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حوادث

افزایش  3برابری قربانیان
سوانح ترافیکی اسفراین

پنج شنبه  ۲۶مرداد  ۲۴ 1396ذی القعده  1438شماره 250۵

نجفیان -قربانیان سوانح ترافیکی اسفراین
از ابــتــدای ســال جــاری تاکنون افزایش 3
برابری داشته است.رئیس اداره حــوادث و
فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین با اعالم این
مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :ماموریت
های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
به حوادث و سوانح ترافیکی درون شهری و برون

شهری  58درصد افزایش یافته است«.سید حبیب حسینی» افزود:
شمار سوانح و حوادث شهری و جاده ای از  341مورد به  542حادثه
رسیده است .وی خاطرنشان کرد 500 :تن تاکنون در حوادث شهری و
جاده ای مصدوم شده اند.به گزارش خبرنگار ما از ابتدای سال جاری

تا روز گذشته در حوادث درون شهری  3نفر جان باختند و  16تن هم
در حوادث جاده ای محورهای مواصالتی اسفراین قربانی شدند که
محور اسفراین -سنخواست و محور روستایی دهستان زرق آباد در صدر
مسیرهای حادثه ساز قرار دارند.

اخبار

مشاجره لفظی ،عروسی
را به عزا تبدیل کرد
عوض زاده-مشاجره لفظی میان  2مهمان
یک عروسی در شهر لوجلی بخش سر حد
شیروان منجر به نزاع دسته جمعی و مرگ
یکی از طرفین درگیری شــد .به گــزارش
خبرنگار ما از شیروان این حادثه سه شنبه
شب رخ داد و پس از مشاجره لفظی 2
مهمان عروسی بر سر روستای شان این
درگیری به خارج از مهمانی کشیده شد .با
درگیری دسته جمعی پس از این مشاجره

 2نفر مصدوم شدند که یکی از مصدومان بر
اثر شدت جراحات وارد شده در بیمارستان
فوت کرد .با تشکیل پرونده قتل در پی این
حادثه مأموران قانون در همان شب حادثه
موفق به دستگیری  2متهم در این رابطه
شدند .فرماندهی انتظامی شــیــروان در
گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تأیید وقوع
این حادثه از بازسازی صحنه قتل طی روز
گذشته خبر داد.

در راهروی دادگاه خانواده

نابودی زندگی مشترک در مرداب اعتیاد
صدیقی -دیگر از دست کتک های شوهرم به ستوه
آمدم ،به بهانه های واهی مرا زیر مشت و لگد می
گرفت ،این اواخر به بچه مان هم رحم نمی کرد و
تنش را سیاه و کبود می کرد .زن دل شکسته که
کبودی صورتش گویای ماجرای تلخ زندگی اش
است در راهروی دادگاه سفره دلش را باز می کند و
می گوید :از روزی که شوهرم لب به مواد زد زندگی
دیگر روی خوشش را به ما نشان نداد .پس از آن رفته
رفته اخالق و رفتار همسرم به واسطه مصرف مواد
تند و خشن شد .اگر روزی از سر کار بر می گشت
و وسایل استعمال موادش کمی دیر به دستش می
رسید روزگار ما را سیاه می کرد و ما را به رگبار ناسزا
و الفاظ رکیک می بست .همه این ماجراها تقصیر
دوستان ناباب همسرم بود که او را از راه درست
منحرف کردند و به سمت خالف و مواد سوق دادند.
اوایــل سعی می کــردم با صحبت و تهدید جلوی
مصرف بی رویــه مــوادش را بگیرم که گاهی هم
جواب می داد اما رفته رفته قبح کشیدن سیگار و
مواد در خانه و حتی پیش فامیل شکسته شد طوری
که در خانه فامیل بساط موادش را پهن می کرد و
آبرویی برای من و خانواده ام نگذاشته بود .تا لب به
اعتراض باز می کردم خشمگین می شد و از کوره

در می رفت و من را کتک می زد تا جایی که نای
نفس کشیدن و راه رفتن نداشتم .از روزی که پدرم
از ماجرا با خبر شد رفتار زشت همسرم نیز بیشتر
شد تا به نوعی با این کارش جلوی پدرم بایستد و
تحقیرش کند و با هر بار تذکر و تهدید پدرم او آزار و
اذیت های خودش را نسبت به من و بچه مان بیشتر
می کرد .کار به جاهای باریک و درگیری بین پدر و
شوهرم کشیده شد.
بعد از این اتفاقات هر چقدر سعی کردم اوضاع را
تحمل کنم   اما همسرم نه تنها از کتک زدن و ناسزا
گفتن به من و خانواده ام دست بر نداشت بلکه
کار به جایی رسید که کودک مان را هم به خاطر
توهمش و به خیال انتقام گرفتن از خانواده ام کتک
می زد .این دست بزن های شوهرم ادامه پیدا کرد
تا روزی که دوباره مواد دیر به دستش رسید و چنان
عصبانی شد که کودک چند ساله مان را محکم به
زمین کوبید و دست و پایش از چند جا شکست.
وقتی این وضعیت را دیدم دیگر درنگ نکردم و بعد
از مداوای فرزندم ،خانه را ترک کردم و قید زندگی
با چنین مرد بی عاطفه ای را زدم .با مشورت بزرگان
به دادگاه خانواده آمده ام تا با کمک قانون بتوانم راه
درستی را برای آینده ام انتخاب کنم  .

کشاورزی که طمع کاشت و حسرت برداشت کرد

تاوانسنگینهمنشینی
با دوستان ناباب
 7سال از روزی که پایش به زنــدان باز شد می
گــذرد .خانواده اش پیش از زندانی شدنش به
دلیل مشکالت مالی در مضیقه بودند و حاال 7
سال است که بدون سرپرست زندگی می کنند.
از این که روزهایش را پشت میله های زندان
سپری می کند به شدت پشیمان است و خودش
را مالمت می کند او البته روزگاری زندگی ساده
و عادی در روستای شان داشت اما خشکسالی ها
از یک طرف و بی توجهی به مشکالت کشاورزان
از طــرف دیگر او را نیز مانند خیلی دیگر از
کشاورزان راهی حاشیه شهر کرد تا با کارگری
روزگار بگذرانند اما نشست و برخاست با دوستان
ناباب از او یک سوداگر مرگ ساخت .او ماجرای
عبرت آموز زندگی اش را برای مان بازگو می کند.
به چه جرمی در حبس هستی؟
به جرم قاچاق مــواد از نوع شیشه و مقداری
تریاک زنــدانــی هستم و  7ســال اســت که در
زندان خواب آزادی را می بینم و باید  8سال
دیگر هم در زندان بمانم.
متاهلهستی؟
بله و یک فرزند دارم.
قبل از این سابقه کیفری هم داشتی؟
قبل از این یک بار به خاطر نزاع دستگیر شدم و
با پرداخت دیه رضایت شاکی را گرفتم.
قبل از زندانی شدن شغلت چه بود؟
قبل از اینکه وارد کــار خــاف و قــاچــاق شوم
کشاورزی و گاهی هم برای مردم کارگری می
کردم اما به خاطر خشکسالی و مشکالت مالی
که برایم پیش آمد زمین کشاورزی ام را فروختم
و برای کارگری به شهر آمــدم .مدتی کارگری
کردم که از این طریق هم به جایی نرسیدم و روز

قبل از اینکه وارد کار خالف و
قاچاق شوم کشاورزی و گاهی
هم برای مردم کارگری می کردم
به روز قرض و بدهی ام بیشتر شد .این شرایط
باعث شد تا به دامــان مــواد پناه و خــودم را در
لنجزار فرو ببرم .رفته رفته برای تأمین موادم و به
دست آوردن پول وارد خرید و فروش مواد شدم.

چگونه دستگیر شدی؟
یکی از قاچاقچیان شب دستگیری به همراه
مواد مهمان من بود .قاچاقچی مواد را برای
شخص دیــگــری آورده بــود و شخص خریدار
آن شب در محل نبود و چون قاچاقچی را از
قبل می شناختم شب را در خانه من سر کرد.
همان شب زمانی که ماموران به خانه من برای
دستگیری مان آمدند دوست قاچاقچی ام از
فرصت استفاده کرد و قبل از رسیدن ماموران
پــا بــه ف ــرار گــذاشــت و ردی از خ ــودش باقی
نگذاشت.
ماموران مرا تنها با آن همه مواد گیر انداختند
و دستم به جایی بند نشد چرا که همه شواهد
علیه من بود .بعد از دستگیر شدنم هر چقدر
تالش کردم تا ردی از صاحب مواد و شواهدی
پیدا کنم اما موفق نشدم.
خانواده ات بعد از زندانی شدنت چکار
کردند؟
در به در و بیچاره تراز گذشته شدند .به خاطر
زندانی شدنم همه اموالم را فروختم تا مخارج
زندگی خانواده ام تامین شود و االن هم بعد از
این همه سال آواره شده اند .همسرم هم فعال
آبــروداری کرده تا اینجا به پایم ایستاده است
و بار مشکالت زندگی را تنهایی به دوش می
کشد .کسی را هم بیرون از زندان ندارم که به
داد من برسد و گره ای از مشکالت من را باز
کند.با این شرایط این برای من درس عبرت
شد که پول حرام و قاچاق اصال برکت ندارد
و آدم را به تباهی می کشد و اگر برکت داشت
وضعیت و روزگار من االن این نبود و به فالکت
و بدبختی نمی افتادم.

تیراندازی به همسر با اسلحه
شکاری
مــردی در شــیــروان متهم اســت کــه همسرش را بــا اسلحه
شکاری مورد هدف قرار داده است .به گزارش خبرنگار ما این
حادثه روز دوشنبه رخ داد و همسر این مرد پس از انتقال به
بیمارستان از مرگ نجات یافت .هنوز جزئیات این خبر منتشر
نشده است.

آتش سوزی در یک روستا  ٨نفر را
روانه بیمارستان کرد

نجاهی -آتــش ســوزی در روستای سوخسو انقالب بخش
غالمان خانواده  ٨نفره ای را روانه بیمارستان کرد.بخشدار
غالمان با اعالم این خبر گفت :آتش سوزی بر اثر نشت گاز
کپسول بعد از ظهر روز سه شنبه در روستای سوخسو انقالب
رخ داد .الهی افزود:بی احتیاطی و نشت گاز از کپسول سبب
انفجار و آتش سوزی شد و مصدومان با آمبوالنس به مراکز
درمانی انتقال داده شدند.

زلزله  3.5ریشتری راز و جرگالن
را لرزاند

زلزله ای به بزرگی  3.5ریشتر ظهر روز گذشته در مرز ایران با
ترکمنستان راز و جرگالن را نیز تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش خبرنگار ما و بر اساس مرکز لرزه نگاری دانشگاه
تــهــران ایــن زمین لــرزه ساعت  11و  47دقیقه و در 36
کیلومتری شهر راز به وقوع پیوست .طی تابستان سال جاری
این دومین زمین لرزه بزرگتر از  3ریشتر است که این منطقه
را می لرزاند.

تراکتور طعمه حریق شد
نجفیان -یک تراکتور در روستای مقصود آباد از توابع بخش
بام و صفی آباد اسفراین دچار آتش سوزی شد .به گزارش
خبرنگار ما این تراکتور به دلیل اتصاالت برقی در گرمای هوا
دچار آتش سوزی و با آغاز کمک های مردمی فرایند اطفای
حریق آغاز شد که در ادامه نیروهای آتش نشانی شهر صفی
آباد برای اطفای آتش سوزی رسیدند .پیش از این نیز روزنامه
«خــراســان شمالی» در گزارشی به کمبود زیرساخت های
ایمنی و آتش نشانی منطقه بام و صفی آباد اشاره کرده بود.

