email:bojnord@khorasannews.com
روزنامه خراسان شمالی :گروه چهارم نشریات
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
شنبه  ۶شهریور ۱۴۰۰
 ۱۹محرم .14۴3شماره ۳۶۲۴

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر  :علی ولیزاده
دفترمرکزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی(سازمانآب)

صندوق پستی91735-511 :
تلفن051-37634000 :
نمابردبیرخانه051-37624395 :

پیامك 2000999 :چاپ:شهرچاپخراسان

www.khorasannews.com

اذان ظهر  ۱۲ :۴۲غروب آفتاب  ۱۹:۱۶اذان مغرب  ۱۹:۳۵اذان صبح فردا  ۴:۳۸طلوع آفتاب فردا ۶:۰۸

آدرس :بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان صمدیه لباف ،صمدیه لباف  ،۱۶کوچه دوم ،پالک ۹

تلفن اشتراک32230071 :
کدپستی۹۴۱۵۹۵۶۵۹۶:
دفترمرکزی پذیرش آگهی32245005:

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

حوادث

جاری شدن سیل در استان

حقوق دانیکه حقوق دیگران
را زیر پا گذاشت
صدیقی

حقوق دان بــود امــا حقوق دیــگــران را زیــر پا
گذاشت .در یک تصمیم نابخردانه و البته طمع
گونه وارد ماجرای یک سرقت از یک شرکت
شد تا به خیال واهی خود به اوضاع مالی اش
سر و سامان بدهد اما برعکس زمین گیر شد.
با پول بهره ای برای خواهرش جهیزیه خرید و
بدتر از آن می خواست با سرقت پول طلبکار یا
همان رباخوار را بدهد تا مانع آبروریزی شود
اما آبروی خود و خانواده اش را حراج کرد .می
گوید کاش به خاطر بدهی زندانی می شدم نه
این که به جرم زورگیری و سرقت زندانی شوم و
خانواده ام را جلوی دوست و فامیل سرافکنده
کنم .در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با یک
زندانی زورگیر و سارق  32ساله می خوانید.
 به چه جرمی در حبس هستی؟
با وجود این که از جرم کارم آگاه بودم اما به
جرم زورگیری و سرقت زندانی شدم.
 چقدر تحصیالت داری و شغل ات
چه بود؟
مدرک کارشناسی حقوق دارم اما با این وجود
خودم را در خندق بال انداختم .با موتورسیکلت
بار جا به جا می کردم و از این طریق روزگارمان
را می چرخاندم.
 اعتیاد و سابقه کیفری داری؟
اعتیاد نداشتم و اولین بــار بــود که دســت به
چنین کار احمقانه ای زدم و اص ً
ال اهل خالف
نبودم که سابقه داشته باشم.
 متاهل هستی و فرزند داری؟
توان مالی اجازه نداد که ازدواج کنم چون خرج
خانه بر عهده من بود.
 چطور شد سمت سرقت و زورگیری
رفتی؟
همه چیز از فقر و نداری و البته طمع من شروع
شد .اوضاع مالی خوبی نداشتیم و پدرم دچار
یک بیماری خاص و زمین گیر شده بــود .به
ناچار من سرپرستی خانواده را بر عهده گرفتم
و در کنار تحصیل با موتورسیکلت بار جا به جا
می کردم تا روزگارمان بچرخد .با هر زحمتی
که بــود مــدرک کارشناسی حقوقم را گرفتم

چــون عالقه خاصی به وکالت و احقاق حق
داشتم .بعد از آن خواهرم ازدواج کرد و برای
تهیه جهیزیه او به ناچار از یک فرد پول بهره
ای گرفتم و همین ماجرا مرا بدبخت کرد .چون
درآمد خاصی نداشتم طلبکار مدام پول سود
چند برابری اش را طلب می کرد و بدجور در
تنگنا قرار گرفته بودم .طلبکار یا همان نزول
خوار مرا تهدید می کرد که اگر سود پولش را
به موقع پرداخت نکنم همه چیز را به خانواده
ام به خصوص به خانواده داماد خواهد گفت
تــا آبــرویــی بــرای مــان باقی نماند .چــون در
شهرستان کار زیاد نبود به ناچار به تهران رفتم
تا در آن جا در کنار یکی از دوستانم که در کار
جا به جایی بار با موتورسیکلت بود کار و بتوانم
پول طلبکارم را پرداخت کنم.
 بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟
حدود یک سال در تهران با موتورسیکلت بار به
باربری ها می بردم تا آن ها بارها را به مقصد
برسانند .در این بین با چند نفر آشنا شدم که
آن ها هم اوضــاع مالی شــان شبیه من بــود و
دل خوشی از وضعیت کار و درآمد نداشتند.
از یک طــرف هر چقدر سعی کــردم با جا به
جایی بــار بتوانم طلب شخص نــزول خــوار را
بدهم نتوانستم چون سود پولش زیاد بود و از
طرف دیگر هزینه زندگی خانواده ام به خاطر
بیماری پدرم باال بود و بدجور در مخمصه گیر
افتاده بودم تا این که روزی در حین درددل
با همکارانم تصمیم گرفتیم بــرای رهایی از
مشکالت مالی یک بار برای همیشه دست به
یک سرقت بزرگ بزنیم تا زندگی مان تغییرکند
و از فالکت نجات پیدا کنیم .به خاطر این که
مدام بار به انواع باربری ها می بردیم از محل
نگهداری اجناس آن ها باخبر بودیم .با کمک
و همفکری هم تصمیم گرفتیم به یک انبار
باربری که اجناس زیادی داشت دستبرد بزنیم
و به نوعی بارمان را برای همیشه ببندیم.
 چطور دست به سرقت زدید؟
نیمه شب بــود که از روی دیــوار باربری وارد
حیاط شدیم .اص ً
ال فکرش را نمی کردیم که آن
جا نگهبان داشته باشد و به مشکل بربخوریم.

 19سوداگر مواد در چنگال قانون
هفته گذشته در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی 19 ،فروشنده مواد مخدر در اسفراین
دستگیر شدند .فرمانده انتظامی اسفراین گفت :به منظور پاک سازی نقاط آلوده و مقابله با توزیع
کنندگان مواد مخدر ،طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مناطق آلوده و جرم خیز این شهرستان
به مدت  24ساعت به مرحله اجرا گذاشته شد .سرهنگ «مجید یگانه پور» با اشاره به این که این
طرح با همکاری چند اکیپ از پلیس های تخصصی ،یگان امداد و پاسگاه بام اجرا شد ،افزود:
در اجرای این طرح ماموران با هماهنگی قضایی در چند عملیات ضربتی موفق به شناسایی و
دستگیری  19خرده فروش و توزیع کننده موادمخدر شدند .وی با بیان این که در بازرسی از چند
مخفیگاه متهمان 2 ،کیلو و  440گرم مواد مخدر از نوع تریاک و مقادیری اموال سرقتی کشف
شد ،تصریح کرد :در این خصوص  3دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

زمانی که وارد باربری شدیم ناگهان با نگهبان
رو به رو شدیم و به ناچار دست و پای او را با
چسب بستیم تا حرکت نکند و لو نرویم .هر
چقدر از نگهبان خواستیم که کلید انبار را در
اختیارمان بگذارد او ابــراز بی اطالعی کرد
تا این که قفل آن را شکستیم .نگهبان را با
دست ،پا و دهان بسته داخل اتاقش زندانی
کردیم .بعد از آن با کمک همدستانم مقدار
زیادی جنس از جمله پارچه و لوازم خانگی را با
یک خودروی باربری سرقت کردیم و پا به فرار
گذاشتیم.
 خودت حقوق خوانده بودی ،مگر از
جرم سنگین زورگیری و سرقت اطالع
نداشتی؟
از آن اطالع داشتم اما آن موقع اص ً
ال فکرم کار
نمی کرد .فقط می خواستم یک شبه زندگی
ام را تغییر دهم و بدهی ام را پرداخت کنم تا
در خیال واهی ام جلوی آبروریزی را بگیرم که
بدتر آبروی خانواده ام را بردم.
 چطور شد دستگیر شدی؟
بعد از این که اجناس را از باربری به سرقت
بــردیــم آن هــا را نصف قیمت بــه چند مالخر
فروختیم و پولش را در میان خودمان تقسیم
کردیم .از وجود دوربین های مداربسته باربری
غافل شده بودیم و همین باعث شد خیلی زود
دستبند قانون بر دستان مان بنشیند و از آن
طرف آبــروی مان هم جلوی دوســت و فامیل
برود.
 خانواده ات بعد از زندانی شدنت چه
کار کردند؟
از خجالت روی دیــدن مــادرم را نــدارم چون
بدجور او را در پیش فامیل سرافکنده کردم.
خیلی نگران آینده خواهرم هستم چون واهمه
دارم که طلبکار یا همان فرد نزول خوار ماجرا را
به دامادمان بگوید و زندگی شان از هم بپاشد.
کاش به خاطر بدهی به زندان می افتادم نه به
خاطر سرقت و زورگیری .خالف جز پشیمانی
چیز دیگری ندارد و خوشی هایش زودگــذر و
تلخی هایش ماندگار است.

کشف 20هزار نخ
انواع سیگار قاچاق
صدیقی 20 -هــزار نخ انــواع سیگار قاچاق کشف و ضبط
شد .به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی،
یک قاچاقچی که از طریق یک باربری قصد جا به جایی 20
هزار نخ انواع سیگار را در بجنورد داشت از سوی پلیس امنیت
اقتصادی استان شناسایی شد« .سیدالموسوی» با بیان این
که ارزش کاالهای مکشوفه بیش از  160میلیون ریال است،
افزود :پرونده ای در این باره در شعب تعزیرات تشکیل شده و
به منظور صدور رأی در حال رسیدگی است.

عصر روز گذشته بارش باران و رگبار موجب جاری
شــدن سیل در برخی روستاهای مرکز استان
و شهرستان ها شــد .بنا بر گــزارش خبرنگار ما
ساعت  14روز گذشته بارش باران موجب جاری
شدن سیل در روستای چهارخروار و گرفتار شدن
خودروها در سیالب شد.
شهروندانی که در روز تعطیل برای استفاده از
فضای روستا به آن جا و جاده های اطراف آن رفته
بودند با جاری شدن ناگهانی سیالب مواجه و در
سیالب گرفتار شدند.
در شیروان نیز بــارش هــای ناگهانی و سیالبی
موجب جاری شدن سیل در روستاهای باغان و
چند روستای دیگر شد.
سیل به تاسیسات شهری و منازل اهالی راز نیز
خسارت زد .به گفته عضو شورای شهر راز ،جاری
شدن سیل ،ظهر روز گذشته در شهر راز باعث
تخریب تاسیسات شهری ،آب گرفتگی منازل و
گل و الی گذاری در خیابان ها و معابر شد.
«احیا عابدی» گفت :اخیر ًا نیز شاهد خسارت و
مشکالت فراوانی با به راه افتادن سیل در شهر
راز بودیم و با هر بار جاری شدن سیل خسارات
فراوانی وارد می شود و با توجه به این که مطالعات
طــرح کنترل و هدایت سیل توسط شهرداری
انجام شده است ،متاسفانه پیگیری های مکرر در
خصوص تخصیص اعتبار نتیجه ای نداشته و این
طرح نیازمند تخصیص اعتبار است.

 I Iسیل و آب گرفتگی در شیروان

عوض زاده -بارندگی روز گذشته موجب آب

گرفتگی معابر شهر شیروان و خسارت به باغ
ها در بخش مرکزی این شهرستان شد« .زینب
جهانمطاع» ،بخشدار مرکزی شیروان در گفت
و گو با خبرنگار ما با بیان این که بارندگی شدید
در روستای باغان به خصوص در باالدست این
روستا موجب طغیان سیالب و خسارت به بخش
کشاورزی این روستا شد ،تصریح کرد :بیشترین
خسارت به باغ های انگور این روستا و کالته قره
باغ وارد شد.
همچنین «قویدل» ،بخشدار سرحد نیز از وقوع
بارندگی در ایــن بخش خبر داد و اظهارکرد:
خوشبختانه این بارندگی در آخرین ماه تابستان
در حدی نبود که موجب وقــوع سیل و خسارت
به این بخش شود .به گزارش خبرنگار ما ،بارش

شدید و رگبار گونه بــاران در شهر شیروان نیز
موجب آب گرفتگی تعدادی از محالت این شهر
شد.

 I Iخسارت سیل و تگرگ به کشاورزان راز
و جرگالن

بخشدار مرکزی راز و جرگالن نیز از بارش شدید
باران و تگرگ و جاری شدن سیل در حوالی شهر
راز و روستای پشنده خبر داد و افزود :جاری شدن
سیل باعث تخریب برخی زیرساخت ها و معابر
روستایی شد .به گفته «مقیمی» ،بــارش شدید
تگرگ و بــاران عصر پنج شنبه گذشته بیشترین
خسارت را به حوزه کشاورزی وارد کرده است و
باغ ها و مــزارع در مرکز این شهرستان خسارت
دیده اند.

پیامک های اشتباهی حادثه آفرید
صدیقی -مرد جوانی در پی اشتباه گرفتن یک نفر با
یکی از بستگان نزدیک خود در فضای مجازی بابت
ارســال پیامک هــای سرگرم کننده ماجرای عجیبی
برایش رخ داد .مــرد جــوان بابت ارســال پیامک های
طنزگونه اش حسابی گوشمالی داده شــد .بنا بر
اظهارات مرد جوان ماجرا از این قرار است که وی در
فضای مجازی داخل یک گروه خویشاوندی یک نفر را
با فرد مورد نظرش اشتباه می گیرد .فرد ارسال کننده
پیامک های خاص به خیال این که فرد مدنظر ،دختر
یکی از بستگانش است مدام با ارسال پیامک های طنز
آمیز از نحوه لباس و قیافه او ایراد می گیرد .این ماجرا
مدتی ادامه پیدا می کند و زن غریبه که متاهل است به
خیال این که ارسال کننده پیامک ها قصد شومی در

سر دارد همسرش را در جریان می گــذارد .شوهر زن
جوان نیز بعد از این ماجرا خونش به جوش می آید و با
ترفندهای خاصی آدرس فرد مزاحم را پیدا می کند و
جلوی در منزل او حاضر می شود .ارسال کننده پیامک
ها بی خبر از همه جا در روز حادثه با شنیدن صدای زنگ
جلوی در می رود تا ببیند چه کسی با وی کار دارد .مرد
جوان به محض باز کردن در ناگهان با مشت ضارب نقش
بر زمین و درگیری آغاز می شود و بعد از چند لحظه با
کمک همسایه ها و اهالی خانه درگیری خاتمه پیدا می
کند اما این پایان داستان نیست .بعد از آرام شدن فضا
این بار همسر مرد مزاحم از وی شاکی می شود که چه
رابطه ای با زن غریبه داشته است .مرد جوان شوکه شده
قبل از این که بتواند موضوع را توضیح دهد این بار از

سوی خانواده خودش مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.
او در این باره گفت :اص ً
ال خبر نداشتم که شخصی که
برایش پیامک های آمیخته با طنز و عاشقانه ارسال می
کردم یک زن غریبه است چون عکس پروفایلش شبیه
عکس دختر فامیل مان بود.
بعد از این که در روز حادثه از همه طرف مورد هجوم قرار
گرفتم با هزار زحمت توانستم اشتباهم را ثابت کنم و
این که قصد مزاحمت نداشتم و نیت بدی در کار نبوده
و فقط یک اشتباه باعث شده این اتفاق رخ دهد .با این
که مرد شاکی و همسرم متوجه اصل داستان شدند اما
بابت این اشتباهم حسابی کتک خــوردم و این اتفاق
برایم درس عبرتی شد تا در فضای مجازی حواسم را
جمع کنم و این گونه در شوک بزرگی فرو نروم.

