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ازمیانخبرها

بیدادتوفان درسیستان

ادامه وزش بادهای  120روزه در سیستان و خیزش گرد و
خاک در منطقه بار دیگر نفس ساکنان را تنگ کرد این در
حالی است که اغلب مسئوالن برای وضعیت موجود فقط
اظهارتاسفکردند .هنوزسختیهایتوفان 21و 22مرداد
ماه در خاطر مردم است که توفان اوایل شهریور ماه آغاز شد.
شدتاینتوفانهمبهحدیبودکهباردیگراداراتسیستان
تعطیلشد.سرعتوزشباددربرخیمواقعبه 122کیلومتر
بر ساعت رسید که در دهه اخیر بی سابقه بود و دستگاه ها
غلظت ذرات ریزگرد در هوای سیستان را 21برابر حد مجاز
نشان داد ،پروازهای فرودگاه زابل لغو شد و به گفته برخی از
ساکنان محلی ،توفان دید افقی را بسیار کاهش داد و امکان
تردد را سلب کرد .مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری
سیستانوبلوچستانبهخبرنگارماگفت:براثرتوفانوگردو
خاکهایچندروزاخیر ۵۹۸نفرازمردمسیستانبهمراکز
درمانی و بیمارستان های منطقه مراجعه کردند که ۱۴۴
نفر بستری و  454نفر به صورت سرپایی درمان و مرخص
شدند«.عبدالرحمن شهنوازی» افــزود :این افراد به دلیل
عوارضتنفسی،چشمیوقلبیناشیازتوفانبهبیمارستان
ها و مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس مراجعه کردند.وی
ادامهداد:روندوزشبادهای 120روزهدرسیستانسببشد
اداراتپنجشهرستاناینمنطقهشاملزابل،زهک،هامون،
هیرمندونیمروزروزگذشتهتعطیلشودوفقطدستگاههای
امــدادی و خدماترسان در حال آمــاده باش برای خدمت
رسانی به مــردم هستند.وی تصریح کــرد :در روز گذشته
سرعت وزش باد در سیستان  95تا  100کیلومتر بر ساعت
گزارششدوغلظتذراتمعلقدرهواهمبهچهارهزارمیکرو
گرم بر متر مکعب و 21برابر حد مجاز رسید .فرمانده پلیس
راه شمال سیستان و بلوچستان به خبرنگار ما گفت :محور
زابل -نهبندان به دلیل وزش توفان شدید از ساعت 8:30
روزگذشتهمسدودشد.

 13مصدومدرانفجارچاه ونشتگازپیکنیک
توکلی-دوحادثه انفجارچاه ونشتگازپیکنیک 13نفر را
راهی بیمارستان کرد .رئیس اورژانــس پیش بیمارستانی
ومدیرحوادثدانشگاهعلومپزشکیکرمانگفت :درحادثه
نخست عصر جمعه یک منزل مسکونی براثرنشت گاز
پیک نیک درشهرزرنددچارآتش سوزی شد که  10تبعه
افغانی مــصــدوم شدند.به گـــزارش خبرنگارما صابری
افزود:بالفاصلهبااعالمگزارشآتشسوزی،عواملامدادی
بادودستگاهآمبوالنسبهمحلحادثهاعزامشدندومصدومان
رابعدازمراقبتهایدرمانیاولیهبهبیمارستانامامعلی(ع)
زرندمنتقل کردند.وی بیان کرد :شش نفرازمصدومان که
دچــارســوخــتــگــی بــا درجـــه کــمــتــری بــودنــد ،بــه صــورت
سرپایی دراورژانــس بیمارستان درمــان شدند و چهار نفر
با سوختگی  10تــا  ۱۵درصــد در بخش اورژانـــس تحت
مراقبتهایدرمانیقرارگرفتند.ویخاطرنشانکرد:دراین
حادثه یک مرد ۳۱ساله ،هفت کودکودو نوجوانمصدوم
شدند.وی یادآورشد :درحادثه دیگری به علت بی احتیاطی
هنگام حفر چاه آب و تزریق گاز مایع به آن درشهربابک ،این
چاهمنفجرشدوسه نفرمصدومشدند.

آتشسوزی در جنگلهای مریوان
جان ۴محیط بان و فعال محیط زیست را گرفت  

عکس ها از میزان

توفان5شهرستانراتعطیلوتعدادیازاهالی
راروانهبیمارستانکرد

سیدخلیل سجادپور -انفجار مهیب گاز شهری در
شهرک شهید رجایی مشهد درحالی فاجعه غمباری را
رقم زد که  10نفر در این سانحه هولناک جان باختند
و پنج تن دیگر نیز مصدوم شدند .به گزارش خراسان،
عقربه های ساعت به  6صبح نرسیده بودند که ناگهان
صــدای انفجاری مهیب ،چندین ساختمان را روی
ساکنان آن فرو ریخت و به تلی از آهن و آجر پاره تبدیل
کــرد .اهالی کوچه یک متری در خیابان پورسینای
شهرک شهید رجایی ،در حالی زیر «آوار مرگ» دفن
شدند که هنوز در «خــواب» شبانگاهی بودند .شدت
انفجار به حدی بود که حــدود  15منزل در اطراف
محل حادثه خسارت دید .اهالی محل که ابتدا تصور
میکردند زلزله مهیبی رخ داده است ،پا برهنه به داخل
کوچه و خیابان گریختند .وقتی خواب از سر اهالی این
کوچه پرید و متوجه شدند که انفجار موجب ریزش چند
ساختمان شده است ،بالفاصله با اورژانس و نیروهای
امدادی تماس گرفتند .با گزارش شدت حادثه ،این
احتمال وجود داشت که تعداد زیادی از شهروندان ،زیر
خروارها خاک مانده باشند .به همین دلیل خودروهای
اورژانس و آتش نشانی یکی پس از دیگری آژیرکشان
وارد خیابان پورسینا شدند اما کوچه یک متری ،آن
قدر باریک بود که نیروها به زحمت برانکارها را می
توانستند به محل حادثه ببرند! هنوز لحظاتی از وقوع
انفجار نگذشته بود که جمعیت زیادی در محل حادثه
تجمع کردند و برخی از آنان تالش می کردند تا تصاویر
و فیلم هایی از این سانحه دلخراش ثبت کنند .این در
حالی بود که آدم های زیادی زنده زنده زیر خروارها خاک
و سیمان و آجر دفن شده بودند و «زمان طالیی» برای
نجات آنان از بین می رفت.
نیروهای آتش نشان نیز که نمی توانستند تجهیزات
امدادی را از کوچه باریک به محل حادثه ببرند ،به ناچار با
وسایل اولیه مانند بیل و کلنگ به امدادرسانی پرداختند.
اجساد قربانیان این سانحه دلخراش که یکی پس از
دیگری از دل آوار بیرون کشیده می شد ،رقت انگیزترین
صحنه هایی را رقم می زد که بر اثر سهل انگاری و بی
احتیاطی رخ داده بود! امدادگران آتش نشانی با مهار
دیــوارهــای اطــراف تــاش می کردند از وقــوع حــوادث
دیگر جلوگیری کنند اما به دلیل شدت حادثه به ناچار از
امدادرسانان هالل احمر نیز یاری جستند .دقایقی بعد
نیروهای هالل احمر با استفاده از «سگ های زنده یاب»
وارد محل شدند و به جست و جوی مصدومان پرداختند.
گزارش خراسان حاکی است :در نهایت پیکرهای زنان و
مردان و کودکان خردسال در حالی از زیر آوار بیرون می

انفجار مهیب گاز شهری در مشهدجان  10نفر را گرفت

آوار مرگ

آمد که زنان و مردانی از
اهالی محل نیز به کمک
نیروهای امــدادی آمده
بودند.
گزارش خراسان حاکی
است :با حضور گسترده
نیروهای انتظامی که
به فرماندهی سرهنگ
آقابیگی (رئیس پلیس
مــشــهــد) هـــدایـــت می
شــدنــد وضــعــیــت محل
حــادثــه آرامـــش خــود را
بازیافت تا نیروهای امدادی بتوانند با سرعت بیشتری
به امدادرسانی بپردازند .شایعات زیادی از زبان مردم
شنیده می شد چــرا که شــدت انفجار به حــدی بــود که
فقط گرد و خاک و آوار می دیدند .برخی احتمال می
دادند در منزل مسکونی مواد محترقه وجود داشته است

ام ــا اظــهــارنــظــر قاضی
حیدری (معاون سیاسی
و امنیتی دادستان مرکز
خـــراســـان رضــــوی) به
این شایعات پایان داد و
مشخص شد که انفجار
گاز شهری عامل اصلی
وقــوع این حادثه تاسف
بار بوده است.
در همین حــال قاضی
ویژه قتل عمد مشهد که
با توجه به اهمیت ماجرا
در محل حادثه حضور یافته بود به خراسان گفت :حادثه
مذکور قبل از ساعت  6صبح رخ داد و همه نیروهای
امدادی تالش ویژه ای داشتند تا خسارت های جانی و
مالی را به حداقل برسانند .قاضی کاظم میرزایی افزود :با
صدور دستورات قضایی ،کارشناسان نظام مهندسی  ،آب

و برق و گاز و  ...نیز در محل حضور یافتند تا این حادثه از
همه جوانب مورد بررسی های دقیق کارشناسی قرار
گیرد .قاضی شعبه  211دادسرای عمومی و انقالب
مشهد خاطرنشان کرد :باریک بودن کوچه محل حادثه،
امدادرسانی را با مشکل مواجه کرد اما با این وجود
نیروهای امدادی از همه ظرفیت ها و امکانات موجود
استفاده کردند .وی اضافه کرد :یکی از منازلی که به
کلی تخریب شد طی دو روز گذشته تخلیه شده بود و
یکی از احتماالتی که قابل بررسی است و باید مورد
توجه قرار گیرد همین موضوع است تا مشخص شود که
نشت گاز شهری به طور دقیق از کدام قسمت یا منزل
مسکونی دیگر رخ داده است.
قاضی ویــژه قتل عمد با تاکید بر این که پرونده این
فاجعه به طــور ویــژه مــورد رسیدگی قــرار می گیرد،
تصریح کرد :فعال دستوراتی برای ایمن سازی محل،
شناسایی هویت قربانیان حادثه و همچنین بررسی
های کارشناسی صادر شده است تا بعد از آن به دیگر
ابعاد ماجرا پرداخته شود و در صورتی که قصور و سهل
انگاری از سوی هرکس یا هر دستگاهی رخ داده باشد
با آن برخورد قاطعی خواهد شد.
بنابر گزارش خراسان ،رئیس اداره حوادث و مدیریت
بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز درباره آخرین
وضعیت مصدومان و جان باختگان این سانحه دلخراش
به خراسان گفت :اگرچه در برخی از خبرگزاری ها
تعداد جان باختگان این حادثه  11تن اعالم شده است
اما طبق بررسی های مرکز فوریت های پزشکی تاکنون
 10نفر در این حادثه جان خود را از دست داده اند .شهرام
طاهرزاده افــزود :شش مرد و چهار زن از قربانیان این
حادثه هستند و پنج مصدوم نیز در مرکز درمانی شهید
کامیاب مشهد بستری شده اند.
وی اضافه کرد :مصدومان ابتدا به نزدیک ترین مراکز
درمانی ،انتقال یافتند که پس از انجام اقدامات اولیه
درمــانــی به مرکز تخصصی منتقل شدند .طــاهــرزاده
خاطرنشان کرد :همزمان با اعــزام هشت آمبوالنس و
یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس در ساعت  17:47صبح
دیروز به محل حادثه 20 ،تن از کارشناسان و نیروهای
امدادی اورژانس نیز عازم محل شدند و تا پایان عملیات
امدادرسانی در محل حضور داشتند تا در صورت بروز
هرگونه حادثه احتمالی دیگر به امداد رسانی بپردازند.
وی سن کشته شدگان را از یک تا  59سال بیان کرد و
گفت :چهار زن و یک مرد نیز بستری هستندکه یکی از
آنان در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار گرفته
است.

شناسایی ضارب مامور پلیس راهور در دشت ارژن
سرهنگ کاوس محمدی معاون اجتماعی فرماندهی
انتظامیاستانفارسدربارهحادث هضربوشتمیکمامور
پلیس راهور استان فارس در محدوده جاده دشتارژن
به شیراز توسط یک شهروند ،گفت :براساس اظهارات
ماموران پلیس ،یکی از افسران با مشاهد ه خــودروی
 206که دچــار ایــراد فنی شــده بــود ،به محل عزیمت
یکند.
م 
محمدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :در همین حین و
در الین مخالف راننده یک دستگاه خودروی لندکروز که
سرعت آن حدود  ۱۳۷کیلومتر بر ساعت بوده ،بهدلیل
سرعت باال کنترل خودرو را از دست می دهد و واژگون
میشود .بعد از آن مامور پلیس به الین مخالف می رود
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و در صحنه حادثه حاضر میشود اما فردی که ظاهرا از
بستگان سرنشینان خودروی لندکروز واژگون شده بوده
است ،از راه می رسد و به تصور اینکه تعقیب و گریز پلیس
عامل واژگونی این خودرو بوده ،با مامور درگیر میشود.
محمدی اف ــزود :ایــن فــرد که شناسایی شــده و ظاهرا
سابقهدار محسوب میشود ،اکنون متواری است و تالش
برای بازداشت او ادامه دارد.
در همین حال سردار " احمد نوریان " سخنگوی ناجا نیز
اعالم کرد  :مجوز قضایی برای دستگیری فردی که با رفتار
هنجارشکنانه خود به پلیس خدمتگزار جسارت کرده
است ،دریافت شده و قطعا برابر قانون با این فرد هتاک
برخورد می شود.

سردار نوریان ،همچنین با انتقاد از اقدام برخی حاضران
در تصویربرداری و انتشار فیلم چنین صحنه هایی گفت :
این اقدام به منظور تخریب اقتدار و چهره اجتماعی پلیس
مذبوحانه و غیر قانونی است و به طور قطع شناسایی و
دستگیری فرد یا افــرادی که در چنین مواقعی به جای
کمک و یــاری رساندن به هموطنان سانحه دیــده و در
معرض خطر ،با رفتاری غیر انسانی و غیر اخالقی به دنبال
تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار فیلم این رویدادها
هستند نیز در دستور کار پلیس فتا قرار خواهد گرفت.
این تصاویر در فضای مجازی و بین کاربران نیز انعکاس
گسترده ای داشــت و کاربری در همین زمینه نوشت:
باید روســای سه قــوه بــرای ایــن فاجعه بیانیه بدهند و

شخص وزیرکشور باید از این پلیس مظلوم دلجویی کند.
نوکیسهای که این چنین جسارتی پیدا کرده رو هم باید
درچهارچوب قانون چنان نقرهداغ کنند که درس عبرتی
باشه برای همه.
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درامتدادتاریکی

پسرم را دستگیر کنید!
همسرم مـــردی بسیار منضبط و سخت گیر بـــود .او
میخواست فرزندانش را طوری تربیت کند که هیچ گاه
به دنبال خالف نروند اما سخت گیری های بیش از اندازه
او موجب شد پسرانم محیط بیرون را به خانه ترجیح دهند
تا این که رفاقت با خالفکاران محل ،آنان را به سوی مواد
افیونی کشاند و کار به جایی رسید که . ...
زن 52ساله ای که برای فرستادن پسرش به مرکز ترک
اعتیاد دست به دامان قانون شده بود ،در حالی که بیان
می کرد دیگر از رفتارهای زشت و سرقت های کوچک
و بزرگ آخرین فرزندم به تنگ آمده ام ،دربــاره ماجرای
اعتیاد فرزندانش به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
سپاد مشهد گفت :حدود 20سال قبل با پول هایی که از
حقوق همسرم پس انداز کرده بودیم و همچنین با استفاده
از تسهیالت بانکی ،منزلی را در حاشیه شهر مشهد خریدیم
تا از اجاره نشینی راحت شویم اما هیچ گاه به این موضوع
فکر نکردیم که احتمال دارد محیط زندگی بر رفتارهای
فرزندان مان تأثیر بگذارد .البته تنها این موضوع نقش
اصلی را در گرایش فرزندان مان به سوی اعتیاد نداشت.
در واقع ،سخت گیری های بیش از حد پدرشان نیز یکی از
علت های اصلی این ماجرا بود .او پسرانم را به سختی تنبیه
میکرد تا به قول خودش خوب تربیت شوند و به هر بهانهای
آن ها را که به سن نوجوانی رسیده بودند در تنگناهای
روحی و مالی قرار می داد تا طعم سختی را بچشند ،اما در
این رفتارها زیاده روی می کرد ،به طوری که فرزندانم از
خانه گریزان بودند و از هر فرصتی برای فرار از محیط خانه
استفاده می کردند ،بدون این که آگاه باشند در بیرون از
منزل دام های خطرناکی برای آن ها پهن شده است.
خــاصــه از 10ســـال قبل فهمیدیم هــر دو فرزندمان
به موادمخدر آلــوده شــده انــد .آنــان دیگر در خانه دوام
نمیآوردند چراکه دوستان ناباب شان همه زمینه ها را
برای به دام انداختن آن ها فراهم می کردند .همزمان با
بازنشستگی همسرم ،دو پسرم نیز هنر و حرفه ای را آموخته
بودند اما به دلیل اعتیادشان نمی توانستند کار کنند ،حتی
کسی حاضر نمی شد آن ها را به عنوان شاگرد بپذیرد .بارها
سعی کردم فرزندانم را از این منجالب بیرون بکشم ولی
همه تالش هایم بی فایده بود .با این وجود بدبختی ها و
گرفتاری های ما زمانی شدت یافت که فرزندانم به مصرف
موادمخدر صنعتی روی آوردند و دیگر آرامش از خانه ما
رفت .آن ها برای تأمین هزینه های اعتیادشان به هر کاری
دست می زنند .پسر کوچکم لوازم منزل را سرقت می کند
و به بهای ناچیزی می فروشد تا هزینه یک وعده مصرف
موادمخدر را بپردازد.
روزگار آشفته ما به همین ترتیب سپری می شد تا این که
حــدود دو ماه قبل پسر بزرگم توسط مأموران کالنتری
سپاد مشهد دستگیر و با دستور قضایی به مرکز ترک اعتیاد
اجباری فرستاده شد .او در مدت کوتاهی اعتیادش را ترک
کرد و بعد از رهایی از مرکز ترک اعتیاد ،سر کار رفت تا
زندگی دوباره ای را شروع کند اما در این میان ،پسر کوچکم
هنوز در منجالب مواد افیونی دست و پا می زند .حاال از
این می ترسم که پسر بزرگم دوبــاره به خاطر معاشرت با
برادرش به مصرف مواد مخدر رو بیاورد .از سوی دیگر نیز
توان پرداخت هزینه های درمان پسرم در مراکز ترک اعتیاد
خصوصی را ندارم و. ...
شایان ذکر است ،به دستور سرگردعباس زمینی (رئیس
کالنتری) درخواست این زن به مقام قضایی ارسال شد تا
دستور معرفی فرزند دیگر وی به مرکز ترک اعتیاد صادر
شود.
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