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تولد اولین کودک
پس از زلزله

شاید تنها خبر خوشحال کننده دیروز تولد نوزادی بود که پس از زلزله چشم به جهان گشود .به گزارش تسنیم با کمک پزشکان نیروی
زمینی ارتش در بیمارستان صحرایی تیپ  ۷۱ابوذر مستقر در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب ،اولین نوزاد مناطق زلزلهزده کرمانشاه به دنیا
آمد بر اساس این گزارش ،خوشبختانه این کودک سالم است.

فضای مجازی
واکنش کاربران فضای مجازی

ابراز همدردی تا کنایه های
سیاسی
زلزله فراگیر غرب کشور در فضای مجازی نیز موجی از
واکنش کاربران را در پی داشت  .واکنش هایی که ترکیبی
از همدردی و گاه کنایه های سیاسی و صنفی بود .نمودار
جست وجــوی زلزله غــرب کشور دقایقی پس از وقوع
زلزله در موتور جست وجوی گوگل برمبنای آمار گوگل
ترند نیز قابل توجه است.بیشترین کلید واژه های جست
وجو شده به کلمات کرمانشاه ،آذربایجان غربی ،ایالم،
لرستان و کردستان اختصاص دارد .بسیاری از کاربران
با هشتک #زلزله_کرمانشاه با آسیب دیدگان این حادثه
ابــراز همدردی کردند .در عین حال یکی از مــواردی که
به شدت از سوی برخی کاربران مورد توجه و انتقاد قرار
گرفت تصاویری از مسکن مهر بود که با وجود تازه ساز بودن
به شدت تخریب شده بود در حالی که ساختمان هایی که
توسط مردم و در نزدیکی این مجتمع ها ساخته شده است
نسبتاسالمهستند.برخیکاربراناینمسئلهرادستاویزی
برای انتقاد از دولت نهم و دهم به عنوان طراح مسکن مهر
قرار دادند و در مقابل نیز کاربرانی به انتقاد از این گونه
نقد ها پرداختند .کاربری زیر عکسی از این ساختمان ها
نوشت « :این ،نمایی از بافت فرسوده نیست ،ساختمان
های #مسکن_مهر است که در #زلزله غرب #ایران  ،فرو
ریختند » .کاربر دیگری نوشت :مدیرکل راه و شهرسازی
استانکرمانشاهگفتهمسکنمهررویگسلبود!خونههای
اونور خیابون که شخصی ساز بود ظاهرا رو گسل نبوده.
فقط مسکن مهر این ور خیابون رو گسل بوده! در عین حال
کاربر دیگری سخنان دبیر کارگروه ملی زلزله را توئیت
کــرده که گفته است  :مسکن مهر کرمانشاه روی گسل
نبود .تخریب واحدهای مسکن مهر به دلیل فقدان ایمنی و
مصالح نامرغوب است.
برخی کاربران نیز به طور مستقیم به متهم کردن دولت
گذشته و فعلی دربــاره ایمنی مسکن مهر پرداخته اند .
کاربری درهمین ارتباط نوشت «:سایت احمدی نژاد میگه
#مسکن_مهر سر پل ذهاب رو دولت روحانی تحویل داده!
بله تحویل داده ،ولی واقعیت اینه که  10ماه قبل از این که
روحانی شروع به کار کنه این پروژه تقریبا تموم شده بود!
خدماتی مثل آب و برق و گاز و ..در این دولت کامل شد که
دولت قبل توجهی به آن ها نکرده بود!»
کاربری هم در پاسخ به این انتقاد ها نوشت«:یک عده
هم نشستن میگن مسکن مهر و بیمارستان که زمان
احمدینژاد ساخته شده ،حاال تخریب شده .آقا زلزله که
زمان احمدی نژاد نیومده مدیریت بحران شما کجاست ؟
غافلگیر شدید فقط همین  .آره بابا همه اش تقصیر مسکن
مهر و احمدی نژاده وگرنه سال # 82زلزله_بم با کمترین
خسارت و کمترین تلفات به خاطر ریاست جمهوری خاتمی
و قبلش رفسنجانی به خیر گذشت»
کاربر دیگری از زاویه صنفی به مسئله نگریسته و نوشته
است «:کاش این قدر که خطای پزشکی تو چشمتونه کمی
هم خطای مهندسی ساختمان تو چشمتون بود می دیدید
چه جوری با جون مردم بازی میکنه تو وقت حادثه» کاربر
دیگری هم نوشت «:تفاوت ساختمان های مسکن مهر
با ساختمان شخصی ساز دقیقا تفاوت توانایی مسئوالن
و مردمه در توانایی اداره امور ».و کاربری در پایان نوشته
است«:غبار#زلزله_کرمانشاهکهخوابیدبایدمطالبهاصلی
محاکمه کسانی باشد که به نام #مسکن_مهر به مردم
خانههای پوشالی و مرگآفرین تحویل دادند» .

شدیدترین زلزله های
 ۱۰۰سال اخیر ایران
تسنیم و سایت فارنت در گزارشی با اشاره به شدیدترین
زلزله های صد سال اخیر ایران نوشتند  :در سال  ۱۲۸۸در
منطقه سیالخور زمین لرزهای به بزرگی  7.4دهم ریشتر
به وقوع پیوست که  ۸۰۰۰کشته و تخریب  64روستا را
به همراه داشت 11 .اردیبهشت  ،1308زلزلهای 7.1
دهم ریشتری مناطق مرزی ایران و ترکمنستان را لرزاند.
این زلزله که در ساعت  8شب بهوقت محلی رویداده بود،
در عمق  25کیلومتری زمین بوده و گفته میشد 3257
کشته برجای گذاشته است.در سال  ۱۳۰۹زمین لرزه با
بزرگی  7.4دهم ریشتر سلماس را لرزاند که باعث کشته
شدن دو هزار و  ۵۱۴نفر و تخریب  ۶۰روستا شد .شهر الر
در سال  ۱۳۳۹با یک زمین لرزه  7.6دهم ریشتری لرزید
که  ۴۰۰نفر در این حادثه کشته شدند و  ۷۵درصد شهر
نیز تخریب شد .زمین لرزه بوئین زهرا نیز با شدت 7.2
دهم ریشتر و  ۱۰۰۰۰کشته در سال  ۱۳۴۱به وقوع
پیوست .در سال  ۱۳۴۷نیز زمین لرزهای به بزرگی 7.4
دهم ریشتر دشت بیاض را لرزاند که منجر به کشته شدن
 ۱۰۵۰۰نفر و تخریب  ۶۱روستا شد .در سال ۱۳۵۱
منطقه قیر با زمین لرزه  6.9دهم ریشتری لرزید و ۴۰۰۰
نفر را به کام مرگ برد .در سال  ۱۳۵۶خورگو با زمین
لرزهای  ۷ریشتری لرزید که در آن  ۱۲۸نفر کشته شدند.
زلزله طبس با شدت ۷/۷ریشتر در سال۱۹۶۰۰،۱۳۵۷
کشته و تخریب  ۱۶روستا را به دنبال داشــت .در سال
 ۱۳۵۸هم قائن با شدت  7.1دهم ریشتر لرزید که در اثر
آن  ۱۳۰نفر جان باختند .در سال  ۱۳۶۰منطقه سیرچ با
شدت  7.4دهم ریشتر به لرزه درآمد و  ۱۳۰۰نفر کشته
شدند و  ۸۵درصد شهر هم تخریب شد .رودبار و منجیل
نیز در سال  ۱۳۶۹با شدت  7.4دهم ریشتر لرزیدند که
 ۳۵۰۰۰نفر کشته به همراه داشت .بیرجند هم در سال
 ۱۳۷۶با شــدت  7.3دهــم ریشتر لرزید و  ۱۵۰۰نفر
کشته بر جای گذاشت .در سال  ۱۳۸۱آوج در اثر زمین
لرزه با خسارات زیاد در شهر و روستاها روبه رو شد .شدت
زلزله آوج  6.6ریشتر بــود .بم در سال  ۱۳۸۲با قدرت
 6.5دهم ریشتر با خاک یکسان شد که  ۴۱۰۰۰نفر
در اثر آن جان باختند .زرند هم در سال  ۱۳۸۳با شدت
 6.4دهم ریشتر لرزید و  ۶۱۲نفر در آن کشته شدند و
 ۱۰روستا تخریب شد .زلزله منطقه کاکی درفروردین
 ۱۳۹۲دربوشهر با شدت  6.1دهــم ریشتر بود که طی
آن  ۳۷نفرکشته ۱۰۵۰نفرزخمی شدند .زلزله سال ۹۲
در سیستان و بلوچستان نیز با  7.8ریشتر با وجود آن که
دومین زمینلرزه شدید تاریخ ایران بود با توجه به عمق 82
کیلومتری آن و همچنین تراکم جمعیتی پایین سراوان،
تنها یک کشته برجای گذاشت .این زلزله در پاکستان 34
کشته داشت.
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زمینلرزهکرمانشاه؛بزرگترین زلزلۀ تاریخ غربکشور
کارشناسان آلمانی :احتمال وقوع پسلرزههای شدید در غرب ایران وجود دارد
رئیس مرکز لرزه نگاری کشوری گفت :زلزله یک شنبه
شب بزرگ ترین زلزله تاریخ غرب کشور است.
علی مرادی در گفت وگو با شبکه خبر افزود :زلزله 7.3
ریشتری در مرز ایران و عراق رخ داد و به برخی شهرهای
کشورمان که به مرکز زلزله نزدیک هستند آسیب هایی
وارد شد.
وی افزود :تاکنون در غرب کشور زلزله ای بیش از 6.5
ریشتر ثبت نشده بود.به گزارش خبرگزاری صداو سیما
آخرین زلزله مهیب غرب کشور حدود  700سال قبل و

به بزرگی  6.5ریشتر بوده است .
مرادی این زمین لرزه را جزو زلزله های کم عمق دانست
و گفت :زلزله اصلی رخ داده و از این پس ،شاهد پس
لرزه هایی خواهیم بود که ممکن است تا ماه ها ادامه
داشته باشد.
مرادی افزود :مردم ساکن در غرب استان کرمانشاه و
نواحی مرزی باید تا سپری شدن پس لرزه ها هوشیاری
بیشتری داشته باشند زیرا ممکن است سازه های آسیب
دیده بر اثر این پس لرزه ها آسیب بیشتری ببینند.

▪کارشناسان آلمانی :احتمال وقوع پسلرز ههای
شدید در غرب ایران وجود دارد

در همین حــال ،دویچه ولــه در گزارشی اعــام کرد:
 :کارشناسان احتمال وقــوع پسلرز ههای شدید و
بهویژه در مناطق پیرامونی استان کرمانشاه را منتفی
نمیدانند .بر اساس این گــزارش ،احتمال وقوع این
پسلرزهها در روزها و حتی هفتههای آینده نیز منتفی
نیست .شدت پس لرزههای احتمالی در حدود ۶ریشتر
پیشبینی میشود .این پسلرز هها میتوانند باعث

ریزش ساختمانهای آسیب دیده و نیمهویران شوند.
پروفسورمارکوبونهوف،رئیسبخشژئومکانیکمرکز
پژوهشهای زمینشناسی آلمان در پوتسدام احتمال
وقوع زمینلرزه های شدید در مناطق پیرامونی استان
کرمانشاه را بسیار قوی میداند .به باور او در منطقه
رشته کوههای زاگرس هر  ۱۰۰یا  ۱۵۰سال یک بار،
زمینلر زهای شدید رخ میدهد .در همین حال براساس
گزارش ها از زمان زلزله تا عصر دیروز  ۱۴۵پس لرزه که
بزرگ ترین آن  4/7ریشتر بوده ثبت شده است.

آخرین اخبار از زلزله مرگبار غرب کشور

احتمال افزایش جان باختگان به  1000نفر

گــروه حــوادث -بــار دیگر فاجعه ای دردنــاک ایــران را
سیاه پوش کرد .فاجعه تلخی که حدود  70هزار تن از
هموطنانمان را بی خانمان کرد .به دنبال زمین لرزه
یک شنبه شب گذشته که در مناطق مرزی غرب کشور و
در استان های ایالم و کرمانشاه رخ داد حدود  450تن
از هموطنان کشته و بیش از  6700نفر (تا زمان تنظیم
گزارش) نیز مجروح شدند .اگرچه این بار نیز مردم برای
کمک به همنوعان خود به سوی مناطق زلزله زده هجوم
آوردند اما باز هم گزارش هایی از ضعف در مدیریت بحران
و کمک رسانی خودنمایی کرد.
گزارش خراسان حاکی است :استحکام نداشتن بناها
یا نوع سازه ها نیز موجب شد تا این زلزله  7.3ریشتری
خسارت های زیادی به استان های کرمانشاه و ایالم وارد
کند .به گفته معاون عملیات سازمان امداد و نجات هالل
احمر کشور ،نوع سازه های مناطق سرپل ذهاب در استان
کرمانشاه «سازه کیکی» است که متاسفانه این نوع سازه،
عملیات آواربرداری را با مشکل مواجه کرده است.
▪ 445کشته 6700 ،مجروح و  70هزار بی خانمان

تعداد قربانیان زلزله در غرب کشور تا عصر دوشنبه ۲۲
آبان به  ۴۴۵نفر رسید و شمار مصدومان به  ۷۷۰۰نفر
افزایش یافت.در همین حال ،مهر به نقل از امدادگران
خبرداد که بعید نیست آمار کشتهها در کرمانشاه به مرز
هــزار نفر برسد .پس از زلــزلــه 7/3ریشتری در سرپل
ذهاب ،عالوه بر بیمارستان شهر ،تعدادی از مدارس نیز
به طور کامل تخریب شدهاند .برخی مدارس ۵۰درصد
و بعضی ۲۰درصد ویران شدهاست .شش دانشآموز نیز
جزو قربانیان زلزله هستند .براساس گزارش ها هنوز
به اندازه کافی ،پتو و سرپناه برای آسیبدیدگان فراهم
نیست .بیشترین کمبودها در شهرستانهای زلزلهزده،
آب  ،غذا و چادر اعالم شدهاست .همچنین قطعی برق نیز
از مشکالت جدی در این مناطق است .بیش از  145پس
لرزه که شدید ترین آن ها  4.7دهم ریشتر قدرت داشته
عمال کار امداد رسانی و جست وجو را هم با سختی روبه
رو کرده است و مردمی که خانه هایشان چندان تخریب
نشده ،نیز در هوای سرد در بیرون به سر می برند.
خبرنگار ایسنا در شرح مشاهدات مستقیم خودش از
وضعیت شهر ،حال مردم را در سه واژه "غم ،بهت و نگرانی"
خالصه کرده است« :مردم این شهر نگران و وحشتزده
و به شدت نیازمند اقالم اولیه به خصوص آب هستند.
در چمن مجموعه ورزشی احرا دائما بالگردهای ارتش ،
هالل احمر و اورژانس فرود میآیند و زمانی که برخی از

نیز گفت که توزیع مواد خوراکی ،آب و چادر باید با کمک
معتمدان محلی و مردم انجام بگیرد تا آرامش و دلگرمی
آسیبدیدگان افزایش یابد.
▪جلسه ویژه روحانی با وزیران و دستگاه های امدادی
درباره امدادرسانی به زلزلهزدگان

به گزارش خبرآنالین ،عصر روز گذشته جلسه ویژه رئیس
جمهور با وزیران مسئول و دستگاه های امدادی درباره
امدادرسانی به زلزله زدگان کرمانشاه برگزار شد.
در همین حال معاون اول رئیس جمهور گفت ،حجت
االسالم والمسلمین «حسن روحانی» رئیس جمهور به
منظور بررسی روند امدادرسانی و کمک به زلزله زدگان،
امروز سه شنبه به کرمانشاه میرود .در همین حال عصر
روز گذشته هیئت دولت با صدور اطالعیه ای امروز سه
شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعالم کرد.
▪ ۷کشته و  ۳۲۱زخمی در زمینلرزه عراق

مردم متوجه میشوند در این بالگردها اقالمی به خصوص
آب وجود دارد سریعا به سمت آن میروند ...با وجود
تالشها ،مردم حجم و سرعت خدمات ارائه شده را ناکافی
میدانند و نگران سرنوشت خود و خانوادهشان هستند
در شرایطی که در آستانه فصل سرما سقف باالی سرشان
ویران شده و همه زندگیشان زیر صدها تن خاک دفن
شده است ».خبرگزاری ایسنا از قول یکی از شهروندان
سرپل ذهاب به نام باباخانی نیز مینویسد :ساعتها از
زلزله گذشته ،اما هنوز آب معدنی و چادر به اندازه کافی
میان زلزلهزدگان شهرستان توزیع نشده است ».او گفته
که بالگرد هالل احمر تنها حدود  ۱۰۰تا  ۲۰۰بسته آب
معدنی به شهر رسانده و کمبود آب به شدت احساس
میشود .یکی دیگر از اهالی سرپل ذهاب نیز گفته که
مردم از زمان وقوع زلزله با لباس خانه در شهر سرگردانند
و قطع بودن آب  ،برق  ،گاز و کمبود غذا وتشنگی آزارشان
میدهد.فرماندار قصر شیرین نیز در گفت وگو با شبکه
خبر به شدت از کمبود چادر و شرایط اسکان و همچنین
کم کاری هالل احمر در این زمینه انتقاد کرد .
میزان ویرانی در ثالث باباجانی ،در همسایگی سرپل
ذهاب نیز باالست .فرماندار ثالث باباجانی نیز میگوید
مردم این شهرستان بهشدت نیازمند پتو ،چــادر ،آب و
نان هستند .علیاکبر اکبری به خبرگزاری تسنیم گفته
که ۷۰درصــد خانههای ازگله و تازهآباد به صورت صد

در صدی تخریب شدهاند« :با وجود این که آب و برق این
شهرستان وصل شده ،بهدلیل ترس و اضطراب و تخریب
باال مــردم حاضر به بازگشت به منازل نیستند و با این
شرایط نیاز به چادر و آب شدت مییابد».
فرمانده نیروی انتظامی ،وزیر بهداشت ،فرمانده کل
ارتــش ،فرمانده سپاه پاسداران ،وزیر کشور و بسیاری
مقامات لشکری و کشوری در مناطق زلزلهزده حاضر
شدهاند .فرمانده ناجا اولویت اول را تامین نظم و امنیت
خوانده و فرمانده سپاه از بسیج نیروهای سپاه برای
کمک بــه مــردم خبر داده اســت .عبدالرضا رحمانی
فضلی ،وزیـــر کــشــور از نیروهای
ستاد بحران خواسته که کمبودها
و نیازهای زلزلهزدگان به سرعت
تامین شــود .محمدعلی جعفری،
فرمانده کل سپاه پاسداران نیز که به
منطقه سفر کرده است گفت که امر
کمکرسانی به شهرها و روستاها
بین ارتش و سپاه تقسیم شده است:
«به سرپل ذهاب توسط ارتش بهدلیل
حضور یگا نهایش کمک میشود
و روســتــاهــای اطـــراف کــه زیــاد هم
هستند توسط سپاه امدادرسانی و
آواربــرداری میشوند ».وزیر کشور

زمینلرزه هفت و سه دهم ریشتری که یک شنبه شب
شمال شرق عراق و مناطق مرزی ایران و ترکیه را لرزاند،
در عراق هفت کشته و  321زخمی بر جا گذاشت.
همچنین بر اثر این زمین لرزه مناره مسجد ابو حفصه
بزرگ ترین مسجد تاریخی شهر خانقین در عراق در اثر
زلزله فرو ریخت.گزارش ها یی نیز از آسیب دیدن سد
دربندیخان مخابره شده است .در همین حال خبرنگار
بی بی سی دربــاره تفاوت میزان خسارت های مالی و
جانی در عراق و ایران گفت  :در عراق عمدتا ساختمان ها
با بتن ساخته می شود برخالف ایران که در ساختمان ها
عمدتا اجر و آهن به کار می رود و شاید این مسئله یکی از
دالیل تفاوت میزان خسارت ها باشد   .

انتقادتندنماینده سرپلذهابازضعفمدیریتمسئوالندرکمکرسانی
فالحت پیشه  :اگر بیمارستان اسالم آباد غرب ویران نمی شد ،آمار تلفات بسیار کمتر بود

فائقه انــوار -نماینده مردم سرپل
ذهــاب در مجلس با انتقاد از کم
کاری و ضعف مدیریت مسئوالن در
کمک رسانی به مــردم زلزله زده،
دربــاره وضعیت منطقه زلزلهدیده
ســـر پـــل ذهـــــاب ،گــفــت :مــیــزان
خسارات وارده بسیار سنگین است؛
زیرساختها به طور کامل از بین
رفته ،آب و برق قطع شده و هنوز آوار
روی مــردم وجــود دارد  ،متاسفانه
مسئوالن به وعــده های خود عمل
نکرده اند.
فــرهــاد تــجــری کــه عصر دیـــروز با
خراسان گفت و گو می کرد ،افزود:
متاسفانه تا این لحظه که من با شما
گفت وگو می کنم کمکی به مردم
نشده اســت ،هالل احمر در جلسه روز گذشته متعهد
شدکه  8هزار چادر تا قبل غروب آفتاب در اختیار مردم
حادثه دیــده قــرار بدهد اما هنوز خبری از این چادرها
نیست .همچنین هالل احمر تعهد داده بود غذای مردم را
تامین کند اما این اقدام هم انجام نشده است.مردم حادثه
دیده درخیابان ها،بولوارها  ،پارک ها و بیابان های اطراف
مناطق زلزله زده سرگردان هستند و با آتش سرمای پاییز
را برای خود تحمل پذیر می کنند .
وی با بیان این که مسئوالن درمقام جلسه وتصمیم گیری

لرزه های شدید موجب شده است که مردم در مکان های
باز بمانند از این رو تامین اقالمی چون چادر ،زیرانداز،
وسایل گرمایشی غذاهای کنسروی ،دارو و  ...بسیار
ضروری است.
نماینده مردم سر پل ذهاب دربــاره این که چه شهرها و
مناطقی درگیر این حادثه هستند گفت 5 :شهر دراین
حادثه دچار خسارت شده است ،اما سرپل ذهاب بیشترین
خسارت و آسیب را دیده است.مرکز زلزله در نزدیکی
روستای ازگله بود .وی با اشاره به این که قاطبه روستاهای
منطقه سرپل ذهاب خسارت دیده اند گفت :در برخی
روستاها دو واحــد تخریب شــده و بعضی روستاها هم
صددرصد تخریب شده اند.
این نماینده مجلس تاکید کرد :به طور قطع در روزهای
آینده نیاز مردم به خدمات نهاد ها و سازمان ها افزایش
خواهد یافت که امیدوارم به آن توجه شود.
خیلی خوب و مصمم هستند افــزود :اما در مقام اجرا
برخالف وعده های داده شده بسیارضعیف و کند عمل می
کنند درحالی که مهم ترین لحظات کمک رسانی لحظات
اولیه حادثه است  .به نظر می رسد مسئوالن در مدیریت
بحران های منطقه ای و این حجم حادثه توانمند نیستند.
وی درباره آمار جان باختگان نیز گفت :آمار اعالم شده تا
حدودی قطعی است وامیدوارم که به تعداد آن ها اضافه
نشود .نماینده سرپل ذهــاب با بیان این که این زلزله
خسارت های سنگین به جای گذاشته است ،افزود :پس

▪ فالحتپیشه  :اگر بیمارستان اسالمآباد غرب ویران
نمیشد ،آمار تلفات بسیار کمتر بود

در همین حــال حشمت ا ...فالحت پیشه نماینده
اسالمآباد غرب در گفت و گو باایلنا گفت :متاسفانه در
اثر خیانتهایی که صورت گرفت از اولین جاهایی که
در زلزله ویــران شد بیمارستان بود و با توجه به این که
بیمارستان اسالم آباد غرب به تازگی افتتاح شده و هنوز
تجهیزات آن کامل نشده بود این بیمارستان کامال از سکنه

خالی و ویران شده است.
وی ادامــه داد :بزرگ ترین خیانت این است که بودجه
زیادی برای ساخت بیمارستان استفاده شده ،اما اولین
جایی که ویران شد بیمارستان و مسکن مهربود .چند
ساختمان مسکن مهر در اسالم آباد دچار فروپاشی شده
است و مردمی که با فقر و بدبختی زندگی خود را تشکیل
دادند عالوه بر از دست دادن خانه ،وسایل زندگیشان هم
از بین رفت.اگر بیمارستان اسالم آباد غرب در زلزله ویران
نشده بود ،حتما آمار تلفات بسیار کمتر بود.
این نماینده مجلس گفت :این اقدامات با هزینه دولتی
صــورت گرفته ،اما نظارت درســت انجام نشده و برای
پیشگیری از خیانتهای آینده باید این مسائل پیگیری
شود.
فالحتپیشه اظهار کرد :بسیاری از زلزلهزدگان در داخل
بیمارستان فوت کردند،این در حالی است که بیمارستان
قدیمی پذیرای چند صد نفر مصدوم بود و بیمارستان
 ۳۰ساله پس از زلزله سر پا مانده است ،اما بیمارستانی
که چند ماه پیش افتتاح شد ویــران شده و این خیانتی
است که حتما مدعی العموم باید پیگیری کند و غرامت
جانی و مالی از مسببان آن گرفته شود .وی همچنین
افزود :مناطق زلزلهزده نیازمند گروه خونی  Oمنفی و
امکاناتبیمارستانیاست.دمایهوابهزیرصفرمیرسدو
بسیاری از مردم خارج از خانههایشان به سر میبرند و باید
توجه بیشتری صورت گیرد و چادرهای هالل احمر پاسخ
گو نیست نیازمند کارهای اساسیتر هستیم.

...

درامتدادتاریکی

شیطان فریبم داد!

من قصد آدم کشی نداشتم و نمی خواستم دستم به خون
کسی آلــوده شــود .از سوی دیگر هم در شرایطی قرار
گرفته بودم که مدام شیطان مرا وسوسه می کرد تا از شر
مردی رها شوم که ممکن بود در آینده برایم دردسر شود
چرا که همسر سابق او در عقد موقت من بود و ...
مرد  45ساله ای که به اتهام قتل عمد در یک پرونده
جنایی دستگیر شــده اســت پس از آن که به ســواالت
تخصصی سرهنگ سلطانیان (رئیس دایره قتل پلیس
آگاهی خراسان رضوی) درباره چگونگی وقوع جنایت
پاسخ داد در حالی که مدام تکرار می کرد شیطان فریبم
داد! به تشریح ماجرای زندگی اش پرداخت و گفت :در
یکی از شهرهای مرزی شمال خراسان رضوی به دنیا
آمدم و تا کالس پنجم ابتدایی در منطقه مرزی تحصیل
کــردم بعد از آن بود که به همراه خانواده ام به مشهد
مهاجرت کــردم و من دوبــاره به تحصیل ادامــه دادم تا
مقطع راهنمایی را به پایان رساندم ولی بعد از آن دیگر
به دبیرستان نرفتم و درگیر امور ساخت و ساز شدم.
در یکی از همین روزها بود که مرد نیکوکاری مقابلم قرار
گرفت و توجه مرا به خودش جلب کرد به طوری که از آن
مرد نیکو سیرت خیلی چیزها یاد گرفتم ،آن قدر شیفته
او شده بودم که تصمیم گرفتم با یکی از بستگان نزدیک
وی ازدواج کنم.
آن مرد هم که به من اعتماد زیادی داشت واسطه این
ازدواج شد و بدین ترتیب من  16سال قبل با «نفیسه»
ازدواج کردم و صاحب  4فرزند قد و نیم قد شدم طی
چند سال گذشته وارد امور خیریه ای شده بودم و سعی
می کردم با کمک گرفتن از خیران محلی به افراد کم
بضاعت کمک کنم و برای فرزندان آن ها کیف و لباس
تهیه می کردم تا این که سال گذشته یکی از زنان محله
مرا با خانمی آشنا کرد که مشکالت زیادی داشت .
آن زن مدعی بود از همسرش طالق گرفته و به همراه
فرزندان خردسالش به تنهایی زندگی می کند .اگرچه
همسرم بسیار زیباتر از آن زن بود ولی نمی دانم شرایط
چگونه پیش رفت که من به آن زن عالقه مند شدم و در پی
حل مشکالتش برآمدم و بخشی از هزینه های زندگی او
را می پرداختم و نیازمندی های فرزندانش را تامین می
کردم تا این که آن زن را به عقد موقت خودم درآوردم اما
ازدواجمان را به طور رسمی و قانونی ثبت نکردم.
چند مــاه از ایــن ارتــبــاط مــی گــذشــت و «سکینه» از
سختیهایی که پس از ازدواج با همسرش کشیده بود
با من سخن می گفت و از این که هیچ وقت فرزندانش
مهر پدری را تجربه نکرده اند .با شنیدن این حرف ها
ناراحت می شدم و دلم بیشتر به حال سکینه و فرزندانش
می سوخت در همین روزها بود که فهمیدم سکینه باردار
شده است به همین خاطر تالش می کردم تا بیشتر از
گذشته به او و فرزندانش کمک کنم.
تصویر همسر سابق سکینه را در آلبوم عکس هایش
دیده بودم و فکر می کردم که پس از طالق همسرش به
مکان دور دستی رفته است اما در یکی از روزهای آغازین
تابستان ناگهان با یکدیگر در مشهد روبه رو شدیم.
ابتدا چیزی درباره ازدواج با همسر سابقش به او نگفتم
اما وقتی دیدم دوباره قصد دارد به زندگی اولش بازگردد
و بــه همین خــاط سکینه را اذیــت مــی کند مــاجــرای
ازدواجم را به او گفتم و از او خواستم مدتی تحمل کند تا
من سکینه را طالق بدهم ولی او قبول نکرد و همچنان
شــاخ و شانه می کشید در ایــن وضعیت بــود که فریب
شیطان را خوردم و تصمیم به قتل او گرفتم حاال هم به
شدت پشیمانم چرا که با وجود داشتن همسری خوب و
مهربان ،در پی یک عالقه واهی دست به کاری زدم که
آینده ام را به تباهی کشاند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی
خراسان رضوی

جنایت موتورسواران نقابدار
در مشهد
سجادپور -سرنشینان نقابدار یک دستگاه موتورسیکلت،
شب گذشته در بولوار توس مشهد دست به جنایت زدند
و مــرد  53ساله افغانی را به قتل رساندند .به گــزارش
اختصاصی خراسان اوایل شب گذشته در حالی که قاضی
ویژه قتل عمد در حال انجام تحقیقات میدانی درباره وقوع
یکجنایتدربولوارشهیدنوابصفویمشهدبود،ماجرای
قتل هولناک دیگری به وی گزارش شد .در پی اعالم این
خبر ،بالفاصله قاضی کاظم میرزایی عازم بولوار توس در
محله کال زرکش شد و به تحقیق در این باره پرداخت.
بررسی های مقدماتی مقام قضایی نشان می داد :راکب
و سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت ،به مرد  53ساله ای
حمله کرده و او را با وارد آوردن ضربات شی آهنین و برنده به
قتل رسانده اند .ادامه بررسی ها حاکی از آن بود که مقتول
تبعه کشور افغانستان است .بنابراین گزارش ،تحقیقات
بیشتر با توجه به سرنخ هــای موجود بــرای شناسایی و
دستگیری عامالن این جنایت با صدور دستورات ویژه ای
از سوی قاضی میرزایی همچنان ادامه دارد.

قتل پیرمرد در اتاقک سرایداری
سجادپور -پیرمرد  70ساله ای در اتاقک سرایداری
به دست فرد یا افراد ناشناسی به قتل رسید .به گزارش
اختصاصی خراسان ،ماجرای این جنایت عصر روز
گذشته در حالی لو رفت که ماموران کالنتری شهید
نواب صفوی در تماس با قاضی ویژه قتل عمد ،وی را
در جریان مرگ مشکوک پیرمردی در اتاق سرایداری
گذاشتند .دقایقی بعد با حضور قاضی کاظم میرزایی
در محل وقــوع حــادثــه در خیابان نــواب صفوی 9
تحقیقات در این باره آغاز شد .بررسی های مقدماتی
نشان داد :لوازم اتاق به هم ریخته و دستمالی نیز دور

گردن پیرمرد  70ساله گره خورده است .این گزارش
حاکی است :جسد پیرمرد مذکور در حالی با دستور
قاضی شعبه  211دادسرای عمومی و انقالب مشهد
به پزشکی قانونی منتقل شد که احتمال می رود عامل
یا عامالن جنایت ،او را خفه کرده باشند.
در عین حال ،تحقیقات میدانی مقام قضایی بیانگر آن
بود که عالوه بر انگیزه سرقت در ارتکاب این جنایت،
سرنخهایینیزوجودداردکهانگیزههایدیگریبرای
وقوع این جنایت مطرح می کند .بررسی ها در تاریک
خانه این پرونده جنایی آغاز شده است.
CMYK

