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حوادث
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دادستان درخصوص حادثه پارک ملی گلستان خبر داد:

دستگیریمتهمان
شهادت محیط بان

دادســتــان عمومی و انقالب بجنورد از
دستگیری  8متهم پرونده شهادت یک
و مجروحیت  3محیط بــان پــارک ملی
گلستان خبر داد« .مسلم محمد یاران»
از دستگیری  8متهم شناسایی شده
درباره شهادت یک محیط بان و مضروب
کردن  3محیط بان دیگر طی درگیری
رخ داده شده در بامداد چهارشنبه هفته
قبل در منطقه سولگرد خبر داد و گفت:
با همکاری مجموعه قضایی و انتظامی
دو استان گلستان و خراسان شمالی 8
متهم این پرونده دستگیر و روانه زندان
شدند .وی افــزود :از این افــراد چندین
قبضه ســاح و گوشت شکار غیرمجاز
کشف و ضبط شده است و پرونده آنان
در دادســـرای عمومی و انقالب مانه و
سملقان پیگیری خواهد شد .مدیر کل
محیط زیست خراسان شمالی با بیان
این که دو متهم این پرونده عصر جمعه
و  6متهم دیگر روز شنبه دستگیر شدند
اظهارکرد :طبق گفته مقامات قضایی دو
متهم اصلی که دستگیر شده اند سابقه
دار هستند و قب ً
ال به جرم شکار غیرقانونی
و تخلفات دیگر دستگیر شــده بودند.
«مطهری» افــزود :محیط بانان به نوعی
در خوف به سر می برند زیرا در چگونگی
بــه کارگیری ســاح بــه نوعی سردرگم
هستند .اگ ــر محیط بــانــان بــه سمت
متخلفان که به حیات وحش بی رحمانه
تعرض می کنند
شلیک کنند
شـــایـــد بــه
سر نو شت
همکاران
م ــح ــی ــط
بـــان

قبلی شــان دچــار و شاید بــه جــرم قتل
مــحــاکــمــه شــونــد و اگـــر شلیک نکنند
شکارچیان و متخلفان آن ها را هدف
گلوله قرار خواهند داد .وی گفت :بعد
از این اتفاقات و افــزوده شدن بر تعداد
شهدای محیط بــان ،ســازمــان حفاظت
محیط زیست در مجلس به دنبال تصویب
قانون حمایت از محیط بانان در مقابل
متعرضان به طبیعت اســت تا قانون به
کارگیری سالح اصالح و تجدید نظر شود
چون ماهیت فعالیت محیط بان در مناطق
بیابانی و جنگلی با داخل شهر متفاوت
است« .مطهری» خاطرنشان کرد :طبق
قانون به کارگیری سالح از سوی ضابطان
اول باید به متهم ایست داده و بعد از آن
به منظور اخطار ،تیر هوایی شلیک شود
و اگر متخلف تمکین نکرد آن وقت فقط
باید از کمر به پایین او را هدف قرار بدهند
که این روش مختص به داخل شهر است
و با شرایط محیط بان که در کوهستان و
جنگل که در شرایط جنگی قرار می گیرد
تفاوت دارد .وی ادامه داد :تفاوت فعالیت
محیط بان با پلیس امنیت در این است که
در مناطق کوهستانی اغلب درگیری ها
در شب اتفاق می افتد و باید گفت چطور
محیط بان در تاریکی تشخیص دهد که به
قسمت پایین بــدن متهم شلیک کند و
همچنین در هنگام دادن ایست و شلیک
تیر هوایی به منظور اخطار ،متخلفان
خیلی زود خودشان را البه الی درخت
ها و صخره ها پنهان و به راحتی از چنگ
قانون فرار می کنند .به گزارش خبرنگار
ما ،بامداد روز چهارشنبه ،محیط بانان
استان گلستان حین گشت زنی در پارک
ملی گلستان با تعدادی شکارچی متخلف
بــرخــورد کــردنــد کــه منجر بــه درگــیــری
فیزیکی و تیراندازی شد و متاسفانه در
این درگیری یکی از محیط بانان با
گلوله مستقیم شکارچیان در دم
شهید شد و سه نفر دیگر مجروح
شدند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

پروندهمسمومیتدانشجویان
وارد فاز جدید شد
گفت و گوی اختصاصی خبرنگار روزنامه با مدعی العموم

گروه حوادث
دادستان عمومی و انقالب بجنورد با بیان این که
مسمومیت غذایی علت مسمومیت دانشجویان
دانشگاه کوثر بجنورد بوده است از ورود دادستانی
به این پرونده خبر داد« .مسلم محمد یاران» گفت:
حسب دستور دادستانی ،شبکه بهداشت و درمان
بجنورد علت مسمومیت دانشجویان را بررسی و
مسمومیت غذایی را علت این حادثه اعالم کرد.
وی افزود :دادستانی بجنورد این موضوع را بررسی
خواهد کرد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بجنورد نیز با بیان
این که پزشک بالینی مسمومیت غذایی را علت
مسمومیت دانشجویان دانشگاه کوثر تشخیص
داده اس ــت ،افـــزود :البته آزمــایــش نمونه های
برداشته شده از آب و غذای دانشجویان در حال
انجام است و طی یکی ،دو روز آینده این نتایج اعالم
خواهد شد.
روابــط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی ،آخرین آمار مراجعه مسمومان این حادثه را
تا جمعه شب  159نفر اعالم کرد که مطابق بررسی
های خبرنگار ما مراجعه مجدد مسمومان در جمعه
شب علت افزایش این آمار است .روابــط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین از تأیید
ابتال به سندروم گوارشی دانشجویان توسط پزشک
بالینی خبر داد و اعالم کرد :ســردرد ،سرگیجه و
حالت تهوع شایع ترین عالیم مسمومان این حادثه
و علت اصلی بروز این مشکل هنوز در دست بررسی
است.
 144مراجعه در ایــن بــاره به بیمارستان های
بجنورد و  15مراجعه به درمانگاه های شهر انجام
شده است .گــزارش خبرنگار ما حاکی است روز
گذشته همزمان با برگزاری مراسم معارفه رئیس
جدید دانشگاه کوثر ،جمعی از دانشجویان این
دانشگاه به دنبال مسمومیت بیش از  100نفر
از دانشجویان در تجمعی خواستار رسیدگی به
مشکل پیش آمده شدند.
یکی از دانشجویان این دانشگاه با بیان این که این
جا جمع شده ایم تا اعتراض مان را برای موضوع
پیش آمده اعالم کنیم افزود :می خواهیم دانشگاه
به وضعیت بهداشت سلف رسیدگی کند و پول
غذای پرداختی را به ما برگرداند.
او با بیان این که دیگر از سالمت غذایی دانشگاه
مطمئن نیستیم ،اظهارکرد :باید دانشگاه اعالم
کند که دیگر چنین مشکلی برای دانشجویان ایجاد
نمی شود چون ما دیگر از سالمت غذایی سلف

مطمئن نیستیم.
یکی دیگر از دانشجویان هم گفت :این جا جمع
شده ایم تا از این فرصت استفاده کنیم و از مسئوالن
جواب بگیریم .وی ادامه داد :باید دانشگاه هر چه
زودتر جواب قطعی را به دانشجویان اعالم کند.
در این باره صدای یکی از دانشجویان مسموم شده
در فضای مجازی منتشر شد که از صحبت های ضد
و نقیض مسئوالن درباره مشکل به وجود آمده گالیه
داشت و خواستار پذیرش قصور صورت گرفته از
طرف مسئوالن شد .این دانشجو مدعی شد افرادی
که بیمه درمانی نداشته اند حدود  100هزار تومان
هزینه کرده اند.
یکی از دانشجویان مسموم شده نیز در گفت و گو
با خبرنگار ما افزود :با گذشت  2روز از این حادثه
همچنان دل پیچه داشتم.
وی که دوست ندارد نامش ذکر شود ،افزود :من و
بسیاری از دانشجویان مسموم شده معتقدیم که
ناهار ماهی صرف شده در ظهر چهارشنبه عامل
بــروز این مسمومیت است اما مسئوالن دانشگاه
اصرار دارند که این موضوع به دلیل تغییرات آب و
هوایی یا نوعی ویروس است و به غذا مربوط نمی
شود.
وی با بیان این که مسئوالن دانشگاه مسئولیت
شان را بپذیرند اظهارکرد :دانشگاه اعالم کرده
است افــرادی که به درمانگاه های شهر مراجعه
کرده اند با آوردن فاکتور هزینه های شان پرداخت
می شود و افرادی که توسط نیروهای دانشگاه به
بیمارستان امام حسن (ع) منتقل شدند دانشگاه
هزینه ها را پرداخت می کند.
این دانشجو مدعی شد :سرپرست خوابگاه آنان
مسموم شده و همچنین یکی از دوستانش چهار روز
است که بستری است .وی خاطرنشان کرد :این
مشکل در گذشته سابقه نداشته است .
وی همچنین از رفتار مسئوالن دانشگاه بابت
تجمع روز گذشته که خواستار رسیدگی به این
مشکل شده بودند ،گالیه کرد.
خبرنگار ما روز گذشته با رئیس دانشگاه کوثر
تماس گرفت ولی وی پاسخگوی تلفن اش نبود.

اخبار

مرگ راکب موتورسیکلت
در پی بی احتیاطی
فرمانده انتظامی اسفراین از کشته شدن راکب
موتورسیکلت در ای ــن شــهــرســتــان بــر اث ــر بی
احتیاطی خبر داد.سرهنگ «جاوید مهری» با
بیان این که در پی اعالم گزارش وقوع یک حادثه
برای یک موتورسیکلت ماموران به همراه عوامل
امدادی در محل حاضر شدند ،افزود :متاسفانه
راکب موتورسیکلت بر اثر برخورد با شیئی ثابت
و شدت جراحات وارد شده در دم فوت کرد.وی
بی احتیاطی و عدم توجه به جلو را توسط راکب
موتورسیکلت علت وقوع این حادثه اعالم کرد.

جریمه قاچاقچی
موتورسیکلت

یک قاچاقچی موتورسیکلت به پرداخت  60میلیون
ریال جزای نقدی محکوم شد .رئیس اداره تعزیرات
حکومتی شهرستان اسفراین گفت :در پی گزارش
رسیده از پلیس آگاهی ایــن شهرستان مبنی بر
نگهداری موتورسیکلت  400سی سی قاچاق
توسط یک فرد متخلف پرونده ای در این خصوص در
تعزیرات تشکیل شد« .ریاحی» با بیان این که ارزش
کاالی کشف شده  60میلیون ریال است ،افزود:
پس از بررسی پرونده در شعبه ویژه مبارزه با قاچاق
کاال و ارز و احراز تخلف صورت گرفته ،عالوه بر ضبط
کاال متخلف به پرداخت  60میلیون ریال جزای
نقدی در حق دولت محکوم شد.

تلنگر

جهات تخفیف در مجازات
مطابق ماده  ۳۸قانون مجازات اسالمی ،جهات
تخفیف عبارتند از:
الف -گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
ب -همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا
معاونان ،تحصیل ادله یا کشف اموال حاصل شده
از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
پ -اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم
از قبیل :رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا
وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
ت -اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در
حین تحقیق و رسیدگی.
ث -ندامت ،حسن سابقه یا وضع خاص متهم
مانند کهولت یا بیماری.
ج -کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا
اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی

