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ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﺣﺎدﺛﻪ

ﺑﺎ ﺧﺪا در ﻗﻌﺮ ﭼﺎه
ﺳﻬﯿﻞ دﯾﺒﺎ -ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﺳﺨﺖ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﺎن ،ﻧﺠﺎت اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎه
ﺳﻘﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺎﻧﻤﯽ در ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽاش درون ﭼﺎه ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﻣﺤﻞ ﺳﻘﻮط ﭼﺎه ،ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺑﻮد .دو ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦﺗﺮ ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮد درﭼﺎهاﻓﺘﺎده را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺨﺖ ،ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯽرﻣﻖ
ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان را از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﻢ .وﺿﻌﯿﺖ وی ﺧﯿﻠﯽ وﺧﯿﻢ ﺑﻮد و اﻣﯿﺪی ﺑﻪ زﻧﺪهﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪاز
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻫﻨﻮز اورژاﻧﺲ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ
و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدروی واﻧﺖﻧﯿﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ اورژاﻧﺲ دادﯾﻢ.
آن ﺷﺐ ﻫﻤﻪاش ﻓﮑﺮم ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯽﻧﻮا ﺑﻮد؛ ﻫﺮﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ درون ﭼﺎﻫﯽ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ درون ﺣﯿﺎط اﺳﺖ .ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺮد ﻫﻢ ﭼﺎرهﺳﺎز ﻧﺒﻮد
و آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪاز ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪم .ﻓﺮدا
ﭘﺲاز ﺣﻀﻮر در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮدم ،ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪم .ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎوردم و
ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪم .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﺼﺪوم ﺷﺐ ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺎزه ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪﺳﺮاغ او رﻓﺘﻢ .ﻫﻨﻮز ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ
ﻗﺪرت ﺗﮑﻠﻢ داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ از او ﻣﺎﺟﺮا را ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮ دوم ﺷﻮﻫﺮم ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ
ﻫﻮوﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻣﯿﺎنﺳﺎل اﺳﺖ ،در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻮوﯾﻢ و دﺧﺘﺮش ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و
ﻣﺪام از ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪام ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
ﻣﻦ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﮐﺎرﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ .آن روز در ﺣﯿﺎط ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻮوﯾﻢ و دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺶ آﻣﺪﻧﺪ.
درﺣﺎل ﺧﻮدم ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮا ﻫﻞ دادﻧﺪ و در ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﻮی ﭼﺎه اﻓﺘﺎدم ،ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم.
ﻫﺮﭼﻪ اﻟﺘﻤﺎﺳﺸﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺗﻢ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺤﻞ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﻣﺪام ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖدادن اﻟﻔﺎظ رﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
"ﺣﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ!" ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻘﺪر ﮔﺬﺷﺖ .ﮐﻢﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﯾﻢ درد ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽام ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺖ.
از ﻫﻤﺎن ﻗﻌﺮ ﭼﺎه ﺑﺎ ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و از او راه ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻢ .آنﻗﺪر ﺧﺪا را ﺑﻪ اﺋﻤﻪاﻃﻬﺎر)ع( ﻗﺴﻢ دادم ﮐﻪ
ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪم و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺎز ﮐﺮدم ،دﯾﺪم در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ.

رواﯾﺘﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻫﻤﺤﻤﻮد ﺷﺎﮐﺮی
ﯾﮑﯽ از آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺪس آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ را
از ﺗﻦ درآورد و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ.

روی ﺧﻂ ﺣﺎدﺛﻪ

ﻣﺮگ ﻣﺴﺎﻓﺮی از ﻫﻨﺪ

ﺗﺴﻨﯿﻢ :در ﭘﯽ ﺣﺎدﺛﻪ واژﮔــﻮﻧــﯽ اﺗﻮﺑﻮس
اﺗﺒﺎع ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ۲۵ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﺸﻬﺪ -ﻗــﻢ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۵۰ﻣﺤﻮر ﺳﺮﺧﻪ ﺑﻪ
آرادان اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ،ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ
ﻫــﻨــﺪی ﮐﺸﺘﻪ ﺷــﺪ و راﻧــﻨــﺪه و ﺷــﺎﮔــﺮدش
ﺑــﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷــﺪﻧــﺪ .ﺗﺨﻄﯽ از
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ در ﺟﺎده ﻟﻐﺰﻧﺪه ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ.

ﺳﯿﻞ و آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
در ۱۵اﺳﺘﺎن

ﻣﯿﺰان :ﻃﯽ ﭼﻬﺎر روز اﺧﯿﺮ در ﭘﯽ ﺑﺎرش ﺑﺎران
در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر۱۵ ،اﺳﺘﺎن دﭼﺎر
ﺳﯿﻞ و آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺪادﮔﺮان ﻫﻼل
اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده ﺑﻪ ﻫﺰار
و ۳۴۹ﻧﻔﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ۳۰۱ﻧﻔﺮ
اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاری ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﺎرش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮف در ﻫﺮاز

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی ﺧﺒﺮ داد

ﮐﺸﻒ ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق

ﻓﺎرس :ﺑﺎرش ﺑﺮف ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﺮاز
و ﻓﯿﺮوزﮐﻮه ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ
ﻣﺤﻮرﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮ ﭼﺮخ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺷﺮق
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎرش ﺑﺮف ﺑﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی از ﮐﺸﻒ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن ﭘﺎرﭼﻪ و ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺰرگ ﭘﻮدرﻫﺎی
ﺑﺪنﺳﺎزی ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﺸﻬﺪ و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻬﺮآرا ،ﺳﺮدار ﻗﺎدر ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺎرﭼﻪ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺳﻮدﺟﻮ ،ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ از ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﯿﻤﯽ از اداره اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﯾﻠﯽ ﺣﺎﻣﻞ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق درﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﯾﮑﯽ از ورودیﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﺄﻣﻮران آنﻫﺎ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و در ﺑﺎزرﺳﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻫﺰارو ۴۱۰ﻃﺎﻗﻪ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ
ﻗﺎﭼﺎق و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ارزش اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۱۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪ و دو ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﺸﻒ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺰرگ ﭘﻮدرﻫﺎی ﺑﺪنﺳﺎزی ﻗﺎﭼﺎق
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺰرگ ﭘﻮدرﻫﺎی ﺑﺪنﺳﺎزی ﻗﺎﭼﺎق در
اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ دﭘﻮی ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﭘﻮدرﻫﺎی ﺑﺪنﺳﺎزی ﻗﺎﭼﺎق در اﻧﺒﺎر
ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ از
ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﮐﺎرآ ﮔﺎﻫﺎن داﯾﺮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻی ﭘﻠﯿﺲ آ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻣﺤﻞ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺎزرﺳﯽ از اﻧﺒﺎر
ﻣﻨﺰل ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﭘﻮدر ﺑﺪنﺳﺎزی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﮐﺸﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﻫﺮ دو ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ
درراﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ.

آﺗﺶ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎل

اﯾﺮﻧﺎ :ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﻢ ﺷﺪن رﻃﻮﺑﺖ
و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از
اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
رﻗﻢ زده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ۸۰ﺗﺎ ۹۰ﻫﮑﺘﺎر
از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دﭼﺎر
آﺗﺶﺳﻮزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺘﻞ ﻧﻮزاد ۷ﻣﺎﻫﻪ
ازﺳﻮی ﭘﺪر

ﻧﺠﺎت ﺟﺎن  ۶ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﺎ اﻫﺪای اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان
اﻫﺪای اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺠﺎت و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻬﺮآرا ،ﻋﻤﻞ اﻫﺪای ﻋﻀﻮ از اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ،ﻧﻮﺟﻮان ﺷﺎﻧﺰدهﺳﺎﻟﻪ ،ﺻﺎدقﺧﺎن
ﻣﻘﺼﻮدآﺑﺎد ،ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎمرﺿﺎ)ع( ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﺮاﻫﻢآوری اﻋﻀﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﻠﯿﻪﻫﺎی زﻧﺪهﯾﺎد ﻣﻘﺼﻮدآﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ و ﺧﺎﻧﻤﯽ ﭼﻬﻞوﺷﺶﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ از
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪراﯾﮕﺎن اﻫﺪا و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪ .ﻗﻠﺐ آن ﻣﺮﺣﻮم ﻧﯿﺰ
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎمرﺿﺎ)ع( ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﺷﺎﻧﺰدهﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺎﺷﻤﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره
ﺑﺨﺸﯿﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﻗﺮﻧﯿﻪﻫﺎیﻣﺮﺣﻮموﻗﺴﻤﺘﯽازﭘﻮﺳﺖزﻧﺪهﯾﺎدﻣﻘﺼﻮدآﺑﺎد،ﺑﺮایﭘﯿﻮﻧﺪﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎ)ع( و ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎمرﺿﺎ)ع( ﻣﺸﻬﺪ ارﺳﺎل ﺷﺪ.

ﻓﺎرس :ﭘﺪری ﺳﻨﮓدل ،ﻧﻮزاد ﻫﻔﺖﻣﺎﻫﻪاش
را ﺟﻤﻌﻪﺷﺐ ۲۴ﻓــﺮوردﯾــﻦ ﺑﻪ درون اﺳﺘﺨﺮ
ﭘــﺎرک ﻗﺎﺋﻢ اﺳﻔﺮاﯾﻦ اﻧﺪاﺧﺖ.اﯾﻦ ﮐﻮدک
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻏﺮقﺷﺪن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ .ﻣﺘﻬﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪه و درﺣﺎل ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺮوشﻣﺠﺎزی ﻣﺸﺮوﺑﺎتاﻟﮑﻠﯽ

ﺳﺮﺩﺳﺘﻪﺑﺎﻧﺪﺗﻮﺯﻳﻊﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕﺍﻟﻜﻠﻰﺩﺭﻓﻀﺎﻯﻣﺠﺎﺯﻯ
ﺩﺭﻣﺸﻬﺪﺩﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪ
ﻣﻬﺪی ﻗﺮآﻧﯽ -ﭘﺴﺮی ﺟﻮان ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮدش راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﮑﻠﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دام
ﻣﺮدان ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺘﺎد و راﻫﯽ زﻧﺪان ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔــﺰارش ﺷــﻬــﺮآرا ،درﺣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻬﻢ اﯾــﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در
ﺑﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﺗﯿﻤﯽ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت و
اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﺧﺒﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ »ﺳﺎﺟﺪ« ﺑﺎ راهاﻧﺪازی
ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ای در ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ و دﺳﺖﺳﺎز در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲاز ﮐﺴﺐ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻘﺪادی ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
دادﺳــﺮای ﻧﺎﺣﯿﻪ ۷ﻣﺸﻬﺪ اﻃﻼع داد و ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑــﺮای اداﻣــﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ
ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮران اداره ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮاری ﺻﻮری
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﻬﻢ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن
رو ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮیاش
ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داد و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و در
ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﻟﻮار ﻫﺎﺷﻤﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ.
ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﭘﺲ از رؤﯾﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﭘﺴﺮ
ﺟﻮان را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﻠﯿﺲ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر
ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮدان ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺮد.
ﮐﺸﻒ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ از ﺧﻮدرو ﻣﺘﻬﻢ
ﻣﺄﻣﻮران ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎﺟﺪ ،ﺧﻮدرو او را ﮐﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮاری راﻧﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﺷﯿﺸﻪ

و ﺑﻄﺮی ﺣﺎوی ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،از آن ﮐﺸﻒ و
ﺿﻤﯿﻤﻪﭘﺮوﻧﺪهﺷﺪ .ﻣﺘﻬﻢﮐﻪراﻫﯽﺑﺮایﮐﺘﻤﺎنﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﻫﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﮔﺸﻮد
و ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻟﻮ داد .ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻃﯽ ﺗﻤﺎس
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻘﺪادی ،ﻣﻮﺿﻮع را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ
از ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻮر راﻫﯽ ﻣﺤﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ در ﺑﻮﻟﻮار ﺧﯿﺎم ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺧﺎﻧﻪای
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ دﭘﻮ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت دﺳﺖﺳﺎز
اﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﮐﺮد.ﻣﺄﻣﻮرانﭘﺲازورودﺑﻪاﯾﻦﺧﺎﻧﻪﺑﺎدهﻫﺎ
ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﮑﻠﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ دهﻫﺎ ﺑﻄﺮی
و ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎوی ﻣﺸﺮوﺑﺎت را از اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﯽ ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺮوب ﻣﯽﺧﺮم
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺘﻬﻢ و ﮐﺸﻒ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ از وی،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻮان
ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻃﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﺎن در
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺳﺎﺟﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ،ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮل ﺟﺮﻣﺶ ،ﺑﻪ
اﻓﺴﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﻔﺖ :از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ وارد
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷــﺪهام .ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﮐﻪ اﺻﻼ آنﻫﺎ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،از ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﭼﻬﺎر ﯾﺎ
ﭘﻨﺞﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از آنﻫﺎ ﻣﺸﺮوب ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدم
و ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻢ.
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﺄﻣﻮران ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ردم را ازﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام زده اﻧــﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻫﯿﭻوﻗﺖ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪام .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﺎ آنﻫــﺎ ﻗــﺮار ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓــﺮادی ﮐﻪ از ﻣﻦ

ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﮔﺸﻮدهﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه در دادﺳﺮا
اﯾــﻦ ﭘــﺮوﻧــﺪه ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻧﺎﺣﯿﻪ ۷ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪ و ﻣﺘﻬﻢ درﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزﭘﺮس ﻣﺤﻤﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺮد ﺟﻮان در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪاش اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ
و ﮐﺴﺐ ﭘﻮل زﯾﺎد ،او را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوﻧﺪه و اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺻﺮﯾﺢ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﺶ ،وی ﺑﺎ ﻗﺮار ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ
راﻫﯽ زﻧﺪان ﺷﺪ.
ﺑﺎزﭘﺮس ﺷﻌﺒﻪ ۷۵۲دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺣﯿﻪ۷
ﻣﺸﻬﺪ در ﺗﺸﺮﯾﺢ دﯾﮕﺮ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اداره ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﻠﯿﺲ
اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺗﻌﺪاد ۱۵۱ﺑﻄﺮی از اﻧﻮاع ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺸﺮوﺑﺎت دﺳﺖﺳﺎز را ﮐﻪ
داﺧﻞ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺧﻮدرو
و ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد.
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﻮدی اﻓﺰود :ﻣﺄﻣﻮران در ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺧﻮدرو
ﻣﺘﻬﻢ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرت ﺧﻮان ،ﮐﻪ وی از آن ﺑﺮای
ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﺸﻒ
و ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧــﻮدرو اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان
ﺗﻮﻗﯿﻒ و رواﻧﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎن اﯾــﻦ ﭘــﺮوﻧــﺪه ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﻤﮑﺎری
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺤﻤﻮدی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻣﺮوز دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﺟــﺪی ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺋﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪای و ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺁﺏﮔﺮﻓﺘﮕﻰ،ﻣﻬﻤﺎﻥﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩﻣﺸﻬﺪﻯﻫﺎ

ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥﻫﻼﻝﺍﺣﻤﺮﻭﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰﺩﺭﭘﻰﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﻯﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰﺑﻪﺣﺎﻟﺖﺁﻣﺎﺩﻩﺑﺎﺵﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ
ﺳﻬﯿﻞ دﯾﺒﺎ -در ﭘﯽ ﺑﺎرش ۱۸ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮی ﺑﺎران در
ﻣﺸﻬﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻞ ،آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان
در داﻣﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔــﺰارش ﺷﻬﺮآرا ،ﻃﺒﻖ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی درﺑــﺎره ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ و
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﯿﻼﺑﯽ در ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط
ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﻨﺒﻪ و در
ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﭼﻬﺮه ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻬﺎری
ﺷﺪ.
ﺑﺎرش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در
ﻣﺸﻬﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،رﮐﻮرد ۱۸٫۷ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
را ﺑــﺮای اﯾﻦ ﺷﻬﺮ رﻗﻢ زد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﯿﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،در اﯾــﻦ ﻣــﺪت ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎرشﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و
ﺑﻪوﯾﮋه ﮐــﺸــﺎورزان را در ﭘﯽ داﺷــﺖ ،آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و
ﺟﺎریﺷﺪن ﺳﯿﻞ ،ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
وﻗﻮع  ۵۱ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﺸﻬﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ای اﺳﺖ،
ﺑــﺎرش رﮔﺒﺎری ﺑــﺎران و رﻋــﺪوﺑــﺮق ،ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ
ﺟﺰﺋﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ دراﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎرش
ﺑــﺎران ۴۹اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش در آﻣﺪﻧﺪ و
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﮑﺶدار ﻗﻮی در ﻧﻘﺎﻃﯽ
از ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ.
ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮی اﻓﺰود :ﺷﺪت ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪاﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ،ﺑﯿﺶ از ۱۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑــﺎرش ﺑــﺎران را
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺠﻢ آب
در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﻞﻫﺎ و ﺟﻮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آبﻫﺎی ﺟﺎریﺷﺪه از
ﮐﺎلﻫﺎ و ﺟﻮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ را در ﭘﯽ داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻗﻮع ۵۱ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی
اﺧﯿﺮ در ﻣﺸﻬﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮادث ،ﺑﻪ

ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﻮردادن ﺧﻮدرو از ﻣﯿﺎن
آب ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد  .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻧﯿﺰ
دﭼﺎر آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﻟﻮار ﺗﻮس )ﻧﺠﻒ ،اﻣﺎم ﻫﺎدی ،ﺗﻮس ،(۹۱
ﻗــﺎﺳــﻢآﺑــﺎد )اﻣـــﺎمدوﺳـــﺖ ،اﻧــﺪﯾــﺸــﻪ ،ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ،
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ( ،ﺟﺎﻫﺪﺷﻬﺮ ،اﻟﻬﯿﻪ ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﯿﺜﺎق و زﯾﺮﮔﺬر
اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻮﻟﻮار وﮐﯿﻞآﺑﺎد ﺑﻮد.
ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻞ در  ۷ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی ﻧﯿﺰ از
اﺑﺘﺪای ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدهﺑﺎش
درآﻣــﺪﻧــﺪ ﺗــﺎ درﺻـــﻮرت ﺑــﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از
آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺳﯿﻞ و ...ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی دراﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺖ :از روز
ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز ،ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد ﺟﺎریﺷﺪن ﺳﯿﻞ در

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺠﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﯾﺒﺎد ،ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم،
ﺧﻮاف ،ﺳﺒﺰوار و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ.
ﺣﺴﻦ ﮔــﻮدرزی ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ آﻏــﺎز اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﻓﺮاد و ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﺎر در اﯾﻦ ﺳﯿﻼب ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
۵۸ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ درﻗﺎﻟﺐ ۱۷ﺗﯿﻢ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ۹۸ﻧﻔﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
وی اﻓــﺰود :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ۳۳ﻧﻔﺮ اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاری
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻼب ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮی ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ
و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎزل دﭼﺎر آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﮔـــﻮدرزی ﺑــﺎ اﺷـــﺎره ﺑــﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ۱۲ﮔﺮدﺷﮕﺮ
در ارﺗﻔﺎﻋﺎت روﺳﺘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻘﻤﭻ از ﺗﻮاﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼــﻨــﺎران ﮔــﻔــﺖ :اﯾــﻦ اﻓـــﺮاد ﺑــﺎ ﺗﻼش
ﺗﯿﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪا
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑــﺎ رﻋــﺎﯾــﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑــﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻦ
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

