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حادثه

 تاخت و تاز سیل مرگبار در 
هفت استان کشور

۱۰۶ نیروی عملیاتی در قالب ۲۸ تیم به ۱۸۴ خانوار و 
مجموعا ۸۴۶ نفر امدادرسانی کردند

ســیل و آبگرفتگی در هفت اســتان کشــور جان چهــار نفــر را گرفت. 
در این حادثه دو نفر دیگر نیز مفقود شــده اند. این در حالی است که 

امدادگران به 846 نفر امدادرسانی کردند.
محمــد حســن قوســیان مقدم، ســخنگوی جمعیت هــال احمر، 
درباره جزئیات این عملیات گفت: »به دنبال پیش بینی ها از احتمال 
جاری شدن سیل و آبگرفتگی در برخی از استان های کشور، جمعیت 
هال احمر سازمان امدادونجات و امدادگران این سازمان را به حالت 

آماده باش درآورد.«
او بــا بیــان اینکه ســیل و آبگرفتگــی در هفت اســتان کشــور رخ داد، 
گفت: »طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 106 نیروی عملیاتی در قالب 

28 تیم به 184 خانوار و مجموعا 846 نفر امدادرسانی کردند.«
او با بیان اینکه دو نفر در اســتان قزوین مفقود شــده اند، گفت: »در 
این اســتان ســه نفر نیز جان خود را از دســت داده اند. در حال حاضر 
عملیات امدادرسانی در پنج استان به پایان رسیده اما در استان های 

قزوین و زنجان عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.«

مرگ یک چوپان در سیل 
این در حالی است که سیل در شاهین دژ جان یک چوپان را گرفت.

امیرعباس جعفری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان 
غربی، در این باره گفت: »بارش ها باعث آبگرفتگی در ۵ روستای تکاب 
شد. همچنین به طویله احشام خسارت وارد کرد که برآورد خسارات 
در دست بررسی است. همچنین در شهرستان شاهین دژ بارندگی به 
تعدادی از عشایر خسارت مالی وارد کرد. سیل این منطقه جان یک 
نفر چوپان به همراه گوســفندانش را گرفت که پیکر چوپان به وسیله 

هال احمر پیدا شد.«
جعفری با اشاره به بارش های دوشنبه شب گذشته در مرکز استان 
نیز گفــت: »تا کنون خســاراتی از بارش شــدید بــاران در ارومیه گزارش 
نشــده اســت و فقط بارش ها در حد آبگرفتگی در برخی معابر شهری 
بوده است.« مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان افزود: »از 
شهروندان تقاضا داریم در صورت اعام هشدار هواشناسی از حضور در 
ارتفاعات و چرای دام ها پرهیز کنند تا شاهد بروز چنین حوادث تلخی 

در استان نباشیم.«

آبمیوه های مسموم دوباره قربانی گرفت 
سارق سابقه دار از همراهان بیمار دزدی می کرد

پلیس پایتخت ســارق ســابقه داری را که با شیوه و شــگرد خوراندن 
نوشیدنی مسموم اقدام به سرقت از شهروندان می کرد، دستگیر کرد.  
اوایل تیر پرونده ای با موضوع سرقت به روش بیهوشی در کانتری 
14۵ ونک تشکیل شد. این پرونده با دستور قضائی برای پی جویی و 

گاهی ارجاع شد. کشف جرم به پلیس آ
کی درباره جزئیات این سرقت گفت: »داخل حیاط بیمارستان  شا
نشســته بودم. جوانی حدودا ســی ســاله ســراغ من آمــد. او بــا تعارف 
آبمیوه ای که در دست داشت، کنارم نشست. من نیز پس از نوشیدن 
گهــان بیهــوش شــدم. پــس از ســاعتی که بــه هــوش آمدم،  آبمیــوه نا
متوجه شــدم مورد دســتبرد ســارق جــوان قــرار گرفتــه ام. او مقداری 
پول نقد و تلفن همراه و ساعت مچی ام را که ارزش تقریبی ۵0 میلیون 

تومان داشت، سرقت کرده بود.«
با اعام این شــکایت پرونده برای رســیدگی تخصصی به تیم مبارزه 
گاهان ایــن اداره با حضور در بیمارســتان و  با ســرقت ارجاع شــد. کارآ
بررســی ســرنخ های موجود موفق شــدند تصویــر ســارق را در مقاطع 
فــردی  حــدودا  متهــم  بیاورنــد.  دســت  بــه  بیمارســتان  مختلــف 

بیست وهفت ساله، قدبلند و دارای مو و محاسن روشن بود. 
بنابراین ضمن ارایه هوشیاری به پرسنل بیمارستان و آموزش های 
الزم به آنان با توجه به سریالی شدن سرقت ها در چندین روز تعقیب و 
مراقبت در محل نهایتا متهم به نام علیرضا دستگیر شد. در تحقیقات 
اولیه متهم با اظهاراتی ضد و نقیض سعی در کتمان حقیقت داشت. 
او منکر هر گونه ســرقت بود و درنهایت بــا ارایه دالیل و مســتندات به 
جرم خود اعتراف کرد. با توجه به شیوه و شگرد صورت گرفته در سرقت 
متهم در تحقیقات تکمیلی گفت: »ابتدا با جلب اعتماد مراجعان در 
یک فرصت مناسب با اســتفاده از قرص خواب آور که داخل آبمیوه یا 
چایی ریخته بودم ســوژه را ترغیب به نوشیدن آبمیوه مسموم و پس 
از بیهوشــی اقدام به ســرقت اموال شــامل موبایــل و وجه نقــد از آنان 

می کردم.«
علیرضا در ادامه اعترافاتش گفت: »تا به حال پــس از آزادی از زندان 
در سال جاری اموال 10 نفر را در بیمارستان های شلوغ و پرتردد به این 
روش سرقت کرده ام. اموال مسروقه را نیز پس از سرقت به فردی به نام 
احمد در محدوده خیابان مولوی تهران می فروختم. بعد از فروش آن 

معادل پول نقد از وی دریافت می کردم.«
مالخر اموال سرقتی نیز در محدوده خیابان مولوی دستگیر شد. در 
بازرسی از مخفیگاهش تعدادی اموال مسروقه از آن محل کشف شد و 

متهم در تحقیقات پلیسی به خرید اموال مسروقه اعتراف کرد.
گاهی  گاه قاسم دســتخال، رئیس پایگاه سوم پلیس آ سرهنگ کارآ
کیان شناسایی  پایتخت، با اعام این خبر گفت: »تا به حال 8 نفر از شا

و پس از اخذ اظهارات به دادسرا معرفی شده اند.«

روســتای  هوتــک  رضاخــواه|  مریــم 
جماعت زهی پان چابهار سلسله مرگ های  
دو کــودک خانواده آقای »درمــان « را در دل 
خویــش ثبت کــرده اســت. آتنای 4 ســاله در 
همان هوتکی غرق شــد که قتلــگاه عمه اش 
هم بود. ســریال این مرگ ها از 6 ســال پیش 
کلیــد خــورد.  همــان روزی که ســحر 7 ســاله 
قربانی اســتخر عمیق روستایشان شد. حاال 
تاریخ تکرار شده است. آتنا هم گرفتار همان 
آب مرداب گونــه در چندمتــری خانه شــان 
کــودکان  شــد. شــاید مرگ هــای زنجیــره ای 
بلــوچ  در هوتک هــا چنان تکرار شــده اســت 
که گوش ها خــو گرفته اند، اما ایــن  درد و رنج 
بی پایــان بــرای خانــواده »درمــان«  فاجعــه 
اســت.  قیــوم 39 ســاله  هنــوز لحظــات مرگ 
خواهــر 7 ســاله اش در ســرش رژه می رونــد. 
خــوب بــه یــاد دارد که پــدرش و روســتاییان 
چطــور تقا کردند تا ســحر 7 ســاله را از عمق 
7 متــری هوتــک نجــات دهنــد امــا مــرگ به 
سرنوشــتش ســنجاق شــده بــود. ســحر در 
مــرگ جــان داد. تصویــر بی جــان  اســتخر 
سحر از همان روز از ذهن برادر خط نخورده 
اســت، امــا بــرادر ســوگوار با گذشــت 6 ســال 
دوباره رخت عزا بر تن کرده و داغدار دختر 4 
ســاله اش آتناســت. همان دختر بچه ای که 
در هوتک روســتای جماعت زهی پان غرق 

آب شد. 

هوتک ها تنها سرگرمی کودکان روستا
»قیوم درمان« پدر آتنا و برادر سحر است. 
کلمــات  کــه  از ناراحتــی نمی توانــد  پــدری 
را کنــار هــم ردیــف کنــد. از  روزی می گوید که 
پیکر بی جان دخترش را از اعماق استخر ۵0 
متــری گرفتنــد. »برای نمــاز ظهر به مســجد 
رفتــه بــودم . همســرم هــم در خانــه نمــاز 
می خوانــد. آتنــا از مــادرش پــول گرفتــه بــود 
که برای خرید بــه مغازه برود. اصــا قرار نبود 
کــه در ایــن گرما بازی کنــد. از وقتــی خواهرم 
ســحر در هوتــک غــرق شــد خیلــی مراقــب 
بچه هایــم بــودم. هرگــز اجــازه نمــی دادم در 
کنار این استخرها بازی کنند، اما چه فایده. 
هیچ اسباب بازی و وســیله سرگرمی و تفریح 
نیســت.  فراهــم  روســتایی   کــودکان  بــرای 
گاه جــذب هوتک هــا  ایــن کــودکان ناخــودآ
می شــوند. چون تنهــا سرگرمی شــان همین  
برکه هــای آب اســت. وقتــی از نماز برگشــتم. 

همبازی هــای آتنــا را دیــدم کــه کنــار هوتک 
باال و پایین می پرند.«

فریاد کمک خواهی
امامــه و ســودا دو ســال بیشــتر ندارنــد. 
همبازی های آتنا در روســتا بودند. دو دختر 
نمی تواننــد  را  کلمــات  کــه  حتــی  بچــه ای 
به درســتی ادا کنند اما پدر از اشــاره دختران 

به هوتک بی امان به آب زد. 
پــدر لحظــات تقــا بــرای نجــات دختــرش 
را بــه تصویر می کشــد. لحظاتی کــه در تاریخ 
بــه  اســت. »وقتــی  تکــراری  خانواده شــان  
همبازی هــای آتنا رســیدم متوجه شــدم که 
دختــرم هم با آنها بوده اســت، اما آنجا نبود. 
نگــران شــدم. از دو دختــر بچــه خردســال 
پرســیدم آتنــا کجاســت؟ بــه ســختی حــرف 
می زدنــد. گیــج و مبهــوت بــودم کــه  امامــه  
انگشــتش را به ســمت هوتــک نشــانه رفت. 
دیگــر هیچی متوجه نشــدم خــودم را به آب 
انداختم، امــا خبری نبــود. دیوانــه وار فریاد 
می زدم. ســرم را از آب بیرون مــی آوردم فقط 

فریاد می زدم مادر آتنا را خبر کنید.«
هوتک تا خانه چندمتری فاصله نداشت. 
فریــاد کمک خواهــی کــودکان،  مــادر را  پــای 
برهنه به سمت قتلگاه برد.  زمین داغ روستا 
را در آن ظهر سوزان  مرداد حس نکرد.  تمام 
گام هایــش  قدرتــش را بــه پاهایــش ســپرد. 
ســریع و بلند شــد.  قیوم را که میــان آب دید 
شستش خبردار شد.  تکرار یک داغ دیگر در 
همان هوتکی کــه  نفس را از ســحر گرفت.  تا 
بیخ پر آب بود. مادر هم بــه آب زد. مصیبت 
در آب روی ســرش ویــران شــد. تــن بی جان 
آتنــا را  ناله کنــان پیــدا کــرد. به آغوش کشــید 

و بیرون آورد. 
کــه  همچنــان  غمگیــن  صدایــی  بــا  پــدر 
بغضش را قــورت می دهــد می گویــد: »وقتی 
مــادرش آتنــا را از آب بیــرون کشــید دختــرم 
دیگر نفس نمی کشید. با این حال با سرعت 
او را به بهــداری بردیم تا شــاید بتوانند آتنا را 
احیــا کنند، اما پزشــک اعام کرد کــه او فوت 

شده است.«

آرزویم فوتبالیست شدن بود
اعصــاب  مشــکل  کــه  سال هاســت  قیــوم 
دارد. 16 ســاله بود که به عنوان فوتبالیســت 
تیــم نورنگ کــه تحت نظــر تیم پرســپولیس 

بــود بــه تهــران آمــد. همــان ســال مشــکل 
اعصاب پیدا کرد. »آرزویم فوتبالیست شدن 
بــود. تمــام تاشــم را کــردم که بــه تیــم بزرگی 
چــون پرســپولیس راه پیــدا کنــم.  وارد تیــم 
نورنگ که تحــت نظر تیــم پرســپولیس بود، 
شــدم. تمــام دغدغــه ام فوتبــال بــود. تمــام 
وقتــم را بــرای فوتبــال گذاشــتم. شــبانه روز 
تمریــن کردم. تصــور می کردم به تهــران بروم 
بــه آرزویــم خواهــم رســید، امــا هیچ کــس از 
من حمایــت نکرد. پشــتیبانم نشــد. همین 
شکســت در زندگــی ام باعث به وجــود آمدن 
نتوانســتم  دیگــر  شــد.  اعصــاب  مشــکات 
کار کنــم. کســی بــا ایــن مشــکات به مــن کار 
کــه  اســت  به حــدی  مشــکاتم  نمــی داد. 
گهان بی هوش می شــوم و متوجه نیســتم  نا
چــه اتفاقــی می افتــد. االن سال هاســت کــه 
بیــکارم. گهگاهــی کارگــری می کنــم. در حال 

حاضر 3 ماهی است که بیکارم.«

بیماری مادرزادی عبدالمنان
قیــوم یــک پســر و دختــر دیگــر هــم دارد. 
نعمان 7 ســاله اســت و عبدالمنان 2 ســاله. 
کوچــک خانــواده درمــان هــم دچــار  پســر 

مشــکل مــادرزادی اســت. نیمکــره راســت 
ســرش بلندتــر از نیمکــره چپــش قــرار داد. 
»عبدالمنــان از وقتــی به دنیــا آمــد ســرش 
مشکل داشــت. ما هم متوجه نشدیم دلیل 
کوتــاه دوطــرف ســرش چیســت.  بلنــدی و 
تــا اینکــه چنــد وقــت پیــش پزشــک رفتیــم. 
ســالگی   17 از  پیــش  تــا  بایــد  کــه  گفــت  او 
عبدالمنــان جراحــی شــود، امــا هزینه هــای 
جراحــی خیلــی باالســت. هیچ وقــت از پــس 

این هزینه بر نخواهیم آمد.«

حادثه ای مشابه
 خــرداد امســال هــم یحیــی 6 ســاله  در 
روســتای شــیخان کرگ قربانی هوتک شــد. 
ک  ک برده است. خا هوتک، یحیی را زیر خا
کی که فراری  سوزان دشــتیاری. از همان خا
ک  بود برای گرمایش، اما حــاال زیر همان خا
برای همیشــه خوابیده. وقتی یحیی زیر آب 
گل آلود هوتک روســتا دســت وپا مــی زد، پدر 
نبود. به شــهر رفته بود. مــادر میهمان خانه 
دایــی بــود. دایــی یحیی شــد هاتــف بدخبر 
کــرد. پــدری  کــرم بلــوچ را خبــردار  و محمدا
که  حســرت آب سراســر زندگی اش را پر کرده 
ک  نفس  است. همه اجدادش در همین خا
کشــیده اند و زندگی کردند. مدفن شــان هم 
ک خشــک و محــروم. حــاال  شــد همیــن خــا
هســتند.  اجــدادش  میــراث دار  کودکانــش 
صــدای تشنگی شــان را کســی نشــنیده، در 

محرومیت هم که دست وپا می زنند.
کثر روســتاهای سیستان وبلوچستان  در ا
ســرگرمی  وســیله  ابتدایی تریــن  از  خبــری 
پــارک  چــون  واژه هایــی  و  نیســت  کــودکان 
ســرگرمی،  و  تفریحــی  کــن  اما بــازی، 
کــودکان  ایــن  بــرای  آموزشــی  کاس هــای 
خــاء  همیــن  بنابرایــن  هســتند.  بیگانــه 
باعث می شــود، کودکان ســرگرمی خــود را در 
رودخانه هــای عمیــق و پــرآب، هوتک هــای 
باتاقــی و برکه هایــی بجوینــد کــه زیســتگاه 
ک برای رفــع نیاز  گاندوهــا هســتند و خطرنــا
و ســرگرمی کودکان و در پایــان نیز باید عرض 
کرد که مــادران و پدران چنان ســرگرم و غرق 
در مشــکات و گرفتاری هــای خویشــند کــه 
اصا به ســرگرمی کودکان نمی اندیشــند.  آن 
را یــک اولویت و ضــرورت نمی داننــد. چنین 
است که  خبر غرق شدن کودکان در رودها و 

هوتک ها شدت گرفته است.

خبر3

هوتک برای خانواده بلوچ میراث دار مرگ شد
گفت وگوی »شهروند« با مردی که دختر و خواهرش را در یک  استخر آب از دست داد

وقتی مادرش آتنا را از آب 
بیرون کشید دخترم دیگر 

نفس نمی کشید. با این حال 
با سرعت او را به بهداری 

بردیم تا شاید بتوانند آتنا را 
احیا کنند، اما پزشک اعالم 

کرد که او فوت شده است


