۴

حوادث

پنج شنبه  ۱۴آذر  ۸ 139۸ربیع الثانی  14۴۱شماره ۳۱۵۳

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در راهروی دادگاه خانواده

دادستان اسفراین خبر داد:

اعالم جرم علیه
 ۴مسئول درباره آلبالغ

نجفیان
دادســتــان عمومی و انقالب اسفراین با ورود به
پرونده آلبالغ از اعالم جرم علیه  ۴مقام مسئول در
اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان صمت
استان و ادارات متبوع آنها در شهرستان خبر داد.

آن طور که «محسن کریمی» گفته است :با اعالم
جرم علیه این  ۴مقام مسئول از جمله مدیرکل
حفاظت محیط زیست اســتــان و رئیس اداره
شهرستانی آن اداره کل ،رئیس سازمان صمت
استان و رئیس اداره شهرستانی آن سازمان ،آن
ها از طریق احضاریه به دادسرا خوانده می شوند

تا درباره جرم خود که کوتاهی درباره مصوبات
آلبالغ است ،توضیح دهند.
مدعی العموم با اشــاره به این که تاکنون بیش از
 ۳۰۰پرونده برای متخلفان برداشت و حمل غیر
مجاز سنگ معدن از آلبالغ تشکیل شــده است،
خاطر نشان کرد :سعی شده است با متخلفان حمل
و برداشت غیر مجاز از معدن آلبالغ واقع در منطقه
حفاظت شده ساریگل اسفراین برخورد جدی شود.
از ابتدای امسال تاکنون  ۴تن به دلیل ریزش تونل
های حفاری شده در آلبالغ جان خود را از دست

داده اند که به واسطه شرایط سخت کوهستانی
و صعب العبور بــودن مسیر کــار امــدادرســانــی به
مصدومان و انتقال قربانیان با چالش جدی روبه
روست.البته چند بــار شــورای تامین اسفراین به
طور ویژه به مسئله آلبالغ ورود کرد که مصوبات آن
را فرماندار و رئیس شــورای تامین این شهرستان
رسانه ای کرد و مسئله دیگر هم ورود ایمیدرو به کار
اکتشاف در آلبالغ است که «طاهر رستمی» از آن
خبر داد.حال با پایان یافتن برداشت های سطحی
توسط برداشت کنندگان غیر مجاز ،کار برداشت

به تونل ها و صخره هایی کشیده شده است که
می تواند با ریزش یا سقوط ،کمینگاه مرگ برای
قربانیان بیشتری باشد.
گویا اجــرا نشدن مصوبات شــورای تامین مبنی
بر انسداد تونل ها و غارهای غیر اصولی حفاری
شده در آلبالغ موضوع اعالم جرم توسط دادستان
اسفراین به عنوان مدعی العموم است.به گزارش
خبرنگار ما ،استاندار خراسان شمالی روز گذشته
در گفت و گو با خبرنگاران از تشکیل شورای تامین
برای رسیدگی به موضوع آلبالغ طی امروز خبر داد.

سارقانی با نقاب مهمان
صدیقی
دو سارق به بهانه دورهمی و مهمانی شبانه ،حاصل دسترنج یک
خانواده روستایی را به یغما بردند .صاحبخانه که سخت مشغول
پذیرایی از مهمانان خود بود خبر نداشت که دستش نمک ندارد
و مهمانانش با شکستن نمکدان حاصل دسترنج او را به یغما می
برند .به گفته مال باخته ماجرا از این قرار است که دو سارق با یک

نقشه از قبل طراحی شده و با وانت نیسان شخصی خودشان به
بهانه شب نشینی راهی خانه یک مرد روستایی می شوند تا نقشه
خود را عملی کنند .صاحبخانه که از قبل کم و بیش آن ها را می
شناسد با خوشامدگویی شروع به پذیرایی از مهمانان خود می
کند و از نقشه سارقان هم بی خبر است .بعد از گذشت ساعتی
یکی از مهمانان به بهانه استفاده از سرویس بهداشتی راهی
حیاط و مهمان بعدی مشغول سرگرم کردن صاحبخانه می شود

تا مبادا نقشه شان لو برود .سارق در داخل حیاط به کیسه های
حاوی برنج مرد روستایی دستبرد و مقدار زیادی از آن ها را بار
می زند و بعد از آن نیز سریع نزد صاحبخانه برمی گردد .مهمانان
بعد از پذیرایی مفصل از خانه مرد روستایی خارج می شوند و به
دنبال کارشان می روند.
مرد روستایی بعد از چند روز وارد انباری و متوجه کم شدن
تعدادی از کیسه های برنج می شود و پلیس را در جریان می

گذارد .در تحقیقات مرد روستایی به دو مهمان چند شب گذشته
اش اشــاره می کند که همین سرنخ باعث می شود خیلی زود
سارقان در دام قانون گرفتار شوند .مال باخته می گوید :اص ً
ال
باورم نمی شد که آن دو مهمانم که از قبل آن ها را می شناختم
سارق باشند و چنین نقشه پلیدی برایم بکشند و این اتفاق تلخ
تجربه خوبی برایم شد که دیگر به هر کسی اعتماد نکنم تا این
گونه در شوک فرو نروم.

دستگیری سارقان محتویات داخل خودرو

کشف حدود  16تن سنگ معدن سرب و روی در اسفراین

فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری سارقان محتویات داخل خودرو و مغازه با  11فقره سرقت خبر داد.سرهنگ «جاوید مهری» با اعالم
جزئیات این خبر گفت :در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو و مغازه در شهرستان اسفراین و ایجاد نارضایتی شهروندان
بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود :ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و تحقیقات
نامحسوس در مناطق سرقت شده موفق به شناسایی و دستگیری دو سارق محتویات داخل خودرو و مغازه ها شدند.این مقام انتظامی با
اشاره به این که سارقان در بازجویی های به عمل آمده به  11فقره سرقت محتویات داخل خودرو و مغازه های شهر اعتراف کردند ،تصریح
کرد :در این خصوص  3مالخر دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

مأموران پلیس  16تن سنگ معدن از نوع سرب و روی به ارزش بیش از یک میلیارد و  ۵۰میلیون ریال در اسفراین کشف و ضبط کردند.بر
اساس اعالم پلیس استان در پی اقدامات فنی و پلیسی 13 ،تن و  385کیلوگرم ماده معدنی سرب و روی قاچاق ،برداشت شده از معدن
آلبالغ در اسفراین از یک انبار کشف شد.متهم این پرونده اقدام به خرید سنگ سرب و روی قاچاق منطقه حفاظت شده آلبالغ و انتقال آن
به یک انبار اجاره ای در یکی از روستاهای اطراف شهرستان کرده بود.این گزارش حاکی است ،ماموران انتظامی اسفراین در دو عملیات
جداگانه دیگر هم  2تن و  600کیلوگرم سنگ معدن از نوع سرب کشف کردند و در این راستا  2دستگاه خودرو توقیف و  2متهم نیز دستگیر
شدند.کارشناسان ارزش این مقدار سنگ معدن را بیش از یک میلیارد و  50میلیون ریال برآورد کرده اند.

ماجرای زنی که با انتظار بیجا
لگد به بخت اش زد
صدیقی -همه چیز از یک برخورد تصادفی شروع و
این سرآغاز ماجراهای بعدی دختر نگون بخت شد.
دختر دانشجو بعد از آشنایی با برادر دوستش به امید
ازدواج با او همه خواستگارهای دیگرش را رد کرد اما
با پا پس کشیدن برادر دوستش روزهای تلخی برایش
رقم خورد .به گفته زن جوان داستان از این قرار است
که او یک روز زمانی که با دوستش در مهمانی شرکت
می کند موقع برگشت به خانه با برادر دوستش مواجه
می شود که همین اتفاق او را از گرفتن تصمیم درست
برای آینده اش باز می دارد .دختر بعد از آشنایی با
برادر دوستش به خیال این که او به خواستگاری اش
می آید خواستگارهایش را به بهانه های مختلف رد
می کند تا جایی که خانواده دختر به رفتار او اعتراض
می کنند و او را تحت فشار قرار می دهند که باید هر
چه زودتــر ازدواج کند .دختر ســاده اندیش که همه
خواستگارهای خوبش را رد کرده بود به ناچار با یکی
از خواستگارهایش که فرزند همکار پــدرش است و
شناخت کافی از او ندارد ازدواج می کند .همسر دختر
شغل اش را آزاد بیان می کند و بعد از آغــاز زندگی
مشترک شان به همین بهانه مدام دیر به خانه می آید.
رفته رفته اخالق شوهرش تغییر می کند و زن بی خبر
از همه جا هم دستش به جایی بند نیست .کشمکش
بین زوج جوان یک سال ادامه پیدا می کند تا این که
یک روز مرد خانواده ،گوشی اش را در خانه جا می
گذارد و همین اتفاق نقاب از چهره واقعی او برمی دارد.
زن جــوان می گوید :یک روز وقتی در خانه دلشوره
داشتم ناگهان چند پیامک برای همسرم آمد و از سر
کنجکاوی همه آن ها را خواندم که از تعجب میخکوب
شدم .متن پیامک ها حاوی خرید و فروش مواد مخدر
و همچنین دورهمی شبانه شوهرم با دوستان ناخلف
اش برای قمار بازی بود .بعد از خواندن این پیام ها
خانه دور سرم چرخید و دیگر چیزی نفهمیدم .بعد از
گذشت چند ساعت از این ماجرا شوهرم وارد خانه شد
و طبق معمول در گوشه ای کز کرد .وقتی با عصبانیت
درباره پیامک هایش با او صحبت کردم ابتدا جا خورد
اما وقتی دید دستش رو شــده ،مرا کتک زد و از من
خواست که در کارهای خالفش دخالت نکنم وگرنه
بالیی سرم می آورد .تازه متوجه شدم که چه کالهی
سرم رفته و شغل همسرم قاچاق مواد و قمار باز است.
به ناچار خانه را ترک کردم چون ماندن در آن خانه
دیگر به صالحم نبود و از طرفی خانواده همسرم بعد
از این ماجرا از پسرشان ابراز بیزاری کردند و مرا به
حال خودم گذاشتند .بعد از گذشت چند روز از این
ماجرا با مشورت با خانواده ام به دادگاه خانواده آمدم
تا هر چه زودتر از همسر قمارباز و خالفکارم جدا شوم.
البته خودم قبل از ازدواجم مقصر بودم که به امید برادر
دوستم پشت پا به بخت ام زدم و همه خواستگارهای
خوبم را رد کردم و با سر داخل چاه افتادم.

