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دستبرد به یک شرکت
در روز روشن
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یک شرکت تجاری در کوچه معروف به دکتر حکمتی بجنورد طی روز روشن مورد دستبرد سارق یا سارقان
قرار گرفت و تعدادی از لوازم آن به سرقت رفت .سارق یا سارقان عالوه بر سرقت انواع پالستیک ،سماور
قدیمی و انواع ابزار و آچار آالت لوله کشی به جارو و خاک انداز آن شرکت هم رحم نکردند و آن ها را هم مورد
دستبرد قرار دادند .به گزارش خبرنگار ما ،مال باخته دراین باره گفت :برای استراحت نیمروزی محل کارم را

به مقصد خانه ترک کردم و زمانی که به محل کارم برگشتم ابتدا با قفل
شکسته انباری مواجه شدم و بعد از بررسی متوجه شدم انواع آچارآالت
لوله کشی به همراه یک سماور قدیمی به سرقت رفته است .وی ادامه
داد :بعد از بررسی انباری به سراغ دفتر اداری رفتم و مشاهده کردم

که سارق یا سارقان با شکستن شیشه پنجره وارد اتاق شدند .با زیر و
رو کردن کمدهای دیــواری وقتی چیزی غیر از چند بسته پالستیک
تبلیغاتی پیدا نکرده بودند با برداشتن جارو و خاک انداز از باالی دیوار
محل ورودشان متواری شده بودند.

خبر

دادستان بجنورد خبر داد:

زوایای جدید از پرونده کالهبرداری در انبار غله
دادســتــان عمومی و انقالب بجنورد ،زوایــای جدیدی از پرونده
کالهبرداری در انبار غله استان را اعالم کرد« .مسلم محمدیاران»
از بازداشت  4متهم در شرکت غله مرتبط با پرونده کالهبرداری
در انبار غله استان خبر داد و افــزود :متهمان فع ً
ال با قــرار وثیقه
سنگین آزاد هستند .وی تصریح کرد :پس از بررسی های دقیق و
تشکیل کارگروه ویژه و محرز شدن کالهبرداری در انبار غله استان و
دستگیری انباردار آن ،متهم به پرداخت رشوه به کارکنان اداره
غله اعتراف کرده است .وی خاطرنشان کرد :متهم اصلی
پرونده به همدستی با کارکنان اداره غله در خصوص از کار
انداختن دوربین های حفاظتی به منظور اختفای نحوه

دادستان اسفراین خبر داد:

جزئیات دستگیری
یک متهم فراری

نجفیان -دادســتــان عمومی و انقالب اسفراین از
دستگیری متهم فراری که بیش از یک سال از دست
قانون متواری شده بود ،خبر داد« .محسن کریمی»
با اشاره به این که این متهم پرونده های کالهبرداری
متعددی دارد ،افزود :این متهم همچنین پرونده های

سرانجام عشق خیابانی
صدیقی -عاشق شدن کورکورانه زندگی ام را نابود کرد .تازه
متوجه حرف های مادرم شدم که مدام به من تذکر می داد و می
گفت عشقی که نسنجیده و در خیابان آغاز شود در همان خیابان
هم تمام می شود.
زن جوان در راهروی دادگاه خانواده با اشاره به گوشه ای از زندگی
مشترک خود می گوید :چقدر زود به حرف مادرم مبنی بر پایدار
نبودن عشق خیابانی رسیدم.
دانشجو بودم و غرق در نقشه کشیدن برای آینده و زندگی ام.
دختری سرزنده و شاداب بودم که غم و غصه در قلبم جایی نداشت
اما از روزی که اسیر نگاه و حرف های قشنگ پسر هم دانشگاهی ام
شدم روزگارم تیره و تار شد .اوایل زندگی مشترک مان پر از حرف
های محبت آمیز و این تا زمانی بود که همسرم آن روی خودش را

ورود و خروج گندم به انبار اعتراف کرد و همکاری عامل حراست و
ناظر گندم این اداره با متهم اصلی محرز شده است.وی اظهارکرد:
پول گندم به حساب های آشنایان و اقوام انباردار واریز می شد تا
قابل پیگیری نباشد .به گفته این مقام قضایی ،متهم به پرداخت رشوه
به کارشناسان و کارکنان اداره غله اقرار کرده و بیش از  2هزار تن
مازاد گندم اعالم شده است .دادستان بجنورد گفت :این پرونده در
شعبه سوم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب مرکز استان برای
روشن شدن زوایــای دیگر آن مفتوح است .چندی پیش دادستان
عمومی و انقالب مرکز خراسان شمالی از دستگیری فردی به اتهام
کالهبرداری از انبار غله این استان خبر داده بود.

دیگری در اسفراین و جوین دارد که پیگیری آن ها در
دستورکار قرار دارد.وی با اشاره به این که پس از یک
سال فرار از قانون این متهم از سوی ضابطان دستگاه
قضایی با حکم قضایی زمین گیر شد ،خاطر نشان
کرد :در آینده نزدیک رسیدگی به اتهامات این متهم

به اسفراین یا جوین سپرده خواهد شد .وی تاکید کرد:
متهم پس از دستگیری در اختیار مراجع قضایی قرار
گرفته است .به گزارش خبرنگار ما ،متهم فراری که در
اسفراین با شلیک پلیس زمینگیر شد دارای سوابق
متعدد کیفری است.

انحراف به چپ  2کشته بر جا گذاشت
انحراف به چپ غیر مجاز خودروی پراید در گردنه پر
تردد و 2طرفه اسدلی بجنورد به اسفراین  2کشته و 2
مصدوم بر جا گذاشت .فرمانده پلیس راه استان گفت:
این تصادف بین یک دستگاه سواری پراید و یک کامیون
رخ داد.سرهنگ «حسین زاده» افــزود :کارشناسان
پلیس راه علت این حادثه را انحراف به چپ راننده پراید
و عدم توانایی وی در کنترل وسیله نقلیه به علت سرعت

زیاد اعالم کردند.وی بیان کرد :متاسفانه در این حادثه
راننده و یکی از سرنشینان پراید در دم فوت کردند و
دو سرنشین پراید مجروح و توسط عوامل اورژانس به
مرکز درمانی منتقل شدند.وی از رانندگان خواست
در روزهــای بارانی به علت لغزندگی جاده با سرعت
مطمئنه تردد و از سبقت های غیرمجاز خودداری کنند
تا دیگر شاهد وقوع چنین حوادث ناگواری نباشیم.

تلنگر
نشان نداده بود .کم کم با بدبینی های همسرم،حرف های زشت و
تهمت جای کلمات زیبایش را گرفت و به جای عشق ،نفرت کاشته
شد .در دوران نامزدی خیلی به حرف و کنایه های همسرم توجه
نمی کردم و آن ها را به حساب دوست داشتن زیاد می گذاشتم.
بعدها از طریق خواهر شوهرم متوجه شدم که بــرادرش قبل از
ازدواج با من به خاطر دوستی های خیابانی به اکثر دخترها بدبین
و شکاک شده است.
همسرم به خاطر همین طرز تفکراتش بعد از ازدواج خیلی سرد
شد و نسبت به من حساس و بدبین شده بود و مدام من را تحت
فشار می گذاشت .رفته رفته کشمکش بر سر شکاک بودن همسرم
باال گرفت تا جایی که کار به ضرب و شتم کشید.
با هر بار بیرون رفتنم و دیر آمدنم شوهرم چنان بلبشویی به راه می
انداخت و من را به باد کتک می گرفت که همسایه ها متوجه ماجرا
می شدند .هر چقدر اوایل سعی کردم همسرم از توهم ارتباط من
با پسرهای غریبه قبل از ازدواج مان دست بردارد و به او بقبوالنم

که مرد اول و آخر زندگی ام او بوده و هست اما فایده ای نداشت و
برعکس با گفتن این حرف ها انگار جمالتم بنزین روی آتش می
شد و همسرم خشمگین و بدبین تر می شد.
همسرم در جوابم می گفت اگر راست می گویم چرا قبل از ازدواج
مان راضی به دوستی و برقراری ارتباط خیابانی با او شدم ،پس
حق با او است .بعد از گذشت چند ماهی از زندگی مشترک مان
متوجه شدم که شوهرم اصالح ناپذیر است و فکر باطل خیانت من
همچون موریانه مغزش را از درون تهی کرده و با ادامه این تفکر
بیمارگونه اش جانم در خطر است.
عطای زندگی با همسر متوهم را به لقایش بخشیدم و خانه را ترک
کردم .با مشورت با خانواده ام وقتی دیدم ادامه این زندگی برایم
مقدور و به صالحم نیست به دادگــاه خانواده آمــده ام تا تکلیف
زندگی ام را با شوهر متوهم ام روشن کنم .هر چند فکر می کنم با
انتخاب غلط مرد زندگی ام که با عشق احساسی در خیابان همراه
شد خودم مقصر اول و آخر هستم.

حل اختالفات خانوادگی
* زمانی را برای گفت و گو و گوش دادن به صحبت
ها و احیان ًا انتقادهای یکدیگر در نظر بگیرید و زن و
شوهر باید بدانند که وقت انتقاد چه موقعی است .در
اسالم آمده است که وقتی احساسات خصومت آمیز
و عصبانیت زیاد بر وجودتان مستولی است و سخت
عصبانی هستید از تصمیم گرفتن و هرگونه انتقاد
بپرهیزید .روان شناسان می گویند :روابط زن و شوهر
وقتی صمیمانه باشد انتقاد سازنده معجزه می کند.
بهترین موقع انتقاد زن و شوهر از یکدیگر هنگامی
است که استراحت کرده و به اصطالح سرحال باشند.
زن ها باید حتی االمکان سعی کنند به صورت عملی
و زبانی از شوهرشان در میان اعضای خــانــواده به
خصوص در حضور خویشاوندان انتقاد نکنند.
* ســازش باید دو طرفه باشد نه این که همیشه یک

طرف کوتاه بیاید ،اگر چه سفارش شده است که کوتاه
آمدن از طرف زن به خاطر داشتن روحیه لطیف باشد.
مرد هم نباید به خاطر داشتن روحیه خشن همیشه
پیروز این اختالفات باشد.
* از دخالت دادن یا حتی مطلع کردن دیگران از این
نزاع ها خودداری شود حتی فرزندان هم نباید متوجه
شوند زیرا در روابط آن ها مؤثر خواهد بود  .ابتدا بچه
ها را به منزل اقوام یا همسایه ها ببرید و بعد با هم برای
حل اختالف گفت و گو کنید.
در گفت و گو سعی کنید اختالفات و صحبت های قبل
را به میان نکشید و همدیگر را به این خاطر مالمت
نکنید .مانند این که تو قب ً
ال چنین و چنان بــودی یا
فامیل هایت هم همین طور لجباز بودند.
«پهلوان» مددکار بهزیستی خراسان شمالی

