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فریب خورده
در فضای مجازی با هم آشنا شدیم .روزهای اول فقط
از سر شوخی و شیطنت با مهران ارتباط داشتم؛ اما
هیچ وقت فكر نمی كردم تا این حد به او وابسته شوم.
مهران حرف های عاشقانه می زد و با هم قول و قرار
عاشقانه گذاشته بودیم.
مادرم از این ماجرا خبر داشت .او خودش شبانه روز
درگیرگوشیتلفنهمراهشبود،برایهمینهمنمی
توانست چیزی بگوید اما پدرم از دست كارهای ما مثل
سیر و سركه می جوشید و حرص می خورد.
او هر روز داد و فریاد راه می انداخت ولی مادرم توجه
نمی كرد و هر موقع بحث شان باال می گرفت ،قهر می
كرد و با هم به خانه پدر بزرگ می رفتیم ،مادر بزرگم از
او حمایت می كرد .بیچاره پدرم چاره ای نداشت جز
این كه از ترس آبرویش كوتاه بیاید.
حدود پنج ماه و نیم از آشنایی من و مهران می گذشت
تا این که یك روز که با هم در پارك قرار مالقات گذاشته
بودیم ،گفت مادرش مریض است و تا هزینه درمانش را
جور نكند ،نمی تواند به خواستگاری ام بیاید.
او حدود چهار میلیون تومان از من پول می خواست.
مانده بودم چه كار كنم و سرانجام بدون اطالع مادرم
طالهایم را فروختم .دو میلیون جور شد.
فكرم حسابی درگیر شده بود تا این كه وقتی به خانه
دوستم رفتم طالهای مادرش را برداشتم .مهران پول
ها و طالها را گرفت و دیگر جوابم را نداد و تازه فهمیدم
چه اشتباهی كرده ام .سكوت كرده بودم و خودم را
نفرین می كردم؛ اما با شكایت مادر دوستم موضوع
خیلی زود لو رفت و دستم رو شد.
با این وجود خانواده دوستم آبروداری كردند و از
شكایت شان گذشتند اما من سرخورده و بدنام شدم.
اعتیاد مجازی من و مادرم به شبكه های اجتماعی،
زندگی ما را از عمق پوچ و بی روح كرده است.

زوم

حادثه رانندگی در میدان
ولیعصر بیرجند

4

پنج شنبه  ۲۳شهریور  ۲۳ . 1396ذی الحجه  .1438شماره ۲۵۲۸

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

آژیر

در بازدید جمعی از مسئوالن از جاده بیرجند – قاین مطرح شد

100میلیاردتومان؛نیازمحوردلهرهبرای
پایاندوباندهسازی

کالهبرداری اینترنتی در خرید
از «دیوار»
فردی که اقدام به خرید کاال از طریق اپلیکیشن
«دیوار» کرده بود  900هزار تومان از دست داد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
فرماندهی انتظامی استان به خبرنگار ما گفت:
شاکی  39ساله از طریق نرم افزار «دیوار» اقدام به
خرید گیربکس خودروی مزدا کرد و برای معامله
به طور پیامکی و تلگرامی با فرد فروشنده ارتباط
برقرار کرد .به گفته سرهنگ «محمدپور» پس از این
که فروشنده شماره کارت بانکی خود را ارسال کرد
خریدار هم بدون اطمینان یافتن از ماجرا  900هزار
تومان را به حساب او واریز کرد .وی افزود :وقتی قطعه
مورد نظر به دست خریدار رسید وی با گیربکس پراید
مواجه شد و هنگامی که با فروشنده تماس برقرار کرد
او منکر ارسال قطعه پراید شد.
وی ادامه داد :با طرح شکایت شاکی و اقدامات
سایبری متهم در تهران شناسایی و نیابت قضایی به
پلیس فتای تهران ارسال و متهم دستگیر شد.

مدیرکل راه و شهرسازی :
 21کیلومتر از محور
بیرجند – قاین آماده بهره برداری است
کاظم حیدری
در میان خبرهایی که از حوادث جاده ای استان
عنوان می شود به طور معمول خبرهایی هم از
یک محور پرحادثه و پرتردد که از آن به عنوان محور
دلهره یاد می شود وجود دارد.
این مسیر که در حد فاصل بیرجند تا قاین واقع
است بارها شاهد حوادث تلخ و ناگواری بوده
که در مواردی جدا از مقصر بودن رانندگان ،به
علت دوطرفه بودن بر شدت حوادث تاثیرگذار
بوده است .هر چند طی سال های اخیر یکی از
مسیرهایی که برای دوبانده سازی در استان مورد
توجه قرار گرفته همین محور دلهره است اما باز هم
به دلیل تزریق قطره چکانی اعتبارات راهسازی،
آن چنان که انتظار می رود کار در این محور سرعت
ندارد و حجم زیادی از مطالبات پیمانکاران هم
باقی مانده است .این موارد باعث شده تا باز هم
نقاط مختلف این مسیر پر تردد هر لحظه آبستن
حوادث ناگواری باشد و همچنان قربانی بگیرد.
به گزارش «خراسان جنوبی» روز گذشته نماینده
مردم بیرجند ،درمیان و خوسف و فرماندار بیرجند
به همراه چند نفر از مدیران از عملیات دوبانده
سازی و روند پیشرفت کار محور بیرجند – قاین
بازدید کردند.

• • 21کیلومتر آماده بهره برداری

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در
حاشیه این بازدید از آماده سازی آسفالت بخشی
از این محور خبر داد و گفت 21 :کیلومتر از محور
بیرجند – قاین به طور کامل آسفالت شده و آماده
بهره برداری است اما به دلیل این که عالیم ایمنی
آن نصب نشده هنوز نمی توان به طور رسمی آن را
زیر بار ترافیک قرار داد.
«جعفری» با بیان این که هزینه نصب عالیم ایمنی
درجاده ها زیاد است ،تاکید کرد :پلیس راه استان
تاکید زیادی بر نصب عالیم راهنمایی و رانندگی در
این محور به دلیل اهمیت آن دارد و از این رو قرار شد

راز دو سرقت

فعال به طور موقت این  21کیلومتر بازگشایی و به
مرور زمان تابلوها و عالیم راهنمایی آن نصب شود.
به گفته وی حدود  23کیلومتر از این محور در
گذشته زیر بار ترافیک رفته بود که با بهره برداری
از  21کیلومتر جدید از کل دوبانده سازی محور
بیرجند – قاین  56کیلومتر دیگر باقی می ماند که
اینمسافت همبهطور میانگین 50درصد پیشرفت

فیزیکی دارد .مدیرکل راه و شهرسازی خراسان
جنوبی در ادامه عنوان کرد :نیروها و دستگاه
های راهسازی به صورت شبانه روزی در این محور
فعالیت می کنند تا کار را به اتمام برسانند.

• •کاهش تلفات جانی

وی در مورد حوادث این جاده هم بیان کرد :از
ابتدای سال  96تاکنون در تصادفات این محور 4
نفر کشته شده اند در حالی که در مدت مشابه سال
گذشته 39نفر در این محور جان باخته اند و اگر این
محور به طور کامل دوبانده شود آمار از این هم کمتر
خواهد شد و از سویی فاصله زمانی بیرجند تا قاین
نیز حدود  15دقیقه کم می شود.
وی با تاکید بر این نکته که حوادث و تلفات این
محور قابل پیش بینی نیست عنوان کرد :حدود
 60درصد از حوادث این محور ناشی از خستگی و
خواب آلودگی رانندگان است.
«جعفری»درمورداعتباراتاستانیاختصاصیافته
به این پروژه هم توضیح داد :با فرمانداران بیرجند
و قاینات هماهنگی هایی انجام شد تا از محل
اعتبارات هر شهرستان مبلغی را برای تامین عالیم
راهنمایی و رانندگی ،بلوک سیمانی و مفصلی و ...
اختصاص دهند .به گفته وی با احتساب مطالبات

پیمانکاران محور بیرجند – قاین ،حدود 100
میلیارد تومان دیگر برای اتمام دوبانده سازی
نیاز است.

• •به قول ها عمل کنند

نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف در مجلس
شورای اسالمی هم به بازدید حدود یک سال
گذشته خود به همراه جمعی از مدیران استان از
این محور اشاره کرد و گفت :وزیر راه و شهرسازی
و معاونانش برای تامین اعتبار این پروژه قول های
مساعدی داده اند و اگر به این قول ها عمل نشود
مجبور می شوم وصیت نامه دیگری بنویسم.
حجت االسالم «عبادی» اظهار امیدواری کرد:
دولت به وعده هایش در رابطه با این محور و تامین
اعتبار آن عمل کند و ما هم این موضوع را پیگیری
خواهیم کرد.
وی دوبانده سازی این محور را یکی از مطالبات
اصلی مردم برشمرد و گفت :تاکنون این جاده
تلفات زیادی داشته است و بارها بر دوبانده سازی
آن از سوی مردم و مسئوالن تاکید و پیگیری ها
و مکاتباتی هم در این زمینه از سوی مسئوالن و
نمایندگان انجام شده که امروز می بینیم در یک
سال گذشته پیشرفت خوبی داشته است.

رضایی –راز سرقت از دو منزل در مهرشهر برمال شد.
رئیس پلیس آگاهی استان به خبرنگار ما گفت :برابر
شکایت های رسیده از حوزه مهرشهر بیرجند مبنی بر
سرقت از دو منزل ،کارآگاهان شعبه سوم اداره مبارزه
با سرقت پلیس آگاهی وارد عمل شدند و با تحقیقات
میدانی و تحت نظر قرار دادن افراد مشکوک دو متهم
به سرقت منزل را دستگیر کردند.
سرهنگ«حسینی» افزود :بر اساس پرونده اول دو
همسایه که با هم دوستی دیرینه داشتند با همدیگر
اختالف پیدا می کنند که همسایه طبقه باال برای
انتقام از همسایه طبقه پایین یک روز که وی حضور
نداشت به منزل او مراجعه می کند و دست به سرقت
طالووجهنقدمیزندکهپسازدستگیریبهجرمخود
اعتراف می کند .وی ادامه داد :در ماجرای پرونده دوم
هوویخانوادهدستبهسرقتوجهنقدازمنزلهمسر
اول شوهرش می زند .به گفته وی دو متهم (زن و مرد)
با تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

