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خواننده پاپ با شکایت چند زن
دستگیر شد

یکی از خواننده های پاپ ایران به اتهام آزار و اذیت چند زن دستگیر شد.
به گزارش رکنا ،این خواننده پاپ به نام" س .ح" با اتهام آزار و اذیت چند زن جوان دستگیر و تحقیقات از متهم برای مشخص شدن جزئیات
بیشتر این پرونده سیاه آغاز شده است.اطالعات بیشتری از این پرونده منتشر نشده است .

...

ازمیان خبرها
استفاده از پیام رسان های خارجی
برای بازاریابی و فروش هروئین
توکلی -دوتبعه افغانی فعال در زمینه توزیع هروئین
دستگیرشدند.بازپرسرسیدگیکنندهبهجرایمامنیتی
و مواد مخدر کرمان از شناسایی و دستگیری دو تبعه
افغانستانی که در زمینه نگهداری وتوزیع هروئین در
کشور فعال بودند خبر داد وگفت :اعضای این باند از پیام
رسان های خارجی به عنوان ابزار بازاریابی و فروش مواد
مخدر استفاده می کردند.
به گزارش خبرنگارما ،مسلم قزلباش گفت :این افراد با
وارد کردن هروئین از مرزهای شرقی کشور  ،به نگهداری
و انتقال و توزیع مواد مخدر در دیگر استان های کشور
اقدام می کردند .این مقام قضایی تصریح کرد:بالفاصله
رسیدگی به این موضوع در دستور کار سیستم قضایی و
پلیسقرارگرفتومحلاختفایاینافراددرحاشیهشهر
کرمان شناسایی شد و مورد حمله قرار گرفت و دو تن از
اتباع افغانی در این زمینه دستگیر شدند.
وی با بیان این که متهمان به هویت الف-ن و ع-الف
سابقه کیفری سرقت نیز دارند ،افزود:در این عملیات
بیش از 35کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین به ارزش
تقریبی یک میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.
بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی وانقالب کرمان
درباره آسیب های حضور اتباع بیگانه(افاغنه)در استان
کرمان گفت:عالوه بر این که خود این افراد مرتکب جرم
عبور غیرمجاز از مرزهای شرقی کشور می شوند ،در
مواقعی هم اقدام به حمل مواد مخدر از کشور افغانستان
به داخل مرزهای ایران می کنند.

مسمومیت ۶۰نفر در نوشهر
رئیس بیمارستان شهید بهشتی نوشهر گفت  ۶۰ :نفر
از روستاییان بندپی نوشهر از سه شنبه شب با عالیم
تب ،استفراغ و تهوع به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر
مراجعه کردند.به گــزارش خبرگزاری صــدا و سیما،
بیشتر مراجعه کنندگان اطفال بودند و مراجعه افراد
همچنان ادامه دارد.از  ۶۰بیماری که مراجعه کردند،
 ۴۰نفر به صورت سرپایی درمان شدند و  ۲۰نفر دیگر
هم با تشکیل پرونده تحت نظر هستند .ماموران شبکه
بهداشت و درمان نوشهر نیز به منظور بررسی و آزمایش
آب آشامیدنی به روستای بندپی اعزام شدند.
حدود  ۵۰۰نفر در کالردشت خرداد ماه امسال با عالیم
تهوع ،استفراغ و درد در ناحیه شکمی به مراکز درمانی
مراجعه کرده بودند.

سیاهگوش (کاراکال) ساکن در قفس اداره
کل محیط زیست مفقود شد!

سرقت یا بازگشت به طبیعت ؟
یک سیاهگوش که به تازگی از متخلفان ضبط شده بود،
پس از چهار روز نگهداری در اداره کل محیط زیست
سمنان مفقود شد .برخی فعاالن محیط زیست با اشاره
به این که این گربه در قفسی آهنی نگهداری میشده
معتقدند حیوان دزدیــده شده اما مسئوالن میگویند
کاراکال فرار کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ،برخی
از فعاالن محیط زیست طی ساعات گذشته با انتشار
مطالبی در فضای مجازی خبر دادند که یک سیاهگوش
(کاراکال) که چند روز پیش به همراه یک بره آهو در
استان سمنان از متخلفان ضبط و به اداره کل حفاظت
محیط زیست سمنان منتقل شده بــود ،پس از دو روز
نگهداری در قفسی آهنی در این اداره کل ،روز گذشته از
داخل ساختمان این اداره کل دزدیده شده است.
حسن قــاض ـینــژاد ،فــرمــانــده یــگــان حفاظت محیط
زیست سمنان در این باره به تسنیم میگوید :به دنبال
گزارشهایی مبنی بر فروش یک کاراکال موضوع تحت
پیگیری یگان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و در
بررسیهای اولیه مشخص شد این فرد از اهالی سبزوار
بوده است که در استان سمنان اقدام به خریدوفروش
حیوانات وحشی میکند .وی ادامه میدهد :به دنبال
پیگیریهای یگان حفاظت محیط زیست سمنان،
متخلفان شناسایی شدند و این باند خرید و فروش حیات
وحش متالشی شد .در بازرسیهای اولیه از متخلفان
یک سیاهگوش (کاراکال) و یک بره آهو کشف و ضبط
و دو متهم این پرونده دستگیر و به مراجع قضایی ارجاع

داده شدند .قاضینژاد با اشاره به این که وضع جسمی
بره آهو و سیاهگوش با توجه به جدا شدن از طبیعت و
شرایطنامناسبنگهداریتوسطمتخلفان،نامناسببود
میگوید :هر دو حیوان پس از انتقال به ادار ه کل ،توسط
دام پزشک تحت درمان قرار گرفتند و به تدریج از شرایط
جسمی مناسبی برخوردار شدند .اما در چهارمین روز
انتقال به اداره ،با غیبت کاراکال مواجه شدیم.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سمنان با تاکید بر
اینکهفیلمهایضبطشدهتوسطکلیهدوربینهایاداره
کل بررسی شده میگوید :در هیچ کدام از فیلمها ورود
فردی از خارج به داخل اداره کل مشاهده نشد بنابراین
با توجه به مساعد شدن وضعیت جسمانی این کاراکال،
به این نتیجه رسیدیم که حیوان از قفس خارج شده و به
زیستگاهش بازگشته که اتفاقا خوشحالکننده است
چرا که در اطراف اداره کل ،طعمههایی چون خرگوش
فراوان است و این گربه میتواند به حیاتش در طبیعت
ادامه دهد.
گفتنی است ،به تازگی موارد بسیاری از تبلیغات فروش
سیاهگوش (کاراکال) ،گربه جنگلی و دیگر وحوش در
فضای مجازی به چشم میخورد .تبلیغاتی که حکایت
از بازار داغ قاچاق گونههای حیات وحش کشور دارد.

وکیل مدافع قربانیان خبرداد :

یاصفهان  ازصندوقبیتالمال
پرداختدیهقربانیاناسیدپاشیها 
وکیل مــدافــع قربانیان اسیدپاشیهای اصفهان
از پرداخت دیــه قربانیان ایــن حادثه از صندوق دیه
بیتالمال خبر داد .حسین عباسعلی زاده در گفتوگو
با تسنیم ،دربــاره سرنوشت پرونده اسیدپاشیهای
اصفهان پس از گذشت چند سال و این که آیا قربانیان
حادثه موفق به دریافت دیه شدند یا خیر اظهار کرد:
قربانیان این فاجعه ،مطالبه دیه کردند و دادگاه نیز با
توجه به پیدا نشدن متهم یا متهمان ،حکم به پرداخت
دیه از محل صندوق دیه بیتالمال داد و صندوق نیز بر

اساس گزارش پزشکی قانونی مبنی بر شدت جراحات
وارده ،دیه را پرداخت کــرد .این وکیل دادگستری
افزود :متاسفانه در این پرونده بر خالف آن چه ما و مردم
منتظرش بودیم ،متهم یا متهمان شناسایی نشدند و
چند نفری هم که دستگیر شدند ،بعد از تحقیقات و
بررسیها مشخص شد که نقشی نداشتند.
عباسعلی زاده گفت :انصاف ًا در این پرونده مقامات
قضایی و انتظامی استان برای شناسایی و دستگیری
متهم یا متهمان این جنایت ،بسیار تال ش کردند و از

بررسی کوچک ترین مسائلی که از ذهن و مخیله هر
کسی عبور میکرد ،دریغ نکردند.
وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشیهای اصفهان ادامه
داد :اگر خودم شاهد و ناظر قضایا نبودم و تالشهای
صــورت گرفته بــرای شناسایی و دستگیری متهم یا
متهمان را نمیدیدم ،شاید بــاور نمیکردم که چه
تالشهایی برای پیدا کردن عامل یا عامالن این فاجعه
انجام شد ولی متاسفانه این تالشها به جایی نرسید.
عباسعلی زاده افزود :در هر حال پرونده مفتوح است و

اگر روزی متهم یا عامالن این فاجعه شناسایی و دستگیر
شدند ،رسیدگیهای قضایی انجام میشود.
ایــن وکــیــل دادگــســتــری دربــــاره شــرایــط قربانیان
اسیدپاشی اصفهان نیز گفت :هر چند سخت است اما
زندگیشان را میکنند .خوشبختانه خانم ابراهیمی
یکی از قربانیان این حادثه با این که تقریب ًا نیمی از
صورت خود را از دست داده ،در فعالیتهای اجتماعی
و فضای مجازی فعال است و بعد از این قضایا نیز ازدواج
کرد.

قتلزندرمالءعامتوسطشوهرپنجم!
قاتل خطاب به جسد مقتول گفت :خیلی دوستت داشتم اما خودت کردی

فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن زنی
خون آلود روی زمین افتاده و مردی باالی سر او ایستاده
وکلماتیرابیانمیکنددرحالیکهتعدادیازمردمنیز
فقط نظاره گر این صحنه هستند .
صبح روز  22تیرماه امسال جوانی به نام پدرام با حضور
در پلیس آگاهی پایتخت اعالم کرد که همسرش را روز
چهارشنبه( 20تیرجاری)دراسالمشهربهقتلرسانده
و به خاطر عذاب وجــدان تصمیم گرفته خودش را به
پلیس معرفی کند .به گزارش گروه جنایی رکنا ،این
متهم پس از اعتراف به قتل همسرش بازداشت شد و به
دادسرای امور جنایی تهران انتقال یافت.
پدرام دربــاره جزئیات قتل همسرش به بازپرس امور
جنایی تهران گفت :حدود چهار سال قبل با دختری به
نام سهیال ازدواج کردم و صاحب یک دختر شدم اما دو
سالقبلبهدلیلبیماریاعصابورواندربیمارستانی
بستری و در آن جا با دختری به نام نازی که او هم بیماری
اعصاب و روان داشت ،آشنا شدم و تصمیم گرفتم با وی
ازدواج کنم ،در نهایت دو سال پس از ازدواج با سهیال،
وی را طالق دادم و با نازی ازدواج کردم که به من گفت
پیش از ازدواج با من ،دو ازدواج ناموفق داشته اما پس از
مدتی متوجه شدم دروغ گفته ،او دو شناسنامه داشت و
پیش از ازدواج با من چهار ازدواج ناموفق داشته است
که از همان زمان اختالف بین ما شروع شد و سر همین
موضوع با همدیگر قهر کردیم.

مجازی منتشر شده است قاتل خطاب به جسد مقتول
گفت :خیلی دوستت داشتم اما خودت کردی.
▪خبرآنالین :رواج پدیده بی تفاوتی اجتماعی باید
مورد بررسی قرار گیرد

وی اظهار کرد :یک روز که با هم دعوایمان شده بود،
نازی با چاقو خودزنی کرد البته سابقه خودزنی داشت
و موادمخدر نیز مصرف میکرد .او از خانه خارج شد و
چند روز قبل از قتل در تماس با من گفت که باید از هم
جدا شویم ،من نیز روز حادثه با وی در نزدیکی دادگاه
خانواده اسالمشهر قرار گذاشتم که پس از مراجعه به
دادگاه گفتند باید قبل از دادگاه به دفترخانه برویم ،قرار
بودبهدفترخانهبرویمکهباهمبحثمانشدواوچاقویی
را که با آن خودزنی کرده بود ،روی گلویش گذاشت ،من
نیز در یک لحظه عصبی شدم ،چاقو را از دستش گرفتم
و چند ضربه به او زدم .در آن لحظه حواسم جمع نبود،

پشیمان شدم و با اورژانس تماس گرفتم اما نمیدانم
چه شد که با خودرویم فرار کردم و به تهران آمدم .پدرام
اظهاراتش به بازپرس را این گونه ادامــه داد :نازی را
دوستداشتمونمیخواستمایناتفاقبیفتد،درنهایت
موضوع را به مادرم گفتم و چون عذاب وجدان داشتم
همراه با مادرم نزد پلیس رفتیم و به قتل اعتراف کردم.
متهم پس از این اظهارات با دستور محسن مدیر روستا،
بازپرس ویژه قتل پایتخت بازداشت شد و با توجه به این
که قتل در شهر اسالمشهر به وقوع پیوسته بود ،پرونده
با صدور قرار عدم صالحیت برای رسیدگی به دادسرای
مربوطدراسالمشهرارسالشد.درفیلمیکهدرفضای

در همین حال خبرآنالین با اشاره به این فیلم نوشت:
پیکر بانوی جوان کنار خیابان روی زمین افتاده ،فردی
که به نظر می رسد قاتل است باالی سر آن ایستاده و می
گوید« :نازی خیلی دوستت داشتم؛ مادرش رو مقابل
دادگاه صدا کنین و بگین عروست رو کشت».
درحالی از بروز پدیده ای با عنوان بی تفاوتی اجتماعی
در مواقع بــروز قتل یا مشاهده فرد مصدوم در جاده
صحبت می کنیم که در همین جامعه وقتی برخی
رویدادهامثلزلزلهودیگرحوادثرخمیدهدبایدمانع
حضور مردم و دخالت شان در امور به منظور جلوگیری
ازاختاللدرکارمتولیانومتخصصانسرصحنهحادثه
شویم.
برخی جامعه شناسان پس از شنیدن شرح ماجرا گفتند
این فیلم آن ها را به یاد جنایت میدان کاج تهران می
انــدازد.ایــن تناقض از ابعاد مختلف جامعه شناختی
دارای اهمیت و کندوکاو علمی است و باید درکنار
چرایی علل تشدید خشونت ها ،کاهش آستانه تحمل
افراد و نیز رواج پدیده بی تفاوتی اجتماعی مورد بررسی
کارشناسی قرار گیرد.

«قفل»سارق بانک را به دام انداخت
بانک نگهبان نداشت

سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ جزئیات
دستگیری سارق مسلح بانک ملی را تشریح کرد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،سرهنگ منصور
حمیدوند سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ

درباره جزئیات بازداشت سارق مسلح بانک ملی اظهار
کــرد :ساعت  7:45صبح روز چهارشنبه یک سارق
مسلح با استفاده از فرصت و خلوتی صبح و یک دستگاه
موتورسیکلت با کاله نقابدار ،عینک و ماسک وارد بانک
ملی شعبه نعمتآباد شــد .وی پس از زدن قفل به در
بانک یک تیر هوایی داخل بانک شلیک و با تهدید رئیس
بانک و نزدیک شدن به گاوصندوق ،شخص ًا اقــدام به
برداشت مقداری تراولچک (حدود  70میلیون تومان)
کرد.
وی خاطرنشان کرد :سارق در زمان خروج از بانک هنگام
باز کردن قفل ،با مشکل مواجه و در نهایت به دلیل باز
نشدن قفل در بانک حبس شد که در این لحظه نیز اقدام
به شلیک یک تیر دیگر کرد.فیلم دوربین هــای مدار
بسته نیز نشان می دهد وقتی سارق مشغول بازکردن

بعد از  ۱۱۳سال رخ داد

کشفالشهکشتیروسیحاملگنجینه
طالی200تنی
یک کشتی متعلق به نیروی دریایی روسیه
بعداز  ۱۱۳سال در نزدیکی کره جنوبی
پیدا شد که گفته میشود حامل شمش و
سکههای طال به ارزش  ۱۰۰میلیارد پوند
است.
به گزارش فارس ،کره جنوبی خبر داد یک
کشتی جنگی روسی متعلق به  113سال
پیش در نزدیکی شبه جزیره کره پیدا شده
است که حامل شمش و سکههای طال به
ارزش  100میلیارد پوند یا  133میلیارد
دالر است.
به نوشته روزنامه تلگراف ،کشتی متعلق به نیروی
دریایی روسیه در عمق بیش از هزار و  400فوتی
(حدود  427متر) دریا و در یک مایلی ( 1.6کیلومتر)
جزیره «اولئونگدو» در شرق شبه جزیره کره پیدا شده
است .الشه این کشتی روسی که 113سال پیش با
پنج هزار و  500صندوق حاوی 200تن شمش طال
غرق شده بود ،در دریای ژاپن کشف شد.
یک تیم مشترک متشکل از کارشناسان کره جنوبی،
انگلستان ،چین و کانادا بقایای این کشتی را روز یک
شنبه گذشته یافتهاند.
ل1904
این کشتی با نام «دیمیتری دونسکی» در سا 
یا  1905میالدی برای کمک به نیروهای روس در
جنگ با ژاپنیها به این منطقه اعزام شده بود.
برخی مورخان گفتهاند ،این کشتی حامل حقوق
دریانوردان و افسران و همچنین هزینههای بندرگاه
بــوده اســت .ایــن احتمال وجــود دارد کــه ذخیره
طالی دیگر کشتیها نیز به این کشتی منتقل شده
باشد.
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«گــروه شینیل» یک شرکت کره جنوبی که سا لها
در تالش برای پیدا کردن طالی داخل این کشتی
بود ،اکنون درخواست کرده است نیمی از طالی این
کشتی را دریافت کند .قرار است این شرکت کشتی
روسی را از دریا بیرون بکشد و قصد دارد  10درصد
از پول این طال را برای یک پروژه مشترک توریستی
هزینه کند و یک موزه برای این کشتی بسازد .روسیه
که مالک واقعی این طالهاست ،بقیه سهم طالهای
داخل کشتی را دریافت خواهد کرد.

قفل است و این مسئله به طول
میانجامد یکی از کارمندان
بانک نزدیک می شود و ناگهان
وی را میگیرد.
حمیدوند با اشاره به حضور به
موقع مأموران کالنتری 153
شهرک ولیعصر در محل حادثه
طــی مــدت زمـــان ســه دقیقه،
تــصــریــح کـــرد :لــحــظــاتــی بعد
ریاست کالنتری نیز در محل حادثه حضور یافت و در
نهایت سارق توسط مأموران بازداشت شد.
سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری تهران با بیان این که این
بانک نگهبان نداشت ،متذکر شد :تمهیدات انتظامی در
ادوار مختلف روی این بانک انجام شده و توصیه میکنیم

...

درامتدادتاریکی

دختری در دام شیطان معتاد!
کاش پا به آن «النه سیاه» نگذاشته بودم و از همان ابتدا
موضوع را با خواهرم در میان می گذاشتم و این گونه با وعده
های پوچ ازدواج ،آینده و هستی ام را به تباهی نمیکشاندم
و  ...دختر  27ساله ای که با چشمانی اشکبار دست به
دامان قانون شده بود ،به کارشناس و مددکار اجتماعی
کالنتریپنجتنمشهدگفت:مندریکخانوادهپرجمعیت
به دنیا آمدم که از نظر اقتصادی ضعیف بود .با آن که پدرم
درآمد خوبی نداشت ،اما آن قدر مهربان و با محبت بود
که من و خواهرانم توقع زیــادی از او نداشتیم و در کنار
کمبودها ،زندگی آرام و بی دغدغه ای را سپری می کردیم.
پدرم دوست داشت ادامه تحصیل بدهم اما من عالقه ای به
درس و کتاب نداشتم و همانند دیگر خواهران و برادرانم در
کالس سوم راهنمایی ترک تحصیل کردم .بعد از رهاکردن
درس و مدرسه بود که حوصله ام سرمی رفت و نمی دانستم
اوقات فراغتم را چگونه سپری کنم .از سوی دیگر به دلیل
مشکالت مالی نتوانستم مهارتی بیاموزم و به امور خانه
داری پرداختم .روزها به همین ترتیب سپری می شد تا
این که توفان سهمگین غم در کلبه محقر ما پیچید و پدر
زحمتکشم را با خود برد .با مرگ پدر ،دچار بحران های
عمیق روحی شدم به طوری که تحمل این ضایعه اسفبار
خیلی برایم سخت بود به همین خاطر و بــرای پرکردن
تنهایی ام به فضای مجازی پناه بردم.
باسیردرشبکههایاجتماعیسعیمیکردمکمیازغمها
و دلتنگی هایم را برطرف کنم و در همین فضای مجازی بود
که با مهراب آشنا شدم .مهراب از شهرستان برای کار به
مشهد آمده بود و در این جا تنها به صورت مجردی زندگی
می کرد .او با کلمات محبت آمیز و عاطفی مرا مجذوب
خودش کرد به طوری که کم کم به او عالقه مند شدم و با
اعتماد کامل به حرف هایش گوش می کردم .او می گفت
مرا بــرای ازدواج انتخاب کــرده و قصد دارد به زودی به
خواستگاری ام بیاید .این گونه بود که آن روز سیاه مرا به
منزل مجردی اش دعوت کرد تا درباره زندگی آینده مان
صحبت کنیم .من هم با اعتماد و عالقه ای که به او داشتم
پا به خانه اش گذاشتم .اما مهراب با افکار شیطانی اش مرا
گول زد و دامنم را لکه دار کرد ،سپس با چرب زبانی و به
بهانه های مختلف از من تقاضای پول کرد و من هم به دروغ و
برای خرج خانه از برادرم چندین بار پول گرفتم و به او دادم.
مدتی از ماجرای ارتباط مان می گذشت اما او نه تنها به
خواستگاری ام نیامد بلکه منکر گرفتن پول هایی شد که در
این مدت از من دریافت کرده بود .آرام آرام متوجه اعتیادش
به مواد مخدر و مشروبات الکلی شدم و همچنین فهمیدم
که از همسرش جدا شده و دارای سابقه کیفری است .حاال
مدتی است که ارتباطم را با او قطع کرده ام اما مهراب مرا
تهدید می کند که اگر به خواسته هایش تن ندهم آن فیلم
شیطانی را در فضای مجازی منتشر می کند من هم برای
جلوگیری از آبروریزی آن هم در روزهایی که به سوگ پدرم
نشسته ام مبالغی را به او پرداخت کردم اما باز هم ...
شایان ذکر است به دستور سروان ولیان (رئیس کالنتری
پنجتن) و با هماهنگی های قضایی دستگیری متهم در
دستور کار ماموران دایره اطالعات قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

دادستان عمومی و انقالب شیراز:

مربی ورزشی متجاوز
دستگیرشد

رؤسای بانک ها ضمن همکاری الزم با نیروهای انتظامی
درخواست نگهبان بدهند تا از مجاری قانونی این کار
صورت گیرد.
وی یادآور شد :این سارق که  51سال دارد ،انگیزه خود از
این سرقت را بحث های مالی اعالم کرده است.

خواستگارمحجوب
کالهبردار از کار درآمد

دادستان عمومی و انقالب شیراز از دستگیری مربی
ورزشــی متجاوز در این شهر در سریعترین زمان پس از
وقوع حادثه خبر داد.
به گزارش ایسنا  ،در پی انتشار خبری مبنی بر آزار و اذیت
و تجاوز یک مربی ورزشی به یکی از نوآموزان در شیراز،
دادستان عمومی و انقالب شیراز از دستگیری متهم در
سریعترین زمان پس از وقوع حادثه خبر داد.
علی صالحی اظهار کرد :فرد متهم که  ۴۰ساله و فاقد
سابقه کیفری است ،پس از اقدام مجرمانه خود بالفاصله
دستگیر شد و هم اکنون با قرار بازداشت در زندان به سر
میبرد.

احمد  ۳۰میلیون تومان پول پدرعروس را باال کشید
الناز مبلغ پنج میلیون ریال به احمد می دهد تا دست
و بالش تنگ نباشد ،احمد بعد از تشکر و قدردانی،
از پدر الناز می خواهد برای اتمام ساختمان نیمه
کارهاش مبلغی به او قرض دهد .پدر نیز بی چون و چرا
یک چک 30میلیونی در وجه حامل تقدیم او می کند.
سه روز بعد الناز پی در پی با احمد تماس می گیرد و
از این که هر دو گوشی احمد خاموش است نگران
می شود .الناز  24سال داشت و بعد از این که مدرک
لیسانس اش را گرفت متوجه شد بیماری مزمنی دارد
که قابل بهبودی نیست ،برای همین تصمیم گرفت
ازدواج نکند .اما وقتی در طول سفر می دید که احمد
مدام سر به زیر و با وقار حرکت می کند و سعی دارد به
همه همسفرانش کمک کند دلش لرزید ،انگار که این
پسر با دیگران فرق می کرد.
به گزارش رکنا ،احمد هنگام بازگشت خیلی مختصر
و مفید با خانواده الناز سر صحبت را باز می کند و بعد
از مراجعت از سفر کربال با دسته گل و شیرینی به
خواستگاری می رود ولی بدون خانواده اش.
اما چرا تنها؟! احمد می گوید :خانواده من خیلی
مذهبی اند و با ازدواجم با الناز خانم مخالف هستند.
آن ها طرز پوشش و ظاهر الناز خانم را قبول ندارند
برای همین از ارث هم محرومم کردند .پدر و مادر آن
چنان مجذوب وقار و متانت احمد شدند که این مسئله
را نادیده گرفتند و با او همدردی نیز کردند.
الناز از بیماری اش می گوید اما احمد ادعا می کند
که این مسئله کامال برایش حل شده است .روز بعد
احمد با یک آخوند برای جاری شدن عقد به منزل
الناز میرود .باالخره الناز با مهر  99سکه بهار آزادی
توسط احمد صیغه  99ساله می شود.

مراسم عقد به سادگی و با حضور تنها شش نفر برگزار
شد .الناز مبلغ پنج میلیون ریال به احمد می دهد تا
دست و بالش تنگ نباشد ،احمد نیز بعد از تشکر و
قدردانی  ،از پدر الناز می خواهد برای اتمام ساختمان
نیمه کاره اش مبلغی به او قرض دهد.
پدر نیز بی چون و چرا یک چک  30میلیونی در وجه
حامل تقدیم او می کند .سه روز بعد الناز پی در پی با
احمد تماس می گیرد و از این که هر دو گوشی احمد
خاموش است نگران می شود .مدتی از احمد خبری
نبود تا این که خانواده الناز به پلیس شکایت می کنند.
طی تحقیقات پلیس مشخص شد که احمد بعد از
اخاذی از خانواده الناز به صورت غیر قانونی به قصد
اروپــا از مرز ترکیه گذشته ولی کشتی حامل او در
دریای سیاه دچار حادثه شده و همه مسافران توسط
نیروهای امدادی نجات یافته و به ایران بازگردانده
شده اند.
الناز بعد از مالقات با احمد متوجه می شود که وی
صاحب زن و فرزند است و در اصل خود را به دروغ
مجرد جا زده بود .
الــنــاز زبــان بــه اعــتــراض بــاز مــی کند امــا بــر خالف
انتظارش با تهدید احمد مبنی بر این که در صورت
اقــدام قانونی ب ــرادرش را خواهد کشت ،روبــه رو
میشود.
دختر بیچاره هاج و واج می ماند که آیا این مرد همان
احمدی است که همه مسافران تحت تاثیر اخالق و
رفتار او قرار گرفته بودند ؟ اشک از چشمانش سرازیر
می شود و به آبروی از دست رفته اش فکر می کند و به
پولی که تمام سرمایه خانواده اش بوده و حاال دیگر
نیست.

دادستان عمومی و انقالب شیراز با بیان این که برای متهم
قرار جلب به دادرســی و کیفرخواست صادر شده است
گفت :پرونده هم اکنون در محاکم کیفری یک استان
فارس در حال رسیدگی است.
وی تأکید کرد :در این پرونده یک نفر شاکی است و تا کنون
شاکی دیگری از متهم طرح شکایت نکرده است.
به گزارش تابناک پیش از این مطالبی درباره تجاوز یک
مربی دفــاع شخصی به یک هنرجوی پسر  10ساله در
شیراز در شبکه های اجتماعی مطرح شده و در برخی
از این شبکه ها آمده بود که تجاوز به بیش از یک هنرجو
صورت گرفته است.
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