4

حوادث
تاراج زحمت
یک ساله

یکشنبه  ۲۲مرداد  ۲۰ 1396ذی القعده  1438شماره 250۱

غیر از حسرت ،چیزی عاید این خانواده روستایی نشد و سارق
یا سارقان بیش از 25بوقلمون آن ها را به یغما بردند .به گزارش
خبرنگار ما ،سارق یا سارقان حاصل دسترنج یک ساله یک خانواده
روستایی را که بیش از 25بوقلمون پرورشی بود به تاراج بردند و

حسرت بر دل مرد روستایی و خانواده اش گذاشتند .مرد مالباخته
که از این اتفاق شوکه شده بود به تشریح ماجرا پرداخت و در این
باره گفت :کنار کار کشاورزی در خانه بوقلمون پرورش می دادم
و امسال نیز طبق معمول از حدود 25بوقلمون در خانه نگهداری

در راهروی دادگاه خانواده

عاقبت عشق خیابانی

خوش تیپی مالک انتخاب همسر
صدیقی-دیگر نه به کسی اعتماد دارم و نه در حال
حاضر به ازدواج فکر می کنم .از این همه نیش و زخم زبان
خانواده و بستگانم خسته و آزرده شده ام و حوصله و رمقی
برایم نمانده است .البته کسی را شماتت نمی کنم .فریب
یک لبخند و گول ظاهر و خوش تیپی او را خوردم .این ها
بخشی از صحبت های دختری است که در راهروی دادگاه
خانواده مدام بیقراری می کند و به زمین و زمان گیر می
دهد .او تعریف می کند :همه چیز از یک لبخند شروع شد و
زندگی و سرنوشتم با آن تغییر کرد .روزی که داخل کوچه
و پس کوچه های روستا با دوستم قدم می زدم ناگهان مرد
رویاهایم جلویم سبز شد ،با دیدن او ته دلم خالی شد و
شیفته ظاهر فریبنده اش شدم  .با دیدن پسر مورد عالقه
ام در حال خودم نبودم و به نوعی گیج و منگ شده بودم .
لحظه ای پسر رویاهایم از ذهنم خارج نمی شد و به هر بهانه
ای می خواستم دوباره او را ببینم  .می دانستم چند روزی
بیشتر مهمان یکی از ساکنان روستا نیست و ترس از دست
دادنش مدام من را آشفته و عصبانی می کرد .باالخره دل
به دریا زدم و نظرم را در مورد پسر مورد عالقه ام به مادرم
گفتم .اوایل مادرم سر سختی می کرد بهانه اش هم عدم
شناخت ما از او و خانواده اش بود .هر چند مادرم درست
و منطقی صحبت می کرد اما من گوشم به این حرف ها
بدهکار نبود و به قولی عشق کور و کرم کرده بود .نمی
خواستم واقعیت را قبول کنم و فقط خواسته ام رسیدن به
مرد آرزوهایم بود .دوباره راهی کوچه مورد نظر شدم تا پسر
مورد عالقه ام را ببینم همین طور هم شد و موفق شدم او
را ببینم و این بار با یک لبخند به نوعی جواب لبخند دیدار
اول مان را دادم .پسر هم با سر تکان دادن و گفتن یک

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

جمله عاشقانه هوش از سرم پراند .چند کالمی بین ما رد
و بدل شد و قرار شد یکی از بستگانش با مادرم حرف بزند.
دیری نپایید که با دیدار بزرگان دو خانواده پای سفره عقد
نشستیم .روی ابرها سیر می کردم و خودم را آدم خوش
شانسی می دانستم .مدتی از روزهای خوش نامزدی مان
گذشت و کم کم با منطق با مسئله برخورد کردم و تازه
متوجه شدم که او فقط ظاهر زیبایی دارد و هیچ گونه هنر
و تربیتی ندارد .او بداخالق و خوش گذران و به شدت به
خانواده اش وابسته بود و کوچک ترین کاری از دستش
برای اداره یک زندگی زناشویی و مشترک برنمی آمد .انگار
تازه چشمانم به روی حقیقت باز شده اما دیگر دیر شده بود.
بد جوری در مخمصه گیر افتاده بودم .اصال نمی دانستم با
چه کسی در میان بگذارم چرا که انتخاب خودم بود .زمانی
که به نامزدم اعتراض می کردم که تا چه زمانی باید در
روستا به عنوان مهمان بماند و چرا به دنبال یک کار و هنری
نمی رود با پرخاشگری جوابم را می داد و بی خیال از کنار
موضوع می گذشت .فقط امیدش به پدرش بود که او را سر
و سامان دهد و خودش کوچکترین تالشی نمی کرد  .تازه
متوجه شدم که چرا با وجود خوش تیپی اش ،در بین فامیل
و بین آن همه دختر با یک دختر روستایی ازدواج کرد چون
اصال کسی در بین فامیل شان حاضر نبود به او دختر بدهد
چون با خصوصیاتش آشنایی داشتند .راهی برایم نمانده
بود و هر روز عصبی و افسرده تر از قبل می شدم تا این که
بعد از ترک روستا از سوی نامزدم تصمیم گرفتم به دادگاه
بیایم تا هر چه زودتر اسم این مرد بی لیاقت و بی هنر را از
شناسنامه ام پاک کنم.

خبر

نقره داغ شکارچیان
صدیقی -رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین از حبس و جریمه نقدی شکارچیان متخلف خبر داد« .الیق»
گفت :محیط بانان در خرداد ماه سال جاری حین گشت و کنترل منطقه سالوک متوجه شلیک چندین گلوله شدند
که پس از تعقیب و گریز  3متخلف را دستگیر و آنان را به مراجع قضایی معرفی کردند .وی افزود :از متخلفان دو
قبضه سالح شامل یک قبضه سالح ساچمه زنی دولول غیرمجاز و یک قبضه سالح گلوله زنی برنو ،دو دستگاه
دوربین چشمی و  8عدد فشنگ چهارپاره غیرمجاز کشف و ضبط شد .وی اظهار کرد :پس از رسیدگی به پرونده در
دادگاه جزایی ،هر سه متخلف بابت شکار غیرمجاز محکوم به  3ماه حبس و پرداخت  9میلیون ریال جزای نقدی
شدند و یکی از متخلفان بابت نگهداری از سالح غیرمجاز شکار عالوه بر ضبط آن به پرداخت  20میلیون ریال
جریمه محکوم و اعمال قانون شد.

می کردم تا با فروش آن ها بتوانم گره ای از زندگی ام بازکنم .وی ادامه
داد :بوقلمون ها تازه به حد فروش رسیده بودند که نیمه های شب با
صدای سر و صدای یک بوقلمون بیدار شدم و به داخل حیاط رفتم .با
تعجب دیدم یک بوقلمون با بال و پر ریخته از داخل انباری بیرون آمده

است  .سریع خودم را به انباری رساندم اما در کمال ناباوری دیدم اثری
از بوقلمون ها نیست و سارق یا سارقان همه آن ها را سرقت کرده و پا
به فرار گذاشته بودند  .وی خاطر نشان کرد :تنها یکی از بوقلمون ها از
دست سارقان در امان مانده بود و بقیه خوراک سارقان شده بودند.

وعده جدید برای وعده رئیس جمهور
 40کیلومتر از پروژه محور بجنورد -گلستان تا پایان امسال بهره برداری می شود

محمد آگاهی
پس از گذشت چند ماه از به کما رفتن پروژه 4
بانده کردن محور بجنورد –گلستان موسوم به
جاده مرگ ،سرپرست معاونت ساخت و توسعه
راههای وزارت راه و شهرسازی پس از بازدید از
این محور و گفت و گو با پیمانکاران وعده داد تا با
تزریق اعتبارات  35تا  40کیلومتر از این پروژه تا
پایان سال بهره برداری شود.
گفتنی است دکتر روحانی رئیس جمهور ۲۴
خــرداد  ۹۴در جمع مردم خراسان شمالی در
استادیوم تختی بجنورد وعده داده بود که پروژه
 ۴بانده کردن محور بجنورد  -گلستان حداکثر تا
سال  ۹۶پایان می یابد.
اما نرسیدن اعتبارات از مهرماه گذشته تاکنون
باعث شد تا روند پروژه هر روز کند تر از گذشته
شود و از چند ماه گذشته نیز به کما رود .به کما
رفتن این پروژه در حالی اتفاق افتاد که ناقوس
مرگ دوباره از اول تیر ماه امسال در این جاده به
صدا درآمد به گونه ای که طی این مدت به طور
میانگین هر  3روز یک نفر در این محور جانش
را از دست داده است ضمن آن که ده ها نفر نیز
دچار مصدومیت شده اند .وارد شدن خسارت
های ده ها میلیاردی به هموطنان و هم استانی
های مان و بیت المال در پی بروز تصادفات رخ
به رخ در حالی است که هم اکنون  12کیلومتر از
این پروژه آماده بهره برداری است اما پیمانکاران
چون نقدینگی الزم را برای خرید قیر ندارند،
نمی توانند آن را به طور کامل آماده سازی کنند
و همچنان مــردم نمی توانند از این قسمت ها
استفاده کنند .عالوه بر مشکالت اعتباری در
 30کیلومتری پایانی این پروژه در سمت راست
جاده ،اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
اجــازه اضافه کــردن شانه را نــداده اســت و در
سمت چپ جاده نیز به دلیل داشتن معارض و
نبود نقدینگی برای خرید امالک مردم ،اجرای

پروژه متوقف شده است .در رابطه با اجازه اداره
کل حفاظت محیط زیست گلستان برای شانه
سازی در سمت راست جاده در حالی که حرکتی
از ســوی مسئوالن مشاهده نشده رئیس کل
دادگستری خراسان شمالی سه شنبه گذشته با
تشکیل جلسه ای با حضور برخی مقامات محیط
زیست اولتیماتوم یک ماهه ای داد و گفت اگر
ظرف یک ماه آینده این مشکل حل نشود با لودر
و بلدوزر به سمت پروژه به راه خواهند افتاد و هر
تصادفی که در محدوده مورد نظر رخ دهد محیط
زیست را مقصر خواهند شناخت.
باالخره پس از ماه ها سکوت دولتمردان استان
سرپرست معاونت ساخت و توسعه راههای وزارت
راه و شهرسازی در روزی که طی یک تصادف
وحشتناک در امتداد جاده مرگ(داخل جنگل
گلستان)  4نفر جانشان را از دست دادنــد و 2
نفر هم به کما رفتند وارد استان شد و پس از
دیدار با مسئوالن استانداری راهی جاده شد تا
با پیمانکاران جلسه ای را برگزار کند .گزارش
خبرنگار ما حاکی از آن است که پیمانکاران در
این جلسه با گالیه از پرداخت نشدن مطالبات
 45میلیارد تومانی شان خواستار پرداخت شدن
نقدینگی برای خرید قیر و زمین های کشاورزی
اطــراف پــروژه شدند .در ایــن جلسه مسئوالن
شــرکــت ســاخــت و توسعه راه هــا وعـــده هایی
برای تأمین نقدینگی برای خرید قیر دادند و با
اعالم این که کشور دچار بحران مالی و کمبود
اعتبارات است ،راه های چگونگی حل مشکل
معارضان را بررسی کردند.
کاستن از شانه خاکی و پــذیــرش آن از سوی
مسئوالن قضایی و پلیس و دادن اوراق قرضه به
کشاورزان از جمله راهکارهایی بود که در این
جلسه بررسی شد .یافتن راه هایی بــرای رفع
مشکل معارضان در این جلسه در حالی بود که به
گفته یکی از مدیران شرکت پیمانکار این قطعه،
مجموع خرید زمین هــای کــشــاورزی اطــراف

پروژه در محدوده مورد نظر  350میلیون تومان
می شود.این مسئول در وزارت راه و شهرسازی
در پایان جلسه طی گفت و گویی با خبرنگار ما
از تخصیص  20درصــد از اعتبار سال گذشته
این پــروژه خبر داد و گفت 45 :میلیارد تومان
از اعتبارات ســال گذشته ایــن محور پرداخت
نشده است که به تازگی  20درصد از این مبلغ
معادل  8تا  10میلیارد تومان ابالغ شده است
و به زودی در قالب اسناد خزانه اسالمی میان
پیمانکاران توزیع خواهیم کرد« .کدخدازاده»
با تشکر از پیمانکاران برای فعالیت در پروژه در
حالی که هر یک  10تا  15میلیارد تومان از
سال گذشته طلب دارند ادامه داد :خوشبختانه
پیمانکاران قوی برای این پروژه انتخاب شده اند
که با وجود عدم پرداخت نقدینگی اجازه نداده اند
کار به طور کامل در این پروژه متوقف شود.
وی در رابطه با نبود نقدینگی برای خرید قیر نیز
اظهارکرد :برنامه ریزی هایی برای تأمین قیر مورد
نظر برای قسمت های آماده آسفالت انجام شده

است .وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئوالن
عالی وزارت راه و رئیس جمهور فراموش کرده
اند که وعده تبدیل جاده مرگ به جاده حیات را
داده اند گفت :پروژه های راه سازی در کشور به
دلیل مشکالت مالی با کاهش اعتبار مواجه شدند
امــا برنامه ریــزی بــرای پرداخت اعتبارات سال
گذشته این پروژه حاکی از آن است که مسئوالن
نسبت به شرایط این پروژه و وعده رئیس جمهور
اشراف دارنــد .وی با بیان این که خودمان را در
مقابل خون هایی که در این جاده ریخته می شود
مسئول می دانیم عنوان کرد :هر چند ما موظف
به ،به سازی بهتر جاده ها هستیم اما مسافران
نیز باید مقررات راهنمایی و رانندگی و نکات
الزم را رعایت کنند و از رسانه ها می خواهیم در
این رابطه فرهنگ سازی کنند« .کدخدازاده» در
رابطه با زمین های کشاورزی کنار جاده نیز گفت:
امیدواریم کــشــاورزان با پذیریش اسناد خزانه
اسالمی زمین های کشاورزی را برای ادامه این
پروژه واگذار کنند.

