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ترافیک تصادفات در محور
اسفراین  -بجنورد با  10مصدوم

نجفیان -رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
اسفراین از وقوع حوادث و سوانح ترافیکی در محور
اسفراین -بجنورد فقط در روز گذشته با  10مصدوم

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبر داد.سید حبیب حسینی با اشاره به این که تصادف اتوبوس با پژو پارس
حوالی ساعت  ۷صبح در گردنه پلمیس  ۷مصدوم بر جا گذاشت ،گفت :در
این تصادف یک مصدوم در محل درمان شد و  6مصدوم برای سیر مراحل
درمانی به بیمارستان اعزام شدند.وی همچنین از برخورد پژو  ۲۰۶با پژو

اخبار

در راهروی دادگاه خانواده
ماجرای مردی که برای پول با همسرش ازدواج کرد

جریمه  2.5میلیون ریالی
متخلف بهداشتی

وصلت پولی

یک متخلف بهداشتی حمل ف ــراورده هــای خام
دامی که به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده
بود به پرداخت  2میلیون و  500هزار ریال جزای
نقدی در حق دولت محکوم شد.بنابر اعالم روابط
عمومی شبکه دام پزشکی اسفراین ،در پی معرفی
صاحب خــودروی حمل فــراورده های خام دامی
به اداره تعزیرات حکومتی اسفراین به علت عدم
توجه به دستورالعمل های بهداشتی  ،دام پزشکی
و نداشتن مجوزهای الزم جهت حمل مرغ تازه
و آالیشات ،وی به پرداخت جزای نقدی در حق
دولت محکوم شد.

کشف انواع کاالی قاچاق
تعداد زیادی کاالی قاچاق در بجنورد کشف و ضبط
شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با
بیان این خبر افزود :ماموران پلیس آگاهی استان در
راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در بازرسی از یک
واحد صنفی موفق به کشف حدود هزار و  700بسته
انواع کاالی قاچاق شدند« .سیدالموسوی»گفت:
از این تعداد کاالی کشف شده  291بسته سیگار،
 100بسته آدامس 1150 ،بسته ناس و  150بسته
قرص ترامادول است.

کشف  4هزار و  80نخ
سیگار قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از کشف
 4هــزار و  80نخ سیگار خارجی قاچاق در این
شهرستان خبرداد .سرهنگ «مسعود وحیدی»
گفت :ماموران پلیس آگاهی شهرستان شیروان
در راستای مبارزه با قاچاق کاال این تعداد سیگار
خــارجــی قــاچــاق را کشف ک ــردن ــد .وی افـــزود:
کــارشــنــاســان ارزش ک ــاالی کشف شــده را یک
میلیون و  300هزار ریال اعالم کردند.وی تصریح
کرد :اقدام به حمل کاالی قاچاق می تواند ضربات
مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کند و عزم پلیس
برای مبارزه با این پدیده ناهنجار و مخرب در امر
اقتصاد بومی کشور جدی و قاطعانه خواهد بود.

 ۴۰۵حوالی ساعت  ۹:۳۰با  ۳مصدوم در محور اسفراین  -بجنورد خبر
داد و افزود ۲ :مصدوم این حادثه به بیمارستان منتقل شدند و یک مصدوم
در محل به صورت سرپایی درمان شد.وی همچنین از تصادف پژو پارس با
تویوتا و برخورد پژو پارس با کامیونت ایسوزو در این محور خبر داد.

یک مسئول از برنامه بهره برداری بخش دیگری از پروژه محور بجنورد -گلستان خبر داد:

حذف  5کیلومتر از جاده مرگ
تا آغاز سفرهای تابستانی
با بهره برداری از  5کیلومتر باند دوم پروژه
 4بــانــده ک ــردن مــحــور بــجــنــورد -گلستان
بخش دیگری از جاده مرگ با آغاز سفرهای
تابستانی حذف می شود.
مدیرکل دفتر فنی اســتــانــداری خراسان
شمالی در این زمینه به خبرنگار ما گفت:
شرکت آب و خــاک  5کیلومتر از باند دوم
محور بجنورد-گلستان در محدوده روستای
باش کالته به چمن بید را آسفالت و آماده
بهره بــرداری کــرده اســت« .عنبری» افــزود:
روز چهارشنبه بازرسان ما از این محدوده
بازدید کردند و پس از بازرسی اعــام شد
که در چند نقطه این محدوده باید محافظ
نصب شود .وی تصریح کرد :طی هفته آینده
پیمانکار پروژه نصب تابلو ،عالیم و گارد های

محافظ را انجام خواهد داد و پس از انجام
مراحل قانونی بــرای تحویل جــاده به اداره
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
مسافران تابستانی می توانند از باند دوم این
محدوده استفاده کنند .وی خاطرنشان کرد:
شرکت آب و خاک مراحل پایانی آسفالت
 5کیلومتر دیگر از این پــروژه را انجام می
دهد و پس از آن عملیات نصب تابلو ،عالیم
و گــاردهــای محافظ را آغــاز خواهد کــرد و
امیدواریم طی یک ماه آینده  5کیلومتر دیگر
از این محدوده به بهره برداری برسد.
«عنبری» همچنین از پیشرفت قابل توجه
پــل روگ ــذر دوراهـــی پیش قلعه خبر داد و
اظهارکرد :به زودی عرشه پل نصب خواهد
شــد تــا یــک کیلومتر بــاقــی مــانــده در 20

کیلومتر پایانی باند دوم محور بجنورد-
آشخانه نیز  4بانده و این محدوده یکپارچه
شود .وی همچنین در خصوص تملک اراضی
روستاهای تاتار و بدرانلو در  6کیلومتر
باقی مانده از محور بجنورد -آشخانه گفت:
این عملیات طی ماه های گذشته پیشرفت
خوبی داشت و هم اکنون  30تا  40درصد
در کار پیشرفت داشته ایم .گزارش خبرنگار
ما حاکی است :تاکنون  57کیلومتر از محور
 142کیلومتری بجنورد-گلستان موسوم
به جاده مرگ  4بانده شده است و مسئوالن
وعده داده اند امسال  20کیلومتر دیگر از
این محور  4بانده می شود .جاده مرگ سال
گذشته حــدود  70قربانی و ده ها مصدوم
داشت.

صدیقی -همین که زنم حقوق بگیر باشد بــرای پدر و
مــادرم کافی بــود .خانواده ام به عالقه ام توجهی نمی
کردند و فقط پول برای شان حرف اول و آخر را می زد.
پسر جوان که به گفته خودش قربانی تصمیم اشتباه پدر
و مادرش شده است در راهروی دادگاه خانواده ادامه می
دهد :چندین سال بود که با همسرم ازدواج کرده بودم
و زیر یک سقف زندگی می کردیم اما اص ً
ال عالقه ای به
او نداشتم و در واقع زندگی ما از سر اجبار بود نه از سر
عشق و عالقه .هنوز جوهر مدرک دیپلم ام خشک نشده
بود که مادرم در تکاپوی انتخاب همسر برای من بود و
فقط دنبال دختری می گشت که حقوق بگیر باشد و سن
و سال برایش مهم نبود.
خانواده ام به زور خواستگاری دختر هم محله ای مان
رفتند که چندین سال از من بزرگتر بــود .او کارمند و
همین برای پدر و مــادرم کافی بود .هر چقدر به مادرم
گفتم که ما به درد هم نمی خوریم اما او با گفتن این جمله
که در زندگی عشق زیاد به کار نمی آید و پول مهم است
من را وارد گود بی مهری و زندگی بدون عشق کرد .زمان

خواستگاری با این که اکثر فامیل مخالف این وصلت
بودند اما مرغ مادرم یک پا داشت و می گفت زن پولداری
برای من شکار کرده است!
اوایل زندگی هنوز در حال و هوای نامزدی و خرج کردن
حقوق همسرم بودم و خیلی به آخر و عاقبت این وصلت
فکر نمی کردم چرا که دیگر کار از کار گذشته بود و چاره
ای نداشتم .بعد از رفتن زیر یک سقف ،زخم مشکالت
مان سرباز کرد چون از نظر سن و سال فاصله زیادی با هم
داشتیم و نزدیک به 15سال همسرم از من بزرگتر بود و
یکدیگر را درک نمی کردیم .
چندین سال از زندگی مشترک مان گذشت و در این سال
ها هیچ عالقه ای که بین ما شکل نگرفت برعکس با جر و
بحث های مداوم از هم دورتر شدیم و این ها منهای متلک
هایی بود که دوستان و فامیل بــرای بزرگتر بــودن سن
همسرم نثارم می کردند.
وقتی دیدم که به هیچ وجه نمی توانم به زندگی بدون
عشق ادامـــه دهــم بــه دادگـــاه خــانــواده آمــدم تــا بعد از
درخواست طالق به این غائله پایان دهم.

قاب حادثه

واژگونی خودروی سنگین
در محور بجنورد به آشخانه

