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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

چراغ قرمز

اعدام ،حبس ابد و فرار از سایه خود ،عاقبت  3دوست

ششمین قربانی قاتل خاموش طی یک
ماه گذشته در بجنورد

فرمان زندگی در دست دوستان ناباب

یک مرد  50ساله اهل روستای مهنان از توابع
بجنورد بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جان
باخت تا تعداد قربانیان قاتل خاموش طی یک ماه
گذشته به  6نفر برسد.
به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم سازمان
آتش نشانی بجنورد ،در پی اعالم مرگ یک نفر
در منزل مسکونی اش در مهنان و احتمال جان
باختن او بر اثر گاز گرفتگی ،کارشناسان سازمان
آتش نشانی بجنورد به محل حادثه اعزام شدند.
بر اســاس ایــن گــزارش ،کارشناسان علت اولیه
مرگ این فرد را استنشاق گاز مونوکسید کربن
تشخیص دادنــد اما اعالم نتیجه نهایی بر عهده
پزشکی قانونی است.
همچنین کارشناسان سازمان آتش نشانی بجنورد
احتمال دادنــد علت این حادثه استفاده از گاز
تک شعله در محیط کوچک و بسته باشد .طی
ماه جــاری یک مرد و زن و یک مــادر همراه با 2
فرزندش نیز بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن
جان باختند.

صدیقی

مرد  50ساله بر اثر
گازگرفتگی جان باخت

بهره برداری از یک
کیلومتر از پروژه محور
بجنورد -گلستان
محمد آگاهی -با پایان انتظار  5ساله برای بهره
برداری از پل ورودی جاده بخش مانه و شهرستان
راز و جرگالن یکی از مرگبار ترین نقاط جاده
مرگ ،روز گذشته حذف شد.
به گزارش خبرنگار ما ،پس از بهره برداری از باند
دوم کیلومتر  20تا  40محور بجنورد -گلستان،
یک کیلومتر از این پروژه به دلیل نیاز به احداث
پل در ورودی جــاده شهرستان راز و جرگالن و
تقاطع ایجاد شده میان ورودی این جاده با جاده
آسیایی بجنورد -گلستان بسیار خطرآفرین شد
و با توجه به وقــوع تصادفات متعدد پلیس راه
استان به ناچار یک ایستگاه دایمی در این نقطه
ایجاد کرد و مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی
با استقرار شبانه روزی از بــروز سوانح در این
نقطه پیشگیری می کردند اما با این وجود ده ها
خودروی عبوری از جاده بخش مانه و شهرستان
مانه و سملقان برای آمدن به بجنورد باید از این
تقاطع دلهره آور عبور می کردند.

اعـــدام ،حبس ابــد و ف ــرار از ســایــه خــود تــا روز
دســتــگــیــری ،حــاصــل ک ــار ســه قــاچــاقــچــی مــواد
بود .زندگی خانواده سه قانون گریز به خاطر پا
گذاشتن در رکاب شیطان و طمع در هم پیچید
و تار و مار شد و از همه عذاب آورتر آینده تاریک
دختران دم بختی بود که بابت این اتفاق دچار
خسران شدند .مرد زندانی می گوید :نه رفاه و
مال و نه اعتباری گیرم آمد و فقط حسرت ،تباهی
زندگی و ننگ خالف تا آخر عمر همراهم خواهد
بود .مرد زندانی پرده زندگی اش را کنار می زند
و می گوید :راننده لودر بودم و به خاطر حقوق
پایین آن به نوعی موتور زندگی ام نیم سوز شده
بــود .حداقل اگــر آن دستمزد را هم سر وقــت و
یک جا می گرفتم راضی بودم اما هر چند ماه به
صورت قطره چکانی دستم را می گرفت و بابت
این موضوع بدجوری اعصابم به هم ریخته بود.او
بعد از این ماجراها قید رانندگی را می زند و فرمان
زندگی اش را به سوی کار خالف و قانون گریزی
کج می کند.
او می گوید :دنبال کار قاچاق مواد رفتم و چند
سالی خرده فروشی کردم اما اص ً
ال پول مواد برکت
نداشت و بدتر از کار قبلی ام ،گره بزرگ تری در
زندگی ام افتاد .پول رانندگی کم بود اما حداقل
شب ها آســوده سر به بالین می گذاشتم نه مثل
پول مواد که من را حقیر و بدبخت کرد.
مــرد زندانی (مدعی می شــود) سر یک اتفاق
پایش به دادگــاه و زنــدان باز می شود چرا که
منفعتی از قاچاق موادی که از دوست قدیمی
اش گرفته بود نمی برد و فقط نامی از او در این
بین بود.
او تعریف می کند :زمانی که در کار خرده فروشی
مواد بودم مدام با دو نفر از دوستان قدیمی ام که
آن ها در کار قاچاق مواد صنعتی ،آن هم به مقدار
زیاد بودند ارتباط داشتم ،آن دو همیشه پیش من
از نیت و کارهایی که قرار بود انجام دهند صحبت
می کردند.
یکی از آن ها که االن متواری است به بهانه این
که چندین بار اقدام به گرفتن سیم کارت رایگان
کرده است و نمی تواند سیم کارت جدید بخرد
از من خواست یک سیم کارت جدید به نام خودم
برایش بگیرم و من هم این کار را انجام دادم.
مدتی از این اتفاق گذشت تا این که روزی فهمیدم

نفر اصلی و حامل مواد اعدام
شد اما نفر دوم متواری شده
و هیچ ردی از خودش به جا
نگذاشته است
دو دوست قدیمی ام لو رفته اند و یکی از آن ها
دستگیر شده و نفر دوم هم که از سیم کارتم برای
اهــداف شومش استفاده می کرد متواری شده
است.
بعد از دستگیری فرد حمل کننده  6کیلو گرم
هروئین ،چون قب ً
ال سر یک ماجرا با هم به مشکل
خورده بودیم و از من کینه به دل داشت پای مرا
هم وسط کشید تا شاید حکم اش سبک تر شود.
البته این همه ماجرا نبود چون نفر دوم که متواری
شده بود از سیم کارتی که به نام من بود برای
اجــرای نقشه هــای پلیدش استفاده کــرده بود
و همچنین به خاطر اعترافم مبنی بر اطــاع از
اجــرای نقشه قاچاق آن دو نفر ،من هم محکوم
شــدم .با توجه به مــدارک به حبس ابد محکوم
شــدم و نفر اصلی و حمل کننده مــواد صنعتی
هم به اعدام محکوم شد .زندانی اعدامی قبل از
اجرای حکم اش وقتی دید دیگر راه گریزی ندارد
ادعــای خــودش را مبنی بر دست داشتن من در
قاچاق مواد پس گرفت و گفت که من در این اتفاق

نقشی نداشتم و فقط مطلع بودم اما ماجرا را پیش
قانون لو ندادم ولی در حکم ام تاثیری نداشت.
نفر اصلی و حامل مــواد اعــدام شد اما نفر دوم
متواری شده و هیچ ردی از خودش به جا نگذاشته
است.
مرد زندانی می گوید :بعد از گذراندن نزدیک به
 5سال از دوران محکومیتم دوباره پرونده ام مورد
بررسی قــرار گرفت و حکم نقض شد و مجازاتم
از حبس ابد به  12سال حبس تغییر پیدا کرد.
خانواده مرد زندانی نادم بعد از این اتفاقات دچار
مشکالت خاصی شدند ولــی بــه خاطر ندامت
خاطی پشت او را خالی نکردند و با نداری ساختند
تا آزادی او را شاهد باشند.
او می گوید :بعد از زندانی شدنم همسرم با قالی
بافی و کمک مــادرش زندگی توفان زده مان را
سرپا نگه داشت اما دختران دم بختم از این اتفاق
خیلی آسیب دیدند چون هر بار که خواستگار برای
دو دخترم می آمد آن ها با اطالع از وضعیت من
پا پس می کشیدند و بابت این کار ضربه روحی
شدیدی به خانواده ام وارد شد.
دیگر پشیمانی فایده ای ندارد و آب رفته به جوی
بر نمی گردد.
بعد از این اتفاق تصمیم گرفتم اگر روزی آزاد
شدم تا پایان عمر مانند یک فرد قانون پذیر ،نه
قانون گریز در جامعه زندگی کنم و به همان شغل
رانندگی ام برگردم چون اگر چه درآمدش اندک
است اما حداقل با آبرو زندگی می کنم و چنین
مصیبت هایی را هم تجربه نخواهم کرد   .

رئیس سازمان آتش نشانی بجنورد:

بازگشایی لوله چاه فاضالب با گاز مایع
بازی با مرگ است
آگــاهــی -افـــرادی کــه بــرای بــاز کــردن لوله
منتهی به چاه فاضالب از گاز مایع استفاده
می کنند بدانند که با این کار به نوعی با جان
شــان بــازی می کنند .رئیس ســازمــان آتش
نشانی بجنورد با اشاره به مصدومیت یک نفر
بر اثر انفجار ناشی از استفاده از گاز مایع برای
باز کــردن لوله منتهی به چاه فاضالب طی
هفته جاری افــزود :متأسفانه برخی افراد به
جای استفاده از فنر برای باز کردن لوله چاه
فاضالب خود با فشار حاصل از گاز مایع سعی
می کنند لوله را باز کنند.
«گریوانی» با یـــادآوری مــرگ دو دانشجو و
مصدومیت دو دانشجوی دیگر بر اثر انفجار
گاز مایع پس از استفاده از آن برای باز کردن
لوله چــاه فاضالب گفت :گــاز مایع سنگین
تر از گاز شهری است و در ارتفاع پایین و با

دامنه کم و غلظت بسیار پایین خودش را به
شعله می رساند و باعث انفجار و آتش سوزی
می شــود .وی خاطرنشان کــرد :افــراد پس
از استفاده از گاز مایع بــرای باز کــردن لوله
فاضالب ابتدا گمان می کنند که لوله باز شده
است اما گاه به دلیل شدت بسته بودن لوله
فاضالب گاز به محیط برمی گردد و با کوچک
ترین جرقه یا نزدیک شــدن به شعله آتش،
حادثه آفرین می شود.
وی به همشهریان توصیه کــرد که به هیچ
عــنــوان از گــاز مــایــع بـــرای بــاز کـــردن لوله
فاضالب استفاده نکنند .گزارش خبرنگار ما
حاکی است ،چندی پیش نیز یک زوج مانه و
سملقانی بر اثر استفاده از گاز مایع برای باز
کردن لوله فاضالب دچار مصدومیت شدید و
راهی بیمارستان شدند.

خبر

رسیدگی به پرونده سوخت قاچاق
صدیقی -مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از رسیدگی به پرونده کشف  2هزار لیتر
سوخت قاچاق خبر داد« .سیدالموسوی» گفت :با تالش ماموران پلیس آگاهی شهرستان مانه و
سملقان از یک دستگاه وانت بار این مقدار سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شد .وی افزود:
گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد و در شعبه ویژه به منظور صدور حکم در
حال رسیدگی است.

قاب دوربین

واژگونی خودرو در گلستان شهر ،این بار
برای پژو پارس با دو مصدوم

