 گروه خبر
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان گفت :سه نفر از همشهریان
کرمانی که به دلیل ترس از زلزله در چادر به سر می بردند دچار مسمومیت شدند .به گزارش
ایسکانیوز ،سیدمحمد صابر ی مدیر گفت :در ساعت یک و  51دقیقه بامداد یکشنبه این حادثه
به علت ترس از زلزله و استفاده از ذغال در چادر برای گرم کردن فضای درون چادر بوقوع
پیوسته است .وی تصریح کرد :سه نفر خانم این حادثه به بیمارستان حضرت فاطمه(س)
منتقل شدند و خوشبختانه حال عمومی آنها مساعد است  .روز شنبه نیز سه نفر به دلیل
ترس از زلزله در چادر دچار مسمومیت شدند.

مسمومیت
سه نفر در
کرمان به
علت ترس از
زلزله

دستگیری  62متهم تحت تعقیب
این عملیات مهم و سخت کمک کنند .شناسایی
متهمان حدود یک ماه به طول انجامید .متهمان به
دالیل توزیع و قاچاق مواد مخدر ،مهریه ،سرقت ،تهیه و
توزیع مشروبات الکلی ،نزاع ،مزاحمت و ...تحت تعقیب
بودند .رییس پلیس سیرجان افزود :بعد از شناسایی این
متهمان کار دستگیری آنان از روز چهارشنبه آغاز شد.
به گفتهی سرهنگ ایراننژاد در عرض سه روز  62متهم
تحت تعقیب دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

شایعهسازان زلزله هجدک کرمان دستگیر شدند
 گروه خبر
علیرضارزمحسینی استاندار کرمان با بیان اینکه
متاسفانه شایعهپراکنی در روز اول زلزله و در لحظههای
اول باعث ایجاد تنش روانی در کرمان شد و مردم را
بهشدت نگران کرد افزود :اطالعات کذب در فضای
مجازی توسط افرادی منتشر شد که امنیت روانی
جامعه را مختل کرد.وی با اشاره به اینکه عامالن ایجاد
تنش روانی در فضای مجازی و انتشار اخبار کذب از
زلزله دستگیر شدند گفت :این افراد اقرار کردند که
برای «آمد نیوز» فعالیت و گزارش میفرستادند.

علیرضا رزمحسینی با اشاره به اینکه خوشبختانه با
توجه به شدت زلزله روز جمعه ،هیچ تلفات جانی
نداشتهایم گفت :مانند همین زلزله در سال  ۸۳و با
همین ریشتر بوقوع پیوست و  ۶۵۴کشته داشت اما
زلزله روز جمعه کرمان هیچ جان باختهای نداشته
است .استاندار کرمان با بیان اینکه بازسازی خانههای
مسکونی مصوبه دولت وقت بهخوبی انجام شد افزود:
در حوزه سیل هم طرحی را ارائه کردیم تا مسیلهای
سیل در استان کرمان ،پاکسازی شود و برای اجرای
آن نیازمند  ۱۰میلیارد تومان اعتبار هستیم.

زلزله ربطی به خشکسالی نداشت

 گروه خبر
مدیرگروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه زلزلهشناسی
ایران فرضیه وقوع زلزله در ایران به دلیل خشکسالی را رد کرد.
مهدی زارع گفت :بعد از زمین لرزه  ۷.۳ریشتری در سرپل
ذهاب کرمانشاه ،شاهد طرح فرضیههای مختلفی در رابطه با
این زمین لرزه بودهایم .وی افزود :بسیاری از این فرضیهها پایه
و اساس علمی نداشته و تنها حاشیههایی است که از سوی
شهروندان مطرح میشود .مدیرگروه زلزلهشناسی مهندسی
پژوهشگاه زلزله شناسی ایران با تاکید بر اینکه خشکسالیهای
اخیر نقشی در زمینلرزه کرمانشاه نداشته است اظهارکرد:
نظریههایی وجود دارد که خشکسالی بزرگ در جایی که
گسل وجود داشته باشد میتواند سبب زمینلرزه شود ،اما
این موضوع در رابطه با زلزله سرپلذهاب صادق نیست .زارع

حوادث 7

پيامك300099004806 :

مشروب نخورید و دنبال دعوا نباشید

گفتوگو با جوانی که چاقو به قلبش خورد و در یک عمل جراحی معجزهآسایی زنده ماند

خبر

 گروه خبر
 62متهم تحت تعقیب توسط ماموران پلیس
سیرجان شناسایی و دستگیر شدند .فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان روز یکشنبه به پاسارگاد گفت:
تعداد باالی متهمان فراری در شهرستان سیرجان
باعث شد که طرح شناسایی متهمان تحت تعقیب را
در دستور کار قرار دهیم .به گفتهی سرهنگ محمدرضا
ایراننژاد همهی مجموعهی انتظامی مامور شد تا در
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ادامه داد :عمق زمینلرزهای که در محدوده سرپلذهاب رخ
داد و باعث تخریب قابل توجه خانهها شد نسبتا زیاد بود
و به همین خاطر نمیتوان ادعا کرد که زمینلرزه کرمانشاه
ارتباطی با خشکسالیهای اخیر داشته باشد .وی با بیان اینکه
تاثیر خشکسالی بر ایجاد زلزله نظریه پذیرفته شدهای است
خاطرنشان کرد :در پذیرش عام ،خشکسالیها میتوانند سبب
زمینلرزه شوند ،اما باید وضعیت سفرههای آب در منطقهای
که زلزله در آن رخ داده بررسی شود .مدیرگروه زلزله شناسی
مهندسی پژوهشگاه زلزله شناسی ایران در خصوص زمین
لرزه اخیر در هجدک کرمان تصریح کرد :بزرگی زمین لرزه
اولیه در هجدک کرمان  ۶.۱ریشتر بوده و پس لرزههایی که
پس از آن با قدرت بیش از  ۵ریشتر به ثبت رسیده به دلیل
شدت اولیه زمینلرزه غیرطبیعی نیست.

 پاسارگاد
گوشی را که برداشت ،خودم را معرفی کردم
و گفتم برای چاقویی که به قلبش خورده و به
صورت معجزهآسایی زنده مانده ،میخواهم با او
توگوکنم.کمیمکثکردواولینجملهاش
گف 
این بود« :دکتر رجایی را از پدر و مادرم بیشتر
دوست دارم ».ماجرای چاقو خوردن اصغر به
اواخر تیرماه سال جاری برمیگردد .او در یک
نزاعبهشدتمجروحشدونیمههایشبتحت
جراحیپرریسکیقرارگرفتوزندهماند.همان
زماندکتررجاییبهپاسارگادگفت:شانسزنده
ماندن اصغر کمتر از 5درصد بود ولی جراحی او
با موفقیت انجام شد .یک جوان 27ساله در نزاع
از ناحیه قلب چاقو خورد .دکتر رجایی متوجه
خون اطراف قلب شــد .وی ادامه داد :در کمتر
از ده دقیقه بیمار به اتاق عمل منتقل شد وی
از ناحیــه بطن چپ و دهلیز چپ قلب ضربه
خورده بود و قلب او پارگی داشــت .مجروح از
ساعت  12و نیم تا ساعت  3و  30دقیقه بامداد
در اتاق عمل بود و خوشبختانه زنده ماند .حاال
اصغر از درگیری به وجود آمده و روزهای بعد از
جراحیاشمیگوید.
 چند سال داری؟
 27سال دارم .متولد  69هستم.
 در مورد روز حادثه بگو؟
توی خونه خواب بودم که پسر عموم زنگ
زد و گفت بیا دارند برادرت را میزنند .با ماشین

دامادمون به محلی که گفت ،رفتم .خونهی ما
بلوار دکتر صادقی است .کنار چهارراه دانشگاه
آزاد .محل دعوا نزدیک بود .آن جا رسیدم .پیاده
که شدم دو نفر روی سرم ریختند .یکی از آنها
چاقو را در سینهام فرو کرد.
 تو آنها را نزدی؟
نه اصال .اصال فرصت ندادند .پیاده که شدم
چاقوخوردم.
 مست بودی؟
نه اصال .از خواب بلند شده بودم.
 تو سالح سرد همراه نداشتی؟
نهمنچیزیهمراهمنبود.
 یعنیاهلدعوانبودی؟
بودم .سر شر بودم .دعوا هم میکردم اما اون
روز نه مست بودم نه چاقو همراه داشتم .حالم
خوب بود.
 بعد چاقو خوردی و چی شد؟
بیهوش شدم و چیزی یادم نمیآید .توی
 ICUبه هوش آمدم.
 چند روز بیهوش بودی؟
پنج ،شش روز بیهوش بودم.
 وقتی به هوش آمدی چه حسی
داشتی؟
باورم نمیشد ،زندهام .با ضربهای که خورده
بودم ،زنده موندنم معجزه بود .وقتی اومدم خونه
و عکسهایم را دیدم تا سه روز حالم بد بود .اگر
شمااالنسینهمنراببینید،وحشتمیکنید.

 االن چــی ،باز هم دنبال دعوا
میروی؟
اصال .به خدا نمیروم .اگر یک بچهی
کوچکتویگوشمبزند،هیچینمیگویم.
 چند روز بستری بودی؟
هفت ،هشت روز.
 وقتی به هوش آمدی چه حسی
داشتی؟
خیلی شانس آورده بودم .هرکس این
ضربه را خورده بود ،قطعا میمرد .معجزه
شد که من زنده ماندم .دست دکتر رجایی
رامیبوسم.اگرچشمهایمراهمبخواهدبه
او میدهم .دکتر رجایی را از پدر و مادرم
بیشتر دوست دارم.
 اصغر با قبل از چاقوخوردن چه
تغییریکردهاست؟
بزرگ شدم .ســرم به سنگ خورده .دکتر رجایی در حال جراحی جوانی که چاقو به قلبش خورده بود
اصال با قبل قابل مقایسه نیستم .میخواهم
دنبال زندگیام بروم .اوضاع سینهام خراب است .ولی حالم کال خوب است .عمل دکتر رجایی پیش ازدواج میکردم و اصال به فکر دعوا نبودم.
االن دعوا که می بینم ،حالم بد می شود .از آنجا
دندههایم را باز کردهاند و باید استراحت کنم بسیارموفقیتآمیزبود.
عبورهمنمیکنم.
شغلتچیست؟
ولی دنبال زندگی ســالمی میروم .زندگیای
 برای کسانی که اهل نزاع هستند،
شغل آزاد .مغازه داشتم که قبل از این اتفاق
بدون دردسر برای خودم و خانوادهام .میخواهم
چه حرفی داری؟
آرامش داشته باشم .این اتفاق زندگی مرا تغییر جمع کرده بودم.
خداوکیلی دنبال دعوا نروید .من مرگ را
 ازدواج هم کردهای؟
داد و باعث شد راهم را پیدا کنم.
نه .ازدواج نکردهام .مجردم ولی میخواهم با چشمانم دیدم .اصال ارزشی ندارد .مشروب
 به دکتر هم مراجعه میکنی؟ حال
ازدواجکنموسروسامانبگیرم.اگرمیفهمیدم نخورید و دنبال دعوا نباشید .واقعا آخر و عاقبت
عمومیاتخوباست؟
برای ادامه درمانم باید پیش متخصص بروم زندگیممکناستاینقدرکوتاهباشد 7-8سال ندارد.

آزادی کودک ربوده شده بعد از یک روز

 گروه حوادث :کودک  8ساله یک روز پس از ربوده
شدن به آغوش خانواده بازگشت.
نهم آذرماه یک کودک  8ساله از کوچه منزلش در محله
مکیآباد ربوده شد .والدین این کودک موضوع را با پلیس
آگاهی سیرجان در میان گذاشتند .سرهنگ محمدرضا
ایراننژاد فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان درباره این
آدمربایی گفت :والدین این کودک موضوع را به پلیس اعالم
کردند .به گفتهی رییس پلیس سیرجان با تحقیقات انجام
توگو با خانواده این کودک برای ما مشخص شد
شده و گف 
کهاحتمالزیادقضیهاینآدمرباییبهاختالفاتمالیمرتبط

است .پدر این کودک در یک معامله زمین با یکی از اقوام
خود اختالف مالی  60میلیون تومانی داشته است و این
موضوع میتواند انگیزه آدمربایی باشد .سرهنگ ایراننژاد
افزود :پس از آن یک واسطه توانست اختالف مالی را رفع
کند و روز دهم آدمرباها این کودک را رها کردند .به گفتهی
سرهنگ ایراننژاد اختالف مالی  60میلیون تومانی باعث
آدمربایی شده بود .یک دستگاه خودرو به بهانه پرسیدن
آدرس کنار این کودک ایستاده بود و او را سوار کرده و
متواری شده بود .فرمانده انتظامی سیرجان گفت :آدمرباها
شناسایی شدهاند و به زودی دستگیر میشوند.

دستگیری زن و مرد سارق

 گروه حوادث :زن و مردی که دست به سرقت محتویات خودرو
میزدند،دستگیرشدند.اینموضوعراسرهنگایراننژادفرماندهانتظامی
شهرستان سیرجان اعالم کرد و به پاسارگاد گفت :ماموران کالنتری
هماشهر در جریان چندین مورد سرقت محتویات خودرو قرار گرفتند.
سارق و یا سارقین نیمهشب به کامیونها و تریلیهایی که در جاهای
تاریک و خلوت پارک شده بود ،دستبرد میزدند و باطری آنها و وسایلی
را که قابل سرقت بود برم یداشتند .به گفتهی سرهنگ ایراننژاد ماموران
کار شناسایی این سارقان را آغاز کردند و توانستند یک زن و مرد را با
خودروی پراید شناسایی کنند .با زیر نظر گرفتن این دو نفر آنها در حال
سرقت از یک خودرو دستگیر شدند .از مخفیگاه این زن و مرد 24و26

ساله 11باطری ماشینهای سبک و سنگین کشف شد .رییس پلیس
سیرجان افزود :این دو نفر به مواد مخدر اعتیاد شدید دارند و برای تامین
مواد مخدر خود دست به سرقت میزدند .به گفتهی سرهنگ ایراننژاد
مهمتریندلیلسرقتهایخرداعتیادبهموادمخدراست.افرادبرایتهیه
مواد مخدر راهی جز سرقت ندارند .آنها چیزهای دم دستی را به راحتی
سرقتمیکنندوباقیمتهایناچیزیمیفروشند.ویافزود:برایحذف
این ناهنجاری باید فکری برای اعتیاد شود .اعتیاد یک بیماری است که
نمیتوان آن را ریشهکن کرد اما میتوان با انجام مطالعات اجتماعی و
کارهای علمی این بیماری را کاهش داد .وی از مسئوالن خواست دست
به دست هم دهند و برای کاهش اعتیاد همکاری داشته باشند.

فرزندم کتابخوان خواهد شد اگر
ببیند من هم کتاب میخوانم.
آموزشگاه زبان ایلیا

مجموعه
زمستانه
رسید

استرس و افسردگی میتواند به گرایش
فرزندم به مواد مخدر کمک کند .من تالش
میکنم برایش محیطی مناسب و بیاسترس
ایجاد کنم.

آموزشگاه زبان ایلیا

