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موادمحترقه خانه دوطبقه را به هوا برد
سخنگوی سازمان آتش نشانی از بروز انفجار در یک واحد مسکونی و تخریب آن به دلیل
نگهداری چندین کیلوگرم مواد محترقه که برای ...

Feb 14, 2018

تقاضای  100هزار یورویی آدم ربایان

فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان رضــوی از دســتگیری آدم
ربایــان مســلح در مشــهد خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،قــادر کریمــی در خصــوص ایــن حادثــه
اظهــار کــرد :بعــد از ظهــر پنــج شــنبه گذشــته یــک دســتگاه
وانــت پیــکان کــه رانندگــی آن را جــوان  25ســاله تبعــه
خارجــی بــه عهــده داشــت در مســیر میــدان آزادی بــه
ســمت میــدان جهــاد حرکــت میکــرد کــه ناگهــان در
اطــراف میــدان جمهــوری اســامی توســط سرنشــینان یــک
دســتگاه پرایــد متوقــف شــد.

محــل نامعلومــی بردنــد.
فرمانــده انتظامــی خراســان رضــوی تصریــح کــرد :پرونــده
ماجــرای گــروگان گیــری مســلحانه بــا توجــه بــه اهمیــت و
حساســیت موضــوع بــه پلیــس آگاهــی ارســال شــد و گــروه
زبــدهای از کارآگاهــان اداره جنایــی ،پیگیــری ایــن پرونــده را
بــه عهــده گرفتنــد.
کریمــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه پیامکهــا و تلفنهــای
تهدیدآمیــز گــروگان گیــران ســاعتی بعــد از وقــوع جــرم آغــاز
شــد ،ادامــه داد :در حالــی کــه بررسـیهای اطالعاتــی بــا بــه

وی افــزود :سرنشــینان مســلح پرایــد بــا تهدیــد بــه مــرگ و
اســتفاده از افشــانه فلفــل  ،راننــده وانــت را از پشــت فرمــان
بیــرون کشــیدند و بــه داخــل پرایــد انداختنــد .ســپس آنــان
در حالــی کــه پیرمــرد و کــودک سرنشــین وانــت را کــه بــار
ضایعاتــی آهــن داشــت در محــل رهــا کردنــد ،گــروگان را بــه

کارگیــری شــیوههای فنــی و پلیســی وارد مرحلــه جدیــدی
شــده بــود ،گــروگان گیــران در تمــاس بــا یکــی از بــرادران
راننــده  25ســاله تقاضــای  100هــزار یــورو کردنــد.
آنــان بــا تهدیــد بــه کشــتن گــروگان  ،فیلمــی را نیــز از طریق
تلگــرام ارســال کردنــد کــه نشــان م ـیداد راننــده  25ســاله

بــا غــل و زنجیــر در یــک اتــاق شــکنجه میشــود و اگــر
پــول را پرداخــت نکننــد گــروگان را بــا شــلیک گلولــه
خواهنــد کشــت.وی گفــت :کارآگاهــان بــا دادن آموزشهــای
الزم بــه خانــواده گــروگان ،از آنهــا خواســتند مبلــغ  50هــزار
یــورو را طــی یــک قــرار بــه گــروگان گیــران پرداخــت کننــد.
بنابرایــن قــرار مذکــور بــا نظــارت و هدایــت کارآگاهــان در
منطقــه الهیــه مشــهد گذاشــته شــد و موتورســواری بــا
برداشــت ارزهــای خارجــی در بیابانهــای ایــن منطقــه و
تاریکــی شــب ناپدیــد شــد.
کریمــی خاطرنشــان کــرد :ایــن گونــه بــود کــه رصدهــای
اطالعاتــی نتیجــه داد و کارآگاهــان موفــق شــدند مخفیــگاه
سردســته مســلح بانــد را در منطقــه بلــوار آزادی شناســایی
کننــد.
فرمانــده انتظامــی خراســان رضــوی گفــت :ســپس
بــا هماهنگــی مقــام قضائــی ســاعت  2بامــداد
متهــم را در حــال اســتراحت در مخفیگاهــش دســتگیر و
ســاح کمــری بــه همــراه مهمــات و  50هــزار یــورو ارز
خارجــی کشــف شــد.
وی افــزود :بــا اعترافــات سردســته بانــد ،بالفاصلــه عملیــات
شــبانه کارآگاهــان بــرای دســتگیری دو متهــم دیگــر پرونــده
ادامــه یافــت و دو همدســت دیگــر او نیــز بــه دام افتانــد .
کریمــی عنــوان کــرد :یکــی از متهمــان ،کارگــر سردســته
بانــد در یــک کارواش اســت و نفــر ســوم بــا کارگــر کارواش
رفاقــت دارد.
فرمانــده انتظامــی خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه ایــن کــه
تحقیقــات و بازجوئــی از متهمــان پرونــده همچنــان ادامــه
دارد ،خاطــر نشــان کــرد :طبــق بررس ـیهای اولیــه انگیــزه
سردســته بانــد گــروگان گیــری مســلحانه از ایــن اقــدام
مجرمانــه ،اخــاذی بــوده اســت.

موادمحترقه خانه دوطبقه را به هوا برد
مصدومیت  2آتشنشان حین امدادرسانی

ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی از بــروز انفجــار در یــک
واحــد مســکونی و تخریــب آن بــه دلیــل نگهــداری چندیــن
کیلوگــرم مــواد محترقــه کــه بــرای ســاخت ترقههــای

خیابــان جیحــون و بــزرگ یــادگار امــام اطــاع داده شــد
کــه بالفاصلــه دو ایســتگاه آتشنشــانی بــه محــل اعــزام
شدند.

دستســاز مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،خبــر داد.
جــال ملکــی در گفتوگــو بــا ایســنا از بــروز یــک انفجــار
بــه دلیــل نگهــداری مــواد محترقــه در یــک منــزل مســکونی
خبــر داد و گفت:ســاعت  3:59بامــداد امــروز یــک حادثــه
انفجــار و تخریــب منــزل درخیابــان مرتضــوی حــد فاصــل

محــل حادثــه یــک منــزل دو طبقــه قدیمــی در یــک کوچــه
بــود کــه بــر اثــر انفجــار شــدید در داخــل منــزل بخــش
زیــادی از دیوارهــا و در وپنجرههایــش کامــا تخریــب شــده
بــود و یــک جــوان  20ســاله هــم داخــل منــزل بــود کــه بــه
دلیــل بــروز آتــش ســوزی در ایــن خانــه ایــن جــوان دچــار

انفجار مواد محترقه سه مصدوم در اردبیل داشت
ایرنـا -سرپرسـت مرکـز مدیریـت و فوریـت هـای پزشـکی اسـتان اردبیـل گفت :بـر اثر
انفجـار مـواد محترقـه دسـت سـاز در اردبیل سـه تن مصـدوم و روانه بیمارسـتان شـدند.
فرهـاد غیبتـی روز سـه شـنبه در گفـت وگو بـا خبرنـگار ایرنـا افزود :ایـن حادثه شـامگاه
دوشـنبه زمانـی رخ داد کـه ایـن
افـراد در مغازه ای حوالـی میدان
قیـام اردبیـل در حـال سـاختن
بمـب دسـت سـاز بودند.
وی اظهـار کـرد :بعـد از اطالع از
حادثـه به سـرعت بـا حضـور به
موقـع اورژانـس اردبیـل در محل
وقـوع انفجـار مصدومـان حادثـه
کـه  2جـوان  19سـاله و مـردی
 31سـاله بودنـد بـه بیمارسـتان
فاطمـی اردبیـل انتقـال داده
شـدند.
غیبتـی بیان کـرد :نوع سـوختگی
مصدومـان حادثـه دیشـب
سـوختگی درجـه دو و سـه در
نواحـی سـر ،گردن و دسـت اسـت و دسـت یکـی از مصدومان نیـز دچار سـوختگی عمیق
شـده اسـت.
وی ادامـه داد :چنـد روز پیش هم پسـر بچه  13سـاله ای کـه در پارکینگ خانه در شـهرک
کشـاورزی اردبیـل اقدام به سـاختن بمب دسـت سـاز می کرد دچـار حادثه شـد و از ناحیه
دسـت به شـدت آسـیب دیده اسـت بـه طوری کـه جهت مـداوا بـه بیمارسـتان  15خرداد
تهـران اعـزام شـد و تاکنون  2بـار تحت عمـل جراحی قرار گرفته اسـت.
غیبتـی بـا اشـاره به اینکـه همه عوامـل اورژانس اسـتان امروز در حـال آماده باش هسـتند
،گفـت 51 :پایـگاه ثابـت اورژانـس در سـطح اسـتان داریـم و امروز بـه خاطر چهارشـنبه
سـوری  12دسـتگاه آمبوالنـس نیـز با تجهیـزات و کادر درمانی به آنها اضافه شـده اسـت.
سرپرسـت مرکـز مدیریـت و فوریـت هـای پزشـکی اسـتان اردبیـل افـزود :همچنیـن
2دسـتگاه اتوبـوس آمبوالنـس نیز بـرای ارائـه خدمات بـه مـردم در صورت بـروز حوادث
ناگـوار احتمالـی آماده شـده اسـت.
وی از والدیـن خواسـت امـروز نظارت بیشـتری بـر فرزندان خود داشـته باشـند و از حضور
آنـان در محـل های پـر تجمـع و خطرناک جلوگیـری کنند.
سـال گذشـته مقـارن بـا چهارشـنبه آخر سـال مقـداری مـواد محترقـه در یک سـاختمان
مسـکونی واقـع در آرازعلـی محلـه شـهریار اردبیل جاسـازی شـده بود کـه در اثـر انفجار
ایـن مـواد هفـت نفر کشـته و سـه نفـر مجروح شـدند.
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انفجار مواد محترقه سه مصدوم در اردبیل داشت
ایرنا -سرپرست مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی استان اردبیل گفت :بر اثر انفجار
مواد محترقه دست ساز در اردبیل سه تن مصدوم ...

گروگانگیری مسلحانه در مشهد

ســوختگی شــدید و شکســتگی شــده بــود کــه بالفاصلــه او را
بــه خــارج از منــزل منتقــل کــرده و بــه نیروهــای اورژانــس
تحویــل دادنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اثــر ایــن انفجــار شیشــهها و در
پنجــره چندســاختمان اطــراف تخریــب شــد ،گفــت :از
آنجایــی کــه ایــن حادثــه در ســاعات بامــداد رخ داد و کســی
در آن ســاعات در کوچــه تــردد نمیکــرد ،حادثــه فقــط یــک
مصــدوم داشــتیم امــا قطعــا اگــر ایــن اتفــاق در ســاعاتهای
میانــی روز رخ مــی داد احتمــال مصدومیــت شــدید بــرای
عابریــن هــم وجــود داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه بعــد از خامــوش کــردن آتــش مجــددا
انفجــاری بــا شــدت کمتــر در ایــن خانــه رخ داد ،گفــت:
همیــن موضــوع باعــث شــد دو تــن از آتشنشــانان از ناحیــه
ســرو صــورت مصــدوم شــوند کــه آنهــا بــه مراکــز درمانــی
منتقــل کردیم.بــا حضــور کارشناســان آتشناشــانی و ناجــا
مشــخص شــد درایــن منــزل چندیــن کیلــو مــواد محترقــه
کــه بــرای ســاخت ترقههــای دستســاز مــورد اســتفاده
اســت نگهــداری مــی شــده کــه همیــن مــواد باعــث بــروز
انفجــار و تخریــب منــزل شــده اســت .در ســاعت  7:1بعــد
از اتمــام کارشناســی آتشنشــانان محــل را تحــول عوامــل
انتظامــی دادنــد.
وی همچنیــن گفــت :تــا کنــون دو مــورد انفجــار مرتبــط
باچهارشــنبه ســوری در روزهــای گذشــته درتهــران رخ داده
اســت از هموطنــان مــی خواهیــم بــه هیــچ وجــه بــا ایــن
مــواد کار نکننــد .بــه ســمت ایــن مــواد نرونــد و از خریــد
واســتفاده آنهــا اســتقبال نکننــد .امیــدوارم امشــب باهمــکاری
مــردم و برگــزاری ســاده و اصیــل چهارشــنبه ســوری یــک
شــب بــه یــاد مانــدی باشــند.

مواد محترقه  23مصدوم در آذربایجان شرقی
داشت
ایرنـا -مسـئول روابـط عمومی مرکـز مدیریت حـوادث و فوریت هـای پزشـکی آذربایجان
شـرقی گفـت :طـی  48سـاعت گذشـته  23نفر بـه دلیل انفجـار مـواد محترقه در اسـتان
مصـدوم و مجروح شـدند.
وحیـد شـادی نیـا روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود :از ایـن تعـداد
 19نفـر در تبریـز و  4نفر
در شهرسـتان ها آسـیب
دیـده اند.
وی اظهـار کـرد :از ایـن
تعـداد  12نفـر دچـار
سـوختگی شـده اند و 11
نفر آسـیب چشـمی دیده
انـد کـه سـه نفـر از آنها
بسـتری و حـال یـک نفر
وخیـم اسـت.
شـادی نیـا بـا تاکیـد بـر
اینکـه چیـزی بـه نـام
ترقـه ایمـن ،اسـتاندارد
و بـی خطـر وجود نـدارد،
گفت:بیشتر سـوختگی ها
بـه ویـژه در چهارشـنبه آخر سـال در نواحی صورت ،چشـم ها و دسـت هاسـت و نوجوانان
بیشـتر از سـایر افـراد آسـیب مـی بیننـد.
وی اظهـار کـرد :در مـوارد سـوختگی بایـد به سـرعت محـل سـوختگی را به مـدت  10تا
 15دقیقـه زیـر آب سـرد نگـه داشـت و از مالیدن مـواد غیربهداشـتی ماننـد خمیردندان و
سیب زمینی به محل سوختگی خودداری کرد.
مسـئول روابـط عمومـی مرکز مدیریـت حـوادث و فوریت های پزشـکی آذربایجان شـرقی
افـزود :از ریختـن بتادیـن بـر روی محـل سـوختگی نیـز باید بـه جد خـودداری کـرد زیرا
موجـب تشـدید سـوختگی مـی شـود ،ضمـن اینکـه گذاشـتن کمپـرس یـخ نیـز موجـب
افزایـش عمـق سـوختگی می شـود.
وی اضافـه کـرد :پس از گرفتن محل سـوختگی زیر آب سـرد با گذاشـتن گاز اسـتریل و یا
پارچـه تمیـز و خشـک بر روی محـل باید فرد را بـه مرکز درمانی برسـانند.
شـادی نیـا خاطرنشـان کـرد :اگـر سـوختگی در ناحیـه گردن ،دسـت و یـا پا باشـد بیرون
آوردن گردنبـد ،انگشـتر ،سـاعت ،کفـش و جـوراب از بدن فـرد از اولویت هاسـت.
وی افـزود :اگـر بخشـی از لباس مصدوم به محل سـوختگی چسـبیده باشـد بایـد از کندن
آن خودداری شـود.
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در حادثه برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک کامیون در ترکیه دستکم  ۱۳تن کشته
شدند ...

فارس

كشف  240ميليارد تومان كاالي
قاچاق در فارس

فرمانـده انتظامـي اسـتان گفـت :از ابتـداي سـال جـاري تـا كنون
 240ميليـارد تومـان كاالي قاچـاق در اسـتان فارس كشـف شـده
كـه باعث كسـب رتبـه برتـر در ناجا شـده اسـت.
سـردار "احمدعلـي گـودرزي" در مراسـم صبحگاه عمومـي پليس
فـارس ،بيـان كـرد :از ابتداي سـال جاري تـا كنون در اجـراي طرح
مبـارزه بـا كاالي قاچـاق ،مامـوران انتظامـي اسـتان فـارس موفق
بـه كشـف انـواع كاالهـاي قاچـاق بـه ارزش  240ميليـارد تومـان
شده اند.
وي بـا اشـاره بـه كشـف  42تـن مـواد مخـدر در سـال جـاري،
خاطـر نشـان كـرد :كشـفيات مواد مخدر نسـبت به سـال گذشـته
رشـد  30درصدي داشـته اسـت.
فرمانـده انتظامي اسـتان با اشـاره به حـذف  28نفر شـرور متواري
در سـال جـاري در فـارس ،اظهـار كرد :بـا تدابير و رصـد اطالعاتي
كاركنـان انتظامـي 55 ،درصـد سـرقت مسـلحانه و  100درصـد
سـرقت از بانـك كاهـش يافته اسـت.
سـردار گـودرزي تصريـح كـرد :درچهارشـنبه آخـر سـال ،نيـروي
انتظامـي مخالف شـادي مردم نيسـت ولـي در عين حـال با مخالن
نظـم و امنيـت و کسـاني که اقـدام به انجـام حرکات پرخطـر کنند،
بـه شـدت و طبـق قانـون برخورد مـي كند.
فرمانـده انتظامـي اسـتان از كشـف  3تـن مـواد پيـش سـاز مـواد
محترقـه و  2ميليـون و  36هـزار عـدد مـواد محترقـه كـم خطـر و
پـر خطـر بـه ارزش  14ميليـارد ريـال خبـر داد و گفـت :رويكـرد و
ديـدگاه پليـس نسـبت بـه چهارشـنبه آخر سـال اجتماعـي ،جامعه
محـور و محلـه محـور اسـت و مـا بايد تلاش كنيم كه آسـيب هاي
اجتماعـي را بـه حداقل برسـانيم.
سـردار گـودرزي در بخـش ديگري از سـخنان خـود با بيـان اينكه
اعتمـاد مـردم باالتريـن سـرمايه نيـروي انتظامـي اسـت ،عنـوان
كـرد :ماموريـت هـاي نيـروي انتظامي طاقـت فرسـات و مجاهدتي
كـه امـروز ايـن نيـرو در كشـور انجام مـي دهـد باعث شـده مورد
عنايـت مـردم و مسـئولين قـرار گيرد.
ايـن مقـام انتظامي بـا اشـاره به اسـتقرار  431ايسـتگاه نـوروزي
بـراي تأميـن نظـم و امنيـت مسـافران نـوروزي ،افـزود :بيـش از
 12هـزار نفـر نيـرو ،راه انـدازي بيـش از  2هزار گشـت خودرويي،
موتـوري و پياده ،آشكارسـازي نقـاط حادثه خيز در سـطح جاده ها،
تقويـت نگهبـان محالت بـه منظور افزایـش ضریب امنیتـی و تهيه
لوح فشـرده بـا رويكرد آمـوزش همگاني و هشـدارهاي پليسـي در
تعطيلات نـوروزي پيش بيني شـده اسـت.

توصیف سرنشینان هواپیمای بنگالدش
از لحظه سقوط

وي در پايـان بـا تاكيـد بـر حضـور پررنـگ پليـس در مراكـز خريد
و پرتـردد ،از شـهروندان خواسـت :حتـي االمكان از همراه داشـتن
پـول بـه ميـزان زيـاد و در مـوارد غيـر ضـروري خـودداري كننـد و
ضمـن اسـتفاده از كارت هاي عابر بانك ،اشـياء بـا ارزش و طالجات
خـود را بـه صنـدوق امانـات بانك ها بسـپارند.

انفجار چاه فاضالب
جان  3نفر را گرفت
فرمانـده انتظامـي ممسـني گفـت :بـر اثـر انفجـار چاه فاضلاب با
كاربيـت در ايـن شهرسـتان 3 ،نفـر از شـهروندان جـان خـود را از
دسـت دادند.
سـرهنگ "محمـد هاشـم قسـام" در گفت و گو بـا خبرنـگار پايگاه
خبـري پليـس ،بيـان كـرد :در پـي تمـاس تلفنـي بـا  110مبني بر
انفجـار منجـر بـه فـوت ،بالفاصلـه مامـوران انتظامـي شهرسـتان
ممسـني بـراي بررسـي موضـوع به محـل حادثـه اعزام شـدند.
وي افـزود :مامـوران در صحنـه حاضر و پس از بررسـي مشـخص
گرديـد كـه چـاه فاضلاب يك منـزل مسـكوني كـه دچـار گرفتگي
شـده بـود بـر اثـر بـي احتياطـي و ريختـن مقـدار زيـادي سـنگ
كاربيـت دچـار انفجار شـده اسـت.
ايـن مقـام انتظامـي خاطـر نشـان كـرد :در ايـن حادثـه كه بـر اثر
بـي احتياطـي رخ داده اسـت  3نفـر از شـهروندان جـان خـود را از
دسـت دادند.
سـرهنگ قسـام بـا اشـاره بـه اينكه چـاه هـاي فاضالب بـه داليل
خـاص و توليـد گازهـاي سـمي بسـيار خطرنـاك هسـتند و بعضـا
قابليـت انفجـار پيدا مي كنند ،از شـهروندان خواسـت كـه در هنگام
تخليـه چـاه نـكات ايمنـي را رعايـت كنند.

زلزله 4.2ريشتري بخش "مزايجان"
را لرزاند
زلزلـه اي بـه بزرگـي  4.2دهم ريشـتر سـاعت  13و  54دقيقه و 1
ثانيـه روز دوشـنبه در عمـق  20كيلومتري زمين بخـش "مزايجان"
در اسـتان فـارس را لرزاند.
بـه گـزارش خبرنـگار پايـگاه خبـري پليس ،بر اسـاس مركـز لرزه
نـگاري موسسـه ژئـو فيزيـك دانشـگاه تهـران ،ايـن زلزلـه بـه
بزرگـي  4.2ريشـتر در عمـق  20كيلومتـري زميـن و موقعيـت طول
جغرافیایـی  52.00و عـرض جغرافیایـی  29.90رخ داده اسـت.
گفتنـي اسـت بخـش مزايجـان در  337كيلومتـري جنـوب غـرب
اسـتان فـارس قـرار دارد و ايـن زميـن لـرزه هيـچ گونـه خسـارت
جانـي و مالي نداشـته اسـت.

بین الملل

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از شـبکه خبـری بیبیسـی ،علـت
سـقوط ایـن هواپیمـا هنـوز مشـخص نشـده و بازرسـان در حـال
بررسـی جزئیـات بیشـتر از ایـن حادثـه هسـتند .همچنیـن جعبـه
سـیاه هواپیمـا پیـدا شـده اسـت.
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نجـات یافتـگان حادثـه سـقوط هواپیمـای مسـافربری در نپـال
لحظـات سـقوط آن را بسـیار وحشـتناک توصیـف کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در حادثـه سـقوط هواپیمـای خطـوط هوایـی
بنـگالدش در فـرودگاه «کاتماندو» در نپال دسـتکم  49تن کشـته
شد ند .
نجـات یافتـگان ایـن حادثـه هوایـی لحظـات سـقوط هواپیمـا را
کـه حامل  71مسـافر و سرنشـین بـود ،بسـیار وحشـتناک توصیف
کردنـد .بـه گفتـه شـاهدان ابتدا صـدای مهیبـی بلند شـد و هواپیما
به شـدت تـکان خـورد ،درحالیکه مسـافران دچار ترس و وحشـت
شـده بودند.

تکنولوژیهایی که امدادرسانی را
آسانتر میکند
در روزهـای غمانگیـز سـال  ،٢٠٠٩دنیس کلمنتس از خانهاش بسـیار
دور شـده بـود .او کـه اهـل میـزوری اسـت ،سـرمای زمسـتان غرب
میانـه آمریـکا را بـا جزیـره کوچکـی نزدیـک مـرز پورتوریکـو عوض
کـرده بـود یـا حداقـل اینطـوری فکـر میکرد.
بـه گـزارش ایسـنا« ،شـهروند» در ادامـه نوشـت :قایـق ماهیگیـری
 ١٠متـرش قبـل از رسـیدن بـه جزیـره مقصـد در اقیانـوس اطلـس
شـمالی گیـر افتـاده بـود .وزش بادهـای شـدید بـا سـرعتی بین ٦٣
تـا  ٨٧کیلومتـر بر سـاعت بـه مدت چهـار روز پشتسـرهم بـر قایق
و کاپیتـان فشـار بسـیاری آورده بـود .نزدیک بـود هر دو غرق شـوند.
بـاد و امـواج تنـد در حرکتی سـریع باعث واژگونـی قایق شـدند و در
نتیجـه آن کلمنتـس بـه درون آب یـخزده پرتـاب شـد .قایـق دوبـاره
بـه حالـت اولیـهاش برگشـت ،هـوا در بادبانـش پیچیـد و از کلمنتس
دور شد.
هـوا تاریـک شـده بـود .او در فاصلـه  ٤٠٢کیلومتـری از سـاحل قـرار
داشـت .امیدش بهسـرعت داشـت از بیـن میرفت .کلمنتـس مطمئن
بـود که زنـده نخواهـد ماند.
امـا تصمیمی که چهار سـال پیـش گرفته بـود ،نجاتـش داد .کلمنتس
وسـیلهای بـه نـام  EPURIBخریـده بـود کـه مخفف هشـداردهنده
رادیویـی نشـاندهنده موقعیـت اسـت و آن را بـه قایقـش متصـل
کـرده بـود .وقتـی قایـق از آب پر شـده بـود ،بیکنهای هشـداردهنده
بـا پر شـدن قایـق از آب سیسـتمهای هشـدار دهنـده سـیگنالهایی
بـه سـازمان ملـی اقیانوسـی و جـوی یـا  NOAAفرسـتادند .ایـن
ماهوارههـا کـه مجهـز بـه هشـداردهندههای ناسـا هسـتند ،سـیگنال
اضطـراری را بـه سـاختمان کنتـرل زمینـی  NOAAفرسـتادند .در
آنجـا برنامـه ردیابـی امدادونجات یـا  SARSATموقعیت سـیگنال
اضطـراری را بـه کمـک ماهواره مشـخص کـرد و اطالعـات مربوطه را
در اختیـار گارد سـاحلی آمریـکا قـرار داد.
در حالیکـه کلمنتـس فکـر میکـرد آخریـن لحظـات عمرش به سـر
رسـیده ،تیـم نجـات در راه بودنـد .یـو.اس.اس دوایـت در .آیزنهـاور
تنهـا کشـتی بـود کـه در نزدیکتریـن فاصلـه ( ١٦١کیلومتـری) از
کلمنتـس قـرار داشـت و امدادگـران را به سـرعت به همـراه بالگردی
اعـزام کـرد .بعد از پیـدا کـردن کلمنتس ،یکـی از دریانـوردان نیروی
دریایـی توانسـت او را در عـرض  ٤دقیقـه نجـات دهد.
ایـن تکنولـوژی کـه امـکان نجـات کلمنتـس را فراهـم کـرده بـود
بـر ماهوارههـای موجـود در مـدار نزدیـک زمیـن تکیـه کـرده بـود
کـه میتوانسـت سـیگنال را بـه قایـق برگردانـد .بـا ایـن حـال ،این
تکنولـوژی میتوانـد نتایـج مشـهودی که همـان نجات قربانی اسـت،
داشـته باشـد .امـا هنـوز جـا بـرای پیشـرفت وجـود دارد .تکنولـوژی
پیشـرفته امدادونجـات مختصـات کلـی محـل حادثـه و محاسـبات
وقتگیـر آن را بـا اطالعـات دقیق و فـوری جایگزین کرده اسـت .این
تکنولـوژی روی زمیـن ،هوا و دریا ،مناطق شـهری و دورافتـاده ،هنگام
وقـوع زلزلـه و سـونامی جـواب میدهـد.
خارجکردن «جستوجو» از معادله
برنامـه  SARSATکـه به دسـت ناسـا توسـعه یافته و باعـث نجات
جـان کلمنتـس درسـال  ٢٠٠٩شـده ،جـان  ١٩٤نفر دیگـر را هم در
همـانسـال نجـات داده و همچنـان برنامـه موثـری اسـت .در سـال
 ٢٠١٢در آمریـکا توانسـتند جـان  ٢٦٣نفـر را بـه کمـک ایـن برنامه

در حادثـه برخـورد یـک
دسـتگاه اتوبـوس بـا یـک
کامیـون در ترکیه دسـتکم
 ۱۳تـن کشـته شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا ،بنابـر
اعلام رسـانههای محلـی
ترکیـه ،در ایـن حادثـه
رانندگـی یـک دسـتگاه
اتوبـوس پس از برخـورد با
کامیـون دچـار حریـق شـد کـه دسـتکم  ۲۰کشـته و  ۲۰مجروح
برجـا گذاشـت .مقامـات محلـی در ترکیـه اظهـار داشـتند :احتمال
افزایـش تلفـات ایـن حادثـه وجـود دارد.
بـه گزارش ایسـنا به نقـل از از روزنامـه حوریت ،جزئیات بیشـتری
از این حادثه منتشـر نشـده اسـت.
نجـات دهند.
در سـال  ،٢٠١٠ناسـا سیسـتم ماهـوارهای هشـداردهنده DASS
را بـرای عملیـات امدادونجـات گسـترش داد DASS .برخلاف
 ،SARSATاز ماهوارههـای آبوهوایـی  NOAAاسـتفاده نمیکنـد.
بـه جـای آن ،فرسـتنده سـیگنال ،هشـداری بـه سـامانه موقعیتیاب
جهانـی نیروی هوایـی آمریکا یـا  ،GPSفضاپیمایی کـه دور کرهزمین
میچرخـد ،میفرسـتد .ایـن روش باعـث بهوجـود آمـدن دو نـوع
پیشـرفت شـده اسـت :میتـوان سـیگنالهای هشـداردهنده و مکانی
را کـه از آن فرسـتاده شـدهاند ،سـریعتر و دقیقتـر شناسـایی کـرد.
مثلا تکنولـوژی  DASSدقیقـا میتوانـد بـه جـای چنـد سـاعت یـا

حتـی بیشـتر از آن ،سـیگنال هشـداردهنده را در عـرض چنـد دقیقـه
شناسـایی کنـد .طبـق گفتههـای ناسـا ،تکنولـوژی امدادونجـات
 DASSتـا سـال  ٢٠١٥راهانـدازی میشـود کـه بـه تـوده سـوم
ماهوارههـای جیپـیاس نیـروی هوایـی متصل اسـت .انتظـار میرود
بـه کمک ایـن تکنولـوژی نهتنها سـرعت نجـات قایقهـای گیرافتاده
باالتـر بـرود ،بلکـه بتوان از آنهـا برای نجـات هواپیماهـا و کوهنوردان
گمشـده هـم اسـتفاده کرد.
هـر کسـی ممکـن اسـت دسترسـی بـه سیسـتمهای هشـداردهنده
مرتبـط بـا ماهوارههـا نداشـته باشـد ،امـا همچنـان نیازمنـد عملیات
امدادونجـات باشـد .بازمانـدگان گردبـاد ،زلزلـه ،طوفـان یا سـونامی
چطـور؟ بالیـای طبیعـی گاهی به سـرعت اتفـاق میافتنـد و در اثر آن
بایـد صدهـا نفـر (گاهی هـزاران نفـر) را نجـات داد.
تجهیـزات جسـتوجوی فنـی قسـمتی از انبـار تیمهـای امدادونجات
اسـت و معمـوال شـامل دسـتگاههای الکترونیکـی شـنیداری (بـرای
شـنیدن نشـانههایی از زندگـی) ،دوربینهـای کابلـی فیبـر نـوری و
جیپیاسهـای مجهـز بـه نقشـه مناطـق مختلـف میشـود.
علاوه بـر آن ،سـگهای آموزشدیـده میتواننـد وارد فضاهـای
تنـگ و نامتعادلـی بشـوند کـه انسـان نمیتوانـد .ایـن موضـوع برای
زمانـی کـه بازمانـدگان زیـر آوار ماندهاند ،بسـیار مهم اسـت .انسـان
بهطـور مـداوم از خـود ذرات میکروسـکوپی دفـع میکنـد .ایـن ذرات
هماننـد اثرانگشـتی عمـل میکننـد کـه بـاد ،بـوی آن را با خـود حمل
میکنـد .بـه همیـن ترتیـب ،سـگهای نجـات (آنسـت) الزم نیسـت
بـه دنبـال بوی تـازه روی زمیـن بگردنـد .بـه آن «بوکشـیدن هوایی»
میگوینـد .ایـن تکنیـک جسـتوجو موثـر را میتـوان بـرای پیـدا
کـردن کوهنـوردان گمشـده ،بازمانـدگان حـوادث مربـوط بـه قطار و
هواپیمـا و اسـکیبازانی کـه در بهمـن گیـر کردهانـد ،اسـتفاده کـرد.
بـرای بخشهـای جغرافیایـی بهخصـوص بـرای عملیات جسـتوجو
از سـگهای آنسـت و مربیـان آنهـا اسـتفاده میشـود .اگـر آن سـگ
بـوی انسـان را تشـخیص دهد ،بـا پارس خود بـه مربی خبـر میدهد.
سـگهای آنسـت میتواننـد کار را انجـام دهنـد ،امـا ممکـن اسـت
رقیـب کوچکـی هم داشـته باشـند.

