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7حادثه

ماموریت مرگبار جناب  سرهنگ 
شــهروند|حادثه برخورد رخ بــه رخ 2 تریلی در بزرگراه مشــهد باغچه  
دو مصدوم داشــت و یک مامور وظیفه شــناس پلیس راه جانــش را از 

دست داد.
ساعت 23:30  شامگاه پنجشنبه  در آزادراه شهید شوشتری در پنج 
کیلومتری شــهر ملک آباد یک کامیون و تریلی بــا هم برخورد می کنند 
که منجر به مجروح شــدن دو نفر در این تصادف می شــود. سرهنگ 
دوم ســهراب عارفخانــی از پلیس راه به همــراه خودروهای امــدادی از 
جمله اورژانس، هالل احمر و آتش نشــانی در صحنه حاضر می شود. 
همچنین یک خودروی پلیس دیگر نیز برای جابه جایی و روان سازی 
آزادراه به صحنه تصادف اضافه می شــود. همزمــان با انجام اقدامات 
در جریان این تصادف، در محور مخالف آزادراه، یعنی مسیر ملک آباد 
به مشهد وســایل نقلیه به دلیل تجمع خودروهای امدادی کنجکاو 
شده و توقف می کنند. ســهراب عارفخانی در حالی  که لباس شبرنگ 
و چراغ الیتر پلیســی به همراه داشــته، برای حرکــت دادن خودروهای 
متوقف شده در حاشیه آزادراه به مسیر مخالف جاده حرکت کرده و در 
حین عبور از عرض جاده با یک دستگاه پژو 40۵ تصادف می کند. این 
خودرو در مسیر ملک آباد به سمت مشــهد در حرکت بوده و به دلیل 
تصادف و تجمع خودروهای امدادی در آن طــرف آزادراه، توجهی به 
روبه روی خود نداشته که منجر به برخورد با نیروی پلیس راه می شود. 
سرهنگ سهراب عارفخانی در صحنه تصادف مجروح و به بیمارستان 
کامیاب مشــهد منتقل می شــود که به علــت جراحت زیاد در ســاعت 
1:30 بامــداد فــوت می کند. وظیفــه ســرهنگ دوم عارفخانــی در این 
جریان شــهادت گونه بوده و در جهت حفظ جان هموطنان در حال 
خدمت بوده است. به دلیل اینکه در مسیر دیگر آزادراه اتفاق مشابهی 
رخ ندهد، مســیرش را تغییر داده و به آن سمت آزادراه حرکت می کند 
که این حادثــه رخ می دهد. ســرهنگ دوم ســهراب عارفخانی متولد 
13۵۸ بود و ســه فرزند  دارد. به دلیل اینکه ایشــان اصالتی نیشابوری 

کسپاری او در نیشابور برگزار شود. داشته احتماال مراسم خا
روایــت نجاتگــر هالل احمــر مشــهد از مــرگ مامــور پلیــس راه 

خراسان رضوی 
احســان ســلطانی، نجاتگــر هالل احمــر مشــهد به عنــوان شــاهد 
عینــی ایــن حادثه گفــت: »هنگامی کــه این افســر وظیفه شــناس در 
حــال خدمت به مــردم برای پیشــگیری از وقــوع حادثــه ای دیگر بود 
و بــرای تذکر بــه خودروهای متوقف شــده و عدم تجمــع و ممانعت از 
حادثه دیگر در مســیر)الین( مقابل در حال عبور از عــرض جاده بود، 
یک دســتگاه خــودروی ســواری 40۵ بــا او تصــادف کرد کــه بالفاصله 
گــروه فوریت هــای پزشــکی اورژانــس 11۵ حاضــر در محــل، او را بــه 
بیمارستان امدادی مشهد منتقل کردند.«  او گفت: »طبق پیگیری 
به عمل آمده، سرهنگ ســهراب عارفخانی ساعتی پس از این حادثه 
جان به جان آفرین تســلیم کــرد و به دیار باقی شــتافت کــه این عروج 

شهادت گونه در حین انجام وظیفه، تبریک و تسلیت دارد.«

 زورگیری از سالمنداِن تنها 
در مقابل عابربانک

 متهمــی که اقــدام به زورگیــری خشــن از افراد ســالمند کرده بــود، از 
سوی پلیس دستگیر شد.

گاهی شهرستان ری  نیمه مهرماه امســال بود که پیرزنی به پلیس آ
مراجعه و اعالم کرد که در حین اســتفاده از دســتگاه خودپرداز بانک 
گهان مردی با تهدید ســالح ســرد نزد او رفتــه و با گرفتن رمز  بوده که نا
کارتــش، موجــودی حســاب را به کارتــی دیگر منتقــل کــرده و متواری 
شــده اســت.  با توجــه به نــوع گــزارش دریافتی، رســیدگی بــه موضوع 
گاهی شهرســتان ری قــرار گرفت.  در دســتورکار ویژه مامــوران پلیس آ
رســیدگی به ایــن موضوع ادامه داشــت که ســرقتی مشــابه کــه در آن 
مالباخته نیز فردی سالخورده بود به پلیس گزارش شد که با توجه به 
شباهت هر دو موضوع این احتمال که هر دو سرقت از سوی یک فرد 
رخ داده باشد، قوت گرفت. در پیگیری ماموران مشخص شد که کارت 
مذکور متعلق به فردی المکان اســت و این کارت به نام این فرد صادر 
شده اما به سارق اجاره داده شده است. سرانجام ماموران با استفاده 
از شیوه های پلیسی هویت متهم اصلی را شناسایی کرده و پس از اخذ 
مجوز از مقام قضائی، او را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی 
منتقــل کردنــد کــه ایــن متهــم  در جریــان بازجویی های انجام شــده 
به ســرقت از 2۵ زن و مرد ســالخورده اعتراف کرد. او با شناســایی افراد 
ســالخورده و تنها در مقابــل دســتگاه های عابربانک به آنــان نزدیک 
شــده و در فرصتــی مناســب با تهدیــد چاقو اقــدام بــه اخذ رمــز کارت 
آنان کــرده و موجودی حســاب را به کارت اجــاره ای واریز کرده اســت. 
تحقیقات برای یافتن دیگر مالباختگان احتمالی در حال انجام است 

و متهم نیز در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته است.

عملیــات  دو  در  کوهنــورد     12 شــهروند| 
تهــران  اســتان  امدادگــران  ســخت وپیچیده 
گلســتان از ارتفاعــات مینودشــت و دشــت  و 
هالل  احمــر  جمعیــت  یافتنــد.   نجــات  الر 
گالیکــش   و  مینودشــت  شهرســتان های 
گمشــده را  در ارتفاعــات دوزیــن  کوهنــورد   4
مینودشــت در یــک عملیــات 10 ســاعته پیــدا 
کردند. جمعیت هالل احمر اســتان تهــران هم  
۸ کوهنورد ناپدید شــده را در جســت وجوهای 
1۸ ســاعته نجات دادند.  2۸ ساعت  عملیات، 
آن هم در شــرایط ســخت و پر از ریسک. دو تیم 
گانــه از جمعیت  کوهنــورد، در تماس های جدا
هالل احمــر کمــک خواســتند. کمک خواهــی 
این کوهنوردان، ماموریت نجات دیگری پیش 
روی امدادگــران قــرار داد. تیم هــای نجــات  روز 
پنجشنبه ماموریت یافتند تا منجی این دو گروه 

گرفتار در ارتفاعات شوند.

18 ساعت عملیات در  دشت الر
شــامگاه  دقیقــه    30 و   21 حوالــی  ســاعت 
پنجشنبه بود که تلفن مرکز  کنترل و هماهنگی 
عملیات هــای فوریتــی جمعیــت هالل احمــر 
به صدا درآمد. جوانی از آن ســوی خط هراسان 
و سراسیمه سخن می گفت: »ما یک تیم هشت 
 نفره هستیم که  برای صعود به ارتفاعات دشت 
الر آمده بودیم اما در حین برگشت راه را گم کرده 

و در مسیری صعب العبور گرفتار شده ایم.«
گرفتــاری ایــن افــراد   لوکیشــن دقیــق محــل 
از  بهره گیــری  بــا  امدادگــران   و  شــد  بررســی 
نقشــه های ماهواره ای محل ناپدیدشدن این 
گروه از کوهنوردان را بررسی کردند. مسیر سخت 
و صعب العبوری  پیش روی تیم کوهســتان قرار 

داشت. 
هوا تاریک بود و مســیر ســنگی و صعب العبور 

از طرفــی  عملیــات نجــات را با دشــواری مواجه 
می کــرد.  ماموریــت کلیــد می خــورد. یــک تیــم 
پنج نفره وارد مسیر دشوار و صعب العبور نجات 
می شــوند.  عملیــات تا ســاعت 6 بامــداد  طول 
می کشــد  همــه دهلیزهــا و صخره های ســنگی 
را به دنبــال آنها می گردند اما موفق نمی شــوند. 
ساعت 1۸ روز پنجشنبه، 2۹ مهرماه، هشت نفر 
از کوهنوردان در قله ریزان منطقه افجه مفقود 
شــدند که گزارش این مفقودی، ساعت 21:34 
به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هالل احمر 
اســتان تهران اعالم شــد. این را شاهین فتحی، 
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان تهران 

می گوید.
عملیــات  معــاون  محمــدی،  باقــر  محمــد 
ســازمان امدادونجــات جمعیــت هالل احمــر 
در خصــوص آخریــن اقدام هــا بــرای یافتن تیم 
هشــت  نفره کوهنوردی در منطقه فشم گفت: 
»از حوالــی ســاعت هجــده پنجشــنبه  از طریق 
مرکــز کنتــرل و هماهنگی جمعیــت هالل احمر 
اطالع رسانی شد که یک تیم کوهنوردی هشت 
نفره در منطقه فشم مفقود شدند و ارتباط شان 
بــا خانواده هــا و تیم هــای همنــورد قطع شــده 
اســت. بالفاصله یــک تیم جســت وجو و نجات 
به منطقه اعزام شــد و تا پاســی از شب عملیات 
متاســفانه  امــا  دادنــد،  ادامــه  را  جســت وجو 
نتوانستند اطالعی از این کوهنوردان به دست 
بیاورند. با توجه به بارش برفی هم که در منطقه 
رخ داده بود یک مقدار عملیات جست وجو را با 
سختی مواجه کرده است. تلفن هایی که از این 
کوهنوردان در دســترس بوده در دســت بررسی  
قــرار گرفت تا بتوانیم از این طریــق اطالعاتی را از 
تیم مفقــودان که هشــت نفر هســتند، بگیریم. 
ولی میسر نشــد.  جست وجوی شــبانه را ادامه 
کنــش ســریع به همــراه بالگــرد  دادیــم. تیــم وا

جمعیت هالل احمر در ســازمان امدادونجات 
آمــاده اعــزام بــه منطقــه  شــدند و قــرار شــد در 
صورتی که شرایط جوی مساعد شود تیم امداد 

هوایی هم به منطقه اعزام  شود.« 
پس از دریافــت  این گزارش، یک تیم پنج نفره 
جســت وجو و نجــات از پایــگاه امدادونجــات 
کوهســتان دربنــد بــه منطقــه اعــزام و عملیات 
جســت وجو در مناطق دشت هویج، یال غربی 
آتش کوه به ســمت قله آغاز شد. این عملیات تا 
ســاعت 6 بامداد جمعــه ادامه داشــت اما هیچ 

ردی از این کوهنوردان وجود نداشت.
امــکان  ابتــدا  بــه شــرایط جــوی،  بــا توجــه 
امــا  نداشــت  وجــود  هوایــی  جســت وجوی 
کنــش ســریع  بــا مســاعد شــدن هــوا، تیــم وا
ســازمان  در  تهــران  اســتان  هالل احمــر 
امدادونجــات حاضــر و بــا همراهــی تیــم امداد 
هوایی توســط بالگرد جهت جست  وجوی این 

کوهنوردان به منطقه اعالم شده، اعزام شدند.
جست وجو توســط 4 تیم عملیاتی جمعیت 
هالل احمر استان تهران به صورت زمینی، یک 
تیــم به صــورت هوایــی و ســه تیــم نیــز از هیأت 
کوهنوردی اســتان تهــران آغــاز و پــس از حدود 
1۸ ســاعت جســت وجو توســط امدادگــران و 
نجاتگــران، ایــن ۸ کوهنــورد در دشــت الر پیــدا 
شــدند. پس از ارزیابــی اولیه توســط امدادگران 
و نجاتگــران مشــخص شــد حــال عمومــی این 
۸ کوهنــورد مســاعد اســت و بــه منطقــه امــن 
انتقــال داده خواهنــد شــد و در صــورت نیــاز به 
کز درمانی  مراقبت های پزشــکی بیشــتر، به مرا

منتقل خواهند شد.

  نجات در ارتفاعات مینودشت
شــرایط جــوی و هشــدارهای هواشناســی را 
نادیده گرفتنــد و چشم شــان را روی احتماالت 

بســتند. نه ســقوط بهمن را جدی گرفتنــد و نه 
ک و مه غلیظ را. کوله شــان را بستند  برف و کوال
و رفتند، اما 4 کوهنورد در ارتفاعات مینودشت 

گرفتار شدند. 
 روز پنجشــنبه هــم  گمشــدگی چهــار نفــر در 
ارتفاعات بوقوتو در محور دوزین مینودشت به 

هالل احمر گزارش شد.
رئیس جمعیــت هالل احمر شهرســتان های 
مینودشــت و گالیکــش  در این رابطــه می گوید: 
»بالفاصله دو تیم امدادی متشکل از هشت نفر 
با تجهیزات کامل به محل اعزام شــدند. این در 
حالی  بــود که با توجه به شــرایط جوی منطقه، 

امکان اعزام بالگرد هم وجود نداشت.
بعــد از 10 ســاعت تــالش، نیروهــای امــدادی 
موفق شــدند که ایــن افــراد را کــه یک آقــای 26 
ساله، دو آقای 24 ساله و یک آقای 22 ساله بود 

را نجات داده و به مکان امن منتقل کنند.
همــه  جــان  نجــات  بــا  مأموریت هــا  ایــن 
12  کوهنــورد گرفتارشــده بــه پایــان رســید امــا 
مأموریت هــای ســخت  نجــات  در ارتفاعات هر 

روز  رخ می دهد.« 
معــاون عملیــات ســازمان امدادونجــات در 
گفــت: »از طریــق هواشناســی کشــور از  پایــان 
اعــالم وضعیــت  قبــل  چهل وهشــت ســاعت 
می شــود و هم به فدراســیون های ورزشی و هم 
از طریق رسانه ملی اعالم می شود، اما متاسفانه 
در سال های اخیر با این مشکل مواجه هستیم 
که کوهنوردان عزیز تا حدودی به این هشدار ها 
بی توجهی می کنند. ما سال گذشــته هم دچار 
مشــکالتی شــدیم، ولی امیدواریم حداقل این 
تیم کوهنــوردی را ما بتوانیم ســالم پیــدا کنیم. 
انتظار ما از همه عزیزانی کــه در این برنامه های 
کــه  کوهنــوردی شــرکت می کننــد ایــن اســت 

هشدار های کوهنوردی را جدی بگیرند.«

2 نفــر بــر اثــر بی احتیاطــی در ســیالب روز پنجشــنبه 
شهرســتان های ماســال و صومعه ســرا جــان باختند. به 
گــزارش فرمانداری صومعه ســرا، بــر اثــر بی احتیاطی یک 
کــب موتورســوار در عبــور از روی پل آبنمــا در زمانی که  را
پل زیــر آب بود در رودخانه ســقوط کرد و مفقود شــد که 

گروه های امدادی هنوز موفق به پیدا کردن او نشدند.
همچنین به گزارش فرمانداری ماســال روز  پنجشــنبه 
زنــی 70 ســاله بــه دالیلــی نامشــخص داخــل رودخانــه 

افتاده است که تیم امدادی جنازه اش را پیدا کرده اند.
مدیــرکل بحــران مدیریــت اســتانداری گیــالن با اشــاره 
بــه هشــدار نارنجــی صــادر شــده هواشناســی اســتان و 
گفــت:  پیش بینــی بارندگــی بیــن 100 تــا 1۵0 میلی متــر 
»به دنبــال ایــن هشــدار هواشناســی اداره کل مدیریــت 
بحران اســتان بــه فرمانــداران و دســتگاه های امدادی و 
خدماتــی در مناطق پرخطر و درگیر ســیل با بهره گیری از 
امکانــات موجود شــهرها و دســتگاه ها اعــالم آماده باش 

داده بــود.« البته حجم بارندگی طی مدت 4۸ ســاعت از 
میزان پیش بینی شــده هواشناســی فراتر رفــت و به 270 

میلی متر در غرب و شرق استان رسید.
باعــث  آن  بــودن  سیل آســا  و  بارندگــی  افزایــش  ایــن 
طغیــان و ســیالبی شــدن تمــام رودخانه هــای اســتان 
، ماســال،  در شهرســتان های آســتارا، تالش، رضوانشــهر
فومن، شــفت، صومعه سرا، رشت، ســیاهکل، الهیجان، 

آستانه اشرفیه، لنگرود، املش و رودسر شد.

خبر3

گزارش »شهروند« از نجات 12 کوهنورد در ارتفاعات دشت الر و مینودشت

 28 ساعت عملیات موفق  سرخپوشان 
در ارتفاعات
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2 نفر در سیالب گیالن قربانی شدند


