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حوادث

سرقت دسترنج یک
ساله کشاورز

پنج شنبه  ۲۰مهر  ۲۱ 1396محرم  143۹شماره 25۵۰

سارق یا سارقان با تخریب در ورودی یک خانه وارد آن شده و بعد
از شکستن در و شیشه پنجره ها عالوه بر سرقت طال و لوازم خانه،
حاصل دسترنج یک ساله گــردوی مرد کشاورز را به یغما بردند.
مرد مال باخته که از این اتفاق آزرده خاطر شده و خسارت دیده

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بود مدعی شد که حاصل دسترنج یک ساله گردوی وی را سارق یا
سارقان به سرقت بردند .وی در این باره گفت :چند روز خانه را برای
سرکشی و جمع آوری محصوالتم به اتفاق خانواده ام ترک کردیم و
به روستا رفتیم .زمانی که برگشتیم در کمال تعجب و حیرت با در

شکسته و باز خانه مواجه شدیم  .وی ادامه داد :زمانی که با دلهره
وارد خانه شدم دیدم عالوه بر تخریب در ورودی شیشه پنجره ها هم
شکسته شده و سارق یا سارقان عالوه بر سرقت مقداری طال و لوازم
خانه تمام محصول گردویم را به سرقت برده بودند .گزارش خبرنگار

تلنگر

اخبار

استخوان در گلو ،زنی را به کما برد
خندیدن یک زن هنگام خوردن کباب استخوان دار باعث شد استخوان در
گلویش گیر کند و مدتی به کما برود و با مرگ دست و پنجه نرم کند .به گزارش
خبرنگار ما پسر زن حادثه دیده که به تعبیر وی مرگ از بیخ گوش مادرش
گذشت در باره چگونگی این اتفاق گفت :روزی با چند تن از بستگان از جمله
مادرم مشغول خوردن غذا بودیم که مادرم حین خوردن کباب استخوان دار
شروع به خندیدن کرد.
وی ادامه داد :با ادامه خنده های مادرم ناگهان استخوان داخل گلویش پرید.
با گیر گردن استخوان ،رنگ به رخسار مادرم نماند و هر لحظه احتمال خفه
شدنش می رفت تا این که سریع وی را به بیمارستان رساندیم و تحت عمل
جراحی قرار گرفت .حال مادرم بعد از عمل جراحی وخیم و حدود یک هفته
در بخش مراقبت های ویژه بستری شد و هیچ کدام مان امیدی به بهبودی و
به هوش آمدنش نداشتیم .این ماجرا ادامه داشت تا این که بعد از یک هفته
مادرم به هوش آمد و به نوعی خطر مرگ از بیخ گوشش گذشت و این درس
عبرتی شد برای مان که هیچ وقت بی موقع نخندیم.

شهردار اسفراین خبر داد:

طرحیبرایمدیریتسیالبهایدرونشهری

نجفیان -شهردار اسفراین با اشاره به این که کانال های جمع آوری آب
های سطحی برای مدیریت سیالب های درون شهری احداث شده است،
حوادث و سوانح ترافیکی ناشی از سقوط خودروی شهروندان را در سال
هــای گذشته یکی از دغدغه هایی دانست که گریبان گیر شهروندان
اسفراینی شده است«.مسلم نوری» ایمن سازی کانال های شهری را یک
ضرورت دانست و اضافه کرد :برای تحقق این مهم با اعتبار  11میلیارد ریال
طرح ایمن سازی و آشکار سازی کانال های هدایت آب های سطحی با نصب
هندریل آغاز شده است که در آینده ای نزدیک به بهره برداری میرسد.

فوت راننده پراید در تصادف محور
اسفراین -سنخواست

نجفیان -رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین از فوت راننده یک دستگاه پراید در یک
سانحه رانندگی در محور اسفراین -سنخواست خبر داد« .سید حبیب حسینی» با
اشاره به تماس با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اسفراین در بامداد
دیروز مبنی بر ،برخورد سواری پراید با خودروی ایسوزو ،خاطرنشان کرد :بعد از 6
دقیقه یگان مستقر در پایگاه اورژانس جاده ای گراتی به حوالی روستای کالته الو
در محور اسفراین -سبزوار اعزام شد که راننده پراید به دلیل شدت جراحات وارد
شده در دم فوت کرده بود.
«حسین پیکانی» رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسفراین هم
با اشاره به برخورد رخ به رخ سواری پراید با خودروی ایسوزو از خروج جسد راننده
متوفی با تالش نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی خبر داد.

ما حاکی است که چند روز قبل از این سرقت در همان محدوده
سارقان اقــدام به شکستن در و پنجره های خانه یکی از ساکنان
کردند و بدون گذاشتن ردی از خود از محل گریختند.

ماجرای تابلوسازی که تابلو شد!

تاوان سنگین بلند پروازی
صدیقی
 6سال است که به واسطه قدم در بیراهه گذاشتن دفتر
زندگی اش خط خطی شده و کنترل اوضــاع از دستش
خ ــارج شــده اس ــت .روزگــــاری خطاطی مــی کــرد و در
حرفه تابلوسازی بود اما با بیراهه رفتن در اصطالح در
بین دیگران تابلو شد .راهــی را پیمود که جز ناامیدی
و سرافکندگی چیزی برایش به ارمغان نیاورد و دچار
خسران شــد .حــاال گوشه ای از زنــدان به کــردار سیاه
گذشته اش می اندیشد.
به گفته خودش اگر پایش را بیشتر از گلیمش دراز نمی
کرد شاید چنین روزی در انتظارش نبود و چنین تاوانی با
از دست دادن جوانی اش در زندان پس نمی داد.
در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با این مرد زندانی می
خوانید.
چه شد سر از زندان در آوردی؟
6ســال است که به جرم نگهداری از مــواد مخدر از نوع
کراک در زندان به سر می برم.
سابقه کیفری و اعتیاد هم داری؟
نه .اولین بارم بود ،اعتیاد نداشتم البته گاهی اوقات به
صورت تفننی تریاک مصرف می کردم.
شغلت چیست و چقدر سواد داری؟
تا مقطع دیپلم بیشتر درس نخواندم .خطاطی می کردم و
تابلو ساز بودم و از بچگی در این حرفه مشغول بودم.
چه شد سر از قاچاق مواد در آوردی؟
برای خودم مغازه داشتم و کاسبی می کردم .از بچگی
به خاطر عالقه ای که به خطاطی داشتم در کنار درس
و مدرسه این کار را هم انجام می دادم .بعد از تشکیل
خــانــواده بلند پــروازی هــای خــانــواده و خــودم باعث شد
کم کم بدهی باال بیاورم .به قول معروف پایم را بیشتر از
گلیمم دراز کردم و روز به روز قرض و بدهی ام بیشتر شد و
ورشکست شدم و مغازه ام را جمع کردم و مانده بودم چکار
کنم .گاهی اوقات از استرس و فکر و خیال زیاد به پارک
نزدیک محل زندگی مان می رفتم تا کمی آرام شوم .بعد
از مدتی رفت و آمد به پارک با چند خالفکار و قاچاقچی

حکم اولیه ام اعدام بود اما به خاطر
نداشتن سابقه حکمم تخفیف خورد و
به حبس ابد تبدیل شد
مواد سابقه دار آشنا شدم و به خاطر وسوسه و البته فشار
بیکاری و بدهی پیشنهاد آنها را در قبال گرفتن دستمزد
پذیرفتم و قبول کردم که در ازای گرفتن مبلغی موادشان
را در خانه ام پنهان و از آن مراقبت کنم.
این ماجرا ادامه داشت تا این که روزی حین جابه جایی و
تحویل مواد ،گیر افتادم و پایم به زندان باز شد.

چند وقت در این کار بودی و هر بار چقدر
دستمزد می گرفتی؟
چند ماهی بیشتر نمی شد که وارد این کار پر اضطراب
و دلهره آور شده بودم و هر مرتبه که مواد را برای مدتی
نگهداری می کردم نزدیک به 200هزار تومان گیرم می
آمــد .در واقــع پول وسوسه کننده ای بود چرا که بدون
زحمت زیاد این مبلغ در چند روز گیرم می آمد البته خیلی
استرس داشتم و می ترسیدم.
خانواده ات با این کارت مشکلی نداشتند؟
خانواده ام اصال از موضوع خبر نداشتند و در این باره
چیزی به آن ها نگفته بودم اگر همسرم از این ماجرا باخبر
می شد هیچ وقت حاضر نمی شد مواد را به خانه ببرم.
به همسرم گفته بــودم که کار سیار انجام می دهم و با
دوستانم در کــار خرید و فــروش اجــنــاس دســت دوم و
ضایعات هستم تا پیگیر پول هایی که می گرفتم نباشد.
چند فرزند داری و چه حکمی برای نگهداری از
مواد برایت صادر شد؟
یک فرزند دارم.
حکم اولیه ام اعــدام بــود امــا به خاطر نداشتن سابقه
حکمم تخفیف خورد و به حبس ابد تبدیل شد.خطاطی و
کارهای فرهنگی می کنم و البته در کنار ایــن کارها
مشغول ادامــه تحصیل هستم تا بعد از آزادی از زندان
دوباره سر شغل اولم خطاطی و تابلوسازی برگردم .کاش
طمع نمی کردم و به حق خودم قانع بودم و پایم را بیشتر
از گلیمم دراز نمی کردم تا چنین روزهای تلخی را تجربه
کنم و این چنین به خاک سیاه بنشینم.
خانواده ات بعد از زندانی شدنت چکار کردند؟
خانواده ام مثل خانواده بقیه زندانی ها با مشکالت زیادی
روبه رو هستند.
وقتی مرد باالی سر خانواده نباشد اعضای خانواده دچار
دردسرهای زیادی می شوند چرا که نه در آمدی دارند و نه
پشتوانه ای .خانواده ام در حال حاضر آه در بساط ندارند
و آن آب باریکه ای که از کار خطاطی داشتم هم با ندانم
کاری ،خودخواهی و بیراهه رفتن از آنها گرفتم و این گونه
آنها را دچار سختی و مشقت کردم.

مجازات مرتکب جرم
کالهبرداری
کالهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی
«اکل مال بباطل» محسوب می شود و با توجه به
آیه «وال تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده
از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.
مطابق قوانین کیفری مجازات کالهبرداری
ســاده با مشدد متفاوت اســت .کالهبرداری
مشدد کالهبرداری اســت که در آن مرتکب
مشمول یکی از این سه حالت باشد:
-1کــارمــنــد دولـــت یــا مــوســســات عــمــومــی و
شهرداری ها یا نهادهای انقالبی باشد.
-2مرتکب خــود را به عنوان مامور دولــت یا
موسسات عمومی یا شــهــرداری ،یا نهادهای
انقالبی و شرکت های دولتی معرفی نماید.
-3مرتکب بــرای فریب مــردم از تبلیغ عامه از
طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیــو،
تلویزیون ،روزنامه ،مجله یا نطق در مجامع و یا
انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.
به این کالهبرداری ها مشدد اطالق می شود
و مجازات مرتکب آن عالوه بر رد مال ،دو تا 10
سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل مال
گرفته شده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی
است.
کالهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه
فوق نباشد ،کالهبرداری ساده است و مرتکب
آن به حبس از یک تا هفت سال به عالوه جزای
نقدی معادل مال گرفته شده و رد مال محکوم
می شود .مطابق تبصره یک این ماده در صورت
وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند
با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ،مجازات
مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این
ماده (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی
تقلیل دهــد ولــی نمی تواند به تعلیق اجــرای
کیفر حکم دهد .همچنین تبصره دوی این ماده
مجازات جــرم شــروع به کالهبرداری را بیان
نموده که عبارت است از :حداقل مجازات مقرر
در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام
شده نیز جرم باشد ،شروع کننده به مجازات
آن جرم نیز محکوم می گردد .اگر شروع کننده
کارمند دولت و مرتبه کلی یا باالتر یا همتراز آن
ها باشد از خدمات دولتی منفصل دایم می شود
و در مراتب پایین تر به انفصال موقت از شش ماه
تا سه سال محکوم خواهد شد.

