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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار
رئیس دادگستری اسفراین:

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

روابط در فضای مجازی
بسترساز طالق شده است

تزریق  35میلیاردی
به محور بجنورد  -گلستان
محمد آگاهی
 35میلیارد تومان اوراق خزانه اسالمی به
محور بجنورد -گلستان تزریق شد و به زودی
از  10کیلومتر از باند دوم ایــن محور بهره
برداری می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی
که از نخستین روزهای حضورش در مدیریت
این اداره کل تسریع در پروژه محور بجنورد-
گلستان را در دســتــور کــار خــود قــرار داد،

از اعطای  35میلیارد تومان اعتبار خزانه
اسالمی به پیمانکاران ایــن محور خبر داد
و با اشــاره به جلسات و بازدیدهای مختلف
مسئوالن کشوری و استانی از این پروژه طی
یک مــاه اخیر اظهار امــیــدواری کــرد :وعده
رئیس جمهور و وزیــر راه و شهرسازی برای
بهره برداری از این پروژه در سال آینده محقق
شود.
«نژاد صفوی» که عصر یک شنبه برای ششمین
بار طی یک ماه گذشته از این پروژه بازدید کرد

در مورد بهره برداری از  10کیلومتر از این پروژه
در محدوده روستای مهمانک تا روستای زمان
صوفی به خبرنگار ما گفت :نصب نیوجرسی این
قطعه در حال انجام است و با مساعد شدن هوا
خط کشی باند دوم این محور همراه با نصب تابلو
و عالیم نیز انجام می شود تا بتوانیم در دهه فجر
شاهد بهره برداری از این قطعه باشیم.
وی همچنین از تسریع پروژه در دیگر قطعات با
وجود برودت هوا خبر داد و اظهار کرد :در قسمت
هایی که قرار است باند دوم به صورت بتن ریزی

احداث شود پیمانکار با استفاده از تزریق بخار
مشغول به کار است.
وی بازدید مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور طی هفته گذشته
و همچنین پیش از آن سفر معاون وی را از
دیگر پیگیری های انجام شده برای این پروژه
برشمرد و گفت :معاونان وزیر راه و شهرسازی
برای تخصیص صد درصدی اعتبارات این پروژه
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری
کرده اند و در جدیدترین مکاتبه با وزارتخانه نیز

درخواست کردیم برنامه زمان بندی شده برای
این پروژه در سال  ۹۹طی  15روز آینده اعالم
شود.
«نژاد صفوی» در خصوص اهمیت این پروژه نیز
بیان کرد :این پروژه عالوه بر نقش حیاتی آن در
ارتباط شرق با غرب کشور ،سبب توسعه استان،
رونق گردشگری و ایجاد اشتغال بیشتر خواهد
شد و مسئوالن اجرایی و قضایی استان نیز به این
موضوع واقــف هستند و در خصوص آن اهتمام
ویژه ای دارند.

شوخی داماد ،کار دستش داد
صدیقی
خواست به قول خودش ابرویش را درست کند اما
با یک اشتباه چشم اش را هم کور کرد .آتش زیر
خاکستر اختالف داماد و مادرزن سر یک اشتباه
دوبــاره گر گرفت و دست داماد را سوزاند .داماد
خانواده که بعد از مدت ها با دعوت از مادرزنش
خواست به جنگ و جدل بین شان پایان دهد با
یک اشتباه ،اتفاق عجیبی را رقم زد .به گفته مرد
جوان ،ماجرا از این قرار است که از ابتدای ازدواج
شان او و مادرزنش سر خریدن جهیزیه از هم کینه
به دل می گیرند و همین ماجرا تا سال ها ادامه
پیدا می کند.
هر بــار دامــاد در دورهمی ها سر ماجرای خرید
جهیزیه با مادرزنش بحث می کند و آن ها سر این

اتفاق با هم جنگ و جدل می کنند و بعد از آن
قهرهای طوالنی بین شان آغاز می شود .باالخره
همسر مرد جوان از این وضعیت خسته می شود و
از شوهرش می خواهد یا به کینه های بین خود و
مادرش پایان دهد یا قید زندگی مشترک شان را
بزند .داماد وقتی می بیند آتش کینه و اختالف بین
او و مادرزنش کم کم زندگی اش را از پا درمی آورد
پیشنهاد همسر جوانش را قبول می کند تا با ترتیب
دادن یک مهمانی به اختالفات چندین ساله پایان
دهند اما این پایان ماجرا نیست.
دامــاد به خانه مــادرزنــش می رود و از وی برای
شرکت در مهمانی دعوت می کند که با پذیرش
و روی باز طرف مقابل رو به رو می شود .مادرزن
بعد از دعوت دامادش در شب مهمانی چند ساعت
زودتر برای کمک به دخترش در خانه داماد حاضر

می شود تا دخترش جلوی مهمانان خجالت زده
نشود .مــادرزن در زمان آشپزی و برای کمک به
دخترش به خاطر این که لباس مهمانی اش کثیف
نشود لباس داخل خانه دخترش را بر تن می کند.
داماد هم به خاطر در پیش بودن مهمانی زودتر به
خانه برمی گردد تا کم و کاستی خانه را برطرف
کند .مرد جوان بعد از این که وارد خانه می شود به
خیال این که همسرش تنهاست تصمیم می گیرد
کمی سر به سر او بگذارد.
داماد با دیدن یک زن که مشغول برداشتن چیزی
از درون یخچال است به خیال این که او همسرش
است به شوخی او را درون یخچال هل می دهد تا با
این کارش کمی فضا را عوض کند.
داماد جوان می گوید :بعد از مدت ها خواستم با
دعوت از مادرزنم به اختالفات قدیمی بین مان

خاتمه دهم اما نه تنها این کار عملی نشد بلکه با
یک اشتباه ساده دچار دردســر بزرگی شــدم .در
شب مهمانی زودتــر از سر کــار به خانه برگشتم
تا کمک حــال همسرم شــوم امــا خبر نداشتم که
مادرزنم زودتر از من در خانه حاضر شده است .از
شانس بدم مادرزنم قبل از شروع مهمانی برای این
که لباس مجلسی اش کثیف نشود لباس دخترش
را بر تن کــرده بــود .با شوق خیلی آهسته داخل
آشپزخانه رفتم تا کمی سر به سر همسرم بگذارم و
به خیال این که شخصی که جلوی یخچال ایستاده
همسرم است خواستم با او شوخی کنم اما مادرزنم
بعد از این اتفاق به خیال این که من به عمد او را
هل داده ام شروع به سر و صدا کرد و در آن لحظه
همسرم سررسید .مادرزنم با قهر خانه را ترک کرد
و همسرم هم چون همه چیز علیه من بود حاضر

نشد حرف های مرا بشنود و او هم با کلی ناسزا
گفتن چمدانش را برداشت و راهی خانه مادرش
شد .بعد از این اتفاق عجیب هاج و واج مانده بودم
چطور افتضاحی را که به بار آورده بودم جمع کنم.
مهمانی به هم ریخت و همسرم روز بعد با تحریک
مادرزنم مهریه خودش را به اجرا گذاشت و از من
خواست منتظر دادخواست طالق باشم.
هر چقدر بعد از این ماجرا بزرگان فامیل را واسطه
قرار دادم که همه ماجرا یک سوء تفاهم بوده اما
مادرزنم حاضر نشد عذر مرا بپذیرد ،برای همین
به دادگــاه خانواده آمدم تا با کمک مشاوران این
مرکز شاید بتوانم سوء تفاهم پیش آمده بین من
و مادرزنم را برطرف و همسرم را قانع کنم دست
از درخواست مهریه و طالقش بردارد و به زندگی
مشترک مان برگردد.

یکی از علت هــای طــاق به روابــط شکل گرفته در
بستر فــضــای مــجــازی بــرمــی گ ــردد و ازدواج های
ناشی از روابط تعریف شده در فضای مجازی باعث
دردسرهای زیادی می شود.
رئیس دادگستری اسفراین در همایش مقابله با آسیب
های اجتماعی با بیان این مطلب اظهارکرد :تحکیم
بنیان خانواده و تنظیم سازوکارهای روابط سالم و
اخالقی مهم ترین محور پیشگیری از بروز آسیب های
اجتماعی است.
به گــزارش روابــط عمومی دادگستری کل خراسان
شمالی« ،باباخانی» پدر و مادر و به طور کلی خانواده
را در کنار سازمانی زنده و پویا مانند آموزش و پرورش
از مهم ترین مــراکــز شکل گیری رواب ــط رفــتــاری و
کــرداری و از مظاهر تأثیرپذیری و ساخت الگوهای
مختلف فراگیر شخصیتی بیان کــرد.وی از دوستی
های خیابانی به عنوان یکی از غفلت هایی یاد کرد که
ممکن است سرنوشت انسان را به گونه ای رقم بزند
که تبعات منفی ناشی از آن به سختی قابل جبران
باشد.
وی در تشریح معضل طالق به علل و عوامل وقوع
طالق اشاره کرد و گفت :تجربه ثابت کرده است یکی
از علت های اصلی طالق ازدواج زودهنگام یا سطحی
نگری به مقوله ازدواج یا درک نادرست در خصوص
اهمیت چنین رابــطــه ای اســت .ایــن مقام قضایی
شکل گیری مصادیق ازدواج های ناشی از آشنایی
در فضای مجازی را نگران کننده توصیف کرد .وی
کسب آگاهی های الزم و ارتقای دانش و معلومات
افراد در خصوص ریشه یابی بسیاری از آسیب ها از
جمله آسیب های فضای مجازی و درک اهمیت و
جایگاه نهاد خانواده در متن مناسبات اجتماعی را از
مهم ترین عوامل بازدارنده ناهنجاری های اجتماعی
برشمرد.

محکومیت یک متصدی
لوازم خانگی

صدیقی -یــک متصدی لـــوازم خانگی متخلف به
پرداخت  60میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی،
در پی شکایت شخصی مبنی بر اعــام تخلف گران
فروشی از سوی یک متصدی لوازم خانگی در بجنورد،
پرونده ای در این باره در تعزیرات تشکیل شد.
«سیدالموسوی» اعــام کــرد :پس از بررسی پرونده
و انجام تحقیقات الزم و احــراز تخلف صورت گرفته،
متخلف عالوه بر جبران خسارت شاکی به پرداخت 60
میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

