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تابلوسازی که خود را تابلو کرد

دفتر زندگی اش را خط خطی کــرد و به جــای نی
خطاطی ،نی دود در دست گرفت .روزگاری خطاطی
می کرد و در حرفه تابلوسازی سری در میان سرها
درآورده بود اما در یک بزنگاه اسیر وسوسه و طمع
شد ،همه چیزش را باخت و خود را به اصطالح در
بین آشنایانش تابلو کــرد .راهــی که پیمود برایش
جز ناامیدی و سرافکندگی ارمغانی نداشت و دچار
خسران شد .مرد  45ساله زندانی به گفته خودش،
اگر پایش را بیش از گلیم اش دراز نمی کرد شاید این
روزهای تلخ و غم انگیز را نمی دید و عمر و جوانی اش
را هدر نمی داد .در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با
این مرد زندانی از نظر می گذرانید.
چه شد سر از زندان درآوردی؟
5ســال است که به جرم نگهداری مــواد صنعتی در
زندان شب را صبح می کنم.
سابقه کیفری و اعتیاد داری؟
سابقه کیفری و اعتیاد نداشتم اما بعضی از مواقع به
صورت تفننی مواد مصرف می کردم.
شغل ات چه بود و چقدر سواد داری؟
تا مقطع دیپلم بیشتر درس نخواندم .تابلوساز و از
نوجوانی در این حرفه مشغول بودم.
چرا به سمت قاچاق مواد رفتی؟
مدتی بود مغازه داشتم ،بعد از تشکیل خانواده به
خاطر بلند پ ــروازی ام بدهی بــاال آوردم .به نوعی
پایم را بیشتر از گلیم ام دراز کردم و روز به روز در
مرداب بدهی فرو رفتم به طوری که دخل و خرجم با
هم نمی خواند و بعد از مدتی ورشکست شدم .بعد از

آن مانده بودم چه کار کنم .هر روز برای فرار از فکر و
خیال به پارک نزدیک خانه مان می رفتم تا کمی هوا
بخورم.
مدتی از رفت و آمدم به پارک گذشت تا این که روزی
با چند خالفکار سابقه دار آشنا شدم .به خاطر بیکاری
قبول کردم که در ازای دریافت مبلغی مواد آن ها را
در خانه ام نگه دارم تا خریدار از راه برسد .این ماجرا
مدتی ادامه داشت تا این که یک روز در حین جا به
جایی و تحویل مــواد دستگیر شــدم و سر از زنــدان
درآوردم.
هر بار بابت نگهداری و تحویل مواد چقدر
دستمزد می گرفتی؟
مدت زیادی نبود که وارد این کار دلهره آور و خطرناک
شده بودم و بسته به نوع مواد هر بار بابت نگهداری و
تحویل مواد تا  500هزار تومان گیرم می آمد .پول
باد آورده بدجور وسوسه کننده بود چون بدون زحمت
مبلغ خوبی را در مدت کمی به دست می آوردم .اگر
چه برای کارم عرق نمی ریختم اما از شدت استرس و
ترس شب ها خواب نداشتم.
خانواده ات بابت این کار به تو اعتراض
نمیکردند؟
خانواده ام اص ً
ال از کار خالفم خبر نداشتند .درباره
ایــن ماجرا چیزی به آن ها نگفته بــودم چــون اگر
همسرم از این ماجرا بو می برد هیچ وقت حاضر نمی
شد مواد را در خانه نگه دارم .همسرم خیال می کرد
داللی می کنم و با دوستانم در کار خرید و فروش
اجناس دست دوم و ضایعات هستم ،برای همین با
من کاری نداشت.
چه حکمی بابت قاچاق مواد برایت صادر شد؟
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حکم اولیه ام اعــدام بــود امــا چــون سابقه نداشتم
تخفیف خورد و به حبس ابد تقلیل یافت.
چند فرزند داری و از ابتدا شغل ات خطاطی
بود؟
یک فرزند دارم و حــدود  15سال بود که خطاطی
مــی کــردم و از ایــن طریق چــرخ زنــدگــی ام را می
چرخاندم .هر چند درآمــدش زیاد نبود اما بابرکت
ب ــود و حــداقــل شــب هــا راحـــت و بـــدون ت ــرس می
خوابیدم .داخل زندان خطاطی می کنم و کارهای
فرهنگی انجام می دهم تا بعد از آزادی دوبــاره سر
شغل ام ،خطاطی و تــابــلــوســازی ،بــرگــردم .کاش
طمع نمی کــردم و قناعت پیشه می کــردم ،پایم را
بیشتر از گلیم ام دراز نمی کردم و این روزهای تلخ

را تجربه نمی کــردم و به خاک سیاه نمی نشستم.
خانواده ات بعد از زندانی شدنت چه کار
کردند؟
خانواده ام مثل بقیه خانواده های زندانیان هر روز
با مشکالت جدید و زیادی رو به رو می شوند .وقتی
مرد باالی سر اعضای خانواده اش نباشد آن ها دچار
خیلی از مشکالت می شوند زیرا نه درآمدی دارند و نه
پشتوانه ای .البته االن در بند باز هستم و برای زندان
کار و بابت آن درآمد کسب می کنم.
اعضای خانواده ام بیشتر با یارانه و کمک خیران و
البته یک نهاد حمایتی به زور خودشان را اداره می
کنند و با ندانم کاری من بدجور همسر و فرزندم در
باتالق فرو رفته اند.

ازدواج برای حقوق زن
می گیرد ،روزها می خوابد و شب ها تا صبح با دوستان نابابش اوقاتش
را می گذراند یا پای تلویزیون می نشیند .ابتدا زن جوان با آرامش به
او تذکر می دهد که دست از رفتارهای زشتش بردارد اما فقط وعده
می شنود.
مرد هر بار با فشار همسرش هفته ای یک یا  2روز سر کار می رود اما
دوباره تن پروری را در پیش می گیرد و طاقت زنش را طاق می کند.
زن جوان وقتی می بیند شوهرش برای حقوقش نقشه می کشد و
تن به کار نمی دهد ،برای مدتی خانه را ترک می کند و راهی خانه
پدرش می شود .شوهرش هر بار بعد از این اتفاق با وعده همسرش را
ترغیب به بازگشت به خانه می کند اما بعد از مدتی همان آش و همان
کاسه می شود .زن جوان وقتی می بیند با تهدید و زبان بازی شوهرش

سر به راه نمی شود ،بعد از گذشت سال ها از زندگی مشترک شان
برای روشن شدن مسیر زندگی اش راهی دادگاه خانواده می شود.
زن جوان می گوید :قبل از ازدواج شوهرم خیلی رویایی حرف می زد
و مدام وعده می داد تا این که با این حرف ها خام شدم و تصمیم به
ازدواج با او گرفتم.
بعد از ازدواج شوهرم تغییر رویه داد و نه تنها اهل کار و مسئولیت پذیر
نبود بلکه فردی بی خیال و خوشگذران بود و از همه مهم تر متوجه
شدم به خاطر شاغل بودنم با من ازدواج کرده است .هر راهی که رفتم
جواب نداد و بعد از گذشت سال ها به ناچار به دادگاه خانواده آمدم تا
با کمک مشاوران راهی برای حل مشکل ام پیدا کنم و اگر نشد راهم را
از شوهرم جدا کنم تا بیش از این عمرم را تلف نکنم.

جامعه

اخبار

در بجنورد ثبت شد؛

 9روز هوای پاک در یک ماه
صدیقی -بجنورد در شهریور امسال  9روز هوای
پاک را تجربه کرد .با مقایسه وضعیت کیفی هوا
نسبت به سال قبل که  25روز پاک بود ،تعداد
روزهــای دارای هــوای پاک در این شهر کاهش
چشمگیری یافته اما در شاخص دیگر از جمله
هوای سالم پیشتاز است .به گفته مسئول ایستگاه
سنجش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست
خراسان شمالی ،هوای مرکز استان در این مدت
 9روز پــاک 21،روز سالم و یک روز هم ناسالم
برای گروه های حساس بود .به گزارش خبرنگار
ما ،عمده دلیل کاهش روزهای دارای هوای پاک
در شهریور همچون مرداد بارش کم نسبت به مدت
مشابه سال قبل بود« .عمارلو» اعالم کرد :طی
بهار امسال  44روز هوا پاک 48 ،روز سالم و یک

در راهروی دادگاه خانواده

صدیقی -زندگی مشترک یک زوج جوان در پی بی مسئولیتی مرد
خانواده به دادگاه ختم شد .مرد خانواده بعد از ازدواج به جای کار
مدام از همسر شاغلش تقاضای پول می کرد که ادامه این کار باعث
بروز اختالف بین زوج جوان و در نهایت کار به دادگاه کشیده شد.
بنابر اظهارات زن جــوان ،شوهرش وعــده های زیــادی بــرای فراهم
کردن یک زندگی مناسب به او داد اما بعد از ازدواج همه آن وعده ها
را زیر پا گذاشت.
مرد جوان بعد از گذشت مدتی از زندگی مشترک شان رفته رفته از
کار و تالش فاصله می گیرد چون همسرش با حقوق دریافتی اش چرخ
زندگی شان را می چرخاند .مرد وقتی می بیند همسرش می تواند
مخارج زندگی را بدهد به جای کار ،رفیق بازی و تن پروری را در پیش
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روز ناسالم برای گروه های حساس بود .به گزارش
خبرنگار ما ،براساس اعالم کارشناس پایش اداره
کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ،فقط
یک ایستگاه سنجش آالیندگی هوا در بجنورد
وجــود دارد که طبق استاندارد زیست محیطی
حداقل به  3ایستگاه پایش کیفی هوای دیگر نیاز و
به علت کمبود اعتبار تاکنون این امر محقق نشده
اســت .گــزارش خبرنگار ما حاکی اســت ،میزان
آالیندگی هوای سایر شهرهای استان به غیر از
ایستگاه جاجرم که در دهه فجر سال گذشته به
بهره برداری رسید ،به خاطر نبود ایستگاه پایش
کیفی هوا از طریق کاهش دید افقی سنجیده می
شود که حداقل هر شهر استان باید یک ایستگاه
سنجش آالینده هوا داشته باشد.

کشف لوازم یدکی قاچاق
صدیقی 200 -عدد لوازم یدکی قاچاق کشف و ضبط شد .به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
شمالی ،شخصی که قصد جا به جایی این تعداد لوازم یدکی قاچاق را از طریق یک باربری در بجنورد
داشت از سوی پلیس آگاهی استان شناسایی شد« .سیدالموسوی» با بیان این که ارزش کاالهای
مکشوفه بیش از  110میلیون ریال است ،افزود :پرونده در شعب ویژه به منظور صدور رأی در حال
رسیدگی است.

گازرسانی به کالته های محروم یکه صعود
نجاهی -به گفته بخشدار جرگالن ،گازرسانی به  ۵کالته محروم از گاز شهر یکه صعود آغاز شده است.
«پوالد نجاهی» گفت :به کالته های ملک آباد ،حاج بشم ،بسیج ،محمدی ها و کمالی در شهر یکه صعود به
دلیل این که خارج از طرح هادی بودند ،گازرسانی نشده بود که با پیگیری های انجام شده این کالته ها
به طرح هادی ملحق شدند و گازرسانی به آن ها در حال انجام است.به گفته او ،این کالته ها در مجموع
حدود هزار نفر جمعیت دارند که گازرسانی از دغدغه های اصلی شان بوده است.محرومیت تعدادی از
ساکنان شهر یکه صعود از نعمت گاز ،بارها در روزنامه «خراسان شمالی» به چاپ رسیده است.

توقف سامان دهی مبادی ورودی اسفراین
نجفیان -پروژه سامان دهی مبادی ورودی اسفراین که  4خطه کردن محور اسفراین  -بجنورد را
دنبال می کند ،اکنون متوقف شده است.آن چه از شواهد بر می آید پروژه سامان دهی مبادی ورودی
اسفراین اکنون متوقف شده و معطل است و از آن چه پیشتر رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای اسفراین وعده داده بود ،خبری نیست .تداوم و تکمیل پروژه سامان دهی مبادی ورودی اسفراین در
انتظار برگزاری مناقصه و واگذاری آن به پیمانکار است که «مجید علی اکبریان» درباره آن سخن گفته
بود .آن طور که او گفته است ردیف ملی  4خطه کردن محور سبزوار  -اسفراین -بجنورد  ۹میلیارد تومان
تخصیص اعتبار دارد که طی مکاتبه ای برای اولویت دادن به پروژه سامان دهی مبادی ورودی اسفراین
تقاضا داده شده است و تعریض پل روستای برج و احداث دوربرگردان و آسفالت  1.1کیلومتر باقی مانده
از مسیر  5.7کیلومتری از اولویت ها و ضرورت های تکمیل و بهره برداری از پروژه سامان دهی مبادی
ورودی اسفراین به شمار می آید.
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