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ازمیانخبرها
دستگیری ۳تنازعواملاصلی
شهادتمامورانتظامی بم
توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان از
دستگیری سه نفر از عوامل اصلی شهادت
مامور انتظامی بم خبرداد .به گزارش خبرنگار
ما سرداربنی اســدی در ایــن بــاره گفت :پس
از شهادت ستوان ســوم امین افشاری پــور از
ماموران یگان تکاوری ۱۱۴شهرستان بم در
بیستم آذرمــاه امسال در محدوده شهرستان
ریگان  ،بالفاصله با تشکیل تیمی از کارآگاهان
پلیس آگاهی استان ،تالش برای شناسایی و
دستگیریعامالندرگیریمسلحانهوشهادت
این مدافعامنیت دردستورکارقرارگرفت.وی
افزود :در نهایت کمتر از دو هفته از این حادثه
 ،ماموران پلیس آگاهی استان کرمان موفق
شدند سه نفر از عامالن اصلی شهادت شهید
افشاری پور را شناسایی کنند که این سه نفر در
عملیات پلیس آگاهی بم دستگیر شدند.مقام
ارشد انتظامی کرمان تصریح کرد :بدون تردید
دستگیری این متهمان که در کوتاه ترین زمان
ممکنصورتگرفتباعثرعبووحشتاشرارو
دیگرمخالننظموامنیتخواهدبودواینعوامل
نیز باید تا ابد شرمنده اشک و آه جانکاه فرزندان
خردسال شهید باشند .آن ها به جرم خویش
اعترافکردندوبهدستگاهعدالتسپردهشدند.

درامتدادتاریکی

 7کشتهدرتصادفدلخراشجادهای

عملیاتنجاتسرنشینانازالبهالیآهنپارههارا
بابرشزدنقطعاتخودروآغازکردندامامتاسفانه
درجریاناینتصادفخونبار،همههفتسرنشین
پژوی روآ به علت شدت حادثه ،در دم جان خود
را از دست داده بودند که در میان آن ها پیکر بی
جان دو کودک نیز به چشم می خورد .عالی ترین

 ۳الستیک هواپیمای مشهد  -تبریز همزمان ترکید

زوجقاچاقچیبا ۵۱کیلوحشیش
درایستگاه پلیس
توکلی  -فرمانده انتظامی بخش گلباف
شهرستان کــرمــان از کشف  ۵۱کیلوگرم
حشیش و دستگیری یک زن و شوهر خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما ستوان یکم سهرابی
اظهارکرد:ماموران پاسگاه این بخش به یک
دستگاهخودرویوانتنیسان مشکوکشوند
وآن را توقیف کردند.وی افزود:ماموران این
میزان مواد را در بازرسی دقیق از خودروی
متهمانکشفکردند.

آشوب زندانیان در بغداد
 6زن را به کشتن داد

محور فریمان -مشهد رنگ خون گرفت

سیدخلیل سجادپور -حادثه خونبار دیگری که
در یکی از محورهای مرگبار خراسان رضوی رخ
داد در حالی جان هفت هموطن را گرفت که دو
تنازقربانیاناینحادثهدلخراشکودکبودند.
به گــزارش خراسان،مدیرعامل سازمان آتش
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در این
بارهگفت:ساعت 14روزگذشته،وقوعیکسانحه
تاسف بار رانندگی در محور فریمان -مشهد به
نیروهای آتش نشانی اعالم شد که بالفاصله گروه
های امداد و نجات و اطفای حریق برای یاری به
حادثه دیدگان عازم جاده شدند .آتشپاد حسن
جعفری افزود :تصادف مذکور در حدفاصل تپه
سالم و سنگ بست بین یک دستگاه پژوی سواری
روآ و یک دستگاه تریلر اسکانیا رخ داده بود .وی
اضافه کرد :به دلیل شدت این حادثه ،خودروی
سواریبهتلیازآهنپارهتبدیلشدهبودونیروهای
امدادی آتش نشانی که از نزدیک ترین ایستگاه
خدمت رسانی ،در محل حضور داشتند بالفاصله

مدیرکلفرودگاههایاستانآذربایجانشرقی
از ترکیدن همزمان سه الستیک هواپیمای
مسیر مشهد  -تبریز پیش از نشستن روی باند

فرودگاه بین المللی شهید مدنی خبرداد.
مصطفی صفایی در گفت و گو با ایرنا با اشاره
به این که ساعت  21:10پنج شنبه ،پرواز
شماره  5616شرکت هواپیمایی آتا با وجود
ترکیدن الستیک ها با ایمنی کامل فرود آمد،
اظهار کرد :هیچ مشکلی برای مسافران ایجاد
نشد و با حضور و تــاش عوامل فرودگاهی
همه مسافران در سالمت کامل از هواپیما
پیاده شدند و به ترمینال داخلی انتقال داده
شدند .وی افزود :به علت این که مشکل فنی
درچرخهاقبلازورودهواپیمابهفرودگاهتبریز
توسط خلبان به فرودگاه اطالع داده شده بود،
تمهیداتالزماتخاذشدهبودوهواپیماباایمنی
کامل در باند بتنی فرودگاه نشست.
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مقام آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد :آتش
نشانان با همکاری نیروهای اورژانس به یاری تنها
مصدوم این حادثه پرداختند و راننده تریلر را که در
پی بروز تصادف جاده ای مجروح شده بود به مرکز
درمانی انتقال دادند .آتشپاد جعفری با اشاره به
عملیات پیشگیری آتش نشانان برای جلوگیری

نسخهبیدارو

از بروز سوانح احتمالی دیگر تصریح کرد :پس از
انجام عملیات امدادرسانی و انتقال پیکر کشته
شدگاناینسانحهتلخبهپزشکیقانونی،نیروهای
پیشگیری عملیات تخصصی خود را آغاز کردند
و به ایمن ســازی محل وقــوع حادثه پرداختند
تا از وقوع آتش ســوزی یا سوانح رانندگی دیگر
جلوگیری شود .گزارش خراسان حاکی است،
در همین حال پلیس راه خراسان رضوی نیز با
اشارهبهاینکهحادثهمذکوردرکیلومتر 20جاده
فریمان-مشهدبینیکدستگاهتریلروپژورخداده
است ،علت وقوع این تصادف مرگبار را انحراف
به چپ اعالم کرد .در این گــزارش به رانندگان
توصیه شده است با توجه به بارش برف و باران در
بیشتر محورهای مواصالتی خراسان رضوی و
لغزندگی سطح جاده ها ،رانندگان ضمن پرهیز
از مسافرتهای غیرضروری با سرعت مطمئنه در
جادههاحرکتکنندوقوانینراهنماییورانندگی
راجدیبگیرند.

پیکر بی جان راننده اورژانس پیدا شد
رئیس سازمان اورژانــس کشور از پیدا شدن
جسد تکنسین اورژانـــس که در سیل و آب
گرفتگی روز پنج شنبه گذشته مفقود شده
بود خبر داد.
دکتر پیر حسین کولیوند در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به این که روز پنج شنبه گذشته
در پــی سیل و آب گرفتگی در شهرستان
اندیکای خوزستان ،نیروهای اورژانــس در
حال امدادرسانی بودند که خودرویشان در
سیالب گرفتار شد ،گفت :بعد از گرفتار شدن
خودرو در سیالب دو تکنسین اورژانس برای
نجات خود از آمبوالنس پیاده شدند که یکی
از آنها نجات یافت اما متاسفانه نفر دوم در
آب گرفتار شد.

وی با اشاره به این
کــه ایــن تکنسین
22ســـالـــه بـــود و
مــدت 10مــاه بود
که فعالیت خود را
در اورژانـــس آغاز
کــرده بــود ،ادامــه
داد :عــمــلــیــات
جـــســـت وجــــــو و
نجات برای یافتن این نیروی اورژانس از روز
پنج شنبه گذشته ادامــه داشــت ،تا ایــن که
متاسفانه در حین انجام این عملیات پیکر
بی جــان وی توسط نیروهای محلی پیدا و
شناسایی شد.
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به آسمان و زمین چنگ انداخته ام تا نگذارم
فرزندبیمارمبهخاطرمشکالتمالیواعتیاد
پدرشترکتحصیلکنداما...
زن 35سالهکهازشدتشرمنگاهشراازنگاه
مددکار اجتماعی کالنتری پنهان می کرد
نسخه پزشکی را از کیفش بیرون کشید و در
حالیکهبیانمیکردایننسخهپزشکمعالج
پسرم است اما توان تهیه هزینه داروهایش را
ندارم،بهمشاوروکارشناسکالنتریپنجتن
مشهدگفت 16:سالهبودمکه یکیازجوانان
روستابهخواستگاریامآمد«.هدایت»کارگر
سادهساختمانیبودومنبهخاطراینکهاوبا
زحمتکشیوسختینانحاللبرسرسفره
ام می آورد به خواستگاری اش پاسخ مثبت
دادم ولی زمانی که پسرم را باردار بودم روزی
همسرم را به طور اتفاقی در حال استعمال
مواد مخدر سنتی دیدم اما کاری جز سکوت
از دستم ساخته نبود چرا که به خاطر فرزندم
مجبور به ادامه زندگی با او بودم .مدتی بعد
هدایت به بهانه یافتن شغل مناسب از من
خواست به مشهد مهاجرت کنیم من هم که
از بیکاری او رنج می بردم موافقت کردم و در
حالی که کودکی را در آغوش می فشردم در
یکی از شهرک های حاشیه مشهد ساکن
شدیم .با وجود این نه تنها تغییری در زندگی
ام حاصل نشد بلکه همسرم به مصرف مواد
مخدرصنعتیرویآوردچراکهمحیطزندگی
ما کامال آلوده بود و بیشتر جوانان محل مواد
مخدر صنعتی مصرف می کردند .خیلی زود
اینهیوالیوحشتناکهمهزندگیامرابههم
ریخت به طوری که هدایت به یک موجود بی
عاطفه،سنگدلومرموزتبدیلشددرحالیکه
فرزنددوممرابارداربودممدامزیرمشتولگد
همسرمقرارمیگرفتموروزگارسختیرامی
گذراندم.هدایتبیکاربودوبهخاطراعتیادش
کسیاوراسرکارنمیبرددرشرایطیکهبرای
تامین هزینه های زندگی درمانده بودم از او
خواستم تا در مرکز ترک اعتیاد بستری شود
و تحت درمان قرار بگیرد .باالخره همسرم
را متقاعد کردم و او بعد از مدتی اعتیادش را
کنارگذاشتاماهمچنانتنبلیراپیشهخود
کردوبازهمسرکارنرفت.وقتیبهاواعتراض
میکنم،میگوید«:بیشترحرفبزنیدوباره
سراغ شیشه و کریستال می روم» .من هم که
روزهای سخت دوران اعتیادش را دیده ام از
ترس سکوت می کنم تا همسرم دوباره معتاد
نشود اما از سوی دیگر نمی توانم هزینه های
زندگی و مخارج درمان همسرم را پرداخت
کنم .این در حالی است که پسر  15ساله
ام دچار افسردگی و بیماری کم خونی شده
است .برای معالجه فرزندانم را نزد پزشک
مستقر در مرکز بهداشت بردم و او به صورت
رایگان آن ها را ویزیت کرد ولی هزینه خرید
داروهابرایممشکلاستباوجوداینپسرمبه
خاطرمشکالتمالیتصمیمبهترکتحصیل
گرفته و دوست ندارد ادامه تحصیل بدهد در
حالی که همواره او را نصیحت می کنم تا از
پدرشدرسعبرتبگیردو...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

