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]شهروند[ سال 98 هم به پایان رسید، با تمام 
تلخی هایش تمام شد اما در میان این تلخی ها کم 
نبودند خنده هایی که با خبرهای خوش بر لب ها 
نشست. حادثه ها و اتفاقات تلخی که با خوشی به 
پایان رسید؛ می توانست فاجعه باشد، می توانست 
همه  معجزه ای  اما  شود  ختم  دردناک  مرگ  به 
که  کسانی  بودند  هم  امسال  داد.  تغییر  را  چیز 
توانستند از مرگ های هولناک و تلخ جان سالم 
به در ببرند. اعجازهایی که باعث تعجب و شادی 
مردم شدند و در لیست خبرهای خوش  سال 98 
به ثبت رسیدند. بازگشت از کما، نجات درست چند 
ثانیه پیش از مرگ و گلوله ای که پس از اصابت به 
پسربچه دو ساله فرصت زندگی کردن داد. اینها چند 
نمونه از معجزه ها و خبرهای خوش امسال است. 
امسال هم با وجود روزهای تلخ، معجزه های شادی 
هم دیده شد که در این گزارش برخی از بهترین 

خبرهای امسال را روایت کرده ایم.

ماجرای یک فداکاری
سال 98 با اتفاقات خوبی آغاز نشد؛ مردم زیادی 
در سیل استان های مختلف کشور جان خود را از 
دست دادند اما در این میان بخت با پسر جوان 
قزوینی یار بود زیرا او می توانست در لیست قربانیان 
سیالب فروردین ماه قرار بگیرد اما فداکاری یک 
آتش نشان او را در مقابل چشمان مردم بهت زده 
و ناامید نجات داد. روز بیست ودوم فروردین ماه 
بود، سیالب باعث شده بوده که آب رودخانه نواب 
قزوین باال بیاید و این رودخانه وحشیانه بتازد، مردم 
از باالی پل میدان تره بار در حال تماشای دست وپا 
زدن یک پسر جوان بودند و کاری از دست شان 
برنمی آمد. سیل این پسر جوان را با سرعت زیادی 
با خود می برد و این پسر هم در میان آب دست وپا 
می زد و سعی داشت هر طور که شده نفس بکشد. 
در آن لحظات تلخی که هیچ کس تصور نمی کرد این 
آتش نشانان  پسر بتواند جان سالم به در ببرد، 
قزوین رسیدند. همچنان هیچ کس امید نداشت. 
آب چندین متر پسر جوان را با خود برده بود و او 
در میان گل والی چرخ می زد تا اینکه آتش نشان 
»قادر اصالنگیر« به داخل آب رفت حتی لحظه ای 
هم درنگ نکرد با همان لباس و کاله آتش نشانی 
به وسیله یک طناب وارد سیالب شد، خودش را 
به پسر جوان رساند، او را بغل کرد و توانست در 
لحظه های آخر زندگی را به این جوان ببخشد و او را 
از مرگ حتمی در میان سیالب نجات دهد. سرعت 
و وسعت آب آن قدر زیاد بود که خطر در کمین این 
آتش نشان فداکار هم بود؛ ولی او به این چیزها فکر 
نکرد با اینکه با لباس آتش نشانی و کاله سنگین تر 
می شد و امکان داشت در آب غرق شود، با این 
حال وقت را تلف نکرد با همان لباس ها جانش را 
کف دستش گذاشت و به دل آب زد. با هر سختی 
بود این جوان را زنده از آب  بیرون کشید و تحویل 
اورژانس داد و این پسر جوان توانست معجزه وار 

از مرگ رها شود تا اولین خبر خوب سال رقم بخورد.

قهرمانی که به زندگی لبخند زد
و  غیاثی  آرمان  برای  هولناک  حادثه  ماجرای 
خبرهای   بهترین  از  یکی  زندگی  به  او  بازگشت 
سال 98 است. پسربچه هشت ساله ورزشکاری 
در  سنگ نوردی  مسابقات  برگزاری  هنگام  که 
فوالدشهر اصفهان از بلندی سقوط کرد و به دلیل 

نبود تشک و مسائل ایمنی به کما رفت. پدر و 
آرمان برای پسربچه کوچک شان که عالیم  مادر 
حیاتی پایینی  داشت، اشک می ریختند و دست به 
دعا برده بودند. هیچ کس امید به زنده ماندن این 
پسربچه قهرمان و ورزشکار نداشت. حادثه ای که 
روز بیست ونهم شهریور ماه رخ داد و درنهایت 
خانواده این پسربچه 21 روز بعد، یعنی هجدهم 
مهرماه شاهد یک معجزه بودند. چشمان آرمان 
باز و بسته شد. بیماری که نیمه جان روی تخت 
بود و هیچ حرکتی نداشت، چشمانش را باز کرد 
و به زندگی لبخند زد. آرمان ماند و توانست از این 
حادثه جان سالم به در ببرد. حاال آرمان می خندد، 
حرف می زند و حتی می تواند راه برود. ابتدا حافظه 
کوتاه مدت این پسربچه دچار مشکل شده بود، 
به سختی راه می رفت و قدرت تکلم او پایین بود، 
اما پدر و مادرش همین که می توانستند دوباره او 
را در آغوش بگیرند، خوشحال بودند. همین که 
آرمان به اتاق خودش برگشت، برای پدر و مادرش 
یک معجزه بزرگ بود. چهار نفر در این حادثه مقصر 
شناخته شدند اما پدر آرمان از هیأت صخره نوردی و 
کوهنوردی اصفهان شاکی بود. پدر آرمان غیاثی بعد 
از حادثه آن قدر ناامید و بدحال بود که با هیچ کس 
پسرش  خنده های  با  دیگر  نمی کرد،  صحبت  

نمی خندید. 

تولدی شیرین
زنده مانده  برای  خوشحالی  از  بعد  روز  چند 
آرمان، روز بیستم آبان ماه خبری عجیب به گوش 
رسید که به یک معجزه شبیه بود. تولد یک نوزاد 
سالم از مادری که در کما به سر می برد. مادر این 
نوزاد 92 روز بود که زندگی نباتی داشت اما توانست 
فرزندش را صحیح و سالم به دنیا بیاورد. پسری 
که پدرش نام مهدی را روی او گذاشت. پدر و مادر 
مهدی اهل مشهد بودند. آنها برای گردش همراه 
با دوستان خانوادگی شان عازم کرمان شدند که 
در نزدیکی کاشان با خاوری تصادف کردند. خاور 
آنها برخورد  کرد. این حادثه  از پشت با خودروی 
بیست وچهارم مرداد ماه امسال رخ داد و محمد، 
پدر مهدی، هم در این حادثه به شدت مصدوم شد 
و ١٤ روز در کما بود. همچنین در این حادثه متین، 
پسر سه ساله محمد، هم از ناحیه قفسه سینه 
دچار جراحت شد که پس از مداوا از بیمارستان 
مرخص شد؛ اما مادر باردار خانواده حالش از همه 
بدتر بود. او از کما برنگشت و جنینش هم روز به روز 
بزرگ تر می شد. این مادر جوان هر لحظه به زایمان 
نزدیک تر می شد اما از کما برنگشت. کادر درمانی 
این زن جوان را حدود ٩٢ روز در بخش  آی سی یو و 
جراحی مغز و اعصاب تحت مراقبت ویژه قرار دادند 
و بعد از آن این خانم پس از زایمان به همین بخش 
منتقل شد. شرایط باید به گونه ای فراهم می شد 
جمع بندی  با  همین  برای  شود،  کامل  جنین  تا 
کادر درمانی، زایمان در هفته سی ودوم انجام شد 
و با عمل سزارین این نوزاد با وزن دو کیلو و ٤٠٠ گرم 
سالم به دنیا آمد. این نوزاد به علت زایمان زودتر از 
موعد در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بود و 
درنهایت هم به خانه برگشت. مادرش را هم به خانه 
بردند تا از او مراقبت کنند؛ زیرا به گفته پزشکان علم 
پزشکی در این شرایط نمی توانست کمک چندانی 
به بهبود وضع بیمار کند اما با تولد صحیح و سالم 

نوزاد، یکی از اعجازهای  سال 98 رقم خورد.

معجزه در مهلکه سیل
معجزه بعدی هفدهم آذر ماه رخ داد. مردی که 
هنگام دست و پا زدن در میان سیالب، با فداکاری 
یک آتش نشان درست در یک قدمی مرگ توانست 
به زندگی برگردد و معجزه ای رقم بزند. آن روز وقتی این 
مرد با خودرویش گرفتار سیل شد، هرگز تصورش 
را هم نمی کرد بتواند زنده بماند. هیچ نجات بخشی 
نبود که او را از سیل بیرون بکشد. اگر بود امکان 
آبی رنگش  با نیسان  این مرد  زیر  کمک نداشت 
درست در وسط تازیانه سیالب جا مانده بود و کسی 
نمی توانست به سراغش بیاید. کمکی، وسیله ای و 
راهی  که مرد جوان را به زنده ماندن امیدوار کند، وجود 
نداشت. ثانیه های دلهره آور به سختی می گذشت، 
 شیشه های وانت نیسان آبی اش را باال کشید و در 
میان آب ها منتظر ماند. ناگهان تخته سنگی برای 
دقایقی خودرویی را که از روی پل داخل آب افتاده 
بود و با حرکاتی مارپیچ می رفت تا در دل سیالب 
آب  سرعت  حال  این  با  کرد.  متوقف  محو  شود، 
آن قدر باال بود که  هر لحظه بیم آن می رفت که خودرو 
و سرنشین آن را به سمت مرگ ببرد. این مرد در 
دلش منتظر یک معجزه بود، تا اینکه در آن ثانیه های 
خطرناک معجزه رخ داد. آتش نشانی منجی این مرد 
جوان شد و او را که تصور می کرد لحظه مرگش فرا 
رسیده، از آب بیرون  کشید. آتش نشان جان خود را 
کف دستش گذاشت و برای نجات دست به کار شد، 
به دل سیالب خروشان  زد، خود را به وانت رساند و 
با هر سختی بود راننده را به خشکی برد؛ راننده ای که 
از  شوک بزرگ این حادثه قدرت تکلم هم نداشت. 
سیل  مهلکه  از  توانسته  که  نمی شد  باورش 
نجات  پیدا کند. حسن عباسی همان آتش نشان 
نجات دهنده بود. آتش نشان کازرونی که برای رهایی 
راننده  از مرگ نتوانست منتظر لودر بماند، خودش 
داوطلب نجات شد و پرخطر ترین مأموریتش را  به 

خوبی تمام کرد.  

نجات علی دو ساله پس از شلیک گلوله
ماجرای زنده ماندن علی دوساله هم یکی دیگر از 
بهترین خبرهای امسال بود. پسربچه  ای که ظهر روز 
وسط  به  درست  تیر  ماه  بهمن  بیست وششم 
پیشانی اش اصابت کرد اما با معجزه پزشکان زنده 
ماند و به پدر و مادرش لبخند زد. برادر نوجوانش 
اشتباهی او را با تیر زده بود. هنگام تمرین تیراندازی 
در یک لحظه علی جلوی اسلحه برادرش قرار گرفت و 
تیر شلیک شده به مغزش اصابت کرد. گلوله ای که 
ساله  دو  پسربچه  جان  داشت  امکان  لحظه  هر 
الرستانی را بگیرد. پدرومادرش امیدی به زنده ماندن 
پسر کوچک شان نداشتند، هیچ کس فکرش را هم 
نمی کرد که شلیک به مغز مرگ به همراه نداشته 
آن  با  بردند؛  اتاق عمل  به  را  باشد. علی دو ساله 
گلوله ای که درون مغزش جا خوش کرده بود. دکتر 
کرد.  شروع  را  سخت  عمل  نیک منظر  شاهین 
خانواده پسربچه پشت در های بسته اتاق عمل 
دست به دعا برداشته بودند. بعد از ٦ ساعت همان 
معجزه ای که هیچ کس امیدی به آن نداشت، رخ داد، 
جراحی موفقیت آمیز بود و علی توانست به زندگی 
برگردد؛ پسربچه کوچکی که حاال می تواند بخندد، راه 
برود و زندگی کند. کودکی که هرگز کسی تصورش را 
با  گلوله  اما  را دوباره ببیند؛  آفتاب  نمی کرد طلوع 
موفقیت از مغزش خارج شد و زنده ماند تا جزو 

بهترین اتفاق های  سال 98 باشد. 

تش سوزی مرگبار در پایتخت آ
خانه ای  در  مرگبار  آتش سوزی  ]شهروند[ 
در غرب تهران آتش نشانان را به محل حادثه 

کشاند.
   ساعت ۳و۵2 دقیقه بامداد روز  یکشنبه 
در  مسکونی  منزلی  در  آتش سوزی  حادثه 
بیگلو  خیابان  فردوسی،  حسینی  خیابان 
به سرعت  که  شد  اعالم   12۵ به  سامانه 
آتش نشانی  ایستگاه  سه  آتش نشانان 
به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به 

محل حادثه  اعزام شدند.
که  بود  دوطبقه  خانه  یک  حادثه  محل 
مقدار زیادی ضایعات در هر دو طبقه و بخشی 

از حیاط آن نگهداری می شد .
سازمان  سخنگوی  ملکی،  گفته  به 
آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران  دو برادر 
با  ملکی  داشتند.  سکونت  ساختمان   در 
آتش سوزی، شعله ور بودن  اشاره به  شدت 
در  جوان  مرد  دو  حبس  و  مسکونی  منزل 
هم زمان  »آتش نشانان  گفت:  حادثه،  محل 
با خاموش کردن  آتش به داخل خانه رفتند و 
این دو نفر را نجات دادند و هر دو را به سرعت از 

ج کردند .« منزل خار
او ادامه داد: »برادر بزرگ تر که حدود ۴۰ سال 
نواحی مختلف بدن  از  دارد، دچار سوختگی 
دوم  نفر  و  ماند  زنده  خوشبختانه  اما  شد، 
 بیست ساله( بر اثر شدت سوختگی 

ً
  )حدودا

به تأیید عوامل اورژانس جان خود را از دست 
داد. 

سارقان ساختمان های نیمه کاره 
سمنان در تور پلیس

از  1۳سرقت  به  سارق   دو  ]شهروند[ 
شهرستان های  در  نیمه کاره  ساختمان های 
پی  در  کردند.  اعتراف  مهدی شهر  و  سمنان 
نیمه کاره  ساختمان های  از  وقوع  سرقت 
کار  دستور  در  موضوع  پیگیری  سمنان،  در 
سرقت  با  مبارزه  اداره  دوم  شعبه  گاهان  کارآ
گاهی استان قرار گرفت و در تحقیقات  پلیس  آ
دستگاه  یک  صورت گرفته،  تخصصی  و  فنی 
خودروی پژو پارس با پالک مخدوش که  سارق 
استفاده  آن  از  جرم  ارتکاب  برای  سارقان  یا 
در  و  قبل  چندی  شد.  شناسایی  می کردند، 
نیمه شب مأموران کالنتری 11 شهدا، خودرو 
متهمان  را با دو سرنشین شناسایی و توقیف 

کردند .
با  سمنان  استان  گاهی  آ پلیس  رئیس 
اموال  ریالی  »ارزش  گفت:  خبر  این  اعالم 
سرقتی  برابر نظر کارشناسان  ۴۰۰ میلیون ریال 
 اعالم شده است و مجرمان برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند .« 

 کشف شیرهای طالیی هخامنشی
در زنجان

۳هزارساله  قدرت  حلقه های  ]شهروند[ 
اداره کل  روابط عمومی  شد.  کشف  زنجان  در 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
استان  زنجان با اعالم این خبرگفت:  »هشت 
قطعه اشیای تاریخی - فرهنگی ۳هزار ساله در 
حین خرید و فروش از قاچاقچیان کشف شد 
آنها حلقه های قدرت متعلق به   که در میان 

هزاره اول قبل از میالد وجود دارد .«
یگان  عملیاتی،  »در  افزود:  ارجمند  امیر 
نیروی  همکاری  با  زنجان  استان  حفاظت 
 - تاریخی  اشیای  معامله  یک  در  انتظامی 
فرهنگی  موفق به کشف هشت قطعه اشیای 
دستگیری  و  ساله  ۳هزار  فرهنگی   - تاریخی 
۶متهم شد.« به گفته او در این عملیات چهار 
 فروشنده غیربومی و دو خریدار بومی درحال 
معامله این اشیا در حومه شهر زنجان بودند 

که همگی بازداشت شدند .
امیرارجمند درباره اشیای کشف شده هم 
قطعه  یک  قدرت،  حلقه  »چهار  داد:  توضیح 
دو  و  شیشه ای  لیوان  یک  مفرغی،  منقش 
آثار به دست آمده از  کاسه  مفرغی مجموعه 
به  موسوم  حلقه  چهار  است.  عملیات  این 
حلقه قدرت در این مجموعه، یکی از جنس 
دو  و  است  نقره  جنس  از  و  دیگری  غ  مفر
ح  حلقه ای که روکش طال دارد به خاطر فرم و طر
شیر روی آن شبیه حلقه های دوره هخامنشی 
 است .« به گفته این مسئول، دو کاسه مفرغی 
شیشه ای  لیوان  یک  و  بوده  ۳هزارساله 
آثار  دیگر  از  اسالمی،  اولیه  قرون  به  متعلق 

به دست  آمده در این کشفیات است . 

الکل مسموم همچنان جان می ستاند

]شهروند[ مسمومیت های الکلی همچنان 
از  اعالم شده  آمار  تازه ترین  در  می گیرد.  قربانی 
و  اردبیل  پزشکی  علوم  دانشگاه های  سوی 
فارس درمجموع ۴۴ نفر در مراکز درمانی اردبیل و 
شیراز جان شان را از دست داده اند. پیش از این 
هم گزارش های متعددی از شهرهای مختلف 
تا  بود.  شده  منتشر  خصوص  این  در  کشور 
همین دو روز پیش مجموع تلفات مصرف الکل 
به 1۰۷ نفر اعالم شد. با وجود هشدارهای مکرر 
مبنی بر خودداری از مصرف مشروبات الکلی 
اخبار  اما  فعلی،  بحرانی  شرایط  در  به خصوص 
منتشرشده از گوشه و کنار ایران نشان می دهد 

که ظاهرا این توصیه ها کافی نبوده است.
ماجرای موج جدید مسمومیت های الکلی 
دو هفته قبل از شهر اهواز شروع شد و به سرعت 
مراکز درمانی شهرهای زیادی از کشور را هم درگیر 
کرد. البته برخی مسئوالن بهداشتی و درمانی 
و روسای مراکز بیمارستانی نسبت به  شیوع 
موج جدید مسمومیت های الکلی هشدار داده 
بودند. آنها با استناد به شرایط آشفته بازار الکل 
همه گیری  دنبال  به  ضدعفونی کننده  مواد  و  
گسترده ویروس کرونا در کشور و  البته تصورات 
ویروس  ضد  خاصیت  خصوص  در  که  غلطی 
الکل خوراکی وجود دارد، پیش بینی می کردند 
که تعداد زیادی از شهروندان دچار مسمومیت 

الکلی   شوند. 
به  مراجعان  باالی  تعداد  اعالم  با  هم زمان 
نشانه های  و  عالیم  با  اهواز  بیمارستان های 
آخرین  براساس  که  الکلی  مسمومیت 
گزارش های رسمی تعداد آ نان به بیش از ۵۵۰ نفر 
هم رسید، از شهرهای دیگر ایران هم خبرهای 
کرمانشاه،  کرج،  مشابهی مخابره شد. تهران، 
مازندران و اردبیل نقاطی بودند که بیشترین 
میزان مراجعه و بستری ناشی از مسمومیت 

الکلی در آنان گزارش شد.
از  زیادی  تعداد  که  می رسد  خبر  حاال 
مسموم  الکل  با  هم  شیرازی  شهروندان 
شده اند. به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث 
تعداد  فارس  استان  پزشکی  فوریت های  و 
مسموم شدگان الکلی در این استان به 2۶۴ نفر 
رسیده است و تاکنون ۳1 نفر هم جان شان را از 

دست داده اند.
آمار  این  دلیل  درباره  مرادیان  محمدجواد 
قابل توجه هم گفت:  »در پی شیوع ویروس 
بر  الکل  مصرف  تأثیر  شایعه  و  ایران  در  کرونا 
مقابله با این بیماری متأسفانه  افراد زیادی در 
استان فارس به مسمومیت الکلی دچار شدند 

و تعدادی هم جان شان را از دست دادند.«
اما آمار قربانیان الکل در اردبیل هم فزونی 
یافته است. به گفته معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل تعدادکشته شدگان ناشی 
از مصرف الکل سمی در این استان به 1۳ نفر 
رسیده است. آن طور که محمدرضا  رضایی بنا 
می گوید:  »تاکنون در استان بیش از 1۰۰ نفر بر اثر 
بیمارستان  به  و  شده  مسموم  الکل  مصرف 
مراجعه کرده اند که بسیاری از آنها وضع  جسمی 
وخیمی دارند.« او ادامه داد: »تنها در بخش های 
دیالیز بیمارستان ها  ۴۰ نفر از این افراد مسموم 
بستری بوده و برخی از مسموم شدگان نیز تحت 
تنفس مصنوعی قرار گرفته اند.« معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل همچنین درباره 
علت شکل گیری این موج مسمومیت الکلی 
و  اطالعات  پلیس  »بررسی  داد:  توضیح  هم 
با  سودجو  عده ای  که  می دهد  نشان  امنیت 
استفاده از وایتکس و مواد شوینده، رنگ زرد 
الکل صنعتی را به سفید تبدیل کرده و به عنوان 
الکل طبی و فرآورده دارویی فروخته اند. عده ای از 
الکلی  مشروبات  نیز  فرصت طلب  افراد 
دست ساز آلوده و کشنده را براساس شایعه 
برای  فریب خورده  تعدادی  به  خود  ایجادکرده 
نجات از بیماری کرونا فروخته اند که خریداران 
پس از آشامیدن این مواد مهلک به کام مرگ فرو 
دست  از  را  خود  سالمتی  و  هوشیاری  و  رفته 

داده اند.« 

مکثذره بین
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اعجازهایی در دل یک  سال پرحادثه
تولد یک نوزاد سالم از 

مادری که در کما به سر 
می برد. مادر این نوزاد 92 روز 

بود که زندگی نباتی داشت 
اما توانست فرزندش را 

صحیح و سالم به دنیا 
بیاورد. پسری که پدرش نام 

مهدی را روی او گذاشت

مردی که هنگام دست و 
پا زدن در میان سیالب، با 
تش نشان  فداکاری یک آ

درست در یک قدمی مرگ 
توانست به زندگی برگردد و 

معجزه ای رقم بزند. آن روز 
وقتی این مرد با خودرویش 

گرفتار سیل شد، هرگز 
تصورش را هم نمی کرد 

بتواند زنده بماند

پسربچه دو ساله ای که ظهر 
روز بیست وششم بهمن 

ماه تیر درست به وسط 
پیشانی اش اصابت کرد 

اما با معجزه پزشکان زنده 
ماند و به پدر و مادرش 

لبخند زد. برادر نوجوانش 
اشتباهی او را با تیر زده بود. 

هنگام تمرین تیراندازی 
در یک لحظه علی جلوی 

اسلحه برادرش قرار گرفت و 
تیر شلیک شده به مغزش 

اصابت کرد


