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 2کودک گمشده در کوههای زکریای مشهد
پیدا شدند

ساجدی -آتشپاد دوم امیر عزیزی مدیر عامل سازمان آتشنشانی مشهد گفت :آتش نشانان مشهدی پس از سه ساعت عملیات جست وجو در
کوه های زکریای مشهد موفق به پیدا کردن دو کودک مفقود شده در این منطقه شدند .این دو کودک که دیروز به اتفاق خانواده و به قصد تفریح
به منطقه زکریا در ارتفاعات جنوبی مشهد رفته بودند با سهل انگاری والدینشان در کوه ها گم شدند که توسط آتش نشانان نجات یافتند.

...
خط زرد

هشدارهایپلیسدرباره
عللگرایشبهموادمخدر

سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیان خبرها

صدای ناله های عجیب را واضح تر می شنید.
مرد مذکور که به نوعی ترس همراه با تردید بر
وجودش حکمفرما شده بود ،دیگر با نگرانی و
حساسیت خاصی قدم برمی داشت تا حیوان
خطرناکی مانند مار در البه الی علف های روییده
در زمین خاکی به کمین او ننشسته باشد! اما این
ناله های عجیب شبیه فریادهای انسانی بیمار و
ضعیف الجثه بود که به زحمت از گلویش خارج
می شد .مرد ضایعات فروش ،با نگرانی و آهسته
قدم برمی داشت تا کنار حفره بزرگی در حاشیه
دیوار رسید.
صدای ناله های عجیب از همان نقطه در فضای
زمین مخروبه به گوش می رسید که مرد ضایعات
فــروش چشمانش را به دل تاریک چاه دوخت
ولی در آن سیاهی چیزی دیده نمی شد و تنها
صــدای ناله ها کمی واضــح تر شــده بــود! مرد
مذکور که احتمال می داد شاید انسانی درون
چاه گرفتار شده باشد با حیرت و نگرانی شدید
از زمین خاکی بیرون زد تا با پلیس تماس بگیرد
اگرچه ماجرای شنیده شدن صدای ناله های
عجیب از درون یک زمین مخروبه کمی غیرعادی
بــه نظر مــی رسید امــا مــرد ضایعات فــروش با

دستگیری قاتل شهید نظم و امنیت
توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان
ازدستگیری قاتل شهید سجاد جرجندی
درکــمــتــرازیــک مـــاه خ ــب ــرداد.ب ــه گـــزارش
خبرنگارما،سرداربنیاسدیفرشامگاهگذشته
درتشریحجزئیاتاینخبرگفت:پسازشهادت
شهید"سجاد جرجندی"در آبان ماه گذشته
در شهرستان رودبارجنوب ،دستگیری عامل
تیراندازی به این شهید عرصه نظم و امنیت به
صورت ویژه دردستورکارپلیس قرار گرفت.
وی افزود :گرچه بالفاصله بعد ازشهادت این
شهید بزرگوارقاتل شناسایی شد اما به دلیل
تغییرمتوالی محل اختفایش ،پس ازانجام
مستمرکاراطالعاتیسرانجاممتهم،زمانیکه
قصد خروج ازمرزهای شرقی کشورراداشت
توسط نیروهای اطالعاتی و عملیاتی پلیس
رودبارجنوب درحوالی شهرستان ایرانشهربه
همراه سه نفرازهمدستانش دستگیرویک
دستگاهخودرونیزازآنهاتوقیفشد.براساس
اینگزارش،پیشازایندونفرازعواملشهادت
ویدستگیرشدهبودند.

آتش نشان ها در حال نجات مرد گرفتار در چاه

راهنمایی پلیس  ،110تماسی هم با امدادگران
آتشنشانی گرفت تــا مــاجــرا را دوبـــاره بــرای
آتشنشانان نیز بازگو کند .نیروهای آتش نشان
که از کنار هیچ تماس بیهوده ای نمی گذرند این
اظهارات را حتی با احتمال گرفتاری یک حیوان
در داخل چاه جدی گرفتند و بالفاصله گروهی
از امدادگران با تجهیزات کامل عازم خیابان
کوهسنگی  8شدند و بالفاصله با یافتن حفره
مذکور ،عملیات امــداد و نجات را آغاز کردند.
آنان فرصتی نداشتند چرا که هر لحظه احتمال
داشت شهروندی جان خود را از دست بدهد و
این لحظات برای او بسیار طالیی و حیاتی بود.
طولی نکشید که قرمزپوشان آتش نشانی همه
محوطه زمین خاکی را قرق کردند ،تجهیزات
الزم با رعایت نکات ایمنی ،روی دهانه چاه
قرار گرفت و برخی از امدادگران درحالی که
کمربندهای محکمی را به کمر بسته بودند قدم
به دل تاریک چاه گذاشتند .نورافکن ها روشن
شد و امدادگران با دیدن مردی که در دل چاه
 15متری افتاده بود به یاری وی شتافتند.
نفس در سینه امــدادگــران آتش نشانی حبس
شده بود و فریادهای «زنده است!» لبخند زیبایی
را بر لبان از جان گذشتگان آتش نشانی نشاند!
مرد مصدوم که حــدود  40سال سن داشــت با
دیدن نیروهای آتش نشان ،نور امید در دلش
درخشید و شاید هم در میان ناباوری و مرگ و
زندگی ،نجاتگرانش را دعا می کرد .چند دقیقه
بعد ،نیروهای ایستگاه  2و  3آتش نشانی مشهد،
مرد مصدوم را از دل تاریک چاه بیرون کشیدند
و با انجام کمک های اولیه ،او را تحویل اورژانس
دادند تا به مرکز درمانی انتقال یابد.
مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد،
روز گذشته در تشریح این عملیات نجات بخش به
خراسان گفت :صبح امروز (دیروز) در پی تماس
فردی که مدعی بود صداهای عجیبی را از درون
یک حفره بزرگ شنیده است ،نیروهای امداد و
نجات از ایستگاه های  ۲و  ۳آتش نشانی عازم

مصدوم بعد از  24ساعت از داخل چاه

بیرون کشیده شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
از واژگونی مرگبار یک دستگاه سواری پژو  ۲۰۶با سه سرنشین
نوجوان خبر داد.بــه گــزارش رکنا ،سید جالل ملکی دربــاره
جزئیات این حادثه گفت :وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه
خودروی سواری در ساعت  ۱۳:۰۴ظهر دیروز به سامانه ۱۲۵
اطالع داده شد که درپی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان دو
ایستگاه را به محل حادثه واقع در جاده ورامین مقابل پمپ بنزین
فیروزآباد اعزام کرد.
وی با بیان اینکه نخستین گروه از آتش نشانان حدود چهار دقیقه
پس از اعالم حادثه در محل حاضر شدند ،گفت :با حضور آتش
نشانان در محل مشخص شد که یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶
اس دی در حال حرکت در مسیر بوده که ناگهان با انحراف از
مسیر اصلی خود و برخورد با گاردریل کام ً
ال واژگون و سپس
متوقف شده است.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

عروسبدهکار

محل مذکور واقع در خیابان کوهسنگی شدند
و مرد  40ساله ای را از عمق  15متری یک چاه
نجات دادند .آتشپاد دوم دکتر امیر عزیزی افزود:
این فرد دچار صدمات شدیدی شده بود که برای
انجام امور درمانی ،تحویل نیروهای اورژانس
شد و به مرکز درمانی انتقال یافت.
وی اضافه کرد :بررسی ها و صحبت های کوتاه
فرد مصدوم بیانگر آن بود که این فرد بیش از
 24ساعت قبل درون چاه افتاده بود که به طرز
معجزهآسایی از مرگ نجات یافت.
شایان ذکر است ،این احتمال وجود دارد که
فرد گرفتار در چاه نیز برای جمع آوری ضایعات
وارد زمین مخروبه شــده باشد بر ایــن اساس
باید این گونه زمین های رها شده به طور کامل
محصور شوند تا جان انسان ها در معرض خطر
قرار نگیرد.

 3نوجوان سانحه مرگبار جاده ورامین را رقم زدند!
تهران با بیان این که در این خودرو سه نوجوان حدود  ۱۶و ۱۷
ساله حضور داشتند ،اظهارکرد :بر اساس آثار و شواهد به جا
مانده در محل حادثه شدت این تصادف به حدی بود که دو نفر از
سرنشینان خودرو از داخل کابین به بیرون پرتاب شدند و یک نفر
 ۱۲متر قبل از خودرو و دیگری حدود ۱۵متر پس از خودرو برکف
خیابان افتاد که بالفاصله آتش نشانان همزمان با ایمن سازی
محل ،امدادرسانی به آنان را نیز در دستورکار خود قرار دادند.
ملکی با اشــاره به تحویل سه سرنشین نوجوان این خــودرو به
عوامل اورژانــس مستقر در محل حادثه اظهارکرد :با بررسی
عالیم حیاتی متأسفانه مرگ یکی از این نوجوانان که حدود ۱۶
سال سن داشت از سوی تکنسینهای اورژانس تأیید شد و دو
مصدوم دیگر نیز که حال نامساعدی داشتند و حتی یک نفرشان
دچار نقص عضو نیز شده بود ،برای ادامه دریافت خدمات درمانی
به بیمارستان منتقل شدند.
وی با بیان این که عوامل آتش نشانی با ایمن سازی محل و انتقال
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درامتدادتاریکی

عکس از آتش نشانی

* ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ نبودن ﻓﺮﺩ ﺑﻪ مسائل ﺍﺧﻼقــی،
ﻣﻌﻨﻮی ﻭ ﺩﻳﻨﯽ و بی ﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭی ﻭ بیﺗﻮجهی
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎعی
* ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻣﻌﺘﺎﺩ
* ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﮔﻴﺮی ﻭﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
* ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ ﻳﺎ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺭ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
* ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎئل ﺍﺧﻼقی،
ﻣﻌﻨﻮی ﻭ ﺩﻳﻨﯽ
* ﺩﺳﺘﺮسی ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ مخدر ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
* تغییرات ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪگی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﺯ
ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
* ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ مخدر
*ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮیحی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍی ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ

ماجراینالههایعجیبازدرونچاه

سجادپور -امدادگران آتش نشانی مشهد که
تماس تلفنی مرد ضایعات فروش را جدی گرفته
بودند با پیگیری ناله های عجیب و ضعیفی که از
درون چاهی در زمین مخروبه به گوش می رسید،
جان انسانی را نجات دادنــد که آخرین دقایق
عمرش را سپری می کرد.
به گزارش خراسان ،ماجرای ناله های عجیب،
ساعت  8صبح روز گذشته هنگامی رقم خورد
که مرد ضایعات فروش وارد زمین مخروبه ای در
خیابان کوهسنگی  8مشهد شد تا شاید اشیای
قابل بازیافت بیابد و روزگار خود را با فروش آنها
بگذراند .این مرد همان طور که چشم به زمین
دوخته بود و داخل زمین مخروبه را با دقت نگاه
می کرد ناگهان صدای ناله های ضعیفی را شنید
که شبیه تقاضای کمک بود! مرد ضایعات فروش
ابتدا توجهی نکرد و احتمال داد که شاید صدای
خــودروهــای عبوری یا پــرواز پرندگان از روی
درختان را شنیده است بنابراین به تالش خود
برای جمع آوری مواد قابل بازیافت ادامه داد تا
این که آرام آرام کنار دیوار آجری رسید که قامت
یک ساختمان بر آن برافراشته بود اما هرچه
به دیــوار نزدیک تر می شد گویی گو شهایش
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خودرو به حاشیه مسیر به عملیات خود خاتمه دادند ،خاطرنشان
کرد :عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی علت این حادثه را بررسی
و اعالم خواهند کرد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

هنوز شش ماه بیشتر از ازدواجم نمیگذشت
که همسرم کالهم را بــرداشــت و مــرا با 12
میلیون تــومــان بدهی رهــا کــرد و بــه مکان
نامعلومیرفتحاالمنکهدیوانهوارمقابلپدر
و مادرم ایستادم تا با او ازدواج کنم شرمنده و
خجالتزده،سربارخانوادهامشدهام...
زن 25سالهکهششماهاستانتظارشوهرش
رامیکشدتاشایدروزیبهخانهاشبازگردد،
دربــاره ماجرای ازدواجــش با جوانی بیکار و
معتاد به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد
مشهدگفت:درستدوسالقبلازطریقیکی
از آشنایانم به مدیر یکی از هایپرمارکت های
مشهد معرفی شدم تا به عنوان فروشنده در
آن جا مشغول کار شوم چرا که بعد از گرفتن
دیپلم حوصله ام در خانه سر می رفت و دوست
داشتم محیط بیرون را تجربه کنم .هنوز یک
هفته از شروع به کارم نگذشته بود که با یکی از
همکارانخانمدرهمانمجموعهدوستشدم
وارتباطصمیمیبینمابرقرارشدتااینکهدر
میان همین رفت و آمدها با برادر همکارم آشنا
شدم طولی نکشید که ارتباط تلفنی و پیامک
های عاشقانه بین من و «جمال» آغاز شد .آرام
آرام قرارهایمان به بیرون از منزل کشید و ما
به طور پنهانی و به دور از چشم خانواده ها با
یکدیگر به گشت و گذار می رفتیم ،حدود یک
سال از این روابط غیرمتعارف می گذشت تا
این که جمال به خواستگاری ام آمد اما پدرم با
دیدنوضعیتظاهریجمالوبهویژهبیکاری
او بالفاصله با این ازدواج مخالفت کرد ولی
من که دلباخته او بودم و یک سال از جوانی ام
را به طور پنهانی با او سپری کرده بودم نمی
توانستم به راحتی پاسخ منفی پدرم را قبول
کنم این بود که مقابل خانواده ام ایستادم و به
ازدواج با او اصرار کردم .پدرم وقتی شیفتگی
مرادیددستازنصیحتهایشکشیدوگفت:
اگرچه با این عشق خیابانی قلب و روحــم را
شکستیامابازهمبهخاطرخوشحالیتوبااین
ازدواج موافقت می کنم خالصه با این رضایت
اجباری من و جمال با هم ازدواج کردیم .بعد
ازپایانمراسمعقدکنانبالفاصلهپدرمکارگر
و بنا آورد و با تهیه مصالح ساختمانی طبقه
دیگری را روی منزل مسکونی مان ساخت .او
گویی آینده و سرنوشت مرا می دانست به قول
معروف می گویند «آن چه جوان در آینه بیند/
پیر در خشت خام می بیند» خالصه شش ماه
بعدساختمانماآمادهشدومنوجمالبهفکر
برگزاریمراسمعروسیافتادیمباوجودایناز
لحاظمالیچیزینداشتیمودرنهایتباکمک
اطرافیانجشنعروسیرابرگزارکردیموبرای
آغاز زندگی مشترک راهی ساختمانی شدیم
که پــدرم بــرای دختر و دامــادش آمــاده کرده
بود ولی هنوز یک هفته بیشتر از آغاز زندگی
مشترکماننمیگذشتکهفهمیدمجمالنه
تنهابهموادمخدراعتیادشدیدیداردبلکهدر
برقراری روابط عاطفی نیز بسیار ناتوان است
با وجود این او انتخاب خودم بود و من به دلیل
عالقه شدیدی که به او داشتم با همین شرایط
نیز حاضر به ادامه زندگی بودم تا این که روزی
جمال به منزل آمد و از من خواست مبلغ 12
میلیون تومان وام را برایش ضمانت کنم .او
مدعی بود این پول را برای خرید گوشی و کت
وشلوارمارکمیخواهدهزینهکندمنهمکه
دوستداشتمشوهرملباسهایشیکبپوشد
تااعتیادشجلوهنکندحاضربهاینکارشدمو
سفته هایی را برای ضمانت امضا کردم ولی او
شش ماه قبل پس از آن که وام  12میلیونی را
گرفت دیگر به خانه نیامد و به مکان نامعلومی
رفت او مرا با  12میلیون تومان بدهی بانکی
در حالی رها کرد که دیگر خجالت می کشم
حتیبهچشمانپدرمنگاهکنمو...شایانذکر
است،بهدستورسرهنگعباسزمینی(رئیس
کالنتری سپاد مشهد) پرونده این زن در دایره
مددکاریکالنتریموردرسیدگیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیس
پیشگیریخراسانرضوی

