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اشتراک عکس در اینستاگرام
به قیمت سرقت طال

پنج شنبه 30شهریور  30 1396ذی الحجه  1438شماره 2534

خانواده ای که به مدت  10روز منزل خود را برای سفر ،ترک کرده
بودند و هر روز عکس های مسافرت خود را در اینستاگرام پخش
می کردند چند روز بعد از بازگشت از سفر متوجه شدند سارق یا
سارقان با اطالع از حضور نداشتن شان طالهای شان را به سرقت

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

برده اند .فرد مال باخته در این باره مدعی شد :چندی پیش به
مسافرت رفتیم و هنگام بازگشت به منزل همه چیز عادی و دست
نخورده به نظر می آمد اما زمانی که به سراغ طالهایم رفتم با جای
خالی آن ها مواجه شدم.وی ادامه داد :با توجه به این که قفل در

بالکن منزل مان خراب بود و قبل از سفر آن را درست نکردیم سارق
یا سارقان از این راه به خانه وارد شدند.
وی مدعی شد :همه اثاث خانه سر جای خود قرار داشت و با توجه
به این که سارق یا سارقان فقط به سراغ محل نگهداری طالها رفته

بودند فکر می کنیم آن ها با منزل مان آشنایی داشته اند و با توجه
به عکس هایی که در طول سفر از مسافرت مان در اینستاگرام
به اشتراک می گذاشتیم متوجه غیبت مان شدند و به منزل مان
دستبرد زدند.

اخبار

کشف  5هزار و  109قلم لوازم آرایشی قاچاق
صدیقی -مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از کشف و ضبط  5هزار و 109قلم انواع لوازم آرایشی
و بهداشتی قاچاق خبر داد« .سید الموسوی» گفت :ماموران پلیس آگاهی استان طی بازرسی از یک باربری در
بجنورد موفق به کشف این تعداد لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش 2میلیون و400هزار ریال شدند .وی
افزود :در این رابطه یک پرونده قاچاق تشکیل شد که در شعب ویژه تعزیرات برای صدور حکم در حال رسیدگی
است .گزارش خبرنگار ما حاکی است که طی سال جاری این چندمین محموله قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی
است که از باربری های بجنورد کشف و ضبط می شود.

ختم عروسی به دعوا

جشن عروسی با نزاع مهمانان به هم خورد و با تلخ کامی عروس و داماد به پایان رسید .یکی از بستگان داماد که به
شدت از این اتفاق ناراحت بود و افسوس می خورد گفت :جشن عروسی در یکی از محله های حاشیه شمالی شهر در
حال برگزاری بود و به خوبی هم پیش می رفت .وی ادامه داد :هنوز چند ساعت از برگزاری جشن نگذشته بود که با
حرکات ناشایست یکی از مهمانان به دلیل نداشتن تعادل الزم جرقه نزاع زده شد .وی ادامه داد :با متلک پرانی و
حرکات غیر متعارف وی ،ناگهان جشن به آشوب کشیده شد و مهمانان شرکت کننده به واسطه جانب داری به جان
هم افتادند و کتک کاری کردند .با درگیری مهمانان ،جشن عروسی ناتمام ماند و کام عروس و داماد در شب خاطره
انگیز زندگی شان تلخ شد.

یک مو تا قطع نخاع

پسر جوان در بیمارستان از درد حتی توان چند سانتی متر جابه جایی اش را نداشت .خدمه بیمارستان با کمک
چند نفر از همراهان بیمار قصد داشتند او را از تخت اورژانس به تخت بخش منتقل کنند که با همین جا به جایی
چند ثانیه ای داد و بیداد او در آمد .کمی که آرام شد در مورد حادثه پیش آمده به خبرنگار ما گفت :طبق معمول با
سرعت باال با موتورسیکلتم رانندگی می کردم اما سر یک پیچ نتوانستم موتورم را کنترل کنم و زمین خوردم .ابتدا
گرم بودم و چیزی متوجه نشدم و با وجود زخم های روی بدنم راهی خانه شدم .این جوان روستایی اسفراینی ادامه
داد :پیش از خواب درد شدیدی در پشتم حس کردم اما گفتم بعد از خواب خوب می شوم ولی وقتی بیدار شدم از
درد نمی توانستم حتی تکان بخورم .پس از آن خانواده ام من را با درد زیاد به بیمارستان اسفراین بردند اما پزشکان
تشخیص دادند که من هر چه سریعتر باید به بجنورد منتقل شوم .پس از انتقال به بجنورد و معاینه پزشک گفت بین
مهره های پشتم فاصله افتاده است و به اندازه یک تار مو تا قطع نخاع فاصله دارم.

قاب حادثه

واژگونی خودروی سمند در جاجرم

هوس،قهرمان را ضربه فنیکرد
صدیقی -پر از آشوب است و نگرانی در چشمانش موج می زند.
نگران آینده دو فرزندش است .روزگاری نه چندان دور سکوهای
قهرمانی را یکی پس از دیگری فتح می کرد و چرخ نیلوفری را به
زیر می آورد اما در یک غفلت با پیروی از هوس و طمع اسیر نگاه
های شیطانی و مسیر زندگی اش از بلندای افتخار به زیر کشیده
شد و در یک چشم به هم زدن همه افتخاراتش به دود و خاکستر
تبدیل شد.
حاال گوشه ای از محوطه زنــدان کز و کمر خم کرده و به دوران
طالیی ورزشی اش فکر می کند که چطور حریفان را ضربه فنی و از
میدان رقابت خارج می کرد اما االن اسیر دود و دم و با یک تلنگر و
پک مواد از میدان رقابت زندگی اش خارج شده است .گفت و گوی
خبرنگار ما را با او می خوانید.
چند وقت و به چه جرمی در حبس هستی؟
نزدیک به 9سال است که به خاطر قاچاق مواد ،درگیری و رابطه
نامشروع در زندان هستم.
برای این جرم هایم عالوه بر 16سال حبس و پرداخت  64میلیون
تومان دیه به  3سال تبعید هم محکوم شدم.
از ماجرای درگیری ات تعریف کن ؟
روزی مربی رزمی کارم از من خواست او را به خانه اش برسانم.
هنگام رساندن آن خانم به منزلش ناگهان همسر و برادرش با من
درگیر شدند و در این درگیری هر دوی آن ها را مصدوم کردم تا
این که پلیس از راه رسید و عالوه بر درگیری به دلیل حمل مواد که
داخل ماشینم بود دستگیر شدم.
گفتید باشگاه ورزشی داشتید ،مگر ورزشکار هستید؟
من باشگاه پــرورش انــدام زنانه و مردانه داشــتــم 12.سال بود
که به صورت حرفه ای در این رشته فعالیت می کردم و به خاطر
پشتکاری که در این زمینه داشتم 4دوره قهرمان کشور شدم وکلی
عناوین دیگر کسب کردم.
چطور شد که به سمت اعتیاد و قاچاق مواد کشیده شدید؟
همه این ماجراها و بالیی که سرم آمد زیر سر مربی بانوان باشگاه ام
بود .اوایل شروع به کارش به من گفت که مطلقه و از شوهرش جدا
شده است و به خاطر همین با این که 12سال از من بزرگتر بود با او
دوست شدم و بعد از آن در سراشیبی سقوط قرار گرفتم ،او اعتیاد
داشت و با حیله و نیرنگ مرا فریب داد و در باتالق اعتیاد اسیر کرد.
به واسطه زن حیله گرمعتاد شدم و اعتیادم هر روز بیشتر می شد تا
این که به مواد صنعتی رو آوردم و زندگی ام بعد از این ماجرا نابود

شد .مجبور شدم هر دو باشگاه ام را بفروشم .بعد از فروختن باشگاه
ها ماشین سواری خریدم و با آن مسافر کشی و حین مسافرکشی
مواد جابه جا می کردم .
در واقع مشتریان از من می خواستند که مواد مورد نیازشان را
برای شان به خانه های شان ببرم و من هم با ماشین شخصی ام
این کار می کردم.
این ماجرا ادامــه داشت تا این که زن مربی به من زنگ زد و ازم
خواست او را تا جایی برسانم که بعد از روبه رو شدن با همسر و
برادرش آن اتفاق افتاد.
آیا متاهل هستی ،فرزند هم داری؟سواد چطور؟
بله همسر و دو فرزند دارم .تا مقطع فوق دیپلم ادامه تحصیل دادم و
با زندانی شدنم از ادامه تحصیل در مقاطع باالتر باز ماندم .اما االن
در زندان سعی می کنم دوباره ادامه تحصیل بدهم.
تا کی باید در زندان بمانی؟
االن تقریبا مدت حبسم تمام شده است و با پرداخت دیه رضایت
دو شاکی را گرفتم و به خاطر ارتباط نامشروع 6ماه حبس به مدت

حبسم اضافه شد که آن را هم گذراندم .االن نوبت طی کردن
دوران تبعیدم است و باید به صورت آزاد دوران محکومیتم را در
یک شهر دیگر بگذرانم.
خانواده ات بعد از زندانی شدنت چه سرنوشتی پیدا کردند؟
همسرم بابت این اتفاقات به شدت سختی کشید و با وجود این
همه گرفتاری از دو فرزندم مراقبت کرد و االن هم از طریق کار در
دامداری مخارج زندگی را تامین می کند.
فکر می کنی مقصر این اتفاقات ناگوار چه کسی بود؟
اول از همه خودم مقصر هستم چرا که با غرور جوانی و پیروی از
هوس و طمع سرنوشت زندگی ام را به سوی تاریکی سوق دادم.
نباید افسار زندگی ام را به دست زن شیطان صفت می دادم تا این
گونه مرا را به خاک سیاه بنشاند.
اگر کمی عزت نفس داشتم و به دنبال هوا و هوس نمی رفتم
االن این سرنوشت من نبود و به جای زندان و آوارگی سکوی های
قهرمانی را یکی پس از دیگری فتح می کردم و مایه افتخار خانواده
ام بودم نه مایه شرمساری آن ها.

