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فرماندار دیلم استان بوشهر گفت :یکی از مخازن نفتی شرکت پتروامید آسیا در حوزه استحفاظی این شهرستان دیروز بر اثر برخورد صاعقه آتش گرفت.عبداالمیر قاسمی در گفت وگو
با ایرنا افزود :این آتش سوزی با تالش واحد ایمنی و آتش نشانی این شرکت در مدت کوتاهی خاموش شد .وی اضافه کرد :با توجه به حضور به موقع و سرعت عمل واحد ایمنی و آتش
نشانی شرکت پتروامید آسیا در مهار و خاموش کردن این حریق هیچ آسیب و خسارت جدی به تاسیسات نفتی این منطقه وارد نشده است.

...

ازمیان خبرها

توکلی  -فرمانده انتظامی شهرستان كرمان گفت :در پی
گزارش وقوع چند فقره سرقت باتری از خودروهای سنگین
در حاشیه جنوبی شهر کرمان ،ماموران كالنتری ۱۹با
انجام اقدامات اطالعاتی و گشت زنی های نامحسوس  ،یک
سارق را هنگام سرقت باتری یک کامیون دستگیر کردند.
به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ فداء افزود :این متهم در
تحقیقات و بازجویی های پلیسی انجام شده به  ۲۸فقره
سرقت باتری خودروهای سنگین به ارزش بیش از ۵۰۰
میلیون ریال و سرقت یک دستگاه موتورسیکلت اعتراف
كرد .وی اضافه کرد :در بازرسی ازمخفیگاه متهم تعدادی
باتری كشف و یك مالخر نیز دستگیر و به همراه سارق
تحویل مرجع قضایی شد.وی بر پارك خودرو در پارکینگ
یا نقاط مطمئن و استفاده از قفل مناسب ،تجهیزات ایمنی
و بازدارنده در خودرو تاکید کرد.

دستگیری گانگسترهای مسلح در بوکان
سرکرده باند سارقان مسلح به همراه دو قبضه اسلحه
شکاری وینچستر و یک پژو ۴۰۵سرقتی در بوکان دستگیر
شد .به گــزارش رکنا ،ناصر اصالنی فرمانده انتظامی
آ ذربایجا نغربی در ارتباط با اهــم کشفیات یک هفته
گذشته اظهار کــرد :ماموران انتظامی در حال کنترل
رفت و آمد خودروهای عبوری در حال حرکت از بوکان به
سمت مهاباد و بالعکس به احتمال حمل کاالی قاچاق به
راننده یک دستگاه تریلی دستور ایست دادند.وی با بیان
این که این تریلی پس از انتقال به کنار جاده مورد بازرسی
قرار گرفت ،افزود :در این بازرسیها  ۲۵تن قیر قاچاق
کشف شد که ارزش ریالی این قیرها با برآوردهای انجام
شده شش میلیارد و  ۲۴۰میلیون ریــال است.فرمانده
انتظامی استان با اشاره به این که قاچاقچیان این قیرها
را از عراق به ایران وارد کرده بودند ،گفت :عالوه بر توقیف
قیرهای قاچاق ،تریلی حامل این قیرها هم توقیف و ضبط
شد و راننده نیز پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی
تحویلمراجعقضاییشد.ویدرباره دستگیری️ رئیسباند
سارقان مسلح در بوکان اظهار کرد :پیگیری این پرونده از
مدتها پیش با وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه در این
شهرستان و دیگر شهرستا نهای استان در دستور کار
ماموران انتظامی قرار داشت که سرانجام با تحقیقات انجام
شده محل اختفای رئیس باند مورد شناسایی واقع شد.
اصالنی با اشاره به این که سرباند در منزل یکی از اقوامش
در بوکان مخفی شده بود ،تصریح کرد :ماموران با کسب
مجوز قضایی برای ورود به منزل و محاصره این مکان به
دلیل مسلح بودن سارقان در یک عملیات غافلگیرانه ،متهم
را دستگیر کردند که در بازجوییهای صورت گرفته وی به
 ۱۱فقره سرقت در بوکان ،دیواندره ،سقز ،بیجار ،مهاباد و
یک فقره قتل در کرج اعتراف کرد.وی با بیان این که این
سارق با استفاده از یک دستگاه پژو  ۴۰۵سرقتی در حال
تردد بود ،خاطرنشان کرد :در بازجوییها از محل اختفای
این سارق مسلح دو قبضه اسلحه شکاری وینچستر و یک
عدد پالک جعلی خودرو کشف شد.

قربانیان شعله های مرگ در بهشت کالیفرنیا
به  63تن رسید

صاعقه مخزن نفت را
به آتش کشید

...

درامتدادتاریکی

رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون وی در سانحه تصادف جان باختند

دور برگردان های مرگ

دستگیری دزد باتری خودروهای سنگین
در کرمان

بی احتیاطی دو راننده و دور برگردان ناایمن ،جان رئیس
تامیناجتماعیومعاونپارلمانیویراگرفت.رئیسپلیس
راهگلستانگفت:رانندهسواریبهعلترعایتنکردنحق
تقدم ،راننده تانکر به دلیل بی توجهی به جلو و مسئوالن
راه بــرای قصور در احــداث دوربــرگــردان ایمن ،مقصران
حادثه تصادف روز پنج شنبه گرگان شناخته شدند.به
ش رئیس
گزارش تسنیم ،خودروی حامل سیدتقی نوربخ 
سازمان تأمین اجتماعی که روز پنج شنبه بههمراه وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به استان گلستان سفر کرده
بود  ،در ابتدای ورودی غربی گرگان (شصتکالته) با یک
دستگاه کامیون برخورد کرد و واژگون شد و با وجودتالش
شرئیسسازمانتأمین
پزشکان،متأسفانهسیدتقینوربخ 
نمعاونحقوقیوپارلمانی
اجتماعیوعبدالرحمنتاجالدی 
سازمان تأمین اجتماعی بر اثر شدت جراحات دارفانی را
وداع گفتند.سیدمناف هاشمی استاندار گلستان درباره
صحنه تصادف گفت :بعد از کلنگزنی مرکز درمانی
در علیآبادکتول در حال بازگشت به گرگان بودیم که
بهخواستدکترنوربخشقرارشدبازدیدیهمازبیمارستان
تأمین اجتماعی گرگان داشته باشیم.هاشمی با بیان این
که "آن ها در ماشین جلویی بودند و بنده بههمراه وزیر در
خودروی پشت سر آنان حضور داشتیم" ،ادامه داد :پشت
یکیازتقاطعهادرلحظهایکوتاه،یکتریلیباسرعتبسیار
زیاد به خودروی لندکروز رئیس سازمان تأمین اجتماعی
برخوردکرد.استاندارگلستانباابرازاینکه"احتما ًالتریلی
به خودروی جلوی ما دید نداشته است" ،تصریح کرد:بعد
از وقوع این حادثه ،برای اینکه 5دقیقه هم معطل رسیدن
آمبوالنسهانشویم،مصدومانراباخودرویونهمراهمان
به نزدیکترین بیمارستان رساندیم.وی با اظهار این که در
بیمارستان حکیم جرجانی هم کل کادر پزشکی استان
با مدیریت دکتر فاضل ،بسیج شدند و بهمدت  2ساعت
سیپیآر را انجام دادند ،افزود :حتی برای این که نتیجه
بگیرندشکافیهمدرشکمایجادکردندوماهمبههمراهوزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در بیمارستان حضور داشتیم و
فقط دعا میکردیم ،اما متأسفانه تالشهای کادر پزشکی
نتیجهبخش نبود ودر این حادثه رئیس سازمان تأمین
اجتماعیومعاونپارلمانیاینسازمانراازدستدادیم.
▪مقصران تصادف مرگبار مدیرعامل و معاون سازمان
تأمیناجتماعیمعرفیشدند

در همین حال رئیس پلیس راه گلستان گفت :راننده
سواری به علت رعایت نکردن حق تقدم ،راننده تانکر به
دلیلبیتوجهی بهجلوومسئوالنراهبرایقصوردراحداث
دوربرگردان ایمن ،مقصران حادثه تصادف دیروز گرگان
شناخته شدند.سرهنگ علی عبدی در جمع خبرنگاران
ضمنتسلیتجانباختنمدیرعاملومعاونسازمانتأمین
اجتماعی در یک سانحه رانندگی در استان گلستان اظهار
کرد :بررسیهای الزم برای معرفی مقصر یا مقصران این
حادثهتلخانجامشدهاست.
ویافزود:درتصادفعصرپنجشنبه درورودیغربیگرگان

از حسادت تا خیانت

(تقاطع ُلردگاز)کهمنجربهفوتمدیرعاملومعاونپارلمانی
سازمانتامیناجتماعیکشورشد،ترکیبوتقارنسهعامل
مشترکدراینحادثهنقشداشت.ویدرمعرفیمقصران
اینحادثهگفت:نخستینعلت،بیاحتیاطیازجانبراننده
سواریتویوتالندکروزبهعلترعایتنکردنحقتقدمعبور
هنگام دور زدن (نقض ماده  140آییننامه راهنمایی و
رانندگی)،دومینعلت،نداشتنتوجهکافیبهجلوازجانب
رانندهتریلینفتکش(نقضماده 180آییننامهراهنمایی
و رانندگی) وسومین علت مربوط به قصور مسئوالن راه
برای احداث دوربرگردان ایمن یا تقاطع غیرهمسطح در
ایننقطهبودهاست.
▪تکذیب عمدی بودن تصادف خــودروی مدیرعامل
تأمیناجتماعی

در این میان در پی این تصادف برخی سایت های بیگانه
و کاربران فضای مجازی ادعاهایی را درباره مرگ رئیس
تامین اجتماعی مطرح کردند .هادی هاشمیان رئیس
کلدادگستری استان گلستان در گفتوگو با تسنیم ،در
پاسخبهاینسوالکهبرخیمطالبدرفضایمجازیمنتشر
شدهمبنیبراینکهرانندهنفتکشسانحهرانندگیگذشته
در گرگان که منجر به فوت مدیرعامل تامین اجتماعی و
معاون پارلمانی وی شد ،اعتراف کرده این سانحه عمدی
و هدف از آن شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بودهاست،اظهارکرد:اینمسئلهبهشدتتکذیبمیشود
و حرفهایی است که برخی افراد و سایتهای معاند نظام
میزنندوتصادفمنجربهفوتمرحومنوربخشوتاجالدین،
یکسانحهرانندگیاتفاقیبود.
▪مراسموداعباپیکر دکترنوربخش

در همین حال مراسم وداع با پیکر سیدتقی نوربخش
مدیرعاملسازمانتأمیناجتماعیوعبدالرحمنتاجالدین
معاونپارلمانیسازمانتأمیناجتماعیباحضوروزیرکار،
تعاونورفاهاجتماعیودیگرمسئوالنملیواستانیازمقابل
بیمارستان حکیم جرجانی با حضور پرشور مردم گرگان
برگزارشد.وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیمرحومنوربخش
راانسانیخدمتگزار،صدیق،شریف،پاکدست،پرتالش
با مدیریت جهادی دانست و گفت :این حادثه اسفناک را به
نتسلیتعرض
جامعهخدمتگزارانخدومملتشریفایرا 
میکنم.محمدشریعتمداریباتسلیتاینحادثهتلخاظهار
کرد :این حادثه اسفناک را به جامعه خدمت گزاران خدوم
ملت شریف ایران که شایسته خدمت گزاری بیش از این
هستند تسلیت عرض میکنم .امروز شما مردم دو خدمت
گزارصدیق،شریف،پاکدست،پرتالشبامدیریتجهادی
راازدستدادید.
▪واکنشکاربرانفضایمجازی

در همین حال این حادثه در فضای مجازی نیز بازتاب
گسترده ای داشت و کاربران بسیاری به آن واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت  :دکترنوربخش در تصادف جاده ای
جانشراازدستداد،ایندومینمدیرعاملتامیناجتماعی
استکهبهخاطرتصادفجانشراازدستمیدهد.غرضی

اولینمدیرعاملدرجادهاصفهانچشمبرجهانفروبستو
دومیدرگرگان.کاربردیگرینیزنوشت:هرچهنگاهکردم
به این خودروی تویوتا لندکروز حامل نوربخش و تاج الدین
اثریازکیسههوانیافتم،گویاتقلبدرخودروهایوارداتی
هم نهادینه شده است .حمید ضیایی پرور معاون مرکز
فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال در توئیتی نوشت :

"به عنوان کسی که طی دو سال مسئولیت روابط عمومی
سازمان میراث فرهنگی ٨٠ ،سفر استانی همراه رئیس
سازمان رفته ام ،می گویم که طرز رانندگی تیم های حامل
شخصیتها بسیار وحشتناک است ،سرعت باال ،رعایت
نکردن مقررات و اصرار به حرکت کاروانی و راه ندادن به
دیگر خودروها جزو ویژگی رانندگی آنهاست".

خبر مرتبط

 5هزار و  300نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد

سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی روز جمعه پس از مراسم تشییع پیکر مرحومان
نوربخش و تاج الدین رئیس و معاون فقید سازمان تامین اجتماعی در گرگان اظهار کرد :از نقاط حادثه خیز موجود
در کشور دو هزار نقطه درون شهری و سه هزار و  300نقطه برون شهری هستند .به گزارش ایرنا،وی ادامه داد :نیاز
داریم که تقاطع های حادثه خیز همسطح به غیرهمسطح تغییر یابد و این مهم نیازمند بودجه و برنامه مدون است.
رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که اغلب دوربرگردان های موجود کشور مورد تایید پلیس نیست ،تصریح کرد:
اعتقاد داریم این نقاط باید روگذر یا زیرگذر باشد و نباید منتظر حادثه ای باشیم تا سپس فکر عالج کنیم .سردار مهری
همچنین در گفت وگوی جداگانه با خبرنگاران با تصریح بر این که دوربرگردانی که به حادثه و جان باختن رئیس
و معاون سازمان تامین اجتماعی منجر شد دارای اشکال جدی است ،افزود :با وجود این مقصر و جزئیات سانحه
روز گذشته همچنان در دست بررسی است چراکه جاده ،راننده و حتی وسیله نقلیه هر یک سهمی در بروز حوادث
رانندگی دارند .وی ادامه داد :از  80دوربرگردان گلستان که مشکل داشتند هنوز  50مورد رفع مشکل نشده که با
توجه به مساحت این استان رقم بسیار باالیی است .وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر قصور احتمالی پلیس راه گلستان
و این که مسیر عبور وزیر کار و همراهان از سوی پلیس تامین نشده بود؟ گفت :این مسائل معموال از قبل برنامه ریزی
می شود و حتما باید بررسی شود که کیفیت این کار به چه نحوی انجام شده است .سردار مهری خاطرنشان کرد:
معموال سفر مقامات به پلیس اعالم می شود تا پیش بینی الزم شود .همچنین علی اصغر طهماسبی معاون سیاسی،
اجتماعی و امنیتی استاندار گلستان در خصوص نبود تیم راهور و پلیس راه برای کنترل ترافیک دوربرگردان محل
وقوع سانحه روز گذشته گفت :این موضوع در دست بررسی است.
مردم استان گلستان به وجود دوربرگردان های متعدد در بزرگراه های داخل و حتی خارج شهر عادت کرده اند.
«دوربرگردان» یا «بریدگی» ،راه حل خطرناکی برای گذر از یک سمت بزرگراه به سمت دیگر آن است.دور برگردان
هایی که تاکنون جان افراد بسیاری را گرفته اند .

دستگیری شیطان شوشتر و 2همدستش
تجاوز مسیح علی نژاد به روح و روان قربانیان

بیش از  600نفر در آتشسوزی مرگبار کالیفرنیا مفقود
شده اند.مقامات محلی در آمریکا اعالم کردند :تعداد
افرادی که در حادثه آتشسوزی جنگلی در شمال کالیفرنیا
خبری از آنان وجود ندارد یا مفقود شدهاند از  600نفر
گذشت ه است.به گزارش ایسنا ،با پیدا شدن جسد هفت تن
ی مهیب جنگلی در
دیگر از قربانیان ،شمار تلفات آتشسوز 
ایالت کالیفرنیا  63تن اعالم شد .جسد این هفت قربانی
در چند خانه و خودرو در مناطق مختلفی از این ایالت پیدا
شدهاست.مقامات محلی کالیفرنیا اظهار کردند :احتمال
تغییر در فهرست مفقودان حادثه آتشسوزی وجود دارد
چرا که احتمال افزوده شدن اسامی دیگر و حذف برخی
دیگر از اسامی وجود دارد.تاکنون بیش از  9700خانه بر
اثر این آتشسوزی تخریب شدهاست.

قاتل نامرئی قربانی گرفت

توکلی  -قاتل نامرئی جان راننده کامیون را در پایانه بار
گرفت.سرپرست اورژانــس پیش بیمارستانی ومدیر مرکز
حوادث دانشگاه علومپزشکی کرمان از جان باختن مردی
 ۵۰سالهبراثراستنشاقگازمنواکسیدکربندرپایانهبار این
شهر خبرداد وگفت :در این حادثه یک راننده کامیون که در
یکیازاتاقهایپایانهبار،گازپیکنیکراروشنکردهبودبه
دلیلانتشار منواکسیدکربنجانباخت.بهگزارشخبرنگار
مامصدقافزود:باوجوداعزامعواملامدادی بهمحلحادثه
وانتقال حادثه دیده به بیمارستان شفا،وی جان خود را از
دست داد.شایان ذکر است  ،استفاده از سیلندرهای گاز
پیکنیکبرایگرمکردنفضاهایبستهوکابینخودروهای
سبکوسنگینقربانیانزیادیراگرفتهاستازاینروتوصیه
میشوداینعملخطرناکهرگزانجامنشود.

تجاوز یک مجرم سابقه دار به پسربچههای  12 ،10ساله
در شوشتر و فیلم گرفتن از صحنه هولناک این تجاوزها
برای ترساندن قربانیان فاجعه شومی را رقم زد.
به گزارش رکنا ،احمد ت .ت مجرم و از اوباش سابقهدا ِر
شهر شوشتر به همراه دو نفر از دوستانش و با وقاحت
بیپایان به پسر بچههای نوجوان  12و  13ساله تجاوز
ک ــرده است و از صحنه تجاوزها و قربانیانش فیلم هم
گرفت .با این فیلمها بچهها را تهدید کرده بود که اگر
به خانواد هها اطــاع بدهید فیلمها را منتشر میکنم
وآبروی شما می رود.در فیلمهایی که به دست آمده چهار
کودک با ترس و وحشت قربانی یک متجاوز هستند که به
دوستش با اشاره میگوید فیلم بگیر.
فرماندار شوشتر دربــاره انتشار تصاویر تجاوز و آزار و
اذیت جنسی چند پسر کودک و نوجوان توسط یکی از
مجرمان سابقه دار این شهر میگوید :پرونده این فرد و
همدستانش در انتظار صدور رأی است و دادستان از
خانوادهها خواسته شکایت خود ،در این باره را تکمیل
کنند.
در همین حال حسین پنبه دانه پور ،فرماندار شوشتر
درباره انتشار فیلم تجاوز یک مجرم سابقه دار در این شهر
به چند کودک و نوجوان به خبرنگار ایرناپالس می گوید:
زمانی که این فیلم منتشر شد ،هم توزیع کننده هم فیلم
بردار و هم این فرد بازداشت شدند.
وی در پاسخ به این که پرونده در چه مرحله ای از رسیدگی
قرار دارد؟ تصریح می کند :هم اینک نیز در اختیار مقام

قضایی قرار گرفته اند و پرونده در انتظار صدور رأی است.
فرماندار شوشتر در واکنش به ایــن که برخی رسانه
های خارجی مدعی شده انــد ،این خانواده ها تهدید
شده اند در صورت انتشار اخبار ماجرا با آن ها برخورد
خواهد شد ،می گوید :چنین چیزی اصال صحت ندارد
و دادستان خانواده های محترم این کودکان را خواسته
است ،برخی شکایت خود را تحویل داده اند و برخی هم
در حال تکمیل و تحویل اند تا به اعمال قانون از سوی قوه
قضاییه کمک کنند.
وی ادامه می دهد :ان شاءا ...قوه قضاییه با اشد مجازات
با آن ها برخورد خواهد کرد .ما با جدیت در شورای تأمین
پیگیر این ماجرا هستیم ،چراکه آبروی شهرستان و استان
را به مخاطره انداخته اند.
پنبه دانه پور در پاسخ به این که چرا این فرد با وجود سابقه
و حکم سنگینی که گفته می شود دریافت کرده ،از زندان
آزاد و به حال خود رها شده بوده است؟ تصریح می کند:
البته این موضوع را دوستان قوه قضاییه با توجه به قانون
باید پاسخ دهند اما بر اساس پیگیری هایی که بنده انجام
دادم ،گفتند این فرد بیماری روانی دارد و طبعا به دلیل
تأیید این موضوع آزاد شده است .باید این را در نظر بگیریم
که ما درکشور قانون داریم و چیزی فراتر از قانون وجود
ندارد و حتما دوستان ما در قوه قضاییه بر اساس قانون
عمل کرده اند.
پیشتر رکنا مدعی شده بود که آخرین بار این مجرم به
واسطه یکی از بستگانش که از یک خانواده پر نفوذ در
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این شهر است ،آزاد شده بود و هم اکنون نیز بستگان
وی به دنبال این هستند که با مدارک پزشکی وگواهی
اختالالت روانی پرونده را مختومه کنند.

حقوق مطلقهای دارند که در اختیار خانواده و والدین آنها
هم نیست؛ بنابراین حتی رضایت خانواده برای نشر این
تصاویر کفایت نمیکرد.علینژاد اگر چنین عکسهایی را
ازکودکانبریتانیایی/آمریکاییمنتشرمیکردتماماکانت
های مجازیاش بالفاصله بسته ،توسط پلیس بازداشت و
تا دادگاه از روزنامهنگاری منع میشد و رسانهها بهصورت
خودکار و بر اساس عرف از تریبون دادن به او خودداری
م یکردند؛ اما انگار کودکان و جامعه ایرانی یتیماند.
کاربری در توئیتر نوشت :هدف مسیح علی نژاد ترند شدن
برای سوءاستفاده در مجامع خارجی و دریافت پول های
کالن در قالب پروژههای ضد ایرانی است .کاربر دیگری
نوشت  :علی نژاد "حق حریم خصوصی قربانیان" ماجرای
تجاوزبه کودکان شوشتر را نقض کرده است.اگر آن ابلیس
به جسم آن کودکان تجاوز کرده ،این عفریته کفتار هم به
روح و روان و حقوق مدنیشان تجاوز کرده!هر دو منفورند
و مستوجب عقوبت...

حسادت های زنانه و چشم و هم چشمی های مادی همانند
موریانه هایی بود که به جان زندگی ام افتاد و خانه و کاشانه
ام را ویــران کرد تا جایی که به دلیل همین حسادت ها در
فضای مجازی وارد گروه هایی شدم که مرا به فساد اخالقی
کشاندو...
زن 26سالهایکهدرپیشکایتهمسرشمبنیبرخیانت،
به کالنتری احضار شده بود در حالی که حسادت های
زنانه را عامل اصلی تیره روزی هایش می دانست به مشاور و
کارشناساجتماعیکالنتریمیرزاکوچکخانمشهدگفت:
تحصیالت دبیرستان را به پایان رسانده بودم که با «فریبرز»
آشنا شدم به همین دلیل قید ادامه تحصیل را زدم و درگیر
عشقخیابانیشدمخیلیزودارتباطتلفنیمابهدیدارهای
مخفیانه کشید با آن که از آبروریزی و رسوایی افشای این
ماجرا ترس داشتم اما از این لذت های زودگذر چشم پوشی
نمی کردم تا این که باالخره خانواده فریبرز با اصــرار او به
خواستگاریامآمدندودرهمانجلسهاولیندیدارخانوادگی
رضایت خودشان را با ازدواج ما اعالم کردند در واقع آن ها به
انتخاب پسرشان احترام گذاشتند و گفتند ما نظر خاصی
نداریم و به تصمیم پسرمان احترام می گذاریم این در حالی
بود که مراسم عقدکنان من و فریبرز با مراسم جشن نامزدی
برادرم و نوشین همزمان شد .برادرم تحصیالت دانشگاهی
اش را در رشته مهندسی عمران به پایان رسانده و با دختری
ازدواج کرده بود که در خانواده ای مرفه و باالی شهر زندگی
میکردولیسطحفرهنگیواقتصادیخانوادهفریبرزتقریبا
همسطحخانوادهمابودهمینعاملباعثشدکهمنبهعنوان
خواهرشوهرهموارهبهزنبرادرمحسادتکنمباآنکهفریبرز
برایسعادتوخوشبختیمنهرکاریانجاممیدادامامن
توجهیبهتالشهایاودرزندگینداشتمچراکهحتیهدیه
های برادرم برای همسرش مرا زجرکش می کرد خالصه در
حالی جشن عروسی ما برگزار شد که فریبرز پی به حسادت
هایمنبردهبودوخانوادهاشسردیرابطهماراکامالدرک
می کردند اگرچه شب عروسی مقابل تصاویر دوربین های
عکاسیوفیلمبرداریژستهایمتفاوتهمراهبانازوعشوه
هایزنانهمیگرفتماماهمهاینهاظاهرسازیبودچراکهبه
سرووضعهمسربرادرمکهبهآرایشگاهیگرانقیمترفتهو
جواهرات را به سر و گردنش آویخته بود با حسرت و رنج نگاه
می کردم اگرچه فریبرز هر شب با یک شاخه گل به منزل می
آمد و ساعت های زیادی را اضافه کاری می کرد اما نگاه های
عاشقانهاشبرایمبیمعنیبود.فریبرزمراترغیببهبارداری
میکردتاشایدوجودفرزندیزیبا،رابطهمارااستحکامبخشد
امامنمخالفاینموضوعبودمتااینکهدرفضاهایمجازی
با گروه هایی مختلط آشنا شدم که هفته ای یک بار در یکی
از پارک ها یا کافه رستوران های مشهد قرار می گذاشتند و
چند ساعتی را خوش می گذراندند سپس تصاویر و تعریف و
تمجید از این دورهمی را در کانال به اشتراک می گذاشتند
بیشتر آن ها زنانی مطلقه یا مجرد بودند که از نظر اخالقی و
حالل و حرام ها چیزی را رعایت نمی کردند باالخره حدود
ششماهطولکشیدتاوجدانمرازیرپابگذارموبااینگروهها
همراهشومدرهمینحالمجلسعروسیبرادرمنیزنزدیک
بود و من قصد داشتم به خاطر چشم و هم چشمی و حسادت
های زنانه در این مجلس خودنمایی کنم چرا که برادرم برای
کادوی عروسی همسرش پراید صفر خریده بود ولی فریبرز
توان مالی پرداخت هزینه های لباس یا حتی آرایشگاه گران
قیمت را نداشت به همین دلیل موضوع را برای پسر جوانی
بازگوکردمکهدریکیازقرارهایکافهایگروه،بااوآشناشده
بودم«.سیروس»کهازخانوادهایمرفهبودنهتنهاهمههزینه
های لباس و آرایشگاه مرا پرداخت بلکه حمایت های مالی
دیگرینیزازمنکردتانزدزنبرادرمچیزیکمنیاورمولیبا
وجوداینسیروسنیزخواستههاینامتعارفیداشتکهباید
به آن ها پاسخ می دادم این بود که همسرم از تصاویر گوشی
همراه و دروغ هایی که برای حضور نداشتن در منزل سرهم
میکردمپیبهاینرابطهخیابانیبردو...اماایکاشمعنای
نگاههایعاشقانهاورامیفهمیدم.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

واژگونی اتوبوس بانوان کاراته کار
مجتبی خالدی سخنگوی اورژانــس کشور در گفت و گو با
میزان ،از واژگونی اتوبوس بانوان کاراته کار استان فارس
خبر داد و افــزود :ایــن حادثه پنج شنبه گذشته در محور
شــیــراز -اصفهان  -پ ــرورش ماهی خرمبید (روب ــه روی
راهدارخانه) ساعت ۲۳:۰۲اتفاق افتاد .وی اظهار کرد :در
اینحادثه هفتدستگاهآمبوالنسبهمحلاعزامشدو  ۱۶تن
مصدومبهبیمارستاناعزامشدند.هر ۱۶مصدوماینحادثه
بهبیمارستانولیعصر(عج)خرمبیدمنتقلشدند.

▪تجاوز مسیح علی نژاد به روح و روان قربانیان

در این میان مسیح علی نژاد با طرح ادعا هایی درباره فشار
بر خانواده این قربانیان فیلم و تصاویر این تجاوز شنیع را در
اینستاگرام خود منتشر کرد که واکنش های گسترده ای را
در پی داشت .علی علیزاده در رشته توئیتی نوشت  :مسیح
علینژاد عکسهای تجاوز به کودکان شوشتر را در فضای
عمومی منتشر کرده .حتی از منظر لیبرالی چنین کاری
هم غیرقانونی و هم مغایر اخالق اجتماعی است .کودکان

اعتراف زن جوان به قتل عام  9دختر و پسر !
پلیس توانست  4قاتل جانی را پس از دو سال تعقیب و گریز
دستگیر کند.
به گزارش رکنا ،یک خانواده چهار نفره در اوهایو به اتهام
قتل عمد چندین کــودک پس از دو سال تعقیب و گریز
دستگیر شدند.طبق گزارش پلیس ،متهمان ،بیلی واگنر
 47ساله ،آنجال واگنر  48ساله ،جورج واگنر  27ساله و
جیم واگنر  26ساله پس از چندین سال تعقیب و گریز و
چندین قتل پس از  2سال در دام پلیس گرفتار شدند.طبق
تحقیقات ماموران تحقیق این خانواده قاتل تاکنون هفت
کودک و دو پسر  16ساله را به قتل رساندند.
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