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پرتاب نارنجک دست ساز حادثه ساز شد

آرزوهای بر باد رفته

ایسنا

مرگ تلخ دختر جوان با تشخیص اشتباه پزشکان
گروهحوادث-زهرهصفاری /دختر جوان که در  31سالگی
به آبله مرغان مبتال شده بود ،چند روز بعد دچار مننژیت
شــد اما بهدلیل تشــخیص ندادن بموقع بیماری به کما
رفت و جان باخت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،در واپســین
روزهــای اردیبهشــت ســال گذشــته مــرد میانســالی بــا
مراجعه به دادســرای ناحیه  19تهران(جرایم پزشــکی
و دارویی) از مســئوالن اورژانس یکی از بیمارستانهای
تهران شــکایت کرد .این مرد بــه بازپرس پرونده گفت:
«دخترم «رویا»  31ســال داشت .او خیلی جوان بود اما
بهخاطر بیمســئولیتی کادر پزشــکی جانش را از دست
داد .وقتی دخترم آبله مرغان گرفت چون در بزرگسالی
مبتال شده بود بیماریاش خیلی سنگین شده بود .چند
روز بعــد از اینکه او را به دکتر بردیم روز  21اردیبهشــت
دخترم دچار تنگی نفس شد حالش خیلی بد شده بود
بالفاصه او را به بیمارســتان رساندیم .پزشک اورژانس
وقتی معاینهاش کرد ،علت مشکالت تنفسی او را ناشی
از بیمــاری آبلــه مرغان دانســت و برایش ســرم تجویز
کرد .اما دســتور بســتری نداد و پس از تمام شــدن سرم
دختــرم را مرخــص کــرد .او را بــه خانه بردیــم اما چند
ســاعت بعد حالش دوباره بد شــد .این بار وضعیت او
آنقــدر وخیم بــود که مجبور شــدیم اورژانس خبر کنیم
و او را به بیمارســتان رســاندند .پزشــک کشــیک پس از
معاینه دخترم تشخیص مننژیت داد اما پیش از اینکه
بتوانند کاری بــرای نجاتش بکنند «رویا» به کما رفت و
یک روز بعد نیز جانش را از دســت داد .شک ندارم اگر

ایران

قسمت ســی و ششم/من هم چند بار به ساختمان
قدیمــی پرورشــگاه ســر زدم و بــه دیــدن پیرمــرد
داستانک
مهربان رفتم اما نتوانسته بود چیزی از پروندهمان
پیــدا کند.جــراح در اندیشــهای پلکهایش را تنگ
کرد و به عکس جوانی که از روی چهرهاش صورت
غالم را جراحی کرده بود به دقت خیره ماند.
آیــا دربــاره همین جوانی که عکســش را به دســت
آوردهای پرس و جو کردهای؟
محمد بلوری
غــام با این پرســش جــراح از جا جســت و جواب
روزنامه نگار پیشکسوت
داد:نــه آقــای دکتر .آقا الیاس ایــن عکس را از الی
پروندهاش درآورد و به دستم داد.همینطور اهلل بختکی!...
غالم وارد حیاط پرورشــگاه که شــد خاطرات دوران کودکی پس از ســالها در
ذهناش جان گرفت .کنار باغچه نگاهش به درخت تناور و پیر زبان گنجشک
افتاد که با برادرش در پای آن مینشستند و دور از غوغای بچهها در عالم
کودکانهشــان مســیر مورچههایی را پی میگرفتند کــه در ردیف بلندی هر
یک با دانه و ترکه برگی راه النهشــان را در پیش میگرفتند .آنگاه نگاهش
به پنجره ساختمان خوابگاه افتاد که تختش در کنار این پنجره قرار داشت
و شــبها که ســاعت خاموشــی فرا میرســید و بچهها به خواب میرفتند.
دور از چشــم مــادران شــب بیــدار خوابگاه روی تخــت برادرش بــه کنار او
میخزید و ســر زیــر لحاف فــرو میبردند و با هــم در دنیای کودکانهشــان
ســیر میکردنــد .بــا خود فکر کــرد اکنون که ســالها از دوران کودکانهشــان
گذشــته حاال آن بچهها در جامعه چه میکنند و سرنوشتشــان چیســت.
کنار ســاختمان متروک خوابــگاه وارد اتاق محقر پیرمــرد قدیمی بایگانی
پرورشگاه شد و چون گذشته او را در آغوش گرفت.
پیرمــرد شــادمان از این دیــدار گفت - :آه پســرم خبر خوبــی برایت دارم.
بشین تا برایت تعریف کنم.
غالم که از شوق میلرزید پیرمرد را تنگ در بغل گرفت و در شور احساس
عمیقــی کــه ســراپایش را فــرا گرفته بود اشــک در چشــمهایش مــوج زد.
پرسید - :خدایا شکرت نشانی از برادر گمشدهام پیدا کردهای پدر؟
پیرمرد که تحت تأثیر احساســات غالم قرار گرفته بود صورتش را بوســید،
او را در کنــارش نشــاند و گفــت :صبــر کن پســرم طاقت بیار تا مــن پرونده
نیم سوخته شما دو برادر را که در میان خرابه بایگانی پیدا کردهام نشانت
بدهم.پیرمــرد وارد اتاقک تنگ و باریک بایگانی کــه در قدیم پروندههای
کودکان ســرراهی را در قفسههایش میچیدند شــد و از تاریکی این اتاقک
متــروک کــه بیــرون آمــد یک پرونــده نیــم ســوخته و پوشــیده از گل و الی
خشــکیده در دســتش بــود .غالم شــادمانه از جا جســت و پیرمــرد از میان
اوراق نیــم ســوخته پرونده برگه کاغذ دستنوشــتهای را بیرون آورد .نشــان
غالم داد و گفت :میبینی پســرم یک دستنوشــته امضا شده زن و شوهری
است که برادر همزادت را به فرزندی پذیرفتند و از پرورشگاه بیرون بردند.
نگاه غالم در میان پوشــه ســوخته به عکســی از برادرش افتاد که روی یک
ورقه رسمی دادگستری چسبانده شده و مهر و امضای دادستان دادسرای
تهران را داشت و در این ورقه رسمی دادستان با تحویل برادرش به آن زن
و شوهر موافقت کرده بود .غالم پشت دستی به چشمهای گریانش کشید
صــورت پیرمرد را بوســید و پرســید :آدرس ایــن آقا و خانم تــو این پرونده
هست؟ من این نشانی را میخوام.
ادامه روز چهارشنبه

گروه حوادث /انفجار نارنجک دست ساز درنزدیکی یک
باشگاه ورزشی در آمل به  7خودرو خسارت وارد کرد.
حوالی ظهر یکشــنبه صــدای انفجاری مهیب ســاکنان
خیابــان آیتاهلل کاشــانی آمــل را به وحشــت انداخت.
صــدای ایــن انفجــار در بخشهایــی از شــهر آمــل نیــز
شــنیده شد.اســماعیل پهلــوان -رئیــس اداره ورزش
و جوانــان شهرســتان آمــل -بــا تأییــد وقوع انفجــار در
نزدیکــی ســالن ورزشــی بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت :این
حادثه در خیابان آیتاهلل کاشــانی مســیر سالن ورزشی

با این رأی پرونده با صدور کیفرخواســت قصور پزشکی
ناشــی از رعایت نشدن نظامات دولتی و موازین علمی
و فنــی بــرای رســیدگی بــه شــعبه  1043دادگاه کیفری
(2مجتمع شــهید قدوسی) به ریاســت قاضی محبوب
افراســیاب ارســال شــد و قاضــی بــا توجــه بــه نظریــه
کمیســیون پزشکی قانونی ،اظهارات طرفین و شواهد و
مــدارک موجود هر یک از ســه متهم پرونــده را از جنبه
عمومــی جرم به پرداخت  10میلیــون تومان پول نقد و
همچنین دو پزشک کشیک را به پرداخت  4درصد دیه
و مسئول فنی شیفت را به خاطر برنامهریزی نامناسب
به پرداخــت  10درصد دیه کامل زن مســلمان محکوم
کرد.

کادر پزشکی بیمارستان اول زودتر علت مشکل تنفسی
«رویا» را تشــخیص میدادنــد ،االن دخترم زنده بود به
همین خاطر از آنها شکایت دارم».
با شکایت این پدر داغدار ،پرونده تشکیل و برای تعیین
علت اصلی مرگ به پزشــکی قانونی فرســتاده شد.
نخســتین جلســه کمیســیون پزشکی ســه نفره  5ماه
پــس از مــرگ رؤیــا و شــکایت پــدرش برگــزار شــد.
اعضــا پــس از شــنیدن اظهــارات شــاکی پرونــده و
کادر درمانــی بیمارســتان اول ،مســئول فنی شــیفت
را بــه میزان  10درصد و دو پزشــک اورژانس این مرکز
درمانــی را به میزان  4درصد(هریک دو درصد) مقصر
شناختند.

دیلی نیوز

انفجار در یک آسمانخراش در پایتـــــــــخت مولداوی دست کم  ۲کشته و
 ۶زخمی برجا گذاشت .بهگزارش اسپوتنیک ،این انفجار شامگاه شنبه در
یک آســمانخراش  20طبقه در شهر «کیشینائو» رخ داد .سخنگوی وزارت
کشــور مولــداوی اعالم کــرد که در این حادثــه دو نفر از جملــه یک کودک
خردسال کشته شدند.
بهگفته ســخنگوی وزارت کشور مولداوی ،اجســاد دو قربانی در داخل یک
آپارتمــان در طبقــه چهاردهم پیدا شــدند و شــش نفر نیز در بیمارســتان
تحــت درمان قرار گرفتند کــه پنج نفر از آنها شــهروندان عادی و یک نفر
از نیروهای امداد و نجات اســت .به گفته مقامات ،انفجار یک سیلندر گاز
علت بروز این حادثه بوده؛ چرا که این آسمانخراش به سیستم تأمین گاز
مرکزی متصل نبوده است.

عروسک های
غول پیکر

شــغل پلیس یکی از مشــاغل بســیار ســخت و دشــوار است
چرا که ســازمانی انسان محور است نه تجهیزات محور و این
سختی به علت پیچیده و ناشناخته بودن انسان است .روزانه
هــر یک از یگانهای نیروی انتظامی میبایســت با افرادی از
تیپهای شــخصیتی گوناگون و فرهنگهای مختلف ارتباط
برقرار کنند و از سوی دیگر مجرمان در جرایم خود با استفاده
از تکنولــوژی و فضــای ســایبری ،پیچیدهتــر از گذشــته عمل
میکنند .این ســختی کار پلیس ،نیازمند تجهیزات پیشرفته
و بــهروز برای کشــف جرم اســت و عــاوه بر ایــن تجهیزات و
امکانات مدرن پلیس نیازمند شناخت انسان و علوم مرتبط
بــا او از جمله روانشناســی ،جامعهشناســی ،علــوم تربیتی،
کالبدشناسی ،فیزیولوژی و ...است.
در تمدن نوین بشری ،که مهمترین ویژگیاش ،ارائه خدمات
متنــوع مبتنــی بــر علــم و فنــاوری اســت؛ نیــروی انتظامــی
بــرای تخصصی و حرفهای شــدن و هرچه بهتــر انجام دادن
مأموریتها و وظایف محوله ،چند اقدام راهبردی را اجرایی
کرده است .برای تخصصی کردن امور و علمی کردن نیروی
انســانی ،پلیسهای تخصصی را تأســیس کــرده و در همین
راســتا برای هر پلیس تخصصی ،دانشــکدهای تخصصی در
ساختار دانشگاه پلیس ایجاد و کارکنان در این دانشکدههای
تخصصی دانشآموخته و بر اســاس تخصص و تحصیالت
در پلیسهــای تخصصی بهکارگیری میشــوند .برای علمی
برخــورد کردن با نظم و امنیت و مقولههای مرتبط با آن ،در
ابتــدای دهه هفتاد اقدام به راهاندازی پژوهشــگاه مطالعات
و تحقیقــات انتظامــی کــرده کــه در همیــن راســتا در تمامی
استانها و پلیسهای تخصصی ،دفاتر تحقیقات کاربردی را
راهاندازی کرده تا تصمیمها و اقدامها مبتنی بر نتایج علمی
و پژوهشی باشد.
یکی دیگــر از اقدامهای نیروی انتظامی برای علمی شــدن،
تأســیس پلیس اجتماعی اســت که یکی از وظایف مهم این
پلیس ،ارتباطگیری و مشارکت دادن نخبگان ،اندیشمندان،
ســازمانها و نهادهــای تخصصــی در حوزههــای مرتبــط بــا
مأموریت پلیس ،برای جامعه محور کردن پلیس ،پیشگیری
اجتماعــی و ارائــه هرچه بهتــر خدمات انتظامی در راســتای
برقراری امنیت پایدار است.
نتیجه همه این مواردی که اشــاره شد بعالوه دورههای کوتاه
مــدت و دورههــای مهارتافزایــی کــه بهصورت مســتمر در
تمامی یگانهای پلیس در حال برگزاری است؛ این است که
در ســالیان اخیر شاهد کارآمدی بیش از پیش پلیس هستیم
بهطوری که کار و رفتار پلیس با چند دهه قبل قابل مقایســه
نیست.

دکتر  106ساله انگلیسی همچون روزهای اول طبابتش به درمان بیماران خود مشغول
اســت.بهگزارش سیانان« ،ویلیام فرانکلند» مدرسه پزشکی را در دهه 1930آغاز کرد
و در طول جنگ جهانی دوم  3ســال در پناهگاه نظامی مشــغول ب ه کار شــد .او پس از
بازگشت به انگلستان در رشته تشخیص آلرژی ادامه تحصیل داد و در بیمارستان سنت
مری لندن کارش را شروع کرد .وی از اینکه چطور تا  106سالگی عمر کرده میگوید فقط
خوش شــانس بوده اســت.ویلیام هنوز عاشق خواندن مجالت پزشــکی است و درمان
بیمارانش را هر بار تجربهای منحصر به فرد میداند.

سرقت تخم الک پشت

ســارقان حرفــهای  120تخــم یــک نــوع الک پشــت نــادر را
دزدیدند.بــه گــزارش دیلی میــل ،تخمها متعلــق به الک
پشــت «گاالپاگــوس» بــوده کــه از پناهــگاه پــرورش ایــن
الکپشتهای نادر به سرقت رفته است.
بنا بر اطالعات وزارت محیط زیست ،این پناهگاه هیچگونه
دوربیــن امنیتــی نداشــته و ســارقان براحتــی وارد و پــس از
دزدی خارج شدهاند.بنا بر گزارشهای رسیده ،این تخمها
در بازار قاچاقچیان قیمت بسیار باالیی دارد.

عروس و داماد با خودروی پلیس به کلیسا رفتند
اسکای نیوز

دزد ایرلندی
جواهرات را بلعید

میرر

مأموران پلیس انگلیس با مشــاهده خودروی یک عروس و داماد که خراب شــده بود،
آنها را با خودروی پلیس به کلیسا رساندند.
بهگزارش مترو« ،ســیان»  26ســاله و «جاش»  28ســاله برای رســاندن بموقع خود به
کلیســا و میهمانانشــان تنها  25دقیقه فرصت داشــتند اما ناگهان خودروشــان بین راه
خراب شد.
«ســیان» در ایــن باره گفت«:لحظــات پراضطرابی بود بــه جای اینکه زانــوی غم بغل
بگیریم با دیدن خودروی پلیس موضوع را با آنها در میان گذاشــتیم و کمک خواستیم
آنها نیز فوراً ما را به کلیسا رساندند.

دیلی میل

ســارق حرفهای پس از ســرقت جواهرات  30هــزار پوندی
آنها را بلعید اما به ناچار راهی بیمارســتان شــد .به گزارش
میــرر ،ایــن دزد ایرلندی که خود را گردشــگر جا زده بود به
جواهرفروشــی «مرمریس» در ترکیه رفــت و جواهراتی به
ارزش  30هزار پوند را دزدید اما برای پنهان کردنشان همه
آنها را بلعید .غافل از اینکه دوربینهای مداربســته جواهر
فروشــی از لحظه ســرقت و بلعیدن جواهرات فیلم گرفته
است.متهم که « یان کمپل» نام دارد پس از دستگیری به
دســتور کارآگاهان پلیس راهی بیمارســتان شــد تا با عمل
جراحی جواهرات را از شکمش خارج کنند.

ملکه الیزابت روباتیک

دیلی میل

یک هنرمند انگلیسی موفق شده است تا چهره ملکه الیزابت را با استفاده
از فناوریهای جدید به شکل روباتیک بازسازی کند.
بهگزارش ســاینس« ،مات کالیســاوا» با قرار دادن ماســک چهره ملکه در
نمایشگاه گرینویچ تماشاگران را شگفت زده کرد.هنرمند انگلیسی معاصر
در ایــن باره گفت«:با دیدن چهره ملکه و چشــمهای در حال حرکتش در
اطراف تاالر نمایشگاه حس عجیبی به انسان دست میدهد».
مــات میگویــد :با اســتفاده از اســکن دیجیتالی پرتره را بهصورت ماســک
ساخته و چشمهای الکترونی را پشت ماسک قرار داده تا چهرهای واقعی
پیدا کند .او معتقد اســت که هنگام ســاخت باید به جزئیاتی چون موهای
صورت و شکل ابرو نیز دقت کرد تا بتوان به نتیجه مطلوب تری رسید.

اسکای

مجسمههای غول پیکر
ساخت یک شرکت
فرانسوی در خیابانهای
لیورپول انگلستان به
نمایش درآمد.
بهگزارش دیلی میل ،این
سومین بار است که این
شرکت فرانسوی سازههای
دیدنیاش را به نمایش
یگذارد.
م 
بسیاری از مردم لیورپول
برای دیدن و عکس گرفتن
از این مجسمههای
غول پیکر به خیابان آمدند.
گردانندگان این عروسکها
با هماهنگیهای الزم آنها
را به حرکت در آورده و
واقعیتر جلوه دادند.

طبابت  90ساله پزشک انگلیسی

حادثه برخورد یک دستگاه تانکر سوخت با یک خودرو
درغرب جمهوری دموکراتیک کنگو  60کشته داشت.
بــه گزارش خبرگزاری فرانســه ،روز شــنبه یک دســتگاه
تانکر سوخت با یک دستگاه خودرو در جاده ای در استان
کنگو مرکزی در غرب جمهوری دموکراتیک کنگو برخورد
کرد .این برخورد باعث انفجار تانکر سوخت در این جاده
شــد .در ایــن حادثــه  60نفــر کشــته و حــدود  100نفر نیز
مجروح شدند.

اسکای

نمایش

کارشناس مسائل اجتماعی

در انفجار تانکر سوخت

ap

حوادث جهان

مترجم

انفجار در آسمانخراش

زمین لرزه  5.9ریشــتری
در شــمال شــرق هائیتی
 11کشــته و دههــا مجروح
بر جا گذاشت .به گزارش
روزنامه انگلیســی ســان،
ایــن زمیــن لــرزه صبــح
یکشــنبه رخ داد و در
پورتوپرنــس پایتخــت
هائیتــی نیــز احســاس
شــد .روزنامــه محلــی
نوولیست به نقل از «ادی
جکســون آلکســیس»
وزیر کشــور هائیتــی خبر
داد کــه ارزیابیهای اولیه
حاکیاســت بــر اثــر ایــن
زمین لرزه تاکنون دست
کم 11نفر کشته ودهها نفر
مجروح شدهاند .برخی از
ساختمانهاوخانههانیز
تخریب شده است.

یادداشت

علی محمدرضایی

 60کشته

زمین لرزه
در هائیتی

آرزو کیهان

پیامبراعظــم(ص) و باشــگاه ورزشــی کالــه مازنــدران
رخ داده اســت .بــر اثــر این انفجار دســت کــم به هفت
دستگاه خودروی پارک شده در کنار خیابان آسیب وارد
شد.این مسئول به نقل از شاهدان عینی گفت که فرد یا
افرادی ســوار بر یک خودرو با انداختن نارنجک دســت
ســاز عامل ایــن انفجار بودند و دوربینهای مدار بســته
اطراف ورزشگاه و باشگاه کاله ،تصویر خودروی در حال
حرکــت و انداختــن ترقــه را ثبت کردند کــه موضوع در
حال پیگیری است.

پلیس دانش بنیان

