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حوادث

 27قربانی در تصادفات
جادهای اسفراین طی  8ماه

پنج شنبه  ۲آذر  ۴ 1396ربیع االول  143۹شماره 258۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نجفیان -طی  8ماه گذشته  27نفر در تصادفات جاده ای اسفراین جان باخته اند که این آمار نسبت
به مجموع آمار قربانیان تصادفات جاده ای اسفراین در سال گذشته  28درصد افزایش دارد .به
گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم پلیس راه اسفراین در  6ماه نخست امسال تعداد قربانیان سوانح
جاده ای اسفراین با رشد بیش از  70درصدی به  22نفر رسید که طی مهر و آبان سال جاری شاهد

در راهروی دادگاه خانواده

کالهبرداری از زنی خانه دار
ســارق حیله گر از ســاده لوحی زن خانه دار استفاده کــرد و به بهانه این
که همسرش او را بــرای دریافت پول فرستاده از این طریق توانست از او
کالهبرداری کند .زن مال باخته ساکن یکی از محله های بجنورد درباره
چگونگی کالهبرداری از او گفت :روزی شوهرم برای انجام کاری از خانه
خارج شد ،چند دقیقه ای از رفتن شوهرم نگذشته بود که فردی به در خانه آمد
و ادعا کرد که همسرم او را چند لحظه قبل دیده و از وی خواسته به در خانه
بیاید و برای خرید چندین کیلو کره و لبنیات از من پول بگیرد و برایش ببرد.
وی ادامه داد :من هم با توجه به مشخصاتی که سارق از همسرم داد و رفتار
عادی اش بی درنگ فریب او را خوردم و خواسته اش را اجابت کردم و مقدار
زیادی پول به او دادم .چند ساعت از این ماجرا گذشت تا این که همسرم به
خانه بازگشت و زمانی که از او درباره خرید لبنیات و کره سوال کردم متوجه
شدم اصال از ماجرا خبر ندارد و کسی را هم برای گرفتن پول جلوی در خانه
نفرستاده است .تازه آن موقع بود که متوجه شدم او سارقی بیش نبوده و با
ترفندی زیرکانه توانسته من را سرکیسه کند.

عبرت

صدیقی -باغ زندگی ام خشک و بی حاصل شد ،به جای آن که سرسبزش می
کردم با انداختن آتش اعتیاد به جانش به خاکستر تبدیل کردم .مردی جوان با
گفتن این جمالت گوشه ای از سرگذشت زندگی مشترکش را تعریف می کند
و می گوید :دوران مجردی تفننی با هم دانشگاهی هایم مواد مصرف می کردم.
هر وقت دیر وقت به خانه می رفتم و با سوال مادرم مواجه می شدم که تا حاال کجا
بودی در جوابش می گفتم با دوستانم مواد مصرف می کردیم و مادر ساده دل من
با خنده ای بر لب که من شوخ طبع هستم از کنار موضوع می گذشت .روزها مثل
باد گذشت تا این که تشکیل خانواده دادم و صاحب فرزند شدم.
از همان ابتدا رفیق باز بودم و زیاد در خانه کنار همسر و فرزندم حضور نداشتم.
باالخره رفیق بازی هایم کار دستم داد و در تله اعتیاد گرفتار شدم و هر چقدر سعی
می کردم و دست و پا می زدم ،بیشتر غرق مواد می شدم .بعد از گذشت مدتی
مادرم دچار بیماری شد و فوت کرد .انگار با فوت مادرم شیرازه زندگی من از هم
پاشید .پدرم بعد از فوت مادرم ،ازدواج مجدد کرد و اصال توجهی به مشکلی که من
در آن گرفتار شده بودم نداشت و سرش گرم زندگی خودش شد.
با فوت مادرم ضربه روحی سنگینی به من وارد و اعتیادم شدیدتر شد و سر رشته
زندگی و همسر و فرزندم از دستم خارج شد و مدام با مصرف مواد در توهم و
خیال بودم .همسرم بعد از این ماجرا طاقت نیاورد و چمدانش را برداشت و رفت
و با توجه به شرایط حاد اعتیادم عالوه بر طالق ،حضانت فرزندمان را هم از من
گرفت و به دنبال زندگی خودش رفت .بعد از ترک همسرم میان دوراهی با یک
خروار مشکل ماندم.
در واقع با مصرف زیاد مواد ،مغزم دیگر یاری نمی کرد ،نه مادری داشتم که به او
پناه ببرم و نه پدری که به او تکیه کنم .تنها و بی همسر و فرزند رها شده بودم .با
ندانم کاری ام تاوان بزرگی پس دادم.

تلنگر

خیال باطلکالهبرداری ازبیتالمال

چگونه مشکالت و اختالفات خانوادگی
را حل کنیم؟

مهارت های ارتباط مؤثر

صدیقی
با صحبت هــای دوستم که در مــورد دیــه حــرف می زد
ناگهان جرقه ای در ذهنم زده شد و به فکر کالهبرداری
افتادم.
بعد از این فکر وسوسه برانگیز طاقت نیاوردم و کمی
مقدمه چینی کــردم و رو به دوستم گفتم که به خاطر
رفاقت چندین ساله مان لطفی در حقم و نقش راننده
مقصر را بازی کند و من هم مصدوم حادثه رانندگی شوم
تا از این طریق بتوانم مبلغی را به عنوان دیه از یک شرکت
بیمه دریافت کنم و به زندگی ام سر و سامان بدهم .این
ها بخشی از صحبت های فردی است که می خواست از
شرکت بیمه کالهبرداری کند.
او که حاال باید تاوان کالهبرداری از بیمه را پس بدهد،
ماجرای زندگی خود را این گونه تعریف می کند :سال ها
بود که در کارگاه های ساختمانی کارگری می کردم تا
این که در یک نانوایی کار پیدا کردم و در آن جا مشغول
به فعالیت شدم.
اوایل کار در نانوایی خیلی سخت بود و باید سه شیفت
در کنار گرمای طاقت فرسای تنور می ایستادم و کار
میکردم .تشکیل خانواده داده بودم و روز به روز مخارج
زندگی به من فشار می آورد ،اما هر چه بود شب ها سرم
را راحت روی زمین می گذاشتم و با این که درآمد اندکی
داشتم اما مخارج زندگی ام تامین می شد .زندگی ام به
همین منوال و سادگی می گذشت تا این که اتفاق تلخی
برایم رخ داد.
روزی که با موتور سیکلت از سرکار به خانه برمی گشتم
ناگهان دچار حادثه شدم و موتورسیکلت واژگــون شد و
من از ناحیه دست ،پا و سر دچار شکستگی شدید و مدتی
خانه نشین شدم.
بعد از این اتفاق بیمه بیکاری که به من تعلق گرفت کم
بود به همین دلیل راضی نشدم و به دنبال راه دیگری
بودم .در همین فکر و خیال و در تنگنای مالی بودم که
یکی از دوستانم که از بستگانم بود به دیدنم آمد و بعد از
کمی صحبت از اوضاع و احوال زندگی ،حرف هایش به
دیه ختم وجرقه ای در ذهنم زده شد .به او گفتم به خاطر
رفاقت چندین ساله مان لطفی در حقم و نقش راننده
مقصر را بازی کند و من هم مصدوم حادثه شوم تا از این

عکس :تزیینی

باغ زندگی ام را خاکستر کردم

 3سانحه ترافیکی در محورهای اسفراین بودیم و در پی آن  5تن جان
خود را از دست دادند.با فوت راننده پراید در سانحه برخورد با ایسوزو
در محور اسفراین -سبزوار ،وقوع حادثه مرگبار برای راکب  60ساله
موتورسیکلت در محور روستایی دهنه شیرین و فوت  3تن در حادثه

برخورد سواری پراید با یک دستگاه کامیون در محور اسفراین -بجنورد،
 5قربانی طی  2ماه در محورهای مواصالتی اسفراین داشتیم.با این
تفاسیر شاهد افزایش آمار قربانیان سوانح جادهای از ابتدای سال جاری
تاکنون نسبت به سال گذشته بوده ایم.

طریق بتوانم مبلغی را از یک شرکت بیمه دریافت کنم و به
زندگی ام سر و سامان دهم.
دوستم در ابتدا با شنیدن حرف هایم کمی جا خورد اما
زمانی که پیشنهاد گرفتن مبلغی از دیه چند ده میلیونی
ام را دادم او هم وسوسه شد.
روز بعد به همراه دوستم خودروی پدرم را که بیمه نامه آن
به اسم خودم صادر شده بود به بهانه ای گرفتیم و دوستم
با خودرو و من هم با موتورسیکلت به یکی از خیابان های
کم رفت و آمد رفتیم و تصادف ساختگی را صحنه سازی
کردیم.
نقشه کالهبرداری ما بدون مشکل پیش رفت تا این که
روز تشکیل پرونده برای دریافت خسارت در یک شرکت
بیمه رسید .مسئول مربوطه بعد از گرفتن مدارک الزم و
تشکیل پرونده از من خواست چند روز دیگر دوباره برای
تایید نهایی به شرکت بیمه مراجعه کنم.
بعد از تشکیل پرونده و شنیدن حرف های مسئول بیمه،
من و دوستم در پوست خودمان نمی گنجیدیم و فکر می
کردیم همه چیز طبق مراد مان پیش رفته و چند روز بیشتر
به پول دار شدن مان باقی نمانده است.
گویا بعد از خروج ما از شرکت بیمه ،مسئول بیمه به خاطر
تشابه اسمی به ماجرا شک می کند و بعد از بررسی دقیق

روز بعد به همراه دوستم خودروی
پدرم را که بیمه نامه آن به اسم
خودم صادر شده بود به بهانه ای
گرفتیم و دوستم با خودرو و من هم
با موتورسیکلت به یکی از خیابان
های کم رفت و آمد رفتیم و تصادف
ساختگی را صحنه سازی کردیم
مــدارک و یک سری اقدامات تخصصی بیمه ای پی به
جعلی بودن صحنه تصادف می برد.
مسئول بیمه بعد از شک کردن به ماجرا دوباره تقاضای
بازبینی صحنه تصادف و کروکی را کرد و زمانی که به
ناچار ما سر صحنه تصادف ساختگی رفتیم همه چیز لو
رفت و نقشه کالهبرداری مان برمال شد.
پس از آن ،دستبند قانون بر دستانم نقش بست و خودم را
در برابر قانون دیدم.

گوش دادن مهمترین مهارت ارتباطی است که
می تواند صمیمیت را به وجود آورد و آن را حفظ
کند .وقتی خــوب گــوش می دهید همسرتان را
بهتر درک می کنید ،با او هماهنگ می شوید و بی
آن که مجبور به ذهن خوانی باشید می فهمید که
همسرتان چرا چنین می گوید و چنان می کند.
در ضمن گوش دادن به صحبت های همسرتان،
نشانه مهر و محبت شما به او است.گوش دادن مؤثر
صرف ًا به سکوت کردن و شنیدن حرف های همسر
خالصه نمی شود .گوش دادن واقعی به قصد و نیت
شما بستگی دارد .اگر نیت شما فهمیدن ،لذت
بردن ،آموختن یا کمک کردن به همسرتان است،
در این صورت واقعا گوش می دهید.
وقتی همسرتان موضوع مهمی را با شما در میان
می گذارد باید به زبان خود و به طور خالصه ،درک
و برداشت تان را از گفته های او بیان کنید .این مهم
ترین بخش خوب گوش دادن است.
خالصه کــردن حرف های طرف صحبت به زبان
خود معمو ًال به شفاف شدن منظور گوینده و درک
مطلب منتهی می شود .بعد از خالصه کردن مطلب
و طرح سؤال به منظور روشن کردن هر چه بیشتر
مــوضــوع ،نوبت به بــازخــورد می رســد ،به عبارت
دیگر واکنش نشان می دهید .در این مرحله باید
بی آن که داوری کنید ،به آرامــی افکار ،اندیشه،
احساسات ،نقطه نظرها و خواسته هــای خــود و
موارد دیگر را مطرح سازید .برداشت درونی خود را
با همسرتان در میان بگذارید و باید مراقب باشید تا
اسیر موانع سر راه ارتباط مؤثر نشوید.
بازخورد سه عمل مهم انجام می دهد؛ نخست وقتی
برداشت خود را با همسرتان در میان می گذارید،
درستی آن را محک می زنید .در این زمان اگر برداشت
شما از حرف او اشتباه باشد در مقام اصالح حرف شما
برمی آید .دوم ،بازخورد به همسر شما کمک می کند
تا در زمینه درستی و تأثیر ارتباط خود اطالعاتی را به
دست آورد .سوم ،همسرشما با برداشت های جدید
شما آشنا می شود.
اکنون جای خود را با همسرتان تغییر دهید .کسی
که تاکنون حرف می زده ،به شنونده تبدیل می
شود و شنونده قبلی حاال حرف می زند .این برنامه
آن قدر ادامه پیدا می کند تا مطلب به خوبی بیان
و درک شود.

