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حوادث
در مانه و سملقان صورت گرفت:
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بازداشت یکی از معاونان آموزش و
پرورش به اتهام جرایم اقتصادی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

معاون مالی آمــوزش و پــرورش مانه و سملقان به اتهام اختالس ،دخل و تصرف
غیرقانونی در وجوه دولتی ،تضییع اموال دولتی و پولشویی بازداشت شد.به گزارش
روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی ،دادستان عمومی و انقالب بجنورد،
در حاشیه هفتمین نشست مدیران قضایی استان با اعالم این خبر افــزود :پس از

بررسی دقیق و گزارش دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل استان،
برای معاون مالی آموزش و پرورش مانه و سملقان در این خصوص پرونده قضایی
تشکیل و به شعبه اول بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب این شهرستان ارجاع
داده شد« .محمدیاران» افزود :متهم این پرونده پس از تفهیم اتهام با صدور قرار

گرفتار در تله خود ساخته
صدیقی
نزدیک به  7سال تحقیر ،توهین و کتک کاری
توسط خــانــواده همسرم را تحمل کــردم و دم
نزدم چون چاره و جایی را نداشتم که ب��روم .با
دست خودم سرنوشت سیاهم را رقم زدم و دست
رد به خوشبختی که ازدواج با پسر دایی ام بود،
زدم و خودم را گرفتار رنج و بدبختی ک��ردم .از
یک دختر دانشجوی شاداب به یک زن افسرده و
ناامید از آینده تبدیل شدم .زن جوان گرفتار در
تله خود ساخته ،ادامه می دهد :پدرم با هزار رنج
و سختی خرج تحصیل من را می داد تا این که در
دانشگاه قبول شدم .خانواده ام در روستا زندگی
می کردند برای همین در خوابگاه زندگی می
کردم .پدرم به دلیل باورهای سنتی اش اعتقاد
داشــت دختر باید زود ازدواج کند و سر خانه
و زندگی اش بــرود .بعد از قبولی در دانشگاه
پدرم اصرار می کرد با پسر دایی ام ازدواج کنم.
خانواده خواستگارم از نظر مالی و اجتماعی
وضعیت مناسبی داشتند اما من اصـ ً
ا به پسر
دایی ام عالقه نداشتم و فقط در حد فامیل او را
دوست داشتم .از پدرم اصرار و از من انکار ،مدام
ذهنم درگیر قضیه ازدواج تحمیلی بود .در کش
و قوس ازدواج و لجبازی بودم که هم خوابگاهی
ام به من پیشنهاد ازدواج با فرد دیگری را داد.
دوستم به من گفت به جای پسر دایی ام با پسر
عمه او ازدواج کنم.
بعد از پیشنهاد دوستم بدجوری ذهنم درگیر
این قضیه شد و نسنجیده و از روی احساسات،
خانواده ام را تحت فشار قرار دادم هر طوری که
شده به خواستگار شهری ام جواب مثبت بدهند
وگرنه دودش به چشم خودشان خواهد رفت و
مجبور می شوم خودسرانه اقدام کنم.
بــاالخــره با تحت فشار قــرار دادن پــدرم بدون
انجام تحقیقات از خواستگارم و خانواده اش
به حرف های دوستم که از او تعریف می کرد

بسنده کردم و جواب بله دادم  .بعد از ازدواج
تازه متوجه حقیقت شدم .همسرم از نظر ذهنی
مشکل داشت و قادر نبود خودش به طور مستقل
تصمیم بگیرد .به علت نامناسب بودن وضعیت
مالی شوهرم مجبور شدیم در یک خانه پدرش
کــه بــه هــر چیزی شباهت داشــت بــه جــز خانه
زندگی کنیم؛ اتاقی که سقف اش ایرانیت و در
و دیوارش سوراخ و شبیه النه زنبور بود .خانواده

می سوختم و می ساختم چون
خودم این راه را انتخاب کرده
بودم و روی بازگشت و بازگو
کردن این قضیه را به خانواده
ام نداشتم و به نوعی در جهنم
خودساخته ام زندگی می کردم

شوهرم چون از نظر مالی ضعیف بودند من را
تحت فشار قرار دادند تا با کمترین هزینه زندگی
کنم .شوهرم به خاطر نداشتن کار مجبور بود در
شهر دیگری کارگری کند و سرپرستی من را پدر
همسرم برعهده داشت .بعد از تولد دو فرزندم
مجبور بــودم لباس هــای خــودم و بچه هایم را
داخل حیاط با آب سرد بشویم چون پدر همسرم
اجــازه نمی داد آبگرمکن را روشــن کنم .حتی
زمانی که می خواستم حمام بروم فقط  3دقیقه
وقت داشتم خودم را بشویم ،بعد از آن پدرشوهرم
آب را روی من قطع می کرد .برای همین قبل از
رفتن به حمام مقداری آب روی تک شعله دور
از چشم خانواده همسرم گرم می کردم و داخل
حمام می گذاشتم تا بتوانم بعد از قطع شدن آب
استحمام کنم .خیلی تحت فشار بودم و هر بار
که فرزندانم مریض می شدند پدر همسرم پول
ویزیت دکتر به من نمی داد و اگر اصرار می کردم
مرا کتک می زد.
می سوختم و می ساختم چون خودم این راه را
انتخاب کرده بودم و روی بازگشت و بازگو کردن
این قضیه را به خانواده ام نداشتم و به نوعی در
جهنم خودساخته ام زندگی می ک��ردم .بعد از
این اتفاقات رابطه ام با دوستم که این آش را
برایم پخته بود شکراب شد و با او قطع رابطه
کردم .یک روز که از شدت گرسنگی به بچه هایم

فشار آمده بود و پولی برای خرید گوشت نداشتم
یکی از کبوترهای شوهرم را سر بریدم و برای آن
ها غذا درست کردم ،وقتی شوهرم فهمید من را
زیر مشت و لگد گرفت و از خانه بیرون کرد .به
ناچار به خانه پدرم رفتم اما آن ها دوباره من را به
زور پیش شوهرم برگرداندند تا مبادا سر بارشان
شــوم .حتی بــرای تهیه لباس بــرای بچه هایم
همسایه ها کمک می کردند و در فقر و بدبختی
کامل غوطه ور بودیم.
قبل از ازدواج می خواستم از خواستگار اولم که
پسر دایی ام بود فرار کنم اما نمی دانستم خودم
را تیره بخت می کنم .شوهرم حتی با یک دختر
دوست شده بود و با افتخار این موضوع را به همه
می گفت .وقتی به آن دختر اعتراض کردم که
چرا این کار را کرده و تلفنی با همسرم در ارتباط
است؟ در جوابم گفت :به خاطر این که دلش به
حال شوهرم سوخته این رابطه تلفنی را پذیرفته
است تا شوهر کم ذهنم دلش خوش باشد که
خاطرخواه دارد.
نزدیک به  7سال تحقیر ،توهین و کتک کاری
خانواده همسرم را تحمل کردم و دم نزدم چون
چاره و جایی را نداشتم که بروم .با دست خودم
سرنوشت سیاهم را رقم و دست رد به خوشبختی
ام زدم و گرفتار رنج و بدبختی شدم.
از یک دختر دانشجوی سرحال و خوش خنده
به یک زن افسرده و ناامید از آینده تبدیل شدم.
وقتی دیدم دیگر شانه هایم تحمل این شرایط
سخت و زندگی بــدون عشق و محبت را ندارد
حاضر شدم از دو فرزندم بگذرم و حضانت شان
را به خانواده همسر و شوهرم بسپارم تا از آن
خانه نجات پیدا کنم .بــرای همین درخواست
طالق دادم تا شاید راه درستی را در پیش بگیرم
و زندگی تباه شده ام را بسازم.
این عاقبت ندانم کــاری و گرفتن تصمیم مهم
ازدواج بدون مشورت و تحقیقات الزم است که به
جای دانشگاه سر از خرابه درآوردم.

تأمین کیفری بازداشت موقت و روانه زندان شد .وی درباره میزان مبلغ اختالس شده
اظهارکرد :مطابق بررسی های صورت گرفته ،مبلغ اتهامی اختالس  5میلیارد ریال
است که تحقیقات تکمیلی در خصوص شناسایی افراد احتمالی مرتبط ،در دادسرا
همچنان ادامه دارد.

تلنگر

پرداخت اقساط مهریه بر مبنای حقوق کارمند

وقتی حکمی صادر میشود ،برای به اجرا درآوردن آن شرایطی الزم است؛ یکی از آن شرایط این است که
محکومعلیه ،ابالغ شود .طبق ماده  ۳۴قانون اجرای احکام
باید برای حکم ،اجراییه صادر و این اجراییه به
ٌ
محکومعلیه ابالغ شد ،او موظف است ،طی  ۱۰روز ،مفاد آن را اجرا کند اما
مدنی ،همین که اجراییه به
ٌ
ممکن است او در این مهلت ،حکم را اجرا و به هیچیک از وظایف جایگزین دیگر عمل نکند.
محکومله میتواند درخواست کند تا معادل
در این صورت طبق ماده  ۴۹قانون اجرای احکام مدنی،
ٌ
محکومعلیه توقیف شود.
محکومبه از اموال
ٌ
ٌ
بر همین اساس ،کام ً
محکومعلیه کارمند باشد ،حقوق و مزایای او بهعنوان بخشی
ال طبیعی است که اگر
ٌ
از اموالش ،توقیف شود .البته باید توجه داشت که تمام حقوق و مزایای کارمندان ،برای اجرای حکم،
محکومله
محکومعلیه کارمند باشد،
قابل توقیف نیست.بر اساس ماده  ۹۶قانون اجرای احکام مدنی ،اگر
ٌ
ٌ
میتواند تقاضا کند حقوق و مزایای او توقیف شود.
محکومعلیه ،زن یا فرزند داشته باشد ،یکچهارم حقوق و مزایای او توقیف میشود و در
در همین راستا اگر
ٌ
محکومله ،توقیف خواهد شد.
نفع
به
او،
مزایای
و
حقوق
سوم
ک
غیر اینصورت ،ی
ٌ
علت این امر روشن است ،زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند ،قابل توقیف باشد ،زندگی او مختل خواهد
شد.

حادثه در شهر

دور زدن خانواده برای ترک اعتیاد
صدیقی -مــرد خــانــواده کــه م ــدام تحت فشار
اطرافیان و همسرش بود تا اعتیادش را ترک کند
به جای ترک آن ،راه دیگری را برگزید و آن ها را
به اصطالح دور زد .این فرد معتاد مواد را به طرز
ماهرانه ای داخل خمیر دندان جا سازی کرده بود
اما با شیطنت کودکش دستش رو و بعد معلوم شد
اعتیادش را ترک نکرده است.
همسر خشمگین از دست شوهر فریبکارش گفت:
همسرم مدتی بود اعتیاد داشــت و بــرای همین
نزد خانواده و فامیل سرافکنده بودم .همسرم را
تحت فشار قرار دادم تا اعتیادش را ترک کند و
به او گفتم در غیر این صورت او را ترک می کنم.
همسرم به ناچار قبول کرد و قول داد دیگر در خانه
مواد مصرف نکند برای همین به من گفت وقتی
به او مشکوک شدم می توانم وسایل و مکان های
اختفای موادش را بررسی کنم.
مدتی گذشت و شوهرم ادعا کرد مواد و رفیق بازی
را کنار گذاشته و بعد از کار ،به موقع به خانه می
آمد .هر روز او را تحت نظر داشتم تا دست از پا خطا
نکند و هیچ چیز مشکوکی نمی دیدم.
چند ماه به اصطالح از ترک اعتیاد همسرم گذشت

و من خوشحال از ایــن که همسرم اعتیادش را
ترک کرده است ترتیب یک مهمانی را دادم .شب
مهمانی زمانی که مشغول پذیرایی بــودم پسر
خردسالم خمیردندان رنــگ و لعاب دار پدرش
را که همه از دست زدن به آن منع شده بودند
برداشت تا با دوستانش بازی کند.
وقتی شــوهــرم چشم اش بــه خمیردندان افتاد
خشمگین شد و خواست به زور آن را بگیرد که در
کش و قوس کشیدن ،خمیر دندان ترکید و بسته
های کوچک مواد از داخل آن بیرون ریخت.
من و مهمانان با دیدن این صحنه هاج و واج فقط
به همسرم خیره شدیم و سکوت عجیبی خانه را فرا
گرفت .بعد از آبروریزی و رفتن مهمانان ،همسرم
اعتراف کرد به علت موفق نبودن در ترک اعتیاد و
به دلیل این که مشکوک نشوم ،بسته های کوچک
تریاک را با ترفندی خــاص داخــل خمیر دنــدان
جاسازی و هر بار به بهانه مسواک زدن یکی از آن
ها را داخل سرویس بهداشتی مصرف می کرد و با
این کارش همه را دور می زد.

