حوادث

8

دوشنبه  4مهر 1401
 29صفر .1444شماره 21041

هنوز بخیش از حکم «قاتل مارمولک نشان» اجرا نشده است

سامانه هشدار کودک ربایی در پستوی فراموشی؟

مرگ  ۳نفر در یپ نوشیدن
مرشوابت الکیل تقلیب
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،از بستری شدن۱۸
نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی و سمی خبر داد و
گفت :متاسفانه سه نفر فوت کردند.
به گزارش حادثه ، 24دکتر فردین مهرابیان ،با بیان این که
طی سه روز گذشته  ۱۸نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی
سمی به بیمارستان مراجعه کردند ،افزود :متاسفانه سه نفر
از این تعداد به دلیل وخامت حال فوت کردند.وی بیمارستان
رازی رشت را سانتر مسمومیت دانست و افزود :این افراد
پس از مصرف الکل سمی به این بیمارستان مراجعه کردند
و بستری شدند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
دربــاره عــوارض ایجاد شده بــرای این افــراد در پی مصرف
مشروبات الکلی تقلبی بیان کرد :تعدادی از افراد مسموم
دچار عوارض بینایی شدند و تا کوری پیش رفتند.

ا

عکس  :آرشیو

سیدخلیل سـجادپور -در حالی که اجرای
بخشـی از حکـم دادگاه تجدیدنظـر تهـران
دربـاره راه انـدازی سیسـتم هشـدار کـودک
ربایی و اصلاح آیین نامه سـرویس مدارس در
پسـتوی فراموشـی وزارتخانـه هـا سوسـو مـی
زنـد ،دادسـتانی مشـهد بـر پیگیـری اجـرای
حکـم تاکیـد کـرد.
بـه گـزارش اختصاصـی خراسـان ،بـه دنبـال
پیگیـری هـا و شـکایت پـدر دانـش آمـوز 10
سـاله مشـهدی کـه بـه دلیـل حضـور نیافتـن
راننـده سـرویس مدرسـه ،دچـار یـک حادثـه
وحشـتناک شـد و توسـط قاتـل «مارمولـک
نشـان» بـه قتـل رسـید ،شـعبه  12دادگاه
تجدیدنظـر اسـتان تهـران بـرای جبـران
خسـارت هـای معنـوی ایـن حادثـه تاسـف
بـار نـه تنهـا رای بـه الـزام عذرخواهـی سـه
وزارتخانه ،شهرداری مشهد و راننده سرویس
ایـن کـودک داد بلکـه بـر اصلاح سـاختار
سـرویس مـدارس و همچنیـن راه انـدازی
سیسـتم هشـدار کـودک ربایـی تاکیـد کـرد
امـا بـا آن کـه بخشـی از رای دادگاه باحضـور
مقامـات مسـئول در منـزل خانـواده مقتـول
(محمدحسـین ازغـدی) اجـرا شـد و آن هـا
بـه دلجویـی و عذرخواهـی پرداختنـد ،هنـوز
بخـش هـای دیگـری از رای دسـتگاه قضایـی
بـا آغـاز حضـور دانـش آمـوزان در مـدارس
اجـرا نشـده اسـت بـه طـوری کـه گویـی
در پسـتوی فراموشی
وزارتخانـه هـا قـرار
دارد.
در همین باره ،معاون
دادســـــتـــــان مــرکــز
خـــراســـان رضــــوی با
تاکید بر ایــن که رای
دادگـــــاه تجدیدنظر
اســتــان تــهــران بــایــد
به طــور کامل و دقیق
اجــرا شود به خبرنگار
روزنــــامــــه خـــراســـان
گفت :امــیــدوار بودیم
همزمان بــا آغــاز سال
تحصیلی ،دیگر بخش
هــای حکم دادگ ــاه نیز
درباره اصالح آیین نامه
سرویس مــدارس یا راه
اندازی سیستم هشدار
کودک ربایی در مشهد
اجــرا شود اما متاسفانه
تـــاکـــنـــون ه ــی ــچ گــونــه
گزارشی در این خصوص
به دستگاه قضایی ارسال
نـــشـــده اســـــت و طــبــق

اطالعاتی که داریم هنوز اقدام عملی برای
این منظور به چشم نمی خورد.
قاضـی نیـره عابدیـن زاده تصریـح کـرد:
دادسـتانی مرکز خراسـان رضـوی با جدیت
ایـن موضـوع را تـا حصـول نتیجـه پیگیـری
خواهـد کـرد و دسـتگاه هـای مسـئولی کـه
محکوم شـده انـد باید در اجـرای دقیـق رای
دسـتگاه قضایـی تمکیـن کننـد چـرا کـه راه
انـدازی سیسـتم هشـدار بـرای کـودکان گـم
شـده یا کودکانـی کـه مـورد ربایش قـرار می
گیرنـد ،در کشـف سـریع جـرم نقـش مهمـی
دارد و از وقـوع حـوادث تلخـی ماننـد قتـل
محمد حسین  10سـاله جلوگیری می کند.
ایـن مقـام ارشـد در دادسـرای عمومـی و
انقلاب مشـهد خاطرنشـان کرد :همـان طور
که در رای دادگاه نیز اشـاره شده است ،برای
اصلاح زیرسـاخت هـای پیشـگیری از وقـوع
جرم بایـد از تجربیات دیگـر کشـورها نیز بهره
ببریـم بـه گونـه ای کـه آمـار حـوادث تاسـف
بـار بـرای کـودکان را بـا اسـتفاده از هـر ابـزار و
راهـکار قانونـی کاهـش دهیـم.
قاضـی عابدیـن زاده بـا اشـاره بـه بازدهـی
مطلـوب راه انـدازی سیسـتم هشـدار کـودک
ربایـی در برخـی کشـورهای خارجـی افـزود:
آمارهـای وقـوع حـوادث بـرای کودکانـی کـه
تـوان دفاعـی الزم را ندارنـد ،موضوعـی مهـم

ختصاصی خراسان

و حسـاس اسـت کـه بایـد مـورد توجـه و آسـیب
شناسـی قـرار گیـرد.
وی ادامـه داد :بنابرایـن رای کم نظیـر دادگاه
تجدیدنظـر ،بـرای توجـه جـدی بـه آسـیب
هـا و خطراتـی کـه کـودکان را تهدیـد مـی
کنـد ،فرصـت بسـیار مناسـبی
اسـت تـا مسـئوالن و دسـت
اندرکاران حـوزه اجتماعی به
رفع نواقـص موجـود بپردازند
کـه در ایـن زمینـه دادسـتانی
مشـهد نیـز با همـه تـوان آن ها
را یـاری خواهـد کـرد.
گـزارش اختصاصـی روزنامه
خراسـان حاکـی اسـت:
رئیـس انجمن اولیـا و مربیان
آمـوزش و پـرورش خراسـان
رضـوی نیـز دربـاره آخریـن

وضعیت اصلاح آییـن نامـه سـرویس مدارس
و راه اندازی سیسـتم هشـدار کودک ربایی به
خبرنگار روزنامه خراسـان گفت :اصالح آیین
نامـه بایـد در تهـران انجـام شـود و مـا دخالتـی
در ایـن بـاره نداریـم« .نعمتـی» افـزود :ایـن
موضـوع در کارگـروه مـاده  9مطـرح می شـود
کـه نماینـدگان تـام االختیـار سـه وزارتخانـه
(راه و شهرسـازی  ،آمـوزش و پـرورش و وزارت
کشور) در آن عضو هسـتند و هرگونه تغییرات
در بخش نامه هـا و آیین نامه هـا باید به صورت
کشـوری انجـام و بـه اسـتان هـا اعلام شـود.
دبیـر کارگروه سـرویس مـدارس در عین حال
تاکیـد کـرد :برخـی از مـوارد قانونـی ماننـد
تعییـن نـرخ نامـه ،تاییـد صالحیت شـرکت ها
و گواهـی سلامت راننـدگان را کـه در حـوزه
اختیـارات اسـتانی اسـت ،بـا جدیـت پیگیری
مـی کنیـم تـا ضریـب امنیـت را بـرای دانـش
آمـوزان و سـرویس هـای مـدارس افزایـش

دهیـم.
«نعمتـی» اضافه کـرد :هـم ا کنون نیـز گواهی
سالمت جسـمانی و روانی رانندگان سرویس
مدارس در طول قـرارداد را پیگیری می کنیم
و آن هـا را مـورد ارزیابی قرار مـی دهیم.
وی درباره راه اندازی سیسـتم هشدار کودک
ربایـی نیـز گفـت :در ایـن زمینـه سـامانه ای به
نـام «سـپند» وجـود دارد کـه بایـد هماهنگـی
هـای الزم بیـن آمـوزش و پـرورش و وزارت
کشـور انجام شـود تا مجـوز نصـب و راه اندازی
بدهنـد.
رئیس انجمن اولیـا و مربیان آموزش و پرورش
خراسـان رضـوی با اشـاره بـه ایـن که سیسـتم
«سـپند» روی گوشـی والدین نصب می شود و
آن هـا مـی توانند فرزنـد خـود را از لحظـه ورود
بـه سـرویس مدرسـه تـا خـروج از آن کنتـرل
کنند ،افـزود :هنـوز پیگیـری هـا ادامـه دارد تا
هماهنگـی هـای الزم انجام شـود.

سابقه خبر
بنا بر گــزارش روزنامه خراسان ،پنجم اردیبهشت
سال  97کودک  10ساله ای به نام «محمدحسین
ازغــدی» که در ســال چهارم ابتدایی تحصیل می
کرد ،به دلیل حضور نیافتن راننده سرویس مدرسه،
در چنگ شیطان معروف به قاتل مارمولک نشان
افتاد و به دلیل مقاومت در برابر تعرض ،با ضربات
سنگ و چاقو به قتل رسید .اما قاتل  27ساله این
دانش آموز بی گناه خیلی زود دستگیر و در مألعام
به دار مجازات آویخته شد .بعد از این ماجرا ،پدر

زمینلرزهدر«راور»کرمانو
«تخت»هرمزگان

زمین لرزه  4/3ریشتری شهرستان راور در کرمان را لرزاند.معاون ستاد بحران
استانداری کرمان اعالم کرد :زمین لرزه 4/3ریشتری که ساعت  ۹:۴۰دیروز
در حوالی راور به وقوع پیوست ،هیچگونه خسارتی نداشته است.مهرداد امیری
مقدم روز یک شنبه در این باره توضیح داد :از آن جا که کانون این زلزله خارج از
منطقه مسکونی بوده ،خسارت جانی و مالی نداشته است.بر اساس اعالم مرکز
لرزهنگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه صبح دیروز
(سوم مهرماه) حوالی شهرستان راور در عمق  ۹کیلومتری زمین و در طول
جغرافیایی  ۵7.3۵و عرض جغرافیایی  ۳1.5۶رخ داد.نزدیکترین شهرها به
محل وقوع زلزله ۶۰ ،کیلومتری راور ۹۲ ،کیلومتری نایبند در خراسان جنوبی
و  ۹۵کیلومتری هجدک در کرمان بود.شهرستان راور در شمال استان کرمان
واقع شد ه و تا مرکز استان ۱۳۰کیلومتر فاصله دارد .همچنین به گزارش ایلنا روز
گذشته زمین لرزه ای به بزرگی  5.1ریشتر استان هرمزگان حوالی بخش تخت
را در ساعت  ۱۸:۵۵لرزاند .این زمین لرزه در عمق  ۱۸کیلومتری زمین بود .تا
زمان تنظیم این گزارش  ،خبری از خسارت های احتمالی این زلزله منتشر نشد.

واژگویناتنکرحاملاسیددرهشرضا
سخنگوی مرکز اورژانــس استان اصفهان از واژگون شدن
تانکر حامل اسید و فوت یک نفر و مصدومیت یک نفر دیگر
خبر داد.
به گزارش مهر ،عباس عابدی روز گذشته با اشاره به حادثه
ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد :این حادثه ساعت
 ۱۱و  ۴۰دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش
شد.وی افزود :در این حادثه تانکر حامل اسید در شهرضا
ورودی منظریه واژگون شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام سه
واحد امدادی در پی این حادثه گفت :در این حادثه مرد ۳۳
سالهای مصدوم و برای درمان به بیمارستان امیرالمومنین
شهرضا منتقل شد.وی تصریح کرد :متأسفانه در این حادثه
یک مرد  ۴۰ساله جان خود را از دست داد.

محمدحسین همچنان به پیگیری های خود بــرای جبران
خسارت های مادی و معنوی ادامــه داد تا این که شعبه 12
دادگاه تجدیدنظر تهران با بررسی دقیق پرونده رای به الزام
عذرخواهی سه وزارتخانه (آموزش و پرورش ،راه و شهرسازی
 ،وزارت کشور) و همچنین شهرداری مشهد از خانواده مقتول
داد .در بخش دیگری از این رای بر اصالح آیین نامه سرویس
مدارس و همچنین راه اندازی سیستم هشدار کودک ربایی
و کودکان گم شده توسط چهار مرجع حقوقی طی شش ماه
تاکید شده است.

در امتداد تاریکی

رسوایی حیله گر بی رحم!
دیگر تحمل رفتارهای زشت همسر معتادم را
ندارم .او حدود  40روز است که با رها کردن سه
فرزندنابینابهخانهبرادرشرفتهودرآنجامخفی
شده اســت .حاال من حکم جلب او را از دادگــاه
گرفتهامتا ...بهگزارشروزنامهخراسان،مرد45
ساله که از رئیس کالنتری آبکوه درخواست کرده
بود یکی از بانوان پلیس برای دستگیری همسر
فــراری اش وارد عمل شــود ،دربــاره ایــن ماجرا
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت:
 27سال قبل با «زینت» ازدواج کردم .او یکی از
بستگانمبودودرآنزمان 13سالبیشترنداشت.
او در سال های زندگی مشترک مان چهار فرزند
به دنیا آورد که سه تن از آنان نابینای مادرزادی
هستند و اکنون تحت پوشش بهزیستی قرار دارند
اما او از غفلت من سوء استفاده کرد و در معاشرت
و رفت و آمد با همسایگان دچار مواد افیونی شد
و اعتیاد پیدا کرد .از آن روز به بعد زندگی مرا به
تباهی کشاند تا جایی که اکنون فرزندانش را رها
کرده و در منزل برادرش پنهان شده است .من هم
شکایت کردم تا او را دوباره به زندگی مشترک باز
گردانم .گزارش خراسان حاکی است به دنبال
اظهارات این مــرد ،مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری (افسر ارشد) با صدور دستوری از سوی
سرهنگ ابراهیم خواجه پور (رئیس کالنتری
آبکوه) راهی منزلی در کوی امیرالمومنین شد
تا موضوع مورد ادعای شاکی را بررسی کند اما
در همین حال زن خواب آلودی که در حیاط را
باز کرده بود ،با مشاهده بانوی پلیس رو به شاکی
کرد و گفت تو چگونه وجدانی داری که همسرت
را معتاد کردی و حاال حکم جلب او را گرفته ای؟
مرد  45ساله که دست و پایش را گم کرده بود با
کلماتی بریده گفت :من خودم پاکم ،می توانید
از من آزمایش بگیرید .در این هنگام زینت که از
درون زیرزمین منزل صدای زن برادرش را شنیده
و به ماجرا پی برده بود پنجره زیر زمین را گشود
و با چهره ای غضب آلود گفت 13 :سال بیشتر
نداشتم که به پای این مرد بی مسئولیت سوختم و
مدامباردارشدمامافرزندانمنابینابودندچراکهاو
حتی هزینه آزمایش های پزشکی یا حتی مخارج
درمانرانمیپرداختبههمیندلیلمنهمنمی
توانستم به پزشک مراجعه کنم تا این که سه فرزند
نابینا به دنیا آوردم اما این مرد بی خاصیت مرا به
دام مواد افیونی انداخت تا او و فرزندان معلولم را
رها نکنم .این مرد بی رحمانه ترین حیله گری را
به کار برد و طوری روزگارم را سیاه کرد که مجبور
می شدم به همراه فرزندانم سر چهارراه ها گدایی
کنم چرا که تهدیدم می کرد باید خودم مخارج
زندگی و اعتیادم را تامین کنم اما اکنون حدود
دو هفته است که خودش اعتیادش را ترک کرده و
می خواهد برای من به اتهام فرار از منزل و اعتیاد
پرونده سازی کند تا بتواند زن دیگری را به عقد
خودش درآورد .اما من در همین زیر زمین می
مانم تا روزی که از شر این هیوالی وحشتناک رها
شوم و فرزندانم را در آغوش بگیرم .در این لحظه
مرد شاکی که انتظار نداشت حقیقت این ماجرا لو
برود از اجرای حکم جلب گذشت و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

