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ازمیان خبرها
شهادت مامور انتظامی خراسان جنوبی
در درگیری با اشرار
علیرضارضایی -روز گذشته در درگــیــری مــامــوران
انتظامی خوسف خراسان جنوبی با اشرار مسلح استوار
دوم «ایمان یوسفی» به درجه رفیع شهادت نایل شد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی دربــاره این درگیری
گفت :صبح روز گذشته با دریافت اطالعاتی مبنی بر
حضور اشرار مسلح در منطقه کویری شط رهوار خراسان
جنوبی تیم های عملیاتی مبارزه با شرارت و نا امنی برای
بررسی موضوع به منطقه اعزام شدند .
سردار«شجاع» افــزود  :مأموران پاسگاه عملیاتی خور
شهرستان خوسف با مشاهده اشــرار در منطقه کویری
شط رهوار در همان منطقه با آن ها درگیر شدند که در این
درگیری استوار دوم «ایمان یوسفی» از کارکنان فرماندهی
انتظامی شهرستان خوسف به درجه رفیع شهادت نایل آمد
و یکی از سربازان وظیفه نیز مجروح شد.
گفتنی است در این درگیری شهید «یوسفی» از ناحیه سر
هدف اصابت گلوله قرار گرفته است.

دستگیری قاتل فراری درکمتر از  48ساعت
در جیرفت

حادثه معدن دامغان یک مصدوم داشت

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت:
بر اثر سقوط یک قطعه سنگ در معدن کالریز دامغان یک
کارگر آسیب دیده است.
اسماعیل غنیان در گفت و گو با ایرنا زمان وقوع این حادثه
را ساعت  11دیروز (چهارشنبه) اعالم کرد و افزود  :در این
حادثه فقط یک کارگر استخراج به نام ابراهیم روشنایی
 ۳۷ساله از ناحیه پا و کمر دچار شکستگی شد.
وی با رد شایعه جان باختن یک نفر در این حادثه ،تاکید
کرد :با رفع مشکل فنی و با حضور مسئوالن ایمنی ،فعالیت
استخراج اکنون در این معدن به حالت عادی بازگشته و
شرایط ایمنی کامل در این معدن برقرار است.
غنیان بیان کرد :حال عمومی کارگر آسیب دیده که به
بیمارستان دامغان منتقل شد اکنون خوب است و فقط
دچار شکستگی اعضا شده است.

كشف21فقره سرقت قطعات خودرو با
دستگیری  5سارق
تــوکــلــی -فــرمــانــده انــتــظــامــی شــهــرســتــان کــرمــان از
دستگیری  پنج سارق و کشف  21فقره سرقت قطعات
و محتویات داخــل خــودرو در ایــن شهرستان خبر داد.
به گــزارش خبرنگارما سرهنگ"  روانبخش"  گفت:با
گزارش  چند فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو
در شهر كرمان ،دستگیری عوامل این سرقت ها و كشف
اموال مسروقه در دستور كار ماموران قرار گرفت.
وی افزود:در همین زمینه  ماموران با انجام   کار اطالعاتی
و بــا همكاری مــال باختگان  پنج  سارق را شناسایی
و  متهمان  را طی چند عملیات جداگانه دستگیر کردند.
وی بیان کرد:با دستگیری این سارقان  21فقره سرقت
شامل قطعات و محتویات داخل خودرو به همراه برخی
اموال مسروقه كشف شد.

دستگیری سارق مسلح طالفروشی زابل
در قاینات
علیرضا رضایی  -فرمانده انتظامی خراسان جنوبی
از دستگیری یکی از اعضای اصلی باند سارقان مسلح
طالفروشی زابل در قاینات خبر داد .
به گفته سردار«مجید شجاع» با وصــول نیابت قضایی
از دادســرای عمومی و انقالب زابــل مبنی بر فــرار یکی
از اعضای ایــن باند به قاینات ،مــأمــوران پلیس آگاهی
شهرستان ســارق را شناسایی و در عملیاتی دستگیر
کردند.
وی به اعتراف به سرقت مسلحانه اعضای این باند مسلح
از یک طالفروشی در زابل و فروش مقداری از طالهای
سرقتی به یکی از طالفروشان قاینات به ارزش 210
میلیون و  770هزار ریال اشاره کرد که متعاقب آن مالخر
نیز دستگیر و مقداری از طالهای سرقتی از مخفیگاه متهم
کشف شد.وی با بیان این که در ادامه عملیات سه متهم
دیگر که با این فرد در ارتباط بودند دستگیر شدند افزود:
ارزش طالی کشف شده از متهم بیش از  650میلیون ریال
برآورد شده است .
وی یادآور شد :همزمان با این عملیات  ،روز گذشته در چند
نقطه دیگر از کشور عملیات دستگیری اعضای این باند
انجام و همه آن ها دستگیر شدند و باند مذکور که سابقه
شرارت چند ساله داشت متالشی شد .

یارانه!

دادستان سنندج :پارگی شیلنگ ترمز دلیل اولیه تصادف اعالم شده است

ساعت  30دقیقه بامداد دیروز یک تانکر حامل مازوت با
یک اتوبوس مسافربری در سنندج برخورد کرد که انفجار
و آتش سوزی حاصل از این تصادف  11کشته و  9زخمی
به جا گذاشت  .در این تصادف عالوه بر تانکر سوخت و
اتوبوس ،یک دستگاه پراید و یک دستگاه وانت نیز دچار
حریق شدند و کامال سوختند.در عین حال آمارهای جان
باختگان متفاوت بوده و تا 15کشته نیز اعالم شده است.
شاهدان عینی نیز روایت هایی را از جزئیات این حادثه تلخ
بیانکردند.
سردارحمیدیرئیسپلیسراهکشوردرگفتوگوباباشگاه
خبرنگاران جوان ،درباره تصادف بامداد چهارشنبه یک
دستگاه اتوبوس با یک تانکر حامل سوخت در شهر سنندج
اظهار کرد :در ساعت  00:30بامداد دیروز(چهارشنبه)
یکدستگاهاتوبوسمسافربریدرحالمسافرگیریبودکه
ناگهانیکدستگاهتانکرحاملموادسوختیوخطرناکاز
پشتسربا آنبرخوردمیکندودرنتیجهاینتصادفمنجر
بهآتشگرفتناتوبوسمیشود.
▪ترددشبانهاینوسایلنقلیهممنوعاست

▪اسامیجانباختگاناعالمشد

در همین حال   سخنگوی اورژانس کشور اظهار کرد :در
حادثه برخورد تانکر سوخت با اتوبوس در سنندج  ۱۱تن
جانباختندو ۹نفرمصدومشدند.دراینتصادفکهمنجر
به آتش گرفتن اتوبوس شد ۱۱ ،نفر از هموطنان جان
باختندکهنامآنها-۱:پارسااصالنی-۲،پرویززمانی-۳،
پیمان زمانی -۴،مسعود نصیری -۵،مینا صداقت-۶،
سارا آئینه -۷،پارسا آئینه -۸،فواد سیفی -۹،کامران
مقبل-۱۰،فرشادمرادی-۱۱،عبدالحسینطاهرویسی
(رانندهنفتکش)بودهاست.
عبدا...احمدیدرگفتوگوباخبرنگارایسنااظهارکرد:به
دلیلشدتسوختگی،اجسادقابلشناسایینیستوباید
آزمایش  DNAانجام شود .از اجساد نمونه برداری و برای
انجام آزمایش به تهران ارسال شده که نتایج آن در حداقل
زمان ممکن مشخص و پس از شناسایی جان باختگان،
اسامیآنهااعالمخواهدشد.

اجساد با گونی دست به کار شدند .سانحه آن قدر سریع
اتفاق افتاد که  11نفر را درجا زنده زنده سوزاند و حدود
هشت نفر را راهــی بیمارستان کــرد .انتقال خــون هم
اعالم کرد ذخیره خون به قدر کافی برای امدادرسانی به
مصدومانداریم ونگرانیدراینبارهوجودندارد.
بهگزارشفارس،یکیازرانندگاناتوبوسصدمهدیده نیز
گفت :در زمان وقوع تصادف اتوبوس ۱۷سرنشین داشت
که تنها دو نفر نجات پیدا کردند و  ۱۵نفر جان باختند.
چیاکو کریمی یکی از دو راننده اتوبوس که از این حادثه
جان سالم به در برده است ،در گفت و گو با خبرنگار فارس
درسنندجاظهارکرد:اتوبوسبرایسوارکردنمسافرپشت
یک دستگاه وانت توقف کرد که ناگهان با برخورد تانکر با
اتوبوس صدای انفجار بلند شد و تانکر و اتوبوس به صورت
همزمان دچار حریق شدند .وی تصریح کرد :من جلوی
در ایستاده بودم و به محض انفجار از اتوبوس بیرون پریدم.

وضعیتواقعاوحشتناکیبودوچیزدیگریبهخاطرندارم.
وی با بیان این که در کل  ۱۴مسافر ۲ ،راننده و یک شاگرد
راننده سرنشین اتوبوس بودیم ،اظهار کرد :تنها دو نفر از
این  ۱۷سرنشین جان سالم به در بردند و بقیه متاسفانه
جان باختند .کاک محمد که به طور اتفاقی در محل حادثه
در حال دست فروشی بوده و جان سالم به در برده است
میگوید:بیشترتانکرهاییکهدرجادههایایناستانتردد
میکنندمتعلقبهکشورچینهستندوهمهآنهاازلحاظ
سیستم ترمز مشکل دارند .او حتی از ماشین سنگینی یاد
میکندکهچندسالپیشبهخاطراشکالدرسیستمترمز
دراینمسیرحادثهآفرینشدهاست.
اوعالوهبراظهارنظردربارهعلتاینحادثه،معتقداستکه
چون برخی از مردم استان فقیرند و نمیتوانند زیاد برای
سفر به استان های دیگر مثل تهران هزینه کنند ،خارج از
پایانه در انتظار خودروهای کرایهای ارزان قیمت توقف

▪پارگی شیلنگ ترمز تانکر حمل سوخت ،علت اولیه
حادثهتصادف

در همین حال دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
کردستان از تشکیل پرونده قضایی برای این حادثه خبر
داد .جوهری تصریح کرد :تانکر حمل سوخت مربوط به
ایران بوده و این که گفته میشود تانکر و راننده آن از کشور
عراق بوده اند ،صحت ندارد .وی افزود :بر اساس گزارش
هایاولیهپارگیشیلنگترمزتانکرحملسوختعلتوقوع
حادثه بوده است که باید منتظر گزارش نهایی مراجع ذی
صالحباشیم.جوهریخاطرنشانکرد:دراینحادثهراننده
وکمکرانندهاتوبوسزندهماندهاند،امارانندهتانکروتعداد
زیادیازمسافراناتوبوسجانباختهاند.دادستانعمومی
و انقالب مرکز استان کردستان تصریح کرد :تانکر حمل
سوخت مربوط به ایران بوده و این که گفته میشود تانکر و
رانندهآنازکشورعراقبودهاند،صحتندارد.
در همین حال علوی نماینده مــردم سنندج در مجلس
درباره چگونگی بروز حادث ه اظهار کرد :هنگامی که تانکر
در حال حرکت بوده ،ترمز بریده و با اتوبوسی که همزمان
از فرعی وارد کمربندی شده ،برخورد کرده است به همین
دلیلتانکرحاملموادنفتیسریعآتشگرفتهومنفجرشده
است .وی با اشاره به این که ممنوعیت تردد کامیون های
حامل سوخت عراقی اعمال شده اما این محدودیت برای
تانکرهای حامل سوخت داخلی وجود نــدارد ،خواستار
اتخاذ تمهیدات و تدابیر الزم برای جلوگیری از این نوع
حوادثشد.
ویباتأکیدبرلزومبهکارگیریتمهیداتوتدابیرالزمبرای
جلوگیری از تکرار این نوع حوادث ،یادآور شد :با افزایش
گشتهای شبانه و بررسی علل این حوادث ،می توان از
تکرارحوادثمشابهجلوگیریکرد.
▪روایتچندشاهدعینی

در این میان چند شاهد عینی روایت خود را از صحنه این
تصادففجیعبیانکردند.
به گزارش ایسنا ،صاحب سوپرمارکتی که دقیقا در کنار
پایانه مغازه دارد ،شب سه شنبه در حال تماشای فوتبال
نیمهنهاییجامجهانیبودهکهناگهانبادیدنانفجاروشعله
کشیدنآتشجلویچشمانششوکهمیشودوهمزمانهم
عده بسیاری به سوی مغازه اش هجوم میآورند و از شدت
گرماوتشنگیبطریهایآبمعدنیرارویسرشانخالی
میکنند.
خانوادهای دیگر که از قضا پشت تانکر سوخت در حال
حرکت بودهاند ،در یک لحظه متوجه انفجار میشوند .پدر
اینخانوادههنوزهمازدیدنجسدسوختهوبههمچسبیده
زنهاوبچههاحالشخراباست.آنچهمعلوماستمردم
حاضردرصحنههمدستوپایشانراگمکردندچراکههیچ
کاری از عهده شان ساخته نبود و شعله های آتش آن قدر
زیادبودکهمهارشبرایآنانسختبودوتنهامیتوانستند
شاهد زنده زنده سوختن مسافران اتوبوس باشند .آتش
هم که خاموش شد ،ردپای قیر تا خود تعاونی سیر گیتی،
شرکتتعاونیصاحباتوبوسدرداخلپایانهدیدهمیشد
و هر چه خبرنگار اعزامی ایسنا تالش کرد از اعضای این
شرکت جزئیات بیشتر و دقیق تری دربــاره این حادثه به
دستبیاورد،بهعلتآشفتگیحالاعضایآنموفقنشد.
سپس  15دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس
آمبوالنس راهــی محل حــادثــه شدند و آتــش نشانان و
امدادگران برای انتقال مصدومان و جمع کردن بقایای

گزارش های رسمی از
 ۱۱کشته و  ۹زخمی و
گزارشهای غیررسمی
از 15جان باخته حکایت
میکند

▪حاشیه سازی عده ای در صحنه تصادف

به گزارش باشگاه خبرنگاران پس از آن که یک دستگاه
اتوبوس مربوط به تعاونی سیرگیتی با ۱۱مسافر به مقصد
تهران از پایانه سنندج خارج میشود ،حدود ساعت ۲۰
دقیقه بامداد و پس از سوارکردن سه مسافر دیگر در بولوار
دکتر حسینی ،یک تانکر سوخت با آن برخورد میکند که
همزمان با انفجار تانکر ،اتوبوس نیز دچار حریق میشود
و در این میان عــدهای با هویت معلوم تالش داشتند با
سوءاستفادهازاحساسمردمحاشیهسازیکنند.
در حالی که همه درگیر خاموش کــردن آتــش و کمک
به سرنشینان گرفتار در آتــش اتوبوس بودند ،عــدهای
تالش کردند برخی از خواستههای اجتماعی مردم را به
حاشیه ببرند که توسط خود مردم جمع شد.در همین اثنا
و حدود ساعت  ۱و  ۳۰دقیقه بامداد عدهای میخواستند
اعتراض خود به تردد تانکرهای حامل سوخت در بولوار
دکتر حسینی را اعالم کنند که عــدهای دیگر از این فضا
سوءاستفاده کردند و با ســردادن شعارهایی به نیروی
انتظامیحملهورشدند.
تعدادی جــوان نیز متأثر از فضای ایجاد شده  ،با پرتاب
مقداری سنگ به مأموران نیروی انتظامی حمله کردند و
مأموران هم با خویشتنداری و بدون هیچ عکسالعملی
از صحنه تصادف دور شدند.تعدادی از همین افــراد با
پرتاب سنگ به دو خودروی سمند نیروی انتظامی که در
حوالیصحنهتصادفپارکشدهبود،حملهکردندوپساز
واژگونی،یکیازدوخودرورانیزبهآتشکشیدند.درهمین
حال،عدهاینیزتالشمیکردندجلویایناتفاقرابگیرند
وباقرارگرفتنجلویدوربینصداوسیمایمرکزکردستان
و خبرنگاران دیگر رسانهها ،خواستههای خود از مسئوالن
مبنیبرجلوگیریازترددتانکرهایحاملسوختدربولوار
دکترحسینیرااعالمکردند.
▪دستورروحانیوجهانگیریبهاستاندارکردستان

فراخبر

ماجرای تانکر های مرگ در جاده های کردستان چیست؟
سال هاست واژگونی تانکرهای نفتکش که نفت و
مشتقاتنفتی عراق راازطریقجادههایباریکوناامن
کردستان به ویژه مریوان و سنندج به ایران می آورند یا
محصوالت نفتی فراوری شده مانند بنزین و گازوئیل
را بهآنکشورمنتقلمیکنندهمچونکابوسیمردمو
محیطزیست منطقهکردستانراتهدیدمیکند.
بهگزارشخبرنگارمهر،بعدازرسمیشدنمرزباشماق
مریوانودرقالبتفاهمنامههایبیندوکشورجمهوری
اسالمی ایران و عراق در سال  ، 85استان کردستان به
محلی برای عبور و مرور تانکرهای عراقی تبدیل شده و
اینموضوعمهمنهتنهاافزایشچندبرابریبارترافیکی
راه های استان را در پی داشته بلکه واژگونی آن ها و
ریختن مواد نفتی به کابوسی برای محیط زیست در
کردستانتبدیلشدهاست.
ایران در زمینه واردات نفت از کرکوک عراق « سوآپ
نفتی» انجام می دهد .در سوآپ نفتی ایــران و عراق
روزانه  30تا  60هزار بشکه نفت خام از طریق مرز به
پاالیشگاههای کرمانشاه ،شازند ،تهران و تبریز انتقال
داده می شود و ایران معادل آن را در بنادر صادراتی
جنوب تحویل مشتریان عراق میدهد.حتی گفته می
شود بسیاری از این کامیون ها با بار گازوئیل و بنزین
دوباره همین مسیر را برمی گردند .آمار تردد روزانه از
 60تا 400کامیوندرمحورمریوان–سنندجکهیکیاز
باریکترینوحادثهخیزترینجادههایمنطقهنیزاست،
نگرانی های بسیاری را برای مردم منطقه ایجاد کرده
است.عالوهبرآنواژگونشدناینتانکرهابعضافجایع
محیط زیستی زیاد و حتی آلوده شدن منابع آب شرب
منطقهازجملهدرماجرایسدوحدتشهرسنندجرادر

میکنند و همین توقف خودروها در این مسیر باریک عامل
حادثهمیشود.
مسئول بــازرســی و نــظــارت امـــور مــســافــربــری استان
کردستان در همین زمینه گفت :اگر ما قوانین و مقررات را
رعایتکنیمهیچگاهشاهدحوادثیهمچونحادثهتصادف
اتوبوس با تانکر حامل سوخت نخواهیم بود.اسماعیل
تمهیدی ،در گفت و گو با ایسنا با اشاره به این که رانندگان
اتوبوس نباید در خارج از پایانه به سوار کردن مسافر اقدام
کنند ،اظهار کرد :توقف اتوبوس در خارج از پایانه و سوار
کردن مسافر کار خطرناکی است که بارها در این زمینه به
رانندگان اتوبوس و مسئوالن تعاونی ها تذکر داده شده
است.

پی داشته است  .محور سنندج -مریوان به طول 135
کیلومتر بیش از 750نقطه حادثه خیز دارد .کـــوروش
زارعـــی سرپرســـت محیط زیســـت کردســـتان پیشتر
اعالم کرده بود « :از سال  87تا اردیبهشت 186 ،97
تانکر حامل ســـوخت در محورهای مواصالتی استان
واژگــون شـــده کـــه  24مـــورد از آن هـــا فقـــط طی
امسالبودهاســـت.داستانعبورومرورتانکرهایعراقی
امروز در شرایطی همچنان ادامه دارد که از همان ابتدا
ایناقدامبامخالفتمردموهمچنینشماریازمدیران
ومسئوالنمواجهشد وحتیپلیسراهاستانکردستان
نیز بارها مخالفت خــود را با ایــن وضعیت به صورت
رسانهایاعالمکردهاست.
مرداد سال  95نیز جمعی از مردم مریوان و خانواده
تعدادی از جان باختگان حادثه اخیر جاده مریوان-
سنندجازفرمانداراینشهرستانخواستاررفعمشکالت
ترددتانکرهاینفتکشعراقیازاینمسیرشدند.درآن
زمان فرماندار مریوان با حضور در جمع مردم معترض
با اشاره به وقوع حادثه جاده نگل که براثر واژگونی یک
تانکرسوختهفتخودرودرآتشسوختنداعالمکرده
بود  :تصمیم نهایی برای جاده مریوان  -سنندج گرفته
شدهواینپروژهدردوسالآیندهبهاتمامخواهدرسید.
فالحیخبردادهبود:درجلسهوزارتراهوترابری130،
میلیارد تومان بودجه به پروژه جاده مریوان  -سنندج
اختصاص یافته که  50میلیارد آن توسط دفتر مقام
معظمرهبریو 80میلیاردتومانهمتوسطدولتتامین
خواهد شد.اکنون بیش از یک سال از وعده فرماندار
گذشته است و تانکر های مرگ همچنان در این مسیر
قربانیمیگیرند.

در همین حال ،رئیسجمهور و معاون اول وی در پیامی
با ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای جانباختگان
حادثه تلخ و تأسفبار در پایانه مسافربری سنندج از
مسئوالن استانی به ویژه استاندار به عنوان نماینده دولت
خواستند تا علت وقوع این حادثه را دقیق بررسی کنند و
تالش و اهتمام ویژهای برای رسیدگی به خانوادههای
داغدیده و تسکین آالم آنــان داشته باشند .در همین
حال استانداری کردستان سه روز عزای عمومی در این
استان اعالم کرد.

...

درامتدادتاریکی

عکس از تسنیم

توکلی -قاتل فراری  در كمتر از  48ساعت در جیرفت
دستگیرشد.
سرپرست فرماندهی انتظامی جیرفت در تشریح این
خبرگفت :شانزدهم تیرماه امسال وقوع یک فقره قتل در
شهرستان رودبارجنوب به پلیس  این شهرستان  گزارش
شد  .به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ"رضا محمدرضایی"
افزود :از آن جا كه گزارش های  اولیه حاكی از كشته شدن
یك نفر در یك نزاع و فرار قاتل به شهرستان های همجوار
بود ،ماموران پلیس جیرفت با توجه به احتمال مخفی شدن
این فرد در  جیرفت  تحقیقات خود را آغاز كردند  .وی
اظهارکرد :سرانجام  ماموران پلیس آگاهی با انجام كار
اطالعاتی  ،این قاتل فراری را   در یکی از نقاط روستایی
حاشیه شهر جیرفت شناسایی و دستگیر کردند .وی
خاطرنشان کرد  :متهم  در تحقیقات به عمل آمده علت این
عمل مجرمانه را اختالفات قبلی با مقتول و درگیر شدن با
وی پس از یك مشاجره لفظی ذكر كرد.

روایتشاهدانعینیازحادثه«تانکرمرگ»

رئیس پلیس راه کشور با بیان این که اتفاقاتی در این حادثه
رخ داده است که قابل بررسی است ،افــزود :یکی از این
موارد این است که منطقهای که تصادف در آن رخ داده جزو
مناطقحادثهخیزدرشهرسنندجاستوهمکارانمابارها
بهمسئوالنمنطقهتذکراتالزمرادادهاند.
سردار حمیدی درباره صدور مجوز برای تردد خودروهای
حامل مواد سوختی و خطرناک ،تصریح کرد :طبق قانون
تردد شبانه این وسایل نقلیه ممنوع است و صدور مجوز
برای این تانکر حامل سوخت جای سوال دارد.وی افزود:
نیاز است مسئوالن از مبدأ جلوی تردد شبانه خودروهای
حاملسوخترابگیرند.
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از یک سال گذشته که همسرم من و فرزندان بیمارم را رها
کرد،مجبورشدمباپولیارانهزندگیکنمامابهخاطراینکه
سه فرزندم به بیماری صرع مقاوم به درمان مبتال شدهاند و
این بیماری تحت پوشش بهزیستی قرار نمی گیرد همه این
پولصرفهزینههایدارومیشوددرحالیکهمدتسهماه
استاجارهخانهامرانپرداختهامو...
زن 50سالهبابیاناینکهدربرابرخواستههایفرزندانمجز
گریهکاریازدستمبرنمیآید،بهکارشناسومشاوراجتماعی
کالنتری سپاد مشهد گفت :آن زمان در منطقه کویرنشین
سرخسزندگیمیکردیمکهباجاسمازدواجکردم.منهم
مانند دیگر دختران آن جا به مدرسه نرفتم و در همان دوران
کودکیپابهخانهبختگذاشتمبهخاطراینکهاولینفرزندم
را در سن زیر  15سال به دنیا آوردم برای گرفتن شناسنامه
دچار مشکل شدیم و مادرم به نام خودش شناسنامه فرزندم
راگرفتتااینکهبهدلیلکمبودآبوخشکسالی،دامداری
وکشاورزیمنطقهازبینرفت.دراینمیانشوهرمکهبیکار
شده بود به اعتیاد روی آورد و دیگر سرکار نمی رفت تا جایی
که مجبور شدم خودم با کارگری شکم فرزندانم را سیر کنم.
سهپسروهفتدخترداشتموتامینمخارجآنانبرایمسخت
بود .به طوری که دخترانم را در همان سن پایین شوهر می
دادم چون خودم در فقر به سر می بردم یکی از دخترانم را به
عقد پیرمرد  90ساله پولداری درآوردم تا شاید خوشبخت
شود اما او نه تنها رنگ خوشبختی را ندید بلکه با سه فرزند
آوارهمشهدشد.
چرا که همسرش تمام اموال خود را به نام همسر اولش کرده
بود و همه وعده هایش دروغ از آب درآمد .این گونه بود که
دخترم نیز دچار افسردگی شد و به مصرف مواد مخدر روی
آورد .بدبختیهایبیشترمناز 10سالقبلهنگامیشروع
شد که برای نجات همسرم از دام اعتیاد همه تالشم را به کار
گرفتموباپولکارگریاورادرمرکزترکاعتیادبستریکردم.
اماوقتیاعتیادشراکنارگذاشت،بارنگکردنموهایشبه
دنبال خوش گذرانی رفت و من و فرزندانم را رها کرد .حاال
نیز شنیده ام که در زاهدان ازدواج کرده و هیچ نفقه ای به
من نمی پردازد به طوری که من برای تامین داروهای گران
قیمت سه پسر مبتال به صرع خود دچار مشکل شده ام .از
سویدیگریکیازپسرانمازحدودششماهقبلبهجرممواد
مخدر دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شد .او از زندان
تماس می گیرد تا برایش پول بفرستم اما من سه ماه است
که اجاره خانه را نداده ام و نمی توانم مواد غذایی اولیه برای
دو پسر دیگرم تهیه کنم چند روز قبل پسر  10ساله ام گریه
میکرد که چرا از خانه همسایه بوی غذای خوب می آید و ما
نمی توانیم گوشت بخوریم! در همین شرایط به چند مرکز
خیریهسرزدماماچوناسمهمسرمدرشناسنامهامثبتشده
است،هیچکمکیبهمننکردند.ازسویدیگرنیزازهمسرم
بهخاطرترکنفقهشکایتکردهامامایکسالاستکههیچ
نفقهایبهمننپرداختهو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

شدید
یک کشته و  ۲۸زخمی در توفان
ِ
آمریکا

مقامات آمریکا اعالم کردند :توفانی که شبانه یک شهر
نفتی در داکوتای شمالی را در نوردیده باعث جان باختن
یک نوزاد و زخمی شدن  ۲۸نفر دیگر و همچنین تخریب
وسایل نقلیه و د ههــا ساختمان شــده اســت .به گــزارش
ایسنا ،کارشناسان هواشناسی سرعت این توفان را بین
 ۱۷۹تا  ۲۱۸کیلومتر بر ساعت اعالم کردهاند .همچنین
یک نوزاد پسر تازه متولد شده در اثر جراحات ناشی از این
توفان جان خود را از دست داده است .از بعد از ظهر روز سه
شنبه گذشته به ساکنان منطقه اجازه بازگشت به منطقه و
جمعآوری اموال شان داده شده است .عملیات پاک سازی
نیز از صبح دیروز آغاز شده است .حدود  ۱۵۰نفر در منطقه
مسکونی شهر واتفورد سکونت دارند و صلیب سرخ اکنون
یک پناهگاه موقت برای اسکان این افراد ایجاد کرده است.
به گــزارش آسوشیتدپرس ،مقامات همچنین از وقوع
توفانی دیگر با سرعت بیش از  ۱۹۰کیلومتر بر ساعت در
شمال شرقی مونتانا خبر دادند که باعث نابودی دست
کم  ۹هواپیمای کوچک در فرودگاه پلنتی وود ،سقوط
درختان ،ویرانی بسیاری از ساختمانها و خرابی خطوط
برق شده است .تا کنون هیچ تلفاتی ناشی از این توفان
گزارش نشده است.
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