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سراشیبی یک
زندگی مشترک
با دخال
ها
ت ی مادرشوهر

صدیقی-
دخالت هــای بی رویــه
و بی جــای مادر
شوهر زندگی
برای نامزدم
یک زوج جــوان را
کرد و اجازه انجام
در سراشیبی قرار
داد؛ مادری که
به او نمی داد.
اجازه کوچک ترین
کار و اظهارنظری
را به پسرش نمی
نامزدم مرا
داد و حتی کار را
تهدید کرد اگر جلوی
در روز
به جایی رساند که
نگیرم
رفتارهای مادرم را
خرید کت و شلوار
خودش جلویش قد علم
دامادی حق انتخاب را
به
پسرش نداد
و
همه
با
خواهد کرد و این برای
گران تمام
ادامه این روند
خواهد شد .بعد از
دوران جنگ و جدل
بین زوج جوان
آن هرچه به مادرم
تذکر دادم
شروع و کارشان به
در کارهای ما به
دادگاه کشیده شد.
پسر افــتــاده
خصوص نامزدم دخالت
نکند فایده ای
در مخمصه رفتار
نداشت و برعکس
کودکانه مــادرش از
حال و روز
شروع به لجبازی
کرد چون فکر می
ناخوش دوران نامزدی
کرد نامزدم می
اش می گوید :در
خواهد مرا از او
بگیرد.
یک خانواده بسیار
این ماجرا مدتی
عاطفی بــزرگ شدم
ادامه
و
م
ـ
پیدا
من
ـادرم
کرد
به
تا
خیلی
وابسته
این که به
جز نامزدم
بود و حتی سعی
صدای خانواده همسرم
می کرد کارهای
شخصی مرا
هم درآمد و بعد از
گذشت مدتی از
انجام دهد .این ماجرا
نامزدی مان بین
که با
ادامه داشت تا این
خانواده ها شکراب
یکی از دخترهای
شد و هر کدام
فامیل ازدواج کردم.
سعی می کردند
فکر می کردم
نظر خودشان را به
دیگری
دیگر پدر و مادرم
تحمیل کنند .با شعله ور
دست از نظارت های
بچگانه شان
شدن آتش اختالفات
مان با وجــود این
بر می دارند اما با
که
من
و
ازدواجم
نامزدم
برعکس این
رفتار عود
به یکدیگر عالقه
داشتیم اما کاسه
کرد .مــادرم از همان
صبر او لبریز شد و
ابتدای مراسم عقد
اجازه انجام
قطع
رابطه اش را با من
کوچک ترین کاری را
کرد و از همه بدتر
به من نداد و حتی
تقاضای طالق داد.
کت و شلوار
بعد از ایــن
دامــادی ام را با
اتــفــاق هــر چــه تـ
سلیقه خودش انتخاب
از
ـالش کــردم مــادرم
کرد و جز تحمل
این شرایط به امید
موضعش کوتاه بیاید ام
بهتر شدن اوضاع
چاره ای
ــا مرغش یک پا
داشـ
نداشتم .از ابتدای
ـت و مــدام به من
مراسم عقدمان از نگاه
می گفت که عروس
نامزدم متوجه
باید مطیع خانواده
شدم که به خاطر
ام به
دخالت های خانواده
شوهرش باشد .وقتی
خصوص
دیدم
مادرم
زندگی مشترک
عصبانی است
و من هم با لبخند
مان در سراشیبی
مصنوعی سعی
قرار گرفته است به
می کردم نگاهش
را به سمت خودم
دادگاه خانواده آمدم تا
جلب کنم
راه حلی
تا مراسم به اتمام
برای این معضل
برسد .حتی مــادرم در
بیابم و نامزدم را از
در
دوران نامزدی
مان
خواستش
شروع
به
منصرف کنم.
دخالت و تصمیم گیری
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حوادث

خادمان کانون های مساجد
در خدمت زائران اربعین

اخبار

جریمه یک فروشنده
همراه قاچاق

صدیقی -یک فروشنده
گوشی های تلفن
به پــرداخ
همراه قاچاق محکوم
ــت جریمه شــد.
به گفته مدیرکل
تعزیرات حکومتی
خراسان شمالی ،در پی
گزارش پلیس آگاهی
شهرستان مانه و
سملقان مبنی بر کشف
 173دستگاه گوشی
از یک
تلفن همراه قاچاق
واحد صنفی ،پرونده
ای در این باره در
تعزیرات حکومتی
تشکیل شد« .سیدا
لموسوی» افــزود :پس از
شعب ویژه و
احراز
بررسی پرونده در
تخلف
صورت گرفته ،متهم
به پرداخت 84
عالوه بر ضبط کاال
میلیون تومان جزای
نقدی محکوم شد.

کوچک ترین کاری را

۴

گوشی های تلفن

300
مورد حیوان گز
طی  6ماه

یدگی در فاروج

میم
پــرور -در نیمه
نخست امسال حــدود
گزیدگی در
فاروج رخ داده است.

صفحه 2

 300مــورد حیوان

کارشناس واحد بیماری
های مرکز بهداشت
فاروج با بیان این
مطلب افزود :علت این
موضوع نگهداری بی
مختلف
رویه سگ در نقاط
شهر و روستاهای
منطقه است« .براتی»
در
افزود :در مجموع
این شهرستان 1.5
برابر آمار استانی،
دارد .وی
حیوان گزیدگی وجود
با اشاره به فعال
شدن ستاد اتالف
اظهارکرد :در
سگ های ولگرد
سال جدید تحصیلی
برای
کاهش
حیوان گزیدگی،
برنامه هــای آموزشی
در مــدارس ایــن
شهرستان در خصوص
جلوگیری از حیوان
آزاری
اجرا
خواهد شد.

حوادث

جرم

تلنگر

خیانت در امانت
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ماده  674قانون
مجازات اسالمی مقرر
اموال
داشته است« :هرگاه
منقول یا غیرمنقول
یا نوشتههایی از
قبض و
قبیل سفته ،چک،
نظایر آن به عنوان
اجاره یا امانت یا
یا هر
رهن یا برای وکالت
کار با اجرت یا بی
اجرت به کسی داده
است
شد و بنابر این بوده
که اشیای مذکور
مسترد شود یا به
شخصی
مصرف معینی برسد و
نزد
که آن اشیا او
بوده آنها را به ضرر
آن ها استعمال یا
مالکان یا متصرفان
تصاحب یا تلف یا
مفقود
کند،
به
تا  3سال
حبس از  6ماه
محکوم خواهد شد.
اشیایی که انتقال
آن
ها
از
محلی به محل
بدون این
دیگر ممکن باشد
که به خود اشیا
یا محل استقرار
آن
ها
شــود،
خرابی
منقول
وارد
هستند مانند
اتومبیل ،کتاب
محلی به
و  ...مالی که از
محل دیگر قابل نقل
و انتقال نباشد،
خواه
غیرمنقول است
استقرار آن ذاتی
باشد (مانند زمین یا
انسان
کوه) یا به دلیل عمل
برای انتقال آن ،در
خود مال یا محل
ایجاد
آن خرابی یا نقش
شود (مثل خانه)».
معاونت فرهنگی
دادگستری کل
خراسان شمالی
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 ۴صفحه شماره  ۳۱۱۰قیمت ۶000ریال

کشف  ۲جسد در چادر مسافرتی

گزارشی از برنامه جدید جایگاه های سوخت

مشکالت بنزینی

4

شکست سوم «اترک» درگام چهارم
صفحه 2

«اترک بجنورد» در چهارمین گام خود در رقابت های لیگ دسته  2فوتبال برای سومین بار
شکست را پذیرفت تا با کسب یک امتیاز در رده سیزدهم جدول  14تیمی گروه الف این
مسابقات قرار بگیرد .نماینده فوتبال استان که عصر دیروز مهمان «شهرداری آستارا» بود
در یک بازی پر گل با نتیجه  4بر  3مغلوب نماینده ...

2

درددل های شالی کاران در فصل برداشت

رنج های برنج کاران
3

به دلیل وارد نکردن شماره شبا؛

 10هزار نفر در استان سود سهام
عدالت نگرفته اند
 10هزار نفر از مشموالن سهام عدالت خراسان شمالی هنوز شماره شبای
خــود را وارد نکرده اند.مدیرعامل شرکت سرمایه گــذاری سهام عدالت
خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :در حالی که طی 2
سال سود سهام عدالت واریز شده است اما هنوز  10هزار نفر در استان شماره
شبای خود را وارد و سود سهام عدالت شان را دریافت نکرده اند«.قربانی»
گفت :اکنون فرصت برای وارد کردن شماره شبای مشموالن فراهم است تا
از این طریق سود سال های  95و  96به حساب شان واریز شود.به گفته او،
افرادی که با تأخیر به وارد ...

خواب خوش برنج های وارداتی در گمرک
صفحه ۳

گفت و گو با یک
محکوم به حبس ابد

مرگ زودرس

2

رئیس خانه صنعت و معدن استان مطرح کرد:
صفحه 4

سرمایهگذارینیازمندمشوقهایجدید
3

