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انفجار نارنجک دست ساز جوان  ۱۳ساله
را راهی بیمارستان کرد
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حادثه در قاب

دستگیری متکدی در سنندج با  12میلیون پول
و  30گرم طال

...

ازمیان خبرها

وضعیت کرمان در حوزه تصادفات
جاده ای نامناسب است
توکلی -فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان وضعیت
ایــن استان را در حــوزه تصادفات جــاده ای نامناسب
ارزیــابــی کــرد و گفت  :در ســال  96میزان فوتی ها در
تصادفات جاده ای  18درصد افزایش داشته است.
به گــزارش خبرنگارماسردار بنی اسدی فر درنشستی
خبری ،استان کرمان را در میزان کشته های تصادفات
جاده ای دررتبه چهارم کشور ذکرو تصریح کرد :عامل
انسانی در  70درصد تصادفات جاده ای نقش داشته
اســت .وی از جان باختن  457نفر در شمال استان و
 215نفر در جنوب استان کرمان در  9ماهه اول امسال در
حوادث جاده ای خبرداد و اظهارکرد :در  9ماهه امسال
 10میلیون تردد در جاده های استان ثبت شده است.
مقام انتظامی این استان در ادامــه خاطرنشان کرد:
کرمان رتبه برتر را در شاخص های امنیتی کشور بر اساس
ارزیابی سال گذشته از آن خود کردضمن این که این رتبه
در سال  96ابالغ شد.
وی گفت :اجرای بیش از دوهزار طرح عمرانی و سرمایه
گــذاری سه میلیارد دالری خارجی بیانگر تاثیر نظم و
امنیت بر توسعه استان و شاخص های امنیتی در استان
کرمان است .
وی با اشاره به این که افراد ناامنساز در مقابل جمعیت
عمومی جامعه در چهارشنبه آخر سال بسیار ناچیز هستند
اظهار کرد :پلیس اجازه ناامنی در چهارشنبه آخر سال
توسط سودجویان را نخواهد داد و ابراز امیدواری کرد
چهارشنبه آخر سال به عنوان لبخندی بر لبان خانواده
و فرصتی در کنار خانواده سپری شود نه این که آسایش و
آرامش را از خانواده بگیریم.
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معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی تایید کرد

اخت

صدورحکمعامالنتوهینبهمقدساتوتخریباموالعمومی
سیدخلیل سجادپور -براساس احکام صادر شده از سوی
قاضی شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی مشهد 11 ،تن
از فریب خوردگان گروه های معاند نظام که دست به تخریب
اموالعمومیمیزدندیاازطریقآتشافروزیدرمساجد،به
مقدساتدینمبیناسالمتوهینمیکردند،بهتحملزندان
های طویل المدت محکوم شدند .به گــزارش اختصاصی
خراسان ،اوایل آذرماه گذشته افراد ناشناسی با آتش زدن در
مسجدالغدیر در مشهد نه تنها خساراتی را به اماکن عمومی
وارد کردند بلکه موجب خدشه دار شدن عواطف مذهبی و
اعتقادی اهالی سرزمین خورشید شدند .در پی وقوع این
حادثه تلخ که قلب مومنان را به خاطر توهین به مقدسات
جریحه دار کــرده بــود ،دادستان عمومی و انقالب مشهد
دستوراتویژهایبرایشناساییودستگیریعواملایناقدام
مذبوحانهصادرکرد.بهگزارشخراسان،ایندرحالیبودکه
اقداماتمشابهدیگرینیزدربرخینقاطشهررخدادوافرادی
بابرهمزدننظموتخریباموالعمومیوتهیهفیلمبرایشبکه
های ماهواره ای معاند نظام ،به تبلیغ علیه نظام پرداختند.
به دنبال این تحرکات که توسط افراد فریب خورده رخ داد،
سربازانگمنامامامزمان(عج)درادارهکلاطالعاتخراسان
رضویباهمکاریدیگرنهادهایامنیتیوانتظامیبهردیابی
متهمان پرداختند .بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که
عامالناینناهنجاریها،تحتتاثیرالقائاتگروههاوشبکه
هایماهوارهایمعاندنظامجمهوریاسالمیقرارگرفتهاند
وباعضویتدراینگروهها،قصدتخریبارزشهایاسالمی
وتوهینبهمقدساترادارند.اینگزارشحاکیاست:طولی
نکشید که با صدور دستورات قضایی از سوی قاضی «حسن
حیدری»(معاون سیاسی وامنیتی دادستان مرکز خراسان
رضوی) عامالن این حرکات مذبوحانه در مناطق مختلف
شهر شناسایی و در چنگ قانون گرفتار شدند .بنابراین
گــزارش ،با اعترافات متهمان مذکور که با اسناد و مدارک
انکارناپذیرهمراهبود،کیفرخواستاینافراددرپروندههای
جداگانه صادر شد و متهمان در شعبه چهارم دادگاه انقالب
اسالمیمشهددرحالیپایمیزمحاکمهنشستندکهقاضی

«سیدهادیمنصوری»یکیازقضاتباتجربهخراسانرضوی،
رسیدگیبهپروندهعامالنتوهینبهمقدساتوتخریباموال
عمومی را به عهده داشــت .قاضی دادگــاه پس از برگزاری
چندین جلسه محاکمه و با توجه به اسناد و مــدارک و فیلم
های موجود و همچنین اقاریر متهمان در مراحل دادرسی،
رای به محکومیت  11تن از متهمان داد اما رای صادر شده
از سوی شعبه چهارم دادگــاه انقالب قطعی نیست و قابل
تجدیدنظردرمحاکماستانخراسانرضویاست.درهمین
حالمعاونسیاسیوامنیتیدادستانمرکزخراسانرضوی
با تایید صدور احکام قاطع و زندان های طوالنی مدت برای
 11تنازفریبخوردگانگروههایمعاندنظام وبا
قدردانیازتالشهایبازپرسحسننژاد(بازپرس
شعبه ۹۰۳دادسرای عمومی و انقالب مشهد) به
خراسان گفت :در پی انتشار فیلمی از آتش زدن
در مسجد الغدیر در خیابان ثمانه مشهد که توسط
افرادناشناسرخدادبالفاصلهدستوراتالزمبرای
رصدهای اطالعاتی صادر و مشخص شد زوجی
که قبال از یکدیگر طالق گرفته اند با همکاری هم
و تحت تاثیر عضویت در گروه های معاند نظام ،به
آتش زدن در مسجد اقدام کرده اند بنابراین ،این
زنومردجوانکه 37و 41سالههستند،دستگیر
و محاکمه شدند« .قاضی حیدری» درباره احکام
صادر شده از سوی دادگاه بدوی درباره این زن و
مرد جوان گفت :طبق این رای« ،الف – ش» (زن 37ساله) به
اتهامعضویتدرگروههایمعاندنظامبهتحمل 5سالزندان،
فعالیتتبلیغیعلیهنظامجمهوریاسالمیبهتحملیکسال
زندان،تخریباموالعمومی3سالزندانوبهاتهامتوهینبه
مقدساتازطریقآتشزدندرمسجدبهتحمل 5سالزندان
محکوم شده است .این مقام قضایی افزود :همچنین همسر
سابقوی(مرد 41ساله)نیزبهاتهاممعاونتدرفعالیتهای
تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی به تحمل  6ماه زندان،
معاونت در عضویت گروه های معاند نظام به  2سال زندان،
معاونت در توهین به مقدسات از طریق آتش زدن در مسجد

بهتحمل 2سالزندانوهمچنیننگهداری 39عددفشنگ
خفیفبهتحمل6ماهزندانمحکومشد.ایندرحالیاستکه
براساساینرایخودرویسوناتاوگوشیتلفنهمراهآنانکه
در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته بود نیز به نفع دولت
ضبطشد.معاوندادستانمشهدهمچنینازرایصادرشده
برایجوان 26سالهایخبردادکهبهخاطرشعارنویسیعلیه
اصولوارزشهایاسالمیبهتحملیکسالحبسمحکوم
شده است .گزارش اختصاصی خراسان حاکی است :وی
دربــاره محکومیت زن جوانی که به خاطر عضویت در گروه
هایمعاندنظاموارسالفیلموتصاویربهشبکههایماهواره

ای دستگیر شده بود نیز گفت :بررسی ها نشان داد که این
زنبهقصدبرهمزدنامنیتکشورباسازماننفاقنیزارتباط
برقرار کرده بود که پس از برگزاری جلسات محاکمه توسط
قاضی سیدهادی منصوری در شعبه چهارم دادگاه انقالب
اسالمیبهاتهامعضویتدرگروههایمعاندنظامبهتحمل5
سال حبس و به خاطر فیلم برداری و ارسال آن به شبکه های
ماهوارهایمعاندبهتحملیکسالزندانمحکومشدهاست.
قاضیحسنحیدریهمچنیندربارهمحکومیتزوججوانی
که به آتش زدن پرده مسجد امام هادی (ع) متهم بودند نیز
گفت:اتهاماینزوج 26و 21سالهبرایدادگاهمحرزشدکه

صاص
ی خرا

سقوطجتشخصیترکیهایدرچهارمحالوبختیاری
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از سقوط یک
فروندجتشخصیترکیهدرحریمهواییایرانخبرداد.
بهگزارشایسنا،اینهواپیمادرارتفاعاتشهرستانکیار
در استان چهارمحال و بختیاری با کوه برخورد کرده و
آتش گرفته است .هواپیما در ظاهر یک جت شخصی و
از نوع  بمباردیه CL۶۰بوده است .بنابر اعالم سخنگوی
سازمان هواپیمایی کشوری این هواپیما از شارجه در

اماراتمتحدهعربیبهسویاستانبولدرپروازبودهکهاز
صفحهرادارخارجشدهاست.همچنینسازماناورژانس
کشور  ،اعــام کــرده اســت  :با ارزیــابــی صــورت گرفته
هواپیمایترکیهایویآیپیبودهو 11مسافرداشتهکه
هشت تن آنها مسافر و سه تن دیگر خدمه پرواز بودهاند.
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور نیز
گفت :صعبالعبور بودن و وجود رودخانهای طویل در

مسیر محل سقوط هواپیما شرایط را برای دسترسی
به مصدومان احتمالی مشکل کرده است .وی افزود :
هواپیما به دلیل احتراق موتور دچار سقوط شده است و
اهالی روستا نیز هواپیما را هنگام سقوط رویت کردهاند.
الشه هواپیما هنوز در حال احتراق است و این وضعیت با
چشمغیرمسلحنیزقابلمشاهدهاست.سخنگویوزارت
حمل و نقل ترکیه گفته هواپیمای سانحهدیده متعلق به

سان

بنا به رای صادر شده مرد 26ساله به خاطر عضویت در گروه
های معاند به قصد اخالل در امنیت به تحمل  5سال زندان،
فعالیتتبلیغیعلیهنظامجمهوریاسالمیبهتحملیکسال
زندان و توهین به مقدسات از طریق آتش زدن پرده مسجد به
تحمل 5سال زندان و همسر 21ساله او نیز به دلیل فعالیت
تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار فیلم به تحمل یک سال
زندانمحکومشد.اینمقامقضاییازمحکومیتجوانیبهنام
«م-ب»کهپسازآتشزدندرمسجدامامهادی(ع)درمشهد
دستگیرشدهبودنیزخبردادوگفت:اینجوانبهاتهامتوهین
به مقدسات از طریق آتش زدن در مسجد به تحمل  5سال
زندان،عضویتدرگروهمعاندنظامبه 5سالزندانوفعالیت
تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسالمی نیز
به تحمل یک سال زندان محکوم شده است .قاضی حیدری
در ادامه تایید احکام صادر شده از سوی شعبه چهارم دادگاه
انقالباسالمیمشهدبهمحکومیتجوان 38سالهایبهنام
«ج -غ» هم اشاره کرد که از طریق تهیه فیلم از عزاداری های
نامتعارفوخشنوانتشارآنموجبوهندرعقایدتشیعمی
شدوبهاختالفاتمذهبیدامنمیزد.قاضیحیدریگفت:
این فرد پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه در دادگاه به
تحمل یک سال حبس محکوم شد .وی همچنین با اشاره به
محکومیتدوجوان 19و 20سالهکهبهاتهامفعالیتتبلیغی
علیهنظاموعضویتدرگروهمعانددستگیرشدهبودند،گفت:
هرکدام از آن ها به تحمل  6سال زندان محکوم شده اند که
همهآرایصادرشدهازسویدادگاهبااعتراضمتهمان،قابل
تجدیدنظرخواهیدرمحاکمقضاییاست.معاونسیاسیو
امنیتیدادستانمرکزخراسانرضویدرپایانازصدورحکم
قضایی برای فردی خبر داد که در سبزوار و توسط نیروهای
سپاهپاسداراندستگیرشدهبود.قاضی«حیدری»افزود:این
فردنیزپسازمحاکمهدرشعبهچهارمدادگاهانقالباسالمی
مشهد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال
زندانوعضویتدرگروهمعاندبهتحمل 5سالزندانمحکوم
شده است اما رای صادر شده درباره وی نیز قطعی نیست و
قابلاعتراضاست.

هلدینگ «باشاران» ( )Basaranاست .اکمینا باشاران،
تنها دختر خانواده بزرگ باشاران ،برای «خداحافظی
مجردی» ،با هواپیمای شخصی خود بههمراه ٧نفر از
دوستانش و یک خانم مهماندار و۲خانم خلبان ،در سفر
تفریحیبهدبیوشارجهرفتهبودندکهدرپروازبرگشتبه
استانبول،دچارسانحهشدهاند.هر ١١سرنشینهواپیما
خانم بودهاند.

...

درامتدادتاریکی

ابر سیاه

همسرم مرا تهدید کرده است که اگر تا عید نوروز باردار
نشوم زنی را که می گوید به عقد موقت خودش درآورده
به عنوان همسر دایم خود برمی گزیند.
بــرای آن که بــاردار شوم زمین و زمــان را به هم دوختم
و به هر کاری دست زدم نزد خیلی از پزشکان رفتم تا
شاید باردار شوم و زندگی ام را از دست ندهم اما گویی
سرنوشت من به گونه ای رقم خورده است که ...
زن  29ساله درحالی که بیان می کرد دیگر نمی توانم
زخم زبان و کنایه های همسرم را تحمل کنم اشک های
غلتان را از چهره اش پاک کرد و به کارشناس اجتماعی
کالنتری سپاد مشهد گفت :هنوز امتحانات نهایی سال
سوم راهنمایی آغاز نشده بود که دایی ام مرا برای پسرش
خواستگاری کرد.
اگرچه آن زمان  14سال بیشتر نداشتم و از مهارت های
همسرداری چیزی نمی دانستم اما به خاطر عالقه ای
که به پسردایی ام داشتم بدون تامل پاسخ مثبت دادم
و خیلی زود به دلیل نسبت فامیلی مراسم عقدکنان
ما طبق آداب و رسوم محلی برگزار شد و من پا به خانه
بخت گذاشتم روزها و ماه ها سپری می شد و من خودم
را خوشبخت ترین دختر روی زمین می دانستم چراکه
«جعفر» هم به من عالقه داشت وخیلی از ندانم کاری ها
و اشتباهات کودکانه مرا می بخشید.
درحالی که زندگی شیرینی را تجربه می کردم ناگهان
ابر سیاه نازایی بر آسمان زندگی ام سایه افکند .آرام آرام
نیش و کنایه های اطرافیان در گوشه و کنار این زندگی
شیرین رخنه کرد و هرکس از ظن خود عیبی برایم می
تراشید اما در این میان «جعفر» تنها پشت و پناهم بود و
دلداری ام می داد.
او هزینه های پزشکی را می پرداخت تا معالجه شوم
اما پزشکان معتقد بودند که من مشکلی برای بارداری
ندارم .جعفر هم تحت معالجه قرار گرفت او نیز مشکلی
نداشت در واقع هرکدام از ما به تنهایی ایرادی نداشتیم با
این وجود نمی توانستم باردار شوم و به همین دلیل دیگر
سرزنش های اطرافیان علنی شده بود.
به ناچار دوبار تخمک اهدایی گرفتم اما باز هم ماجرای
بارداری من به سرانجام نرسید و جنین در همان هفته
های اول سقط شد .سرپرستی یک کودک از بهزیستی
آخرین امیدم بود ولی کارشناسان بهزیستی با دیدن
مدارک پزشکی من و همسرم گفتند که هر دو نفر ما سالم
هستیم و من می توانم باردار شوم دیگر هیچ روزنه ای
برایم باقی نمانده بود تا این که حدود سه ماه قبل فهمیدم
جعفر دو سال است که به طور پنهانی منشی شرکت را به
عقد موقت خودش درآورده است.
آن روز وقتی با او تماس گرفتم آن زن خودش را خانم
همسرم معرفی کرد و با بی حیایی گفت چرا از زندگی
جعفر بیرون نمی روی؟ نه تنها زیبایی ظاهری نداری
بلکه در طول  15سال زندگی نتوانستی او را صاحب
فرزند کنی و  ...وقتی ماجرا را برای جعفر بازگو کردم
مقابلم ایستاد و گفت :او زن صیغه ای من است واگر تا
عید نوروز باردار نشوی او همسر رسمی من خواهد شد.
این بود که با گریه به منزل برادرم رفتم و قصد داشتم از
او جداشوم اما باوساطت اقوام به خانه ام بازگشتم با این
وجود جعفر همواره در حضور من از زیبایی های آن زن
طوری تعریف می کند که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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