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موارد مشابه را گزارش کنید

محمد آگاهی
عامل حفر چاله آدم خــوار در پیاده روی
میدان شهید که چند روز قبل باعث شد
یــک ک ــودک بــجــنــوردی را تــا زان ــو ببلعد
مشخص شد.
شرکت آب و فاضالب سارق را مقصر ایجاد
این چاله معرفی کرد .البته این شرکت به
این نکته اشاره کرد که همه شهروندان باید
مراقب باشند چون این حفره بر اثر سرقت
دریچه «کلین اوت» ایجاد شده است و در
هر  70متر این دریچه ها وجود دارند که
امکان دارد در پیاده رو یا خیابان همین
خطر با سرقت دریچه پیش پای شهروندان
قرار گیرد و لذا از همه شهروندان تقاضا
کرد موارد مشابه را سریع گزارش کنند.
الزم به یادآوری است« ،خراسان شمالی»
در  3شماره متوالی پیگیر این موضوع بود
چون این خطر در بسیاری از خیابان ها
امکان دارد شهروندان را تهدید کند.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب
خراسان شمالی روز گذشته در گفت و
گو با خبرنگار ما باالخره چرایی دهن باز
کردن پیاده رو در میدان شهید و بلعیده
شدن پای یک کودک تا زانو را روشن کرد
و در این بــاره توضیح داد که این شرکت
برای باز نگه داشتن مسیر شبکه فاضالب
در خیابان ها و پیاده روها با دو سایز بزرگ
و کوچک به فاصله هر  70متر دریچه هایی
را ایجاد می کند تا در مواقع گرفتگی شبکه
فاضالب بتواند از آن ها بــرای باز کردن
شبکه استفاده کند.
بــه گفته «رضــا عطایی» ،ایــن شرکت در
سال های اخیر برای باال بردن مقاومت بار
ترافیکی ایجاد شده روی این خطوط با نام
«کلین اوت» از دریچه های چدنی استفاده
کرده است .این دریچه ها هر چند در زیر
خیابان یا پیاده روها مدفون هستند اما با
آگاهی سارقان از این موضوع ،آنان اقدام

به سرقت این دریچه های چدنی کردند.
وی با بیان این که طی امسال این سرقت
ها افزایش یافته و نگرانی شرکت آب و
فاضالب را برای وقوع حادثه با چاله های
ایجاد شده بیشتر کرده است ،ادامه داد:
با وجود آن که بارها برای دستگیری این
سارقان اقدام شده اما این سرقت ها ادامه
پیدا کــرده است و شرکت آب و فاضالب
به ناچار شروع به جایگزینی دریچه های
کامپوزیت به جای چدنی کرد اما باز هم
سارقان به گمان این که هنوز دریچه ها
چدنی هستند اقدام به سرقت آن ها می
کنند .وی خاطرنشان کرد :نیروهای امداد
شرکت آب و فاضالب حتی برای پیشگیری
از سرقت ایــن دریچه ها اقــدام به بتن یا
آسفالت ریزی روی این دریچه ها کردند اما
باز هم سارقان با شکستن بتن ،دریچه ها را
به سرقت می برند.
آن گونه که «عطایی» گفت :بستن دریچه
هــای جایگزین بــا کامپوزیت پــس از هر
سرقت از اولویت های امــداد این شرکت
و بارها بر آن ها تأکید شده است اما برای
رفــع ایــن معضل به همکاری شهروندان
نیازمندیم .وی با بیان این که خوشبختانه
ایــن حــادثــه مصدومیت جــدی بــرای این

کــودک به وجــود نــیــاورد ،اظهارکرد :هر
چند ایــن حــادثــه ختم بــه خیر شــد امــا با
توجه به ادامه سرقت ها این نگرانی برای
شرکت آب و فاضالب وجود دارد که مبادا
شاهد حوادث تلخ تری به ویژه در تاریکی
شب باشیم بنابراین از هم استانی ها می
خواهیم هر زمان از وجود چنین چاله هایی
در خیابان و پیاده روها مطلع شدند برای
پیشگیری از بروز حوادث مشابه بالفاصله
با واحــد امــداد این شرکت تماس بگیرند
یا حتی به آتش نشانی اطالع دهند تا در
سریع ترین زمــان ممکن بــرای رفــع این
مشکل اقدام شود.
این مسئول در شرکت آب و فاضالب در
مورد خط «کلین اوت» پیاده روی میدان
شهید گفت :صبح چهارشنبه (دی ــروز)
نــیــروهــای امـــداد شــرکــت آب و فاضالب
به بستن آن با دریچه کامپوزیت اقــدام
کردند .وی در این تماس تلفنی آماری از
جایگزینی دریچه های کامپوزیت با چدنی
سابق نداشت امــا مجدد از هم استانی
ها خواست در مسیرها و مکان هایی که
شبکه فاضالب ایجاد شده است در صورت
مشاهده سرقت آن ها بالفاصله موضوع را
به شماره  122اطالع دهند.
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سوختن در تنور مواد
صدیقی
مدام از این شاخه به آن شاخه می پرید و شغل عوض
می کرد ،مدتی تراشکاری کرد و پیکر زندگی اش را
آن قدر تراش داد تا این که مثل خودش الغر و نحیف
شــد .بعد از آن تراشکاری را کنار گذاشت و پشت
دیگ آشپزی ایستاد و کفگیر به دست شروع به پختن
آش برای خودش کرد؛ آشی که چاشنی اش تریاک و
شیشه بود .کفگیر آشپزی را هم بر زمین گذاشت و این
بار پاروی نانوایی را در دست گرفت اما دوباره روز از نو
و روزی از نو ،به خاطر اعتیادش هر بار نان سوخته به
سیاهی مواد دست مردم می داد تا این که نانش آجر
شد و بعد از آن از کمپ سر در آورد.
آشپز و در کــار خــود حرفه ای اســت امــا بــه سفارش
دوستانش برای خودش آشی پخت که یک وجب روغن
داشت .هر بار آش ها با چاشنی تریاک و شیشه پخته
می شدند تا طعم خوبی پیدا کنند و با مصرف آن ها
قبراق شود .با این دست فرمان جلو رفت و با مالقه
دودی اش آن قدر آش افیونی را هم زد که داخل دیگ
اعتیاد افتاد .قبل از آشپزی تراشکاری می کرد اما فوت
مادرش رشته افکارش را پاره کرد و او پیکر زندگی اش
را با مواد تراش داد تا فرم بگیرد اما ترک برداشت.
مرد شکار شده توسط مواد افیونی آرام لب به سخن
می گشاید و می گوید« :ابتدا کارم تراشکاری بود اما
با فوت مادرم تمرکزم به هم ریخت و اعصابم خرد شد.
چون تراشکاری شغل حساسی بود به تمرکز زیادی
نیاز داشتم .صاحب کــارم مدتی به من فرصت داد
افکارم را تراش بدهم تا آرام شوم اما نتوانستم .به ناچار
تراشکاری را رها کــردم و مشغول آشپزی بــرای یک
رستوران بزرگ در تهران شدم .کمک آشپزها اکثرشان
دودی بودند و با مواد دوپینگ می کردند تا به خیال
باطل شان سختی کار را آسان کنند» .با نسخه آشپزی
دوستانش گاهی کفگیر را کنار می گذاشت و نی دود
به دست می گرفت .این دست به دست شدن کفگیر و
مالقه آشپزی با نی دودی او را وارد گرداب اعتیاد کرد.
تا به خودش آمد دید در حلقه مواد گیر افتاده و چاره
ای جز هم سو شدن با آن ندارد .همسرش از ماجرا خبر
نداشت و شاید به گفته او ،همسرش به روی خودش
نمی آورد تا پرده حیا و حرمت بین شان پاره نشود و از
بین نرود .بیش از  5سال عالوه بر آشپزی برای دیگران
بــرای خــودش آش دودی می پخت البته طبق گفته
خودش از چاشنی های افیونی کنترل شده استفاده
می کرد تا مبادا آش او شور یا بی مزه شود و دیگران
پی به دستپخت فضایی اش ببرند .باالخره با گذشت 5
سال از پیشه آشپزی کفگیر و مالقه را کنار می گذارد
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و با اهل و عیال راهی بجنورد می شود تا شانس خود
را در این مکان امتحان کند .مرد خسته دل می گوید:
«بعد از  5سال شغل آشپزی را به سفارش برادرم کنار
گذاشتم و همراه همسر و تنها فرزندم راهی بجنورد
شدیم .بعد از چند روز در یک نانوایی مشغول به کار
شدم و نان دست مردم می دادم .در عوض هر نانی
که دست مردم می دادم یک نان از سر سفره خودم
به خاطر اعتیادم کم می کردم» .به گفته خودش اهل
رفیق بازی نبود و همین اتفاق باعث شد دستش نزد
بقیه دیر رو شود .هر چند همسرش به ماجرای اعتیاد
او مشکوک می شود اما خود را به بیراهه می زند .او
تعریف می کند« :به خاطر این که اعتیاد ،قیافه ام را
تغییر ندهد مــدام ورزش هایی از قبیل کوهنوردی،
دوچرخه سواری و  ...می کردم ،حتی قبل از اعتیادم
به صــورت حرفه ای در تهران تکواندو کار می کردم
و با یکی از ورزشــکــاران صاحب نــام در تیم ملی هم
باشگاهی بودم اما مواد ،رشته افکار ورزشی ام را پاره
کرد .مستقیم بعد از این که از نانوایی به خانه می آمدم
می خوابیدم تا مبادا دستم رو شود و به خاطر مصرف
شیشه با همسر و فرزندم برخورد بدی داشته باشم
و آسیبی به آن ها بزنم و همه چیز را خراب کنم» .به
خاطر بهره وری بیشتر در کارش ،بعد از مصرف تریاک،
گاهی دود شیشه را وارد ریه هایش می کرد تا با این
کار ضریب هوشیاری و ساعت کاری اش را باال ببرد.
بعد از گذشت مدتی از مصرف شیشه نه تنها بهره وری
کارش باال نمی رود برعکس حالت نزولی به خود می
گیرد و رفته رفته نان های تنورش مثل موادش سیاه
می شود .زنگ خطر و هشدار از سوی صاحب کارش
به صدا درمی آید .مرد غم زده دستی به چشمان خیس
اش می زند و اشک هایش را پاک و کمی سکوت را
چاشنی مصاحبه می کند و دوباره می گوید« :کم کم
نزد صاحب کارم سرافکنده شدم چون شیشه اوایل
مصرف خوب جــواب می دهد و همین اتفاق مصرف
کننده را برای تکرار آن لذت اولیه به اشتباه می اندازد
و او را ترغیب می کند با مصرف نوبت های بعدی لذت
اولیه را بچشد اما خیلی زود او را به دام می انــدازد.
وقتی به شیشه اعتیاد پیدا کردم بعد از مدتی تمرکزم
به هم ریخت تا این که برادرم موضوع را فهمید .او قبل
از این که کسی به اعتیادم پی ببرد مرا به کمپ آورد.
بــرادرم به همسرم گفته بود برای گذراندن یک دوره
تخصصی نانوایی باید مدتی به یک مکان دور بروم.
االن نزدیک به سه هفته است که دوران پاکی اش را در
کمپ پشت سر گذاشته است و خرج زندگی اش توسط
برادرش تامین می شود تا با کمک او اوضاع زندگی اش
را مثل قبل کند.

اخبار

چشمه گاوگل
دومین قربانی را
گرفت

در کمتر از یک ماه دومین جوان در چشمه
گاوگل شهرستان مانه و سملقان غرق شد.
به گزارش روابط عمومى هیئت نجات غریق
شهرستان بجنورد ،رئىس هیئت نجات غریق
و غواصى این شهرستان از اعزام تیم غواصى
به محل ایــن حادثه خبر داد و گفت :پیرو
تماس مردمى با شماره اضطرارى  ١١٢مبنى
بر غــرق شــدن جوانی  30ساله در چشمه
گاوگل مانه و سملقان ،تیم غواصى اىن هیئت
با همکارى جمعیت هالل احمر براى کشف
غریق به محل اعزام شد.
علوى زاده افزود :در یک ماه اخیر این سومین
اعــزام تیم غواصى ایــن هیئت بــراى کشف
غریق در این منطقه است که دو مرتبه آن در
چشمه گاوگل بوده است.
گزارش خبرنگار ما حاکی است ،پیش از
این در پی غرق شدن دو نفر در رودخانه
جرگالن و چشمه گاوگل ،رئیس جمعیت
هالل احمر استان برای پیشگیری از وقوع
حوادث مشابه در رودخانه یا انجام عملیات
نجات غرق شدگان در رودخانه ها و بندها
خواستار تشکیل جلسه توسط مدیریت
بحران استانداری شده است تا تکالیف
دســتــگــاه هــا در ای ــن خــصــوص مشخص
شود .مدیریت بحران استانداری خراسان
شمالی هنوز خبری در ایــن مــورد اعالم
نکرده است.

ژیلت هایی که دست
قاچاقچیان را برید
صدیقی -از یک واحــد باربری 8  هــزار عدد
ژیــلــت قــاچــاق کشف و ضبط شــد .بــه گفته
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی
قاچاقچیانی که از طریق یک باربری در بجنورد
قصد جا به جایی این تعداد ژیلت را داشتند
دســت شــان توسط پلیس آگــاهــی اســتــان رو
شد و در دام قانون گرفتار شدند .البته «سید
الموسوی» اعالم کرد :ارزش کاالهای کشف
شده بیش از  160میلیون ریال و پرونده در
شعب ویــژه بــه منظور صــدور حکم در دست
بررسی است.

