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در شیروان رخ داد؛

یک کشته و دو مجروح در پی
برخورد دو پراید

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در پی برخورد دو خودروی پراید در یکی از محورهای فرعی
روستایی شیروان یک نفر در دم جان باخت و دو نفر دیگر نیز
مجروح شدند .به گــزارش پلیس راه شیروان این حادثه در
ورودی روستای رزمغان شیروان میان دو خودروی پراید 131

و  141رخ داد .بر اثر این حادثه یک سرنشین خودروی پراید
 131مصدوم شد و دو سرنشین دیگر این خــودرو نیز راهی
بیمارستان شدند .کارشناسان پلیس راه شــیــروان راننده
خودروی پراید  131را به علت انحراف به چپ مقصر این حادثه

شناختند .سرهنگ «کیوان نژاد» رئیس پلیس راه شیروان از
راننده های جاده های فرعی خواست با توجه به عرض کم این
جاده ها با سرعت مطمئنه رانندگی و از سبقت های غیر مجاز
پرهیز کنند.

در راهروی دادگاه خانواده

زندگی با همسر
بیمسئولیت
صدیقی -با این که چند سال بیشتر از زندگی
مشترک شان زیر یک سقف نمی گذرد اما مسیر
زندگی شان به سنگالخی که خود ایجاد کرده اند
برخورد کرده است.
هر کــدام از زوجین بــرای احقاق حقشان راهی
دادگاه خانواده شده اند تا تعیین تکلیف کنند که
یا با هم بمانند و بسازند یا این که به رابطه مشترک
شان پایان دهند .زن جوان که کودک چند ساله
ای را بغل گرفته است و پریشانی در نگاهش موج
می زند ،می گوید :تا کی باید با ندانم کاری و رفیق
بازی و از همه بدتر اعتیاد خانمان سوز همسرم
کنار بیایم .دیگر جانم به لبم رسیده و این طفل
معصوم چه گناهی کرده است که مدام باید بین
جنگ و دعواهای ما بسوزد و آینده اش تباه شود.
شوهرم از همان اول معتاد بود اما خانواده اش من
را فریب دادند و گول حرف های آن ها را خوردم که
اگر جواب مثبت به پسرشان بدهم چنین و چنان
می کنند.
آن ها با یک مشت وعده تو خالی من را وارد گرداب
زندگی با پسر بی مسئولیت شان کردند .هر چقدر
تحمل کردم و با نداری و رفیق بازی اش ساختم
اما نه تنها شوهرم خــودش را اصــاح نکرد بلکه
حتی خانواده اش هم که دیگر با اعتیادش کنار
آمده بودند من را با گفته های پوچشان که اکثر
مردم مواد مصرف می کنند به نوعی دلداری می
دادند و تشویق به ساختن زندگی ام می کردند.
چندین بار خانه را با حالت قهر و تهدید ترک کردم
تا خانواده اش و همچنین خانواده خودم تکلیف
اعتیاد و رفیق بازی شوهرم را روشن کنند اما هر
بار آن ها من را با تهدید و وعده های سر خرمن
وادار به بازگشت به خانه ام می کردند .بعد از به
دنیا آمدن تنها دخترمان زندگی مان بدتر از قبل
و روز به روز به بدهی های مان افزوده شد و هر بار
یک طلبکار جلوی خانه مان درگیری ایجاد می
کرد و آبروریزی راه می انداخت .حتی شوهرم اکثر
مواقع من را از خانه بیرون می کرد تا با دوستان
نابابش دور هم باشند و پای بساط مواد بنشینند.
با ادامه این وضعیت جانم به لبم رسید و خودم تنها
راه دادگاه را در پیش گرفتم تا شاید از این طریق
بتوانم شوهرم را تحت فشار قرار دهم و او اصالح
شود و زندگی ام را سرپا نگه دارم و اگر هم نشد که
فکر دیگری باید بکنم.

یک سال پس از گزارش خراسان شمالی از محور گردشگری بجنورد -اسفیدان

قفل پیچ و خم ها همچنان بر بهشت بجنورد
محمد آگاهی
عصر یک روز تعطیل برخی خودروها یکی یکی
از محور بجنورد -باباامان وارد محور فرعی
روستاهای دهستان باباامان می شوند .خودروها
زنجیروار در حال حرکت هستند.
روستاهای دهستان باباامان این روزها مقصد
بسیاری از عالقه مندان به طبیعت هستند اما
عبور از پیچ های  90درجه ای این مسیر هر آن
ممکن است تصویری از یک فاجعه را ثبت کند.
کمتر بجنوردی هست که تاکنون به روستاهای
زیبای مسیر بجنورد  -اسفیدان سفر نکرده
باشد؛ روستاهایی که هر یک از آن ها می تواند
یــک روســتــای هــدف گردشگری باشد و خیل
مسافران میلیونی از سراسر کشور را که به مقصد
مشهد مقدس در حال حرکت هستند به سمت
خود بکشد اما جاده دسترسی به این روستاها
به انــدازه ای کم عرض و خطرناک است که در
روزهـــای تعطیل حتی جوابگوی گردشگران
بجنوردی نیز نیست.
هنگام ورود بــه ج ــاده دسترسی بــه روســتــای
گردشگری چناران شهر از جاده آسیایی هنوز
پیچ نخست را رد نکرده ای که پیچ دوم مقابلت
سبز می شود؛ پیچی  90درجه ای که نمی توانی
تشخیص بدهی در آن سمت خودرویی در حال
حرکت است یا نه؟
اما این پایان کار نیست و پیچ های متعدد 90
درجه ای در هر کیلومتر مقابلت سبز می شوند؛

جریمه قاچاقچی
موتورسیکلت

پیچ هایی که از هر کدامشان بوی حادثه ای مرگبار
به مشام می رسد و باید خوش شانس باشی که در
طرف مقابلت یک راننده بی حوصله در حال عبور
نباشد چرا که اگر سر یکی از این پیچ ها به سمت
تو بیاید حتی امکان فرار هم نداری .عالوه بر وجود
پیچ های  90درجه ای نه از خط کشی میان جاده
خبری است و نه از تابلوی مناسب.
یکی از اهــالــی ایــن منطقه بــا گالیه از دیــده
نشدن مشکالت بی شمار این محور می گوید:

به دلیل گردشگر پذیر بــودن روستاهای این
منطقه ،تردد در این محور روستایی بیش از
ظرفیت آن است و در روزهای تعطیل گاهی تا
دو برابر میزان تردد اهالی این منطقه ،مسافر
در آن تــردد می کند امــا ایــن محور فرعی نه
تنها وضعیت بهتری نسبت به دیگر راه های
روستایی ندارد بلکه به مراتب شرایط بدتری
هم دارد.
«رحیمی» ادامه می دهد :ده ها پیچ خطرناک در

صدیقی -یک قاچاقچی موتورسیکلت عالوه بر
ضبط کاال به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی اسفراین گفت :در
پی کشف یک موتور سیکلت گران قیمت قاچاق
بــه ارزش  137میلیون ریــال از ســوی پلیس

آگاهی شهرستان ،پرونده ای در این باره تشکیل
و به تعزیرات ارجاع داده شد.
«ریاحی» افزود :پس از بررسی دقیق پرونده در
شعب ویژه مبارزه با قاچاق کاال ،تخلف احراز و
متخلف عــاوه بر ضبط کــاالی کشف شــده به

این محور قرار دارد که عرض جاده از جمله در
سر پیچ ها به اندازه ای کم است که  2خودرو به
سختی از کنار هم عبور می کنند و مدت هاست
خط کشی جاده هم از بین رفته است.
یکی از اهالی روستای اسفیدان با گالیه از بی
توجهی بــه ایــن محور پــر تــردد اظــهــار مــی کند:
گفته می شود به علت کمبود اعتبارات و شرایط
اقتصادی کشور امکان اصــاح و بــازســازی این
جاده وجود ندارد اما مگر خط کشی جاده یا نصب
گاردریل چقدر هزینه می برد که آن را نیز انجام نمی
دهند در حالی که این محور اگر پرتردد ترین محور
فرعی استان نباشد بــدون شک یکی از  5محور
پرتردد روستایی به دلیل داشتن روستاهای بزرگ
و معروفی همچون اسفیدان است.
یکی دیگر از اهالی این منطقه نیز با بیان این که
این جاده با ظرفیت  20تا  30سال پیش ساخته
شده است می گوید :هم اکنون در فصل برداشت
گــردو قــرار داریــم و با توجه به آخرین روزهــای
تعطیالت تابستانی حجم تــردد در ایــن محور
بسیار باالست و برای پیشگیری از بروز تصادف
از مسئوالن راه و شهرسازی خواستار خط کشی
مناسب جاده و نصب گاردریل هستیم و از پلیس
راه می خواهیم یک پاسگاه یا گشت دایم در این
جاده قرار دهد تا از بروز تصادف جلوگیری شود.
گــزارش خبرنگار ما حاکی است ،کارشناسان
پلیس راه کم رنگ شدن خط وسط جاده و کمبود
تابلوی عالیم و گاردریل را از مشکالت این محور
بیان می کنند.

پرداخت جزای نقدی بیش از  137میلیون ریال
در حق دولت محکوم شد.
گفتنی است ،این دومین کاالی قاچاق از نوع
موتورسیکلت در اسفراین است که کشف و ضبط
می شود.

چراغ قرمز

یک پزشک ،مال باخته
جدید ترفند حسابدار قالبی
آگاهی« -من حسابدار اداره شما هستم» شیوه
جدیدی از کالهبرداری تلفنی با هدف کشاندن
طعمه پای عابر بانک است و این بار فرد کالهبردار
موفق شد یک پزشک را سرکیسه کند« .سالم
آقــای ...خسته نباشید من از دفتر حسابداری
اداره زنگ می زنم.
امــروز به دلیل مشکالت خانوادگی تمرکزم به
هم ریخته بود و در حساب و کتابم اشتباه کردم
اگر کمک کنید من را از یک مشکل بزرگ نجات
می دهید .تو را به خدا به دادم برسید .اگر کمک
نکنید »....به گزارش خبرنگار ما این تماس تلفنی
یا جمالت مشابه آن یکی از شیوه هــای جدید
کالهبرداری با هدف کشاندن طعمه پای عابر
بانک است تا شخص کالهبردار بتواند حساب او
را خالی کند .نزدیک به یک دهه است که از طریق
کالهبرداری با هدف کشاندن طعمه پای عابر
بانک حساب های افــراد زیــادی در کشور خالی
شده است اما متأسفانه با وجــود اطــاع رسانی
رسانه های مختلف گویا همچنان افــراد زیادی
هستند که با بی احتیاطی و بدون توجه به این
موضوع که نباید با تماس یک فرد ناشناس پای
عابر بانک بروند سرشان کاله می رود و مالشان
را از دست می دهند .این شیوه کالهبرداری هر
چند بیشتر در غالب شما برنده شده اید مرسوم
است اما تشکیل پرونده های جدید در دادسراها
گــویــای آن اســت کــه کــاهــبــرداران شیوه های
جدیدی را برای خالی کردن حساب های افراد
بی احتیاط انتخاب کرده اند که «من حسابدارم»
یکی از این شگردهای جدید است .در این شگرد
فرد کالهبردار به جای برانگیختن حس طمع فرد
سعی می کند تا حس ترحم فرد را تحریک کند .
فرد کالهبردار که از پیش اطالعاتی از حسابدار
یک دستگاه اداری و کارمندان آن اداره تهیه کرده
است طی تماس تلفنی به گونه ای وانمود می
کند که حساب و کتابش دچار مشکل شده است
و اشتباهی مبلغی را به حساب شنونده واریز کرده
اســت و از او کمک می خواهد تا مشکلش حل
شود .در این شگرد فرد کالهبردار پس از قانع
کردن فرد مورد نظر از او می خواهد پای دستگاه
 POSیا عابر بانک برود تا با وارد کردن یک کد
بتواند خطای به وجود آمده در سیستم حسابداری
را تصحیح کند در حالی که با بی احتیاطی و
ساده لوحی مبلغی از حسابش را به حساب فرد
کالهبردار منتقل می کند .خـــودداری کردن
از رفتن پای عابر بانک یا دستگاه  POSتوسط
یک درخواست کننده تلفنی توصیه ای است که
مقامات قضایی و انتظامی از هم استانی ها برای
پیشگیری از این شیوه کالهبرداری دارند.

