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حوادث

ماهیتابه ای که به جای
سارق بر سر پدر فرود آمد

سه شنبه  ۲۶تیر  ۳ 1397ذی القعده  143۹شماره 27۶۱

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

صدیقی -پدر خانواده ای که برخورد وی با سارق همزمان با رفتن برق شد به اشتباه توسط
پسرش با ماهیتابه نقش بر زمین شد .زمانی که خانواده ای از خرید شبانه برگشتند ناگهان
متوجه شدند فردی در انباری است .پدر و پسر زمانی که قصد داشتند فرد سارق را گیر بیندازند
ناگهان برق رفت و پسر در تاریکی با ماهیتابه محکم به جای سارق بر سر پدرش کوبید .مرد

خانواده با سر باند پیچی شده درباره چگونگی این ماجرا گفت :عصر یکی از روزها به همراه
خانواده برای خرید تا پاسی از شب در بازار بودیم .وی ادامه داد :بعد از خرید زمانی که وارد
حیاط شدیم ناگهان با سارقی که قصد سرقت از انباری را داشت مواجه شدیم .به اتفاق پسرم
برای گیر انداختن او به سویش حمله ور شدیم که ناگهان برق قطع شد و همه جا در تاریکی فرو

رفت .در این گیر و دار و سر و صدا پسرم من را به جای سارق اشتباه گرفت و با ماهیتابه ای که
از بازار خریده بودیم محکم بر سرم کوبید و من را نقش بر زمین کرد .زمانی که متوجه اشتباهش
شد و خواست من را از روی زمین بلند کند سارق از فرصت استفاده کرد و پا به فرار گذاشت .به
دلیل اشتباه پسرم سرم شکست و سارق با خوش اقبالی از معرکه فرار کرد.

عبرت

در راهروی دادگاه خانواده

سرقت از ساختمان به خاطر خماری

تسخیر شده

در نوجوانی آرزوهــای بزرگی در سر داشتم .همیشه از
افراد معتاد بدم می آمد حتی یک درصد هم احتمال نمی
دادم که شاید روزی من هم به دلیل خماری سارق شوم.
جوان  23ساله در راهروی دادسرا در حالی که دستبند
بر دستانش داشت ،ادامه می دهد :چون شغلی نداشتم
سر کوچه با بچه های محله جمع می شدیم و روزمان را با
مسخره کردن دیگران سپری می کردیم تا این که همین
شوخی ها کار دست مان داد .در یک درگیری لفظی با
چند رهگذر حرف مان باال گرفت و به زد و خــورد منجر
شد و من مشتی به صورت یکی از آنان زدم که بینی اش
شکست به همین دلیل به پرداخت دیه محکوم شدم و چون
توان پرداخت آن را نداشتم به زندان افتادم .بعد از آزادی
از زندان بیکاری باعث شد همدم دوستان معتادم شوم و
رفته رفته تا به خــودم آمــدم دیــدم معتاد شده ام .اعتیاد
تمام وجودم را تسخیر کرد و تمام فکرم تأمین مواد بود.
به هر شکل و طریقی مجبور بودم هزینه این ماده خانمان
سوز را تهیه کنم .ابتدا هر چه در خانه داشتم فروختم و
بعد که دیدم چیزی ندارم از فشار خماری شروع به دزدی
کردم .یک شب تا صبح بیدار بودم و از خماری به خودم
میپیچیدم و سرپناهی نداشتم .صبح تصمیم گرفتم به
ساختمان نیمه کاره ای دستبرد بزنم .دقایقی در محل
پرسه زدم تا ایــن که مطمئن شــدم نگهبان نــدارد .وارد
ساختمان شدم .هر چیزی که ارزش داشت از جمله سیم
های داخل خرطومی ها را برداشتم و در حال فرار بودم که
توسط مأموران دستگیر شدم.

تلنگر
تخلفات اداری ()8

مجازات ها

ماده  – ۹تنبیه های اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف  -اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب  -توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج  -کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر
تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د  -انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه  -تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و  -تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس
و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول
این قانون.
معاونت فرهنگی دادگستری خراسان شمالی

قطعه به قطعه با پروژه چهار بانده سازی محور بجنورد -گلستان

حذف پیچ های مرگبار گردنه جوزک ،شاید سال دیگر
محمد آگاهی
گردنه جــوزک همواره یکی از  3گردنه اصلی
برف گیر استان محسوب می شود که در فصل
بارش ،تردد خودروهای عبوری از مسیر آسیایی
محور بجنورد -گلستان را سخت می کند.
گردنه جوزک هر چند  3بانده است اما با این
وجود نمی توان آن را از جاده مرگ حذف کرد
زیــرا رصــد اخبار تصادفات مرگبار ایــن جاده
طی سال های اخیر حاکی از آن است که این
محدوده  10کیلومتری قربانیان متعددی را
گرفته است.
یکی از تلخ ترین حــوادث رخ داده شده در این
محدوده طی ســال هــای اخیر مــرگ دلخراش
افسر پلیس راه چمن بید در  13فروردین سال
 96اســت .با توجه به آن که ایــن مــحــدوده در
زمستان اغلب مواقع مه آلود و با کوالک و بوران
برف همراه است خطر بروز تصادف در این فصل
بیشتر می شود.
ایــن مــحــدوده در مسیر آشخانه بــه چمن بید
و در سر باالیی  2بانده امــا در سمت مقابل و
سراشیبی یک بانده است و به همین دلیل هنگام
تــردد در مسیر چمن بید به آشخانه به دفعات
شاهد سبقت غیر مجاز خودروها بوده ایم .این
در حالی است که در فصل بارش در سراشیبی
لغزندگی خــودروهــا بیشتر می شــود .امــا یکی
دیگر از مشکالت اساسی این محدوده طبق گفته
مسئوالن مرتبط ،سرقت مداوم کابل های برق
است که تردد خودروها را هنگام وجود مه دشوار
می کند و امکان بروز تصادفات رخ به رخ افزایش
می یابد.
با وجود این مشکالت اما مسئوالن امر آن گونه
که خود بارها اعــام کــرده اند این قطعه را در
مرحله آخــر چهار بانده ســازی قــرار داده انــد و
توجیه آنان برای این تصمیم  3بانده بودن این
مسیر است .هر چند مطابق وعده رئیس جمهور
تمام ایــن محور باید ســال گذشته چهار بانده

برای بهره برداری از 20
کیلومتر طی امسال در مجموع
به  160میلیارد ریال اعتبار
نقدی نیاز است اما روند
تزریق اعتبارات روز به روز
کندتر می شود
می شد اما طبق مشاهدات خبرنگار ما در سال
گذشته پیشرفت کار در این محدوده چیزی در
حد صفر بود و در ابتدای امسال پیمانکار قطعات
اولیه محور بجنورد -گلستان آماده سازی باند
دوم این محور را آغاز کرد.
مدیر شرکت «طوس مسیر» با تأیید آغاز عملیات
آمــاده سازی باند دوم این محور به خبرنگار ما

گفت :ما بخشی از عملیات آماده سازی گردنه
جوزک را آغاز کرده ایم اما بدون شک با توجه
به شرایط کــار در ایــن محدوده و زمانبر بودن
آن امکان بهره بــرداری از آن طی امسال وجود
ندارد.
«پیوندی» افزود :اگر اعتبارات به خوبی و به موقع
تزریق شود می توانیم با سرعت بخشیدن به کار
سال آینده این محدوده را زیر بار ترافیک ببریم.
شرکت پیمانکار در حالی تزریق اعتبارات کافی
را الزمه بهره برداری از این قطعه طی سال آینده
می داند که روند تخصیص اعتبارات به این محور
کند و البته به صورت اوراق خزانه اسالمی است
و در صورت ادامه این روند بعید به نظر می رسد
حتی به بهره برداری از این محدوده طی دو سال
آینده هم امیدوار بود.
نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور در خراسان شمالی نیز در
این خصوص گفت :پیمانکار از کیلومتر صفر تا
 8این محدوده را نقشه برداری ،خاک برداری و
گود برداری کرده است تا این محدوده را برای

عملیات زیر سازی و همچنین ساخت ابنیه و پل
ها آماده کند.
«هنرور» افــزود :اگر اعتبارات الزم تزریق شود
پیمانکار سال آینده زیرسازی و عملیات آسفالت
ریزی این محدوده را آغاز خواهد کرد البته برای
آسفالت ریزی و خرید دیگر تجهیزات برای بهره
برداری به اعتبار نقدی نیاز دارد .وی خاطرنشان
کرد :هم اکنون زیر سازی  20کیلومتر از باند
دوم محور بجنورد -گلستان در مسیر آشخانه
تا رباط قره بیل انجام شده اما برای خرید قیر،
گاردریل ،هندریل ،نیوجرسی و تابلوی عالیم
پیمانکاران به تزریق اعتبار نقدی نیاز دارند نه
اوراق خزانه اسالمی.
وی ادامــه داد :بــرای بهره بــرداری از ایــن 20
کیلومتر طی امسال در مجموع به  160میلیارد
ریــال اعتبار نقدی نیاز است که البته این پول
باید پیش از آغــاز فصل سرما پرداخت شــود تا
پیمانکاران بتوانند تا آخر تابستان این محدوده را
زیر بار ترافیک ببرند اما روند تزریق اعتبارات روز
به روز کندتر می شود.

شوهرم انگار فرزند
تربیت می کرد
هنوز بــرای ازدواج آمــادگــی نداشتم
اما وقتی رضایت و تأکید خانواده ام را
برای این موضوع دیدم راضی به ازدواج
شدم.
زن جوان در راهــروی دادگــاه خانواده
ادامــه می دهــد :تأیید خــانــواده برایم
کافی بود و دیگر به هیچ مسئلهای از
جمله اختالف سنی و تفاوت فرهنگی
توجهی نداشتم .از نظر خــانــواده ام
درآمــد مناسب همسرم بــرای ازدواج
کافی بود.
مراسم ازدواج مان به سرعت برگزار
شــد .مــن حــدود  10ســال از همسرم
کوچک تر بودم و همین مسئله باعث
شده بود او را فقط به عنوان شوهر و نه
دوست بدانم.
 5سال با او زندگی کردم ،در این مدت
مانند فرزندی که باید تربیت شود با من
رفتار می کــرد .بــرای انجام هر کاری
از خریدن لباس برای خودم گرفته تا
انجام کــارهــای خانه باید از او اجــازه
می گرفتم .وقتی می خواستم ادامه
تحصیل بدهم بــدون آن کــه عالقهام
در نظر گرفته ش ــود ،فقط مخالفت
کــرد .حتی بــرای رفتن به منزل پدرم
و آشنایان باید از او اجازه می گرفتم.
اختالف سنی مان باعث شده بود او مرا
درک نکند و زندگی مان نابود شود.
برای انجام هر کاری مــادرش را مثال
می زد و انتظار داشــت مانند یک زن
جا افتاده رفتار کنم و اص ً
ال به این فکر
نمی کرد که بین یک جوان و میانسال
تفاوت هایی وجود دارد .در این مدت
نتوانستم خودم را با این شرایط وفق
بدهم .وقتی فکر می کنم در اوج جوانی
باید عالیقم را نادیده بگیرم و  10سال
بیشتر از سنم رفتار کنم ،بــدون این
که از زندگی چیزی بفهم ام ،دلم می
گیرد .دیگر برای ادامه زندگی مشترک
شوقی ندارم .برای همین ،با گذشتن از
تمام حق و حقوقم ،خواستار طالق یک
طرفه هستم.

