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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در راهروی دادگاه خانواده
ماجرای زنی که برای جلب توجه شوهرش
درخواست طالق داد

طالق از سر لجبازی

صدیقی -افسرده شده ام و دیگر امیدی به آینده ندارم.
جدایی ما ناگهانی بود و اص ً
ال آمادگی چنین اتفاق بزرگ و
تلخی را نداشتم.
زن افسرده که چین و چروک زندگی بر پیشانی اش نقش
بسته و اشک در چشمانش حلقه زده است در مرکز مشاوره
دادگــاه خانواده می گوید :نزدیک به  40سال با همسرم
زندگی کردم و همه چیزمان با عشق و عالقه پیش رفت .در
طول زندگی مشترک مان خاطرات زیاد و خوبی داشتیم و
حاصل ازدواج مان چند فرزند بود.
همسرم آدم آرام و خوش اخالقی بود اما نمی دانم چرا این
اواخر رفتارش تغییر کرد و به نوعی عصبی و پرخاشگر شد .او
برخالف اوایل ازدواج مان که ساعت ها با هم حرف می زدیم
و بعد از ظهرها با هم چای می نوشیدیم اص ً
ال حرف نمی زد.
وقتی به همسرم معترض می شدم عصبانی می شد و می
گفت مدتی با او کاری نداشته باشم چون به دالیلی از نظر
مالی کم آورده و از نظر روحی و روانی به هم ریخته است.
مدتی به این منوال گذشت اما به جای حمایت از همسرم او
را تحت فشار قرار و روح و روانش را آزار می دادم تا توجهش
را مثل قبل به خودم جلب کنم .هر چقدر من غر می زدم و
گیر می دادم در رفتار او تغییری ایجاد نمی شد و به کارش
که گوشه گیری و پرخاشگری بود ادامه می داد.
این کش و قوس و مجادله بین من و همسرم ادامه پیدا کرد تا
این که یک روز در کمال تعجب حین بحث به شدت عصبانی
شد و مرا کتک زد .دست بلند کردن همسرم روی من آن هم
بعد از سال ها زندگی مشترک عاشقانه بدجوری مرا به هم
ریخت برای همین به حالت قهر خانه را ترک کردم و به خانه
پسر بزرگم رفتم.
همسرم بعد از ایــن اتفاق به جــای عذرخواهی شــروع به
ناسزاگویی کرد .برای این که همسرم را بترسانم احضاریه
طالق برای او فرستادم تا عکس العمل اش را ببینم.
بعد از این اتفاق همسرم از سر لجبازی درخواست طالق داد
و کارمان به جای باریک کشید و سر یکدندگی و غرور بی جا
بعد از مدتی از هم جدا شدیم.
اص ً
ال انتظار چنین اتفاقی را نداشتم و فکر می کردم شوهرم
به زندگی مان بر می گردد اما هر چقدر منتظر شدم خبری
نشد و هر روز یأس و ناامیدی بیشتر بر من غلبه می کرد.
حتی هر بار که زنگ در خانه به صدا در می آمد فکر می کردم
او به دنبالم آمده است اما خیالی باطل بود.
بعد از جدایی یک روز خــوش در زندگی ام ندیدم ،مدام
دلتنگ شوهر سابقم می شدم و گریه می کردم .اص ً
ال حوصله
صحبت و حتی غذا درست کردن نداشتم.
وقتی دیدم افسردگی بر من غلبه کرده به مشاوره خانواده
آمدم تا اگر راهی وجود دارد مشاوران با شوهر سابقم صحبت
کنند و بتوانیم دوباره سر زندگی مان برگردیم و پدر و مادر
خوبی برای فرزندان مان باشیم.

اخبار
پزشکی قانونی خبر داد:

5پیچ در  7کیلومتر راه

قفل پیچ و خم ها بر جاده پایتخت
نساجی سنتی ایران
محمد آگاهی
بــرای رسیدن به روستای روئین ،یکی از روستاهای نام
آشنای گردشگری خراسان شمالی باید راه پر خطری را
طی کرد .برای رفتن به این روستا از مرکز استان عالوه بر
عبور از پیچ و خم های گردنه مه گیر اسدلی باید از پیچ و
خم های خطرناک جــاده این روستا نیز عبور کــرد؛ جاده
ای که  7کیلومتر طــول نــدارد امــا  5پیچ خطرناک دارد
که بوی حادثه می دهند و می توانند به جای یک خاطره
خوش از این روستای زیبای خراسان شمالی که به پایتخت
نساجی سنتی ایران معروف است ،خاطره بدی را در ذهن
گردشگران به جا بگذارد.
روستای روئین عالوه بر پذیرایی از گردشگران بسیار از
نقاط مختلف استان ،کشور و حتی گردشگران خارجی ،با
 760خانوار ،یکی از روستاهای بــزرگ استان محسوب
می شود ضمن این که دو روستای دیگر نیز در این محور
قرار گرفته اند که بر تردد در جاده آن می افزایند اما هنگام
عبور از جاده این روستا عرض کم آن به طور کامل محسوس
است و این موضوع گویای آن است که متولیان راه استان
و مدیران اسفراین فراموش کرده اند که یکی از فاکتورهای
اصلی برای جذب بیشتر گردشگر در یک روستای هدف
گردشگری ایجاد راه دسترسی مناسب است اما ظرفیت این
جاده هم اکنون متناسب با ظرفیت تعداد خودروها در  15تا
 20سال گذشته است.
روستای روئین یکی از  5روستای اصلی و هدف گردشگری
خراسان شمالی معرفی شده است تا مسئوالن با تخصیص
اعتبارات مناسب شرایط جذب گردشگر به این منطقه را
فراهم کنند اما حتی خط کشی سفید میان جاده دسترسی
به این روستا نیز از بین رفته است.
عضو شــورای روستای روئین نیز با بیان این که جــاده 7
کیلومتری روستای روئین  5پیچ خطرناک دارد می افزاید:
جاده دسترسی به روئین طی سال های گذشته تصادفات
متعددی را به خود دیــده است که در مــوارد سانحه برای
موتورسیکلت ،منجر به مرگ نیز شده است.
«نمازی» عرض کم ،پیچ های تند و  90درجه ای ،کمبود
تابلو و عالیم و نبود شانه خاکی مناسب را از مهم ترین
مشکالت جاده دسترسی به این روستای گردشگری استان
برمی شمرد و ادامه می دهد :طی سال های گذشته بارها
با نوشتن نامه به مسئوالن امر خواستار تعریض و رفع نقاط

افزایش  20درصدی مصدومان
تصادفات

طی هفت ماه امسال شاهد افزایش  20درصــدی آمار
مصدومان ناشی از تصادفات هستیم.مدیرکل پزشکی
قانونی خراسان شمالی ،با اعالم این خبر افزود :در این
مــدت  3هــزار و  472مصدوم مدعی مصدومیت حین
تصادف به پزشکی قانونی مراجعه کردند.دکتر «بابک
سلحشور» گفت :از این تعداد هزار و   81نفر زن و 2هزار و
91نفر مرد بودند.وی تصریح کرد :بررسی تفکیک ماهانه
آمار مصدومان تصادف نشان میدهد شهریورماه با 654
مصدوم بیشترین و خرداد ماه با  396مصدوم ،کمترین
تعداد را داشته است.مطابق این گزارش ،بجنورد با هزار
و  638مصدوم در تصادفات ،بیشترین آمار را دارد .بعد
از آن شهرهای شیروان با  605نفر ،آشخانه با  442نفر،
اسفراین با  429نفر ،جاجرم با  174نفر ،فاروج با 155
نفر و راز و جرگالن با  29نفر در رتبه های بعدی قرار
گرفتهاند.

 8مجروح در  8سانحه ترافیکی

روستای روئین عالوه بر پذیرایی
از گردشگران بسیار از نقاط مختلف
استان ،کشور و حتی گردشگران
خارجی ،با  760خانوار ،یکی از
روستاهای بزرگ استان محسوب
میشود ضمن این که دو روستای دیگر
نیز در این محور قرار گرفته اند که بر
تردد در جاده آن می افزایند
خطرناک این جاده شده ایم اما تاکنون اقدام مناسبی انجام
نشده است.
دهیار روستای روئین نیز با بیان این که روزانه ده ها تردد در
جاده دسترسی به روئین انجام می شود می افزاید :روستای
روئین  760خانوار دارد و با تعداد خانوارهای روستاهای
عراقی و محمودی مجموع اهالی این منطقه به بیش از هزار
خانوار می رسد.
«تــرابــی» ادامــه می دهــد :عــاوه بر جمعیت ایــن منطقه،

گردشگران زیادی از جمله گردشگران خارجی نیز به ویژه
در فصل تابستان به این روستا سفر می کنند که باعث
افزایش تــردد در این جــاده می شود اما عرض این جاده
متناسب با میزان تردد خودروهای عبوری نیست.
وی پیچ نخست جــاده دسترسی به ایــن روستا را بسیار
خطرناک می داند و می گوید :برای حفظ امنیت رانندگان
عبوری از این جاده به ویژه گردشگران و همچنین آماده
شدن بسترهای بیشتر برای جذب گردشگر به این روستا
می طلبد مسئوالن امر توجه بیشتری به این جاده داشته
باشند.
مدیر راهــداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای
خراسان شمالی با بیان این که کمبود بودجه دلیل اصلی
انجام نشدن برنامه های این اداره کل در خصوص توسعه
جاده های روستایی و رفع نقاط حادثه خیز است می افزاید:
طی یک تفاهم نامه سازمانی مقرر شده است از این پس
 50درصد اعتبارات رفع نقاط حادثه خیز استان از محل
اعتبارات استانی تأمین شود.
«مشتری» می افزاید :اداره راهداری شهرستان اسفراین
برای اصالح نقاط هندسی راه روستایی روئین و اردوغان
در مــراحــل انعقاد قـــرارداد بــه منظور تهیه یــک چکش
مکانیکی است تا بخشی از حادثه خیزی پیچ های این
جاده رفع شود.

در پی وقوع  8سانحه ترافیکی در محورهای برون و درون
شهری استان طی  24ساعت منتهی به ظهر روز گذشته
 8نفر مجروح و روانه بیمارستان شدند.به گزارش پلیس
راهور استان ،تصادفات درون شهری رخ داده شده طی این
مدت بر اثر واژگونی موتورسیکلت ،برخورد موتورسیکلت
با سواری پژو ،برخورد موتورسیکلت با عابر پیاده ،برخورد
وانــت بار با عابر پیاده ،برخورد موتورسیکلت با پراید و
برخورد ســواری پراید با عابر پیاده به وقــوع پیوست و بر
اثر این حــوادث  6نفر مجروح و توسط عوامل امــدادی به
مراکز درمانی منتقل شدند .به گزارش پلیس راه خراسان
شمالی ،در پی تصادف در گردنه امین ا ...بر اثر برخورد
یک دستگاه پراید با شیء ثابت و محور سنخواست بر اثر
واژگونی یک دستگاه پراید  2نفر مجروح شدند.

کشف  100رأس دام سبک قاچاق
صدیقی 100 -رأس دام زنــده سبک ظن قاچاق در
استان کشف و ضبط شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با بیان این
خبر گفت :ماموران پلیس آگاهی استان در راستای مبارزه
با قاچاق کاال و ارز در بازرسی از یک خودروی حامل دام
سبک که در مسیر کنارگذر شمالی بجنورد به مقصد
گنبد در حرکت بود موفق به کشف این تعداد دام زنده
سبک ظن قاچاق شدند« .سیدالموسوی» با بیان این که
ارزش ریالی کاالی کشف شده بیش از  2میلیارد ریال
است ،اظهارکرد :گزارش تخلف از سوی مراجع انتظامی
به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

