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رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران
بزرگ:

واکسیناسیون تمامی مددجویان
مراکز ماده  ۱۶در روزهای آینده
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
با بیان اینکه در روزهای تمامی معتادان متجاهر
در مراکز ماده  ۱۶واکسینه می شوند ،از آماده
سازی یک ظرفیت  ۲۰۰نفره برای نگهداری
معتادان متجاهر زن خبر داد.
سرهنگ «عبدالوهاب حسنوند» رییس پلیس
توگو با خبرنگار
مبارزه با مواد مخدر فاتب در گف 
ایلنا درباره واکسیناسیون ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر گفت :در بحث واکسیناسیون
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب تاکنون
تمام نیروهای کادری و پرسنل نیروی انتظامی به
طور کامل و صددرصد واکسینه شدهاند.
وی ادامه داد :درخصوص واکسیناسیون
معتادان متجاهر که در مراکز ماده  ۱۶هستند
مقرر شده است صددرصد مددجویان که
قریب به بیش از  ۱۴هزار نفر هستند واکسینه
شوند تاکنون نیز  ۷۰درصد مددجویان در مراکز
واکسینه شدهاند ،در روزهای آینده نیز تمامی
معتادان متجاهری که در حوزه شهر تهران در
جمع آوری شده و در مراکز ماده  ۱۶هستند
واکسینه میشوند .رئیس پلیس مبارزه با مواد
مخدر تصریح کرد :همچنین دو هزار نفر ظرفیت
جدید برای معتادان متجاهر ایجاد شده است و
از روزهای گذشته جمعآوری معتادان متجاهر
شروع شده و پلیس نسبت به پاکسازی مناطق
آلوده اقدام خواهد کرد.
سرهنگ حسنوند خاطرنشان کرد :همچنین
درخصوص عدم ظرفیت مناسب برای زنان معتاد
متجاهر در جلسه اخیر شورای هماهنگی مقابله
با مواد مخدر استان تهران مقرر شده است تا ۱۵
روز آینده یک ظرفیت  ۲۰۰نفره برای زنان معتاد
متجاهر آماده شود تا بتوانیم برای جمعآوری،
درمان و ساماندهی بخشی از این زنان اقدامات
الزم را انجام دهیم.

شنیدن کلمه «فداکاری» ،تصاویر مختلفی را
در ذهن هر کس زنده میکند ،یکی مدافع وطن را
میبیند و یکی آتشنشان .یکی دهقان فداکار میبیند
و یکی پرستار و ...شاید برای درک مفهوم فداکاری و
عمل به آن نیاز باشد سالها به آن بیندیشیم .کمتر
کسی شخصی فداکار را یک نوجوان تصور میکند
اما گاهی نوجوانی کم سن و سال چنان تعاریف و
مفاهیم را برایمان عوض میکند که حتی تصورش
هم برایمان سخت است 18 .شهریور ماه بود ،یک
پنجشنبه عادی .علی به خانه خالهاش رفته بود،
نمیدانیم شاید تلویزیون میدید ،کتابی میخواند،
شاید سرش به شبکههای اجتماعی داخل گوشی
گرم بود اما میدانیم که متوجه شد در خانه همسایه
اتفاقی افتاده است .زنی  ۸۰ساله و دخترش ب ه دلیل
آتش گرفتن کپسول پیکنیک در میان شعلههای
آتش گرفتار بودند و جانشان به خطر افتاده بود.
در این شرایط بود که پسر  ۱۵ساله با شجاعت به دل
آتش زد و کپسول پیک نیک را برداشت و با خود به
خانه خالهاش برد تا از بالکن بیرون بیندازد اما چون
بالکن حفاظ داشت خودش دچار سوختگی شد.
دقایقی بعد از این حادثه علی لندی ،نوجوان
فداکار ،که دچار سوختگی  ۹۰درصدی شده بود به
بیمارستان منتقل شد ۲ .زن دیگر هم یکی بهطور
سطحی و دیگری با درصدی بیشتر دچار سوختگی
شده بودند ،اما شرایط علی وخیم بود .به همین
دلیل او برای انجام درمان تخصصی به بیمارستان
امام موسی کاظم در اصفهان منتقل شد .انتشار
خبر فداکاری نوجوان ایذهای در رسانهها بازتاب
گستردهای داشت .او با سن کمی که دارد توانسته
بود  ۲نفر را از مرگ نجات دهد ،اما خودش دچار
حادثه شده بود.
عموی علی لندی گفته است :این آتشسوزی
در یک ساختمان چند واحده رخ داد و علی خانه
خالهاش بود ،اما هنگامی که آتشسوزی رخ داد و
صدای کمک خواستن همسایه را شنید فورا خودش
را به واحدی که دچار حریق شده بود رساند؛ فورا یک
پتو به روی یکی از خانمها انداخت و سپس به سراغ
کپسول مشتعل رفت و آن را برداشت تا از محل دور
کند ،اما آتش او را هم سوزاند.
او افزود :دخترخالههای علی فورا سعی کردند تا
با پاشیدن آب روی بدن نحیف این نوجوان تا زمان
رسیدن آمبوالنس از سوختگی بیشتر او جلوگیری
کنند؛ پس از مدتی خودروی اورژانس نیز از راه
میرسد و بعد از انتقال علی به بیمارستان با انجام
اقدامات اولیه از ایذه به اهواز منتقل شد ،اما به
درخواست ما نیز به بیمارستان سوانح سوختگی
اصفهان منتقل شد.
در پی دستور وزیر کشور به استاندار اصفهان
مبنی بر پیگیری وضعیت درمانی نوجوان فداکار

پلیس فتا تهران:

مرزهای چهارگانه زمینی به سمت
عراق کماکان بسته است

پایان داستان ققنوس فداکار
ِ
ِ

به گفته پلیس ایران خبر باز بودن مرز شلمچه
کذب است؛ مرزهای چهارگانه زمینی جمهوری
اسالمی ایران به سمت عراق کماکان بسته بوده
و تردد زوار از سمت ایران به عراق ممنوع است.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری پلیس؛ گزارشها
حاکی است که اخبار کذبی در فضای مجازی
منتشر شده مبنی بر این که مرز شلمچه باز است
و زائران میتوانند از آنجا به سمت عراق بروند .لذا
از مردم عزیر خواسته میشود به شایعات کذب
و بیاساس منتشره در فضای مجازی مبنی بر باز
بودن مرزهای زمینی جمهوری اسالمی ایران و عراق
توجهینکنند.
ضمن رد تمام شایعات منتشره در فضای مجازی
مبنی بر باز بودن مرزهای جمهوری اسالمی ایران با
عراق تاکید میشود بر اساس مصوبه ستاد مرکزی
اربعین تمام مرزهای چهارگانه زمینی جمهوری
اسالمی ایران با عراق کماکان بسته بوده و تردد
زوار از سمت ایران به عراق ممنوع است و اعزام
زائران فقط از طریق هوایی امکانپذیر خواهد بود.
از مردم عزیز تقاضا میشود به شایعات و
اکاذیب بیاساس در این خصوص توجهی نکرده و
اخبار مربوط به اعزام زائران به عراق را از رسانه ملی
و خبرگزاریهای رسمی پیگیری کنند.

گروه حوادث – «فداکاری» واژهای است که از کودکی مدام به گوشمان خورده است .حتی در کتاب درسی داستان دهقان فداکار و شرح ایثار او بخشی از
کودکیمان را شکل داده است .اما شاید برای برخی خیلی طول بکشد تا مفهوم آن را درک کنند اما نوجوانی 15ساله فداکاری را برای ما دوباره بازتعریف کرد.

به نظر میرسد
که باید
عینکهایمان
را برداریم و
نمان را
نوجوانا 
یترببینیم.
واقع 
علی یکی از
همین دهه
هشتادیهابود
ایذهای ،عباس رضایی روز یکشنبه با حضور در
بیمارستان امام موسی کاظم(ع) اصفهان با این
نوجوان فداکار دیدار کرد و از نزدیک در جریان روند
درمانش قرار گرفت و بر تمهید همه امکانات الزم
برای ارائه خدمات درمانی به او تأکید کرد.
عباس رضایی با تأکید بر اینکه نام این نوجوان
ایذهای در تاریخ جوانمردی و قهرمانی کشورمان
ثبت خواهد شد ،اظهار کرد :از مسئوالن و پزشکان
بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان میخواهم که
نهایت تالش خود را برای درمان او بهکار گیرند.
شجاعت و ایثار این نوجوان چنان همه را تحت
تاثیر قرار داد که بسیاری از مسئوالن کشور ،پیگیر
اوضاع سالمتش بودند و تالش میکردند تا بهترین
امکانات را برایش فراهم کنند .اما متاسفانه به دلیل
درصد باالی سوختگی ،علی این قهرمان کوچک،
بامداد جمعه دچار وقفه تنفسی و ایست قلبی شد،
اما تالش برای احیای او بی نتیجه ماند و سرانجام
ساعت یک بامداد دوم مهرماه ،جان خود را از دست
داد.
داستان فداکاری علی به سرعت در شبکههای
اجتماعی که بیشتر کاربرانشان را نوجوانان و جوانان

تشکیل میدهند ،دست به دست شد .کاربری
نوشت« :یه قهرمان دیگه به زندگیم اضافه شد»...
دیگری نوشت« :فقط ۱۵سالشه! رفته توی آتیش
دوتا زن را نجات داده ،مجروحیتش ۹۰درصده و
گم َرد
میگه از این کارم اصال پشیمون نیستم ،بزر 
واقعی» .دیگری او را الگوی انسانیت و شجاعت
خواند .بسیاری از کاربران با انتشار توییتهایی
خواستار ثبت شدن نام علی لندی در کتابهای
درسی شدند.
در این میان مسئوالن نیز در پیامهای تسلیت
گوناگون از شجاعت و ایثار این نوجوان ایذهای
گفتند .معاون اول رییسجمهوری ،محمد مخبر،
در پیامی تصریح کرد :خبر تلخ و ناگوار درگذشت
شهادتگونه علی لندی نوجوان  ۱۵ساله ایذهای که
با وجود سن کم از جان خود گذشت و جان دو زن
گرفتار در آتش را نجات داد و برگ زرین دیگری
بر فداکاریهای فرزندان و قهرمانان این مرز و بوم
قهرمان پرور افزود ،موجب تاثر و تالم فراوان شد.
مخبر افزود :هر چند آسمانی شدن این نوجوان
عزیز اندوهبار و غمانگیز است و مرگ او مردم ایران
را متاثر کرد اما اقدام ایثارگرانه وی الگو و سرمشقی

کارگاه غیرمجاز سوختگیری گاز با
کپسول در شیراز منفجر شد

ماندگار برای همه نوع دوستان و کسانی است
که در جهت گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و از
خودگذشتگی تالش میکنند.
وی تاکید کرد :مصیبت فقدان این نوجوان غیور
را به ملت ایران بخصوص مردم شریف شهرستان
ایذه ،دوستان ،اقوام و بستگان به ویژه خانواده
گرامی آن فقید سعید صمیمانه تسلیت میگویم و
از خداوند بزرگ برای ایشان رحمت و رضوان واسعه
الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت
میکنم.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ،صادق خلیلیان
استاندار خوزستان و محسن رضایی ،معاون
اقتصادی رییسجمهوری نیز درگذشت این نوجوان
فداکار را در پیامهایی جداگانه تسلیت گفتند.
شاید تا پیش از این وقتی از بچههای دهه هشتاد
و نود یاد میکردیم ،در ذهنمان موجودات غریبی را
تصور میکردیم که هیچ شباهتی به ما ندارند ،فکر
میکردیم در عالم دیگری سیر میکنند و شاید جز
خودشان به چیزی فکر نکنند اما به نظر میرسد
که باید عینکهایمان را برداریم و آنها را واقعیتر
ببینیم .علی یکی از همین دهه هشتادیها بود.

بازیهای برخط موجب افت تحصیلی میشود

پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به تهدیدات بازیهای برخط (آنالین)
برای کودکان و نوجوانان به خانوادهها هشدار داد و گفت :رفتارهای
پرخاشگرانه ،گوشهگیری ،افت تحصیلی ،کاهش تمرکز و مشکالت
جسمی و روحی از تبعات این بازیها به شمار میرود.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس ،در این اطالعیه آمده است:
بازیهای برخط با استفاده از تصاویر پرتحرک و صداهای مهیج،
دنیایی از هیجان و خشونت را مهیا میکنند که زمینهساز رفتارهای
پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان میشود.
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت در ادامه اعالم کرد:
نوجوانان ب ه جای حضور در اجتماع ،مراوده و بازی با همساالنشان،
وقت خود را به بازیهای کامپیوتری میگذرانند و از لحاظ اجتماعی
منزوی میشوند.

این اطالعیه میافزاید :همچنین زمان زیاد و غرق شدن در
بازیهای برخط باعت افت تحصیلی و کاهش تمرکز آنها میشود.
اختالل در سیستم عصبی ،دردهای عضالنی ،بیحسی در
دستها و آسیب به شبکه بینایی چشمها به عنوان مشکالت
جسمی و روحی ناشی از بازیهای برخط در این اطالعیه به آنها
اشاره شده است.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه در آغوش گرفتن
کودکان در حین رانندگی تخلف است ،گفت :با برنامهریزیهای
صورت گرفته و اجرای طرحهای عملیاتی سال  ،۱۴۰۰طرح برخورد
با تخلفات حوزه ایمنی و سالمت کاربران ترافیک مربوط به موضوع
توجه به جلو و تشدید خسارات در رانندگی در دستور کار پلیس
راهور تهران بزرگ قرار دارد.
سرهنگ سید ابوالفضل موسویپور اظهار کرد :برخی تخلفات
رانندگی به صورت مستقیم عامل تصادف نیست لیکن در ایجاد
تصادفات مؤثر هستند.
وی ادامه داد :میتوان توجه نداشتن به جلو را به عنوان شایع
ترین علل تصادفات ناشی از حواسپرتی راننده اعالم کرد و از
ارتکاب برخی تخلفات نظیر استفاده از تلفن همراه و پرتاب زباله به
بیرون نشأت گرفت است.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ یادآور شد :برخی تخلفات
رانندگی باعث تشدید خسارات و جراحات وارده در تصادفات
هستند که از مهمترین آنها میتوان به استفاده نکردن از کمربند یا

کاله ایمنی اشاره داشت.
موسویپور اظهار کرد :در اجرای این طرح با تخلفاتی نظیر
استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه ،در آغوش داشتن
اطفال ،پرتاب کردن یا ریختن زباله و اشیا به سطح معابر ،ریختن
یا ریزشروغن ،بنزین ،نفت ،گازوئیل و یا سایر مایعات آلوده و
ب کننده در سطح راه ،استفاده نکردن از کاله ایمنی توسط
تخری 
راننده و سرنشین موتور سیکلت برخورد خواهد شد.
وی افزود :همچنین در اجرای این طرح با تخلفاتی نظیر ،سوار
کردن اطفال کمتر از  ۱۲سال در صندلی جلو اتومیبل ،حمل و در
آغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی،
سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی
حمل مسافر در شهر و حومه و سوار کردن سرنشین اضافه بر
ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی برخورد می
شود.
وی برخورد قانونی با حمل سرنشین اضافی یا موتورسیکلت به
ازای هر نفر ،رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی توسط رانندگان
تاکسی و اتوبوس ،رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی به ازای هر
نفر مسافر یا سرنشین تاکسی و اتوبوس را از دیگر موارد برشمرد.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفت :مستندات قانونی اجرای
این طرح ،قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ،۱۳۸۹
آئیننامه راهنمایی و رانندگی و جدول جریمههای تخلفات رانندگی
است.

طراح :مجتبی اردشیری

حل جدول

حلسودوکو

افقی:
-1نوجوان فداکار ایذهای که برای نجات جان دو سالمند گرفتار در آتش،
دچار سوختگی شدید شد و در نهایت روز گذشته ،درگذشت – سریال این
شبهای شبکه اول سیما  -2پایتخت پرتغال – هر چیز مربوط به فرزند
ذکور  -3یکتا و بیمانند – آبراه استراتژیکی که قاره اروپا را به اقیانوس هند
وصل میکند  -4زعفران – سرکش و طغیانگر  -گرسنگی  -5از بخشهای
دست – سرباز نیروی دریایی – صنم – فعال  -6چینوچروک پوست – به
نوبت – هوایی که همراه با باد و برف یا باران باشد  -7سخنان زشت و
شنیع – زه کمان – ناحیه صنعتی آلمان – بوی ماندگی  -8نویسنده شهیر
روس و بنیانگذار رئالیسم اجتماعی در ادبیات که کتابهایی چون «مادر»
و «میراث» را نوشت  -9عضوی در صورت – مسیر – غربال  -چهره  -10فیل
عظیم ماقبل تاریخ – چهار دندان نیش – شیشه آزمایشگاهی  -11نخستین
غزوه پیامبر (ص) که در ماه صفر سال دوم هجری روی داد – چاشنی غذا
– آغاز  -بخل  -12قوم آریایی – نان صاف و گردی که حدود  20سانتیمتر
قطر دارد – مرکز ایالت کلرادوی آمریکا  -13پیس – سهلانگار و بیدقت
 -14مقرری ماهیانه – چین تایپه  -15رطوبت – جمع «راوی»  -الپیجی.
عمودی:
-1امام اول ما شیعیان  -2سلسله مسابقات ورزشی یک کشور – در مقابله
با عفونت ایجاد میشود – از اعضای آجیل  -3جانب چپ – زن بیشوهر
– تا زمانی که  -4دومین محموله سوخت ایران ،به این کشور رسید – تنها
رودخانه قابل کشتیرانی ایران – درخت تسبیح  -5عنوانی برای پدربزرگ و
مادربزرگ – قطع سینمایی – یکی از دو زبان رسمی در افغانستان  -6رود
شولوخف – کتاب «ویکتور هوگو»  -هنر هفتم  -7شاهکار کودکانه «استیون
اسپیلبرگ» « -هندل» مدرن  -8از انواع شیرینی – دستور – بیسواد -9
پستاندار گیاهخوار ساکن آفریقا  -جاجیم  -10آسودگی و استراحت – مادر
لرانی – تکهپارچه
حضرت موسی (ع) – حرف فاصله  -11مسابقه اتومبی 
ضخیم تبلیغاتی – به پرورش اندام مشغول است  -12سخنچین – اتحادیه
بینالمللی برای دسترسی تمام کشورهای جهان به واکسن کرونا – از توابع
سوادکوه مازندران  -13رفتارهای معینی که بر اساس ارزشهای اجتماعی
قرار دارند – از قدیمیترین دانشگاههای آمریکا  -بیآبرو  -14حرکت
چرخشی – از حبوبات – نظر و عقیده  -15در آستانه برگزاری این مراسم
مذهبی شیعیان جهان به سر میبریم.

1908

جدول

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز گفت :یک
کارگاه غیرمجاز سوختگیری گاز فشرده در خیابان
محراب شیراز پنجشنبه در اثر انفجار در آتش
سوخت که این حادثه سه مصدوم داشت.
محمد هادی قانع درباره جزئیات انفجار و آتش
سوزی گسترده در این کارگاه ،گفت :ساعت ۱۳و
 ۳۶دقیقه ظهر پنجشنبه یکم مهرماه  ۱۴۰۰یک مورد
آتش سوزی گسترده در خیابان محراب به سامانه
 ۱۲۵سازمان آتش نشانی شیراز اطالع داده شد.
او افزود :با توجه به حساسیت حادثه و مجاورت
این کارگاه با منازل مسکونی ،بیش از  ۳۰آتش
نشان از  6ایستگاه عملیاتی با  10خودروی پشتیبانی
از جمله خودرو حامل کف و خودروهای حامل
تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند .
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز عنوان کرد:
آتش سوزی در یک کارگاه  ۲۰۰متری به وقوع
پیوسته بود که با کاربری انبار ،فروش و شارژ
سیلندرهای ال پی جی فعالیت می کرد و تعداد
زیادی سیلندرهای گاز مایع  ۱۱کیلویی ،پیک نیکی و
 ۵۰کیلویی در آن نگهداری میشد.
قانع ادامه داد :این کارگاه در منطقه مسکونی
و به صورت غیرمجاز فعالیت می کرد که نشت
گاز از یک سیلندر در مجاورت شعله باز منجر به
انفجارهای شدید و پی در پی شده و خساراتی را به
منازل مسکونی وارد کرده بود.
قانع گفت :شعله های آتش تمامی کارگاه را در
بر گرفته و احتمال سرایت به منازل و انفجار بقیه
سیلندرها نیز وجود داشت ،از این رو تیم مهار آتش
با تقسیم شدن به چند گروه ضمن تخلیه ساکنین
از منازل به کنترل و مهار این آتش سرکش اقدام
کردند.
رئیس سازمان آتش نشانی شیراز بیان کرد:
این آتش سوزی هولناک سه شهروند ( سه کارگر
کارگاه) را نیز دچار سوختگی شدید کرد که بالفاصله
به مراکز درمانی منتقل شدند.
قانع افزود :آتشنشانان با خنکسازی محل و
سیلندر های موجود و پاشش آب از شعاع ایمن
موفق شدند آتش را تحت کنترل خودشان در
بیاورند.
وی گفت :در حین این عملیات سنگین و
حساس ،تیم های عملیاتی با انفجار و آتشسوزی
پی در پی  ۱۲مخزن گاز ال پی جی مواجه بودند.

سودوکو
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اخبار

علی لندی ،نوجوان فداکار ایذهای درگذشت

دستگیری دعانویس میلیاردر
در نیاوران

رمال و دعانویسی که با وعده بختگشایی
اقدام به کالهبرداری  ۲۰میلیاردی از دو زن جوان
کرده بود ،دستگیر شد.
به گزارش ایسنا ،چندی پش دو زن جوان با
مراجعه به پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم کردند
که از سوی زنی به نام ساناز مورد کالهبرداری
قرارگرفته اند و این زن که خود را دارای قدرت
ماورایی و توان بخت گشایی معرفی کرده بود ،دو
میلیارد تومان از آنان اخذ کرده است.
دو شاکی که از سال  ۱۳۹۷با این زن آشنا شده
بودند ،به ماموران گفتند که طی حدود دو سال
و نیم هر بار به بهانههای مختلف مبالغی را بر
باز شدن بختشان به این زن دعانویس پرداخت
کردهاند و اخیرا نیز پس از آنکه با او به اختالف
برخورده و نتیجه کارهای او را ندیدهاند ،تصمیم
به شکایت گرفتهاند .با کسب این اطالعات
گروهی از ماموران پلیس آگاهی رسیدگی به
موضوع را در دستور کار خود قرار داده و متوجه
شدند که این زن ،محل زندگی خود را تغییر
داده است .با این وجود تحقیقات ادامه پیدا کرد
وسرانجام ماموران با شناسایی هویت واقعی این
فرد ،او را در مخفیگاه جدیدش در محله نیاوران
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با
تایید این خبر اعالم کرد که برای این زن پروندهای
تشکیل شده و برای ادامه روند رسیدگی به جرم
به دادسرا منتقل شده است .اما با دستور
قضایی تحقیقات برای شناسایی دیگر قربانیان و
مالباختگان احتمالی این زن همچنان ادامه دارد.

حوادث

1909

