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حوادث

سه شنبه  ۳۰بهمن ۱۳ 1397جمادی الثانی  14۴۰شماره 2۹۳۵

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سیستم گرمایشی نامناسب دوباره قربانی گرفت

افزوده شدن دو نفر دیگر به قربانیان قاتل خاموش
آگاهی  -دو نفر در پی استفاده از سیستم گرمایشی
نامناسب و بی احتیاطی در خصوص مسیر خروجی
بخاری در منزل اجاره ای جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم سازمان آتش
نشانی بجنورد ،روز گذشته در پی اعالم فوت یک مرد
و یک زن در بجنورد و احتمال مرگ این دو نفر بر اثر

استنشاق گاز مونوکسید کربن نیروهای آتش نشانی
این شهر برای بررسی علت وقوع این حادثه راهی
محل مــورد نظر شدند .پس از بررسی کارشناسان
آتــش نشانی مشخص شد بــرای خــروج گــاز بخاری
منزل مورد استفاده این دو قربانی از لوله آلومینیمی
به جای لوله فلزی استفاده شده است .همچنین لوله

آن که به طول  4متر بود به جای سقف از دیوار مجاور
بخاری به صورت افقی به بیرون رها سازی شده بود
که خود سبب مکش گاز به داخــل منزل می شود.
افــراد فــوت شــده همچنین لباس هــای خیس شان
را برای خشک شدن روی لوله پهن کرده بودند که
به علت عدم تحمل وزن آن ها ،لوله از محل اصلی

خود خارج و باعث شده بود گاز مونوکسید کربن در
فضای این منزل منتشر و باعث مرگ این مرد و زن
شود .رئیس سازمان آتش نشانی بجنورد همچنین در
این باره گفت :شیلنگ بخاری مورد استفاده در این
منزل همچنین بدون بست وصل شده بود« .گریوانی»
افــزود :به علت استفاده نکردن از بست ممکن بود
پخش گاز در این منزل سبب انفجار و حتی آسیب به
منازل مجاور آن شود.
وی خاطرنشان کرد :طول لوله بخاری عمودی باید
 3برابر لوله افقی باشد .همچنین به صــورت نر و
مادگی به یکدیگر متصل شده باشند .وی با توصیه به

شهروندان برای رعایت اصول ایمنی هنگام استفاده
از وسایل گرمایشی اظهارکرد :دودکــش فنری یا
آلومینیمی هرگز در ابتدا و انتها به صــورت کامل
چفت و بست نخواهد شد و با رسیدن کوچک ترین
حرارت از قسمت های مختلف در بدنه دچار آسیب
می شود و به مرور شیب منفی پیدا می کند و مکش
انجام نخواهد شد.
وی استفاده از دودکــش فنری را فقط بــرای هود
آشپزخانه دانست و تصریح کــرد :وجــود شیارهای
متعدد در داخــل دودکــش سبب اصطکاک و عدم
خروج دود و گازهای حاصل از احتراق خواهد شد.

حادثه در شهر

خادمان ،پیروز
در جدال با سارقان
صدیقی
خــادمــان از امــوال یک مسجد حراست
کــردنــد و ســارقــان را نــاکــام گذاشتند.
سارقانی که در یک اقدام عجیب از طریق
پنجره گنبد مسجد با وجود ارتفاع زیاد آن
با آویزان شدن از طناب وارد یک مسجد
در بجنورد شدند و قصد سرقت داشتند
با هوشیاری زن و شوهر خادم در اجرای
نقشه پلیدشان شکست خــوردنــد .در
ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با خادم
مسجدی که سه ســارق خشن را به دام
انداخته بود از نظر می گذرانید.
چگونه متوجه سرقت سارقان
شدید؟
بعد از نماز صبح ،موقع استراحت متوجه
سر و صدایی در داخــل مسجد شــدم .به
ماجرا مشکوک شدم و به طبقه دوم مسجد
رفتم .ناگهان با یک سارق رو به رو شدم که
در حال جمع آوری و بسته بندی وسایل
سرقتی بود.
قبل از این ماجرا از مسجد سرقت
شده بود؟
قبل از این که من خادم مسجد شوم چند
بار سارقان به وسایل مسجد دستبرد زده
بودند و حتی یک بار در حین سرقت با

یکی از اعضای هیئت امنا درگیر شده و
او را مصدوم کرده بودند .بعد از شروع به
کار خودم هم در مسجد چندین بار طی
روز کفش های نمازگزاران توسط سارق یا
سارقان به سرقت رفت.
سارقان چند نفر بودند و چطور از
پس آن ها برآمدید؟
ســه نفر بــودنــد .زمــانــی کــه متوجه ســر و
صــدا از داخ ــل مسجد شــدم یــک چوب
دستی برداشتم و به جست و جوی علت
آن پرداختم .همسرم هم به دنبال من
راه افتاد و شاید اگر او نبود بالیی سرم
می آمد .وقتی با سارقان رو به رو شدیم
درگیری و زد و خورد بین ما شروع شد.
دو نفر از ســارقــان داخــل مسجد بودند
و یــک نفر دیــگــر از آن هــا در بــیــرون از
مسجد مشغول نگهبانی بود تا به حساب
خودشان از سوی افــراد بیرون غافلگیر
نشوند .درگیری تن به تن ما بیش از یک
ساعت ادامــه پیدا کرد و با چوب دستی
به دنبال سارقان داخــل مسجد بــودم و
همسرم هم پا به پــای من بــدون تــرس و
واهمه با سارقان درگیر شد .چون درهای
مسجد از داخــل قفل بودند سارقان راه
گریزی نداشتند و مدام در داخل مسجد از
این گوشه به گوشه دیگر و حتی از پله ها

باال و پایین می رفتند و در حال فرار بودند
تا روزنــه ای برای خالص شدن از دست
ما پیدا کنند .این قدر این تعقیب و گریز و
درگیری با سارقان معتاد ادامه پیدا کرد تا
این که آن ها خسته و تسلیم شدند.
سارقان با وجود قفل بودن درها
چگونه وارد مسجد شده بودند؟
آن هــا در یــک اق ــدام بــاور نکردنی مثل
چتربازها و شخصیت هــای فیلم های
هــالــیــوودی از پنجره گنبد مسجد و از
ارتفاع زیادی که آدم از دیدن آن وحشت
می کند از طناب آویزان شده و خودشان
را از سقف به کف مسجد رسانده بودند.
در بین راه یکی از سارقان در بالکن طبقه
دوم ایستاده و نفر دوم خودش را به پایین
رســانــده بــود تــا وســایــل مسجد از قبیل
میکروفون ،قند ،چای و سماور را از طریق
طناب به باال بفرستد و بعد از آن هم دوباره
از همان ورودی سقف پا به فرار بگذارند.
در حین درگیری با سارقان از
کسی کمک نخواستید؟
چــرا اتفاق ًا در همان شب وقــوع سرقت
بــرادر همسرم مهمان ما بود که با داد و
بیداد و درگیری ما متوجه ماجرا شد و از
او خواستم کمک بیاورد .زمانی که او از
مسجد بیرون رفت تا کمک بیاورد با سارق

خریداری که سارق از کار درآمد

سومی که در بیرون در حــال کشیک و
منتظر همدستانش بود مواجه شد .برادر
همسرم به خیال این که او رهگذر است
از او درخواست کمک کرد تا سارقان را با
کمک او دستگیر کنیم .وقتی فرد کمکی
(نفر سوم) متوجه قضیه شد همراه با برادر
همسرم وارد مسجد شدند و بــه جای
کمک به ما شروع به زد و خورد ما کرد تا
همدستانش را فراری دهد .تازه آن موقع
بود که متوجه شدیم او سارق و همدست
دو ســارق دیگر است و با ادامــه درگیری
اج ــازه نــدادیــم او بــه هدفش بــرســد .نفر
سوم وقتی دید که کاری نمی تواند از پیش
ببرد و هر لحظه ممکن است خودش هم به
دادم بیفتد پا به فرار گذاشت.
بعد از دستگیری دو سارق چه کار
کردید؟
وقتی دو ســارق را بعد از مــدت زیــادی
درگیری دستگیر کردیم ،دو نفر از اعضای
هیئت امنا را در جریان گذاشتیم و آن

ها به محل آمدند .هر کدام از آن ها یک
سارق را نگه داشتند تا پلیس از راه برسد
اما در این بین یکی از سارقان توانست
قبل از رسیدن پلیس با ترفند خاصی از
چنگ یکی از اعضای هیئت امنا فرار کند
و فقط توانستیم یک سارق را دست بسته
تحویل قانون دهیم .بعد از این که پلیس
از راه رسید متوجه شدیم که یکی از آن ها
سابقه دار است و قب ً
ال به عنوان کارگر در
مسجد کار کرده و چندین بار در زمان نماز
صبح به مسجد ما دستبرد زده است.
در این درگیری شما و همسرتان
دچار صدمه نشدید؟
من که صدمه خاصی ندیدم اما تمام اعضای
بدنم دچــار کوفتگی شــد .همسرم هم به
خاطر درگیری با سارقان دچار صدماتی شد
و مثل من تمام نقاط بدنش کبود شده است
و شانس آوردیــم به خاطر عکس العمل به
موقع ما با سالح سردی که همراه شان بود
مورد حمله واقع نشدیم.

مردی که با عنوان خریدار یک پکیج وارد یک مغازه لوازم برقی شده بود سارق از آب درآمد و
کاالی  6میلیون تومانی را خیلی راحت به سرقت برد.
مرد مال باخته در این باره به خبرنگار ما گفت :چند شب پیش برای کاری بیرون رفتم و پسرم را
داخل مغازه تنها گذاشتم .در این مدت مردی وارد مغازه و مانند یک خریدار مشخصات یک پکیج
را جویا می شود و پس از گفت و گو می گوید که آن را می خواهد.
زمانی که او قصد بار زدن پکیج در خودرویش را داشته پسرم می گوید که ابتدا مبلغ آن را که
حدود  6میلیون تومان است حساب کند بعد بار بزند اما او با چرب زبانی بهانه می آورد و می گوید
که هنوز قصد دیدن از مغازه را دارد.
وی ادامه می دهد :مرد پس از بار زدن پکیج دوباره وارد مغازه می شود و شروع به دیدن وسایل
دیگر می کند .در این مدت فرد دیگری وارد مغازه می شود ،فردی که گویا همدست سارق بوده
است.
او حواس پسرم را با سوال های مختلف پرت می کند و تا پسرم به خودش می آید می بیند که
خبری از خریدار پکیج نیست و پس از آن همدستش نیز بدون این که خریدی کند از مغازه خارج
می شود و پسرم نمی تواند مانعش شود .وی خاطرنشان کرد :هر چند پیگیر دستگیری سارق
هستم اما چندان امیدی به یافتن او ندارم.

خبر
طی  10ماه امسال انجام شد؛

مختومهشدن 89درصدپروندههادرشورایحلاختالف
طی  10ماه امسال ،حدود  89درصد آرای مورد اعتراض در شوراهای حل اختالف استان تأیید
و نقض شده و این مسئله حکایت از اتقان آرا در این شورا دارد.رئیس شوراهای حل اختالف
استان با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی قضات شوراهای حل اختالف افزود :در این
مدت طبق بررسی های معمول از هزار و  76فقره پرونده مورد اعتراض در شهرستان بجنورد
 72فقره رأی صادر شده ،نقض و  807فقره نیز تأیید و  197فقره همچنان در جریان رسیدگی
است که با این اوصاف  91.81درصد آرای معترض عنه ،تأیید شده است.
حجت االسالم «محمدحسن امانی» افزود :نسبت آرای تأیید شده طی  10ماه امسال در هر یک
از شهرهای بام و صفی آباد ،سملقان و سرحد(لوجلی) صددرصد ،در گرمه 95درصد ،در جاجرم
93.33درصــد ،در اسفراین 89.04درصــد ،در مانه و سملقان 87.41درصــد ،در شیروان
87.04درصد ،در فاروج 71.07درصد و در رازوجرگالن  63.64درصد است.
این مقام قضایی میزان پرونده های وارد شده به شوراهای حل اختالف را طی  10ماه امسال 46
هزار و  520فقره و تعداد پرونده های مختومه شده را  45هزار و  834فقره اعالم کرد و گفت :از
این تعداد  11هزار و  839فقره به مصالحه انجامید و موجودی شورا نیز تا پایان  10ماه  3هزار و
 92فقره پرونده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

