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اخبار

گزارشی از یک تقاطع پرحادثه در یک شهرک پر رفت و آمد

مثلث دلهره

صدیقی
هر بار که صدای ترمز خودروها به گوش می رسد ساکنان
حاشیه تقاطع (سه راه��ی) که از آن می ت��وان به عنوان
مثلث دلهره یاد کرد به ویژه کسبه محل سر و گوشی آب
می دهند و بعد از آن می گویند این بار هم به خیر گذشت.
اما همیشه به خیر نمی گذرد و گاهی تصادفی رخ می دهد
که عالوه بر خسارت مالی منجر به خسارت جانی می شود.
بعد از بازگشایی خیابان  24متری ابن سینا در شهرک
امام خمینی (ره) بجنورد عالوه بر سهولت در عبور و مرور
سرعت تردد خودروها به ویژه رانندگان بی مباالت به خاطر
نبود سرعت گیر افزایش یافته است .برخی رانندگان بعد از
رسیدن به تقاطع (سه راهی) یا به گفته برخی اهالی مثلث
دلهره بدون این که توقف کنند ،بی درنگ وارد خیابان
مد نظرشان می شوند که این امر با عبور خودروی دیگر از
سمت مقابل هر لحظه بوی حادثه ای را می دهد کما این
که تصادفات در چند ماه اخیر بارها اتفاق افتاده و در حال
افزایش است .سه راهی که در ضلع شمالی و غربی مسجد
قائم شهرک امام (ره) واقع شده است هر روز باعث دلهره
و نگرانی ساکنان این محله می شود زیرا در هیچ کدام از
خیابان های امامت و  24متری ابن سینا منتهی به تقاطع
سرعت گیر و عالیم راهنمایی و رانندگی نصب نشده است.
بسیاری از رانندگان که به این تقاطع و سه راهی می رسند

ماجرای مشکوک تلف شدن  110راس
گوسفند

بدون توقف و رعایت حق تقدم وارد خیابان مد نظرشان می
شوند و با سرعت زیاد به راه شان ادامه می دهند .دلهره
زمانی بیشتر می شود که خانواده ها و اهالی شهرک برای
اقامه نماز پا به مسجد می گذارند زیرا اکثر آن ها کودکان
خردسالی دارند که با خود به مسجد می برند؛ کودکانی
که هر لحظه ممکن است قربانی رانندگان بی مباالت و

قانون گریزی شوند که بدون توجه به شلوغی محل و تقاطع
(سه راهی) با سرعت از این مسیر می گذرند و برخی مواقع
اتفاقات ناگواری را هم رقم می زنند.
«رحمانی» یکی از ساکنان این شهرک که به گفته خودش
چند صباحی بیشتر نیست که یک خودروی پراید خریده
قربانی یکی از رانندگان بی مباالت در این سه راهی شده

شوخی مرگبار
صدیقی
سه نفر با انداختن مالفه روی سرشان در نقش روح ظاهر شدند و با قرار گرفتن
سر راه همکار راننده کامیون شان او را تا سر حد مرگ ترساندند .به گزارش
خبرنگار ما یک راننده کامیون که به اتفاق چند همکار خود در یک کارگاه
مشغول به کار بود در شیفت شب وقتی قصد داشت محموله بار را به محل دپوی
کارگاه منتقل کند سه نفر از همکارانش با انداختن مالفه روی خودشان سر
راهش سبز شدند و با صوت های مبهم او را دنبال کردند که راننده از شدت
ترس غش کرد .راننده کامیون که شب سخت و دلهره آوری را پشت سر گذاشته
بود درباره چگونگی وقوع این ماجرا گفت :مدتی بود که در یک کارگاه به عنوان
راننده کامیون مشغول به کار بودم و شب ها که بار را به محوطه دپو می بردم
حین تخلیه محموله نگهبان می آمد و مدام از روح های سرگردان حرف به میان

می آورد و تاکید می کرد که در بین راه حتما شیشه های ماشین ام باال باشد .او
از نگهبانی که قبل از وی در آن جا مشغول به کار بود صحبت می کرد و مدعی
شد که نگهبان بعد از مدتی از نظرها ناپدید شده و تاکنون کسی او را ندیده و
روحش در کارگاه سرگردان است و گاهی در گوشه محوطه آتش روشن می کند.
وی اظهار کرد :من که اعتقادی به این حرف ها نداشتم اما خوف به جانم افتاد.

است .وی درباره این تقاطع یا مثلث دلهره می گوید :یک
هفته بیشتر نبود که یک خــودروی صفر کیلومتر خریده
بــودم و روز حادثه بــرای آب بندی ماشین ام با سرعت
مطمئنه در خیابان امامت در حال حرکت بودم .فاصله
زیادی با سه راهی مسجد شهرک نداشتم که ناگهان یک
خودروی دیگر از خیابان  24متری ابن سینا بدون لحظه
ای توقف و کم کردن سرعتش تقاطع (سه راهی) را پشت
سر گذاشت و وارد خیابان امامت شد .راننده قانون گریز به
جای این که در مسیر درست رانندگی کند در خالف جهت
حرکت می کرد و با سرعت به سمت من آمد و به خاطر
عدم کنترل وسیله نقلیه اش به شدت با هم برخورد کردیم
که به خاطر شدت تصادف ماشین ام به حاشیه خیابان
پرت شد .خوشبختانه در این حادثه به من آسیبی نرسید
اما خودرویم به شدت خسارت دید.
کم نیستند این اتفاقات دلهره آوری که هر روز و شاید هر
لحظه ساکنان حاشیه این تقاطع (سه راهی) آن را لمس
می کنند.
بــرای همین اهــالــی ایــن شهرک از مسئوالن مربوطه
خواستار رسیدگی به این مشکل و نصب عالیم راهنمایی
و رانندگی از جمله سرعت گیر در دو طرف این تقاطع (سه
راهی) یا به تعبیری مثلث دلهره هستند.

چند روزی از این ماجرا گذشت تا این که یک شب زمانی که قصد تخلیه بار را در
محل دپو که تاریک و دور تر از کارگاه بود داشتم ناگهان سه سپید پوش را دیدم
که وارد جاده شدند و با ایجاد صدای های نامفهوم دنبال ماشین ام راه افتادند
و من از شدت ترس فقط پدال گاز را فشردم و به سرعت خودم را به محل دپو
رساندم .وقتی به محل رسیدم از شدت ترس جرئت پایین آمدن از کامیون را
نداشتم و مدتی از حال رفتم .بعد از به هوش آمدن و بازگوکردن ماجرا از نگهبان
خواستم که موقع برگشت خودش بیاید یا یکی از شاگردها را با من بفرستد
وگرنه به کارگاه برنخواهم گشت ،نگهبان قبول کرد و شاگرد یکی از کامیون
ها را با من فرستاد .حین برگشت دوباره وسط جاده سه سپید پوش که ظاهری
ترسناک داشتند مثل بار اول شروع به داد و فریاد کردند ،من از شدت ترس و به
دلیل این که نمی خواستم چهره شان را ببینم سرم را پایین بردم که در همین
حین کامیون از جاده منحرف شد اما شاگرد همراهم فرمان را گرفت و قبل از
واژگون شدن متوقفش کرد .بعد از توقف از شدت ترس می لرزیدم که دیدم سه
سپید پوش مالفه را از روی سرشان برداشتند و شروع به خندیدن کردند .بعد
از این اتفاق متوجه شدم که این دسیسه و بازی خطرناک از سوی نگهبان کارگاه
برایم طراحی شده بود تا با کمک همکارانم مرا بترساند .صبح روز بعد زمانی
که از خواب بیدار شدم دیدم صورتم کج شده است ،به خاطر شوخی بی جا و
خطرناک دوستانم شب هولناک و سختی را پشت سر گذاشتم.

بر اثر حمله گرگ و رمیدن گوسفندان  ۱۱۰راس گوسفند در مانه و سملقان
تلف شد .این خبری بود که طی روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر
شد .با پیگیری خبرنگار روزنامه خراسان شمالی ،اداره کل حفاظت محیط
زیست استان از این موضوع ابراز بی اطالعی و صاحب دام ها این خبر را رد
کرد و مدعی شد که ماجرا چیز دیگری است .وی که از عشایر شیروان است و
به تازگی برای قشالق گوسفندانش را به مراتع آشخانه برده مدعی شد :تلف
شدن گوسفندان بیشتر به عمدی بودن و عامل انسانی نزدیک است تا این
که کار گرگ باشد .او درباره این که چگونه به این نتیجه رسیده است گفت:
گوسفندانم را که بیش از 200راس بودند برای چرا به مراتع نزدیک یک
روستا بردم و هنگام آب دادن به آن ها توسط دو نفر از اهالی روستا که به این
اقدام من اعتراض داشتند و بیان می کردند آب متعلق به آن هاست مورد
ضرب وشتم قرار گرفتم و با وساطت صاحب دامــداری که آغلش را اجاره
کرده بودم موضوع خاتمه پیدا کرد.بعد از این ماجرا شب دوباره گوسفندان
را این بار با فاصله زیادی از محل قبلی برای چرا بردم و بعد از چند ساعت
چرای گوسفندان در گوشه ای برای استراحت اتراق کردم.
هنوز ساعتی نگذشته بود که توسط همان اشخاصی که با آن ها سر آب
درگیر شده بودم از خواب بیدار شدم .وقتی دیدم گوسفندانم نیستند هول
کردم و بدون این که از آن دو نفر سوال کنم آن وقت شب آن جا چه کار می
کنند هراسان با کمک خواستن از چند نفر از دوستانم تا صبح به جست و
جوی گوسفندان پرداختیم تا این که نیمی از آن ها را زنده در یک دامداری
که محبوس شده بودند پیدا کردیم .وی افزود :وقتی برای پیدا کردن بقیه
آن ها از یک دره پایین رفتیم در کمال ناباوری با گوسفندانم که به ظاهر با
حمله گرگ از ارتفاع سقوط کرده و تلف شده بودند مواجه شدیم .وقتی به
اتفاق دوستانم ماجرا را با دقت بررسی کردیم اثر و ردی از حمله گرگ که
روی الشه گوسفندان باشد ندیدیم و ماجرا کامال مشکوک بود و بیشتر به
عامل انسانی بر می گشت .وی خاطر نشان کرد :بعد از این حادثه دردناک
و برآورد خسارت که به 160میلیون تومان می رسد شکایت کردم تا پلیس
حقایق پشت ماجرا را روشن کند و اگر ماجرا عمدی بود عامل یا عامالن این
واقعه را دستگیر کند و قانون آن ها را به سزای اعمال شان برساند.

پیچ های روستای ایوب مسافرانش را
زمین گیر کرد

مسافرانی که قصد سفر به روستای ایوب برای استفاده از چشمه آب گرم آن
را داشتند در یکی از ده ها پیچ موجود در مسیر رسیدن به این روستا زمین
گیر شدند.به گزارش خبرنگارما محور بجنورد به دهستان گیفان و روستای
گردشگری ایوب به دلیل داشتن پیچ های خطرناک یکی از حادثه ساز ترین
جاده های فرعی بجنورد محسوب می شود و تاکنون افراد زیادی در این
جاده دچار سانحه شده اند .در جدید ترین حادثه در این جاده راننده اهل
شهرستان خواف خراسان رضوی هنگام عبور از یکی از پیچ های خطرناک
این محور زمانی که می بیند یک خودروی نیسان مقابلش ظاهر می شود
با سرعت عمل الزم خودرو را به حاشیه جاده منتقل می کند اما موفق به
کنترل آن نمی شود و با محافظ کنار جاده برخورد می کند .در این سانحه
هر چند مسافران مصدوم شدند اما از مرگ بر اثر تصادف رخ به رخ نجات
یافتند.

