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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حادثه در شهر

تلنگر

حمایت قانونی
از زنان

قانون اساسی دولت را طبق آن چه در اصل
 ۲۱قانون آمــده اســت موظف به تضمین
حقوق زن در تمام جهات کرده است .در
همین راستا تامین همه جانبه حقوق زنان
و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای آنان
در بند  ۱۴اصل سوم قانون اساسی نیز
مورد تاکید قرار گرفته است .در حالی که
عالوه بر دولت ،قوه قضاییه نیز مطابق اصل
 ۱۵۶قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی
و اجتماعی زنان و افراد و مکلف به تعقیب
و مجازات مجرمان و متعرضان به زنان و
افراد شده است.
مطابق ماده  ۹۱منشور حقوق شهروندی
حق شهروندان است تا از محیط زندگی
عــاری از آســیـبهــای فــردی و اجتماعی
بــرخــوردار باشند .همچنین مطابق ماده
 ۱۰۳منشور حقوق شهروندی حق زنان
در بــرخــورداری از مشارکت و حضور در
فضاها و مراکز عمومی مــورد تاکید قرار
گرفته است .پس هر آن چه باعث شود این
مشارکت و حضور در مراکز عمومی مورد
خدشه و خلل واقع شود با واکنش قانون رو
به رو خواهد شد چرا که تعرض به حیثیت
و تمامیت زنان در معابر و اماکن عمومی
میتواند سرخوردگی ،انزوا و گوشه گیری
آنان و ترس از حضور در اجتماع را در پی
داشته باشد .ضمن ًا حق مصونیت زنان
از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران و نیز
مصونیت از ناهنجاریهای فرهنگی و
اخالقی و رفع آنها در بندهای  ۶۱و ۶۳
منشور حقوق زنان شناسایی شده است.
در همین راستا حمایت دیگر قانون گذار از
زنان و اطفال به عنوان شهروندان جامعه،
جرم انگاری و وضع مجازات برای کسانی
اســت کــه بــرای آنــان در معابر عمومی و
خیابانها مزاحمت ایجاد کنند یا از طریق
توهین و فحاشی موجب آزار و اذیت زنان
و اطفال شوند .این امر در مــاده  ۶۱۹از
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب
سال  ۱۳۷۵به شرح ذیل جرم انگاری شده
است:
هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض
یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و
حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان
توهین کند ،به حبس از دو تا شش ماه و تا
 ۷۴ضربه شالق محکوم خواهد شد.

حوادث

۵

کالف سردرگم هشت راه حادثه ساز
محمد آگاهی
بــدون شــک اغلب رانــنــدگــان بجنوردی تــردد
دلهره آور در تقاطع بولوارهای پروفسور حسابی،
ســعــدی و دانــشــگــاه آزاد را تجربه ک ــرده انــد؛
تقاطعی که رانندگان از  8الین در آن به هم می
رسند و باید با دعا و صلوات از آن عبور کنند .اگر
در هر ساعت از شبانه روز به ویژه ظهر یا سر شب
از این تقاطع عبور کنید با رانندگانی مواجه می
شوید که از گره های به وجود آمده در این تقاطع
گالیه دارند.
گره های ایجاد شده در این تقاطع میان خودروها
ســال هــاســت کــه روی اعــصــاب م ــردم بــه ویــژه
دانشجویان و استادان دانشگاه های مختلف
در این مسیر می رود اما همچنان وقتی وارد
ایــن تقاطع می شوید خــودروهــای متعددی را
می بینید که در بلبشوی این تقاطع گیر افتاده
اند .اگر از میدان دفاع مقدس در طول بولوار
پروفسور سمیعی به سمت دانشگاه آزاد و بولوار
سعدی که به سمت دانشگاه پیام نور امتداد دارد
حرکت و از خطرات تقاطع این محور با مسیر
ترمینال و جاده حرم امامزاده سید عباس(ع)
به سالمت عبور کنید به نقطه ای می رسید که
سمت چپ آن به دور بــرگــردان مقابل بولوار
سعدی می رسد .از این جا راه جدا می شود؛ عده
ای به سمت راست می روند که خود این محور
در سمت راست به دو الین تقسیم می شود اما
همین مکان که با رسیدن به آن باید مسیرتان را
انتخاب کنید و به راست یا چپ بپیچید نقطه ای
خطرناک است به ویژه در گردش به چپ.
با رسیدن به انتهای بولوار پروفسور سمیعی
ممکن است بخواهید مستقیم به راه خودتان
ادامــه دهید یا دور بــرگــردان را دور بزنید و به
سمت ترمینال بپیچید که در این موقع با تعداد
زیادی خودرو مواجه می شوید که برخی از سمت
راست می آیند ،برخی از دو محوری که در مقابل
تقاطع قرار دارند و تعدادی هم از سمت چپ و از
راه باریکی که از قلعه عزیز به این تقاطع می رسد

جریمه یک
فروشنده متخلف

به این سمت در حرکتند؛ یعنی خودروهایی که
از  5سمت می آیند و اگر راه باریک سمت راست
پیچ این خیابان را هم حساب کنیم که یک طرف
آن وارد خیابان پژوهش می شود و یک طرف
آن به سمت «احمد آباد» می رود در مجموع 8
محور به این تقاطع ختم می شود که به جز 2
محور شرقی این تقاطع  6محور دیگر آن بسیار
پر تردد هستند .اداره کل پر ترددی همچون راه و
شهرسازی و همچنین دانشگاه آزاد و بیمارستان
امام علی(ع) در ضلع غربی این تقاطع هر یک
به تنهایی حجم باالیی از ترافیک را به خود
اختصاص داده اند.
ساعت  13روز گذشته زمــانــی کــه بــرای تهیه
گزارش به این منطقه رفتم مانند همیشه شاهد
گره خوردن خودروها در یکدیگر بودم و رانندگانی
را مشاهده کردم که در کالف سردرگم این تقاطع
کالفه شده بودند .در هر لحظه امکان بروز تصادف
وجود داشت .یک راننده آژانس که به گفته خود
بارها خطر تصادف در این تقاطع را تجربه کرده
است می گوید :سال هاست که رانندگان با خطر
تصادف در این تقاطع که بعید می دانم نمونه آن
در این استان یا هر شهر دیگری وجود داشته باشد
تردد می کنند.
«مــوســوی» ادامــه می دهــد :پس از ســال ها در

این تقاطع ،چــراغ راهنمایی و رانندگی نصب
کرده اند که فقط حق تقدم را نشان می دهد اما
متأسفانه اغلب رانندگان به آن توجه نمی کنند و
همچنان شاهد گره خوردن خودروها در یکدیگر
هستیم و می طلبد که مسئوالن امر هر چه سریع
تر برای راه اندازی چراغ های کنترل عبور و مرور
در این نقطه اقدام کنند.
رانــنــده ای دیگر به پستی و بلندی هــای این
تقاطع اشــاره می کند و می گوید :با توجه به
حجم باالی تردد در  8محوری که به این تقاطع
ختم می شود فروافتادگی های جاده که نشان از
زیرسازی نامناسب آن دارد قوز باالی قوز شده و
خطر تصادف را در آن بیشتر کرده است .وی به
کنده کاری وسط تقاطع نیز اشاره می کند و می
افزاید :از چند وقت پیش وسط تقاطع را کنده اند
اما برای مرمت آن هنوز اقدام نشده است تا این
تقاطع بیش از گذشته دچار مشکل شود .به گفته
یکی از رانندگانی که در این محور مشغول به کار
است ،ایمن سازی این محل باید در دستور کار
شهرداری قرار گیرد.
وی می گوید :هر بار که در دوربرگردان توقف می
کنم باید مراقب چندین جهت باشم تا خودرویی
قصد عبور از تقاطع را نداشته باشد و بعد برای
عبور اقدام می کنم .وی ادامه می دهد :اگر در

صدیقی -مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
شمالی از محکومیت  28میلیون ریــالــی یک
فروشنده متخلف لوله و اتــصــاالت بهداشتی و
ساختمانی خبر داد« .سیدالموسوی» گفت :با

اعالم گزارش اداره صنعت ،معدن و تجارت فاروج
مبنی بر بــازرســی از یک واحــد فروشگاه لوله و
اتصاالت بهداشتی و ساختمانی و کشف تخلف
گران فروشی ،پرونده ای در این باره تشکیل و به

این محل چراغ راهنمایی نصب شود بی شک از
خطرات تردد کاسته می شود.
یکی دیگر از شهروندان نیز هنگام تردد در این
تقاطع می گوید :با توجه به تردد باالی خودروها
در این محور نصب چراغ راهنمایی و رانندگی
که باعث توقف حرکت در یک مسیر می شود
می تواند عامل بروز تصادف شود .وی ادامه می
دهد :خودروها با سرعت باالیی از سمت میدان
دفــاع مقدس به ایــن تقاطع می رسند و توقف
خودروهای پرشمار مقابل آن ها می تواند باعث
بروز تصادف شود و همچنین با توجه به شیب
موجود از سمت محور جنوبی ایــن تقاطع نیز
همین مشکل وجود دارد.
وی معتقد اســت :مشکل این تقاطع با یک پل
روزگــذر یا زیر گذر حل می شود .معاون حمل
و نقل و ترافیک شهرداری بجنورد درباره نصب
چــراغ راهنمایی و رانندگی در این تقاطع می
گوید :هم اکنون در حال آمار گیری میزان تردد
خــودروهــا در ایــن تقاطع بــرای مشخص کردن
زمان پرتردد آن هستیم و پس از آن چراغ های
راهنمایی و رانــنــدگــی را بــرای کنترل توقف
و حرکت خــودروهــا راه ان ــدازی خواهیم کرد.
«حمیدی» می افزاید :شهرداری برنامه دیگری
برای این تقاطع ندارد.

تعزیرات ارجاع داده شد .وی افزود :پس از بررسی
دقیق پرونده در شعبه ویژه و احراز تخلف صورت
گرفته ،متخلف بــه پــرداخــت جــزای نقدی 28
میلیون ریال در حق دولت محکوم شد.

وقتی سارق شاکی می شود
سارقی که به قصد سرقت وارد حیاط خانه ای
شده بود در چاه افتاد و ماجرای عجیبی را ثبت
کرد .سارق که نیمه های شب خود را از دیوار به
داخل حیاط یک خانه رسانده و هنوز چند قدم بر
نداشته بود ناگهان در چاه تازه حفر شده صاحب
خانه افتاد و دست و پایش در این اتفاق شکست.
صاحب خانه مدعی شکایت سارق از وی شد و به
تشریح ماجرا پرداخت.
وی گفت :بعد از مدت ها به خاطر پر شدن مکرر
چاه فاضالب خانه ام تصمیم گرفتم یک چاه جدید
در گوشه حیاط حفر کنم تا از این مشکل خالص
شوم .با توجه به این که چاه جدید گوشه حیاط
کنده شده بود و همسر و فرزندانم هم از این ماجرا
اطالع داشتند روی آن را نپوشاندم تا کار آن به
اتمام برسد.
چند روزی از کندن چاه نمی گذشت که ناگهان
در نیمه های شب صدای فریاد و کمک از داخل
حیاط شنیدم و زمانی که نزدیک چاه تازه کنده
شده رفتم در کمال تعجب با صحنه عجیبی مواجه
شدم.
وقتی نور چراغ را داخل چاه انداختم با سارقی
مواجه شدم که بی گدار به آب زده بود و همان
ابتدا داخل چاه افتاده و گرفتار شده بود .زمانی
که با کمک پسرم مصدوم را از چاه بیرون کشیدیم
متوجه شــدم از ناحیه یک دســت و یک پا دچار
شکستگی شده است .بعد از آه و ناله کردن سارق
او را به بیمارستان رساندیم و بعد از چند روز
مــداوا و گچ گیری ،به جای تشکر و عذرخواهی
از من تازه طلبکار هم شد و ادعا کرد به خاطر بی
احتیاطی من در ایمن نکردن و نبستن در چاه باید
به او خسارت بدهم وگرنه از دست من شکایت
خواهد کرد و در کمال تعجب همین کار را هم
کرد و ما را به دردسر انداخت.

خبر

دستگیری  2شکارچی
متخلف

صدیقی 2 -شکارچی متخلف قبل از اقــدام به
شکار ،طی تعقیب و گریز با محیط بانان در منطقه
حفاظت شده سالوک دستگیر شدند .سرپرست
اداره حفاظت محیط زیست اسفراین گفت :با
اقدام به موقع محیط بانان ،شکارچیان غیربومی
که به قصد شکار وارد پــارک ملی سالوک شده
بودند قبل از اقدام به شکار دستگیر و به مراجع
قضایی تحویل داده شدند« .حبیبی» افــزود :از
متهمان  2قبضه سالح دولــول ساچمه زنــی9 ،
عدد فشنگ چهارپاره 9 ،عدد فشنگ برنو و یک
دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

