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مهار آتش در انبار کاغذ و تریکو

آتش س��وزی انبار کاغذ و تریک��و در خیابان 
ظهیراالس��ام، بدون خس��ارت جان��ی مهار و 

خاموش شد.
با شعله وری انبار کاغذ و تریکو، ستاد فرماندهی 
آتش نش��انی تهران س��اعت 7:09 صبح دیروز 
آتش نش��انان ایس��تگاه های 1، 2، 46 و گ��روه 
امدادونجات یک را به همراه خاور دس��تگاه های 
تنفسی، نردبان و تانکر آب، راهی محل حادثه در 

خیابان ظهیراالسام کرد.
در محل آتش س��وزی یک ساختمان 2طبقه 
قدیمی با سقف شیروانی دیده می شد که طبقه 
اول آن انبار کاغذ و ممل��و از رول های کاغذ بود و 
طبق��ه دوم آن نیز کارگاه تولی��دی محصوالت 
تریکو و کشباف بود که حجم زیادی از پارچه، نخ 

و لباس را در خود جای داده بود.
پس از بررسی های اولیه معلوم شد آتش سوزی 
از طبقه دوم آغاز شده و به علت قابلیت اشتعال 
باالی اجناس به س��رعت گس��ترش یافته و به 
اطراف سرایت کرده بود و شعله وری آن به حدی 
بود که دود از خروجی های س��اختمان به بیرون 

زبانه می کشید.
در این عملیات آتش نشانان به سرعت به چند 
گروه تقسیم شدند که گروه اول به سمت کانون 
آتش س��وزی که در طبقه دوم بود رفته و پس از 
باز کردن قفل در ورودی و نجات معجزه آس��ای 
یک کارگر ش��ب کار که درون محل آتش سوزی 
محبوس شده بود مهار ش��عله های آتش را آغاز 
کردند و در زمان کوتاهی آن را تحت کنترل خود 
درآوردند که خوشبختانه به سرعت خاموش شد.

با توج��ه ب��ه وج��ود دود ش��دید، گروهی از 
آتش نش��انان به سمت سقف ش��یروانی رفته و 
بخش��ی از آن را ش��کافتند و دودهای ناش��ی از 

آتش سوزی را از ساختمان خارج کردند.
در این حادثه با عملیات س��ریع آتش نشانان 
از گسترش آتش سوزی و س��رایت آن به اطراف 
جلوگیری شد که در صورت وجود سیستم های 
خ��ودکار و کپس��ول های خاموش کننده ه��ا و 
نیز آم��وزش آن به پرس��نل انتظ��ار می رفت از 
 بروز خس��ارت مالی نی��ز به حد چش��مگیری

 جلوگیری شود.

اعدام چهار قاچاقچی در رشت
چه��ار قاچاقچ��ی در رش��ت اعدام ش��دند. 
سیاوش پور رئیس کل دادگستری گیان گفت: 
مردی 32ساله به جرم نگهداری یک کیلو و 905 
گرم هرویین، مردی 46س��اله به جرم مشارکت 
در خرید، نگهداری، حمل و ارسال 27کیلوگرم 
تریاک، م��ردی 44س��اله به ج��رم خرید یک 
کیلوگرم شیش��ه و 330 گرم هرویین و مردی 
34ساله به جرم خرید 2 کیلو و 200 گرم شیشه 

دیروز  در زندان مرکزی رشت اعدام شدند. 

6 نفر قربانی طوفان در مکزیک 
در پ��ی وقوع طوفان اس��توایی »ت��رودی« در 
جنوب مکزیک ش��ش تن جان خود را از دست 
دادند. مقامات داخلی مکزیک اع��ام کردند از 
روز شنبه طوفان اس��توایی ترودی بخش هایی 
از این کش��ور را درنوردیده که بر اثر آن شش تن 
کشته شدند. طبق اعام مقامات مکزیک، حدود 
2000 نفر از خانه های خود تخلیه شده و در هفت 

پناهگاه موقت اسکان داده شده اند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، در 36 منطقه از 
ایالت »گوئررو« وضع اضطراری اعام شده است. 
عاوه بر این از بودجه های ش��رایط بحران برای 
برطرف کردن نیازه��ای ضروری حادثه دیدگان 

استفاده خواهد شد.

ذرهبين
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بهناز مقدس�ی | آمن��ه بهرامی دختری که س��ال 
83 قربانی اسیدپاشی پسر عاشق پیشه ای شده بود، به 
عیادت س��هیا جورکش رفت.  سهیا یکی از 4 قربانی 
بی دفاع اسیدپاش��ی های اخیر اصفهان اس��ت که حاال 
روی تخت بیمارستان خوابیده و با درد دست و پنجه نرم 
می کند اما همچنان امیدوار است تا هر چه زودتر شرایط 
بهبود پیدا کند.  تمام لحظه هایش را کابوس چهارشنبه 
اس��یدی پُر کرده که قربانی مردانی ناشناس شد.  از آنها 
تنها یک ش��بح، یک کابوس، یک س��وال بی جواب در 

ذهنش حک شده است.  
دو روی سکه

ساعت حوالی 9 یکشنبه شب بود که مقابل درِ اصلی 
بیمارستان س��وانح سوختگی مطهری رس��یدم.  در را 
بسته بودند و نگهبان ها برای رفتن به داخل بیمارستان 
نسخه پزشک می خواستند.  در سرباالیی خیابان رشید 
یاس��می قدم می زدم که دوباره با ش��ماره تلفنی که از 
خانواده سهیا داشتم تماس گرفتم.  چند دقیقه بعد ناصر 
جورکش تلفنش را پاسخ داد.  خودم را معرفی کردم، اما 
این بار از او نمی خواستم ماجرای روز حادثه را شرح دهد.  
می دانستم او خسته اس��ت از گفتن، تکرار و تکرار.  حاال 
دیگه همه خبرگزاری ه��ا و روزنامه ها پر بود از روزی که 
اسید سرنوشت همه شان را سوزاند. حاال یک همدردی 
و کمک کافی بود تا ش��اید آنان کمی تسکین یابند.  از 
البه الی حرف های پدر سهیا که دخترش را 4 روز قبل 
به تهران آورده ب��ود تا روند درمان دخترش تخصصی تر 
انجام شود نقطه روش��نی برای تس��لی خاطرش پیدا 
کردم.  ناصر جورکش می گفت: » ما در این ش��هر غریبه 
هستیم و پزشکان ماهر پایتخت را نمی شناسیم.  سهیا 
هم حال روحی و روانی خوبی ن��دارد، روز به روز تحلیل 
می رود و س��وختگی اش درحال پیشروی است.  یکی از 
چش��م هایش هم بینایی اش را از دس��ت داده و چشم 
دیگرش تنها 30 درصد بینای��ی دارد.  ما تنها چیزی که 
می خواهیم، معرفی یک تیم پزشکی است تا دخترم را 
نجات دهن��د.« در بین صحبت های��ش، »آمنه بهرامی« 
همان دختری که 10 س��ال پیش قربانی اسیدپاش��ی 
شده بود در ذهنم تداعی ش��د.  برای او ماجرای آمنه را 
شرح دادم و گفتم، آمنه روند درمان را از لحاظ فیزیکی 
و روحی پشت سر گذاشته و مطمئنا تجربه های زیادی 
در این مس��یر به دس��ت آورده، می خواهید به ماقات 
س��هیا بیاید تا با همفکری او به دخترتان کمک کنید.  
جورکش استقبال کرد و قرار ش��د خبر قطعی اش را به 
او بدهم.  اما حاال همه نگرانی ام آمنه بهرامی بود.  ش��اید 
دیدن دختری که درست مثل آمنه در سن 26 سالگی 
قربانی اسیدپاشی شده بود، تداعی کننده سال هایی باشد 
که با تمام سختی هایش پشت سر گذاشته بود.  اما وقتی با 
آمنه تماس گرفتم با صدای مهربان و پر از انرژی اش این 
نوید را داد که برای دیدار با خانواده جورکش همراه من به 

بیمارستان خواهد آمد.  
 فردا روشن است

س��اعت 10 صبح بود که با آمنه و مادرش به س��مت 
بیمارس��تان سوانح س��وختگی مطهری رفتیم.  مقابل 
بیمارستان که رس��یدیم پدر و مادر سهیا به استقبال 

آمدند.  حاال آنها دختری را در مقابلش��ان می دیدند که 
با روحیه باالیش توانس��ته بود خیلی زودتر از آنچه که 
پیش بینی ش��ده بود به جامعه برگردد.  م��ادر آمنه در 
یک پوش��ه آبی رنگ عکس های دخت��رش را آورده بود 
و به خانواده جورکش نش��ان می داد.  عکس های قبل و 
بعد از اسیدپاشی، عکس روزهای اولی که آمنه هم مثل 
سهیا با صورت باند پیچی شده روی تخت بیمارستان 
انداخته بود حاال این 2 خانواده را به لحاظ شرایط یکسان 
به یکدیگر پیوند زده بود.  آمن��ه از روز حادثه که جنون 
عاش��قانه خواس��تگارش گریبانش را گرفت به خانواده 
جورکش گفت: » می خواستم درس بخوانم و در اجتماع 
موفق باش��م اما آخرین چیزی که قبل از قربانی شدنم 
دیدم شبحی بود که مایعی داغ را با یک پارچ قرمز رنگ به 
صورتم پاشید.  از رمضان سال 83 بود که این کابوس را با 
خود یدک می کشم.  دیر به بیمارستان منتقل شدم و به 
دلیل غفلت پزشکان شیفت، چشمانم را دیر شست و شو 
دادند و به همین دلیل دید چشمانم رو به تحلیل رفت و 
کم کم بینایی ام را از دست دادم. «مادر سهیا درحال نگاه 
کردن به عکس های آمنه بود که عکس دختر خودش را 
هم نشان داد.  سهیا زیبا و معصوم بود.  با موهایی مشکی 
و آرایشی س��اده، او تنها دختر خانواده جورکش بود و از 
شخصیت خانواده شان بیش از پیش بر عصیانگری مردان 
ناشناس که زندگی عادی و حق شهروندی اش را ساقط 
کرده بودند اطمینان پیدا کردم.  دغدغه این پدر و مادر 
تنها زیبایی چهره سهیا نبود، آنها بیشتر نگران چشمان 
دخترشان بودند.  مادر سهیا در رابطه با روحیه دخترش 
به شهروند گفت: »سهیا نگران چشمانش است.  همش 
میگه مامان می خوام حداقل جلو پام رو ببینم.  دخترم 
هر روز جیغ می زند و گاهی به خاط��ر درد به او مرفین 
تزریق می کنند.  با این حال س��اعت هایی هم هس��ت 
که روی تخت می نش��یند و برایم آواز می خواند و من با 
دوربین تمام این روزهای سخت را ثبت می کنم، تا بعدها 
به او نشان بدهم.  من به بینا شدنش امیدوارم.« در میان 
صحبت هایمان بود که پدر سهیا با تلفن هماهنگی های 
الزم را با دکتر امامی در بیمارس��تان فارابی انجام داد تا 
دخترش را برای معاینه چشمانش به آن جا منتقل کنند. 
در حالی که با آمنه، س��ر باالیی خیابان رش��ید یاسمی 

را در زیر نم نم باران پاییزی ب��اال می رفتم حاال دیگر به 
سرگذشت او فکر نمی کردم از حاال به بعد باید، به آینده 

سهیا فکر کرد. 
روزنه امید برای چشمان سوزان سهیال

ساعت 2 ظهر بود که سهیا با آمبوالنس بیمارستان 
جه��ت معاینه چش��مانش منتقل ش��د.  دکتر عباس 
زارعی نژاد مدیر روابط عمومی وزارت بهداش��ت درباره 
روند درمان سهیا جورکش در تهران به شهروند گفت: 
» ب��ه محض اطاع از حض��ور خانواده یک��ی از قربانیان 
اسیدپاشی اصفهان در تهران، سفارش های الزم را انجام 
دادیم و روال درمان نیز به طور ویژه درحال انجام است. 6 
متخصص در قالب تیم تخصصی برای جراحی این قربانی 
اسیدپاشی در بیمارس��تان حضور دارند اما بررسی های 
مددکاران بیمارستان نشان می دهد آسیب روحی این 
دختر جوان به مراتب بیشتر از آسیب جسمی او است. به 
همین دلیل سعی خواهیم کرد از مشاوران و روانشناسان 
هم در روند درمان او اس��تفاده کنیم.  روز دوشنبه هم او  
برای معاینه چشمانش با آمبوالنس به بیمارستان فارابی 
منتقل شد و تا آنجایی که اطاع دارم احتمال دارد این 
دختر جوان تحت عمل جراحی پیوند قرنیه قرار بگیرد.  
 س��هیا در اتاق ویژه ای بس��تری اس��ت که به صورت

 2 شیفت کادر پرستاری از او مراقبت می کنند.« 
دستگیری 4 مظنون

صبح روز دوش��نبه، فض��ای مجازی پر ش��ده بود از 
خبرهای خوش برای خانواده های قربانیان اسیدپاشی، 
تا این که مرتض��ی میرباقری قائم مقام وزیر کش��ور در 
امور اجتماعی و فرهنگی با تأکی��د بر  زنجیره ای نبودن 
اسیدپاشی های اصفهان گفت:  تاکنون سه الی چهار نفر 
به عنوان متهم در این زمینه دستگیر شده اند.  مرتضی 
میرباقری در حاشیه شصت و هشتمین جلسه شورای 
اجتماعی کشور در وزارت کش��ور گفت:  فضای استان 
اصفهان، فضایی آرام، امن و بدون مشکل است.  براساس 
گزارش اس��تاندار اصفهان به هیچ وجه جای نگرانی در 
سطح استان اصفهان نسبت به اسیدپاشی وجود ندارد. 
البته با ای��ن اقدامات جنون آمیز مقابله می ش��ود و نوع 
و شدت مقابله در کاهش اینگونه اقدامات موثر است و 
آنچه در رسانه ها به خصوص شبکه های اجتماعی بیان 

می شود، مورد تأیید ما نیس��ت. وی افزود: پس از وقوع 
اسیدپاش��ی های اصفهان حوزه های ذی ربط در استان 
اصفهان اقدامات الزم را در این زمینه انجام دادند و وزیر 
کشور فردای روز اسیدپاشی با استاندار اصفهان همه ابعاد 

این مسأله را بررسی کرد. 
اسید پاشی برابر با »افساد فی األرض«

محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی مجلس 
با تأکید براینکه بخش��ش اس��یدپاش ها ب��ه هیچ وجه 
به مصلحت جامعه نیس��ت گفت:  هر ج��رم دارای یک 
حیثیت خصوصی و یک حیثیت عمومی است، حیثیت 
خصوصی جرم مربوط به شخصی است که آسیب دیده 
اس��ت، بر این اس��اس او می تواند قصاص کند، ببخشد 
و یا دیه بگیرد. او در پاس��خ به پرسش��ی درباره بخشش 
اس��یدپاش ها و تأثیر آن در تداوم چنین جرمی، گفت:  
به نظر من، بخشیدن چنین افرادی تحت هیچ شرایطی 
به مصلحت جامعه نیست و اگر چه طرف آسیب دیده در 
بحث خصوصی خود جرم مجرم را ببخشد اما دادگاه هیچ 
الزامی ندارد که این بخشش را لحاظ کند و در مجازاتش 
تخفیف دهد. آیت اهلل العظمی اس��داهلل بیات زنجانی، از 
مراجع تقلید قم، درباره اسیدپاشی بر روی زنان، این عمل 
را موجب قصاص و در صورت برهم زدن امنیت اجتماعی 
یا متهم ش��دن جامعه اس��امی به این گونه رفتارها، از 

مصادیق »افساد فی االرض« و »محاربه با خدا« دانست. 
خط بطالن بر شایعات بدحجابی قربانیان

سرهنگ حس��ین زاده جانش��ین فرمانده انتظامی 
اصفهان با تأکید بر این که نیروی انتظامی فعالیت های 
پیدا و پنه��ان خود را ب��ه منظور مقابله ب��ا هر موضوع 
مشکوکی تشدید کرده اس��ت، گفت: » فرد اسیدپاش 
به زنان و دختران در اصفهان تا چند روز آینده دستگیر 
خواهد شد. تمام اسیدپاشی ها توسط یک نفر با شخصیت 
ضداجتماع��ی و دارای اخت��االت روانی صورت گرفته 
اس��ت. در حال حاضر ای��ن موضوع درحال بررس��ی و 
پیگیری اس��ت.  تمام اسیدپاش��ی ها یک خشونت کور 
توسط فردی با اختاالت روانی و شخصیت ضداجتماعی 
صورت گرفته که تا چند روز آینده دستگیر خواهد شد. 
هیچ انگیزه ای جز اختال ش��خصیتی برای انجام این 
اقدام توسط مجرم وجود ندارد. تمامی افرادی که مورد 
حمله قرار گرفته اند جوان و در گروه سنی 23 تا 35 سال 
بوده اند.  اما از نظر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هیچ 
اشتراکی نداشته اند. برخی رسانه های بیگانه و شبکه های 
اجتماعی مجازی به این موضوع بیش از واقعیت موجود 

بال و پر داده اند.«
 دستور قاطع دادستان کل کشور

 دادس��تان کل کش��ور، دس��تور پیگی��ری س��ریع 
و قاط��ع در شناس��ایی و دس��تگیری عام��ل ی��ا 
 عاملی��ن اسیدپاش��ی در اصفه��ان را ص��ادر ک��رد. 
حجت االسام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دادستان 
کل کش��ور طی حکمی به دادس��تان عمومی و انقاب 
اصفهان دستور تسریع در شناسایی و دستگیری عامل 
یا عاملین احتمالی اسیدپاشی در حوزه قضایی اصفهان 
را با بهره گیری از قضات مجرب و بس��یج کلیه امکانات 

انتظامی و امنیتی صادر کرد. 

 آمنه؛ قربانی اسیدپاشی  سال 83 با هماهنگی »شهروند« به مالقات خانواده قربانی اسیدپاشی اصفهان رفت

همدردی قربانی های اسیدپاشی

گروه ح�وادث| بارش های باران و برف، 4 اس��تان، 
10 ش��هر و 26 روس��تا را در محاص��ره خ��ود درآورد. 
این س��یل و کوالک در اس��تان های مازندران، اردبیل، 
آذربایجان ش��رقی و غرب��ی خس��ارت های زی��ادی بر 
خانه های روس��تاییان وارد کرد و کارگر 22 س��اله ای را 
در سلمانش��هر به کام مرگ فرو برد. در پی ورود سامانه 
بارشی به کشور و بارش شدید برف و باران در شهرهای 
مختلف 4 اس��تان آذربایجان ش��رقی، غربی و اردبیل و 
مازندران زنگ آماده باش ب��رای امدادگران هال احمر 
کلید خورد. تیم های امدادی و جست وجوگر برای کمک 
به حادثه دیدگان و س��یل زدگان اعزام شدند. عصر روز 
یکشنبه 27 مهرماه امدادگران هال احمر مازندران در 
جریان بارش های سیل آسا در این منطقه و روستاهای 
اطراف قرار گرفتند. بافاصله 140 امدادگر به همراه 24 
دستگاه خودرو امدادی و 35 دستگاه پمپ آب به محل 
حرکت کردن��د. در این خصوص مه��دی ولی پور مدیر 
عامل جمعیت هال احمر مازندران با اشاره به این نکته 
که این بارش در پنجاه  سال اخیر بی سابقه بوده است به 
»ش��هروند« می گوید: در پي بارش باران شدید و جاري 
شدن سیاب در شهرستان هاي نوشهر، چالوس، رامسر، 
تنکابن و نور بافاصله 140 امدادگر از پایگاه های امدادی 
بابل و بنتی در قالب 25 تی��م مجهز راهی محل حادثه 
شدند و توانستند به 143خانوار آسیب دیده در 23روستا 
و572 نف��ر امدادرس��انی کنن��د. مدیرعامل جمعیت 
هال احمر در ادامه گفت: صبح دیروز بارش های باران، 
دیوار و سقف خانه قدیمی را در سلمانشهر تخریب کرد 
که پس��ر جوانی جان��ش را از دس��ت داد و دو نفر دیگر 
راهی بیمارستان شدند. طبق بازدید های به عمل آمده، 
س��اختمانی که این افراد در آن اقامت داشتند فرسوده 

بوده است. این کارگران ساختمانی در محدوده ساحلی 
ش��هر »سلمانش��هر« در کنار مجتمع عظیم زاده اقامت 
داشتند که به دلیل بارندگی شدید و فرسوده بودن این 
بنای مسکونی، سقف خانه شان فرو می ریزد، امید بابای 
 پسر 22س��اله به کام مرگ فرو می رود و 2 کارگر دیگر

 مجروح می شوند. 
سونامی در مازندران 

همچنین ولی پور با اش��اره به این که استان مازندران 
براساس سوابق گذش��ته بیشترین خس��ارات را در اثر 
بایای طبیعی داشته و خطرپذیرترین استان در کشور 
معرفی شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به زلزله های 
سنگینی که در گذشته در استان مازندران شکل گرفته 
است پیش بینی می شود س��ونامی در دریای مازندران 
رخ ده��د. مدیرعامل جمعی��ت هال احم��ر در ادامه 
می گوید: بارش باران غروب دوش��نبه کاهش یافت اما 
طبق پیش بینی کارشناس��ان هواشناسی از بعدازظهر 
روز سه شنبه بارش باران آغاز خواهد شد و خسارت های 
بیش��تری را وارد خواه��د کرد به همی��ن منظور اهالی 
که در مناطق س��یل زده حض��ور دارند بای��د به نکات 
 ایمنی و پیام های ام��دادی امدادگران هال احمر توجه

 داشته باشند.

ثبت رکورد بارش باران در 50 سال گذشته
فرماندار شهرستان رامسر گفت: بارش شدید باران که 
از شب گذشته تاکنون موجب آب گرفتگی معابر، منازل 
مسکونی و منجر به تعطیلی برخی مدارس شده رکورد 
بارش در 50 سال گذشته در این شهرستان را شکسته 
اس��ت.به گزارش ایرن��ا و برابر اعام اداره هواشناس��ی 
رامسر بارش باران در ماه مهر در مقایسه با مدت مشابه 
سال های گذشته رکورد 50 سال اخیر را شکست. اداره 
هواشناسی رامسر میزان بارندگی از ابتدای مهر تاکنون 
در این شهرس��تان را 687 میلیمتر اع��ام کرد. »رضا 
گلپور« رئیس هواشناسی رامسر گفت: در مهرماه سال 
1369 به میزان 685 میلیمتر باران در رامسر ثبت شده 
بوده که امسال تاکنون نیز این میزان بیشتر بوده است. 
وی اظهار داشت: از اول  سال تاکنون نیز در رامسر 893 

میلیمتر باران باریده است. 
آغاز برف و باران در 3 استان 

وقتی مازندران درگیر بارش های سیل آس��ا اس��ت 
از روز پنجش��نبه ی��ک س��امانه بارانی دیگر نی��ز وارد 
آذربایجان غربی شد که نواحی جنوب و مرکز استان را 
تحت تأثیر خود قرار داده و تمام این مناطق را سفیدپوش 
کرد.به علت بارش برف زودهنگام در این شهرس��تان و 

آماده نبودن مدارس این شهرستان به لوازم گرمایشی 
تمام مدارس ناحی��ه یک و 2 ارومیه، بخش س��یلوانا، 
صومای، نازلو و انزل در ش��یفت صبح تعطیل شد. این 
خبری بود که دیروز روی خروجی خبرگزاری ها رفت 
و مردم را غافلگیر کرد. این درحالی ب��ود که قبا اداره 
کل هواشناس��ی آذربایجان غربی نسبت به بارش برف 
و برودت ه��وا در برخ��ی ش��هرهای آذربایجان غربی 
به ویژه ارومیه و جنوب استان هشدار داده بود.حسین 
درخشان سخنگوی س��ازمان هال احمر نیز از آماده 
باش نس��بی و فراخ��وان نیرو های ام��دادی جمعیت 
هال احمر آذربایجان غربی در پی بارش برف و باران با 
20 تیم عملیاتی گفت و اظهار ک��رد: از این تعداد، 11 
تیم امدادی در 8 منطقه شهرستان ارومیه و 3 روستای 
»ولنده«، »بند« و »بادیکه« این شهرس��تان مش��غول به 
امدادرسانی هستند که تاکنون 145 خودرو از گرفتاری 
در آب رهاسازی ش��ده اند و 4 باب منزل از آب گرفتگی 
تخلیه شده است.همچنین وی افزود: در اثر بارش برف 
و وقوع کوالک در آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل که 
از شب گذشته و به دنبال بارش شدید برف در جاده های 
برفگیر این 3 استان، 250 نفر و 70 دستگاه خودرو در 

برف گیر افتادند که توسط 
امدادگران سازمان امداد 
و نجات، نج��ات یافتند 
و همچنی��ن امدادگران 
ای��ن جمعی��ت درحال 
امدادرسانی و رهاسازی 
خودرو های گرفت��ار در 
برف و آب گردنه قوشچی 

هستند.

آژير

حادثه در زمان ترک سیگار

 انفجار سیگار الکترونیکی
 مرد میانسال را راهی بیمارستان کرد

مرد 48 ساله انگلیسی وقتی تصمیم گرفت برای 
ترک سیگار از سیگارهای الکترونیکی استفاده کند 

دچار حادثه ای دردناک شد.
 این مرد که برای ترک اعتیاد از سیگار الکترونیکی 
استفاده می کرده به طور ناگهانی با انفجار این وسیله 
و پرتاب تراشه های آن به تمام بدن خود مواجه شد. 
وقتی وی به بیمارس��تان منتقل شد و تحت درمان 
قرار گرفت مشخص شد در بدن این مرد تعداد زیادی 
حفره به دلیل اصابت قسمت های داغ و سوزانی از این 
سیگار الکترونیکی بوجود آمده است و دچار جراحات 
پوستی خطرناکی شده که نیازمند به جراحی پیوند 

پوست است.
به گفته پزش��کان، این مرد خوش ش��انس بوده 
چراکه اگر سیگار روی صورت او منفجر می شد حتما 
جانش را از دست می داد. همچنین کار شناسان اعام 
کردند این وسیله به دلیل مشکلی که در باطری اش 
وجود داش��ته منفجر ش��ده و این حادثه را رقم زده 
است. نکته قابل توجه این است که چندی پیش نیز 
در کشور انگلستان یک مرد 69 س��اله در اثر انفجار 

سیگار الکترونیکی جان خود را از دست داد.

سارق معلول و صد بار زندان

یک جوان انگلیسی که  س��ال گذشته در جریان 
یک س��رقت ناکام دچار قطع نخاع شده بود دست 
از کارهای تبهکارانه خود برنداشت و در  سال جدید 
پلیس وی را به اته��ام تیراندازی و فروش موادمخدر 
دستگیر کرد. وی به دادگاه فرس��تاده شد تا قاضی 
پس از بررسی شواهد و مدارک، این جوان شرور را به 
11 سال زندان محکوم کند. قاضی این پسر 27 ساله 
را برای صدمین بار به زندان انداخت تا دوران 11 سال 
محکومیتش را پشت س��ر بگذارد.»داالن مادیگان« 
که درحال حاضر 27 س��اله اس��ت، نخستین بار در 
14 سالگی به اتهام ش��رارت و سرقت دستگیر شد 
و به جمع مجرمان س��ابقه دار پیوست. این خافکار 
کم سن و  سال که روزی کوچکترین تبهکار انگلیس 
لقب گرفته بود، از س��نین نوجوانی تاکنون 100 بار 
به اتهام های مختلف پش��ت میله های زندان افتاده 
است. داالن مادیگان  س��ال گذشته در جریان یکی 
 از س��رقت هایش تصادف هولناکی داشت که دچار

 قطع نخاع شد. 

شیرهای فاسد به مقصد نرسید 
افراد س��ودجویی که قصد داش��تند 10 تن شیر 
فاسد و غیربهداشتی را وارد بازار فروش کنند توسط 

ماموران پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ علی اکبر خرمی فرمانده انتظامی بندرگز 
درباره این خبرگف��ت:  مأموران یگان امداد انتظامی 
روز گذش��ته با اجرای طرح مقطعی ایست بازرسی 
در پلیس راه »نوکنده« موفق به توقیف دو کامیونت 

حامل شیر فاسد و غیربهداشتی شدند.
وی در ادام��ه افزود:  در این عملی��ات بیش از 10 
تن شیر فاس��د و غیربهداشتی کش��ف و ضبط شد 
و همچنین دو نفر نیز دستگیر ش��دند. خودروهای 
توقیفی به همراه ش��یرهای فاس��د تحوی��ل اداره 
دامپزشکی شهرستان ش��د. این درحالی است که 
شهریور گذشته نیز دو خودروی حامل 13.5 تن شیر 
فاسد توسط مأموران یگان امداد انتظامی شهرستان 
بندرگز در ایست و بازرسی پلیس راه نوکنده کشف 

و ضبط شد.

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین

پیروآگه��ی مناقص��ه حف��ظ و نگه��داری فض��ای سبزس��طح ش��هر و بوس��تان 
باراجی��ن)94-93( ب��ه اط��اع ش��رکت کنن��دگان در مناقص��ه م��ی رس��اند، 
مهلت تحویل اسناد مناقصه مذکور تا ساعت 14 مورخه 93/8/4 تمدید شده 
است. ضمناً بازگشایی اسناد راس ساعت 11 صبح مورخه 93/8/5 انجام می شود.

آگهی تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه

امدادگران هالل احمر 4   استان، 824 نفر را  از سیل و برف نجات دادند

هجومبرفوبارانبه4استانکشور
   درحالی که رکورد بارش باران در 50 سال گذشته در رامسر به ثبت رسید، 

   کارگری 22ساله در سلمانشهر قربانی سیل شد
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