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ماجرای تصادف یک دخرت جوان اب خودروی مادر به قصه هایی تلخ گره خورد

سوگواری بر مزاردرماندر اورژانس!

عکس :خراسان

سیدخلیل سجادپور -دختر جوان مقابل
اورژانـــس بیمارستان شهید هاشمی نژاد
مشهد از خودرو پیاده شد .ناله هایش ضربان
قلب مادر را به ارتعاش درآورده بود.پدر او نیز
همانند اسپندی روی آتش با چهره ای نگران
وارد بخش اورژانس شد .دختر جوان در حالی
لنگ لنگان و به آرامــی قدم برمی داشت که
مادر شانه هایش را تکیه گاه دخترش کرده
بــود و اشــک بر پهنای صورتش می ریخت.
می گفت« :با خودرو از روی پای دخترم عبور
کردم!» این تنها جمله ای بود که بر زبان مادر
جاری شد و پدر نیز به توصیه یکی از متصدیان
بخش اورژانس برای تشکیل پرونده به قسمت
پذیرش اورژانــس رفت اما چند نفر دیگر در
نوبت تشکیل پرونده بودند .پــدر ناله های
دختر را می شنید و هر بار با نگرانی به پشت
سرش نگاهی می انداخت که حال و روز دختر
مصدومش را نظاره گر باشد .باالخره حدود
ساعت  13:15بود که اجــازه ورود به اتاق
معاینات پزشکی داده شد ولی هیچ کس در
اتاق نبود .منشی دکتر می گفت :پزشک برای
معاینه مراجعان به اورژانس رفته است! مادر
که به خاطر وقوع این حادثه تلخ عذاب وجدان
عجیبی داشت ،از همسرش خواست تا کاری
بکند ولی از دست هیچ کس کــاری ساخته
نبود! باید منتظر پزشک می ماندند چرا که
متصدی مربوط اعتقاد داشت باید مصدوم را
با خودروی اورژانس به بیمارستان می آوردید!
مادر آن دختر جوان که گویی نمی توانست
خــود را ببخشد ،فقط با شنیدن ناله های
دردآور دخترش ،عــذاب می کشید که چرا
هنگام پارک دقت نکرده و چرخ عقب خودرو
از روی پنجه پای چپ دخترش عبور کرده
است! ولی دردناک تر از این حادثه تلخ آن بود
که احتمال می داد انگشتان پای دخترش زیر
چرخ خودرو خرد شده باشد ولی هیچ کس در
بخش اورژانس بیمارستان شهید هاشمی نژاد

مشهد کمکی به او نمی کرد .باالخره پزشک از قصد داشت بر مزار «درمان» سوگواری کند! در بخش اورژان ــس و از روی سیستم رایانه
راه رسید اما چند نفر دیگر جلوتر از او در صف در میان همه این هیاهوهای بیمارستانی ،ای تصاویر و عکس های بیماران را دیده اند
معاینه بودند .باز هم چشمان مادر اشکبار در نهایت نوبت به دختر جوان رسید و مقابل و اکنون فقط معاینه می کنند .نوبت دختر
شد و پدر همچنان به این سو و آن سو می رفت دستگاه رادیولوژی قرار گرفت ولی زمانی جوان که رسید الحمدهلل شکستگی نداشت و
تا شاید چاره ای بیابد .حدود  15دقیقه بعد که عکسی از پای دختر گرفته شد متصدی تنها «آتل بندی» توصیه دکتر بود که اگر رنگ
پزشک عمومی بخش با معاینه پای دختر ،مذکور گفت :به دکتر بگویید ،زباله ای به پایم پا عوض شد یا «ورم» کرد دوباره باید به پزشک
عکس برداری (رادیولوژی) را تجویز کرد ولی چسبیده بود که هنگام درمان شائبه ای ایجاد مراجعه کنند!
گزارش خراسان حاکی است :در این شرایط
متصدی رادیولوژی مدعی بود که االن نوبت نشود و آن را شکستگی تصور نکنند!
بــــــود کـــــه زوج
تــعــویــض شیفت
میان سال نفس
اســــــت و ب ــای ــد
راحتی کشیدند
همچنان منتظر
و پدر برای تسویه
بمانید.
حساب به طرف
بـــــیـــــمـــــاران و
صــنــدوق بخش
مـــــصـــــدومـــــان
اورژانــــــس رفــت
روی تخت های
ولـــــــی مــشــکــل
بــیــمــارســتــانــی و
دیــــگــــری او را
صــنــدلــی هــای
دگــرگــون کــرد؛
اتـــاق انــتــظــار به
چــــون مــصــدوم
صف شده بودند
را ب ــا خــــودروی
و مادر تالش می
شــــخــــصــــی ب ــه
کــرد بــا بوسیدن
بیمارستان آورده
پـــای دخــتــرش،
ایــد ،هزینه های
بــــرای لحظاتی
آن آزاد محاسبه
او را آرام کند.او
م ــی شــــود! مــرد
مــدام اشک های
تصویر روز گذشته از اتاق انتظار رادیولوژی در اورژانس بیمارستان شهید هاشمی نژاد
م ــی ــان ســــال به
دخترش را پاک
می کرد و با التماس از او می خواست مادر را م ــادر بالفاصله بــه ات ــاق معاینات پزشکی آرامی گفت :ولی من بازنشسته هستم و بیمه
ببخشد! ولی هنوز خبری از رادیولوژیست بازگشت ولــی بــاز هم آقــای دکتر به بخش تامین اجتماعی دارم ،در پذیرش هم فرم بیمه
نبود.باالخره با صــدای نوبت کیست؟ برق اورژانــس رفته بود! این انتظارهای کشنده ،را تکمیل کردم!
عجیبی در چشمان مادر درخشید ولی ابتدا زوج میان ســال را تا مــرز «عصبانیت» برده متصدی بدون آن که نگاهی به مرد موی سپید
نوبت کسانی بود که روی تخت بیمارستانی بود ولی مرد موسپید که کارگر بازنشسته بیندازد ،ادامه داد :یا باید بعد از وقوع حادثه با
بود فقط زیر لب دعا می کرد و مادر همچنان اورژانس تماس می گرفتید یا زمانی که وارد
قرار داشتند.
نگرانی های مرد موسپید نیز به اوج رسیده زیــر چ ــادر مشکی خــود اشــک مــی ریخت .بخش شدید می گفتید تصادف نبوده و بر اثر
بود و با دیدن چهره دخترش ،فقط قدم می دوبــاره قصه تکراری «صف» حکایت دیگری یک حادثه پای دخترتان آسیب دیده است!
زد تا اشک هایش پنهان بماند ،باالخره او داشت و باز هم زمانی که آقای دکتر به اتاق بعد از گفت وگوهایی میان پــدر مصدوم و
یک مرد بود و نمی توانست به دلیل تاخیر در معاینات بازگشت باید «بیماران در صف» را متصدی مالی بیمارستان ،بــاالخــره قــرار
امدادرسانی اورژانسی اشک بریزد! شاید هم می پذیرفت .متصدی می گفت :آقای دکتر شد کپی کــارت ملی ضمیمه پرونده شود تا

 ۳استاندرگیریافنتکودکگمشدهدرکالپوش
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان سمنان
با بیان این که سه استان درگیر یافتن کودک
گم شده در کالپوش شدند ،افزود :جست وجوها
برای یافتن زهرا عرب اسدی هفت ساله اهل
روستای کالته اسد میامی ادامــه دارد.مظفر
محمدخانی در گفت وگو با مهر ،با بیان این
که زهرا عرب اسدی هفت ساله اهل روستای
کالته اسد میامی روز جمعه به همراه خانواده
خود در جنگلهای دشت شاد کالپوش حضور
داشته است ،ادامه داد :این کودک لحظاتی از

خانواده خود جدا و مفقود میشود و تا کنون
تال شها برای یافتن او بی نتیجه بوده است.
وی با بیان این که سه استان سمنان ،گلستان
و خراسان شمالی درگیر پیدا کردن این کودک
شدند ،افزود ۳۵ :تیم و  ۱۵۰نفر از استانهای
مذکور در این عملیات حضور دارند و کار جست
و جو برای پیدا کردن این دختر بچه با قدرت
ادامــه دارد.مــدیــر عامل جمعیت هالل احمر
سمنان با بیان این که تعداد نیروهای استان
سمنان شامل  ۱۹تیم به تعداد  ۸۶نفر با هشت

خودروی امدادی است ،ادامه داد :عالوه بر این
ظرفیت ۲۰۰نفر از نیروهای محلی نیز به کمک
آمده اند و میکوشند خبر خوش به خانواده این
کودک بدهند.محمدخانی گفت :از مردم به
ویژه اهالی استا نهای مازندران ،گلستان،
سمنان و خراسان رضوی و شمالی درخواست
میشود در صورت داشتن کوچکترین اطالع
یا سرنخی از این کودک در اسرع وقت با شماره
تلفن ( ۳۳۴۴۳۶۶۳استانداری سمنان) یا
پلیس  ۱۱۰در میان بگذارند.

کالهربداریابفروشاجناسدستدومبهجایکاالینودرفضایمجازی
توکلی /دختر و پسر جوانی که با ترفند فروش کاال در فضای مجازی با
قیمت کمتر از بازار اقدام به کالهبرداری کرده بودند ،دستگیر شدند.
به گــزارش خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر در این
باره گفت :به دنبال طرح شکایت تعدادی از شهروندان در زمینه
کالهبرداریازآنانازطريقفروشکاالباقیمتکمترازبازاردرفضای
مجازیوتحویلکاالیدستدومومعیوببهآنان،مراتبدردستورکار
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت .سرهنگمنصور رمضان نژاد افزود:
در این زمینه با تحقيقات تخصصی پلیس فتا مشخص شد یک دختر و

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

پسر جوان عامل این کالهبرداری ها هستند و با وعده فروش برخی
کاالها با قیمت کمتر از بازار در فضای مجازی اقدام به کالهبرداری
 ۳۰۰میلیون ریالی از شهروندان کرده اند .وی ادامه داد :ماموران با
تحقیقات بعدی هویت این دو متهم را شناسایی کردند و آنان را دست
بند قانون زدنــد.وی خاطرنشان کرد :متهمان پس از انتقال به مقر
پلیس به همکاری با یکدیگر برای فریب شهروندان با وعده فروش کاال
با قیمت کمتر از بازار در فضای مجازی و تحویل کاالی دست دوم و
معیوب به بیش از ۱۰شهروند اعتراف کردند.
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از خدمات بیمه درمانی بهره ببرد اما حاال
پذیرش بخش اورژانــس مدعی بود که بیمه
دختر شما در سیستم اعتباری نــدارد! مرد
میان سال که از تعجب چشمانش گرد شده
بود ،با صدای خسته اش گفت :چگونه می
شود ؟ من که بازنشسته هستم! اما متصدی
می گفت :چــاره ای نیست باید هزینه های
بیمارستان را آزاد پــرداخــت کنید! و بیمه
تکمیلی هم هزینه ای را نمی پردازد!!
پدر مصدوم ادامه داد :قبل از کرونا دفترچه
های درمانی دختران جوان را هر شش ماه
برای تایید دوباره می بردیم اما بعد از شیوع
کرونا قرار شد که سازمان ها به طور منظم این
موارد را به ادارات اعالم کنند!
ولی حرف های کارگر بازنشسته خریداری
نداشت و متصدیان بیمارستان تاکید می
کردند که باید هزینه ها آزاد پرداخت شود.
مــرد سپیدموی گفت :اگــر فــردا به سازمان
تامین اجتماعی مراجعه کنم و مشکل برطرف
شود آیا هزینه های اضافی را برمی گردانید؟
پاسخ «نه» تنها موضوعی بود که مرد را به سوی
منشی پزشک عمومی کشاند! او گفت :لطفا
هزینه های «آتــل» را کم کنید ،نیازی به آتل
بندی پای دخترم نیست!
عقربه های ساعت حدود  16را نشانه رفته
بودند که منشی دکتر از کارگر بازنشسته با
اثر انگشت و امضا تعهد کتبی گرفت که اگر
حادثه ای برای پای مصدوم رخ دهد« ،پدر»
مقصر است که نتوانست پول «آتل» دخترش
را تهیه کند و بیمارستان هیچ مسئولیتی در
این باره ندارد! پدرهم با آه سردی که کشید
شانه های خمیده اش را تکیه گاه دخترش
کرد و او را لنگ لنگان از بخش اورژانس بیرون
برد .آن جا بود که به یاد توصیه رهبری افتادم
که فرمود  « :ما می خواهیم اگر کسی در یک
خانواده بیمار شد ،بیش از رنج بیماری ،رنج
دیگری نداشته باشد!»

رابیندگاندخرت ۱۳سالهقامئهشری
دستگیرشدند
فرمانده انتظامی مازندران از ربودن دختر۱۳
ساله در شهرستان قائمشهر خبر داد و گفت :
با واکنش سریع ماموران انتظامی آدم ربایان
در کمتر از سه ساعت شناسایی و دستگیر
شد هاند.به گزارش ایرنا از نیروی انتظامی
مازندران  ،سردار مرتضی میرزایی افزود :در
پی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی
 ۱۱۰مبنی بر وقوع آدم ربایی در شهرستان
قائمشهر با توجه به حساسیت موضوع ،مراتب
در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان
و پلیس های تخصصی استان قرار گرفت و با
انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات اولیه
مشخص شد که آدم ربایان دو نفر هستند و با
یک خودروی سواری پراید دختر  ۱۳ساله ای
را از در منزلش ربوده و طی تماس تلفنی با
پــدرش درخــواســت  ۲هــزار سکه طال کرده

اند.وی ادامه داد :کارآگاهان و کارشناسان
پلیس آگاهی با انجام تحقیقات از خانواده
دختر ربوده شده و با استفاده از شگردهای
خاص پلیسی ،رد خودروی گروگان گیران را
در محور قائمشهر  -ساری شناسایی کردند و
با اجرای طرح کنترل محورهای مواصالتی،
خــودروی آدم ربایان در عملیاتی ضربتی و
غافلگیرانه متوقف شد و متهمان در کمتر از
سه ساعت دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به این که
دراینعملیاتپلیسی،دختر ۱۳سالهصحیح
و سالم از دست آدم ربایان رها شد و به آغوش
خانواده بازگشت  ،افزود :متهم اصلی پرونده
در تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس ،لب
به اعتراف گشود و به بزه انتسابی با انگیزه
مالی اقرار کرد.

در امتداد تاریکی

پیرمرد خوش گذران!
همسرم از مدت ها قبل به دنبال عیاشی و خوش
گذرانیرفتواکنونکهمعتادشدهاستواموالی
برای فروختن ندارد مرا کتک می زند تا خانه ام را
بفروشمو...
به گــزارش خراسان ،زن  71ساله که به اتهام
ایــراد ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشی
از همسرش شکایت کــرده اســت با بیان این
مطالب به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
قاسم آباد مشهد گفت 45 :سال قبل «قاسم» به
خواستگاری ام آمد و با هم ازدواج کردیم .او آن
زمان شغل ثابتی نداشت و بیشتر روزها را بیکار
بود ولی آرام آرام وارد بازار شد و به فروشندگی
انواع کاالها پرداخت .باالخره اوضاع اقتصادی
ما روبه راه شد و صاحب شش فرزند شدیم ،با آن
که همسرم به صورت تفننی مواد مخدر مصرف
می کرد اما من موضوع را جدی نگرفتم تا این
که فهمیدم سه تن از پسرانم در کنار پدرشان
معتاد شــده انــد .آن زمــان ایــن موضوع موجب
بروز اختالفات و درگیری در خانواده مان شد
که همسرم به ناچار یکی از پسرانم را از خانه
بیرون انداخت .مدتی بعد آن فرزندم را بیهوش
در خیابان پیدا کردیم و به بیمارستان بردیم
اما او به مدت  10سال در کما ماند و در نهایت
نیز فوت کرد .در همین سال ها شوهرم منزل
شخصی را هم فروخت و به دنبال عیاشی خود
رفت .او در این سال ها همه دارایی هایش را از
دست داد ولی من با ارثیه ای که از پدرم رسیده
بود منزل کوچکی برای خودم خریدم و دو پسر
معتاد دیگرم را نزد خودم بردم .حاال دیگر اوضاع
مالی قاسم کامال به هم ریخته بود و نمی توانست
مخارج زندگی را تامین کند .کار به جایی رسید
که حتی یک بار منزل را ترک کرد و به مکان
نامعلومی رفت ولی بعد از یک ماه دوباره بازگشت
و کارت بانکی واریز یارانه را از من گرفت تا بتواند
هزینه های اعتیادش را تامین کند .اکنون نیز نه
تنها هیچ گونه مسئولیتی را در قبال خانواده اش
احساس نمی کند بلکه بعد از  45سال زندگی
مشترک به تازگی فهمیده ام که با زن دیگری
آشنا شده است و قصد ازدواج با او را دارد به
همین دلیل مدام مرا کتک می زند تا وادارم کند
خانه ام را بفروشم و پولش را در اختیار او بگذارم تا
به خوش گذرانی هایش ادامه بدهد .روز گذشته
نیز با همین بهانه به سمت من حمله ور شد و
طوری کتکم زد که صورتم زخمی شد .حاال هم
به کالنتری آمده ام تا ...
گزارشخراسانحاکیاستبررسیهایقضایی
و کارشناسی این پرونده با دعوت از همسر این زن
 71ساله در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری
قاسمآبادمشهدآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

توفانوریزگردبخشهاییاز
استانکرمانرابهتعطییلکشاند
توکلی /توفان و گردوغبار تعدادی از شهرهای
استان کرمان ازجمله زرند،کرمان،فهرج،ریگان
و بم را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآورد.به
گــزارش خراسان،خیزش گردوخاک در قالب
وزشتوفان بهشهرستانبمرسید.اینتوفانو تند
باد به حدی بود که باعث شکسته شدن درختان
در شهر بم شــد.روز گذشته همچنین به دلیل
آالیندگی هوا ناشی از وزش توفان و ریزگردها
ادارات بم و کرمان با دو ساعت تاخیر کار خود را
شروع کردند.بنابراین گزارش گردوغبار و ریزگرد
شهرهای زرند،کرمان،فهرج،ریگان و بم را به
حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآورد.

