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بازخوانیباشاهدانعینی

 ۱۵سالپسازانفجارقطارنیشابور
گزارش

کلثومیان-در پی تماسهای تلفنی و ارسال تصاویر از
سوی رانندگان ترانزیت در نقطه صفر مرزی دوغارون،
مطلع شدیم که در پی بارشهای اخیر مشکل آبگرفتگی
در نقطه صفر مرزی دوباره تکرار شده است؛ شایان ذکر
است که در گذشته نیز روزنامه خراسان رضوی با انتشار
خبرها و گزارشهایی با تیترهای نظیر دریاچه در نقطه
صفر مرزی به وجود این مشکل در این منطقه ترانزیتی
پرداخته اســت و تکرار ایــن مشکل طی روزهــای اخیر
نشان دهنده این است که هنوز تمهیداتی برای رفع این
مشکل اتخاذ نشده است .در همین باره مدیر پایانه مرزی
دوغارون گفت :آب گرفتگی در نقطه صفر مرزی بین تایباد
و افغانستان موجب کندی تردد کامیون ها در این پایانه
شده است .کریم نوایی نظامی در گفت و گو با ایرنا افزود:
به دلیل بارش های متناوب طی هفته گذشته تا شب یک
شنبه و آب شدن برف ها ،پایانه مرزی دوغارون در نقطه
صفر مرزی تایباد و افغانستان دچار آب گرفتگی شده
و تردد کامیون های ترانزیتی با کندی انجام می شود.
وی اظهار کرد :گذرگاه ویژه تردد مرزی کامیون ها در
بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و محل
عبور مسافران در این منطقه مرزی دچار آب گرفتگی
نشده است و تردد در آن ها به صورت عادی در جریان
است .نوایی نظامی گفت :هم اکنون روزانه حدود 400
دستگاه کامیون به صورت رفت و برگشت از مرز دوغارون
عبور میکنند .این در حالی است که مدیر روابط عمومی
منطقه ویژه دوغارون به نقل از آقایی مدیر اجرایی منطقه
ویژه دوغارون گفت :مشکل آب گرفتگی بر اثر سیالب در
منطقه ویژه ومحوطه گمرک دوغــارون نداریم و به دلیل
مناسب بــودن زیــر ساختها در منطقه ویــژه اقتصادی
دوغـــارون در محوطه منطقه ویــژه مشکل آب گرفتگی
نداریم آنچه باعث کندی تردد شده است آب گرفتگی
در نقطه صفر مرزی است که بایداین نقطه با همکاری
مسئوالن ایران وافغانستان مناسب سازی شود .شایان
ذکر است خراسان رضوی  300کیلومتر مرزمشترک با
افغانستان دارد که  90کیلومتر آن در محدوده شهرستان
تایباد واقع است.

شاید هیچ کس  ۱۵سال پیش در چنین روزی هنگام
طلوع و دمیدن صبح دل انگیز نیشابور گمان نمیکرد
قــرار اســت یکی از وحشتناک ترین حــوادث ریلی
در نیشابور رقم بخورد ۲۹.بهمن ماه ۱۳۸۲درحالی
کهتمامفضایرسانهایکشوردرفاصلهدوروزماندهبه
انتخاباتمجلسهفتمدرگیرمباحثداغسیاسیبود
ناگهانخبریهولناکتمامنگاههارابهسمتنیشابور
چرخاند .یکی از بزرگ ترین حوادث ریلی تاریخ ایران
در روزی که به چهارشنبه سیاه معروف شد رخ داد و
بر اثر انفجار قطار باری بیش از  300نفرجان خود
را از دست دادند وتعداد کثیری مصدوم شدند.حاال
پس از گذشت  ۱۵سال سری به روستای دهنو هاشم
آباد که درنزدیکی محل وقوع حادثه بود میزنیم تا
ضمن گرامی داشت یاد جانباختگان این حادثه تلخ
چگونگیوقوعاینرویدادناگوارتاریخیرامرورکنیم.
پسازگذشتحدود ۲۰کیلومترازنیشابوربهروستای
دهنو هاشم آباد میرسیم .روستا ساکت و آرام است،
خیابان کشی شده و با روستاهای همجوارش از نظر
بافتیکامال متفاوت است و مشخص است که این روستا
ازنوبنانهادهشدهاست.دراولینگامبهسمتایستگاه
راه آهن خیام که به روستا چسبیده است میروم .خانم
علیزاده ازساکنان روستا درباره حادثه انفجار قطار
درسال  82میگوید :صبح خیلی زود بود که ناگهان
بلندگوها اعالم کردند اهالی روستا را تخلیه کنند.
ما نیز همراه خانواده به سمت شمال روستا حرکت
کردیم .هوا خیلی سرد بود ،ساعت از  ۸گذشته بود که
گفتند خطر رفع شده و میتوانید برگردید.برگشتیم
و روی بهار خواب خانه قدیمی پدرشوهرم ایستاده
بودیم که ناگهان صدای خیلی مهیبی همه جا را فرا
گرفت .شدت صدا به قدری بود که تا چند وقت فشار
عصبی ناشی از موج آن که در مغزمان پیچیده بود ما
را رها نمیکرد.آن زمان بــاردار بودم و پساز انفجار
مادر همسرم سعی میکرد مرا به فضای امنی ببرد.
در مسیر چشمم جایی ر ا نمیدید ،فضا کامال غبارآلود
بودو بوی مشمئز کنندهایدر آنپیچیده و حرارت
زیادی در منطقه بود .همان طور که فریاد میزدیم و

تصویری از گودال ایجاد شده پس از انفجار قطار در سال ۸۲

شجاعیمهر

میدویدیمقطعات آجر و سنگ و آهن و ریل و تکه های
قطار که خیلی داغ بود از آسمان در حال باریدنبو د و از
روی سرمان عبور میکرد یا کنارمان میافتاد .حرارت
این قطعات خیلی زیاد بود به طوری که صورت و بدن
را میسوزاند .برای دقایقی بارش این اجسام ادامه
داشت و به هر سمتی فرار میکردیم باز هم برسرمان
فرود میآمد .نمیدانستیمچه کار باید بکنیم.االن
که فکرمیکنم نمیدانم چرا از آن همه شیء داغ که
از فاصله نزدیک ما عبورمیکرد تا جایی که حرارت
شان ما را میسوزاند هیچ کدام به ما برخورد نکرد.
بعد از انفجار نیز چون باردار بودم سریع به بیمارستان
منتقل شدم.آن زمان میگفتند محصوالت کشاورزی
س باردار بوده
نیشابوررا نخورید چون آلوده شدهو هرک 
باید بچه اش را سقط کند چون کور یا مشکل دار به دنیا
میآید اما شکر خدا پس از مدت کوتاهی دخترم بدون
هیچمشکلی به دنیا آمد.
با یکی از اعضای شورای روستا هم صحبت میشوم که
میگوید:ساعت ۴صبحبودکهآتشسوزیقطارشروع
شد و با تالش نیروهای آتش نشانی خاموش شده بود
که پساز آن اعالمکردند خطر رفع شده و مردم روستا
برگشتند که آن حادثه تلخ اتفاق افتاد .محمد برناک
در حالی که از آن روز به عنوان بدترین روز عمرش یاد
میکند میگوید :برای انجامکارهایم خارج از روستا
بودم که صدای انفجار را شنیدم و از اولین افرادی
بودم که سر صحنه آمدم .حجم آوار به انــدازهایبود
که ماشین وارد روستا نمیشد.دوان دوان به سمت

خانه ام رفتم .در راه اجساد و مجروحان بسیاری با
وضع بسیار نامناسبیروی زمین افتاده بودند و کمک
میخواستند .خانه ام در  ۳۰متری محل انفجار بود.
وقتی به آن جا رسیدم هیچ چیز از خانه ام باقی نمانده
بود .انفجار ،یک گودال عمیق با ابعاد حدودی ۱۰۰
در  ۱۰۰متر ایجاد کرده بود که نزدیک ۲۰متر عمق
داشت.ویب ابغضادامهمیدهد:جنازهپسرمراهمان
روز و همسرمرا نیز روز بعد از زیر آوار پیدا کردیم .آن روز
 ۶۹نفرازروستایماکشتهشدند.قبلازایناتفاقریل
راه آهن از وسط روستای ماعبور میکرد اما هم اکنون
هیچمنزلی در ضلع جنوب راه آهننیست .سال بعد از
انفجار یک خانوار این جا ساکن بود ،کمکم فرزندان و
افرادی که باقی مانده بودند آمدند و زندگیبه روستا
برگشتوهماکنون ۱۱۵خانوارساکندهنوهاشمآباد
هستند .برناک که آن زماننیز درشــورای روستای
بوده دربــاره رسیدگیبه روستاییان و خانواده های
روستاییان میگوید :آن موقع دیه کامل  ۳۶میلیون
تومان بود ولی گفتند چون شما نقد و فوری میگیرید
برایمردان ۲۴وبرایزنان ۱۲میلیونتومانپرداخت
کردند و برای هرخانه نیز سهمیلیون وام دادند که هنوز
در حال پرداخت اقساط آنهاهستیم .وی تصریح
میکند:اینجابچههاییداشتیمکههیچکسبرایشان
نمانده بود و اقــوامدور و نزدیک شان آنها را بزرگ
کردند و هماکنون تحت حمایت سازمانهانیستند.
توقع داریم مسئوالن امکاناتی را به روستای ما بدهند
و با حضورشان حداقل در سالروز این حادثه التیامی

بر درد و رنج مردمباشند .درحالی که فقط سال اول
در این جا مراسم برگزار شد که آن را هم روستاییان
کمک کردند.
بــه سمت قبرستان ایــن روســتــا حرکت میکنیم.
قبرهایی از کودک  ۱۰روزه تا پیرمرد و پیرزن مشاهده
میشود و علت مرگهمگی انفجار قطار نوشته شده
اســت .جــوان  ۳۰ســال ـهاینــزدیــک مــان مـیشــود و
هنگامیکهمتوجهمیشودخبرنگاریمبهبیانخاطرات
تلخش از روز حادثه میپردازد و میگوید :در زمان
انفجار همراه با برادرم باالی پل راه آهن بودیم .برادرم
گفت میروم ماموران را بیاورم تا وضعیت خانه مان را
که در آتش سوزی صدمه دیده بود صورت جلسه کنند.
هنوز ۲۰متر از منفاصله نگرفته بود ک ه انفجار صورت
گرفت.موجانفجاربهفاصلهخیلیزیادیمراپرتکرد.
افراد و اشیای زیادی در هوا معلق بودند .وقتی از جایم
بلند شدم هیچکس در آن جا زنده نمانده بود.اجساد
تکه تکه شده و همه عریان در بیابان افتاده بودند .سرم
رابهسمتخانههاچرخاندم،هیچخانهایباقینمانده
بود .پرده های هر دو گوشم آسیب دید و بدنمجراحت
برداشت .من را به بیمارستان بردند و وقتی برگشتم
تمامخانواده امفوت شده و آنهارا دفن کرده بودند.
آقای کرمانی در حالی که اشک در چشمانش جمع
شــده و قبر اعضای خــانــواده اش را نشان میدهد،
میگوید :حتی نتوانستم در مراسم خاک سپاری پدر،
مادر و چهار برادرم شرکت کنم .عالوه بر آنهاتعداد
زیادی از اقوام دیگرم را نیز در اینحادثه از دست دادم.
شدت انفجار به حدی بود که تا شعاع چند کیلومتری
آهنپرت شده بود به طوری که یکی از اهالی در حالی
که با فاصله از محل حادثه در حال کشاورزی بود بر اثر
برخوردترکشهایانفجارسرشازتنشجداشدهبود
و چند روز بعد پیدایش کردند .وی ادامه داد :از آن روز
وضعیتمناسبینداریم،بچههاییهستندکهبههمت
دیگران بزرگ شدن د یا تعداد زیادی از اعضای خانواده
خودرادریکروزازدستدادهاندوهماکنونمشکالت
ییکیاز
زیادمالیوعاطفیدارند.چندروزپیشعروس 
همینبچههابود،همهگریهمیکردند،چونهیچکس
را نداشت!
از روستا خارجمیشویم .در حالی کهتماماین حوادث
مانند یکفیلم بلند سینمایی از ذهنم در حال گذر
است و به رنجی که مردم آسیب دیده از این حادثه

متحمل شدهاند،فکر میکنم .به سراغ مدیر عامل
سازمان آتش نشانی نیشابورمیروم .وی روز حادثه
در محل انفجار بوده و تعداد زیادی ازهمکاران خود
را از دست داده است .حسینی درباره اتفاقاتآن روز
میگوید :در ایستگاه مرکزی بودم ،به ما خبر دادند
چند واگن از ریل خارج شده و امکان حادثه وجود
دارد و در آن جا مستقر شوید .به همراه همکارانم در
ایستگاه منطقه ۳به محل اعزام شدیم .در راه بودیمکه
اعالمکردند آتش سوزی شده و چون بومی آن جا و
آشنا به منطقه بودم سریع به محل حادثه رفتیم .از
دور شدت حادثه را که دیدم سریع اعالمکردم نیروی
کمکی باید به منطقه اعــزام شــود .بهمحل حادثه
رسیدیم .قطار به سمت شمال و جنوب واژگــون
شده بود و عملیات مهار را شروع کردیم که مسئوالن
مختلف آمدند و اوضــاع سامان دهــی شــد .ساعت
حدود  ۸بود که آتش مهار شد و ماموران در حال لکه
گیری بودند و بقیه نیز برای پر کردن مخازن آب و جابه
جایی افراد به عقب برگشته بودند .دوباره به محل
حادثه برگشتیم .ساعت  9:37بود در حالی که ما
در شعاع ۵۰متری محل حادثه بودیم انفجار صورت
گرفت .چون در آن لحظه در داخل خودرو و کنار یک
ساختمان دو طبقه بودیم از موج انفجار رهایی پیدا
کردیم .از خودرو پیاده شدم.مادری تقاضای کمک
داشت ،فرزندش زیر آوار بود .سریع کمک کردیم از
زیر آوار بیرون آمد که آن جا به من گفت زیر گلویت
بریده است و متوجه شدم جراحت پیدا کــرده ام.
حسینی ادامه داد :متاسفانه در آن حادثه  ۲۱مامور
آتش نشان از جمله مدیرعامل و معاون عملیات آتش
نشانی نیشابور را از دست دادیــم .وی دربــاره علت
حادثه میگوید  :نمیدان م علت حادثه چه بود هنوز هم
دلیل آن نامعلوماست و خیلی مشخص نیست .گاهی
اعالممیشود در آن جا نیترات آمونیوم ،گوگردو پنبه،
نفتا و مازوت بوده است .مسئوالنباید در حمل و نقل
این حجم از مواد خطرناک آن هم در کنار هم دقت
میکردند .بارها باید دارای برچسب ایمنی باشد
که آتش نشانهابدانند چه چیزی آتش گرفته است.
اطالعات اولیه مناسبی در اختیار آتش نشانهاقرار
ندادند و در آن حادثه ما از وجود نیترات آمونیوم در
بار اطالع نداشتیم .اینمواد وقتی ترکیب میشوند
بخشی از ماده اولیه تی ان تی را تشکیل میدهند.
وی تصریح کرد  :بیش از  300نفر در این حادثه کشته
شدند.عالوه بر اهالی منطقه حدود ۷۰فرد مسئول از
جمله فرماندار نیشابور ،تعدادی از نیروهای امنیتی،
ام ــدادی و حتی خبرنگار نیز بین کشته شدگان
بــود .متاسفانه به نظر میرسد وسعت ایــن حادثه
هولناکهیچ نسبتی با میزان پوشش رسانهایو توجه
مسئوالن طی این سالهانداشته است!
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برخوردار شدند« .خــوش طینت»  ،بخشدار بایگ گفت :پــروژه گازرسانی به
روستاهایحصار،رودمعجن،رزگوفدیههبااعتباریبیشاز ۱۱۰میلیاردریال
نهاییشدومردماینروستاهایکوهستانیکهتاکنوندرتامینسوختمشکالت
فراوانیرامتحملمیشدندازگازبهرهمندشدندوهماکنونبااحتسابشهربایگ
تمامیجمعیتهشتهزارنفریبخشبایگازگازبهرهمندهستند.

نشتیفانی-رئیس بهزیستی باخرز از افزایش ۱۵۷درصدی خانوادههای
مستمری بگیرتحتپوششبهزیستی خبرداد.قاسموفادار،رئیسبهزیستی
باخرزگفت:هماکنون ۱۳۹۰نفردردوحوزهتوانبخشیواجتماعی،تحت
پوششمجموعهبهزیستیدرشهرستانباخرزهستندوازاینافراد ۹۶۹،نفر
مستمریدریافتمیکنند .ویافزود:خانوادههایحقوقبگیرتحتپوشش
اینسازمان۱۵۷،درصدافزایشیافتهاند.

از میان خبرها
شهرستانها

تجلیلاز 40خانوادهشهیددرخلیلآباد
حســین نوری-جمعــی از مســئوالن ایــن شهرســتان
در قالــب اجــرای طــرح معنــوی دیــدار بــا خانــواده معظــم
 40شــهید در بهــار  40ســالگی انقــاب بــا خانــواده
معظــم  40تــن از شــهدای واالمقــام شهرســتان خلیــل
آبــاد دیــدار کردنــد .جمعــی از مســئوالن خلیــل آبــاد بــا
حضــور در منــزل شــهدای شهرســتان ضمــن گفــت وگــو
بــا والدیــن و خانــواده معظــم ایــن کبوتــران خونین بــال از
صبــر و مقاومت و بصیــرت آنــان در دفاع از اســام و میهن
قدردانــی کردنــد.

سرپرستکاروانراهیاننوراستانخبرداد:

 232دانش آموز از شهرستان های
استان راهی اردوی راهیان نور شدند
سرپرسـت کاروان راهیـان نـور خراسـان رضـوی گفـت:
 ۲۳۲دانشآمـوز از خراسـان رضـوی بـه مناطـق جنگـی
جنـوب و جنـوب غـرب کشـور بـه مـدت شـش روز اعـزام
شـدند .مهدی جهانکهـن در گفتوگو با تسـنیم اظهار
کرد 232 :دانشآموز از شهرسـتانهای تایباد ،خواف،
تربـت حیدریـه ،کاشـمر ،جغتـای و جویـن از تاریـخ 26
بهمـن مـاه تـا  2اسـفندماه بـه مـدت شـش روز از مناطـق
جنوب و جنـوب غرب کشـور بازدید میکننـد .وی هدف
از اعـزام و بازدیـد دانشآمـوزان را آشـنایی نسـل جـوان
و چهـارم انقلاب بـا سـیره و روش شـهدا و تجدیـد میثـاق
بـا انقلاب و آرما نهـای هشـت سـال دفـاع مقـدس،
دانسـت .جهـان کهـن بیـان کـرد :اردوهـای راهیـان نور
دانشآمـوزی بـا همـکاری دو نهـاد آمـوزش و پـرورش و
بسـیج دانشآموزی انجام میشـود .وی ایمنـی و امنیت
دانشآمـوزان را اولویـت کار دانسـت و افـزود :بـا توجـه
بـه مشـکالت مالـی از قطـار بـرای اعـزام دانشآمـوزان
بـه عنـوان برتریـن وسـیله حمـل و نقـل عمومـی از لحـاظ
امنیـت اسـتفاده شـده اسـت.

دادستانخلیلآبادخبرداد:

بازپرس قالبی در خلیل آباد
دستگیرشد

نوری -دادستان عمومی و انقالب خلیل آباد گفت :فردی که در
مراجعه به یکی از مراکز درمانی شهرستان خلیل آباد خود را بازپرس
ویژه قتل معرفی کرده بود ،دستگیر شد .به گزارش خراسان رضوی،
حمید سلطانی به خبرنگار ما اظهار کرد :این بازپرس قالبی کارت
شناسایی جعلی نیز به همراه داشته و آن را به رویت کارکنان مرکز
درمانی رسانده است .وی با بیان این که در خصوص علل و انگیزه
ارتکاب جرم تحقیقات در حال انجام است ،افزود :فعال متهم با صدور
قرار تامین روانه زندان شده است .دادستان خلیل آباد با اشاره به
این که در بازرسی از منزل متهم یک عدد مهر پزشکی با عنوان جراح
عمومی به هویت و مشخصات متهم کشف شده است که نشان از
حرفهایبودن متهم در امر جعل عنوان دارد ،بیان کرد :اقــدام به
موقع حراست مرکز بهداشت شهرستان و دستورات قاطع قضایی و
اقدامات پلیسی و سریع پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان
باعث شد فرد مذکور در کمتر از  40روز از تاریخ ارتکاب جرم در یکی
از شهرستان های همجوار دستگیر شود .سلطانی در توصیهایبه
شهروندان،به خصوص کارکنان اداری گفت :در خصوص احراز
هویت اهتمام ویژهایداشته باشند و به صرف گفتار مخاطبان اکتفا
نکنند و در صورت ارائه کارت شناسایی و مشکوک بودن آن فوری
مراتب را به پلیس  110اطالع دهند .وی اظهار کرد :در ضمن یکی از
روش های راستی آزمایی اصالت کارت شناسایی ارائه شده ،مطالبه
کارت ملی یا دیگر اوراق هویتی معتبر و تطبیق آن است که در مواردی
میتواند مؤثر باشد.

کشف و معدوم سازی ۴۹۰کیلوگرم گوشت
ماهیمنجمدفاسددرسبزوار
کالته-رئیس شبکه دام پزشکی سبزوار از کشف ومعدوم سازی
 ۴۹۰کیلوگرم گوشت ماهی منجمد به دلیل فساد و منقضی شدن
تاریخ مصرف با دستور مقام قضایی در این شهرستان خبر داد .ولی
ا ...جغتایی به خراسان رضوی گفت :در پی بازدید وبازرسی گروه
نظارت بهداشتی این شبکه از یک باب سردخانه مواد پروتئینی490
کیلوگرم در قالب  49کارتن گوشت ماهی منجمد تاریخ مصرف
گذشته و فاقد برچسب کشف وضبط موقت شد .وی افزود :پس از
نمونه بــرداری و انجام آزمایش های مربوط این محموله غیر قابل
مصرف انسانی تشخیص داده شد و طبق دستور مقام قضایی این
شهرستان محموله مذکور از چرخه مصرف انسانی خارج شد.وی
بیان کــرد :پرونده تخلف بهداشتی در این زمینه تشکیل و برای
رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

کشف مار دودست در کالت

یک عکاس طبیعت درمنطقه کالت با کشف مار دو دست یا همان
مارمولک مکزیکی از آن عکس گرفت .به گزارش خبرگزاری صدا و
سیما،اینماردودستدرواقعنوعیمارمولکیاسمندرنادراست که
عکاسطبیعتجعفرخالقیدرطبیعتشهرستانکالتآنراکشف
و از آن عکس گرفته است .طول این مار یا به نوعی مارمولک یا سمندر
نادر از  ۳۰سانتی متر تا یک متر است.این جانور دوزیست دارای
دو دست کوچک است که برای حفر زمین از آن استفاده میکند.
به تازگی کلیپی از کشف مار دو دست در شهر اهواز در فضای مجازی
منتشر شده بود که این نمونه نیز از همان گونه است.

 21میلیاردتسهیالتاشتغالزایی
در گناباد پرداخت شد
صفری-رئیس تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گناباد گفت 210 :میلیارد ریال
تسهیالت در بخش های مختلف از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان
پرداختشد.آذرپرنددرکارگروهاشتغالوسرمایهگذاریگنابادافزود:ازاین
میزانبیشاز30میلیاردریالتسهیالتدربخشمشاغلخانگیوحدود180
میلیاردریالدربخشهایاشتغالپایدارروستایی،فراگیر،کشاورزی،صنعت
ومعدنوخدماتبهمتقاضیانپرداختشدهاست.ویگفت:شهرستانگناباد
هماکنونجزومناطقبرترخراسانرضویدراینزمینهمحسوبمیشود.

