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تیرباران وحشتناک پدر و پسر
در لرستان

دو نفر در شهر الشتر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شدند .به گزارش رکنا ،روز گذشته دو نفر که سوار بر خودرو پژو  405بودند با شلیک چند گلوله در
داخل شهر الشتر دو نفر را به قتل رساندند .گفته شده مقتوالن که در تقاطع خیابان کهمان؛ طالقانی در حال تردد بودند پدر و پسر هستند .جسد مقتوالن
به پزشکی قانونی الشتر منتقل شد .از هویت و اهداف قاتالن اطالعی در دست نیست .قاتالن که دو نفر بودند بعد از ارتکاب جرم از صحنه متواری شدند.

...

...

با مرگ  2نفر در ابهر بر اثر مصرف مشروبات الکلی

خط زرد

پیشگیری از سرقت منزل()۵
*باز بودن در آپارتمان های بزرگ باعث می شود که سارقان
بهراحتیوبدونشناساییبقیهساکنانبهمنازلواردشوند
و مبادرت به سرقت کنند،بنا بر این حفاظت مجتمع های
مسکونی به سرایداران سپرده شود.
*کلید منزل خود را در دسترس افــراد غیر مطمئن قرار
ندهید و از قرار دادن کلید در زیر جاکفشی  ،داخل کفش و
سایر نقاط قابل دسترس خودداری کنید.
*از باز کردن در به روی افراد ناشناس مخصوصا به هنگام
شب خودداری و در صورت امکان درهای ورودی و داخلی
منزل خود را به سیستم هشداردهنده مجهز کنید.
*از ورود افــراد ناشناس تحت عنوان متکدی،فالگیر و
...بــه داخــل منزل ممانعت کنید و از ورود افرادیکه به
عنوان مامور انتظامی،شهرداری،سرشماری،کارگر
خدماتی،مامورآب،برق،تلفن،کارو...بهمنزلشمامراجعه
می کنند پیش از شناسایی دقیق آنان ممانعت به عمل آورید
و در صورت حصول اطمینان فقط اجــازه ورود ایشان به
محدوده مورد نیاز را بدهید.
* به خودروها و موتورسیکلتهای متوقف و سرنشینان آن
در اطراف منزل خود بی تفاوت نباشید و در صورت مشاهده
موارد مشکوک شماره و مشخصات دیگر آن ها را یادداشت
کنید و به سرعت به مرکز ۱۱۰پلیس اطالع دهید.
*نصب حفاظ روی نورگیر و پنجره ها باالخص در طبقات
همکف و مسیر لوله های گاز و استفاده از قفل های محکم و
استاندارد برای در منازل.
*به کارگیری نگهبان محله تحت نظارت نیروی انتظامی
در مجتمع های مسکونی برای ممانعت از ورود مجرمان به
داخل ساختمان و پیشگیری از سرقت.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مدارس و دانشگا هها ،برگزاری همایشهای کنترل
خشم و بهداشت روان ،بــرگــزاری کــارگــاه مدیریت
احــســاس ،اســتــقــرار چ ــادر ســامــت در مــرکــز شهر و
غربالگری در ادارات اشاره کرد.
شعبانی با اشــاره به ارائــه خدمت به بیماران با سه
بیمارستان در شهرستان ابهر ،بیان کرد :ماهانه 10
هزار نفر بیمار در شهرستان به سه بیمارستان امدادی،
الغدیر و امید مراجعه میکنند .
این مسئول ادامه داد :ماهانه  350نفر برای گرفتن
خدمات ام.آر.ای و  1200نفر نیز به سی تی اسکن در
ابهر مراجعه میکنند.
وی با تاکید بر ضــرورت توجه شهروندان به موضوع

معاون مبارزه با جرایم جنایی تهران بزرگ ،از بازداشت
یک قاتل پیش از فرار از کشور خبر داد.
ساعت  22:30مورخ  97.12.09وقوع درگیری منجر
به جرح در مقابل یکی از برج های مسکونی محدوده
دریاچه چیتگر به کالنتری  181عوارضی اعالم شد.
با حضور مأموران کالنتری مشخص شد فردی حدود
 28ساله به علت اصابت جسم تیز به ناحیه چپ قفسه
سینه دچــار جــراحــت شدید شــده اســت کــه بالفاصله
هماهنگیهای الزم انجام و این شخص به بیمارستان
منتقل شد.
با وجود انجام اقدامات درمانی ،در ساعت  30دقیقه
بامداد مورخ  1397.12.10به کالنتری  181اعالم
شد که این شخص فوت کرده است.
به این ترتیب پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد تشکیل
شد و برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات میدانی از همان شب
حادثه از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز شد.
در تحقیقات از همراهان مقتول مشخص شد که مقتول
و همراهانش ،در مورخ  97.12.09به عنوان کارگر یک
شرکت حمل و نقل از منطقه شهریار اقدام به جابهجایی
اســبــاب و اثاثیه منزل یــک خانم بــه یکی از بــرج های
مسکونی در محدوده دریاچه چیتگر کرده اند اما در پایان
کار بر سر میزان هزینه اسبابکشی با این خانم اختالف
پیدا کرده است.
برابر اظهارات شاهدان صحنه جنایت (همراهان مقتول)
مشخص شد ،مقتول با حضور یکی از بستگان این خانم ،با
وی درگیر شده و از ناحیه قفسه سینه هدف اصابت چاقو

بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در فرودگاه
«فورلتون» شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ،یک
نفر جان خود را از دست داد.
به گزارش روزنامه دیلی اکسپرس ،این هواپیمای دو موتوره
بامداد دیروز(جمعه) در فرودگاه فورلتون لس آنجلس دچار
سانحه شد و سپس سقوط کرد.
تا کنون هیچ یک از مقامات آمریکایی به علت سقوط این
هواپیما اشارهای نکرد ه اند.
ی «ای بی سی» ،آتش سوزی مهیبی به
به گزارش شبکه خبر 
دنبال سقوط این هواپیما در باند فرودگاه فورلتون رخ داده
است.پلیسمحلیحادثهسقوطهواپیماراتأییداماتاکنون
از ارائه جزئیات حادثه خودداری کرده است.

قرار گرفته است.
با شناسایی امیر ( 30ساله) به عنوان عامل جنایت،
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی موفق به شناسایی
محل سکونت وی در شهرستان اسالمشهر شدند و در
مراجعه به این محل اطــاع پیدا کردند که وی پس از
ارتکاب جنایت ،همان شب از محل سکونت خود نیز
متواری شده است.
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کالسشناور،کارپردرآمدسرچهارراهیولورفتندلیلباختمنچستربهبارسا!
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یک انسان و میلیاردها کهکشان

خبر بازداشت سارقانی که اقدام به سرقت یک دستگاه
کامیون حامل پیاز کرده بودند از پر واکنش ترین های
فضای مجازی بود .ماجرا از این قرار بود که درپی شکایت
فــردی مبنی بر سرقت کامیونش که حامل  ۱۵تن بار
پیازبود ،موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی
قرار گرفت و بالفاصله واحدهای گشت انتظامی به گشت
زنی در منطقه پرداختند که سرانجام در کمتر از  ۸ساعت
خودروی مسروقه در یکی از محورهای فرعی شهرستان
شناسایی و متوقف شد .ارزش پیازهای این کامیون بیش
از  150میلیون تومان تخمین زده شده است .کاربری
نوشت« :با این قیمت پیاز تا چند وقت دیگه شاهد اسپری
پیاز برای بو دار کردن دهان خواهیم بود که بریم و با بوش
پز بدیم ».کاربر دیگری هم نوشت« :از این به بعد باید
شاهد اسکورت ماشین های حمل پیاز باشیم تا یه وقت
مورد دستبرد قرار نگیرن».

ویدئویی از یک انسان در کره زمین که رفته رفته در
کهکشان اثری از او پیدا نبود در فضای مجازی پخش شد
و در شرح آن نوشته شده بود« :شما یک نفر از  7میلیارد
انسان روی یک سیاره از  8سیاره در مدار یک ستاره در
یک کهکشان از دو هزار میلیارد کهکشان در کیهان هستید
پس غرور و تعصب و خودبزرگ بینی چرا؟» کاربری نوشت:
«هرچند در برابر خداوند بــزرگ عــددی نیستیم ولی
یادمون نره که ما اشرف مخلوقاتیم پس خدا یه نگاه ویژه
ای به ما نسبت به بقیه ساخته هاش داره ».کاربر دیگری با
ذکر فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی در این باره نوشت:و من
چه هستم ای پروردگارم؟ و اهمیت من چیست؟ به فضلت
مرا ببخش و به گذشتت بر من صدقه بخش ».کاربری هم
نوشت« :این همه کوچکی انسان در برابر بزرگی خدا جایی
برای سرکشی و غرور نمی ذاره».
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کار پردرآمد سرچهارراهی!
بخواهید و نخواهید آن ها را در سر بیشتر چهارراه ها
می بینید .پسر ،دختر ،زن و مرد هر کدام چیزی به دست
گرفتهاند و البه الی ماشینهایی که پشت چراغ و ترافیک
گرفتار شدهاند میچرخند تا به هر شکلی شده درآمدی
کسب کنند اما شاید ندانید که آن ها از این چهارراه گردی
شان چقدر درآمد کسب می کنند .به تازگی ویدئویی از یک
دوربین مخفی در فضای مجازی پخش شد که جواب این سوال
را می شد در آن پیدا کرد .خبرنگاری که نیم ساعت اقدام به
تمیز کردن شیشه خودروها کرده بود بیش از 25هزار تومان
توانسته بود برای خودش به دست آورد .او حتی یکی از
دالیل ناموفق بودنش در درآمد بیشتر را درخواست نکردن
پول و دنبال ماشین ها ندویدن می دانست و اعتقاد داشت
اگر این کارها را می کرد درآمد بیشتری هم برای همین نیم
ساعت در انتظارش بود .کاربران هم به این درآمد باالی
کسب و کارهای سرچهارراهی واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :این خانم کافی بود یه بچه هم به بغلش داشته
باشه تا درآمدش برای هر نیم ساعت رکورد صد هزار تومان
رو هم بزنه ».کاربر دیگری نوشت« :باید یه سازمانی به این
وضعیت یک سروسامونی بده .بیشتر کسایی که سر چهارراه
دارن چیزی می فروشن یا شیشه تمیز می کنن یا بچه هستن
یا معتاد و تا دلتون بخواد متکدی داریم».
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لو رفتن دلیل باخت منچستر به بارسا!
دیدار برگشت منچستر یونایتد و بارسلونا در مرحله یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان با برتری تیم بارسلونا و صعود
شاگردان والورده همراه شد .اما دو روز بعد از این مسابقه
فیلمی منتشر و باعث تعجب همه شد .سرمربی یونایتد
وقتی تصمیم به تغییر آرایش تاکتیکی تیم اش میگیرد،
دستوراتش را روی تکه کاغذ کوچکی می نویسد و در کنار
زمین به «مارکوس راشفورد» میدهد تا او این تغییرات
را به دیگر بازیکنان تیم ابالغ کند .ولی یادداشت محرمانه
«سولسشر» در کوران بازی ،با بیدقتی از دست راشفورد
رها می شود و توسط «تراشتگن» ،دروازهبــان بارسا پیدا
میشود تا تغییرات منچستریونایتد لو برود .با انتشار عکسی
از یادداشت مورد اشاره مشخص شد که هدف سولسشر از
دادن آن کاغذ به راشفورد تغییر سیستم تاکتیکی تیمش
از  3-3-4به  2-4-4بوده است .کاربری نوشت« :اگر در
رقابت با فرد یا گروهی دیگر ،حواس مان به محرمانه ماندن
برنامه ریزی هایمان نباشد ،شکست محتمل ترین نتیجه آن
رقابت خواهد بود ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم یکی از
مهمتریندالیلشکستمنچسترافشایهمینرازمهمبود!»

بیشترین عامل آلــودگــی به بیماری اچ.آی.وی در
شهرستان ابهر هم اکنون به علت رابطه نامشروع است.
رئیس شبکه بهداشت و درمــان ابهر یــادآور شــد :در
صورت موافقت رئیس دانشگاه و هیئت امنا ،بیمارستان
امدادی به بیمارستان فوقتخصصی ارتقا خواهد یافت.
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کالس شناور
ویدئویی از کالس درس در روستای آب گرفته «صراخیه»
شادگان در فضای مجازی پخش شد .در این ویدئو دانش
آموزانی را می بینیم که سوار بر یک قایق درحال درس
خواندن هستند و درس اول کودکان این کالس که روی
آب برگزار شد ،درباره آب است .کاربران فضای مجازی
به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :یک
دنیا حرف ،امید و مقاومت رو میشه در این کالس درس
دید ».کاربر دیگری نوشت« :باید به این معلم آفرین گفت
که مشکل نبود کالس رو این جوری حل کرده و از آموزش
بچه های آینده ساز این مرز و بوم غافل نشده ».کاربری
هم نوشت« :امیدوارم هرچه زودتر در روستاها و مناطق
سیل زده اوضــاع به حالت اول و حتی بهتر از روزهای
قبل از سیل برگرده که با همدلی دولت و مردم دور از
دسترس نیست ».کاربر دیگری هم نوشت« :این روستا
که این روزها به ونیز ایران معروف شده باید در دوران
پساسیل به توانمندی و استعدادهای جووناش معروف
بشه به امید خدا».

تحقیقات و اقدامات ویژه پلیسی برای دستگیری امیر
ادامه داشت تا این که کارآگاهان اداره دهم اطالع یافتند
متهم به استان سیستان و بلوچستان ،منطقه ایرانشهر
متواری شده و قصد دارد تا چند روز آینده به صورت
غیرقانونی از کشور خارج شود.
بالفاصله هماهنگیهای الزم با دستگاه قضایی انجام
شد و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به

شهرستان ایرانشهر اعــزام شدند و سرانجام در مورخ
 98.01.28متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .
امیر در همان تحقیقات اولیه به ناچار لب به اعتراف گشود
و به ارتکاب جنایت با سالح سرد اعتراف کرد.
وی در اعترافاتش به کارآگاهان گفت " :شب حادثه
 97.12.09به قصد رفتن به مهمانی از تهران خارج
شدم و میخواستم به باغ تاالر یکی از دوستان خود در
منطقه شهریار بروم که خانم  ...با من تماس گرفت و بیان
کرد با کارگران حمل و نقل اسباب و اثاثیه درگیر شده
است.
وی افزود :بالفاصله مسیر حرکت خود را به سمت دریاچه
چیتگر تغییر دادم و خودم را به آن ها رساندم ،پس از پیاده
شدن از خودرو ابتدا با کارگران درگیری لفظی پیدا کردم
اما با باال گرفتن درگیری ،در یک لحظه با برداشتن چاقو
از داخل خودرو یکی از آن ها را با چاقو زدم که همان جا
روی زمین افتاد و من نیز به سرعت فرار کردم.
وی ادام ــه داد :پــس از مــتــواری شــدن از تــهــران قصد
داشتم تا از طریق دریا به یکی از کشورهای عرب حاشیه
خلیجفارس متواری شوم اما چند ساعت قبل از حرکت
دستگیر شدم.
سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی؛ معاون مبارزه با
جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر
گفت :با دستگیری و اعتراف صریح متهم ،قرار بازداشت
موقت توسط بازپرس پرونده صادر شد و متهم برای انجام
تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

قهرمان کشتی ایران در حادثه ای دلخراش جان باخت

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

طال دزد پیاز دزد شد!

غربالگری ،یــادآور شد :در سال گذشته  4000نفر
دیابتی و  6000نفر بیمار دارای فشار خــون در
شهرستان شناسایی شدند که خودشان نیز از بیماری
شان باخبر نبودند.
این مسئول ادامه داد :برای خدمترسانی هر چه بهتر
به شهروندان ابهری هم اینک  35پزشک متخصص در
شهرستان ابهر فعالیت دارند.
شعبانی با هشدار درباره مصرف مشروبات الکلی ،ادامه
داد :متاسفانه دو نفر در شهرستان ابهر بر اثر مصرف
مشروبات الکلی دستساز ،جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به این که بیماری ایدز یکی از بیماریهای
خطرناک قرن اخیر است ،خاطرنشان کرد :متاسفانه

شرط طالق برای ازدواج!

دستگیریعاملجنایتچیتگرقبلازخروجازمرز

هواپیمای مسافربری در کالیفرنیا سقوط کرد



درامتدادتاریکی

«شراب مرگ» همچنان قربانی میگیرد
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر از جان
باختن دو شهروند ابهری بر اثر مصرف مشروبات الکلی
دستساز خبر داد.
به گزارش ایسنا ،کوروش شعبانی در نشست خبری
که به مناسبت هفته سالمت برگزار شد با بیان این که
مراقبتهای اولیه بهداشتی راهــی به سوی پوشش
همگانی سالمت بهعنوان شعار هفته سالمت در
سال 98انتخاب شده است ،اظهار کرد :به مناسبت
هفته سالمت برنامههای مختلفی در شهرستان برگزار
خواهد شد .وی با اشــاره به مهمترین این برنامهها،
ادامه داد :از مهمترین این برنامهها میتوان به برگزاری
همایش پیادهروی ،برگزاری کارگاههای آموزشی در
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3.1 M views

درس مهربانی یک کشاورز
كارخوب يک كشاورز «زرآبــادي» از توابع سیستان و
بلوچستان تحسین کاربران فضای مجازی را در پی داشت.
این کشاورز وقتی می بیند پرنده ای روی خوشه درخت
موزی آشیانه درست کرده و جوجه هایش سر از تخم
بیرون آورده اند نصف خوشه موز رو بریده تا به النه این
پرنده آسیب نرسد .کاربری نوشت« :دم این کشاورز گرم
در روزگاری که عده ای حاضرن برای چند تومن پول خانه
و کاشانه همنوع شون رو خراب کنن این کشاورز بهمون
درس مهربونی داد ».کاربر دیگری نوشت« :زنده باد این
کشاورز فهمیده .االن یه عده به سبز بودن موزها گیر
میدن و باید بگم موز رسیده سبزه و واسه زرد شدنش
باید تو کارتن و مقوا پیچیدش».

طاها پازاج در حالی قصد داشته خودروی پدر
را روشــن کند که در حالت دنــده قــرار داشته و
با روشــن شــدن خــودرو و فشار دادن پــدال گاز
از سوی وی ماشین با سرعت به تیر چراغ برق
برخورد میکند و باعث ضربه مغزی ،شکستن
قفسه سینه و در نهایت ایست قلبی این نوجوان
میشود.
به گزارش رکنا ،طاها پازاج فرزند ۱۳ساله احد
پازاج سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی و
ملی پوش ارزنده تیم ملی در دهه هفتاد ،بر اثر یک
حادثه جان به جان آفرین تسلیم کرد.
گفته می شود این پسر  13ساله راه پدر را پیش گرفته

بود و مقام هایی هم در سطح کشور و استان در رده سنی
خودش داشت.

ربوده شدن  ۱۲زن بوشهری تکذیب شد
مرکز اطالع رسانی پلیس بوشهر اعالم کرد فعالیت
باند سارقان طال و ربوده شدن  ۱۲زن به دست این
باند در بوشهر صحت ندارد.
به گــزارش فرتاک نیوز ،در اطالعیه مرکز اطالع
رسانی پلیس بوشهر آمده است ،در پی انتشار مطالبی
در فضای مجازی به ویژه شبکههای اجتماعی مبنی
بر فعالیت یک باند سارقان طال در بوشهر و ربوده
شدن  ۱۲زن به دست این باند ،پلیس با تکذیب این
مطلب اعالم می کند پیدا شدن جسد سوخته یک
زن در اطــراف شهر دلــوار و همچنین یک زن نیمه
جان در همان محدوده هیچ گونه ارتباطی به یکدیگر

ندارد.
مرکز اطالع رسانی پلیس بوشهر با بیان این که در
مورد اول قتل رخ داده که با تالش کارآگاهان پلیس
آگاهی کمتر از  ۲۴ساعت قاتل شناسایی و دستگیر
شده است ،اعالم کرد :وضعیت زن نیمه جانی که
در شهر دلوار پیدا و به مرکز درمانی منتقل شده نیز
مناسب است و برابر بررسیهای پلیس هیچ عامل
دومی در این حادثه نقش نداشته است .
در این اطالعیه به شهروندان توصیه میشود هرگونه
اخبار انتظامی را از طریق مجاری رسمی اطالع
رسانی پلیس پیگیری کنند.

پدر استرالیایی فرزندش را از دهان سگ وحشی بیرون کشید
پدری در یک جزیره گردشگری به نام «فراستر آیلند» در
کوئینزلند استرالیا ،پسر ۱۴ماههاش را از دهان یک سگ
وحشی نجات داد.
به گزارش ایسنا ،به گفته مسئوالن محلی امداد و نجات،
پنجشنبه گذشته پــدر و مــادر ایــن کــودک که در کمپ
گردشگری در خودروی کاروان خوابیده بودند ،ناگهان
با صدای گریه کودک از خواب بیدار شدند .آن ها سگی را
دیدند که فرزندشان را از پشت گردن به دندان گرفته و با
خود میبرد .پدر این کودک که رسانههای استرالیا نام او
را فاش نکردهاند به سرعت به دنبال سگ دوید و توانست
کودکش را نجات دهد .او همچنین سگهای وحشی
دیگری را که در محل بودند از آن جا دور کرد.
بــه گفته مــقــامهــای ام ــدادی
کــودک نجات یافته به شدت
مجروح شده و دو فرورفتگی
عمیق حــاصــل فــشــار دنــدان
حــیــوان روی گ ــردن او بــه جا
مــانــده و بــایــد معالجه شــود.
چند زخــم دیگر هم روی سر
کــودک دیــده شــده اســت .به
گزارش یورونیوز ،سگ وحشی
استرالیایی یا «دینگو» گونهای
حیوان بومی این کشور بوده و
گوشتخوار است .این حیوان

به کودک انسان نیز حمله میکند .دینگوها تاکنون تنها
در فراستر آیلند دو بار دیگر به انسانها حمله کردهاند که
هر دو بار قربانی آن ها کودک بوده است .معروفترین
مورد حمله دینگوها در یکی از سالهای دهه ۸۰میالدی
بود .در آن زمان کودکی پنج ماهه به نام آزاریا چمبرالین
قتل کودکش دستگیر شد .او
ناپدید و مادر او به جرم ِ
پس از سه سال زندان و زمانی که معلوم شد فرزندش را
دینگوها خوردهاند ،از زندان آزاد شد.
گفته میشود سگهای وحشی استرالیا یا دینگوها از
نسل گونهای از سگهای اهلی بودهاند که حدود چهار
هزار سال پیش ساکنان اندونزی آن ها را به استرالیا برده
و در آن جا رها کردهاند.

روزی که احساس کردم همسرم به یک دختر معلول توجه
ویژه ای دارد ،به خودم نهیب زدم که این تفکرات زشت را
کنار بگذارم .او دختری کوچک و قابل ترحم است! اگرچه
آن روز از این تفکراتم خجالت کشیدم اما خیلی زود بهار
زندگی ام به خزانی سرد و بی روح تبدیل شد تا جایی که ...
زن 35ساله که با قلبی شکسته و روح و روانی آزرده وارد
کالنتری شده بود ،با بیان این که همه آرزوهای زیبایم به
خاکستر یأس تبدیل شده و اکنون برای آینده فرزند دو
ساله ام نگرانم ،در تشریح ماجرای زندگی اش برای مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد ،افزود :مقطع
دبیرستان را که به پایان رساندم ،دیگر ادامه تحصیل ندادم
تا این که چند سال بعد «بهنام» به خواستگاری ام آمد.
این خواستگاری طبق آداب و رسوم و با نظر بزرگ تر ها
به صورت سنتی انجام شد .اگرچه من تا آن زمان بهنام را
ندیده بودم اما بعد از برگزاری مراسم عقدکنان عاشقش
شدم به طوری که برای دیدارش لحظه شماری می کردم.
خالصه دو سال بعد زندگی مشترکمان شروع شد اما تنها
چیزی که اندکی مرا آزار می داد ،نداشتن فرزند بود چراکه
چند سال از ازدواجــمــان می گذشت و من بــاردار نشده
بودم .آرام آرام حرف و حدیث های اقوام و آشنایان شروع
شد و هرکس نظری می داد اما من و بهنام آن قدر یکدیگر
را دوست داشتیم که اجازه نمی دادیم کسی در زندگی
مان دخالت کند .با وجود این از درمان و مراجعه به مراکز
تخصصی ناباروری هم غافل نشدیم .از سوی دیگر هم مدام
نذر می کردم که اگر خداوند فرزندی به ما عطا کند مدتی
را به کودکان معلول خدمت کنم .البته گاهی ناشکری می
کردم و به خداوند خرده می گرفتم که چرا مرا عذاب می
دهد ولی غافل از این بودم که هیچ کار خدا بی حکمت
نیست و باید برای آن چه می بخشد یا می گیرد همواره
شکرگزار بود.
باالخره بعد از گذشت 10سال خداوند پسر زیبایی به ما
عطا کرد .روز تولد فرزندم ،زمانی که برای اولین بار او را
در آغوش کشیدم گویی همه دنیا را به من داده بودند .از
خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم و سجده شکر به
جا می آوردم .با گذشت یک سال از تولد فرزندمان تصمیم
گرفتیم نذرمان را ادا کنیم ،به همین منظور به همراه بهنام
به یکی از مراکز خیریه نگهداری معلوالن رفتیم و با تهیه
لوازمی تالش کردیم مدتی را در خدمت آن ها باشیم .اما
هنوز بیشتر از یک ماه از این ماجرا نگذشته بود که روزی
احساس کردم همسرم در بیرون از منزل با دختر نوجوان
معلولی آشنا شده و توجه ویژه ای به او دارد .ابتدا متعجب
شدم و افکار زشتی را در ذهنم مرور کردم اما خیلی زود به
خودم نهیب زدم که این زندگی عاشقانه را تخریب نکن ،او
دختری قابل ترحم است ،به همین دلیل از خودم خجالت
کشیدم امــا با گذشت مدتی از ایــن موضوع رفتارهای
مشکوک همسرم بیشتر شد تا جایی که گویی با کسی
ارتباط تلفنی پنهانی داشت .با وجود این سعی می کردم
این افکار را از خودم دور کنم اما روزی تصاویر نامناسبی از
آن دختر و همسرم را در گوشی تلفن بهنام دیدم ،به طوری
که گویی این بار دنیا بر سرم ویران شد .باور نمی کردم اما
موضوع حقیقت داشت .وقتی به آرامی ماجرای آن تصاویر
را با بهنام در میان گذاشتم ،او خیلی راحت گفت با آن دختر
معلول ارتباط دارد و حتی به خواستگاری اش نیز رفته اما
پدر دختر شرط این ازدواج را طالق من قرار داده است!
انگار خواب می دیدم ،کاخ آرزوهایم به ویرانه ای تبدیل
شده بــود .تالش کــردم با تهدید یا التماس به آن دختر،
زندگی ام را نجات بدهم اما آن دختر مقابلم ایستاد و گفت
به دلیل عالقه ای که به بهنام دارد حاضر نیست پایش را از
زندگی ما بیرون بکشد و حاال من مانده ام با آینده تاریک
پسر دو ساله ام ...
شایان ذکر است ،پرونده این زوج جوان به دستور سروان
ولــیــان (رئــیــس کالنتری پنجتن) در دای ــره مــددکــاری
کالنتری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

...

ازمیان خبرها
حادثه ریلی در مصر دهها زخمی بهجا
گذاشت

یک قطار مسافربری در شمال مصر از ریل منحرف شد و در
پی این حادثه حدود  ۳۰نفر زخمی و مصدوم شدند.
به گزارش ایسنا ،وبگاه "مصروی" در گزارشی اعالم کرد
که این سانحه ریلی در استان شمالی َ
"کفر الشیخ" رخ داده
است .گزارشها حاکی است که در این حادثه چندین واگن
قطار از ریل خارج شد ه است .بنابر گزارش اسپوتنیک،
مقامات محلی میگویند :حدود  ۲۰آمبوالنس به محل
حادثه اعزام شده و تمام مصدومان را به بیمارستانهای
منطقه منتقل کردهاند.

راننده بی احتیاط نوه خود را زیر گرفت
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان گفت:
یک راننده بی احتیاط هنگام حرکت با دنده عقب ،نوه خود
را زیر گرفت و موجب مرگ او شد .سرهنگ علی فکری در
گفت وگو با ایرنا اظهار کرد :عصر روز پنج شنبه دختر چهار
ساله ای اقدام به گشودن در برای خروج خودروی سواری
پدربزرگ از حیاط منزل مسکونی در یکی از محله های شهر
همدان می کند .وی اضافه کرد :پدر بزرگ هنگام حرکت با
دنده عقب متوجه حضور این دختر خردسال نشده و با وی
برخورد می کند که این حادثه رانندگی منجر به مرگ این
دختر می شود .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان
همدان بیان کرد :رانندگان هنگام حرکت با دنده عقب و
خروج از پارکینگ ابتدا باید از نبود مانع یا فردی در پشت
وسیله نقلیه مطمئن شوند.
CMYK

