکپسر خانواده هستم ،ولی چند
وقتی است که دیگر رویم نمیشود از آنها پول
بگیرم به همین خاطر تصمیم گرفتم سرقت
کنم.
سابقه داری؟
این دفعه چهارمم است.
دفعههای قبل به چه جرایمی دستگیرشده
بودی؟
دفعه اول به خاطر کالهبرداری .کارت
عابربانک یک افغان را گرفتم و دو میلیون
تومانش را به جیب زدم .به خاطر این جرم
یک سال حبس کشیدم .دفعه دوم به خاطر
سرقت از خانهها بود .از دیوارها باال میرفتم
وسرقت میکردم .البته پس ازدستگیری 10
روز زندان بودم که با سند آزاد شدم .سومینبار
به خاطر سرقت لوازم داخل خودروها بود که
 8روز بازداشت شدم و اینبار هم که جرمم
گوشیقاپی است.
چرا هر بار یک شیوه جدید برای سرقت را
امتحان میکنی؟
اخالقم اینطوریه ،هر دفعه یک مدل جدید
را انتخاب میکنم .دوست ندارم یکبار که به
خاطر یک جرم به زندان افتادم ،دفعه بعدی

هم به خاطر همان جرم دستگیر شوم.
اینبار چند سرقت انجام دادی؟
 10تایی میشد که البته فرصت نکردم
گوشیها را بفروشم.
چطور دستگیر شدی؟
داخل خانه دستگیرم کردند .چونکه دست
فرمانم حرف ندارد .به قدری خوب رانندگی
میکنم که هیچ ماشینی به گردم نمیرسد.
زوج سارق
زن و مرد جوان که دستبند به دست داشتند،
دو سال و  7ماه قبل با هم عقد موقت کرده
بودند .ماجرای آشنایی آنها برمیگشت به یک
داستان عاشقانه که فرجامش به ازدواج ختم
شد .زوج جوان به اتهام سرقت از عابربانکها
و برداشت پولهای صاحبان حساب دستگیر
شدهاند.
سرقتها را چطور انجام میدادید؟
بهمحل ورود کارت عابربانک ،چسب
میزدیم و پشت سرافراد میایستادیم .آنها
وقتی کارت عابربانکهایشان را داخل دستگاه
قرارداده و رمزرا میزدند ،منتظرمی ماندند و
بدون اینکه بدانند چه شده ناامید از گرفتن کارت
عابربانک ،دستگاه را ترک میکردند .بعد من و
همسرم به سراغ کارتهای عابربانک میرفتیم
و با وسیلهای نوکتیز کارت را از دستگاه بیرون

میکشیدیم .ازآنجا که رمز عابربانک را حفظ
میکردیم براحتی از حسابها پول برداشت
میکردیم.
با پولها چکار میکردید؟
بیشتر دالر و سکه میخریدیم.
چطور دستگیر شدید؟
در سرقت آخری  6میلیون تومان از حساب
زن میانسالی برداشت کردیم ،اما چهرهمان
را دوربینهای مداربسته برداشتند و شناسایی
شدیم.
شغلت چیست؟
مرد جوان میگوید :بیکارم .قبالً به خاطر
سرقت خودرو به زندان افتاده بودم و بعد از
آزادی ،چون سابقهدار بودم هیچکس به من
کار نمیداد .همسرم هم خیاط است اما چون
حساسیت به پارچه دارد نمیتواند زیاد کار کند.
با همسرت چطور آشنا شدی؟
ماجرای آشنایی ما خیلی طوالنی است .چند
سال قبل عاشقش شدم اما نتوانستیم با هم
ازدواج کنیم و هر کدام از ما بهدنبال زندگیمان
رفتیم .تا اینکه هر کدام با داشتن دو فرزند از
همسرانمان جدا شدیم .برادرزنم دوست
صمیمیام بود و وقتی فهمیدم خواهرش از
شوهرش جدا شده در سودای رسیدن به عشق
دوران جوانی با او ازدواج کردم.

