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«موش شهری» به دام افتاد
سجادپور -سارق سابقه داری که در پارکینگ
یک منزل مسکونی النه کرده بود و گاهی با
خروج از آن مکان به خودروهای پارک شده
در حاشیه خیابان دستبرد می زد با تالش
ماموران کالنتری احمدآباد مشهد دستگیر
شد .به گزارش خراسان ،در پی دستبردهای

پارکینگ یک منزل مسکونی خارج می شود و
بعد از دستبرد به خودروها دوباره به النه خود
باز می گردد بنابراین ماموران با هماهنگی
قضایی و پس از  5ساعت عملیات تعقیب و
مراقبت باالخره این متهم جوان را در حالی
دستگیر کردند که قصد ورود به پارکینگ را

متعدد به خودروهای پارک شده در بخشی از
بولوار ملک آباد مشهد  ،تحقیقات نیروهای
تجسسباصدوردستوریازسویسرگردعلی
عسگری(رئیسکالنتری)دراینبارهآغازشد.
ماموران با بررسی دوربین های مداربسته به
سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد فردی از

در امتداد تاریکی

داشت .بررسی های بیشتر بیانگر آن بود که
این جوان سابقه دار به همراه همدستانش در
این پارکینگ پاتوق دارند و اموال سرقتی را نیز
به انباری درون پارکینگ انتقال می دهند .در
بازرسی از این مکان ،تعداد زیادی کارت های
شناسایی و لوازم سرقتی کشف شد به طوری

که تا کنون  17تن از شاکیان ،اموال خود را
شناسایی کرده اند .با دستگیری دیگر عوامل
مرتبط با این پرونده  ،تحقیقات پلیسی برای
کشف سرقت های دیگر اعضای این باند در
حالی ادامه دارد که شاکیان به سرکرده این
باند لقب «موش شهری» داده اند!

رسوصدای کودک  6ساله در آاپرمتان بزرگ ترها را به جان هم انداخت

مشت مرگباردرنزاع پدرها!

سجادپور -ســروصــدای کــودک  6ساله در
یک واحد آپارتمانی مشهد ،به جایی رسید که
بزرگترها به جان هم افتادند و پدر این کودک
فقط با یک مشت مرگبار ،همسایه معترض را به
کاممرگفرستاد.
به گ ــزارش اختصاصی خــراســان،ایــن حادثه
تاسفبار دوازدهـــم دی زمانی رخ داد که دو
همسایهدرمجتمعمسکونیابرارواقعدرشمال
مشهد ،به خاطر سروصداهای زیاد پسر بچه 6
سالهازیکدیگردلخورشدندوبهگالیهپرداختند
اما باز هم سروصداهای کودکانه فروکش نکرد و
ناراحتی همسایه طبقه پایین از رفتارها و جست
و خیزهای پسرهمسایه ،به خشم وعصبانیت
انجامید تا جایی که بعد از ظهر کنار در پارکینگ
بهانتظارورودهمسایهطبقهباالایستاد.
هنگامی که «ابوالفضل – ر» از مسافرکشی به
خانه بازگشت و قصد داشت خودرواش را پارک
کند،مشاجرهایلفظیبینآنهاشروعشد.این
عصبانیت که با خط و نشان های تلفنی حاال به
اوج رسیده بود ،ناگهان درگیری وحشتناکی را
رقم زد به گونه ای که دو همسایه با هم یقه به یقه
شدند و «حسن – ش» چندین مشت روانه پیکر
همسایهاش کرد .این کشمکش و درگیری به
حدیادامهیافتکهحتیلباسهای«ابوالفضل-
ر»درحالخروجازتنشبود.

گ ــزارش خــراســان حاکی
اس ــت :در همین هنگام
ناگهان «ابوالفضل» مرد
 43سالهکهازشدتخشم
تــوان کنترل رفــتــارش را
ن ــداش ــت در ی ــک لحظه
مشت سنگینی را روانــه
چانه «حــســن -ش» کرد
و او بــا ای ــن ضــربــه مشت
وحــشــتــنــاک روی زمین
افـــتـــاد و بــیــهــوش شــد.
طولی نکشید که با تجمع
همسایگان ،امــدادگــران
اورژانس هم از راه رسیدند
و پیکر همسایه  46ساله را
به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد بردند
اما معاینات پزشکی از مصدوم بیانگر آن بود
که وی به اغما رفته است و با مرگ دست و پنجه
نرم می کند بنابراین وی به بخش مراقبت های
ویژه انتقال یافت و اقدامات درمانی آغاز شد.
از سوی دیگر نیز با گزارش این ماجرای تلخ به
پلیس  ،110بالفاصله گروه ویژه ای از نیروهای
انتظامیبادستورسرهنگ«غالمعلیمالداری»
(رئیس کالنتری پنجتن) عازم محل درگیری
در مجتمع مسکونی ابــرار شدند و متهم 43

ساله را که «ابوالفضل – ر» نام دارد با هماهنگی
قاضی اسماعیل عندلیب (معاون دادستان
مرکز خراسان رضوی) بازداشت کردند و به مقر
انتظامیانتقالدادنداماهنوزتحقیقاتقضایی
درباره این حادثه ادامه داشت که سه شنبه شب
گذشته،مصدومایننزاعمرگباربعدازحدود16
روز بستری در بیمارستان باالخره تسلیم مرگ
شدوبدینترتیبپروندهجناییدیگریرویمیز
قاضیویژهقتلعمدمشهدقرارگرفتکهبهخاطر
خشموعصبانیتآنیرقمخوردهبود.

اسان

های پسرم را بگیرد اما او هم مادر است و زیاد
نمی توانست فرزندم را از جست و خیزهایش باز
دارد .در عین حال همسرم با من تماس گرفت و
موضوع ناراحتی و گالیه همسایه طبقه پایین را
منتقلکردمنهمبهاوگفتموقتیخودمبهمشهد
آمدم با همسایه صحبت می کنم چرا که وقتی در
شهرستان هم سنگ کاری به پایان می رسد من
درمشهدباخودرویمدلپایینممسافرکشیمی
کنم تا مخارج زندگی ام تامین شود با وجود این
همسایه با من تماس گرفت و به خاطر رفتارهای
فرزندم گالیه کرد  .من هم گفتم شما نباید به در
منزل ما می رفتی و با همسرم موضوع را مطرح
میکردیدرعینحالهرکاریکهدوستداری
انجام بده!او هم با این جمله که حاال حالیت می
کنم ! تلفن را قطع کرد .روز حادثه وقتی من از
مسافرکشی به خانه بازگشتم او کنار پارکینگ
منتظرمایستادهبودکهبهمنتوهینکردویقهبه
یقه شدیم  .او چندین مشت به من زد که تصاویر
دوربینمداربستههموجوددارد.منهمبهناچار
یک مشت به زیر چانه او زدم که ناگهان نقش بر
زمینشدوغشکرد!
گزارش خراسان حاکی است در پی اقاریر این
متهم 43سالهوباصدوردستوریازسویقاضی
ویژهقتلعمد،ویروانهزندانشدتابررسیهای
بیشتریدربارهاینمشتمرگبارصورتگیرد.

 25هزارکرمانیگرفتار سیل ویرانگر

کوتاه از حوادث

سیلبهبیشاز 5هزارو ۱۰۰واحدمسکونیآسیبرساندهاست
توکلی /استاندارکرمانازراهاندازیهفتمعین
امــداد رسان و پهنه بندی در مناطق سیل زده
خبر داد و گفت :با دشت وسیعی از روستاهای
پراکنده مواجهایم و حدود  ۲۵هزار نفر گرفتار
سیلهستندکهاولویت،اسکانموقتآنهاست.
به گزارش خراسان ،علی زینیوند صبح دیروز
درستادهماهنگیوفرماندهیعملیاتپاسخبه
بحران در محل فرمانداری رودبار جنوب افزود:
در حال پهنهبندی منطقه سیل زده و انتخاب
مسئولهستیمکهمدیریتهرپهنهرابایدبرعهده
داشته باشد تا مدیریت هدفمند انجام شود.
وی ادامه داد :ریش سفیدان محلی این میزان از
بارندگی را غیرقابل تصور توصیف کردند و هم
اکنون با یک دشت وسیع با روستاهای پراکنده
مواجهایم که امدادرسانی را سخت کرده است.
استاندار کرمان خاطرنشان کــرد:در مجموع با
تدابیری که اندیشیده شد و اقدامات انجام شده،
در داخل شهرها آب گرفتگی گسترده نداریم.
وی با بیان ایــن که تاکنون پنج هــزار و ۱۰۰
واحدمسکونی آسیب دیــده و ممکن است این
عدد به  ۶هزار واحد مسکونی برسد ،افــزود :از
فرماندهنیرویزمینیارتشبرایارسالتجهیزات
به منطقه درخواست کمک کردهایم .زینیوند با
بیان ایــن که حــدود  ۲۵هــزار نفر گرفتار سیل
هستند و اولویت ،اسکان موقت آن هاست ،ادامه
داد :نیازمند کمک ها و مساعدت ملی هستیم و
تجهیزاتسنگینبهویژهبیلمکانیکینیازاصلی
است.ویگفت:بادستکاریهایانسانیدرحریم
رودخانهها روبه رو هستیم که جرم است و باید
در ستاد مدیریت بحران مصوب شود که با توجه
به دستکاری و تجاوز به حریم رودخانهها تا هر جا
که الزم باشد بازگشایی
انــجــام شــود .استاندار
کرمان افــزود :در سیل
قبل ۱۵۰۰ ،راس دام
تلف شد و ب ــرآورد سیل
اخیر نیز باید به سرعت
انــجــام شــود تــا بــا خرید
اضطراری وسایل آسیب
دیدهمانندیخچالوگاز،تحویلخانوادههاشود.
وی با اشاره به این موضوع که پول الزم به حساب
شهرداریهای زهکلوت و رودبار واریز میشود،
گفت :مهندسی ارتش ارسال تجهیزات را شروع
کردهوهماهنگشدهتابهسمتزهکلوتبروند.
ضمن آن که اقالم خوراکی مورد نیاز امروز باید
به دست مردم برسد و مدیران در منطقه مستقر
باشند .زینی وند افــزود :بر اساس بــرآورد های
احتمالی  ،خسارت های وارد شده به بخش های

دنبال می شود که خسارت ها تا حد توان جبران
شود .وزیر کشور در این سفر به دیدار با مردم ،
ارزیابی خسارات سیل وتسریع در امداد رسانی
پرداخت.این گزارش حاکی است ،وزیر کشور،
دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر ،اسماعیل
نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران
کشوربههمراهمسئوالنمحلیعصرروزگذشته
ازمناطقسیلزدهبازدیدکردند.
▪مردمدرارتفاعاتدرانتظارکمکهستند

عکس ها :میزان و مهر

*شبکه خبر /روابــط عمومی پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس در اطالعیهای اعــام کــرد :پس از
بارندگیهایاخیردراستانهرمزگانوخارجشدن
آبهایسطحیازمسیلوورودسیالببهخطلوله
انتقال خوراک پاالیشگاه ستاره خلیجفارس ،این
خط لوله دچار آسیبدیدگی جزئی شده است که
در کمترین زمان ممکن برطرف میشود و با توجه
به ذخیرهسازی میعانات گازی در مخازن ،عملیات
تولیددراینپاالیشگاهبیوقفهادامهدارد.
*فارس /سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس
پلیسفتایتهرانازشناساییودستگیرییکمرد
جوانخبردادکهباانتشارویدئوییدرفضایمجازی
بهیکیازاقوامشمالیکشورتوهینکردهبود.
*ایرنا /رئیس قرارگاه کوهنوردی کالردشت گفت
که گروه امداد و نجات کوهستان پس از یک هفته
زمینگیر شدن در ارتفاع چهار هزار و  ۶۰۰متری
علمکوهبهخاطربارشسنگینبرف،سرانجامدیروز
بابالگردبهپاییندستانتقالیافتند .فرضی بااعالم
این که اجساد دو کوهنورد تهران در ارتفاعات گرده
آلمان ها باقی مانده است  ،توضیح داد :ارتفاع برف
در بلندی های منطقه بیش از یک متر و نیم است که
بهعلتاحتمالبروزبهمنوازسویدیگرشیبزیاد
درگردهآلمانها،انتقالاجسادامکانپذیرنیست.
کرمانی /عامل تیراندازی که سبب مجروح شدن
یک فرد روستایی در شرق کرمان شده بود به چنگ
پلیسافتاد.
*ایرنا/سرهنگراستی رئیسمرکزعملیاتپلیس
امنیت عمومی تهران گفت :اراذل و اوباشی که در
روزهای  20و  21دی ماه جاری در خیابان وحدت
اسالمیاقدامبهتیراندازیوایجادرعبووحشتدر
بینمردمکردند،شناساییودستگیرشدند.
*پلیس /سرهنگ پاشایی معاون پلیس فتا با اشاره
به دستگیری عامالن تبلیغ تقلب امتحانات نهایی
درفضایمجازیگفت:بیشاز ۱۷۰تارنمامجرمانه
در این باره احصاء شد و بیش از  ۱۴فقره نیز تحت
اقدامات قضایی اعم از دستگیری ،احضار و مسدود
سازیحسابهایمالیمتهمانانجامشدهاست.
*ایرنا/سرگردمحمداحمدیتبارفرماندهپلیسراه
ولیآباد سیاه بیشه کندوان با اعالم این که طی سه
روز گذشته محور کندوان شاهد چهار مورد سقوط
بهمنبود،بهترددکنندگاندراینمحورهشدارداد
کهدرمسیرحرکتشانتوقفنکنند.
*ایسنا /سردار الهی فرمانده انتظامی لرستان از
دستگیریکالهبرداروکشفیکفقرهکالهبرداری
با پیش فروش مجتمع های آپارتمانی به ارزش ۲۸
میلیاردریالدرشهرستانخرمآبادخبرداد.
کرمانی /سرهنگ جهانشاهیرئیسپلیسآگاهی
شهرستان سیرجان از دستگیری دو متهم که اقدام
به دریافت تسهیالت  ۵۰۰میلیون ریالی غیر مجاز
بانکیبامدارکجعلیکردهبودند،خبرداد.

بنابرگزارش اختصاصی
خراسان ،با مرگ این مرد
جوان که «حسن.ش» نام
داشــت ،روز گذشته متهم
پــرونــده توسط نیروهای
کالنتری پنجتن به شعبه
 211دادسرای عمومی و
انقالب مشهد هدایت شد
و مقابل قاضی «محمود
عــارفــی راد» ایــســتــاد تا
بـــه ســــــواالت تخصصی
وی دربـــاره ایــن ماجرای
دردنـــاک پاسخ دهــد  .او
که خود را «ابوالفضل.ر»
معرفیمیکرددرحالیکه
بهشدتپشیمانومتاثربوددربارهچگونگیوقوع
این حادثه تاسف بار به قاضی «عارفی راد» گفت:
من سنگ کار هستم و به خاطر کم شدن ساخت
و سازهای مسکن ،مجبورم در شهرستان ها کار
کنم و گاهی مدت طوالنی را در شهرستان به سر
می برم و خانواده ام به تنهایی در واحد آپارتمانی
سکونتدارند.دراینمیانپسر 6سالهامباجست
وخیزهایکودکانهموجبناراحتیهمسایهطبقه
پایین«حسن-ش»شدهبود.اوبهدرخانهامرفته
و به همسرم تذکر داده بود که جلوی مزاحمت

اختص
اصی خر

کشاورزی ،دامــداری ،مسکن ،زیرساخت ها ،
میزان خسارات بسیار سنگین است و نسبت به
سیل قبلی افزایش زیادی داشته است .براساس
این گزارش ،سردار نظری جانشین سپاه ثارا...
استانکرمانهمازنیازاساسیبرایترمیمسیل
بندها گفت و اضافه کرد :چند دستگاه ماشین
سنگینازواحدهایمختلفسپاهبهسمتمنطقه
درحالارسالاست.ویادامهداد:آمادگیپخت
نانوغذاوتوزیعراداریم.توزیعبستههایغذایی
 ۷۲ساعته بین مــردم ضــروری اســت .محمدی
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت
هالل احمر کشور نیز در این جلسه اظهار کرد :به
محض فراهم شدن شرایط جدید ،پرواز بالگرد
شروع میشود و در هر جایی که تعیین شود آماده
برپا کــردن چــادر بــرای اسکان هستیم و تا رفع

مشکل در کنار مردم میمانیم .سردار معروفی
فرمانده سپاه ثارا ...کرمان هم احداث و تکمیل
سیلبندخرمازجیرفتتاجازموریانراخواستار
شدوگفت:بایدبرایجلوگیریازپیامدهایسیل
دراینمناطقاینسیلبندفوریتکمیلشود.
▪اسکان۱۰۰۰خانواردرسیلکرمان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان
خواستارامدادرسانیفوریهواییبهشرقاستان

کرمان شد و افزود :شرایط برای امدادرسانی
هواییبهروستاهایدرمحاصرهسیلریگانوجود
دارد اما زمینی فعال شرایط سخت است .فالح
خاطرنشان کرد :بیش از  ۳۰۰روستا دراستان
کرمان در محاصره سیل قرار دارند و در مناطق
درگیر به  ۱۰هزار نفر امدادرسانی شده است و
هزارخانواراسکاناضطرارییافتهاند.
▪سفروزیرکشوربهجنوبکرمان

وزیر کشور ظهر روز چهارشنبه به منظور بازدید
از سیالب جنوب کرمان وارد جیرفت شد.دکتر
احمد وحیدی با بیان این که در سیالب چند روز
گذشته مرتب تلفنی در جریان اوضــاع قرار می
گرفتموهمهدستگاههایذیربط اعالم آمادگی
کردند ،افزود:پنج هزارخانواردرگیرآبگرفتگی

هستند و الزم دانستم به منطقه بیایم وسپاه ،
ارتش ،رئیس بنیاد مستضعفان  ،رئیس کمیته
امدادورئیسستاداجراییاعالمآمادگیکردهاند
و هر کمکی الزم است انجام می دهند .وی ادامه
داد:برایسیلقبلدردولتمصوبشدکهکمک
هایی از جمله تسهیالت و بالعوض برای مردم
منطقههمبرایکمکبهکشاورزیهماحشامکه
از بین رفته بود  ،انجام شود و۶۰۰میلیارد تومان
مصوب شد و در این نوبت هم ارزیــابــی و حتما

همچنین به گزارش مهر ،ده ها روستا در جنوب
کرمان دچار آب گرفتگی شدید شدهاند و مردم
مجبور به ترک روستاها شده و به ارتفاعات پناه
بــردهانــد و از سه شنبه شب گذشته در انتظار
امدادرسانیهستند.بسیاریازاینافرادساعت
هازیربارانوبدونسرپناهبودهاند.
نکته تــأســف بــار ایــن کــه در روســتــاهــای پهنه
جازموریانحتیمنطقهمرتفعیبرایپناهگرفتن
وجود نــدارد .به دلیل مه گرفتگی امکان امداد
هوایی در برخی از مناطق کرمان وجود ندارد؛
اما به دلیل نبودِبارندگی در شرق کرمان و برخی
مناطقجنوبیکهبارانمتوقفشده،امکانامداد
هوایی وجود دارد که به دلیل پیش بینی نشدن
بالگرد برای این شرایط مردم همچنان در انتظار
امدادهواییماندهاند.
▪تماسمعاوناولرئیسجمهوربااستاندار

مخبر معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی
با استاندارکرمان ضمن دریافت گزارش آخرین
اقدامات انجام شده گفت :ستاد اجرایی حضرت
امــام(ره) ،کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد
مستضعفان در کنار
مسئوالناستانهستند
ودستورمیدهمباتوجه
بــه حــضــور وزیـــر کشور
در منطقه در نشست
جـــمـــعبـــنـــدی ســفــر،
تعهدات و همکاری های
الزمراانجامدهند.
▪دستورویژه فرماندهکلارتش

هــمــچــنــیــن بــــه گـــــــزارش صـــــدا و ســیــمــا،
سرلشکرموسوی،فرماندهکلارتش،دیروزبهامیر
سرتیپحیدریفرماندهنیرویزمینیدستورویژه
دادکهایننیروباامکاناتمهندسیوبالگردیوبا
بهکارگیریحداکثریتجهیزاتونیرویانسانی،
خدمترسانیبهمردمرابراساسنیازهایستاد
مقابلهبابحرانتسریعوتقویتکند.

فرجامازدواجهایعجوالنه!
درحالیمتوجهشدمهمسردوممنیزبازنغریبهای
ارتباط دارد که بــاردار هستم و ازدواج ما نیز ثبت
محضرینشدهاست.
به گــزارش خراسان ،زن  19ساله با بیان این که
می دانم برای دومین بار طالق خواهم گرفت و این
ازدواجم نیز فرجامی نخواهد داشت به کارشناس
اجتماعیکالنتریاحمدآبادمشهدتوضیحداد6:
سالقبلپدرومادرمازیکدیگرجداشدند.آنزمان
من  13سال بیشتر نداشتم و در کنار مادرم ماندم
چرا که پدرم مردی معتاد بود و به دنبال عیاشی و
خوشگذرانی های خودش بود  .مادرم نیز به خاطر
همینموضوعازاوطالقگرفت.اوزنیزحمتکش
بوداماخواستههایبلندپروازانهداشتوبراساس
احساساتش تصمیم می گرفت .خالصه در کنار
مادرمروزگارمیگذراندمتااینکهپسرهمسایهبه
خواستگاریامآمد".شهرام"خانوادهخوبیداشت
و دریکی از شرکت های فرش بافی کار می کرد اما
مادرشبهشدتبیماربودوبههمینخاطرمادرمن
نیز به خانه آن ها رفت و آمد داشت و آن ها را کامال
می شناخت  17 .سال بیشتر نداشتم که مراسم
عقدکنان من و شهرام برگزار شد و دیگر هم به
تحصیلادامهندادم.شهرامنیزبعدازمرگپدرش
به شدت وابسته مادرش بود و از کنار بستر او جدا
نمیشدبهمحضآنکهازسرکاربهخانهمیرسید
همه امور روزمره مادر بیمارش را انجام میداد تا
این که  6ماه بعد از ازدواج ما او براثر بیماری از دنیا
رفتونامزدمنیزازنظرروحیبههمریخت.اوبرای
برگزاری مراسم مادرش هزینه های زیادی کرد اما
اینرفتارهابهمذاقمادرمنخوشنمیآمد.اوبرای
آغاز زندگی مشترک ما توقعاتی داشت که برآورده
کردن آن در توان شهرام نبود .گفت و گوی بین
آنها نیز بی نتیجه ماند چرا که مادرم ادعا داشت
همهسرمایهاشرابرایمادرمرحومشهزینهکرده
است .باالخره این اختالفات به جایی رسید که من
درسن 19سالگیودرحالیازشهرامطالقگرفتم
کههنوززندگیمشترکمانآغازنشدهبود.یکهفته
بعدازطالقتصمیمگرفتمبهتحصیالتمادامهبدهم
بههمیندلیلدریکمدرسهشبانهثبتنامکردم.
اماروزاولکهعازمکالسدرسبودمباپسرجوانی
درخیابانآشناشدمودرطولمسیرمدرسه،اوضاع
زندگی و طالقم را برایش بازگو کردم .او هم آدرس
وشمارهتلفنمراگرفتوروزبعدبهخواستگاریام
آمــد  .مــادرم نیز که به شدت خوشحال شده بود
بــدون هیچ گونه تحقیق و پــرس و جویی مراسم
خواستگاریرابرپاکردودستنوشتهایبینمارد
و بدل شد تا بعد از گذشت مدت شرعی از طالقم به
طورقانونیباهمازدواجکنیمبعدازاینمدت،صیغه
محرمیت بین ما جاری شد تا در فرصتی مناسب
برایثبتمحضریاقدامکنیم".احد"نیزمانندمن
در 17سالگیازدواجکردهبوداما4سالبعدبهاین
دلیل که همسرش باردار نمی شود از یکدیگر جدا
شدهبودندبهجزاینماجرامنهیچگونهاطالعات
دیگری دربــاره همسرم نداشتم .او مدعی بود در
صنایعچوبونجاریفعالیتمیکنداماهمیشهتا
ظهرمیخوابیدوشبهانیزپیامکبازیمیکرد.
یک شب زمانی که همسرم به خواب عمیقی فرو
رفته بود صدای پیامک کنجکاویام را برانگیخت.
ناخودآگاه گوشی همراهش را برداشتم و متوجه
شدم که پیامک از سوی زنی غریبه ارســال شده
است  ،به جای همسرم پاسخ پیامک هایش را دادم
ودریافتمکهآنهابایکدیگرارتباطدارند.ازشدت
خشم فقط درون اتاق راه می رفتم و کاری از دستم
ساخته نبود چراکه دیگر نمی توانستم تجربه تلخ
یک طالق دیگر را تکرار کنم و از سوی دیگر نیز نه
تنها ازدواجم به صورت رسمی ثبت نشده بود بلکه
از 2ماه قبل هم باردار بودم  .با آن که از سر ناچاری
سکوت کردم و چیزی به همسرم نگفتم اما خوب
می دانم که برای این ازدواج نیز فرجامی نخواهد
بود و فرزند بی گناهم نیز سرنوشتی بهتر از من
نخواهدداشتو...
گزارش خراسان حاکی است با صدور دستوری
ویژهوراهنماییهایسرگردعلیعسکری(رئیس
کالنتری احمدآباد) تالش مشاوران زبده دایره
مددکاریاجتماعیبرایبررسیهایکارشناسی
وروانشناختیدراینپروندهآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

خبر

فروداضطرارییکفروندهواپیما
درغربکرمان
توکلی /یک هواپیمای کوچک مسافربری به علت
شرایط بد آب وهــوا روز چهارشنبه در شهرستان
ُارزوئیه واقع در غرب کرمان فرود اضطراری کرد.به
گفتهفرماندارارزوئیه،اینهواپیماصبح روزگذشته
با ۱۸سرنشین به مقصد وکیل آباد(۳۰کیلومتری
مرکز شهرستان) برای بازدید از کشت گلخانه ای
ماهانپروازداشتکهبهدلیل ِمهشدیدتصمیمبهفرود
روی باند شنی روستای سلطان آباد گرفت .منظری
توکلیافزود:اینهواپیمابهدلیلمهغلیظدرانتهای
باند منحرف شد و سپس در زمینهای کشاورزی در
گلوالینشست .ویادامهداد:همه۱۸سرنشینو
خلباناینهواپیماسالمهستند.

