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آژیر

محدودیت های ترافیکی عید فطر
در بيرجند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان محدودیت
های ترافیکی عید فطر در بيرجند را تشریح کرد.
سرهنگ «علیرضا رضایی» گفت :نمازگزارانی که از
جنوب شهر قصد عزیمت به مصال را دارند از بولوار
پیامبر اعظم(ص) و پارکینگ های حاشیه این بولوار
استفاده کنند و نمازگزارانی که از شمال شهر قصد
عزیمت به مصال را دارند از بولوار شهدای عبادی،
تقاطع عباس آباد میدان ابن حسام ،بولوار صنعت،
معدن و تجارت و از پارکینگ های تعبیه شده در ضلع
غربی بولوار صنعت ،معدن و تجارت مقابل مصالی
المهدی(عج) و پارک جنگلی استفاده كنند.
وی ادامه داد :نمازگزارانی که از معصومیه و سایت
اداری قصد عزیمت به مصال را دارند می توانند در
پارکینگ تعبیه شده در ضلع جنوبی و شمالی تاالر
کیان توقف کنند.به گفته وی پس از نماز عید فطر دو
الین عبوری بولوار صنعت ،معدن و تجارت به طرف
میدان ابن حسام یک طرفه خواهد شد.

 16زندانی جرایم غیر عمد به خانه
بازگشتند

 16نفر از زندانیان جرایم غیر عمد استان امسال از
زندان آزاد شدند.مدیر کل زندانهای استان در جشن
گلریزان شهرستان فردوس گفت 900:میلیون تومان
از کل مبلغ بدهی این افراد ،گذشت شاکی بوده است.
«علی هاشمی» افزود :سال گذشته  109نفر با بدهی
 9میلیارد و  600میلیون تومان با پیگیری ستاد
مردمی رسیدگی به امور دیه از زندان های استان
آزاد شدند.
وی ادامه داد :دو میلیارد و  700میلیون تومان کمک
بالعوض پارسال با همکاری نماینده مردم فردوس،
طبس ،بشرویه و سرایان از سوی ستاد دیه کشور به
خراسان جنوبی اختصاص یافت.
وی زندانیان جرایم غیر عمد شهرستان فردوس را
 38نفر اعالم کرد و افزود :سال گذشته  22نفر از
زندانیان جرایم غیر عمد زندان این شهرستان با
یک میلیارد و  800میلیون تومان بدهی آزاد شدند.
گفتنی است 28 ،میلیون و  700هزار تومان در جشن
گلریزان شهرستان فردوس به آزادی زندانیان جرایم
غیرعمد و نیازمند کمک شد.

 200كيلو گرم ترياك به مقصد
نرسید

فرمانده انتظامی نهبندان از كشف 201كيلو و
500گرم ترياك در این شهرستان خبر داد.
به گفته سرهنگ«شاهوردی» مأموران انتظامي ايست
و بازرسي سهل آباد از يك دستگاه كاميون كشنده این
مواد را به دست آوردند و یک نفر را دستگیر کردند.

سیاه  ،سفید ،خاکستری
 36نفر از ابتدای امسال در جاده های استان جان باختند

شیشهعمر 7نفردرجاده دلهره شکست
علیرضارضایی -از  36نفر جان باخته محورهای مواصالتی
استان طی امسال ،پرونده عمر هفت نفر در محور دلهره بسته
شد.
فرمانده انتظامی استان در حاشیه نشست مطبوعاتی طرح
تابستانه  97به «خراسان جنوبی» گفت :از ابتدای امسال
تاکنون در محورهای مواصالتی استان  31فقره تصادف فوتی
رخ داد که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد
افزایش داشته و  36نفر در این تصادفات فوت کردند.
سردار«شجاع» با اشاره به این که امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته تصادفات جرحی  379فقره است که 18درصد
افزایش داشته است افزود :در این تصادف ها  682نفر مجروح
شدند .وی تعداد کل تصادف های این مدت را  551فقره و
افزایش آن را نسبت به مدت مشابه سال گذشته  15درصد بیان
کرد و با اشاره به این که برای کنترل محور قاین به بیرجند از سه
برابر توان برای کنترل ترافیک آن استفاده شده است گفت :از
ابتدای امسال در پنج فقره تصادف فوتی هفت نفر در این محور
جان باختند .وی به پراکندگی تصادف های جاده ای استان
اشاره کرد و ادامه داد 43 :درصد تصادف ها در جاد ههای
اصلی 45 ،درصد در جاد ههای روستایی و  12درصد در
جادههای فرعی به وقوع پیوسته است .وی تاکید کرد :بیشترین
برخوردهایی که منجر به تصادف های فوتی و جرحی شده با52
درصد واژگونی خودرو بوده است.

• • 20تیم نامحسوس در طرح تابستانه

فرمانده انتظامی استان در نشست خبری ویژه طرح تابستانه
هم با تاکید بر این که از  ۲۳خرداد با آمادگی کامل نیروها این
طرح در خراسان جنوبی آغاز میشود ،گفت :در این طرح عالوه
بر فعالیت تمام مأموران پلیس ۲۰ ،تیم نامحسوس و  ۷۵تیم
محسوس نیز همکاری دارند.
وی افزود :پلیس در اجرای این طرح برخورد جدی با تخلفات
حادثه ساز و رصد کامل ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد
داشت .همچنین  61دستگاه دوربین ثبت تخلف ثابت و 52
دستگاه دوربین سیار در طرح تابستانه پلیس ،تخلفات رانندگی

را ثبت می کنند .وی با بیان این که  ۵۰هزار همیار پلیس در
طرح تابستانه مشارکت خواهند داشت ،افزود :همچنین از
ظرفیت پلیس افتخاری و کالنتر یها نیز در طرح تابستانه
استفاده میشود .وی از برخورد جدی و بدون اغماض با تخلفات
حادثه ساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز ،استفاده از تلفن
همراه و حرکات حادثه ساز در طرح تابستانه خبر داد و افزود:
خودروهایی که مرتکب دو تخلف حادثهساز شوند به مدت 72
ساعت توقیف خواهند شد .سردار«شجاع» با اشاره به وقوع
 56فقره تصادف فوتی و جان باختن  70نفر در زمان اجرای
طرح تابستانه سال  96اظهار کرد :در این مدت علل عمده
تصادف های فوتی و جرحی با  46درصد توجه نکردن به جلو و
 22درصد تخطی از سرعت مطمئنه بود .به گفته وی بیشترین
زمان تصادف ها در طرح تابستانه سال گذشته از هشت صبح تا
 24بامداد رخ داد و در این تصادف ها  53درصد خودروهای
سواری 14 ،درصد وانت و کامیونت و  23درصد موتورسیکلت
و دوچرخه مقصر حادثه بودهاند .وی با اشاره به این که از ابتدای
امسال  130هزار و  903فقره تخلف توسط عوامل پلیس راه
اعمال قانون و کنترل شده است افزود 41 :هزار و  783فقره،
تخلف حادثه ساز بوده است .وی از مردم و مسافران درخواست
کرد :تخلف رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی را با سامانه
پیامکی  110120و تخلف رانندگان خودروهای شخصی را با
شماره  110110به پلیس اطالع دهند.

عشقوپول
همیشه تصورم این بود ازدواج یعنی خوشبختی.
با خودم می گفتم وقتی ازدواج کردم با شوهرم
طوری رفتار می کنم که بستگان و دوستان حسادت
کنند اما این قربان صدقه رفتن من دو سال بیشتر
طول نکشید و بعد از آن تمام رویاهای من به یاس و
ناامیدی تبدیل شد و ...
زن جوان این حرف ها را در دادگاه خانواده بیان
کرد و گفت :چشم بسته به این ازدواج تن ندادم
چون قبل از آن برای مشاوره هم رفته بودم و
تحقیقات کاملی داشتم ،وقتی جسارت امیر را دیدم
با اعتماد به نفس کامل موضوع ازدواج را با خانواده
ام درمیان گذاشتم و آن ها هم تحقیقاتی داشتند که
پاسخ مثبت آن ها کمتر از یک ماه داده شد و مراسم

در راهروی دادگاه

عروسی مفصلی برپا کردیم .حدود یک سال از
زندگی ما نگذشته بود که احساس کردم همسرم
کمی تندخو و پرخاشگر شده است اما به خیال این
که او برای تامین هزینه زندگی و آسایش من تالش
می کند عصبانیت و بداخالقی هایش را نادیده
گرفتم.زن جوان ادامه داد :روزی یکی از دوستانم
سرزده به خانه ما آمد و با لحنی دوستانه گفت که
مراقب همسرم باشم چرا که او سر به هوا شده و بچه
ها او را با یک دختر جوان دیده اند ،با شنیدن این
حرف جا خوردم ولی خیلی زود به خودم آمدم و به
دوستم گفتم امیر به من خیانت نمی کند.
یک ماه از این ماجرا گذشت که کم کم غیبت های
امیر بیشتر می شد و هر بار که از او در این باره

توضیح می خواستم با عصبانت جوابم را می داد و
بعد هم بهانه های مختلف گرفتاری کاری را رو می
کرد .زن که بغض راه گلویش را بسته بود با چشمان
پر از اشک گفت :خیلی برایم سخت و غیر قابل باور
بود که همسرم چشم در چشم من بگوید دختر
دیگری را دوست دارد .حدود دو ماه از صحبت های
دوستم گذشته بود که موضوع را با امیر مطرح کردم
و گفتم شنیده ام تو را با دختری در محل سکونت
منزل پدری ات دیده اند و او با خونسردی کامل

گفت که تمام شنیده هایم درست است و ...
با شنیدن این حرف دیگر همه چیز برایم تمام شده
بود و به خانه پدری خودم برگشتم و پنج ماه او از
من هیچ سراغی نگرفت البته خانواده امیر هم از
کارهای او حمایت می کردند.
یک روز خودم را به محل کار امیر رساندم ،آخر وقت
ساعت کاری بود که دیدم امیر با دختر جوانی در
یک ماشین مدل باال نشسته است .وقتی مرا در کنار
ماشین دید گفت به تو پیام دادم برو طالق بگیر البته
از همه چیز خودت باید بگذری .از او پرسیدم من
خطا کردم یا چیزی را برای تو کم گذاشتم که این
کار را کردی؟ همچنان که سرش پایین بود گفت نه،
ولی تو پول نداری اما پریسا دارد ،برو ...

شیطان
 2سال از ازدواج من و حمید میگذشت ،زندگی
خوب و شیرینی داشتیم ،برای این که هم سرگرم
شوم و هم بتوانم کمکخرج زندگی باشم در یکی از
آرایشگاههای شهر شروع به کار کردم ،همان جا بود
که با پروانه آشنا شدم .او ظاهر امروزی داشت و زنی
بسیار شاد و پرانرژی بود.
چند سالی بود که از همسرش طالق گرفته بود و تنها
زندگی میکرد.
آنقدر از پروانه خوشم آمده بود که یک روز او را به
منزلم دعوت کردم .در همان برخورد اول با همسرم
صمیمی شد ،سر میز شام رو به من کرد و گفت :تو
سن زیادی نداری چرا به خودت نمیرسی؟ حیف
زندگی به این خوبی نیست که تو داری؟ چرا قدرش
یدانی؟
را نم 
حرفهای پروانه خیلی روی من تأثیر گذاشت .به
همین دلیل از او خواستم به من در کم کردن وزنم
کمک کند .او هم تعدادی دارو معرفی کرد و گفت با
مصرف این داروها هم خیلی زود الغر میشوی و هم
پوستت زیبا و شفاف میشود .وقتی دید شک و تردید
دارم گفت نترس اص ً
ال ضرری ندارد!
بیخبر از همه جا ،با حرف او مصرف داروها را شروع
کردم اما ن ه تنها تغییری در من ایجاد نشد بلکه حمید
هم روز به روز نسبت به من بیتفاوتتر میشد تا این
که کمکم متوجه شدم به شیشه اعتیاد پیدا کرده ام.
از سویی فهمیدم که حمید هم با پروانه ارتباط پیدا
کرده است .دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت و
کار به جایی رسیده بود که هر روز برای گرفتن مواد
به دست و پای پروانه میافتادم.
حاال هم مدتی است که از حمید جدا شده ام .زندگی
ام کامال بههمریخته و از طرف خانواده هم طرد شده
ام و پیش آشنایان دیگر اعتباری ندارم ،البته حق
دارند ،یک معتاد مگر برایشان جز دردسر چیزی
هم دارد .افسوس میخورم که ای کاش با زنی که
از نظر حیا و عفت مشکل داشت این قدر صمیمی
نمیشدم و پای او را به منزلم باز نمی کردم ،کاش
وقتی شناختمش راهم را از او جدا می کردم و آتش
به زندگی ام نمی زدم .او مثل شیطان من و شوهرم
را فریب داد و آفت به زندگی خوب ما زد و در چشم به
هم زدنی آن را خراب کرد.

