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آژیر

مصدومیت دانش آموز

برخورد دو خودرو در حاجی آباد زیرکوه ،یک
دانش آموز را روانه بیمارستان کرد .رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی زیرکوه از برخورد یک دستگاه
پژو پارس با پراید در تقاطع بولوار پیروزی و شهید
مطهری حاجی آباد خبر داد و گفت :این حادثه یک
مصدوم بر جا گذاشت« .خسروی نیا» افزود :در این
حادثه که مقارن با تعطیلی مدارس و در نزدیکی
یکی از مدارس شهر اتفاق افتاد ،پژو پس از برخورد
با پراید از مسیر منحرف و وارد پیاده رو شد و با یک
دانش آموز دختر برخورد کرد .به گفته وی ،حال
مصدوم رضایت بخش است.

محکومیتقاچاقچیانسوخت
متهمان دو پرونده قاچاق سوخت در قاینات به
پرداخت جریمه  ۲۵میلیون تومانی محکوم شدند.
رئیسادارهتعزیراتحکومتیقایناتگفت:براساس
یکی از پرونده ها ماموران یگان امداد شهرستان از
یک دستگاه پژو  ۹۹۰لیتر گازوئیل قاچاق کشف
کردندکهمتهمعالوهبرضبطسوختهایمکشوفه
به پرداخت  ۱۲میلیون و  ۹۰۰هزار تومان محکوم
شد«.خزائی»افزود:ازیکمتهمدیگرنیز ۹۰۵لیتر
گازوئیل قاچاق کشف و به پرداخت  ۱۱میلیون و
 ۸۰۰هزارتومانجزاینقدیمحکومشد.

رئیس پلیس فتا استان:

رمز یک بار مصرف از بانک
دریافت شود
شهروندان برای دریافت رمز یکبار مصرف فقط
از طریق بانک اقدام کنند .رئیس پلیس فضای
تولید و تبادل اطالعات خراسان جنوبی گفت:
رمز یکبار مصرف (پویا) به دو روش نرمافزاری و
پیامکی قابل استفاده خواهد بود و برای کسب
اطالعات الزم باید از طریق شعب بانک اقدام
شود .سرهنگ «علی محمدپور» با تاکید بر این
که کاربران از دانلود هر گونه نرم افزار از طریق
شبکههای اجتماعی و سایتهای غیر مجاز
خودداری کنند افزود :برای دریافت رمز یک
بار مصرف ،نیازی به پرداخت وجه یا ثبتنام در
سایت نیست و مردم به پیامها و درخواستهای
مشکوک به ویژه پیامکهایی که از خطوط تلفن
همراه شخصی دریافت میشود توجه نکنند و
موضوع را به پلیس فتا گزارش کنند.
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آتش
حسادت

انصاری -شش سال است با بهرام زندگی می کنم ،اوایل
زندگی ما خوب و خوش بود آن قدر که خیلی از دوستان
حسرت زندگی ما را می خوردند .بهرام خیلی خوش
اخالق بود و به ویژه در مهمانی ها توجه زیادی به من نشان
می داد اما از یکسال پیش که دوست صمیمی بهرام با
همسرش اختالف پیدا کرد ،مشکالت ما هم آغاز شد .در
اینمیانبهرام،تالشمیکردتازندگیمهدیوهمسرش
دوباره سامان بگیرد اما دلسوزی هایش کار دست زندگی
خودمان داد«.سمانه» در دادگاه و پیگیری مراحل پرونده
طالقش ،گفت :همان زمان که من و بهرام در مهمانی ها

صاحب امتیاز:
موسســه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول:
محمد ســعید احدیا ن

باهمبگووبخندداشتیمهمسرمهدیبارهاجلویهمهاز
شوهرش به عنوان فردی بی عاطفه یاد کرد .اوایل دو نفره
به دیدار مهدی و همسرش می رفتیم تا پا درمیانی کنیم
اما بعد از مدتی همسر مهدی با همسرم تماس گرفت و
خواست با او درباره شوهرش صحبت کند و این طور بهرام
با همسر دوستش در ارتباط بود تا آن جا که وقتی با هم
قهر می کردند ،لیال به خانه ما می آمد .این موضوع اوایل
برایم مهم نبود زیرا می دانستم بهرام ،عاشقانه مرا دوست
دارد اما کم کم ماجرا عذاب آور شد و نمی توانستم تحمل
کنم همسرم با زن دیگری تا این میزان صمیمی باشد و به
او احساس مسئولیت کند بنابراین سعی کردم مخالفت
خود را اعالم کنم زیرا متوجه شدم لیال از این وضعیت سوء
استفاده می کند و هر روز به دالیل مختلف قرار دیدار می
گذارد!در این مدت اخالق و رفتار بهرام هم عوض شد تا
جایی که به حرف من اهمیت نمی داد و یک بار که با من
درگیر شد به خاطر یک زن دیگر به من ناسزا گفت .در این
مدتخیلیسعیکردممشکلرابینخودمانرفعکنیم،
ولی بهرام به حرفهای من اهمیتی نمیدهد و هر بار
اعتراض میکنم دعوایمان میشود .مهدی و لیال دیگر با

طرح ترافیکی زمستان آغاز شد
رضایی  -طرح ترافیک زمستانی جادههای استان روز
گذشته با فعالیت  ۸۵تیم خودرویی پلیس و مشارکت
دستگاههایامدادیوخدماترسانآغازشد.فرمانده
انتظامیاستاندرآیینآغاز اینطرحگفت ۵۲:دوربین
ثابت و  ۱۷دوربین سیار در محورهای پرتردد مورد
استفاده قرار خواهد گرفت .سردار«مجید شجاع » با
اشاره به این که پلیس با استفاده از  ۲۵۰نفر به صورت
مستقیموهزارنفربهشکلغیرمستقیمامنیتترافیکی
جادههای استان را در زمستان پوشش میدهد گفت:
تالشهابرایناستکهدرشرایطجویخاص،معبریبه
مدتطوالنیمسدودنباشد.ویبرایجادزمینه اسکان
اضطراری به ویژه در گردنههای برفگیر استان تاکید
کرد و افزود :به ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر
تاکید شده است که خودروهای بدون تجهیزات الزم
اجازهتردددرجادههارانخواهندداشت.

 36گردنه برف گیر زیر پوشش
رئیس پلیسراهاستانهمهدفازبرگزاریاینرزمایش
را تسهیل در عبور و مرور ایمن با توجه به تغییرات آب و
هوایی اعالم کرد و گفت :تالش میشود اگر مسیری
بر اثر ریزشهای جوی مسدود شد با اقدام به موقع
بازگشایی شود .سرهنگ «علیرضا رضایی» مدت
اجرای طرح زمستانی را  ۲۰آذر تا  ۲۰اسفند دانست
و افزود :استان  ۳۶گردنه برفگیر دارد که سه مورد
از جمله خونیک قاین ،پدران سربیشه و ثمن شاهی
بیرجنددرمحورهایاصلیاستو۲۴ساعته زیرپوشش
ترافیکی طرح زمستانی خواهد بود .به گفته وی در

دوره طرح زمستان سال گذشته حوادث جادهای ۵۰
فوتیو ۵۳۷مجروحداشت.ویبابیاناینکهتخطیاز
سرعتمطمئنهوواژگونی،دلیلاصلیاینحوادثبود
اظهار کرد :این موارد دالیل بیش از ۶۵درصد حوادث
رانندگیبود.

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)
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در راهروی دادگاه

عشق و هوس

هم زندگی نمیکنند و تقریبا از هم جدا شدهاند ،اما لیال
همچنان با شوهر من در ارتباط است در حالی که تحمل
اینموضوعبرایمغیرممکناستویکسالاستبهدلیل
یک نفر دیگر ،زندگی مان جهنم شده و نمیتوانم در کنار
اینمردخودخواهزندگیکنم.

رایمتهمانآتشسوزیکارخانهککصادرشد
رای قطعی متهمان ایجاد احتراق عمدی درکارخانه کک صادر شد .دادستان
عمومی وانقالبطبس،گفت:رایچهارمحکومبهاحتراقعمدیواستفادهازشی
آتشزاواعمالجرمخشندرپرونده کارخانهککطبستوسطشعبهچهارمدادگاه
تجدیدنظراستانتاییدشدهاستودرروزهایآیندهاجراییمیشود.حجتاالسالم
والمسلمین«زارعحسینی»افزود:حکمحبسصادرشدهبرایچهارنفر،باالییک
سال است که دو نفر از این افراد روانه زندان میشوند و حبس دو نفر دیگر به دلیل
مداخله کمتر در موضوع پرونده؛ به مدت چهار سال معلق شده است که در صورت
ارتکابجرمدردورانتعلیق؛رایآنهااجراخواهدشد.ویبااشارهبهجرمخشنی
شگرفتنخودروییکیازمدیرانکارخانهشدادامهداد:
کهرخدادوسال ۹۴بهآت 
درهمانسالاحتراقعمدیتشخیصدادهشددرحالیکهایناعمالخشونتآمیز
با پرتاب سنگ به جلسه هیئت مدیره کارخانه ،حمله به منزل یکی از مدیران این
شرکتباشیآتشزاوپرتابشیآتشزابهمنزلکارشناسانآنادامهیافت.

اکبری  -زن جوان ،پوشه به دست به دیوار تکیه زده است و منتظر است به قول
خودش تکلیف پرونده اشتباه بزرگ زندگی اش مشخص شود .داستان زندگی
خود را از  18سالگی و زمانی که تلفنی نادیده و ناشناخته به دنبال عشق پوشالی
رفت ،بازگو می کند و می گوید :همیشه چوب سادگی ام را خوردم دل به دنیای
پسریسپردمکهزندگیاشهوسبود.اولبایکپیاموتماسشروعشد.درکوتاه
ترینزمانپیامهایعاشقانهوتلفنی،جایخودرابهدیدارهایکوتاهوپنهانیداد.
یک سال از این رابطه مخفیانه گذشت و سخت دلبسته شدم اما دل حمید به غیر
از من ،هزار جای دیگر بود .عشق چنان چشمانم را کور کرده بود که به هیچ کس
و هیچ چیز فکر نمی کردم و حتی هوس را با عشق ،اشتباه گرفتم .مدتی گذشت
و حمید سرش با دنیای کار و تفریح با دوستانش گرم شد و من هم با درس و خیال
زندگی با او اما خوشی های عاشقانه ،دوامی نداشت و باالخره من نیز همچون
دیگران دوستان رنگارنگ حمید در صف دلزده شدگان قرار گرفتم .از حمید،
خبرینبودوجوابتماسهایمرایکدرمیانمیدادآنهمدرمکالمههایکوتاه.

خواستگاری پسر خاله ام
در این میان ،سر و کله پسر خاله ام پیدا شد و خانواده از من خواستگاری کردند و
بدون نظرخواهی از من قرار عقد گذاشته شد و بدون حتی کوچک ترین تغییری
در احساسم نسبت به او ،پا به زندگی اش گذاشتم .البته اوایل مجبور به تظاهر و
ابراز عالقه بودم اما رفتار خوب علی که بی توجهی مرا به حساب شرم و حیا می
گذاشت سبب شد تا شرمنده رفتارم باشم و کم کم هوس زودگذر عالقه به حمید
جایش را به عشق همسر داد .دل به زندگی دادم اما خوشی هایم چند ماه بیشتر
دوام نداشت و در روزهایی که برای مراسم ازدواج برنامه ریزی می کردیم سر و
کله حمید در زندگی ام پیدا شد و ارسال پیام های عاشقانه را از سر گرفت .هر
چند جواب پیام ها و تماس هایش را نمی دادم اما سماجتش ،دلهره عجیبی به
جانم انداخته بود .یک شب پیام داد که فهمیده است ازدواج کردم و قصد دارد
آبرویم را ببرد .مدام تهدید می کرد که همه گذشته ام را برای خانواده و همسرم
بر مال می کند بنابراین ترس از دست دادن علی و بی آبرویی ،سبب شد با او تماس
بگیرم و بخواهم که دست از سرم بردارد اما مزاحمت هایش تمامی نداشت.

اطالع به خانواده
فعالیت  27پایگاه ثابت و سیار
مدیر عامل جمعیت هالل احمر هم از حضور  122نفر
در روز ،امدادگر و نجاتگر عملیاتی در طرح ،خبر داد و
گفت :این نیروهای عملیاتی با بهره گیری از 27پایگاه
ثابت و سیار به ارائه خدمات امدادی خواهند پرداخت.
«محمد رحیم شهریاری» با بیان این که در اجرای طرح
 68خودروی امدادی فعال است ،اظهارکرد :سال
گذشته نیروهای هالل احمر به  399حادثه اعزام
شدندوبهدوهزارو 731حادثهدیدهامدادرسانیشد.
«حسنی»کارشناساورژانس 115استاننیزگفت77:
پایگاه ثابت با  133دستگاه خودرو سبک ،دو دستگاه
اتوبوس آمبوالنس و دو فروند بالگرد رزمایش طرح
ترافیکیزمستانامسالراپوششمیدهد.

انفجارگازدرواحدمسکونی
خسروی -یک واحد مسکونی روز گذشته
به دلیل انفجار گاز خوراک پزی در بیرجند
تخریبشد.مدیرعاملسازمانآتشنشانی
بیرجند دلیل این حادثه را سهل انگاری
و بی توجهی در استفاده از گاز شهری در
خیابانجمهوریاسالمیبیرجنددانست
وبه«خراسانجنوبی»گفت:براثروقوعاین
حادثه یک منزل به طور کامل تخریب و به
منازلمجاورهمآسیبواردشد«.حسینی»
افزود :این حادثه فوتی نداشت و صدمه
جدیبهفردیواردنشد.

یک روز وقتی نزدیک خانه ،جلوی راهم سبز شد فهمیدم که رفتار عادی ندارد و از
من برای آن که آبرویم را نبرد پول طلب کرد .مدتی برای سکوت به او باج دادم اما
دیگر تحمل آن همه استرس را نداشتم بنابراین دل به دریا زدم و مادرم را از موضوع
مطلعکردم.مادربعدازسرزنشمگفتکهبایدازطریققانونیاقدامکنیموعلیهم
از موضوع مطلع شود .ماجرا را برای شوهرم به جز قرارهای عاشقانه گفتم و خود را
برایهرگونهمالمتآمادهکردم.تاچند
روز از علی خبری نشد تا این که فهمیدم
اوهمراهمادرمبرایکمکردنشرحمید
از طریق قانونی اقدام کرده اند .اکنون
هم به دادگاه آمده ام تا قانون ،تکلیف
حمید را مشخص کند .علی هنوز با من
سرسنگین رفتار می کند ولی می دانم
که مرا می بخشد اما کاش زودتر از این
چشمانمبازمیشد.

