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حوادث

غافلگیری
رانندگان در
برف و کوالک

سه شنبه  ۲۸فروردین  ۳۰ 1397رجب  143۹شماره 26۹۱

همزمان با زمستانی شــدن هــوای استان رانندگان خــودروهــا در گردنه
های استان گرفتار برف و کوالک شدند و نیروهای امدادی و پلیس راه به
حالت آماده باش درآمدند .به گزارش خبرنگار ما ،صبح روز گذشته برف و
کوالک گردنه های برف گیر استان به ویژه اسدلی و امین ا ...را فرا گرفت و
رانندگانی که تجهیزات زمستانی نداشتند ،غافلگیر شدند .این شرایط آب و
هوایی باعث شد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خودروهای
برف روب و شن پاش خود را راهی جاده های کوهستانی کند و نیروهای
پلیس راه با استقرار در این جــاده ها به یــاری در راه ماندگان شتافتند.
جمعیت هالل احمر خراسان شمالی با توجه به شرایط جوی نیروهایش

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در راهروی دادگاه خانواده

را شب گذشته در جاده های کوهستانی به حالت آماده باش درآورد تا در
صورت لزوم به یاری حادثه دیدگان جاده ای بشتابند .همچنین رئیس اداره
حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین از مصدومیت
 ۹تن در سانحه تصادف رخ به رخ پراید و سمند در گردنه برفگیر اسدلی خبر
داد«.حسینی» با اشاره به رخداد این سانحه در یکشنبه شب حوالی پاکتل
در محور بجنورد -اسفراین ،ابراز کرد ۲ :مصدوم پیش از حضور نیروهای
جمعیت هالل احمر و اورژانــس فوریت های پزشکی با وسیله شخصی۳ ،
مصدوم با آمبوالنس اورژانس جاده ای و  ۴مصدوم با آمبوالنس پایگاه امداد و
نجات هالل احمر به بیمارستان امام (ره) اسفراین منتقل شدند.

خورشید پشت ابر نماند

دعوا بر سر مسافر

افزایش نزاع و درگیری در استان طی سال گذشته

دربست تا زندان

خشونت  7هزار و  128نفر را راهی
پزشکی قانونیکرد

از کوره در رفتن یک راننده ،سر مسافر کار دستش داد و او را روانه
زندان کرد .به گزارش خبرنگار ما ،ضارب که اقدام به مسافرکشی
می کرد روزی بر سر مسافر با یک راننده دیگر درگیر شد و بعد از
ضرب و شتم او پایش به زندان باز شد.
وی در این باره گفت :مدتی بود که با خودروی شخصی ام اقدام به
مسافرکشی می کردم و با یکی از راننده ها سر چگونگی سوار کردن
مسافر بحث مان باال می گرفت اما هر بار با وساطت بقیه راننده ها
موضوع ختم به خیر می شد .وی ادامه داد :این داستان ادامه داشت
تا این که روزی دوباره زمانی که نوبت من بود راننده متخلف اقدام به
سوار کردن مسافر من کرد .
من هم با دیدن این صحنه عصبانی شدم و از کوره در رفتم و با چماق
به شدت او را کتک زدم .بعد از این اتفاق شاکی بابت درگیری از
من شکایت کرد و االن چند ماهی است که در زندان به سر می برم.
وی اظهارکرد :مدتی است که خانواده ام دنبال شاکی هستند
تا رضایت وی راجلب کنند و من را از این مخمصه ای که خودم با
عصبانیت ام آن را به وجود آوردم خالص کنند .
این اتفاق درس عبرتی شد که بعد از این موقع عصبانیت خودم را
کنترل کنم تا این گونه گرفتار نشوم.

آگاهی
ســال گذشته در پــی نـــزاع ،درگــیــری و
خشونت  7هـــزار و  128نفر از مــردم
استان راهی پزشکی قانونی شدند تا با
تعیین درصد میزان مصدومیت اقدام به
شکایت کنند که این آمار نسبت به مدت
مشابه سال قبل از آن  310نفر افزایش
داشــت .به گــزارش خبرنگار مــا ،نــزاع و
درگیری همچنان درصدر جرایم کیفری
استان قرار دارد و طبق آمار اعالم شده از
سوی مراجع متولی طی یک سال گذشته
هــزاران پرونده ضرب و جرح در محاکم
قضایی استان تشکیل شد.
مطابق اعالم مسئوالن قضایی استان طی
سال های گذشته همواره ضرب و جرح
عمدی در صدر جرایم کیفری استان قرار
داشته است و استان از این حیث نسبت به
جمعیت در رتبه های باالی ضرب و جرح
در کشور قرار دارد.
هر چند طی  3سال گذشته رونــد رو به
رشد ضرب و جرح عمدی در استان کند
شد اما براساس اعالم مدیر کل پزشکی
قانونی طی سال گذشته تعداد مصدومان
نزاع و درگیری در استان نسبت به سال
قبل از آن با افزایش  310نفر به  7هزار و
 128نفر رسید.
مطابق اعالم مقامات انتظامی در اواخر

آن گونه که پزشکی قانونی
استان اعالم کرده است طی
سال گذشته  2هزار و 148
زن و  4هزار و  980مرد بر
اثر مصدومیت حین نزاع
و درگیری راهی پزشکی
قانونی شدند

سال گذشته قتل های رخ داده شده در
استان که اغلب بر اثــر خشونت آنــی رخ
دادنــد حــدود  77درصــد افزایش داشت
و این آمارها گویای آن است که آستانه
تحمل مــردم استان بیش از گذشته کم
شده است و مسئوالن و متولیان جامعه
باید برنامه ریزی کنند و اقدامات موثرتری
را برای این معضل اساسی انجام دهند.
آن گونه که پزشکی قانونی استان اعالم
کــرده اســت طی ســال گذشته  2هــزار و
 148زن و  4هــزار و  980مــرد بــر اثر

مصدومیت حین نــزاع و درگیری راهی
پزشکی قانونی شده اند و در این میان
بجنورد با  2هــزار و  881نفر بیشترین
میزان مراجعه کننده نزاع و درگیری به
پزشکی قانونی را داشته است.
مطابق ایــن آمــار مراکز پزشکی قانونی
شیروان هــزار و  ،409اسفراین هــزار و
 ،266فاروج  ،430جاجرم  ،347آشخانه
 677و راز و جرگالن  118مراجعه کننده
برای تعیین میزان مصدومیت حین ضرب
و جرح عمدی داشته اند.

مطابق روال سال های گذشته تابستان
و مــرداد بیشترین میزان مراجعه کننده
از این حیث و زمستان و دی ماه کمترین
میزان مراجعه کننده را داشته است.
گــــــزارش خــبــرنــگــار مـــا ح ــاک ــی اســت
کارشناسان اجتماعی و قضایی استان
پایین آمدن آستانه تحمل افراد و درگیری
هــای خیابانی و کــشــاورزان هنگام آب
دادن به مــزارع ،مشکالت خانوادگی به
دلیل مسائلی همچون اعتیاد و تعارضات
فرهنگی ،تغییر سبک زندگی از جمله
آپارتمان نشینی و اختالفات مالی از جمله
تقسیم ارث را از جمله ریشه هــای بروز
ضرب و جرح عمدی در میان مردم استان
بر می شمرند.

تلنگر

مقررات حاکم هنگام عقد اجاره ()3
آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضای مدت اجاره وجود دارد؟
پاسخ این سؤال منفی است زیرا قــرارداد اجاره از جمله عقودی است که طرفین
متعهد و پایبند به ادامه آن تا پایان انقضای مدت اجاره هستند .مگر در مواردی مانند
عدم امکان بهره برداری که ملک به لحاظ عیبی قابل استفاده نباشد یا این که طرفین
توافق دیگری نموده باشند .البته در قراردادهای اجاره امکان گنجاندن این شرط
وجود دارد ،در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند
می توانند از یک یا دو ماه قبل اعالم کنند که در این صورت با تسویه حساب موجر و
مستاجر قرارداد اجاره به پایان می رسد .هم چنین رضایت طرفین حین قرارداد که
اصطالح ًا به آن اقاله می گویند ،یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.
معاونت فرهنگی دادگستری خراسان شمالی


صدیقی -مــاجــرای اعــتــیــادم پــس از ازدواجـــم
برمال شد .با توجه به شکل ظاهری و نوع رفتار و
همچنین نقش بازی کردنم کسی پی به اعتیادم
نبرده بود.
ای کــاش قبل از ازدواجـــم خــانــواده ام متوجه
افتادنم در باتالق اعتیاد می شدند و می توانستم
خودم را از شر آن خالص کنم نه این که حاال به
خاطر شکایت همسرم در دادگاه خانواده حاضر و
شرمنده زن و فرزندم شوم.
مرد جوان که چوب رفیق بازی هایش را با افتادن
در چاه اعتیاد خورده است درباره ماجرای زندگی
اش می گوید :در خانواده ای متوسط بزرگ شدم
و فرزند اول بودم و از همان ابتدا به جای این که
به درس و مدرسه توجه کنم دل به دوستان نابابم
دادم تا این که از قهقرا سر درآوردم.
اوایــل به دلیل ایــن که الغــر انــدام بــودم کسی
به من شک نمی کــرد .قبل از خدمت سربازی
جسته و گریخته فامیل و آشنایان به خانواده ام
درباره مصرف مواد من هشدار می دادند اما آن
ها با اعتماد بی حد و اندازه ای که به من داشتند
اصال توجهی به هشدارهای دیگران نمی کردند
و تغییر چهره و الغر شدنم را طبیعی قلمداد می
کردند.
این نقش بازی کردن هایم ادامه داشت تا این که
یکی از دوستان نزدیک عمویم بود من را در حال
مصرف مواد دید و زمانی که این ماجرا را برای
عمویم تعریف کرد او با خنده که من اصال در این
وادی ها نیستم و حتما اشتباهی دیده است خیلی
ساده از کنار این موضوع گذشت.
نقش بازی کردنم ادامه پیدا کرد تا این که ازدواج
کــردم و بعد از آن دستم رو شد و پیش همسر و
خانواده ام رسوا شدم.
اوایــل خانواده ام با موضوع اعتیادم به گونه ای
برخورد کردند که کسی متوجه قضیه نشود و
حتی همسرم مدتی به حالت قهر خانه را ترک
کــرد تا شاید من دســت از ایــن کــردار ناپسندم
بــردارم امــا من فقط وعــده تو خالی می دادم و
عزمی برای ترک اعتیاد نداشتم .با تولد اولین
فرزندم غرق مشکالت مالی شدم و با ترفند های
مختلف از این و آن پول قرض کردم تا مدتی دوام
بیاورم اما بدهی ام از چند صد هزار تومان گذشت
و میلیونی شد.
همسرم بعد از این اتفاق وقتی دید که من اعتیادم
را ترک نمی کنم خانه را ترک و بعد از مدتی از من
به دلیل بی مسئولیتی و اعتیاد شکایت کرد.
حاال به دادگــاه خانواده آمده ام تا شاید این بار
بتوانم یک مهلت دیگر از همسرم بگیرم و قطار
زنــدگــی خــارج شــده از ریلم را بــه مسیر اصلی
برگردانم و اگر موفق نشوم به احتمال زیاد زندگی
ام از هم خواهد پاشید.

برای اولین بار در استان خراسان شمالی

دستگاه چاپ فلت بد
در البراتوار چاپ عكس آبرنگ بجنورد
قابلیت ها :

 1قابلیت چاپ مستقیم بر روی اجسام مسطح و مواج با ضخامت  12سانت با
کیفیت باال

 2چاپ بر روی انواع کرکره های عمودی و افقی،
پارچه ،فرش ،سنگ قبر
۳

قابلیت چاپ بدون محدودیت جنس

 ۴چاپ روی وینیل ،چرم ،کاغذ ،اکریل ،فوم
برد ،چوب ،فلز ،شیشه ،کاشی سرامیک و ...
 ۵قابلیت چاپ روی انواع اجسام بدون
کتینگ

 ۶استفاده در صنایع شیشه و ساختمان و
چاپ روی یخچالهای صنعتی
۷
۸

چاپ بر روی انواع کاغذ ،اکرلیک و ...

چاپ آسمان مجازی  -چاپ بر روی قاب موبایل

بجنورد طالقانی شرقی البراتوار آبرنگ
٠٥٨٣٢٧٢١٦٨٢
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قبول سفارش از سراسر ایران

