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«قاتل نامرئی» جان  ۳کارگر
را درپاکدشت گرفت

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پاکدشت از مرگ سه کارگر افغانستانی بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن
خبر داد.به گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پاکدشت  ،قاسم خواجه حسینی
گفت  :این سه کارگر در یک کارگاه تولید زغال در روستای قشالق حاجی آباد به دلیل استفاده از بخاری زغالی بدون دودکش ،جان باختند.

ازمیان خبرها
دستگیری دزدان قاچاقچی
در پی تصادف رانندگی

حادثه در قاب
عکس:آتش نشانی مشهد

برخورد زنجیره ای  ۴خــودرو روز گذشته در صد
متری فجر مشهد عابر پیاده را به کام مرگ برد

اختالف خانوادگی در کرمانشاه جنایت خونینی را
صبح دیــروز در آرامستان فــردوس رقم زد.بــه گزارش
رکنا ،سرنشینان یک خودروی سواری چهار زن را در باغ
فردوس کرمانشاه (آرامستان) به ضرب گلوله از پای در
آوردند.آمویی معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان
کرمانشاه با تایید این خبر گفت :صبح دیروز سرنشینان
یک  خودرو به دنبال اختالفات خانوادگی و طایفه ای
قبلی به چهار زن که در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه
حضور داشتند تیراندازی کردند و منجر به مرگ آنان
شدند.وی افزود :ضارب که از بستگان مقتوالن است
شناسایی شده و اقدامات اطالعاتی و عملیاتی به منظور
دستگیری وی ادامه دارد.معاون اجتماعی فرمانده
انتظامی استان کرمانشاه یــادآور شد :تیمی ویــژه از

 4زن درپی اختالف خانوادگی با شلیک گلوله جان باختند

شلیک خونین درآرامستانکرمانشاه

ماموران انتظامی استان کرمانشاه پیگیر این موضوع
هستند و به زودی فرد ضارب را دستگیر خواهند کرد.
آمویی با بیان این که پلیس قاطعانه با کسانی که امنیت
عمومی را خدشه دار کنند برخورد می کند ،از مردم
خواست که اختالفات خانوادگی خود را از طریق مراجع
قانونی پیگیری کنند.وی در توضیحات بیشتری درباره
انگیزه این قتل ها افزود :بر اساس اطالعات اولیه به
دست آمده فردی تیر ماه امسال به دلیل اختالفات
خانوادگی پدر زن خود را به قتل میرساند که اولیای

خودکشی هولناک یک مرد بعد از قتل همسر

سیدخلیل سجادپور -بررسی های مقدماتی در صحنه
مرگ مشکوک یک زوج جوان بیانگر آن بود که مرد 33
ساله ای پس از کشتن همسرش ،خودکشی کرده است.
به گــزارش خراسان ،ماجرای این حادثه وحشتناک در
دقایق اولیه بامداد پنج شنبه گذشته هنگامی لو رفت که
یکی از ساکنان مجتمع 4واحدی در شهرک رضویه مشهد
به مستاجری که از حدود دو هفته قبل در یکی از واحدهای
اینساختمانسکونتداشتاعتراضکردکهوضعیتلوله
کشی ساختمان را بررسی کند چرا که سقف منزل آن ها به
شدت دچار رطوبت شده است .مستاجر جوان نیز قول داد
که به زودی مشکل را رفع می کند تا این که چند شب بعد
وقتی همسایه از یک مجلس مهمانی به منزل بازگشت،
متوجه شد آب از سقف ساختمان سرازیر شده است .او با

نگرانی به طبقه باال رفت اما هرچه زنگ واحد آپارتمانی
را به صدا درآورد کسی در را باز نکرد .همسایه مذکور که
از ریزش گچ های سقف منزلش نگران بود و صدای آب
نیز از واحد آپارتمانی همسایه تازه وارد به گوش می رسید
هراسان با آتش نشانی تماس گرفت .دقایقی بعد نیروهای
آتش نشانی به ناچار حفاظ واحد آپارتمانی مرد 33ساله را
گشودند و وارد خانه شدند اما صحنه ای وحشتناک مقابل
آن ها قرار گرفت .جسد زنی داخل رختخواب پهن شده در
پذیراییافتادهبودوپیکربیجانمردینیزدرونآشپزخانه
قرار داشت .گزارش خراسان حاکی است ماموران آتش
نشانی مشهد با دیدن این صحنه وحشتناک ،بالفاصله
ماجرارابهنیروهایانتظامیوبازپرسویژهقتلعمداطالع
دادند .این گونه بود که بازپرس «کاظم میرزایی» در همان

رمزگشایی از پرونده مفقود شدن دختر جوان
توکلی -راز پرونده مفقود شدن دختر جوان پس از 6
ماه با اعتراف مظنون اصلی به قتل در شرق کرمان برمال
شد.به گزارش خبرنگارما ،دوازدهم تیرماه امسال پلیس
ریگان در شرق کرمان از مفقود شدن دختر  26ساله
ای با هویت الف –م با خبرشد و بالفاصله رسیدگی به
این موضوع در دستور کار سیستم قضایی و پلیس قرار
گرفت .در ادامه پس از تحقیقات اولیه ومیدانی توسط
کارآگاهان پلیس آگاهی ،احتمال به قتل رسیدن این
دختر جوان قوت گرفت که با دستور مقام قضایی پنج
مظنون مرتبط با ایــن حادثه دستگیر شدند .رئیس
دادگستری شهرستان ریگان پنج شنبه گذشته در این
باره اظهار کرد :به لحاظ پیچیدگی موضوع ،تحقیقات



تکمیلی در این زمینه ادامــه یافت تا این که شامگاه
چهارشنبه راز این ماجرای پیچیده که شش ماه به طول
انجامید برمال و مظنون اصلی دستگیر شد و به قتل
اعتراف کرد .قاضی امین سلطانی زرندی با اشاره به این
که قاتل از خویشاوندان مقتول است ،افزود:اختالفات
خانوادگی علت و انگیزه ایــن حادثه دلخراش بوده
است .این مقام قضایی درپایان خاطر نشان کرد:قاتل
در اعترافات اولیه اقرار کرده است که با طرح نقشه قبلی
توسط همدستش مقتول را به بیابان های اطراف ریگان
منتقل کرده و با پنج گلوله اسلحه کالشینکف به قتل
رسانده است .سپس جنازه وی را درون چاه انداخته و از
صحنه جرم متواری شده اند.

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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ادعای عجیب مهاجرت نخبگان در فرمول یک!
علی ضیا در برنامه «فرمول یک» مدعی شد که بر
اساس آماری از  150دانش آموخته رشته ریاضی
دانشگاه صنعتی شریف 149نفر به خارج از کشور
مهاجرت کردهاند .ادعایی که در فضای مجازی
واکنشهای جالبی را به همراه داشت .کاربری در
نقد این ادعا نوشت« :به نظر این عدد غیرمنطقی
است ».و کاربری در دفاع از تعجب ضیا نوشت:
«یعنی برای این آمار باید گریه کرد .نخبههامون رو
نمیتونیم تو کشور خودمون نگه داریم».

4.6

نامردی چینیها و نگرانی ایرانیها
هنوز نفتکش ایرانی حادثه دیده در آبهای چین در
حالسوختناستوخانوادههاینگراندریانوردان
ایرانی حاضر در نفتکش امید دارند .اما با این وجود
طرف چینی با اهمالکاری و کمک نکردن برای
اطفای حریق به فکر منافع خودش است .کاربری با
اشاره به این مسئله در توئیتر نوشت« :ظاهرا دولت
ما رفته با ژاپنیها برای حل این بحران مذاکره کنه.
انصافا کار چینیها غیر انسانیه ».و کاربر دیگری
یادآور شده است« :بعد اینقدر سنگ چینیها رو به
سینه بزنین .همین چند وقت پیش بود کشتیشون
رو از دست دزدای دریایی نجات دادیــم بعد االن
بیانصافا نامردی میکنن».

26.5

عاشقیمهرانمدیریوسیلیکهازدوستشخورد!
خاطره مهران مدیری از عاشق شدنش در دورهمی
سوژه داغ فضای مجازی شد .خاطرهای که در آن
مدیری مدعی شد یکبار در حالی که در کوچه با
دوستش فوتبالدستی بــازی م ـیکــرده ،خواهر
دوستش از خانه بیرون آمده و با یک نگاه عاشقش
شده است .جالبتر آنکه وقتی با دوستش مسئله را
مطرحمیکند،یکسیلیازدوستشمیخوردوتازه
میفهمدآندخترخواهردوستشبودهاست.کاربری
با انتشار فیلم صحبتهای مدیری در دورهمی در
این خصوص نوشت« :آخه آقای مدیری عزیز آدم مگه
با یک نگاه عاشق میشه!» کاربر دیگری با انتقاد از
صحبتهایمدیرینوشتهبود«:بهخاطرجلبتوجه
مردموبرنامهچهحرفایدروغیکهنمیزنه.تابلوبود
خاطرهاشالکیه.شماچراباورکردید».

16.5

توقفساختاستادیومچلسیبهخاطریکخانه!
خبر توقف برنامه ساخت استادیوم یک میلیارد
دالریتیمفوتبالچلسی،توسطمالکاینباشگاه
آبراهاموویچ روس آنقدر جالب بود که خیلی زود
در فضای مجازی پیچید .آبراهاموویچ که رویای
ساخت این ورزشگاه را داشته بعد از بررسیها و
معلوم شدن این مسئله که ساخت این استادیوم
باعث میشود به یک خانه در آن منطقه نور کافی
آفتاب نرسد ،پــروژه را متوقف میکند .کاربری
در فضای مجازی با اشاره به این خبر نوشته بود:
«داداش خیلی سوسولی .بیا تو کشور خودمون
بساز استادیومت رو .اینجا یک خونه که چه عرض
کنم کل شهر نورگیرش مسدود بشه ،میتونی
بسازی .فقط یه کم مظنه رو ببر باالتر مجوز سه
سوته تو جیبته!» کاربر دیگری گفته بود« :خوبه
بعضیها اخالقمداری رو از این آقا یاد بگیرن.
واقعا کارش قابل تحسینه».

دقایق اولیه بامداد عازم شهرک رضویه شد و بدین ترتیب
تحقیقات درباره چگونگی مرگ زوج جوان در یک واحد
آپارتمانیادامهیافت.خونزیادیدرسراسراتاقهاوحتی
سرویس بهداشتی به چشم می خورد .آثار کبودی ناشی از
انسدادراهتنفسیرویصورتوگردنزن 26سالهنمایان
بود و حکایت از آن داشت که وی با فشار بر عناصر حیاتی
گردن به قتل رسیده است .ادامــه بررسی ها همچنین
نشان می داد که مرد  33ساله پس از قفل کردن در منزل
از داخل با تیغ رگ های دست و گردنش را زده است و
سپس داخل آشپزخانه روی سینک دست شویی افتاده و
به دلیل شدت خون ریزی جان خود را از دست داده است.
بنابر گزارش خراسان این در حالی بود که همسایگان این
زوج جوان ،از اختالفات شدید خانوادگی بین آن ها سخن

می گفتند .یکی از همسایگان آن ها به بازپرس شعبه
 211دادسرای عمومی و انقالب مشهد گفت :این زوج
مدام با یکدیگر مشاجره می کردند و صدایشان در بیرون
از خانه نیز شنیده می شد .آن ها در شب وقوع حادثه هم با
یکدیگر جر و بحث می کردند که به طور ناگهانی فریادهای
زن جوان خاموش شد .گزارش خراسان حاکی است :با
انتقال اجساد قربانیان این حادثه تلخ به پزشکی قانونی،
تحقیقات بیشتر درباره چگونگی وقوع این حادثه از سوی
قاضی میرزایی همچنان ادامه دارد.

انتقاد مسئوالن و خانواده های دریانوردان از اهمال چینی ها در عملیات اطفا و نجات

تیم های تجسس درآستانه ورود به نفتکش
ربیعی :هنوز وقت طالیی ما تمام نشده است
درحالی که خانوادههای دریانوردان گرفتار در سانحه
نفتکش ایرانی با التهاب و نگرانی سرنوشت عزیزان
خود را در هزاران کیلومتر دورتر از آبهای ایران دنبال
میکنند ،پیگیر یها بــرای تسریع در عملیات نجات
گرفتاران این حادثه به اوج خود رسیده و به نظر میرسد
به زودی امکان حضور در داخل نفتکش و تالش برای
یافتن ردی از امید در دل ایــن فاجعه فراهم خواهد
شد.در همین حال ،معاون امور دریایی سازمان بنادر و
دریانوردی از ورود قریب الوقوع تیم تجسس کشورمان به
داخل نفتکش حادثه دیده خبرداد.در این میان ،برخی
مسئوالن ،خانواده های دریانوردان و بسیاری از کاربران
فضای مجازی از تعلل و اهمال طرف چینی در عملیات
اطفا و نجات دریانوردان ایرانی انتقاد می کنند.
▪ربیعی :هنوز وقت طالیی ما تمام نشده است

نامردیچینیهاوعاشقی«مدیری»!

6.2

اطالعاتی و عملیاتی به زودی قاتالن را دستگیر خواهند
کرد.صادقی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
کرمانشاه نیز اضافه کرد :با حضور فوری بازپرس ویژه
قتل و تیم بررسی صحنه جرم در محل جنایت ،هویت
عوامل دخیل در این واقعه مجرمانه شناسایی شد و با
به کارگیری ماموران مجرب دستگیری آنان به صورت
ویژه در دستور کار قرار دارد.صادقی همچنین گفت:
بررسیهای اولیه حکایت از این دارد که در تیرماه
امسال فــردی توسط دامــادش با اسلحه گرم به قتل
رسیده است و اولیای دم به تازگی از قتل مورث خود
گذشت کرده اند .برادران مقتول در اعتراض به اقدام
همسر وفرزندان مقتول و در واکنش به آن جنایت دیروز
را رقم زده اند.

زندگی درناکجاآباد!...

بررسی های مقدماتی در صحنه جنایت مشخص کرد



روزنامه خراسان

دم پس از گذشت چند ماه رضایت میدهند.سرهنگ
محمدرضا آمویی خاطرنشان کرد :برادران مقتول که
از این اقدام برادرزادهها و همسر برادرشان خشمگین
بــوده انــد ،در باغ فــردوس کرمانشاه آنهــا را با سالح
گرم به قتل میرسانند و با استفاده از یک دستگاه
خ ــودروی پراید از صحنه مــتــواری میشوند.معاون
اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه بیان کرد :گروه
ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی استان کرمانشاه
پیگیر ایــن موضوع هستند و با استفاده از اقدامات

...

درامتدادتاریکی

عکس:تزیینی است

ســجــادپــور -دزدانــــی کــه بــا اســتــفــاده از یــک دستگاه
موتورسیکلت سرقتی ،به توزیع مواد مخدر در مشهد اقدام
می کردند در پی بروز یک سانحه تصادف دستگیر شدند .به
گزارش خراسان ،در پی وقوع تصادف بین یک دستگاه پراید
و موتورسیکلت در خیابان بابانظر  59مشهد ،دو سرنشین
موتورسیکلت مجروح شدند و به مرکز درمانی انتقال یافتند
اما استعالم شماره پالک موتورسیکلت از سیستم فرماندهی
پلیس بیانگر آن بود که موتورسیکلت مذکور سرقتی است .با
مشخصشدناینموضوعوبهدستورسرهنگعالیی(رئیس
کالنتری میرزاکوچک خان) ماموران تجسس برای بررسی
موضوع وارد عمل شدند و بدین ترتیب ،مجروحان این حادثه
تحت نظر قرار گرفتند.در بازرسی بدنی از «محمد-س»
مقادیری مواد مخدر صنعتی از نوع کریستال کشف شد ولی
بازجویی از او میسر نبود .در همین حال «علی-خ» یکی از
مصدومان حادثه تصادف که به صورت سرپایی مداوا شده
بود ساعتی بعد به کالنتری انتقال یافت و مورد بازجویی قرار
گرفت.اوگفت:چندسالقبلبامحمدآشناشدموموادمخدر
مصرفی ام را از او می خرم «محمد» یکی از توزیع کنندگان
مواد مخدر صنعتی در منطقه است و با موتورسیکلت برای
مشتریانش مواد می برد .امشب (شب حادثه) نیز به او زنگ
زدمتامقداریکریستالبرایمبیاورد.وقتیسرقراررسیدمن
همسوارموتورسیکلتشدموبهسمتپارکرفتیمکهناگهان
با یک دستگاه پراید برخورد کردیم و هر دو نفر مجروح شدیم.
متهم این پرونده همچنین درباره موتورسیکلت مسروقه ای
که سوار بر آن بودند نیز گفت :از این که موتورسیکلت سرقتی
بود اطالع داشتم اما نمی دانم علی آن را کی و از کجا دزدیده
است.منگاهیازجیبپدروکیفمادرمپولسرقتمیکنم
ولیدرسرقتموتورسیکلتنقشینداشتم.گزارشخراسان
حاکی است :به دستور قاضی «شرقی شهری» متهمان این
پرونده بازداشت شدند تا پس از بهبودی متهم دیگر بستری
در بیمارستان ،تحقیقات بیشتری درباره جرایم احتمالی
آنان انجام شود.
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به گزارش ایسنا ،علی ربیعی وزیر کار و مسئول کمیته
ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی دیــروز پس از
دیدار با سفیر ژاپن درباره اطفای حریق نفتکش ایرانی
با تاکید بر این که هنوز وقت طالیی ما تمام نشده است،
اظهار کرد که "عملیات به شدت ادامه دارد و در صورت
کاهش دما نیروهای تجسس وارد نفتکش خواهند شد.
" وی با بیان این که آتش نفتکش سانچی کمی تحت
کنترل درآمده است افزود :چنان چه دمای کشتی اجازه
دهد نیروها به صورت هلیبرن روی عرشه خواهند رفت
و عملیات تجسس آغاز خواهد شد .امیدوارم دیگر شاهد
انفجار جدیدی نباشیم .از سوی دیگر ،مدیرعامل شرکت
ملی نفتکش نیز که برای پیگیری بهتر عملیات نجات،
به محل حادثه سفر کرده  ،اعالم کرده است که احتماال
حریق نفتکش تا فردا (شنبه )ظهر خاموش شود .سیروس
کیان ارثی تاکید کرده که «عملیات اطفای حریق روز
جمعه جدیترانجاموفومبهطورمستقیمرویآتشریخته
شده و امیدواریم شرایط بهتر شود ».وی با تاکید بر این که
حرارتنفتکشاکنونبسیارباالستافزود:تیمهایامداد
و نجات منتظر دستور هستند تا در صورت مطلوب شدن
شرایط داخل کشتی شوند .گروه اعزامی از سوی ایران
نیز در محل هستند .وی افزود:برای اطفای حریق از هلند
مشاور گرفته ایم.این درحالی است که سفیرکشورمان
در انگلیس از رایزنی بامقامات سازمان بینالمللی
دریانوردی ( )IMOدرلندن و تالش برای تسریع در روند
اطفای حریق نفتکش سانچی خبر داده است .معاون
امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نیز با اشاره به آغاز
عملیات اطفای حریق نفتکش «سانچی» از بامداد دیروز
گفت:عملیاتاصلیمهارآتشدیروزباحضورتیمتجسس
و نجات این سازمان و آتش خوارهای ژاپنی انجام شد.اما
در حالی که انتظار می رفت روز گذشته تیم تجسس وارد
کشتی شود ،معاون سازمان بنادر در گفت وگو با شبکه
خبر گفت :با انفجار صبح امروز (دیروز) در نفتکش  ،شعله
ها زبانه کشیدند و یک تیم  12نفره آماده دریافت دستور
برای ورود به کشتی هستند .وی افزود :ساعت ۱۰صبح
(دیروز) انفجار مجددی در کشتی ایرانی رخ داد.

خانواده های دریانوردان ایرانی ،ضمن ارائه گزارش
آخرین روند عملیات نجات دریــانــوردان ،پای صحبت
آ نهــا نشست .نماینده رئیسجمهور و رئیس کمیته
پیگیری وضــعــیــت نفتکش ســانــچــی در ای ــن دی ــدار
نگرانیهای خانواده های دریانوردان ایرانی را شنید و
درخواستهای آنها را مورد پیگیری قرار داد .در این
میان شکوفه عبدا ...زاده همسر احسان ابولی قاسم
آبادی افسر دوم نفتکش می گوید :ممکن است دود وارد
محیط ایزوله ای شود که احتماال دریانوردان در آن جا
حضور دارند ،پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طوالنی
شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند.
ناراحتم از این که وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه
سرنشینان آن سالم ماندند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی
نمی دهد .وی می گوید :امیدوارم که این اتفاق هیچ
وقت در هیچ جای دنیا برای کسی نیفتد .وی خطاب به
چینی ها می گوید :اگر کشتی چین در ایران بود آیا ما به
دادتان نمی رسیدیم؟ شما هم به داد ما برسید ،ایران
کشتی چینی را از چنگ دزدان دریایی نجات داد ،االن
وقت آن است که جبران کنید .باید معجزه شود،همه
این ها مظلوم اند ،نباید در آتش بسوزند ،باید نجات پیدا
کنند .این فضای انتقادی در شبکه های مجازی نیز به
چشم می خورد و کاربری در همین باره نوشت :گفته می
شودکشوردوست و برادر چین برای این که لکه نفتی
بدون سوختن دردریــای چین گسترش پیدا نکند،به
عمد عملیات اطفای حریق در شب را متوقف می کند
تامحموله نفتی کامالدر نفتکش بسوزد.

گویی در ناکجاآبادی زندگی می کنم که هرگز پای انسانی
به خاک آن نرسیده است ،نه پرنده ای در آن می پرد و نه
صدای آبی به گوش می رسد .با این وجود نمی دانم این
زندگی سرد و بی روح تا کجا ادامه خواهد داشت و ...
این ها بخشی از اظهارات زن  25ساله ای است که آرزو
می کرد کاش همه رخدادهای تلخ زندگی فقط یک رویای
وحشتناک بود .او که با چشمانی اشکبار و در جست وجوی
کورسوی امیدی برای رهایی از شرایط تلخ زندگی اش وارد
کالنتری شده بود درحالی که بیان می کرد گویی تقدیر مرا
با تلخ کامی وسیه روزی نگاشته اند به مشاور و کارشناس
اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خان مشهد گفت :از روزی
که خودم را شناختم ،پدرم را در کنار بساط مواد مخدر دیدم
به همین دلیل هیچ گاه طعم یک زندگی واقعی را نچشیدم.
من فرزند اول خانواده بودم و فقر و تنگدستی را با تمام وجود
حسمیکردمچراکهبیشتردرآمدپدرمصرفتامینهزینه
های موادمخدرش می شد و من از همان دوران کودکی
فقط با آرزوهایم زندگی می کردم به طوری که داشتن یک
عروسک زیبا برایم رویایی دست نیافتنی بود .از سوی دیگر
نیز پدرم همواره با دوستان معتادش روزگار می گذراند
تا شاید به نوعی مواد مصرفی اش را تامین کند .روزها به
همین ترتیب می گذشت و من وارد پانزدهمین بهار زندگی
ام شده بودم که روزی پدرم درحالی که به شدت خمار بود
با عصبانیت وارد منزل شد و از مادرم خواست تا مقدمات
مراسم عقدکنان مرا با یکی از دوستانش فراهم کند .گویی
من کاالیی بودم که قبال برای فروش آن توافق کرده بود.
هیچ کس نظر مرا برای ازدواج با آن مرد  30ساله نپرسید.
پدرمفقطبهاینمیاندیشیدکهشایدباگرفتنشیربهابرای
مدتی پول مواد مخدر مصرفی اش را به دست آورد .خالصه
به اجبار پای سفره عقد نشستم درحالی که به دلیل سن کم
از مهارت های زندگی وشوهرداری چیزی نمی دانستم.
طولی نکشید که زندگی مشترک من و «جمال» آغاز شد.
او نیز مانند پــدرم شب ها دیــر به خانه می آمــد و من فکر
میکردمهمهمردانبهخاطرکاردربیرونازمنزلنیمهشب
به خانه بازمی گردند .دیگر به این وضع عادت کرده بودم و
تالش می کردم فرزندانم را به طور صحیح تربیت کنم .وقتی
فراز و نشیب های زندگی را فهمیدم و متوجه حقایق شدم
که دیگر خیلی دیر شده بود .همسرم اعتیاد شدیدی به مواد
مخدر داشت و به همین دلیل نیز کارش را از دست داد .در
حالی که صاحب سه فرزند شده بودم هیچ گاه جمله محبت
آمیزیازهمسرمنشنیدم،اوفقطتحقیرممیکردومیگفت
برایش اهمیتی ندارم .دیگر قلبم شکسته بود و این زندگی
بیروحبرایماهمیتینداشت.جمالمیگفتدریکنانوایی
مشغول به کار شده است اما من دیگر اعتمادی به او نداشتم.
یک روز که به بهانه کار از منزل خارج شد او را تعقیب کردم.
همسرم به جای رفتن به نانوایی داخل یک منزل مسکونی
رفتوساعتهاآنجابود.منهمطوریکهشناختهنشومدر
همان اطراف نشستم تا این که او به همراه یک زن جوان از آن
منزل خارج شد .اشک در چشمانم حلقه زده بود ،زودتر از او
بهخانهرسیدموزمانیکهموضوعرامطرحکردمجمالگفت
با آن زن ارتباط دارد و حاضر به ادامه زندگی با من نیست ،با
این وجود من که جایی را نداشتم مجبور به تحمل این وضع
شدمچراکهنمیخواهمسهفرزندممانندمندرآتشاشتباه
بزرگ ترها بسوزند .حاال هم نمی دانم...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

▪ایران کشتی چینی را از چنگ دزدان دریایی نجات
داد ،االن وقت آن است که جبران کنید
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رکوردی که «فیلترشکنها» جا به جا کردند
اصــا تعجب نکنید .خبر ســاده اســت« :افزایش
 1650درصــدی دانلود فیلترشکنها ...دانلود
 700هزار باره فیلترشکن در روز »...این در حالی
است که آمار قبلی نشان میداد در روز  35هزار
بار کاربران ایرانی فیلترشکن دانلود میکنند.
کاربری در فضای مجازی ذیل این خبر کامنت
جالبی گذاشته بود« :یعنی اگه با همین روند پیش
بریم تعداد دانلود فیلترشکن از کل کسانی که
تلگرام دارن بیشتر میشه! حاال باز بزنین تو خط
فیلترینگ!» و کاربر دیگری نوشته بود« :این آمار
بسیار نگران کننده است .کاش مسئوالن ما به جای
بستنبهفکرفرهنگسازیاستفادهصحیحباشند».
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درهمین حال ،مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه
نفتکش سانچی دیــروز ظهر در دیــداری دو ساعته با

وقتی کالغها ته سیگار میآورند!
میگوینددرهلندقراراستسیستمشهریطراحی
شود که کالغها با آوردن ته سیگار و انداختن آن
درون یک سطل تعبیه شده در کنار خیابان ،به
صورت خودکار بادام زمینی بگیرند! کاربری ضمن
شوخی با این خبر نوشت« :آقا من خودم به شخصه
هر روز میرم ته سیگارای ملت رو جمع میکنم.
مسئلهبادومزمینیه!میفهمی؟!»وکاربرینوشت:
«ما هم سیستم تنبیه اتوماتیک کالغهایی روکه
بیادبی میکنن داریــم طراحی میکنیم .قراره
دستگاه سنگپران در پارکها بذاریم تا هر کالغی
بیادبی کرد تو پارک با سنگ بزنیمش».
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