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ازمیانخبرها

سخنگوی قوه قضاییه :

به نماینده دادستان پرونده نجفی
تذکر داده شد !

سخنگوی دستگاه قضا در نشست روز گذشته
خود با خبرنگاران در پاسخ به ســوال « رکنا »
درباره انتقادهای مطرح شده در کیفرخواست که
توسط آقای شهریاری  -نماینده مدعی العموم -
در جلسه علنی قرائت شد و حریم خانواده مقتول
حفظ نشده است  ،گفت  :به ایشان ( شهریاری )
تذکر داده شد  ،البته همه اهتمام ما بر این است
که رسیدگی از جمله در این پرونده در چارچوب
ضوابط و مقررات قانونی انجام شود.
در همین حال جهان نیوز مدعی شد  :کانال
تلگرامی دولــت بــهــار؛ منتسب بــه هـــواداران
احمدینژاد در خبری مدعی انتقال محمدعلی
نجفی (شهردار سابق تهران) به اتــاق مشایی
(رئیس دفتر رئیسجمهور سابق) در بند چهار
زندان اوین شد و مشایی را به اتاق دیگری منتقل
کرد هاند .

پلیسسیرجانپردهازپرداخت
تسهيالتغيرمجازبانکیبرداشت
توکلی-عامالنتنظیمتسهيالتغيرمجازبانکی
درسیرجان دستگیرشدند.
فرمانده انتظامی سیرجان ازکشف پنج فقره
تسهیالت غیرمجاز بانکی به ارزش دو میلیارد
و۱۰۰میلیون ریــال ودستگیری شش عامل
تنظیم این تسهيالت خبرداد.
به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ"ایران نژاد"گفت:
ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس
آگاهی با همکاری نماینده اداره حقوقی یکی
ازبانک هــای ایــن شهرستان پــرده ازپنج فقره
تسهیالت غیرمجاز بانکی برداشتند.
این مسئول انتظامی افزود :متهمان با استفاده
ازجعل اسناد ،مدارک و مهرهای بانکی و گرفتن
مبالغ گزاف به پرداخت تسهیالت به افــراد مد
نظر اقــدام می کردند .وی خاطرنشان کرد:با
هماهنگی مقام قضایی،شش متهم درایــن
خصوص دستگیر شدند و در تحقیقات صورت
گرفته به جرم خود اعتراف کردند.
وی بااشاره به این که رسیدگی وپی جویی جرایم
وتخلفات مالی واقتصادی درحیطه وظایف پلیس
آگاهی است،یادآورشد:در همین زمینه پرونده
تشکیل شد و متهمان برای انجام مراحل قانونی
تحویل مراجع قضایی شدند.

روزتلخجادهها
جاده های کشور دیروز روز تلخی را سپری
کردند و در دو حادثه جداگانه  20نفر از
هموطنان قربانی تصادف شدند  .سقوط
مینی بوس در محور بویین و میاندشت -
خوانسار  ۱۳کشته به جا گذاشت و برخورد
یــک خــــودروی حــامــل ســوخــت قــاچــاق با
اتوبوس مسافربری در سیستان و بلوچستان
نیز هفت نفر را به کام مرگ برد.جالب آن که
در هر دو حادثه به نوعی پای فرار از قانون در
میان است .

اورژانس  ۱۱۵به محل حادثه برای انتقال
مجروحان به اصفهان اشــاره کرد.برخی
گــزارش ها از  ۱۴کشته حکایت دارد که
شامل  ۱۰زن  ۳ ،کودک و راننده  ۸۵ساله
بوده است .به گفته وی جان باختگان این
حادثه از اعضای دارالــقــرآن شهر داران
بودند.مسیر بویین  -خوانسار یکی از جاده
های ترانزیتی و بین استانی و همچنین یکی
از نقاط پرحادثه استان محسوب می شود.
شهرستان خوانسار در  ۱۶۰کیلومتری
غرب اصفهان قرار دارد.

فرماندار خوانسار گفت :حادثه سقوط
یک دستگاه مینی بــوس در مسیر بویین
میاندشت به خوانسار  ۱۳ ،کشته و  ۹نفر
مجروح به جا گذاشت.منصور کمالی روز
سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :در این
حادثه که ساعت  ۹صبح روزسه شنبه رخ
داد یک دستگاه مینی بوس بنز مدل  ۷۰از
دارانبهسمتسرچشمهخوانساردرحرکت
بوده که به علت نداشتن صورت وضعیت به
جای عبور از مسیر دامنه از مسیری ناهموار
و صعب العبور در بویین میاندشت عبور
میکند که در یک سراشیبی به علت بریده
شدن ترمز به داخل دره سقوط میکند.
وی اظهار کرد :در این حادثه  ۱۰نفر بزرگ
سال و سه کودک فوت و ۹نفر مجروح شدند.
فرماندار خوانسار از اعزام هلی کوپترهای

▪پــرده دوم :مشک مرگ جان  ۷نفر را
گرفت

▪پرده اول :مینی بوس قاچاقی !

همچنین دراتــفــاق تلخ دیــگــری قاچاق
سوخت بار دیگر در سیستان وبلوچستان
حادثه ساز شد و بر اثر برخورد یک دستگاه
اتوبوس با خودروی سواری پژو پارس حامل
سوخت قاچاق در مسیر ایرانشهر  -بزمان
هفت نفر در آتــش سوختند .ایــن خــودرو
های قاچاق که برای حمل بیشتر و راحت تر
سوخت از پالستیک های نسبتا محکم که به
مشک های مرگ معروف هستند استفاده
می کنند تا کنون به دلیل سرعت زیــاد و
تصادف فجایع بسیاری به بار آورده اند.
بــه گــــزارش گـــروه دریــافــت خــبــر ایسنا،
محمودرضا ناصح ،مدیر اورژانـــس پیش
بیمارستانی توضیح داد :این حادثه حدود

ساعت  ۹صبح روز سه شنبه در کیلومتر ۳۰
مسیر ایرانشهر  -بزمان رخ داده است.
وی اظــهــار کــــرد :پــس از اطــــاع مرکز
فوریتهای دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
سه دستگاه آمبوالنس و اورژانــس هوایی
ایــن دانشگاه به محل حادثه اعــزام شدند
که متأسفانه به علت شدت برخورد و آتش
گرفتن هر دو خودرو دو نفر از سرنشینان پژو
پارس و چهار نفر از سرنشینان اتوبوس در دم
جان خودشان را از دست دادند .درعین حال
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی ایرانشهر تعداد جان باختگان
را هفت نفر اعالم کرد .در همین حال دبیر
کمیسیونمبارزهباقاچاقکاالوارزسیستان
وبلوچستان نیز از شناسایی حدود  ۱۲هزار
کارتسوختمهاجرجدیددراستانباهدف
مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد.
▪پرده سوم :مرگ تلخ 2پدرو 2فرزند !

در همین حال به گزارش حقدادی خبرنگار
خراسان فرمانده انتظامی تربت جام هم
خبرداد :براثر برخورد شدید دودستگاه
موتورسیکلت در مــحــور ج ــاده روســتــای
جنگاه تربت جام دو پدر و دو فرزند دردم
جان خود را از دست دادند.سرهنگ کیانی
افزود:دراین حادثه راکب و ترک نشین هردو
موتورسیکلت پدر و فرزند بودند که به شدت
باهم تصادف و در دم فوت کردند.

حوادث

۱۳

در امتداد تاریکی

هدیه سیاه!
می خواهم برای دومین بار گناه همسرم را بیشتر اوقاتش را به همراه دوستانش در خارج
ببخشم تا او به زندگی مشترک با من بازگردد از منزل می گذراند خالصه  15سال از زندگی
اما در این میان پسر  17ساله ام مرا مردی بی مشترک ما می گذشت که مهین از من خواست
غیرت خطاب می کند که نمی توانم با بی بند به عنوان راننده سرویس یکی از شرکت ها در
و باری های همسرم برخورد کنم او می گوید بیرون از منزل کار کند من هم با خواسته اش
اگر مادرم به این خانه باز گردد من دیگر در موافقت کردم ولی هنوز مدت زیادی از این
ماجرا نگذشته بود که متوجه شدم با یکی از
کنارتان زندگی نمی کنم و ...
مــرد  41ســالــه کــه ب ــرای اع ــام شکایت از کارمندان آن شرکت ارتباط نامتعارف دارد.
همسرش پا به کالنتری گذاشته بود درباره وقتی ماجرا لو رفت با التماس و گریه از من
مخمصه ای که مدعی بود زندگی اش را در خواست او را ببخشم مهین در پاسخ به دلیل
آستانه نابودی قرار داده است به کارشناس خیانتش و ایــن که چه کمبودی در زندگی
اجتماعی کالنتری شفای مشهد گفت 19 :دارد ،گفت« :تو هیچ کوتاهی نکردی کسی ما
ساله بودم که مادرم به خواستگاری «مهین» را جادو و جنبل کرده است!!»
خالصه آن روز به خاطر فرزندانم وعالقه ای
رفت.
آن زمان من تصمیمی برای ازدواج نداشتم که به همسرم داشتم از گناهش چشم پوشی
و معتقد بــودم که باید شرایط بهتری برای کردم و برای آن که محبتم را به او بیشتر کنم
ازدواجم فراهم شود اما مادرم که برای اولین یک دستگاه گوشی تلفن هوشمند گران قیمت
بار مهین را در یکی از مجالس زنانه دیده بود به ارزش ده میلیون تومان به او هدیه دادم اما
آن قدر از زیبایی های ظاهری و رفتار مودب او نمی دانستم همین «هدیه سیاه» ،موجب
سخن گفت که در نهایت مرا مجاب به دیدار آن ویرانی زندگی ام خواهد شد چرا که از آن روز
دختر کرد وقتی در شب خواستگاری او را دیدم به بعد مدام همسرم درگیر صفحات مجازی
ناگهان قلبم لرزید و مهرش بر دلم نشست .بود و به امور منزل توجهی نداشت در این میان
ایــن گونه بــود که خیلی زود و طبق آداب و تغییر رفتارهای ناگهانی او مانند آرایش های
رسوم جشن عقدکنان برگزار شد و زندگی من غلیظ و استفاده از عطر و ادکلن های متفاوت
در مسیر جدیدی قرار گرفت طولی نکشید و همچنین نــوع پوشش نامناسب ،مــرا آزار
زندگی مشترک مان را در حالی آغاز کردیم می داد تا حدی که یک بار وقتی بدون اجازه
که احساس می کردم هر روز به مهین وابسته گوشی تلفنش را برداشتم وحشت زده جیغ
تر می شوم و عشق و عالقه ام به او افزایش کشید و به سمتم حمله ور شد! پسر  17ساله
می یابد اما در این میان همواره احساس می ام وقتی این صحنه را دید با تعجب به رفتارهای
کردم مهین زنی بی مسئولیت است به طوری نامتعارف مادرش خیره شد.
طاها به خاطر کنجکاوی به پیام های ارسالی
که حتی توجهی به وظایف همسرداری و امور
مـــادرش در یکی از شبکه هــای اجتماعی
زندگی ندارد.
وقتی این موضوع را با مادرم در میان گذاشتم دسترسی پیدا کــرده بود و با خواندن آن ها
مرا نصیحت کرد و گفت :اگر فرزندی به دنیا بسیار خشمگین به نظر می رسید آن پیام های
بیاورد حس مــادری او را پایبند زندگی اش عاشقانه برای مردی غریبه ارسال شده بود
می کند و مسئولیت خانواده را نیز به دوش و طاها در حالی که فریاد می زد او دیگر مادر
من نیست! مرا نیز مــردی بی غیرت خطاب
خواهد کشید!
اما با به دنیا آمدن «طاها» هم هیچ تغییری می کرد!
در زندگی ما حاصل نشد با وجــود ایــن من همسرم با دیدن این وضعیت به منزل پدرش
به خاطر عالقه شدیدی که به مهین داشتم رفت ولی من باز هم به خاطر فرزندانم تصمیم
با همه بی مهری ها و رفتارهای تحقیرآمیز گرفتم بار دیگر از گناه همسرم چشم پوشی
او کنار می آمدم اگرچه همه نیازهای مالی کنم ولی طاها حاضر به پذیرش او نیست و می
و رفاهی همسرم را تامین می کردم ولی او گوید اگر آن زن به خانه بازگردد من از منزل
حتی به موضوعات نظافت و بهداشت منزل فرار می کنم! حاال من مانده ام در یک دو راهی
و تربیت فرزندش هیچ اهمیتی نمی داد و تردید که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

