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با موافقت فرمانداری
وعلوم پزشکی انجام شد
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روزشلوغتحریریه به مناسبت روزخبرنگار

خبرهایاستاندار وخداقوتیمدیرانارشد

گزارشیدربارهحادثهتلخفوت 5نوجواندراستخرکشاورزیروستایعبدا...آبادخوشاب

 ۵قربانـی زنجیـره ای!

فصل تابستان که می شود تراژدی غرق شدن
نوجوانــان و جوانــان در اســتخرهای ذخیره
آب کشــاورزی که دارای پوشــش هــای عایق
پلــی اتیلنی موســوم به ژئــو ممبران هســتند ،
آغاز می شــود ،این بار اما حادثه با غرق شــدن
یک نفر خاتمــه نیافتــه  ،یک نوجوان کــه وارد
اســتخر ذخیره آب کشــاورزی دارای پوشــش
عایق ژئو ممبران می شــود  ،گرفتار می شــود
و چهــار نوجوان و جــوان دیگر که بــرای نجات
او وارد اســتخر کشــاورزی می شــوند نیز یکی
پس از دیگری غرق می شــوند و پنج نفر در این
حادثــه جان مــی دهند  ،از ســوی دیگــر نبود
بیمارستان در شهرستان خوشاب که از حیاتی
ترین نیازهای یک شهرســتان اســت شــرایط
متفاوتی را رقم می زند.
غروب روز عاشوراســت و در گود تعزیه خوانی
ســلطان آباد با بیش از دو قــرن قدمت در حال
تهیه خبــر از تعزیه خوانی عاشــورا هســتم که
خبر تلخی به گوش می رسد .کشته شدن پنج
نوجوان در استخر کشاورزی روستای عبدا...
آباد از توابع شهرســتان خوشاب در حدود 25
کیلومتری از مرکز شهرستان خوشاب.
بالفاصلهبهسمتمحلحادثهرهسپارمیشوم
اما به دلیل قرار داشــتن نیمی از مسیر در راه
ســنگالخی و خاکی و در مسیر ســاخت جاده
شــفیع آباد که بیش از  13ســال است تعطیل
شده و هنوز مشکالتش برای ادامه شروع حل
نشده است ساعت  19.30به محل حادثه در
حاشیه روستای عبدا ...آباد می رسم.
قربانیان حادثه را برده اند و مسئوالن در حال
بررسی چرایی حادثه و صحنه حادثه هستند،
بخشداررضویهمطرحکرد:

ممنوعیت پیاده روی
در مسیر جاده میامی

خانچوپانی /بخشــدار رضویه گفــت :با توجه
به عرض کم مســیر جاده میامی از شــهر رضویه
تا امامــزاده یحیی بن زیــد(ع)میامــی و احتمال
تصادفوحادثهناگواربرایعابرانپیاده،هرگونه
عزاداریبهطورپیادهرویدراینمسیربهصورت
انفرادی،گروهی،دستهروی،هیئتو...تاآخر
ماه هــای محرم و صفــر ممنوع اســت .کاظمی
افزود:بنابراین کلیهمسئوالناجراییونظارتی،
عواملانتظامی،بسیجیانودهیاراندرصورت
مشاهدهبهدلیلجلوگیریازصدماتجانیبرابر
ضوابط مانعازتردد افراد میشوند.

برخی از بستگان نیز در حال گریه و برخی نیز
از پشت فنس های استخر کشاورزی که گوشه
هایی از آن پاره شده است نظاره گر هستند.
لبــاس هــای آویــزان شــده روی فنــس هــا و
کفش های به جــا مانده روی زمین نشــان می
دهد غرق شدگان کودک و نوجوان هستند.
•اظهارات شاهدان حادثه

در کنار اســتخر ســراغ یکی از جوانان که جزو
شاهدان این حادثه است می روم.
علیکــردی در گفت وگــو با خراســان رضوی با
اظهاراینکهاولیننفریبودهکهبهمحلحادثه
رسیده و همه پنج نفر را از آب بیرون آورده است،
می گوید :حادثه تلخی اســت هیچ کدام نفس
نمی کشــیدند.از او درباره وجود طناب نجات
ســوال می کنم و چگونگی بیرون کشیدن پنج
نفر از آب که در پاسخ توضیح می دهد :طنابی
وجودنداشتوباچسبیدنبهکنارههایاستخر
از آب بیــرون آمدیم .بــا رســیدن آتش نشــانی
سلطان آباد و شنا در کف اســتخر فردی غیر از
پنج نفر غرق شده پیدا نمی شود.
یکی دیگر از اهالی روستا به خبرنگار خراسان
مــی گویــد :در ایــن حادثــه تلــخ کــه مهمانان
مشــهدی مان در روز عاشــورا ایــن حادثه تلخ
برایشــان رخ داده اســت همــه اهالــی روســتا
داغدار هستند.
فرماندار خوشاب اظهار میکند :ابتدا نوجوان
 ۱۰ساله در این استخر گرفتار و در حال غرق
شــدن بود که چهــار نفــر از بســتگان وی برای
کمک به او وارد استخر شدند.
وی ادامه می دهد :با توجه به شــکل و وضعیت

استخر کشاورزی و ناآشــنایی افراد با فن شنا،
هر پنج نفر در آب گرفتار و غرق شدند.
محمــود شــم آبــادی در گفت وگــو با خراســان
رضــوی اظهــار مــی کنــد :بــه رغــم این کــه به
کشــاورزان و خانواده ها بارها دربــاره خطرات
شــنا در اســتخرهای کشــاورزی هشــدار داده
شده است اما متاسفانه شــاهد حادثه تلخ غرق
شدن پنج نفر در اســتخر ذخیره آب کشاورزی
هســتیم.وی می افزایــد :درباره این اســتخر با
بررســی همه جوانــب کار مســئوالن قضایی به
موضوع رســیدگی خواهند کرد ولــی کارگروه
ویژه ای برای رسیدگی به استخرهای کشاورزی
در شهرستان تشکیل شــده و برخی از تخلفات
سازندگان به آن ها تذکر داده شده است.
رحمــت ا ...نظافت معــاون جهاد کشــاورزی
شهرســتان خوشــاب در گفت وگو با خراسان
رضوی اظهار می کند:هر استخری که ساخته
می شــود باید مجوز ســاخت و تغییــر کاربری
داشــته باشــد.وی با بیــان این که این اســتخر
مجــوزی نداشــته و از ســال  92فعــال بــوده
اســت،می افزاید :تاکنون شــش مجــوز تغییر
کاربــری در شهرســتان خوشــاب صادر شــده
است.
نظافت با اشاره به این که کشاورزان این روزها
بهسمتساختاستخرهایکشاورزیرفتهاند،
می گوید :برای پیشــگیری از حوادث تلخ این
چنینی باید برای ســاخت اســتخرها و رعایت
اســتانداردهای ساخت ،ســند مالکیت وجود
داشته باشد ولی به دلیل نبود سند ،کشاورزان
کمتــر از دریافت مجوزهــا که از اســتان صادر
می شود استقبال کرده اند.
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