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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

ماجرای زنی که زندگی مشترکش با اعتماد بی جا در آستانه نابودی قرار گرفت

صدیقی

خنجر نا رفیق

دوستی خانوادگی بی حساب و
کتاب زندگی اش را تباه کرد .زن
رو دست خورده شیطان را به خانه
اش راه داد و زندگی مشترکش را
در تاریکی فرو برد.
او خــواســت دس ــت دوســتــش را
بگیرد امــا خبر نــداشــت دوســت
حیله گ ــرش نــمــک مــی خـــورد و
نمکدان را می شکند.
او می گوید :دوست بی معرفتم از
رابطه خانوادگی ما سوءاستفاده
کرد و زندگی ام را به یغما برد .زن
ســاده و خوش بــاور که به دوست
مطلقه اش اعتماد کامل داشت
اص ً
ال فکر نمی کرد روزی از او رو
دست بخورد.
کارمند بود و شوهرش شغل آزاد
داشت و بابت این ماجرا در زندگی
مشترک شان مشکلی نداشتند تا
این که پای دوست مطلقه اش به
زندگی شان باز شد.
زن جــــوان مـــی گـــویـــد :رابــطــه
خانوادگی مان با دوست مطلقهام
گــرم شد ولــی بعد از مدتی رفته
رفته اخــاق شوهرم تغییر کرد،
تندخو شد و به من و تنها فرزندمان
بی محلی می کرد.
صبح ها سر کار بودم و بعد از ظهر
که به خانه برمی گشتم شوهرم تا
آن موقع لم می داد و با بازگشت
مــن از ســرکــار ،خانه را بــه بهانه
انجام کارهای ساختمانی ترک
می کرد و بعضی از مواقع غیبت
اش چند روز به درازا می کشید.
زمانی که به او اعتراض می کردم
چــرا نسبت بــه زنــدگــی مــان بی
تفاوت شــده اســت مشغله کاری
را بهانه می کرد و با ادامــه سوال
هایم به شــدت عصبانی می شد
و با فحاشی از من می خواست یا

ساکت شوم یا خانه را ترک کنم.
بــرای زن جــوان ایــن ســوال پیش
می آید که چرا رفتار شوهرش با
او و فرزندشان سرد و خشن شده
است؟
این ماجرا مدتی ادامه می یابد تا
ایــن که یک روز متوجه می شود
شوهرش خانه و ماشین زیر پای
شــان را فروخته اســت .هنوز از
شوک اول خــارج نشده است که
با دریافت پیامک های ناشناس و
تهدیدآمیز از یک فرد غریبه شوک
دوم به او وارد می شود.
مضمون پیامک تهدیدآمیز فرد
ناشناس ،خارج شدن او از زندگی
شوهرش اســت .زن جــوان ابتدا
فکر مــی کند شــایــد کسی قصد
سر به سر گذاشتن او را دارد اما
زمانی که این ماجرا مدتی ادامه
می یابد و دنبال قضیه را می گیرد
متوجه پشت صحنه شوک آور آن
می شود .او می گوید :اص ً
ال باورم
نمی شد پشت همه این جنجال ها
دوســت صمیمی و خانوادگی ام
باشد .او بعد از جدایی از شوهرش
به صورت پنهانی با شوهرم رابطه
داشــت و بعد از آن به عقد موقت
او درآمد .با رو شدن ماجرا چنان
سرگیجه گرفتم و حالم بد شد که
چند روز در بیمارستان بستری
شدم .بعد از این که از بیمارستان
مرخص شدم دربــاره این اتفاقات
تلخ به شوهرم اعــتــراض کــردم و
وقتی دیــد حقیقت آشــکــار شده
است با خشونت تمام من را عقب
راند و پاسخ های گستاخانه و شرم
آوری را به زبان آورد .شوهرم رو به
من گفت من هم مثل او می توانم
با هر کسی که دوست دارم ارتباط
بــرقــرار کــنــم و او هــیــچ مشکلی
ندارد.
با شنیدن این جمالت شوک آور

دادستان عمومی و انقالب راز و جرگالن خبر داد:

اجرای طرح
«هر مسجد ،یک حقوقدان»

دادستان عمومی و انقالب راز و جرگالن از اجرای
طرح «هر مسجد ،یک حقوقدان» در این شهرستان
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل خراسان
شمالی« ،بدری» که در مسجد روستای بک پوالد
صحبت می کــرد اجــرای طــرح «هــر مسجد ،یک
حقوقدان» را یک ضرورت اساسی برای افزایش
سطح دانش و معلومات حقوقی افراد و رسیدگی
بــه مشکالت قضایی آنــان برشمرد و بــر تــداوم
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در مساجد برای
اجرای هر چه بهتر این طرح تأکید کرد.
وی از جهل درخصوص قوانین و مقررات و شناخت
ناکافی یا ناآگاهی و کم اطالعی افراد از ماهیت
مــوضــوعــات حقوقی و کیفری بــه عــنــوان زمینه
ساز اصلی بروز جرایم و آسیب های اجتماعی و
همچنین مشکالت حقوقی و قضایی یاد کرد.
«بدری» نداشتن صبر ،حوصله کافی ،سعه صدر،
و عدم بهره مندی از مهارت های کنترل خشم را
از مهم ترین مبانی شکل گیری جرایم از جمله
منازعات دسته جمعی ،توهین ،تهدید ،ایراد ضرب
و جرح عمدی ،اختالفات ملکی و دیگر دعاوی

دانست و نقش دانستنی های حقوقی و قضایی و
همچنین سهم علوم اجتماعی و روان شناسی را در
پیشگیری از وقوع جرم تشریح کرد.
وی با ابراز نگرانی از سست شدن مبانی و بنیان
خــانــواده و تأکید بــر ض ــرورت تحکیم آن ،بــرای
پیشگیری از بــروز آسیب های اجتماعی در این
حوزه ،توجه بیشتر و بهتر به نهاد خانواده و آموزش
زوج ها و دیگر اعضای خانواده را گامی مهم و
مؤثر دانست .این مقام قضایی طــاق ،مطالبه
مهریه و نفقه ،ازدواج مجدد ،ثبت نشدن رسمی
واقعه ازدواج و طالق و ترک نفقه را شایع ترین
دالیل ایجاد اختالف و دعاوی خانوادگی در حوزه
قضایی راز و جرگالن نام برد.
وی همچنین دربــاره اهمیت آگاهی در خصوص
موضوعات و مسائل حقوقی و جزایی تصریح کرد:
هر چه شناخت افراد در خصوص حقوق یکدیگر از
جمله زوج ها از تعهدات و تکالیف قانونی بیشتر
و بهتر باشد و میزان آگاهی حقوقی به ویژه در
پیش از ازدواج افزایش یابد به طور قطع مشکالت
خانوادگی و آسیب های اجتماعی به نحو قابل
توجهی کاهش خواهد یافت.

شوک
انگار پتکی بر سرم کوبیده شد و
دوبــاره از هوش رفتم .زن جوان
بعد از این اتفاقات به جای خالی
کـــردن صحنه برعکس تصمیم
می گیرد برای زندگی مشترکش
بجنگد و پای دوست حیله گرش
را از زندگی زناشویی شان قطع
کند.
هوویش به جای عقب نشینی در
کمال تعجب هر بار جلوی خانه
اش مــی آیــد و بــا آبــروریــزی از او
می خواهد میدان را خالی کند و
شوهرش با حمایت از زن دومش
بیشتر از پشت به او خنجر می زند.
زن ج ــوان بــا دلــی پــر از انـــدوه و
چشمانی گریان می گوید :وقتی
دیــدم شوهرم دلش با من نیست
و دوست صمیمی ام به من نارو و

رودســت زده است از آن ها بابت
متالشی کردن زندگی ام شکایت
کردم.
االن بیش از  2ســال اســت که با
شوهرم درگیر هستم و از طرفی
هوویم با گستاخی تمام مدام می
گوید او همسر اول و آخر شوهرم
اســت و من باید از زندگی شان
کــنــار بـــروم .االن بعد از گرفتن
حضانت تنها فرزندم قصد دارم با
دریافت مهریه ام از شوهر بی مهرم
جدا شوم تا دیگر بیش از این نزد
دوست و آشنا تحقیر و خوار نشوم.
این اتفاق شوم درس عبرتی برایم
شد که دیگر کسی را بیش از حد
در زندگی خصوصی ام راه ندهم تا
چنین سرنوشت غم انگیزی برایم
رقم نخورد.

سرقت گوسفندان
با سوراخ کردن دیوار طویله
صدیقی -سارق یا سارقان با سوراخ کردن دیوار
یک طویله تــعــدادی از گوسفندان را به سرقت
بردند .سارق یا سارقان در یک اقدام عجیب نیمه
شب با سوراخ کردن دیوار یک طویله  9گوسفند
پرواری را به سرقت بردند.
مال باخته که یک زن سالخورده روستایی است در
این باره گفت :سال هاست با نگهداری دام سبک
روزگ ــارم را می گذرانم و به خاطر ایــن که همه
فرزندانم تشکیل خانواده داده اند تنها در خانه
زندگی می کنم.
طبق معمول صبح زمانی که وارد طویله شدم در
کمال تعجب دیدم دیــوار از سمت کوچه سوراخ

شده است .با دیدن این وضعیت سریع گوسفندان
را شمردم که متوجه شــدم  9گوسفند پــرواری
ناپدید شده اند .بعد از این اتفاق سریع پسرم را در
جریان گذاشتم و با کمک دوربین مداربسته یکی
از همسایه ها وقتی داخل کوچه را بررسی کردیم
متوجه شدیم یک خــودروی ســواری غریبه شب
حادثه در محل حضور داشــت و به احتمال زیاد
سرقت کار آن ها بوده است.
بعد از این ماجرا پلیس را در جریان گذاشتیم تا
با بازبینی دقیق دوربین مدار بسته هویت سارقان
را شناسایی کند و هر چه زودتر در چنگال قانون
گرفتار شوند و گوسفندانم را برگردانند.

معرفی  2متخلف برداشت
غیرمجاز سنگ های معدنی
به مراجع قضایی
صدیقی 2 -متخلف برداشت غیرمجاز سنگ
های معدنی به مراجع قضایی معرفی شدند .به
گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم،
 2نفر که در مرز جنوبی پناهگاه حیات وحش
میاندشت بــه بــرداشــت غیر مــجــاز سنگ های
معدنی اقدام می کردند با دیدن محیط بانان از
تاریکی شب استفاده کردند و به سمت ارتفاعات
پا به فرار گذاشتند« .موسوی» با بیان این که بعد از
فرار متخلفان هویت آن ها توسط مراجع انتظامی
شناسایی و در این باره پرونده تشکیل شد افزود:
متهمان به جرم برداشت غیرمجاز سنگ های
معدنی به مراجع قضایی معرفی شدند.

معرفی  3مرکز عرضه
شیرخام به مراجع قضایی

در پی انجام گشت مشترک کارشناسان ادارات
و نظارت بر اماکن عرضه فراورده های خام دامی
در اسفراین ،یک مرکز عرضه لبنیات سنتی پلمب
شد و  3مرکز عرضه شیرخام به مراجع قضایی
معرفی شدند .بنا بر اعالم روابط عمومی شبکه
دام پزشکی اسفراین ،به منظور رعایت حقوق
مصرف کنندگان و در پی انجام گشت مشترک
کارشناسان شبکه دام پزشکی ،دانشکده علوم
پزشکی ،اداره صنعت ،معدن و تجارت و تعزیرات
حکومتی از اماکن و فروشگاه های عرضه فراورده
هــای خــام دام ــی بــه خــصــوص شیرخام در این
شهرستان ،یک مرکز عرضه لبنیات سنتی توسط
دانشکده علوم پزشکی پلمب شد و  3مرکز عرضه
شیرخام توسط شبکه دام پزشکی به علت رعایت
نکردن قوانین و دستور العمل های بهداشتی ،به
اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

