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حوادث

پنج شنبه  ۲۱تیر  ۲۸ 1397شوال  143۹شماره 27۵۷

مدیر عامل آتش نشانی بجنورد خبر داد:

گرفتاری  11شهروند در
آسانسورها در پی قطع برق

نجفیان

در پی قطع برق در شهر بجنورد  11نفر از شهروندان در آسانسورها گرفتار شدند و با حضور
نیروهای آتش نشانی نجات یافتند .مدیرعامل سازمان آتش نشانی بجنورد با بیان این مطلب
افــزود :در پی قطع برق طی روز سه شنبه زنگ آتش نشانی  6بار برای گرفتاری افــراد در
آسانسورها به صدا درآمد و با حضور نیروهای آتش نشانی در مجموع  9نفر نجات یافتند.
«گریوانی» افزود :تا ظهر روز چهارشنبه بر اثر قطع برق  2حادثه گرفتاری در آسانسور به آتش

نشانی اطالع داده شد و نیروهای آتش نشانی برای نجات دو شهروند دیگر به محل حادثه اعزام
شدند .وی برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه خواستار به روز شدن سیستم آسانسورهای
قدیمی شد و گفت :شهروندان در صورت گرفتاری در آسانسور خونسردی شان را حفظ کنند.
وی خاطرنشان کرد :به دلیل برخی از باورهای غلط در مورد آسانسورها بعضی از شهروندان
هنگام گرفتاری در آن ها دچار وحشت بیش از انــدازه می شوند که گاهی از گرفتاری در

شانه به شانه با حادثه
در محور سنخواست  -اسفراین

«تصادف کامیون کشنده با وانت مزدا راننده کامیون
را بــه کــام مــرگ بـــرد»« ،م ــرگ رانــنــده  66ســالــه در
واژگونی مرگبار وانت پیکان»« ،راننده سواری 206
قربانی برخورد با مینی بوس شد» و «واژگونی مرگبار
وان ــت پیکان بــا  2کشته و مــصــدوم»؛ ایــن هــا برش
هایی از ترافیک حــوادث و سوانح جاده ای در محور
اسفراین  -سنخواست بــود کــه روزنــامــه «خــراســان
شمالی» به روایــت آن ها پــرداخــت تا تلنگری برای
مسئوالن و متولیان امر شود .آخرین بار که چهارشنبه
گذشته راهی جاجرم شدم هر نقطه محور اسفراین –
سنخواست برایم یادآور حادثه ای تلخ بود ،جاده ای که
فقط در  37کیلومتر حوزه استحفاظی اسفراین  8نقطه
پرحادثه در آن شناسایی شده و سال گذشته  3نقطه
پرحادثه آن حوالی روستای چشمه خالد آباد حذف شد
و جز آرام و آشکارسازی کار جدی و البته ریشه ای انجام
نشده است.

 I Iنیازمندبازنگری

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یکی از دهیاران روستاهای مجاور محور اسفراین –
سنخواست با اشــاره به این که همچنان کاستی های
ترافیکی در این محور بیداد می کند ،می گوید :متاسفانه
بــه نظر مــی رســد ایــن مسیر مــورد غفلت مسئوالن و
متولیان حوزه ارتقای زیرساخت های راه قرار گرفته
است.وی که تمایلی به ذکر نام خود ندارد ،با اشاره به
این که ساالنه تعدادی از هموطنان مان در حــوادث و
سوانح ترافیکی مرگبار در محور اسفراین – سنخواست
جان شان را از دست می دهند ،تصریح می کند :نبود
شانه مناسب ،کمبود گاردریل در مقاطع حادثه خیز و
ارتفاع باال از سطح جاده و شیب شیروانی تند از مواردی
است که کماکان نیازمند بازنگری است .وی بیان می
کند :بیش از نیمی از قربانیان تصادفات جــاده های
اسفراین مربوط به محور اسفراین – سنخواست است که
بیش از پیش ضرورت توجه به تامین امنیت ترافیکی در
این راه را هویدا می کند.

دستگاه متولی نگهداری راه ها را عهده دار بود ،گفته
بود :اصالح محور اسفراین – سنخواست اعتبار حدود
 20میلیارد ریال را می طلبد« .مجید علی اکبریان»
تاکید کـــرده بـــود :اصـــاح شیب شــیــروانــی ،نصب
گاردریل ،قرنیز پل ها و ابنیه فنی از مواردی است که
باید در محور اسفراین – سنخواست مورد دقت نظر
قرار گیرند.

8 I Iنقطه پر حادثه

 I Iاقدام سطحی نه اصولی

یک شهروند اسفراینی با اشاره به این که تاکنون کار
جدی برای اصالح و مرمت محور اسفراین – سنخواست
انجام نشده است ،تلنگری به حوادث متعدد جاده ای در
این مسیر می زند و اضافه می کند :نه این که در محور
سنخواست – اسفراین کــاری انجام نشده باشد ولی
فعالیت های موجود سطحی است و اثرگذاری طوالنی
مدت نخواهد داشــت و درمــان ریشه ای قلمداد نمی
شود«.حسین زاده» با اشاره به این که بیشتر تصادفات
این محور ناشی از واژگونی در پی خستگی و خواب
آلودگی است ،بیان می کند :طول زیاد مسیر و همواری
راه و نبود شیب شیروانی مالیم و ارتفاع زیاد محور از
حریم جاده از مواردی است که خسارت های وارد شده
جانی یا مالی را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد.

 I Iاولویت های محور

یکی دیگر از شهروندان اسفراینی با اشاره به این که در
تاریکی شب رانندگی در محور اسفراین – سنخواست
به مراتب سخت تر است ،اضافه می کند :نبود توقفگاه

در ورودی آنتنی ها یا تقاطع هــای منتهی به محور
اسفراین – سنخواست و تاریکی نسبت ًا مطلق از مواردی
است که خطر رانندگی شبانه را در این محور تشدید
می کند« .محمدی» با اشــاره به این که برای نقاط و
مقاطع حادثه خیز این محور که بارها شاهد رخداد
تصادفات مرگبار یا حتی واژگونی های منجر به فوت
سرنشینان بــوده ایــم کــار جــدی انجام نشده است،
خاطر نشان می کند :تامین روشنایی ،اصالح شیب
شیروانی ،نصب گاردریل ،آشکارسازی نقاط و مقاطع
حادثه خیز ،آرام سازی و ایمن سازی مسیرهای آنتنی
یا تقاطع های منتهی به محور اسفراین – سنخواست از
مهم ترین مسائلی است که باید در دایره توجه مسئوالن
و متولیان امر قرار گیرد .وی تصریح می کند :واژگونی
های متعدد در محور اسفراین – سنخواست بارها منجر
به وقوع حوادث و سوانح غمباری شده و خانواده های
بسیاری را داغدار و سیاه پوش کرده است.

 I Iنیاز اعتباری  20میلیارد ریالی

پیشتر رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین که مدیریت

پیش از این «ابراهیم ذاکری» رئیس اداره راهداری و
حمل و نقل جاده ای اسفراین هم از شناسایی  8نقطه
پر حادثه در محور اسفراین – سنخواست خبر داده و
اضافه کرده بود :سال گذشته  3نقطه پر حادثه در محور
اسفراین – سنخواست حذف شد.
در همین باره ،رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای اسفراین با اشاره به این که اصالح شیب شیروانی در
بخش شمالی محور به صورت کلی صورت گرفته است،
می گوید :در بخش جنوبی جاده اصالح شیب شیروانی
از ابتدای دوراهی تا سارمران انجام شده و پس از آن
در حدود  ۷کیلومتر از نقاطی که شیب شیروانی آن ها
نامناسب بود دیواره خاکی ایجاد شده است« .ابراهیم
ذاکری» با اشاره به این که در نقاطی که نیاز بوده به
ویژه در آستانه تقاطع ها و مسیر های آنتنی شیارهای
لرزاننده عرضی ایجاد شده است ،خاطر نشان می کند:
در تمامی ورودی و خروجی پل ها دپوی خاک انجام و
در بیشتر پل ها نرده نصب شده و فقط حدود  ۱۰قرنیز
پل بدون نرده باقی مانده است.
وی با اشاره به طول  ۳۸کیلومتری مسیر اسفراین-
سنخواست در حــوزه استحفاظی اسفراین بیان می
کند ۸ :نقطه پرحادثه در این محور شناسایی شده
اســت و  3نقطه آن ســال گذشته در حوالی چشمه
خالد آبــاد حــذف شــد .وی اضافه می کند :اقدامات
شایسته ای شامل آشکار و ایمن سازی از سوی اداره
راهداری و حمل و نقل جاده ای اسفراین در راستای
کاهش حوادث و سوانح ترافیکی در محور اسفراین-
سنخواست انجام شده است.

آسانسورها بیشتر شهروندان را آزار می دهد .وی افزود :برخی شهروندان گمان می کنند اگر
آسانسوری بین طبقات گیر کند با خطر سقوط مواجه می شوند و باید بکوشند هر چه سریع تر
خارج شوند در صورتی که چنین تفکری کامال اشتباه است و شهروندان باید از انجام حرکات
اضافی در آسانسور پیش از رسیدن نیروهای آتش نشانی خــودداری کنند .وی یــادآور شد:
بیشترین حوادث امداد و نجات آتش نشانی در سال گذشته حبس شدن در آسانسور بود.

در راهروی دادگاه خانواده
پایانی بر عشق کورکورانه

شوهری در نقش دستگاه عابر بانک
صدیقی -عاشقش بودم و هر چه در توان
داشتم برای بر آورده کردن آرزوهایش می
گذاشتم اما از من توجه بود و از او بی محلی.
عاشق بودم و فقط به خواسته های معقول
و غیر معقول دختر مورد عالقه ام عمل می
کردم .پسر جوان و عاشق پیشه که در جاده
یک طرفه زندگی گیر افتاده اســت ،می
گوید :از روزی که او را در مسیر دبیرستان
دیدم یک دل نه ،صد دل عاشقش شدم.
بعد از تعقیب وی محل سکونتش را پیدا و
به مــادرم اصــرار کردم هر طوری که شده
برایم آن دختر را خواستگاری کند.
مــــــادرم وقـــتـــی دیــــد بــــدجــــوری دخــتــر
رویاهام فکرم را به خودش مشغول کرده به
ناچار به خانه شان رفت و ماجرا را با آن ها
در میان گذاشت .خانواده دختر زمانی که
متوجه شدند من از نظر مالی و کار مشکلی
ندارم موافقت کردند اما دختر مورد عالقه
ام به ادامه تحصیل و ازدواج نکردن اصرار
داشت.
از دختر نه بود و از من پافشاری ،تا این که
باالخره سماجت های من جواب داد .در
همان نگاه اول متوجه شدم دختر مورد
عالقه ام فقط از سر اجبار سر سفره عقد
نشسته است .با خودم گفتم بعد از ازدواج
نظر همسرم را به خــودم جلب کنم تا او
هم مثل خودم عاشق شود .نامزدی مان با
بهانه های بچگانه و قهر های گاه و بی گاه

همسرم شروع شد .بعد از رفتن مان زیر یک
سقف مشکالت مان زیاد شد .همسرم اصال
توجهی به حجاب و زندگی مان نداشت و
من برایش مثل عابر بانک بودم.
دو سالی به این منوال گذشت تا این که
روزی از سر کار برگشتم و دیدم همسرم در
خانه نیست ،بی خبر و بدون این که جواب
تلفن اش را بدهد به خانه عمویش رفته بود.
چند ساعتی از اطرافیان خبر همسرم را
گرفتم اما چیزی دستگیرم نشد تا این که
عموی خانمم با من تماس گرفت و گفت که
همسرم نزد آن هاست اما تمایلی به آمدن
به خانه اش ندارد.
باالخره بعد از مدتی با پا درمیانی اقوام
همسرم به خانه برگشت اما کوچک ترین
تغییری در رفتارش دیده نمی شد .بعد از
بازگشت ،همسرم شروع کرد به درخواست
های عجیب و غریب ،از سرویس طال گرفته
تا خرید لباس های گران قیمت و سفرهای
خارجی و داخلی.
این رفتارهای همسرم مدتی ادامه داشت
و هر چقدر پس انداز داشتم خرج و روزی
دوباره خانه را ترک کرد و این بار برعکس
دفعات قبل در کمال تعجب در خواست
طالق داد و گفت قصد ازدواج با پسر مورد
عالقه اش را دارد .بعد از این اتفاق تصمیم
گرفتم برای همیشه به این رابطه و عشق
یک طرفه پایان دهم.

تلنگر

تخلفات اداری ()7
 -۱مــجــازات پیشبینی شــده در قوانین
کــیــفــری ش ــدی ــد اســـــت ،در ح ــال ــی که
مجازاتهای انضباطی خفیف بوده و تنها
شامل موارد استخدامی میشود.
-2قــواعــد و اصــول معمول در حقوق جزا
عین ًا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا
نمیشود ،مث ً
ال در حقوق اداری هر عملی که
خالف شئون کارمند باشد ،قابل مجازات

است و این اعمال از قبل قابل پیشبینی
نیستند و نمیتوان همه آن ها را تعیین و
توصیف کــرد -۳.احکام صــادر شده برای
تخلفات اداری از طرف دادگاههای اداری،
بــر خــاف احــکــام قضایی ،تنها در دیــوان
عدالت اداری قابل شکایت و منحصر ًا از
لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
معاونتفرهنگیدادگستریکلخراسانشمالی

