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حوادث
دردسر شوخی با
اسلحه اسباب بازی

پنج شنبه  ۳خرداد  ۸ 1397رمضان  143۹شماره 27۲۱

اسلحه اسباب بازی کار دست راننده داد و او را به دردسر بزرگی انداخت .به گزارش خبرنگار
ما شخصی هنگام رانندگی وقتی راننده یک خودرو می خواست از وی سبقت بگیرد به شوخی
اسلحه کلت اسباب بازی را رو به اوگرفت و شخص با دیدن این صحنه از ترس با تغییر مسیر
به جدول کنار خیابان کوبید .راننده شوخ طبع که نمی دانست این شوخی بی جای وی او را
به دردســر می انــدازد در این باره گفت :روزی در یکی از خیابان های حاشیه شهر مشغول

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رانندگی بودم که به طور اتفاقی چشم ام به اسلحه پالستیکی فرزندم که روی صندلی بود افتاد.
کلت اسباب بازی را برداشتم و همان طور که مشغول بازی با او بودم یک خودروی عبوری می
خواست از من سبقت بگیرد که به صورت ناخودآگاه اسلحه پالستیکی را رو به راننده گرفتم  .وی
اظهارکرد :راننده با دیدن کلت پالستیکی به خیال این که من قصد شلیک به وی را دارم ترسید
و با تغییر مسیر محکم با جدول کنار خیابان برخورد کرد و دچار خسارت زیادی شد .بعد از این

اتفاق سریع خودرویم را متوقف کردم و به سمت او رفتم .زمانی که برای او توضیح دادم که این
یک شوخی بیش نبود به شدت عصبانی شد و به من حمله کرد و از ناحیه صورت دچار جراحت
شدم .وی افزود :برای شوخی بی جایم عالوه بر این که کتک خوردم مجبور شدم کل خسارت
وارد شده به طرف مقابل را هم پرداخت کنم  .این شوخی یک شوک مالی را به من وارد کرد و
عبرتی شد تا دیگر مثل فیلم های وسترن مردم را نترسانم.

در راهروی دادگاه خانواده

نابودی یک زندگی با سراب هرمی

گام به گام با پیشرفت پروژه  4بانده کردن محور بجنورد -گلستان

حذف مشروط  10کیلومتر از جاده مرگ
مدیر شرکت پیمانکار :توپ در زمین کارفرماست

محمد آگاهی

برای بهره برداری از  10کیلومتر از پروژه چهاربانده
سازی محور بجنورد-گلستان ،موسوم به جاده مرگ،
به تملک چند قطعه زمین توسط کارفرما نیاز است که
اگر انجام نشود این  10کیلومتر زیر بار ترافیک نخواهد
رفت.
به گزارش خبرنگار ما ،در ادامه سلسله گزارش های
خراسان شمالی از روند پیشرفت پروژه  4بانده کردن
محور بجنورد-گلستان به سراغ بررسی آخرین وضعیت
قطعه  30کیلومتری آشخانه تا گردنه هــای جوزک
رفتیم.
مطابق آخرین مشاهدات خبرنگار ما ،عالوه بر بهره
برداری از  6کیلومتر از این محدوده در سال  95هم
اکنون حــدود  5کیلومتر دیگر از این محدوده آماده
ریختن الیــه دوم آسفالت اســت و  5کیلومتر دیگر
زیرسازی شده اما در ادامه مسیر تا گردنه های جوزک
پیشرفت کار اندک به نظر می رسد.
مدیر شرکت پیمانکار این مسیر در گفت و گو با خبرنگار
ما از تعهد شرکت طوس مسیر برای بهره برداری از 10
کیلومتر دوم این محدوده طی امسال خبر می دهد اما
بر این نکته تأکید می کند که بهره برداری از این 10
کیلومتر منوط به انجام تعهدات کارفرماست.
«پیوندی» با بیان این که ماشین آالت و کارگران شرکت
طــوس مسیر هم اکنون در ایــن قطعه فعال هستند
اظهار می کند :چند قطعه زمین در این مسیر به ویژه
برای احداث دوربرگردان های این محدوده باید تملک
شوند که مسئولیت آن با کارفرماست و در صورتی که
این زمین های کشاورزی تملک نشوند به دلیل رعایت
مسائل ایمنی مسافران ،نمی توان این محدوده را مورد
بهره برداری قرار داد.
وی بــا بیان ایــن کــه تــوپ در زمین کارفرماست ،از
ساکنان روستاهای این مسیر می خواهد به مسئوالن
کمک کنند تا طی امسال  10کیلومتر دیگر از جاده

مرگ حذف شود تا رانندگان و زائران امام رضا(ع) با
ایمنی و خیال راحت تری از این محدوده عبور کنند و
خاطره خوشی هنگام عبور از این محدوده در ذهن شان
ثبت شود.
وی خاطرنشان می کند :عالوه بر انجام تعهد کارفرما،
پیمانکار احــداث نیوجرسی یا دوربــرگــردان های این
محدوده نیز باید به تعهد خود عمل کند تا این محدوده
مورد بهره برداری قرار گیرد که گمان نمی کنم مشکلی
در این رابطه وجود داشته باشد.
وی درباره باقی مانده این مسیر تا گردنه های جوزک
بیان می کند :شرکت ما کارهای زیرساختی را برای
ادامــه مسیر انجام می دهد اما برای آسفالت آن طی
امسال تعهدی ندارد.

 I Iصدور گواهی تخریب از سوی اهالی

نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
کشور در خراسان شمالی به عنوان کارفرمای این پروژه
از تالش های متولیان برای رفع معارض و تملک باغ ها

و زمین های کشاورزی این محدوده خبر می دهد و با
تشکر از اهالی روستاهای این مسیر برای همکاری با
شرکت ساخت و توسعه راه ها می گوید :مالکان زمین
های این محدوده گواهی تخریب را داده اند و به زودی
با روند امور اداری این زمین ها به پیمانکار برای تخریب
واگذار می شوند.
«هنرور» اظهار می کند :ارزیابی های اولیه انجام شده
است و با مساعدت مــردم بــرای پذیرش اوراق خزانه
اسالمی سند این اماکن به نام دولت صادر می شود تا
امسال این قطعه  10کیلومتری زیر بار ترافیک برود و
مسافران بتوانند با ایمنی بیشتری در این جاده تردد
کنند .گزارش خبرنگار ما حاکی است ،هم اکنون 57
کیلومتر از محور  140کیلومتری بجنورد-گلستان 4
بانده شده است .محور بجنورد-گلستان حادثه خیز
ترین محور جاده ای استان و یکی از حادثه خیز ترین
محورهای جــاده ای کشور اســت که ساالنه پذیرای
میلیون ها مسافر مرقد مطهر امام رضا(ع) است.

صدیقی -شوهرم برای کار به یک شهر دیگر
رفــت امــا مدتی اســت که خبری از او نیست و
خودش را مخفی کرده است.
نمی دانم این چه سرنوشت شومی بود که با
ازدواج با مرد بی هنر و بی مسئولیت قسمت
ام شد .زن جوان که چند سال بیشتر از زندگی
زناشویی اش نمی گــذرد با یک دنیا حسرت
دربــاره مصایب زندگی اش می گوید :با هزار
آرزو و عشق پا در محضر ازدواج گذاشتم و به عقد
همسرم درآمدم  .با وجود این که هنوز چند سال
نیست از ازدواج مان می گذرد اما با دهن بینی و
ساده اندیشی و البته طمع کاری شوهرم زندگی
ام به چالش کشیده شده است .نه به عاقبت کار
و بار همسرم خوشبین و نه از آینده زندگی خودم
مطمئنهستم.
همسرم از همان ابتدا مثل پدرش تن به کار نمی
داد و مدام پی دوستانش برای پیدا کردن یک
شغل به اصطالح آب و نان دار بود که همه به
یاس تبدیل می شد .با این که در روستا زندگی
می کردیم و زمین کشاورزی برای کشت و کار
فراهم بود اما همسرم کار کشاورزی را بیهوده
و وقت تلف کــردن می دانست بــرای همین به
دنبال کار راحت و با درآمــد باال می گشت اما

هر بار ناکام به خانه بر می گشت .هر بار که به او
اعتراض می کردم دست از رویا پردازی بردارد
و سرش را با کار کشاورزی گرم کند و به حرف
های سراب گونه دوستانش گوش نکند اما فایده
ای نداشت و فقط خودم را کوچک می کردم.
زندگی ما در حال فرسایش بود و به اکثر فامیل
بدهکار شده بودیم .به خاطر بیکاری همسرم
مدام به بدهکاری مان افزوده می شد و هر بار
همسرم فقط به طلبکارها وعده و وعید می داد
که به زودی طلب هایشان را خواهد داد .این
ماجرا ادامه داشت تا این که روزی همسرم به
من گفت از طریق دوستانش در یکی از شهرهای
بزرگ در یک شرکت کار پیدا کرده است و با
سرمایه گذاری اندک سود چند برابری قسمت
اش خواهد شد و برای همین باید چند قطعه
زمین بفروشد تا مبلغ اولیه را بــرای سرمایه
گذاری فراهم کند.
هر چقدر به او التماس کردم این کار را نکند اما
همسر جوان و خامم تصمیم اش را گرفته بود .او
با پول فروش زمین کشاورزی راهی دیار غربت
شد.
بعد از گذشت مدتی از رفتن همسرم از طریق
دوستانش مقداری پــول که به گفته همسرم

سود مشارکت بود به دستم رسید و همسرم با
خوشحالی به من قول داد که در آینده ای نزدیک
زندگی مان زیر و رو خواهد شد .مدتی از این
ماجرا گذشت تا این که از همسرم خبری نشد.
نه جواب تلفن اش را می داد و نه مکانش را لو
می داد .خیلی نگرانش شده بودم که مبادا اتفاق
تلخی برایش افتاده باشد.
این دلهره من ادامه داشت تا این که از طریق
یکی از دوستانش متوجه شدم همسرم تمام دار
و نــدارش را از دست داده و آن شرکت سرابی
بیش نبوده است و مدیران یک شرکت هرمی
کاله بزرگی سر همسرم و دوستانش گذاشته و
متواری شده اند.
به گفته دوستانش همسرم به خاطر بی پولی و
آبروریزی که راه انداخته روی بازگشت به خانه را
ندارد برای همین خودش را مخفی کرده و مدتی
است که از او بی اطالع هستم .هر چقدر منتظر
ماندم تا به خانه برگردد اما دیدم فایده ای ندارد
و در زندگی با مرد دهان بین و خوش باور غیر از
تباهی عمر و حسرت چیزی نصیب ام نخواهد
شد ،برای همین به دادگاه خانواده آمده ام تا با
کمک قانون بتوانم راه حلی برای زندگی توفان
زده ام پیدا کنم.

تلنگر

نظام حقوقی حاکم بر اراضی و انواع مالکیت آن ها ()6
 I Iاراضی موقوفه

وقف ،یکی از آداب پسندیده ای است که بر
اساس آن ،اصل یک مال یا منافع حاصل از آن
برای خدمات عمومی و به منظور خیر و رضای
خداوند هدیه میشود .قانون مدنی در ماده
 ۵۵مقرر می کند :وقف عبارت است از این که
عین مال ،حبس و منافع آنتسبیل شود.
منظور از حبس کردن مال ،نگه داشتن عین
مال و جلوگیری از انتقال مالکیت و تصرف و
تلف شدن آن است .منظور از اصطالح تسبیل
قرار گرفتن در راهی است که مد نظر واقف
بوده یا به عبارتی قرار گرفتن در راه خداست.
موضوع وقف به دو دسته عام و خاص تقسیم

می شود .وقف عام وقف بر مصالح عامه است
و در آن ،موقوفعلیهم (کسانی که ملکی به
نفع آنان وقف شده است) محصور نیستند و
دامنه آن نیز گستردهتر است اما وقف خاص
عبارت از وقفی است که در آن موقوفعلیه
محصور باشد یا ناظر به اشخاص معینی است
که واقف تعیین میکند.در خصوص فروش و
انتقال ملک وقفی و شرایط آن باید گفت اصل
بر این است که فــروش موقوفه مجاز نیست
مگر در مــوارد خاص که این مــوارد خاص را
قانون گذار مشخص کرده است .همچنین اگر
شرایطی جهت انتقال در خصوص قسمتی
از موقوفه به وجــود آیــد ،بــرای همان قسمت

اعمال میشود و به همه موقوفه قابل تسری
نمی باشد .بنابراین مورد وقف باید از ابتدا
طبق نظر واقف مورد استفاده قرار گیرد و به
طور طبیعی وقتی چنین تغییر و تحولی در
آن صورت میگیرد در همان راهی که توسط
واقــف پیشبینی شده یا راهــی که به نیت و
مقصود واقف نزدیکتر است ،هزینه میشود.
به طور مثال اگر ساختمانی که وقف دانشگاه
شده در شرف خرابی باشد و کسی قــادر به
تعمیر آن نباشد ،در صورت فروش به عنوان
ملک کلنگی ،وجه حاصل از آن به هزینههای
دانشگاه اختصاص مییابد.
معاونتفرهنگیدادگستریخراسانشمالی

