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رسیدگی ویژه به پرونده مرگ تلخ 
دختر 2ساله در چاه فاضالب

شــهروند| پرونده مرگ تلخ دختر 2ساله 
شــادگاني که به علت نبود سيستم فاضالب به 
داخل چاه ســقوط کرد و جان باخت، به صورت 
ویژه رسيدگی می شود. این دختر 2 ساله درحال 
بازی بوده که در چاه فاضــالب که درپوش هم 

نداشته، غرق شده است. 
روز چهارشــنبه 18مردادمــاه بــود که یک 
دختر 2ســاله اهل دارخوین از توابع شادگان در 
استان خوزستان ناپدید شد. خانواده این کودک 
زمانی که متوجه ناپدید شدن دخترشان شدند، 
به همراه اهالی منطقه ســاعت ها به دنبال این 
دختربچه گشــتند. هيچ کس تصــورش را هم 
نمی کرد که الهه 2ساله به سرنوشتی تلخ گرفتار 
شده است. چند ساعت جســت وجو درنهایت 
پایانی دردنــاک را به همراه داشــت. صبح روز 
بعد بود که جسد بی جان و کوچک این کودک 
خردســال در چاه توالت پيدا شد. الهه 2ساله در 
چاه فاضالب غرق شده و به طرز دلخراشی جان 
باخته بود. این درحالی اســت که نبود سيستم 
فاضالب در دارخوین هميشه از مشکالت اساسی 
و اصلی این منطقه بوده است. مردم دارخوین به 
علت نبود سيستم فاضالب، از روش قدیمی چاه 
توالت و جوی آب استفاده می کنند. این مسأله 
روشی غيربهداشــتی و خطرناک  سال هاست 
مردم این منطقه را رنــج می دهد و به رغم تمام 
مشــکالت هنوز تدبيری برای رفع این معضل 
بهداشتی از سوی مســئوالن منطقه اندیشيده 

نشده است.
پس از مرگ دلخراش الهــه در چاه فاضالب٬ 
کانال تلگرامــی ناصری نژاد نماینده شــادگان 
یادداشــتی منتشــر کرد. ناصری نــژاد در این 
یادداشــت گفته است: »متاســفانه باخبر شدم 
دختربچه ای 2ساله به نام الهه در منطقه دارخوین 
شادگان در عين ناباوری در چاه فاضالب پيدا شده 
است. ظاهرا دختربچه معصوم در هنگام بازی در 
چاه فاضالبی که درپوش هم نداشته، افتاده و در 
فاضالب غرق شده اســت. زبان از توصيف رنج و 
غم این اتفاق قاصر است. سال هاست از مشکالت 
به وجود آمده به خاطر عدم وجود شبکه فاضالب 
فریاد زده ایم ولی متاســفانه کســی به این درد 
رسيدگی نکرده است. تا کی باید منتظر بمانيم؟ 
آیا بازهم باید منتظر خبر مرگ کودکان باشيم؟ 
چقدر بيماران کليوی و عفونی به خاطر آب آلوده 
و شبکه فاضالب فرسوده باید درد بکشند؟ مرگ 
این طفل معصوم یقينا ضایعه ای اســت که هيچ 
مرهمي بر آن نيســت، با تمام وجــود از خداوند 
متعال برای خانواده وی طلب صبر و توان تحمل 
این غــم را می کنم و اميدوارم مــا را در غم خود 

شریک بدانند.«
در ادامه حســيني دادستان عمومي وانقالب 
مرکز استان خوزســتان نيز در باره مرگ دختر 
2ساله شــادگاني، گفت: »پرونده دراین رابطه 
تشکيل شده است. پرونده به صورت فوق العاده 
و ویژه در شعبه بازپرسي دادسراي شادگان تحت 
بررسي است. دراین رابطه بازرسي ميداني توسط 
مقامات قضائي محلي انجام شــده است و پس 
از بررسي صحت و ســقم این مسأله با مقصران 

حادثه برخورد قاطع خواهد شد.«

تصادف پرتلفات دو قطار در مصر
تصادف دو قطار مسافربری در مصر ده ها کشته 
و زخمی بر جای گذاشت. در حادثه برخورد دو 
قطار در مصر ده ها نفر کشته و بيش از 1۰۰نفر 
زخمی شــده اند. تصادف در حوالی اسکندریه 
روی داده و بيمارستان های مصر وضع فوق العاده 
اعالم کرده اند. بنابر گزارش وزارت بهداشت مصر 
دست کم ۳۶ نفر جان خود را از دست داده و بيش 
از 1۰۰نفر زخمی شــده اند. در این حادثه، چند 
واگن قطار از ریل راه آهن خارج و تخریب شده اند. 
مأموران در ميان تکه پاره های قطار همچنان در 
جست وجوی مسافران احتمالی هستند. یکی از 
ترن ها، قطاری سریع السير بود که از قاهره می آمد 
و با قطاری که از پورت سعيد آمده بود، تصادف 

کرده است.
بنا به گزارش ها، نقص فنی علت تصادف بوده 
است، زیرا قطار پورت ســعيد خارج از برنامه در 
محلی در نزدیکی شــهر اسکندریه توقف کرده 
بود. به گزارش دویچه وله، تصادف قطار در مصر 
از رویدادهای نادر نيست. در سال های 2۰12 و 
2۰1۳ طی دو تصادف بيش از ۷۰ نفر جان خود 
را از دست دادند. بدترین سانحه راه آهن در  سال 
2۰۰2 روی داد که با آتش گرفتن یک قطار بيش 

از ۳۶۰ مسافر جان باختند.

ذره بين

خارج از مرز

شــهروند| با گذشــت دو روز از وقوع ســيل در 
استان های شمال شرقی، تاکنون مرگ 12 نفر در سه 
استان گلستان، خراسان شمالی و رضوی تأیيد شده 
است؛ اما آمار کشته ها و مفقودشدگان همچنان رو به 
افزایش اســت. در خصوص مفقودشدگان این حادثه 
هم آمارهای متفاوتی اعالم شــده و احتمال افزایش 
قربانيان و مفقودشــدگان وجود دارد. بــا وجود این 
مفقود شدن یک پدر و پســر در شرق استان گلستان 
قطعی است و تالش ها برای یافتن آنها همچنان ادامه 
دارد. در استان خراسان رضوی هم جست وجوها برای 
یافتن مفقودشدگان این حادثه ادامه دارد. نيروهای 
امدادی این استان با استفاده از بالگرد تعداد زیادی از 
مفقودشدگان و افراد گرفتار در سيل را نجات داده اند. 
این ســيل خســارت های زیادی هم به تأسيســات 
زیربنایی، واحدهای مسکونی و زمين های کشاورزی 
و باغی وارد کرده اســت و تيم های ارزیــاب در حال 
بررســی و برآورد زیان های مالی این حادثه هستند. 
این در حالی است که اسحاق جهانگيری، معاون اول 
رئيس جمهوری خواســتار رسيدگی هر چه بيشتر و 
تالش حداکثری برای امدادرســانی به سيل زدگان 

استان های خراسان رضوی و گلستان شد.
9 کشته در خراسان رضوی

با آغاز بارش ها از بعدازظهر پنجشــنبه گذشته در 
مناطق شمال شرقی و وقوع سيل و طغيان رودخانه ها 
در استان گلســتان و حرکت این ســامانه بارشی به 
سمت شرق، استان های خراســان رضوی و شمالی 
را هم درگير کرد. شدت بارش ها در شهرهای کالت، 
مشــهد، درگز، چناران، قوچان، فریمان، تربت جام، 
سبزوار، تربت حيدریه، جوین، کاشمر و نيشابور باعث 
جاری شدن ســيل در این مناطق از خراسان رضوی 
شد. همزمان سيل بخش هایی از مناطق راز و جرگالن، 
اســفراین و فاروج از خراسان شــمالی را درنوردید. 
حوادثی که عالوه بر حجم باالی خسارت مالی تاکنون 
باعث مرگ 12 نفر و مفقودشــدن تعــداد زیادی از 
هموطنان شده است. بر اساس آخرین آمار اعالم شده 
از سوی ســيد مجتبی احمدی، مدیرعامل جمعيت 
هالل احمر خراسان رضوی 5 نفر در شهرستان کالت، 
دو نفر از شهرستان درگز، یک نفر در نيشابور و یک نفر 
از بخش رضویه مشهد به دنبال سيل اخير جان خود را 
از دســت داده اند. با وجود این نيروهای هالل احمر در 
شعب مختلف این استان در تالش برای یافتن و نجات 
مفقودشــدگان ســيل اخيرند. به  طوری که تاکنون 
۳4 نفر از ناپدیدشدگان ســيل در این استان توسط 

نيروهای امدادی نجات پيدا کردند که از این تعداد 9 
نفر از آق دربند سرخس و 25 نفر از دره شمخال توسط 
نيروهای هالل احمر به منطقه امن منتقل شــدند. 
تيم های جست وجو با استفاده از سگ های تجسس در 

حال جست وجو در مناطق سيل زده هستند. 
نجات 9 نفر با بالگرد هالل احمر

به گفته مدیرعامل جمعيت هالل احمر خراســان 
رضوی 9 نفر از ناپدیدشدگان این سيل که در منطقه 
آق دربند سرخس در سيل گرفتار شده بودند، توسط 
امداد هوایی حوالی ظهر دیروز نجات پيدا کردند: »در 
این عمليات ســه مرد، دو زن و چهار کودک توسط 
بالگرد هالل احمر از منطقه خطر خارج شــدند.« او 
درباره اقدامات انجام شده برای کمک به سيل زدگان 
و نجات مفقودشــدگان این حادثه هــم توضيح داد: 
»بيشتر شعب اســتان در عمليات امداد و نجات فعال 
هســتند و تا ظهر شنبه ۶ دســتگاه آمبوالنس، سه 
دســتگاه خودرو نجات، 2۳ دستگاه خودرو کمک دار 
سبک، سه دستگاه خودرو کمک دار سنگين به مناطق 
سيل زده اعزام شده اند. همچنين یک دستگاه بالگرد 
امداد ونجات هالل احمر استان در محور های مشهد و 
کالت و مشهد سرخس در حال پرواز است.« او ادامه 
داد: »در این عمليات بيش از 22۳ نفر نيروی عملياتی 
هالل احمر در حال کمک رســانی به آسيب دیدگان 
هســتند و تاکنون 45۰ تخته پتــو، 89 تخته چادر، 
142 تخته موکت، ۶ هزار کنسرو ماهی و لوبيا، 5۰ ست 
بهداشــتی، 1۰8 گالن آب، 1۰8 شعله چراغ فانوس، 
1۰۰ کيلو پالستيک، 5۰ کيلو قند و 4۷ بسته چای 
برای سيل زدگان ارسال شــده است و تاکنون بيش 
از 2۰4 نفر از ســيل زدگان اســکان اضطراری داده 

شد ه اند.« 
یک کشته در خراسان  شمالی

همزمان ســيل شهرســتان های فاروج، شيروان، 
بجنورد، مانه و ســملقان، راز و جرگالن و اسفراین در 
خراسان  شــمالی را هم در نوردید که در این ميان به 
شهرســتان راز و جرگالن و اسفراین خسارت زیادی 
وارد کرد. این ســيل به دنبال بارش های صبح جمعه 
در این منطقه آغاز شد و باعث واژگونی یک خودروی 
پراید شد. در این حادثه یکی از سرنشينان این خودرو 
کشــته و ۳ نفر دیگر هم مجروح شدند. این حادثه به 
دليل بی توجهی به هشدارهای نيروهای امدادی و تردد 
در نقاط پرخطر در حوالی روستای یوقان برج بخش 
غالمان برای سرنشــينان این پراید رخ داد. سيل در 
این استان عالوه بر این حادثه 92 نفر دیگر از ساکنان 

این مناطق را دچار آســيب کرد که توسط نيروهای 
هالل احمر امداد رسانی شدند. سيدمصطفی صالح پور، 
معــاون امدادو نجات جمعيت هالل احمر خراســان  
شمالی درباره روند عمليات امدادرسانی به سيل زدگان 
این استان به »شهروند« می گوید: »بر اثر بارش های 
رگباری و وقوع ســيالب که روز جمعــه در غالمان و 
روستاهای اسمی و دوالن شهرستان راز و جرگالن رخ 
داد با اطالع از وقوع این حادثه، امدادگران بالفاصله به 
این مناطق اعزام شدند. 2۳ خانواده و 92 نفر در سيالب 
آسيب دیدند که توســط ۳4 نيروی عملياتی نجات 
یافتند. 44 نفر هم در این حادثه اســکان اضطراری 
شــدند. در این عمليــات امدادگران با دو دســتگاه 
آمبوالنس و ۶ خودروی امدادی به آسيب دیدگان این 

حادثه کمک رسانی کردند.«
احتمال افزایش قربانیان سیل

در همين حال اســماعيل نجار، رئيس ســازمان 
مدیریــت بحران کشــور از احتمــال افزایش تعداد 
مفقودی ها و جانباختگان ســيل اخير خبــر داد و 
در این باره گفــت: »تعداد زیادی خودرو در مســير 
رودخانه قرار داشــت که آب ها اینها را بــا خود برده 
و گمانه زنی هــای اوليه حاکی از این اســت که 114 
خودرو را آب برده و دچار خسارت شده اند که ممکن 
اســت افرادی در این خودروها حضور داشته باشند، 
بنابراین شــهروندانی که احتمال می دهنــد اقوام یا 
آشنایانشان در این حادثه مفقود شده باشند، به عوامل 
انتظامی مستقر در محل مراجعه و مشخصات آنها را 
اعالم کنند.« او ادامه داد: »جست وجوها برای یافتن 
مفقودان ســيل اخير ادامه دارد و امدادرســانی برای 
کمک به حادثه دیدگان و واحدهای آســيب دیده نيز 
در حال انجام اســت. تيم های ارزیاب از بنياد مسکن، 
فرمانداری ها و اســتانداری  در محل های آسيب دیده 
حاضر شده و بررسی ها را آغاز کرده اند که نتایج بررسی 
آنان به زودی اعالم می شــود. درحال حاضر، می توان 
گفت که خساراتی به تأسيسات زیربنایی، جاده ها و 
واحدهای مسکونی وارد شده است.« در همين حال 
اســحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری در 
تماس تلفنی با استانداران خراسان رضوی و گلستان، 
ضمن اعالم همدردی بــا خانواده های جانباختگان و 
مصدومان ســيل در این استان ها خواستار رسيدگی 
هرچه بيشتر و تالش حداکثری برای امدادرسانی به 
سيل زدگان استان های خراسان رضوی و گلستان شد.

مرگ در باغ رمضان 
باغ رمضان روزهای تعطيل محل تفریح ســاکنان 

منطقه اســت. روز حادثه هم حــدود ۳۰ خودرو به 
زمين های کشاورزی جاده کالت به درگز آمده بودند. 
همه این افراد گرفتار سيل شــدند. نيروهای امدادی 
ما از نزدیک ترین پایگاه به محل حادثه اعزام شــدند 
و خوشبختانه توانســتيم تعداد زیادی از این افراد را 
نجات دهيم. اینها را اربابی، مدیر شــعبه هالل احمر 
در شهرستان کالت به »شهروند« می گوید. او همراه 
چند نفر دیگــر از نيروهای هالل احمر از نخســتين 
امدادگرانی بودند که خودشان را به محل وقوع سيل 
رساندند و موفق به نجات تعداد زیادی از مردم گرفتار 
در سيل شدند: »همه افراد حاضر در این منطقه توسط 
نيروهای امدادی به محل امن منتقل شدند. با وجود 
این، در این حادثه 5 نفر کشته شدند که سه نفر از آنها 
از اهالی روستای ژرف بودند و جنازه آنها شناسایی شد. 
دو کشته دیگر هم به احتمال زیاد از گردشگرانی بودند 
که برای تفریح به این منطقه آمده بودند. متاســفانه 
آب جنازه یکــی از آنها را ۳5 کيلومتــر به طرف مرز 
ترکمنســتان برد و پيکر این فرد در خاک این کشور 
است. رایزنی  با ماموران مرزی این کشور برای انتقال 
جسد آغاز شده است. به همين دليل هویت این پيکر 

هنوز شناسایی نشده است.«
گفت وگو با شاهدان سیل

یکی از شاهدان این سيالب در منطقه باغ رمضان 
 کالت، درباره لحظــه طغيان رودخانه به شــهروند 
می گوید: ما در مشــهد زندگی مــی کنيم، همگی 
برای تفریح به باغ رمضان آمده بودیم. قبال وصف این 
منطقه را شنيده بودیم و روز جمعه برای اولين بار بود 
که به این منطقه می آمدیم. یک ویال نزدیک رودخانه 
اجاره کردیم و لحظه وقوع سيل، کنار رودخانه بودیم. 
تقریبا ۳۰۰ نفر دیگر هم آنجا برای تفریح آمده بودند. 
ناگهان آب رودخانه باال آمد. همگــی فرار کردیم. ما 
خودمان با چشــم خودمان دیدیم که آب خودروها 
را با خود مــی برد. صحنه خيلی وحشــتناکی بود و 
حتی آب تا ویالی اجاره ایمان هم رســيده بود. در آن 
لحظه فقط فرار می کردیم تا جانمان را نجات دهيم. 
از خانواده ما کســی آســيب ندید ولی مطمئنم که 
افراد  بســياری زیادی در آن منطقه آسيب دیدند.« 
یکی دیگر از شــاهدان نيز در این بــاره گفت: »ما در 
خودرویمان بودیم. وقتی دیدیم که ســيالب جاری 
شده با سرعت پا به فرار گذاشتيم. فقط از صحنه دور 
شدیم. اما در راه کامال دیدیم که خودروها یکی پس از 
 دیگری توسط سيالب بلعيده می شدند. صحنه های

 وحشتناکی بود.«

آژیر

 قتل به خاطر
طلب یک ونیم میلیون تومانی

شهروند| عامل قتل در بيابان های حسن آباد 
تهران پس از یک  ســال دستگير شد و ادعا کرد 
که به خاطر طلــب یک ونيم ميليــون تومانی 

دست به جنایت زده است.
22 شهریور  سال گذشــته راننده یک خودرو 
تریلر در جاده قدیم قم، منطقه حســن آباد، در 
حين کنترل الســتيک های خودرو با جســد 
فردی حدودا 5۰ســاله در کنــاره  جاده روبه رو 
شد که بالفاصله موضوع را به مرکز فوریت های 

پليسی 11۰ اطالع داد.
با حضور مأموران کالنتری 1۷۶ حسن آباد در 
محل و انجام بررسی های نخست مشخص شد 
که متوفی بر اثر اصابت ضربات متعدد جســم 
تيز به ناحيه  قفسه ســينه به قتل رسيده است. 
بالفاصله موضوع به قاضی کشيک دادگاه بخش 
فشــافویه اعالم و پرونده ای بــا موضوع »قتل 
عمد« تشــکيل شد و به دســتور رئيس شعبه 
1۰2 دادگاه بخش فشافویه، برای رسيدگی در 
اختيار اداره دهم ویژه قتل پليس آگاهی تهران 

قرار گرفت.
در ابتدای تحقيقــات کارآگاهان اطالع پيدا 
کردند که در بازرســی اموال به دســت آمده از 
مقتــول هيچ گونه مدارک شناســایی مبنی بر 
شناســایی هویت وی کشف نشــده و جسد به 
صورت ناشناس به پزشکی قانونی منتقل شده 

است.
ســرانجام پس از گذشــت چند روز از زمان 
کشف جســد و با مراجعه اعضای یک خانواده 
به کالنتری شهریار هویت جسد ناشناس به نام 
اسماعيل 45ساله تبعه افغانســتان شناسایی 

شد.
در تحقيقــات از اعضــای خانــواده مقتول، 
کارآگاهان اطــالع پيدا کردند کــه مقتول در 
زمينه پيمانکاری ساختمان فعاليت داشته و از 
چندی پيش به واســطه اعتياد شدیدی که به 
مصرف موادمخدر پيدا کرده دچار مشــکالت 
شدید مالی در زمينه  کاری شده بود به گونه ای 
که چندین نفــر به عنوان طلبــکار بارها برای 
وصول طلــب خود به دِر خانــه  مقتول مراجعه 

کرده و با وی مشاجره لفظی داشته اند.
با بهره گيری از تحقيقــات ميدانی و اقدامات 
پليسی، کارآگاهان اطالع پيدا کردند که مقتول 
آخرین بار با یکــی از طلبکارانش به نام عبداهلل 
۳۶ساله تبعه افغانستان مشاهده شده است. در 
تحقيقات تکميلی محل کار عبداهلل در محدوده  
یک کارگاه خرید و فروِش مصالح ساختمانی در 
شهرستان شــهریار- منطقه وحيدیه شناسایی 
شــده بود و با مراجعه بــه این محــل و انجام 
تحقيقات ميدانی، کارآگاهان اطالع پيدا کردند 
که عبداهلل همزمان با قتل اســماعيل، از کشور 

خارج و به افغانستان متواری شده است.
اوایــل مــرداد 9۶، کارآگاهــان اداره دهم 
پليس آگاهی اطــالع پيدا کردنــد که عبداهلل 
پس از گذشــت نزدیک به یک ســال به  صورت 
غيرقانونی وارد ایران شــده و در حال حاضر در 
شهرستان شهریار تردد دارد. بالفاصله اقدامات 
پليسی آغاز شد و ســرانجام عبداهلل روز جمعه 
دستگير شد، به اداره دهم ویژه قتل منتقل شد 
و در همان تحقيقات نخست به ارتکاب جنایت 
اعتراف کرد و انگيزه خــود را از جنایت وصول 
طلــب یک ميليون و 5۰۰ هــزار تومانی خود از 

مقتول عنوان داشت.
متهــم در اعترافاتش درباره نحــوه ارتکاب 
جنایت بــه کارآگاهان گفت: »مــن با مقتول 
کار می کــردم. آن زمــان نيســان داشــتم و 
جابه جایی هــای مصالح ســاختمانی مقتول را 
برایش انجام می دادم تــا این که ميزان بدهی او 
زیاد شد. هميشــه به مقتول می گفتم که پول 
بدهد، اما او هــر بار مدعی می شــد که پولش 
را از پيمانــکار نگرفته، می دانســتم که او پول 
می گيرد و مواد مصرف می کند. چند بار به خانه 
مقتول رفتم و حتی اعضای خانواده اش نيز مرا 
دیدند. روز حادثه از طریق تماس تلفنی یکی از 
دوستان متوجه شدم که اســماعيل مبلغ قابل  
توجهی پول گرفته اســت. بالفاصله به سراغش 
رفتم تا طلب خــود را از او بگيرم. به او گفتم که 
پولم را بــده، اما او مجددا مدعی شــد که پولی 
ندارد. زمانی که اسماعيل اصرار مرا برای گرفتن 
پول دید، به من گفت که اگــر پول می خواهی 
باید به حســن آباد برویم تا از کسی پول بگيرم. 
قبول کــردم تا به همراه مقتول به حســن آباد 
برویم، اما زمانی که به حســن آباد رســيدیم، 
ناگهــان مقتول ادعا کرد اصال تــو طلبی از من 
نداری. من که عصبانی شده بودم، با او به صورت 
لفظی درگير شــدم که او به من فحاشــی کرد. 
ناگهان مقتول با چاقو ضامن دار به ســر و کتف 
من ضربه زد. من نيــز از زیر صندلی راننده یک 
چاقو بيرون کشيده و چند ضربه به قفسه سينه  
او زدم. مقتول از خودرو پياده شد و به کنار جاده 
رفت و بی حال شــد. او را دنبال کردم؛ ناگهان 
برگشت. فکر کردم می خواهد مرا با چاقو بزند؛ 
او را هــل دادم. مقتول روی زميــن افتاد و من 
چند ضربه دیگر به قفســه  ســينه اش زده و از 

محل فرار کردم.«
سرهنگ حميد مکرم، معاون مبارزه با جرایم 
جنایی پليس آگاهی تهران، درباره این پرونده 
گفت: »با توجه به اعتراف متهم، قرار بازداشت 
موقت از ســوی مقام قضائی صادر شد و متهم 
برای انجام تحقيقات تکميلــی در اختيار اداره 
دهــم ویژه قتــل پليــس آگاهی تهــران قرار 

گرفت.«

| hadeseh@shahrvand-newspaper.ir :ایميل گروه حادثه | www.shahrvand-newspaper.ir  

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/30- 17/00

سیل در استان های خراسان رضوی، شمالی و گلستان 12 کشته و دو مفقود بر جای گذاشت

عملیات سخت امدادگران شمال شرقی
  نیروهای امدادی هالل احمر 126 سیل زده را در استان های خراسان رضوی و شمالی نجات دادند                    سیالب جسد یک نفر را با خود به خاک ترکمنستان کشاند
  176 نیروی هالل احمر به همراه نیروهای مسلح 5 گروه امداد و نجات از یگان های تیپ 230 ارتش عملیات جست وجوی دو مفقود را در علی آباد ادامه می دهند

از ســوی دیگر، تالش ها برای یافتن دو مفقودشده سیل 
گلســتان از ســوی نیروهای امدادی ادامه دارد. نیروهای 
هالل احمر همراه با نیروهای تیپ 230 ارتش و نیروهای مردمی 
درحال جست وجوی پیکرهای این پدر و پسر هستند، اما با 
وجود همه تالش های صورت گرفته و با گذشت 72 ساعت از 
مفقود شدن سه سرنشین خودرو پراید در منطقه زرین گل 
علی آباد تا لحظه تنظیم این خبر هنوز ردی از آنها به دســت 
نیامده است. حسین احمدی، مدیرعامل هالل احمر استان 
گلســتان درباره آخرین جزییات عملیات جست وجو برای 
یافتن این دو مفقودشده سیل گلستان به »شهروند« می گوید: 
»درحال حاضر 176 نفر از نیروهای هالل احمر در قالب 42 تیم 
عملیات، جست وجو را ادامه می دهند، همچنین از صبح روز 
شنبه به دنبال هماهنگی استانداری گلستان با نیروهای مسلح 
5 گروه امدادونجات از یگان های تیپ 230 ارتش با امکانات و 

تجهیزات مورد نیاز کاوش به مناطق سیل زده اعزام شده اند.«
شامگاه پنجشــنبه بود که جواد نعمتی، مسئول حراست 
شــهرداری خان ببین از توابع رامیان استان گلستان همراه 
پسر 2ساله و همسرش ســوار بر خودرو پراید به سمت خانه 
ییالقی شان در روستای »روستاق« حرکت کردند. با شروع 
سیالب در این منطقه تیم های امدادونجات هالل احمر وارد 
عمل و در همان ابتدا از ماجرای ناپدید شدن خانواده نعمتی 

آگاه شدند. همین کافی بود تا عملیات کاوشگری برای پیدا 
کردن اعضای این خانواده آغاز شود. عملیات جست وجو ادامه 
داشت تا این که ساعت 7 صبح جمعه خودرو مچاله شده جواد 
نعمتی در مسیر رودخانه زرین گل پیدا شد اما اثری از اعضای 
خانواده در محل نبود. ماموران هالل احمر که در مسیر رودخانه 
به دنبال خانواده گمشــده بودند، ساعت 9 صبح روز جمعه، 
جسد زن جوان که الهه ســمیعی نام دارد را پیدا کردند اما با 
گذشت 3 روز از عملیات جست وجو هنوز ردی از جواد نعمتی و 
پسر 2ساله اش به نام حسین به دست نیامده است. اسماعیلی، 
دایی جواد نعمتی درباره جزییات عملیات جســت وجو با 

»شهروند« گفت وگو کرد.
جواد و همسرش چند  سال پیش ازدواج کردند؟

حدود 4 سال پیش بود که جواد و همسرش الهه با هم ازدواج 
کردند.

چند فرزند دارند؟
حسین 2ساله تنها فرزندشــان بود که همراه آنها داخل 

خودرو قرار داشت.
جواد و همسرش کارمند بودند؟

خواهرزاده ام مســئول حراست شــهرداری خان ببین و 
همسرش نیز مسئول مالی کارخانه دلندالکترونیک بود.

شب حادثه جواد نعمتی کجا می رفت؟

شب حادثه قرار بود همه اعضای خانواده به منطقه ییالقی 
برویم اما با توجه به این که هشــدارهایی در مورد بارش باران 
گزارش شده بود، در خانه ماندیم و جواد از ماجرای بارندگی ها 
بی اطالع بود. به هیچ کس نیز در مورد رفتنش حرفی نزده بود، 
به همین خاطر به سمت روستای »روستاق« رفتند که در 30 

کیلومتری خان ببین خودرو آنها در مسیر سیالب گرفتار  شد.
چه زمانی متوجه ماجرای ناپدید شدن خواهرزاده تان شدید؟

ساعت 2 بامداد جمعه بود که ماجرای گرفتار شدن جواد در 
سیالب را به ما خبر دادند.

سیالب چه زمانی رخ داد؟
بارندگی ها از ساعت 8:30 شامگاه پنجشنبه شروع شد و به 
احتمال زیاد جواد و خانواده اش ساعت 9:30 به سمت منطقه 
ییالقی حرکت کرده  و در مسیر آسفالتی جاده قرار داشته اند 
که بارش باران زیاد باعث شده ســیالب از کوه وارد جاده و 
سپس به سمت رودخانه سرازیر شود که خواهرزاده ام نیز در 
این حادثه در مسیر سیالب قرار گرفته و داخل رودخانه افتاده  

است.
احتمال می دهید که جواد و فرزندش زنده باشند؟

با توجه به سیالب و خودرو مچاله شده آنها، امید زیادی به 
زنده بودن آنها نداریم، اما اگر خدا بخواهد هر اتفاقی ممکن 

است افتاده باشد و شاید آنها زنده مانده باشند.

سرنوشت نامعلوم پدر و پسر در سیالب گلستان
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