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ازمیانخبرها

۵نوجوان و جوان در وسوسه آبتنی
در استخرهای کشاورزی و خاکی
جان باختند

قتلگاه ژئو ممبران!

نوزاد شش ماهه در زمان غسل میت در غسالخانه
ارومیه زنده شد و تولدی دوباره یافت.
بــه گ ــزارش شبکه خبری تــهــران نــیــوز ،رئیس
سازمان آرامستان های شهرداری ارومیه درباره
زنده شدن نوزاد در غسالخانه گفت:یک نوازد
شش ماهه در زمــان غسل میت در غسالخانه
دوباره دیده به جهان گشود.
رئیس سازمان آرامستان های شهرداری ارومیه
گفت:نوزاد شش ماهه که قبل از ارجاع به باغ
رضــوان فــوت شــده بــود در زمــان غسل میت در
غسالخانه دوباره دیده به جهان گشود.
حجتاالسالمامیرعباسعابدینیدرشرحماجرا
افزود:پدر نوزاد فوت شده برای غسل فرزند برای
دفن به غسالخانه باغ رضوان ارومیه مراجعه کرده
بود که شیرخوار هنگام غسل دادن جان گرفت و
گریه کرد.وی افزود:بر اساس نظر پزشک معالج،
این نوزاد همه عالیم حیاتی خود را از دست داده
و پزشک بیمارستان نیز فوت این نوزاد را تایید
کرده بود که دوباره زنده شد.
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فرار از اسارت 7ساله!
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مهاجمان مسلح  ۲سرنشین پژو را کشتند و یک نفر دیگر را مجروح کردند

سجادپور -عصر روز گذشته ،مهاجمان
مسلح با یــورش به ســوی یک دستگاه پژو
پارس سفید رنگ ،سرنشینان آن را به رگبار
بستند که دو تن از آنــان به قتل رسیدند و
سرنشین دیگر در مرکز درمانی با مرگ
دست و پنجه نرم می کند.
بــه گ ــزارش اختصاصی خــراســان ،حــدود
ساعت  18بعدازظهر روز گذشته ،ماموران
انتظامی بخش رضویه مشهد با گزارش یک
مورد تیراندازی ،عازم محله خادم آباد شدند
و به تحقیق در این باره پرداختند .بررسیها
نشان می داد کسی بر اثر تیراندازی مذکور
آسیب ندیده است .در همین حال مرد 49
ساله ای به نام «ع-ت» به نیروهای انتظامی
گفت :مــرد  50ساله ای به نــام محمد در
منزل من بود که جوانی به نام «ح-خ» با او
تماس گرفت .ما از قبل اختالفاتی با «ح-خ»

داشتیم .وقتی محمد به او گفت که االن
در منزل من نشسته اســت ناگهان از آن
سوی خط با صدای بلند شروع به فحاشی
کرد طوری که من صدایش را بشنوم! این
فحاشی و توهین ها به جایی رسید که در
محله خادم آباد قرار گذاشتیم اما وقتی آنها
گلوله شلیک کردند من و خانواده ام از ترس
به داخل منزل گریختیم.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،در حالی
که مــامــوران انتظامی«ع-ت» و پسر 22
سالهاش را برای ادامه تحقیقات به کالنتری
هدایت کرده بودند ناگهان خبر تیراندازی
وحشتناک دیگری در بی سیم های پلیس
پیچید.
به همین دلیل بی درنگ نیروهای انتظامی
بــه یکی از خیابان هــای شــهــرک رضویه
رفتند و در حالی با پیکرهای خون آلود سه

مرد درون یک دستگاه پژو پارس سفید
رنگ روبه رو شدند که یکی از آنان در دم
جان باخته بود و دو نفر دیگر هنوز نفس
می کشیدند .آنان بالفاصله ماجرا را به
نیروهای اورژانس و قاضی ویژه قتل عمد
مشهد اطــاع دادنـــد و بــه حفظ صحنه
جنایت پرداختند.
امــدادگــران اورژانـــس چند دقیقه بعد
هنگامی پیکرهای نیمه جان دو جوان 24
و  38ساله را به مرکز درمانی انتقال دادند
که جوان  38ساله به دلیل عوارض ناشی
از اصابت گلوله قبل از رسیدن به اتاق
عمل جان باخت و جوان  24ساله دیگر که
«ح-ض» نام دارد در بخش مراقبت های
ویژه تحت درمان قرار گرفت.
گ ــزارش خــراســان حاکی اســت ،عقربه
های ساعت به  18:30نزدیک می شد که
قاضی ویژه قتل عمد به همراه گروهی از
کارآگاهان زبده اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی به شهرک رضویه رسیدند
و تحقیقات خود را آغاز کردند.
بررسی هــای مقدماتی بیانگر آن بــود که
مهاجمان مسلح ،خودرو پژو پارس را طوری
با اسلحه کالشینکف به رگبار بسته اند که
گلوله های زیادی شلیک شده است و جسد
«محمد-ب» مرد  50ساله در پشت فرمان
خودرو قرار داشت.
بنابر گزارش خراسان ،با صدور دستورات
ویـــــژه ای از ســــوی ق ــاض ــی عــلــی اکــبــر
احمدینژاد ،تحقیقات گسترده کارآگاهان

عکس ها اختصاصی از خراسان

زنده شدن نوزاد  ۶ماهه
در غسالخانه

خت
صاص

در امتداد روشنایی

برای ریشه یابی این جنایت هولناک ادامه
یافت و مشخص شد که جنایت مذکور با
تیراندازی ساعتی قبل در محله خادم آباد
ارتــبــاط دارد .با انتقال اجساد قربانیان
این حادثه وحشتناک به پزشکی قانونی،
بررسیهای پلیسی با دستورات محرمانه
قــاضــی باتجربه شعبه  208دادســـرای
عمومی و انقالب مشهد و به سرپرستی
سرهنگ کارآگاه نجفی همچنان ادامه دارد.

موزعروزنامهخراسانازفرونشستناگهانیزمینجانسالمبهدربرد

سیگنالنجاتازعمقزمین!

سجادپور -یکی از موزعان روزنامه خراسان،
هنگام انجام وظیفه در بولوار شهید قرنی
مشهد دچار حادثه ناگهانی فرونشست زمین
شد امــا به طــرز معجزه آسایی از ایــن سانحه
هولناک جان سالم به در برد.
به گزارش خراسان ،بامداد روز گذشته موزعان
روزنامه خراسان طبق معمول روزنامه ها را
در خورجین موتورسیکلت گذاشتند تا قبل از

سپیده صبح به دست مخاطبان خوب خراسان
برسانند.
اگرچه موزعان همواره با خطرات دلهره آور
زیــادی مانند زورگــیــری ،واژگــونــی ،سرقت
موتورسیکلت و  ...روبه رو هستند اما این بار
حادثه هولناک دیگری ،وحشت را بر وجود
یکی از موزعان زحمتکش خراسان نشاند.
ماجرا از آن جا آغاز شد که ساعت  2:30بامداد

«مهدی قسمتی» مشغول توزیع خانه به خانه
روزنامه مشترکان بود که پس از ورود به یک
مجتمعمسکونیدربولوارشهیدقرنی،ناگهان
زمین زیر موتورسیکلت او فرونشست و به عمق
چند متری یک چاله بزرگ سقوط کرد .او که
برای لحظاتی مرگ را در برابر چشمانش دیده
بــود ناامیدانه در تاریکی شب گوشی تلفن
همراهش را بیرون آورد و با پدرش تماس گرفت

که در همان نزدیکی سکونت داشت.
پدر هراسان و مضطرب خود را به فرزند جوانش
رساند و او را از «چاله وحشت» بیرون کشید.
چند دقیقه بعد نیز امــدادگــران ایستگاه 3
آتشنشانی از راه رسیدند و موتورسیکلت موزع
جوان را در حالی از عمق زمین بیرون آوردند
که مخاطبان در انتظار «روزنــامــه خراسان»
بودند.

عکس ها از آتش نشانی

توکلی -تله های مخوف استخرهای کشاورزی
" پلیمری "وسدهای خاکی پنج نوجوان و جوان
را به کام مرگ کشاند.
به گــزارش خبرنگارما  ،به رغم این که استان
کرمان در کویر مرکزی ایران قرار گرفته است
اما هر ساله تعداد قابل توجهی از ساکنان این
استان کویری در استخرها و حوضچه های
موتورپمپ های کشاورزی"پلیمری" موسوم
به ژئــو ممبران ،ســدهــای خاکی وکانا لهای
آب جــــان خــــود را از دســــت مـــی دهــنــد.
از ژئوممبران بــرای عایقبندی استخرهای
خاکی و مخازن ذخیره آب استفاده میشود.
در میان این حوادث ،بیشتر کسانی که جان خود
را در استخرهای کشاورزی بدون حفاظ از دست
می دهند ،کودکان،نوجوانان و جوانان هستند
که به علت آشنا نبودن با فنون شنا از یک سو و از
سویی دیگراین استخرها که برای آبیاری باغ
های پسته و سیستم قطرهای ایجاد شده به علت
لغزندگی دیواره استخر که از پلیمر ساخته شده
خروج از آن ها بسیار سخت است.
براساس این گزارش بین ساعت  16و 17عصر
سه شنبه در دو منطقه از "سیرجان" و بخش
" راین" سه نوجوان 10و 13ساله و دو جوان در
تله های مخوف استخرهای کشاورزی" پلیمری"
وسدهای خاکی گرفتار و غرق شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان
از تالش پنج ساعته نیروهای امــدادی هالل
احــمــر بـــرای پــیــدا کـــردن اجــســاد پــنــج غــرق
شــده در شهرهای سیرجان و رایــن خبر داد.
فالح گفت :در پی تماس مردم مبنی براین که
سه نفر در استخری در روستای ایزدآباد غرق
شدند ،بالفاصله نیروهای امدادی هالل احمر
به همراه عوامل اورژانس سیرجان به محل حادثه
اعزام شدند و پس از سه ساعت تالش اجساد غرق
شده قربانیان را که سه نوجوان  ۱۰و ۱۳ساله
بودند از استخر خارج کردند .
وی همچنین به حادثه غرق شدن دونفر در سد
روستای گشیگان در شهر راین در ساعت ۱۷
سه شنبه اشاره و خاطرنشان کرد :در این حادثه
نیز تیم کوهستان راین بالفاصله در محل حضور
یافتند و پس ازدو ساعت تالش ،اجساد دو زن
 ۳۰و  ۳۱ساله غرق شده را از سد خارج کردند و
تحویل پزشکی قانونی و عوامل انتظامی دادند.
شایان ذکراست شش گردشگر نیز که پیشتر
برای تفریح به روستای گشیگان رفته بودند دو
نفر از آنان هنگام شنا در سد این روستا به علت
نداشتن مهارت کافی در شنا و همچنین عمق
زیاد آب و جریان شدید رودخانه و سر ریز سد در
آب غرق شدند ابتدای هفته جاری هم یک کودک
زرندی براثر غفلت والدینش در حوضچه بدون
حفاظ آب کشاورزی غرق شد و جان باخت.

جنایت رگباری با کالشینکف
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دلــســوزی هــای ناآگاهانه پــدر و مــادر معتادم
درحالی زندگی مرا به تباهی کشاند که چندین
بار سرم را با تیغ جراحی شکافتند اما پس از آن
اشتباهات خودسرانه و یکه تازی هایشان موجب
شد به اعماق دره فالکت سقوط کنم و اکنون ...
اینهاگوشهایازقصهتلخزندگیزن21سالهای
اســت که از یک قدمی مــرگ به زندگی دوبــاره
بازگشت و تصمیم گرفت خود را از اسارت هفت
ساله هیوالی بی رحم برهاند .او در حالی که
بیان می کرد با فرار از خانه ،مهر تباهی را پای
سرگذشت تلخم کوبیدم ،به کارشناس اجتماعی
کالنتری شهرک ناجای مشهد گفت14 :ساله
بودمکهسردردهایشدیدامانمرابریدوزندگیام
را دچــار اختالل کــرد .پزشکان بیماری ام را
«میگرن» تشخیص دادند و داروهای مختلفی را
تجویز کردند اما بیماری ام بهبود نیافت .با آن که
پنج بار زیر تیغ جراحی رفتم و سرم را عمل کردم،
باز هم فایده ای نداشت .پدرم راننده خودروهای
سنگین بود و مواد مخدر سنتی مصرفی می کرد.
در همین حال برخی از بستگان و اهالی روستا به
پدرم پیشنهاد دادند برای آرام شدن سردردهایم،
مقداری شیره تریاک به من بخوراند .این گونه بود
کهبادلسوزیهایناآگاهانهآنهاگرفتارهیوالی
سیاه شدم و دیگر نتوانستم ادامه تحصیل بدهم،
چرا که از شدت خماری در کالس درس خوابم
میبرد .هنوز دو سال از ماجرای اعتیادم نگذشته
بود که پــدرم تصمیم گرفت مرا عــروس کند ،به
همیندلیل حدوددوهفتهبعدمرابهعقدپسریکی
از همکارانش در آورد« .جمال» جوانی متین و سر
به راه بود اما خانواده ام مرا وادار کردند تا چیزی
درباره اعتیاد یا بیماری ام به او نگویم .در مدت
یک سالی که نامزد بودیم مشکلی برای استعمال
مواد مخدر در منزل پدرم نداشتم اما از روزی که
زندگی مشترکمان آغاز شد ،رفتارهای نامتعارف
منظنهمسرمرابرانگیختچراکهبرایرفتنبه
منزلپدرمانواعواقسامترفندهاوحیلههارابهکار
می گرفتم تا به هر شکل ممکن خودم را از خماری
نجات بدهم .از سوی دیگر ،جمال اصرار داشت
در آغاز زندگی باید بیشتر در کنار هم باشیم و به
سفر برویم ولی من سردرد و بی حوصلگی را بهانه
می کردم ،تا این که روزی مرا برای معالجه نزدیک
پزشک متخصص برد و این گونه ماجرای اعتیاد
چندسالهاملورفت«.جمال»وقتیفهمیدخانواده
ام او را فریب داده اند ،در حالی مرا طالق داد که
فقط دو ماه از زندگی مشترکمان می گذشت .از
آن روز به بعد سرنوشت شوم من در لجنزار اعتیاد
ادامــه یافت و من همچنان در کنار این هیوالی
بی رحم زندگی می کردم تا این که دو سال قبل
با یکی از قاچاقچیان مواد مخدر آشنا شدم ولی
هیچ کدام از اعضای خانواده ام راضی به ازدواج
من با او نبودند .خالصه ،با تصمیمی ناعاقالنه و
دیوانه وار با «الیاس» فرار کردم .قرار بود او مرا به
طور رسمی به عقد موقت خودش در آورد .با این
امید به زندگی مخفیانه با او ادامه دادم و خودم را
خوشبخت می دانستم چرا که دیگر نه تنها برای
تامین مواد مخدر مشکلی نداشتم بلکه «الیاس»
مرا ترغیب می کرد تا بیشتر مصرف کنم .من هم
که از نقشه وحشتناک او بی خبر بودم ،مدام پای
بساط مــواد مخدر می نشستم تا این که بعد از
مدتی ،او مرا آشکارا وارد بازی کثیفی کرد که دو
سرآنباختبود«.الیاس»باوسوسههایشیطانی
مرا مجبور می کرد تا برای فرار از خماری در حمل
وانتقالموادمخدربهاوکمککنمودرصورتیکه
دستگیرشدیم،منجرمموادرابهگردنبگیرمتااو
باگرفتنوکیلمقدماتآزادیمرافراهمکند.من
همکهسرگذشتتلخیراتجربهکردهبودم،بهاین
کار تن دادم و چندین بار مواد مخدر را برایش جابه
جا کردم اما از آن جایی که خالفکاری فرجامی
ندارد ،باالخره دستگیر شدیم و من طبق قول و
قرارم با الیاس ،حمل مواد مخدر را در دادگاه به
گردن گرفتم و برای مدت دو سال راهی زندان
شدم چرا که به خاطر نداشتن سابقه و شرایط
اجتماعی دیگر به حداقل مجازات محکوم شدم.
در اوایــل دوران محکومیتم الیاس به مالقاتم
میآمد اما دیگر خبری از او نشد ،تازه فهمیدم که
فریب خورده ام و من فقط وسیله ای برای ثروت
اندوزی او بوده ام .خالصه ،حدود یک سال بعد
مورد عفو و رافت اسالمی قرار گرفتم و آزاد شدم
ولی دیگر جایی در خانواده نداشتم و بــرادران
معتادمبهبهانهاینکهآبرویشانرابردهاممراکتک
میزدند.آنقدرتحتفشارقرارگرفتمکهروزیبا
یکتصمیماحمقانهوباخوردنمقدارزیادیقرص
دست به خودکشی زدم ولی اطرافیانم که متوجه
ماجرا شده بودند مرا به بیمارستان رساندند و
بدین ترتیب از مرگ نجات یافتم .در همین حال
خاله ام از سر دلسوزی و مروت مرا به خانه خودش
برد .اکنون نیز زیر نظر پزشک متخصص در حال
تــرک اعتیاد هستم تا از ایــن عــذاب هفت ساله
نجات یابم و ...
شایان ذکــر اســت ،به دستور سرهنگ محمد
فیاضی (رئیس کالنتری شهرک ناجا) اقدامات
قانونی مشاوران و مددکاران دایــره اجتماعی
کالنتری برای کمک به این زن جوان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

