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گــروه حــوادث /مدیــر روابــط عمومــی مرکــز اورژانــس تهــران از
مصدومیــت یــک زن میانســال بــه دلیــل تجــاوز به حریــم ریلی
در ایســتگاه متــرو میردامــاد پــس ازبرخــورد عمــدی بــا قطــار
خبرداد.حســن عباســی گفــت :حــدود ســاعت  11صبــح شــنبه
وقــوع ایــن حادثــه بــه ســامانه  115اعــام و یــک تیــم امــدادی و درمانــی اورژانــس
بــه محــل حادثــه اعــزام شدند.دربررســیها مشــخص شــد یــک زن میانســال بــه
دلیــل تجــاوز بــه حریــم ریلــی و برخــورد بــا قطــار از نواحــی مختلــف اندامهــا دچــار
مصدومیــت شــده کــه بــه بیمارســتان انتقــال یافــت.

حــــوادث
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گــروهحــوادث /هنــگام تیرانــدازی در آیین تشــییع جنازه در شــهر میانــرود  ،جوانی هدف
اصابت گلوله قرارگرفت.فرمانده انتظامی شهرســتان دزفول گفت :متأســفانه با وجود
هشــدارهای مکــرر درخصــوص ایــن رســم نادرســت بــاز هــم برخــی افــراد درمجالــس
عروســی وعــزا اقــدام بــه تیرانــدازی مــی کنند کــه تاکنون منجــر بــه بروزحــوادث خونباری
شــده است.ســرهنگ علــی الهامــی افــزود :در حادثــه ای کــه عصــر جمعــه در شــهر
میانــرود رخ داد مــردی اقــدام بــه تیرانــدازی بــا اســلحه جنگــی در آییــن تشــییع جنــازه
کــرد کــه ایــن تیرانــدازی موجــب اصابــت گلولــه بــه ســر یــک جــوان شــد کــه بالفاصلــه بــه
بیمارســتان انتقــال یافــت وپزشــکان درتالش برای نجاتش هســتند.به گفتــه وی ،عامل
ایــن تیرانــدازی نیــز بازداشــت شــده وتحــت بازجویــی اســت.فرمانده انتظامــی دزفــول با
هشــدار نســبت بــه هرگونــه تیرانــدازی در مجالس شــادی و عزا گفت :نیــروی انتظامی با
عوامــل تیرانــدازی در مجالــس شــادی و عــزا بــا قاطعیــت برخــورد مــی کنــد.

شوخیمرگباربا اسلحه

گــروهحــوادث /شــوخی دو نوجــوان اهــل شهرســتان «ایــذه» در اســتان خوزســتان منجــر به
قتــل یکــی از آنــان شــد.آنها پــس از ورود بــه حــوزه مقاومــت بســیج شــهید صدوقــی ایــن
شهرســتان ،در یــک بیاحتیاطــی محــض بــه شــوخی بــا اســلحه کالشــینکف پرداختنــد که
در ادامــه یکــی از دو نوجــوان بــه صــورت اتفاقــی به دیگری شــلیک کــرد و باعث جراحتش
شــد کــه متأســفانه مجــروح حادثــه پــس از اعزام به بیمارســتان شــهدای ایذه جــان باخت.
دقایقــی پــس از حادثــه ،عامل تیراندازی دســتگیر وتحت بازجویــی قرارگرفت .تحقیقات
انتظامــی -قضایــی تــا اعــام نظــر قطعــی دربــاره علت وقــوع ایــن حادثــه ادامــه دارد.

اورژانس

گــروه حــوادث  /زن بیمــار  ۳۰۰کیلویــی اهــل قــم ،بــا تــاش  ۷ســاعته نیروهای
اورژانــس و آتشنشــانی بــا یــک دســتگاه خــاور بــه بیمارســتان منتقــل شــد.
بــه گــزارش «ایــران» ،روزجمعــه وبــه دنبــال تمــاس یکــی از شــهروندان
بــا اورژانــس  ،۱۱۵امدادگــران بــا یــک دســتگاه آمبوالنــس راهــی محــل مــورد
نظرشــدند امــا آنهــا پــس ازحضور بــر بالین بیمار ،با بانویی بســیار ســنگین وزن-
حــدود  ۳۰۰کیلوگرم-روبــهرو شــدند کــه از درد ســینه و تعریــق و ضعــف و
بیحالــی مفــرط و ...رنــج میکشــید .ایــن درحالــی بــود کــه خانــواده بیماربــه

امدادگــران گفتنــد وی از  ۱۵ســال قبــل روی تخــت اســت و بــه خاطــر وزن
زیــادش امــکان انتقــال او بــه مرکــز درمانــی میســر نبــوده و در مــوارد لــزوم
پزشــک بــر بالیــن بیمــار حاضــر شــده اســت .بــا توجــه بــه شــرایط بیمــار کــه بــا
بیمــاری قلبــی و زخــم بســتر روبـهرو بــود راهــی جــز انتقــال او بــه بیمارســتان
پیــش روی کارشناســان اورژانــس و خانــوادهاش وجــود نداشــت .در نهایــت
و پــس از تصمیــم قطعــی و کارشناســی تصمیــم گرفتــه شــد زن بیماربــه
بیمارســتان انتقــال یابــد ،امــا بــا توجــه بــه بررســی انجــام شــده مشــخص
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نجات فیل از رودخانه

گارد ســاحلی ســریالنکا بــرای نجــات فیلــی از وســط رودخانــه بــا چندیــن غواص و کشــتی نجات
وارد عمــل شــده و حیــوان هراســان و در آســتانه مــرگ را در عملیاتی نفســگیر نجــات دادند.
ایــن فیــل کــه بــه دالیــل نامعلــوم گرفتارشــده و از بخــش کــم عمــق فاصلــه گرفتــه بــود،
خــودش را بــه ســختی روی آب نگــه داشــته بــود امــا چــون ســاحل را نمــی دیــد بــا دســت وپــا
زدن بــه ســمت بخــش هــای عمیــق تــر مــی رفت.غواصــان که ســعی مــی کردنــد حیــوان را آرام
نگــه دارنــد ،بــا آرامــش خــود را بــه فیــل بخــت برگشــته رســاندند و بــا بســتن طنابــی دور کمــر
حیــوان و بســتن اش بــه کشــتی ،حیــوان عظیــم الجثــه را بــه ســمت ســاحل هدایــت کردنــد.

چنــدی قبــل در آســتانه انتخابــات شــوراهای
شــهر و روســتا ،چنــد جــوان از دو گــروه مختلــف بر ســر
جمــعآوری آرا بــرای کاندیداهــای مــورد نظــر خــود
بودنــد کــه نــزاع جمعــی بیــن آنــان درگرفــت و در
ایــن میــان جــوان  23ســالهای بهنــام حســین کاظمــی
کشــته شــد.
در پــی ایــن اتفــاق ،درگیریهــای قومــی و قبیلهای
خونینــی در ایــن روســتا آغــازشــد و کار تــا جایــی پیــش
رفــت کــه اکنــون روســتای «نهرآبــاد» چنــاران بــه
خانههایــی ســوخته خالــی از ســکنه تبدیــل شــده
اســت.به گفتــه اهالــی روســتا ،خانــواده جوانــی کــه در

ایــن درگیــری کشــته شــد بــه خونخواهــی فرزندشــان
برخاســتند و منتظــر برخــورد قانــون بــا ضــارب یــا
ضاربــان نماندنــد.
تعــداد زیــادی خانــه در ایــن روســتا بــه آتــش
کشــیده شــده و حتــی د ر و پیکــر خانههــا بــا تراکتــور
کنــده شــده اســت. ،در حالــی کــه شیشـههای شکســته
خانههــا و وســایل بــه هــم ریختــه نیــز گــواه خشــم
بیپایــان خانــواده قربانــی اســت .گزارشهــای
رســیده حاکیاســت پــس از ورود بــا تراکتــور بــه
خانههــای افــراد مظنــون بــه قتــل تمــام خانههــای
روســتا بــه آتــش کشــیده شــده اســت.

گروه حوادث  /پس از درگیری خونین در یکی از روستاهای خراسان رضوی و قتل
یک جوان ،خانواده وبستگان مقتول به خونخواهی فرزندشان با تراکتور به خانههای
اهالی روستا حمله کردند و همه خانهها را به آتش کشیدند.
اکنــون روســتایی کــه دارای  ۳۰خانــوار بــوده ،خالی
از ســکنه شــده و تنهــا خانــواده مقتــول در نهرآبــاد
یکننــد.
زندگــی م 
قاســم خیــری ،یکــی از اهالــی روســتای نهرآبــاد
درایــن بــاره بــه «میــزان» گفــت :پــس از نــزاع صــورت
گرفتــه در روســتا ،همــه اهالــی از تــرس انتقامجویــی،
آواره شــدهاند .عــدهای بــه مشــهد رفتهانــد و برخــی
نیــز در شهرســتان چنــاران ســاکن شــدهاند.
حتــی عکسهــای خصوصــی کــه در خانههــای
اهالــی روســتا بــوده را در شــبکههای مجــازی
پخــش کردهانــد .مردهــای روســتای نهرآبــاد همــه

همزمــان بــا آتشســوزی گســترده دربــرج
 36طبقــهای واقــع در«هاوایــی» بیــش از 100
آتشنشــان وارد عمــل شــدند و در عملیاتــی
نفســگیر آتــش را بــا کمتریــن تلفــات و خســارت
مهــار کردنــد.
بــه گــزارش رســانههای امریــکا ،درایــن
حادثــه کــه دیــروز رخ داد ،آتــش از طبقه بیســت
و ششــم بــرج شــروع شــد و تــا طبقــه بیســت و
هشــتم پیــش رفــت .طبقــه زیریــن واحــد  26نیز
دچــار حریــق شــده بــود کــه بــا حضــور بموقــع
آتشنشــانان شــعلهها مهــار شــد.
براســاس آخریــن گزارشهــا دســت کــم 3
نفــر از ســاکنان بــرج کشــته شــده و  12نفــر هــم
مجــروح هســتند کــه تنهــا ســه تــن از آنهــا بــه
بیمارســتان منتقــل شــدند.این بــرج  568واحــد
آپارتمانــی دارد کــه تعــدادی از ســاکنان آن پــس
از حریــق هولنــاک ناپدیــد شــدهاند .آتشنشــانان
از زمــان اطفــای حریــق ،جســت و جوهــای
تخصصــی را آغــاز کردهانــد.

پیوند عجیب شست پا به دست

میرر

بارشهــای ســیل آســا در شــمال شــرق چیــن دســت کــم هشــت کشــته ،چندیــن ناپدیــد وصدهــا
آواره برجاگذاشــت .صدهــا نفــر نیــز بــه پناهگاههــا انتقــال یافتند.بــه گــزارش رســانهها ،درپــی
بارشهــای ویرانگــر کــه در شــهر «یونگــژی» در شــمال شــرق چیــن اتفــاق افتــاد ،خســارتهای
ســنگینی هــم برجاگذاشــت .در بارشهــای پایــان هفتــه گذشــته در مرکــز و شــرق چیــن نیــز 120
هــزار نفــر بــه پناهگاههــا انتقــال یافتنــد.
در ســالجاری 13شــهر چیــن تحــت تأثیــر
بارشهــای شــدید و ســیل قــرار گرفتهانــد
کــه ویرانــی و خســارتهای ســنگینی بــر جــا
گذاشــتهاند.
یومیوری
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نیروهــای گارد ســاحلی ایتالیــا بیــش از  4هــزار
زن ،مــرد و کــودک را از میــان امــواج دریــا نجــات
داده وهمگــی را بــه ســاحل منتقــل کردنــد.
ایــن مهاجــران کــه بــه همــراه قاچاقچیــان
بــرای انتقــال بــه اروپــا در وســط مدیترانــه رهــا
شــده بودنــد در حالــی کــه بــرای نجــات فریــاد
میزدنــد ،بــا کمــک نیروهــای امــدادی نجــات
یافتــه و بــه ســاحل انتقــال یافتنــد .ســخنگوی
گارد ســاحلی ایتالیــا از انجــام  20عملیــات در
طــول چنــد ســاعت بــرای نجــات مهاجــران خبر
داد امــا جزئیاتــی از تلفــات احتمالــی گــزارش
نشــده اســت.

پزشــکان اســترالیایی درعمــل جراحــی نفســگیری ،انگشــت
پــای کارگــر یــک دامــداری را بــه انگشــت دســتش پیونــد زدند.
بــه گــزارش رســانهها ،انگشــت شســت«زک میچــل»
 20ســاله ،ســه مــاه قبــل هنــگام کار در غــرب اســترالیا و
درپــی حملــه یــک گاو قطــع شــد .او پــس از ایــن حادثــه
بارهــا بــرای پیونــد دوبــاره انگشــتش زیــر تیــغ جراحــی رفــت
امــا هیــچ یــک از جراحیهــا موفقیتآمیــز نبــود .تــا اینکــه
پزشــکان پــس از بررســی تصاویــر و آزمایشــات ایــن مــرد بــه
او پیشــنهاد پیونــد انگشــت شســت پــا بــه دســتش را دادنــد.
ایــن مــرد گرچــه ابتــدا مخالفــت کــرد امــا ســرانجام بــرای ایــن
عمــل عجیــب رضایــت داد .بــه گفتــه پزشــکان  12مــاه طــول
میکشــد تــا ایــن عضــو جدیــد پیونــدی بــه طــور کامــل بهبــود
یافتــه و «زک» بتوانــد از آن اســتفاده کنــد.

سیالب مرگ در چین

دیلی نیوز

قاچاقچــی  20ســاله کــه در جریــان معاملــه مــواد بشــدت فریــب خــورده بــود ،درجنایتهــای هولنــاک جداگانــه 4 ،نفــر ازمــواد فروشهــا
را کشــت و اجسادشــان را پــس از آتــش زدن در مزرعــه خانوادگیشــان دفــن کرد.بــه گــزارش پلیــس پنســیلوانیا« ،کازمــو دینــاردو»،
پــس از ایــن جنایــت دســتگیر شــد و در نخســتین بازجوییهــا بــه قتــل اعتــراف کرد.پلیــس بــا اطالعاتــی کــه قاتــل دراختیارشــان
قــرارداده بــود محــل دفــن اجســاد را پیــدا کــرد و هــر  4جســد بــرای تعییــن علــت و زمــان دقیــق مــرگ بــه پزشــکی قانونــی منتقــل
شــدند.افراد کشــته شــده کــه همگــی در زمینــه مــواد مخــدر ســابقه دار هســتند بیــن  18تــا  21ســاله بودنــد .ازســوی دیگرپزشــکی
قانونــی هــم پــس ازمعاینــات مقدماتــی ،ابتــای قاتــل بــه بیمــاری روحــی شــدید را تأییــد کــرده اســت.

هواپیمــای شــرکت هوایــی کانــادا کــه ازشــهر «تورنتــو» بــه «ســان فرانسیســکو»ی امریــکا در پــرواز بــود ،بــا
اشــتباه محاســباتی خلبــان ،چنــد دقیقــه پیــش از یــک ســانحه هولنــاک هوایــی از فاجعــه گریخــت.
بــه گــزارش رســانههای خبــری ،خلبــان پــرواز  AC759بــا  140مســافر بــه اشــتباه بــه جــای بانــد اصلــی
فــرودگاه بــه ســمت بانــد خروجــی میرفــت و در حالــی کــه  4هواپیمــا در ایــن مســیر بــرای برخاســتن
آمــاده میشــدند تــا  30متــری ســطح زمیــن پاییــن آمــد .درســت در همیــن لحظــه وقتــی خلبــان بــه بــرج
مراقبــت اعــام کــرد چراغهایــی روی بانــد میبینــد ،کارشــناس بــرج بالفاصلــه متوجــه اشــتباه خلبــان
شــد و از او خواســت خیلــی ســریع اوج بگیرد.بــا اوجگیــری هواپیمــا ،خلبــان یــک دور دیگــر زد و بــا هدایــت
بــرج مراقبــت در بانــد اصلــی بــه زمیــن نشســت .مســافران ایــن پروازهــم در ســامت کامــل پیــاده شــدند.

بیــکار شــدهاند .بســیاری از اهالــی روســتا زمیــن
کشــاورزی دارنــد ،امــا بــه دلیــل مشــکالت ایجــاد
شــده روزهاســت کــه بــر ســر زمینهایشــان حاضــر
نشــدهاند .مــن نیــز یــک معــدن در نزدیکــی روســتا
دارم کــه مدتــی اســت آن را تعطیــل کــرده و همــه
کارگرانــم بیــکار شــدهاند.
خیــری بــا ارائــه درخواســتی از مســئوالن مبنــی
بــر ارائــه کمــک بــه اهالــی روســتا گفــت :درخواســت
مــا ایــن اســت کــه مأمــوران انتظامــی در روســتای
مــا مستقرشــوند و شــرایط را بــرای بازگشــت مجــدد
اهالــی بــه روســتا فراهــم کننــد.

آتش سوزی مرگباردر هاوایی

اعترافپسر 20سالهبه 4جنایت

فرار هوایپما از فاجعه

شــد در بهتریــن شــرایط فقــط یــک پــای بیمــار روی برانــکارد آمبوالنــس
اورژانــس جــا میشــود و بــه هیــچ عنــوان امــکان جابهجایــی بیمــار توســط
برانــکارد یــا آمبوالنــس معمولــی نبــود .بــه همیــن خاطرهمزمــان با شــروع
اقدامــات درمانــی پیــش بیمارســتانی درخانــه ،از آتشنشــانی بــرای انتقــال
ایــن زن کمــک خواســته شــد .پــس ازهماهنگیهــای صــورت گرفتــه ،ســه
تیــم آتشنشــانی درخانــه مــورد نظــر حاضــر شــدند و در مــورد چگونگــی
انتقــال بیمارجلسـهای فــوری برگــزار شــد و ســناریوهای مختلفــی ازجملــه
خــراب کــردن بخشــی از دیــوار منــزل ،اســتفاده از جرثقیــل و اســتفاده
از تخــت فلــزی مطــرح شــد .تــا اینکــه گزینــه ســوم انتخــاب شــد و پــس از
هماهنگــی بــا یــک آهنگــر ،درخواســت ســاخت یــک تخــت فلــزی داده
شــد .پــس از حــدود  ۳ســاعت تخــت  ۱۰۰کیلویــی حاضــر شــد و باالخــره
بیمــار پــس ازدوســاعت تــاش ازطبقــه اول بــه داخــل خیابــان منتقــل و
بــا کامیــون خــاور وتحــت مراقبتهــای ویــژه بــه بیمارســتان شــهید بهشــتی
منتقــل شــد وعملیــات نفســگیرهفت ســاعته بــه پایــان رســید.

