۴

حوادث

پنج شنبه  ۲۳خرداد  ۹ 139۸شوال  14۴۰شماره ۳۰۱۴

ماجرای مردی که عبرت نمی گرفت

خبر خوش شهردار

اقداماتپیشگیرانه
در قتلگاه  4جوان شیروانی

محمد آگاهی
اقدامات پیشگیرانه از حادثه در قتلگاه
 4جوان شیروانی تا هفته آینده صورت
می گیرد .قتل  4جــوان شیروانی در
اردیبهشت امسال بر اثــر سقوط یک
دستگاه خــودرو از پل مسیر شیرکوه
جزو اخبار تلخی بود که در صدر اخبار
حوادث شهری قرار گرفت و پرده تأسف
آن را نمی توان فراموش کرد .شهردار
شیروان در گفت و گو با خبرنگار ما خبر
خوشحال کننده ای داد و گفت که تا
هفته آینده محافظ پل مسیر شیرکوه
نصب می شود.
البته گویا فرماندار پا به رکاب گذاشته،
در جلسه ای که در فرمانداری شکل
گرفته مــصــوب نــمــوده کــه هزینه 35
میلیون تومانی این محافظ را شهرداری و
راه و شهرسازی به طور مساوی پرداخت
کنند .باشد که شهروندان شیروانی
دیگر شاهد این گونه حوادث تلخ شهری
نباشند .اگر چه شهروندان شیروانی دل
پر دردی دارند و معتقدند با گذشت یک

ماه از این حادثه انتظار می رفت سریعتر
اقدامات پیشگیرانه انجام شــود .حتی
برخی به خبرنگار ما گفتند کاش پل یاد
شده اول با محافظ و  ...ایمن سازی و
این مبلغ  35میلیون تومان همزمان با
هزینه سنگین پل صرف می شد تا این
فاجعه صــورت نمی گرفت و این پروژه
در شناسنامه خود قتل  4جوان را نمی
داشت.
شــهــرونــدی دیگر گفت :چگونه است
که اگر در ساختمان های چند طبقه و
پلکان ساختمانی بدون محافظ حادثه
ای برای کارگری پیش آید باید کارفرما
پاسخگو باشد یا در استخر باغ زراعی
بدون محافظ همین حکم را دارد اما حاال
از یک پل بدون محافظ بهره برداری شده
و اجازه عبور خودرو از آن را می دهند؟
البته نباید فراموش کرد سرعت باالی
خودروی یاد شده در سقوط از روی پل
نکته ای قابل تأمل است.
شهردار شیروان در ایــن گفت و گو با
اشــاره به مصوبه جلسه ای که در این
خصوص در فرمانداری شیروان تشکیل

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شد گفت :هر چند در این جلسه مقرر
شد  50درصد از هزینه نصب محافظ
روی این پل را شهرداری و  50درصد
دیگر را راه و شهرسازی پرداخت کند
اما وقتی متوجه شدیم که اداره راه و
شهرسازی توجه جدی به این موضوع
ندارد فراتر از وظایف خود و برای حفظ
جــان شهروندان شیروانی مسئولیت
کامل نصب محافظ روی این پل را بر
عهده گرفتیم« .شاهرخی» این نکته
را یادآور شد که محدوده این پل خارج
از طرح تفصیلی شهر شیروان است و
به همین دلیل شهرداری بــرای نصب
محافظ روی آن اقدام نکرده بود.
به گزارش خبرنگار ما 21 ،اردیبهشت
امــســال در پــی ســقــوط یــک دستگاه
خــودروی پــژو پــارس در رودخــانــه واقع
در مسیر شیرکوه شــیــروان 4 ،جــوان
سرنشین این خودرو جان باختند .هر
چند در ایــن حادثه اعــام شد خــودرو
سرعت باالیی داشته است اما پلی که
این خودرو از روی آن به داخل رودخانه
پرت شد ،محافظ نداشت.

تصمیم بیست و یکم برای پاک کردن صفرهای زندگی
صدیقی
کارنامه سیاهی از رفتارهای نادرست در زندگی اش دارد و
عبرتی هم در کارش نبود چون  20بار مهمان کمپ شد .از دیوار
یک خالف پایین می آمد و از نردبان خالف دیگر باال می رفت .در
کودکی اش به جای بازی با اسباب بازی سرگرم مزه کردن طعم
انواع مواد مخدر بود و به قول خودش هر تکه از پازل خالف هایش
حاصل تقلید نادرست از بستگانش بوده است.
از شوهر عمه اش مصرف قرص روان گــردان ،از پسر خاله اش
مصرف الکل و از دایــی اش مصرف مــاری جوانا را یاد گرفت.
مرد جوان که طعم شکست در زندگی مشترک را هم در کارنامه
دودی اش دارد ،می گوید :در دوران کودکی از هرکسی یک
نکته بد می آموختم .از شوهر عمه ام مصرف قرص های اعصاب
و گاهی روان گردان را یاد گرفتم .مادرم از تلوتلو خوردن هایم
متوجه قضیه می شد و سریع مرا به بیمارستان می برد 8 .ساله
که شدم وقتی به خانه پسر خاله ام رفت و آمد داشتیم پنهانی از
نوشیدنی های غیرمجاز او می نوشیدم.
پدر و مادرم چون هر دو کارمند بودند وقت زیادی برای کنترل
من نداشتند و من هم سرم برای کارهای منع شده و غیرقانونی
درد می کرد .سیگاری کشیدن را هم از دایی ام در  10سالگی
یاد گرفتم .او داخــل حیاط چند بوته مــاری جوانا کاشته بود،
زمانی که می دیدم چطور سیگاری را آماده و مصرف می کند من
هم کار او را دنبال می کردم و مث ً
ال سرخوش می شدم .در دوران
راهنمایی به الکل اعتیاد پیدا کردم تا این که در یکی از روزهای
تابستان پدرم به من گفت یا الکل را کنار بگذارم یا این که خانه
را ترک کنم و من دومین شرط را انتخاب کردم!  13سال بیشتر
نداشتم که از خانه بیرون زدم و به تهران رفتم .در یک کارگاه
مشغول به کار شدم و مصرف الکل را کنار گذاشتم اما به جای
آن گاهی سیگاری مصرف می کردم .بعد از مدتی که آدرس محل
کارم را به خانواده ام دادم پدرم دنبالم آمد و مرا به خانه برگرداند.
بعد از بازگشت به خانه دور الکل را خط کشیدم و با دوستان
نابابم مصرف تفننی تریاک را شروع کردم .تا  18سالگی هر کدام
از خالف ها را که مجال آن را می یافتم ،امتحان می کردم .دیپلم
نگرفته بودم که به خدمت سربازی رفتم و البته قبل از آن ازدواج
کردم که آن هم داستانی داشت و دست خودم نبود .یک سال از
خدمت سربازی و ازدواجم نگذشته بود که با نامزدم به مشکل
برخوردم و از هم جدا شدیم .به خاطر ازدواج اعتیادم را کنار

گذاشته بودم اما بعد از طالق اعصابم به هم ریخت و این بار سراغ
کریستال رفتم .ذهنی قوی داشتم و با وجود مصرف کریستال در
دانشگاه قبول شدم اما بعد از دو ترم تحصیل دانشگاه را رها کردم
و در یک شرکت بزرگ دولتی مشغول به کار شدم.
یک سال در آن جا کار کــردم تا این که دیــدم دیگر مثل سابق
کریستال مرا نمی سازد و به پیشنهاد یکی از دوستانم به تزریق
روی آوردم تا لذت کاذب آن را هم تجربه کنم .بعد از این اتفاق
از شرکت دولتی بیرون آمدم و تا  5سال انواع شغل ها را تجربه
کردم .البته مصرف مواد باعث نشده بود از نظر قیافه و رفتار در
اجتماع به مرحله بحران برسم .بعد از این ماجرا دوباره به تهران
رفتم و مدتی اعتیادم را کنار گذاشتم .در آن جا با چند نفر یک
شرکت هرمی دایر و طی  4سال فعالیت خیلی از پسرهای جوان
را وارد گود کردیم .بعد از مدتی شرکت هرمی مان لو رفت و
بدهی زیادی باال آوردم و ورشکست شدم .به جرم اخالل در نظام
اقتصادی مدتی زندانی و با پرداخت جریمه از زندان آزاد شدم.
بعد از آزادی از زندان به زادگاهم برگشتم و دوبــاره به مصرف
شیشه روی آوردم .خانواده ام مرا از خانه بیرون کردند و به اجبار
به یک شهر دیگر رفتم و در آن جا با کمک یکی از دوستانم در یک
نمایشگاه اتومبیل مشغول به کار شدم .بعد از مدتی کار و کاسبی
ام خوب شد اما به خاطر کالهبرداری یکی از شرکا ،نمایشگاه
ماشین جمع شد و دست از پا درازتر به بجنورد برگشتم .چون
شیشه مصرف می کردم هر چه داشتم خرج دود و مواد می کردم
تا این که دوباره با کمک خانواده ام به دانشگاه برگشتم و تا مقطع
فوق دیپلم ادامه تحصیل دادم .به خاطر مصرف بی رویه مواد در
این سال ها دچار یک بیماری خاص شدم.
در این سال های سیاه  20مرتبه به کمپ ترک اعتیاد رفتم اما
همه آن ها دلی نبود چون یا از سر اجبار بود یا از سر بی پولی و
هیچ کدام جواب نداد و هر بار همان آش شد و همان کاسه .شاید
در  27سالی که مواد مصرف می کردم تنها  7سال توانستم پاک
باشم .البته همه بالهایی که سرم آمد به خاطر بلند پروازی و جلب
توجه بود .دو بار هم سابقه زندان دارم .کارنامه سیاه و پرباری
از انواع خالف در زندگی ام دارم .البته همه لغزیدن هایم تقصیر
خودم نبود و برخی عوامل دیگر مثل تربیت نادرست خانواده هم
در آن نقش داشت .حاال برای آخرین بار به کمپ آمده ام تا شاخ
این غول افیونی را بشکنم و از قفس اعتیاد خودم را رها کنم.
البته این بار کام ً
ال با دفعات قبل فرق دارد چون دلی و از ته قلب
است و اجباری در کار نیست.

در شیروان رخ داد؛

کودک  4ساله در رودخانه غرق شد
پسر بچه  4ساله ای که همراه پدرش در کنار رودخانه قلجق شیروان مشغول بازی بود پس از سقوط به داخل رودخانه غرق شد و
جان باخت.بر اساس اعالم فرمانده انتظامی شیروان این حادثه عصر دو شنبه به وقوع پیوست و پدر این پسر بچه موضوع را به
پلیس گزارش داد .با تأیید مرگ این پسر خردسال توسط نیروهای اورژانس جسد او به پزشکی قانونی شیروان تحویل داده شد.

تلنگر

خطر ناشناخته در
آبهای ناشناخته
با فــرا رسیدن فصل گرما گاهی اوقــات
غــرق شــدن در رودخــانـههــا ،دریاچهها،
سدها و کانالهای آب نیز افزایش پیدا
میکند؛ به این آبها ،آبهای ناشناخته
میگویند زیــرا از عمق دقیق ،سالمت
آب ،وضعیت کف رودخانه یا دریاچه و...
اطالعات دقیقی در دست نیست .وجود
حیوانات ،اشیای تیز و برنده در کف آب
و پوشش گیاهی و نبود نیروی متخصص
نجات غریق در حاشیه این آبهــا نیز از
دالیــل دیگر ناامن بــودن آن هاست .به
همین دلیل به شهروندان توصیه میشود
هنگام شنا در ایــن آبهــا نکات زیــر را
رعایت کنند:
 از شنا کردن و ورود به آبهای ناشناختهجد ًا خودداری کنید و تابلوی شنا ممنوع را
جدی بگیرید.
  برای اولینبار از قسمت کمعمق و با «پا»وارد آبهای ناشناخته شوید و از شیرجه
زدن در ایــن آبهــا خـــودداری و حتم ًا از
جلیقه نجات استفاده کنید.
هرگز به صــورت تنها به شنا نروید زیرادر صورت گرفتگی عضالنی و غرقشدن
کسی برای کمک به شما حضور ندارد.
ترجیح ًا در آبهای سرد شنا نکنید.به بخشهایی از رودها یا دریاچهها کهدارای پوشش گیاهی است و وسعت دید
کمتر است وارد نشوید.
غالب ًا کف بعضی از دریاچهها و آبهایراکــد تبدیل به لجنزار مـیشــود .از شنا
کردن در آبهای لجنزار پرهیز کنید.
آب پشت سدها دارای سطحی آراماست اما یک جریان شدید زیرین در آن
وجــود دارد که از دیــد شناگران پنهان
است که در صورت شنا در عمق یا نقاط
عمیق پشت سدها به سادگی افراد را به
زیر میکشد.
هرگز در نقاط عمیق سدها و در نزدیکیتاج سدها شنا نکنید .در این نقاط به دلیل
فعال بودن توربینهای بسیار قوی ،جریان
کشندهای وجود دارد که ناخواسته افراد را
به سمت توربینها هدایت میکند.
از شنا کــردن در جــریــان تند و شدیدرودخانهها خودداری کنید.
سواحل خاکی و گلی کنار سدها حالتباتالقی دارند و تاکنون افراد زیادی در این
باتالقها گرفتار شده و جان باختهاند.
یک کارشناس ایمنی


