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سالمت
ابزاری جدید برای مقابله 

با باکتری های سرطان زای معده
بخش اجتماعی- هلیکوباکتر پیلوری )H. pylori(، باکتری 
معده حدود  و سرطان  معده  زخم  معده،  التهاب  ایجادکننده 
نیمی از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد به همین 
ترکیب  انتخاب  و  آن  از  ناشی  عفونت  سریع  شناسایی  دلیل 
مناسب از آنتی بیوتیک های نفوذپذیر بر آن ضروری است. با این 
حال، ابزارهای فعلی در شناسایی آن محدود هستند و بیشتر 
به این دلیل که هلیکوباکتر پیلوری به کندی رشد می کند و 

به سختی کشت می شود.
فناوری  و  زیستی  انرژی  موسسه  محققان  فیز،  گزارش  به 
علوم  آکادمی   )QiBEBT( چینگدائو  زیستی  فرآیندهای 
چین )CAS( و همکارانشان در آزمایشگاه ایالتی پیشگیری 
و کنترل بیماری های عفونی، موسسه ملی کنترل و پیشگیری 
از بیماری های واگیردار چین )iCDC( و بیمارستان شهری 
چینگدائو، ابزار پزشکی به نام »رامانومتری آزمایش حساسیت 
CAST-r-( »ضد میکروبی بالینی برای هلیکوباکتر پیلوری
Hp( ایجاد کرده اند که به عنوان یک ابزار جدید قدرتمند در 
تشخیص و درمان عفونت های هلیکوباکتر پیلوری نویدبخش 
است. در مبارزه با هلیکوباکتر پیلوری، محققان و متخصصان 
مراقبت های بهداشتی به ابزارهایی نیاز دارند که برای شناسایی 
عامل بیماری زا و آزمایش های حساسیت ضد میکروبی، سریع، 
قابل  اعتماد و حساس باشند، به همراه  پروفایل جهش ژنومی 

که مکانیسم های مقاومت باکتری را نشان می دهد.
روش های فعلی برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری و شناسایی 
کشت  ریشه کنی،  درمان  برای  حساس  آنتی بیوتیک های 
نمونه های  اساس  بر  دارویی  حساسیت  آزمایش  و  باکتریایی 
آندوسکوپی مخاط معده است. پروفسور ژانگ جیان ژونگ از 
آزمایشگاه ایالتی پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی چین، 
محقق ارشد این تحقیق گفت: آزمایش حساسیت ضد میکروبی 
مبتنی بر کشت فعلی بسیار کند است و به حداقل یک هفته 
زمان نیاز دارد. این گروه رویکردی ابداع کرده است که قابلیت 
آزمایش های حساسیت ضد  بیماری زا،  عامل  شناسایی سریع 
میکروبی مبتنی بر مهار متابولیسم و توالی یابی ژنوم کامل تک 
سلولی با کیفیت باال را برای آشکارسازی مکانیسم های مقاومت 
ضد میکروبی دارد. روش آنان دقت بیش از ۹۸ درصدی ارائه 
کرد و در وضوح دقیق تک سلولی که به طور مستقیم بر اساس 

نمونه های بافت برداری کار می کند، موفق است.
سنگین  آب  کاوشگر  مانومتری  را  به نام  اصلی،  فن آوری های 
ابزار  و مرتب سازی و توالی یابی سلولی فعال شده با رامان، در 
برای  بالینی  میکروبی  ضد  حساسیت  آزمایش  مانومتری  را 

هلیکوباکتر پیلوری )CAST-r-Hp( یکپارچه شده اند.
ژو جیان، یکی دیگر از محققان ارشد پژوهش و مدیر مرکز تک 
سلولی QiBBT می گوید: استقالل کشت، سرعت، وضوح باال 
و خروجی اطالعات جامع، رامانومتری آزمایش حساسیت ضد 
 )CAST-r-Hp( میکروبی بالینی برای هلیکوباکتر پیلوری
را به عنوان ابزاری قدرتمند برای تشخیص و درمان عفونت های 

هلیکوباکتر پیلوری کنونی با دقت تک سلولی نشان می دهد.
با نگاهی به تحقیقات آینده، این گروه راه هایی را برای تسریع 
بالینی  میکروبی  ضد  حساسیت  آزمایش  رامانومتری  بیشتر 
برای هلیکوباکتر پیلوری )CAST-r-Hp( بررسی خواهد 
کرد. به عنوان مثال، آنان تراشه مبتنی بر میکروسیال ها برای 
غنی سازی تعداد کمی از سلول ها که به طور مستقیم از بافت 
ارزیابی  را  است  شده  برداشته  پیلوری  هلیکوباکتر  به  آلوده 
می تواند  تراشه  توسعه  این  می دهند.  توسعه  را  آن  و  کرده 
زمان برگشت آزمایش حساسیت ضد میکروبی مبتنی بر مهار 
متابولیک را از حدود سه روز به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش دهد. 
لیو مین از مرکز تک سلولی QiBBT بیان کرد: گام بعدی 
ما ارزیابی کامل کارایی جریان کار  همه آنتی بیوتیک های خط 
پیلوری  هلیکوباکتر  عفونت  درمان  برای  که  است  دوم  و  اول 
استفاده می شوند.  ابزار این گروه تحقیقاتی همچنین می تواند 
ژنوم  سطح  در  پیلوری  هلیکوباکتر  ناهمگنی  ترسیم  برای 
تشخیص  توانمندسازی  با  افزود:  ژو جیان  گرفته شود.  به کار 
آزمایش حساسیت دارویی و ردیابی منبع مبتنی بر ژنوم کامل، 
برای  بالینی  میکروبی  ضد  حساسیت  آزمایش  رامانومتری 
تجویز  باید  تنها  نه   )CAST-r-Hp( پیلوری  هلیکوباکتر 
دقیق آنتی بیوتیک  را برای عفونت هلیکوباکتر پیلوری تسهیل 
کند بلکه خطر مقاومت دارویی در جمعیت عمومی انسانی را 

نیز باید کاهش دهد.
 CliniCAl مجله  در  ژوئن   ۱۸ در  تحقیق  این  یافته های 

CHEmiSTry منتشر شد.

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در روز دو شنبه 
مورخ ۱۴0۱/0۴/۱3 راس ساعت ۱۸ به آدرس: استان گیالن، شهر رشت، بلوار شهید بهشتی، مابین جماران تا فلکه گاز، 
جنب کمیته امداد امام خمینی استان، خانه کارگر تشکیالت گیالن، سالن اجتماعات خانه کارگر تشکیل می گردد، حضور 

به هم رسانند.
کلیه سهامداران محترم الزم است شخصا در مجمع حضور یافته و یا وکیل و موکل از شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 
0۹:00 الی ۱3:00 در دفتر شرکت به آدرس رشت، خیابان حاجی آباد، پاساژ گوهر، طبقه دوم حاضر و در حضور نماینده 

هیات مدیره اقدام به وکالت نمایند.
دستور جلسه:

۱ ( استماع گزارش هیات مدیره برای سال مالی ۱۴00
۲ ( انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال شمسی

3( انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴0۱ و تعیین میزان حق الزحمه بازرس
۴( انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای دوره مالی سال ۱۴0۱

5( تعیین میزان حق حضور هیات مدیره برای دوره مالی سال ۱۴0۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
شرکت ره  پویان سبزاندیش رایا )تعاونی سهامی عام( 

به شماره ثبت 20723 و شناسه ملی 14007044645

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت ره  پویان سبزاندیش رایا )تعاونی سهامی عام( 

به شماره ثبت 20723 و شناسه ملی 14007044645

هیات مدیره شرکت ره پویان سبزاندیش رایا )تعاونی سهامی عام( هیات مدیره شرکت ره پویان سبزاندیش رایا )تعاونی سهامی عام(

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
نوبت دوم که در روز دو شنبه مورخ ۱۴0۱/0۴/۱3 راس ساعت ۱7 به آدرس: استان گیالن، شهر رشت، بلوار شهید 
بهشتی، مابین جماران تا فلکه گاز، جنب کمیته امداد امام خمینی استان، خانه کارگر تشکیالت گیالن، سالن 

اجتماعات خانه کارگر تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
کلیه سهامداران محترم الزم است شخصا در مجمع حضور یافته و یا وکیل و موکل از شنبه تا پنج شنبه هر هفته 
از ساعت 0۹:00 الی ۱3:00 در دفتر شرکت به آدرس رشت، خیابان حاجی آباد، پاساژ گوهر، طبقه دوم حاضر و 

در حضور نماینده هیات مدیره اقدام به وکالت نمایند.
دستور جلسه:

۱ ( استماع گزارش هیات مدیره برای دوره مالی سال های ۱3۹۸ و ۱3۹۹
۲ ( استماع گزارش بازرس قانونی برای دوره مالی سال های ۱3۹۸ و ۱3۹۹

3( تصویب صورت های مالی سال های ۱3۹۸ و ۱3۹۹
۴( تعیین میزان حق حضور هیات مدیره برای دوره مالی سال های ۱3۹۸ و ۱3۹۹ و ۱۴00 

خودکشی قاتلی که همسر دومش را کشت
بخش اجتماعی- مرد ۶۲ ساله ای که همسر دومش را در حاشیه یکی از 
خیابان های منطقه الهیه مشهد به قتل رسانده بود، با آن که ساعتی بعد 
توسط کارآگاهان به مرکز درمانی انتقال یافت اما بر اثر عوارض ناشی از 

تزریق انسولین و مصرف قرص جان سپرد.
حادثه  این  خراسان،  روزنامه  از  نقل  به  آنالین  اقتصاد  گزارش  به 
هولناک ظهر پنج شنبه گذشته در منطقه الهیه مشهد هنگامی رخ 
داد که مرد پژوسواری یک راننده زن را متوقف کرد و با ضربات چاقو 
به جانش افتاد.این مرد میان سال خشمگین، بی رحمانه تیغه چاقو 
را بر نقاط مختلف پیکر راننده زن فرود می آورد که شمار آن از ۲0 
ضربه هم گذشت. در همین حال تعدادی از کارگران ساختمانی که 
در همان نزدیکی مشغول کار بودند با مشاهده این صحنه وحشتناک 
با چوب و بیلی که در دست داشتند به طرف مرد مهاجم ناشناس 
هجوم بردند تا او را از این جنایت هولناک بازدارند ولی مرد میان 
سال سوار بر ۲0۶ نوک مدادی شد تا از محل فرار کند. کارگران 
با  او،  خودروی  کردن  متوقف  برای  دیدند  گونه  این  را  ماجرا  که 
لوازمی که در دست داشتند، شیشه خودرو را تخریب کردند اما مرد 
عصبانی پدال گاز را فشرد و در حالی از صحنه حادثه گریخت که زن 
جوان پشت فرمان نفس های آخر را می کشید. کارگران و رهگذران 
بالفاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفتند اما امدادگران زمانی به 
محل رسیدند که زن ۴0 ساله بر اثر خون ریزی شدید و عوارض 

ناشی از اصابت ضربات چاقو جان باخته بود. گزارش خراسان حاکی است :
دقایقی بعد با حضور قاضی ویژه قتل عمد در محل جنایت، بررسی های 
قضایی در این باره آغاز شد. کارگران ساختمانی که شماره انتظامی خودروی 
راد«  عارفی  »محمود  قاضی  برای  بودند،  به خاطر سپرده  را  مهاجم  مرد 
بازگو کردند و بدین ترتیب با دستور قضایی، گروه ویژه ای از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به سرپرستی سرهنگ کارآگاه 
ولی نجفی تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی قاتل فراری آغاز کردند. 
با ردزنی پالک خودرو نشان داد مالک  بررسی های تخصصی کارآگاهان 

پژو نوک مدادی در بولوار وکیل آباد سکونت دارد. طولی نکشید که گروه 
کارآگاهان وارد یک ساختمان ۴ طبقه در خیابان وکیل آباد ۶۸ شدند و 
بررسی های خود را به طور غیرمحسوس آغاز کردند. رصدهای اطالعاتی 
بیانگر آن بود که پژو ۲0۶ درون پارکینگ ساختمان قرار دارد و شیشه 

های آن نیز تخریب شده است. دیگر تردیدی وجود نداشت که قاتل در 
همین مکان حضور دارد . یکی از ساکنان ساختمان مذکور به کارآگاهان 
گفت: خودروی پژو ۲0۶ به اهالی طبقه دوم ساختمان تعلق دارد و یکی از 
فرزندان او نیز در طبقه سوم زندگی می کند بنابراین کارآگاهان بی درنگ 
خود را به طبقه دوم رساندند اما با در بسته روبه رو شدند. واحد آپارتمانی 
بسته  کتابی  قفل  با  داشت  آکاردئونی«  »در  به  معروف  فلزی  محافظ  که 
شده بود به گونه ای که در این منزل از بیرون قفل شده و کسی داخل 
به سراغ دختر متهم  از کارآگاهان  به همین دلیل یکی  ندارد  آن حضور 

تحت تعقیب رفت و از او درباره پدرش سوال کرد. او گفت: پدرم بازنشسته 
نظامی است اما االن باید در منزل خودش باشد چرا که با همسر دوم خود 
اختالف دارد. کارآگاهان با شنیدن این جمالت دیگر تردیدی نداشتند که 
فرد تحت تعقیب همان قاتل زن جوان پشت فرمان خودرو است.اما دختر 
جوان متهم زمانی که به طبقه دوم رسید، از بسته بودن در واحد 
آپارتمانی خیلی متعجب شد. کارآگاه نجفی )رئیس دایره قتل 
عمد آگاهی( که احتمال می داد در منزل از داخل قفل شده است، 
بی درنگ ماجرا را به قاضی »عارفی راد« اطالع داد و بدین ترتیب 
با درخواست پلیس، »مرد کلیدساز« وارد محل شد و در حضور 
کارآگاهان قفل کتابی و در واحد آپارتمانی را گشود.هنگامی که 
گروه تخصصی پرونده های جنایی وارد پذیرایی شدند ناگهان مرد 
۶۲ ساله را بیهوش یافتند که به صورت دمر کف پذیرایی افتاده 
بود و سرنگ های تزریق انسولین زیادی نیز در کنار وی دیده 
می شد. در این هنگام سرهنگ مرادی )افسر پرونده( بالفاصله با 
اورژانس تماس گرفت و خیلی زود امدادگران اورژانس خود را به 

بولوار وکیل آباد رساندند.
کارآگاه نجفی که بسیار نگران جان متهم بود، سوار بر خودروی 
اورژانس شد و این مرد ۶۲ ساله را با تالش بی وقفه امدادگران به 
بیمارستان دکتر شریعتی مشهد رساند اما حال وی بسیار وخیم 
بود تا جایی که روز بعد در مرکز درمانی جان سپرد و بدین ترتیب 

قاتل بعد از ارتکاب جنایت خودکشی کرد.
به گزارش خراسان، در همین حال بررسی های قضایی توسط بازپرس شعبه 
۲۱۱ دادسرای عمومی و انقالب مشهد نشان داد که مقتول همسر دوم قاتل 

بوده و با یکدیگر مشکالت شدید خانوادگی داشتند.
پرونده  به  قضایی  رسیدگی  برای  نیز  جنایت  وقوع  از  قبل  روز  دو  ها  آن 
اختالفات خود در جلسه دادگاه حضور یافته بودند اما دامنه این مشکالت در 
حالی به قتل کشید که اختالف سنی ۲۲ ساله آن ها نیز به این اختالفات 

شدت بخشیده بود. تحقیقات بیشتر در این باره همچنان ادامه دارد.

دختر جوان به خاطر قدرت نمایی ربوده شد!
در  جوانی  دختر  ربودن  اتهام  به  که  موتورسوار  پسر  اجتماعی-  بخش 
یکی از بوستان های تهران بازداشت شده در بازجویی ها مدعی شد برای 
قدرتنمایی این کار را کرده است. چند روز قبل مرد جوانی با پلیس تماس 
گرفت و از ناپدید شدن دختر ۱7 ساله اش به  نام الناز خبر داد. او گفت: 
دیشب دخترم برای خرید از خانه خارج شد ،اما دیگر برنگشت. همه جا را 

برای پیدا کردنش گشتم اما خبری از او نیست.
به گزارش اقتصاد آنالین ، در حالی که ردیابی ها برای یافتن دختر نوجوان 
ادامه داشت ظهر روز بعد پدر الناز بار دیگر با پلیس تماس گرفت و گفت: 
دخترم با وضعیتی نامناسب و وحشت زده به خانه برگشته و مدعی است 

دو پسر او را ربوده و به باغی برده اند.
بازپرس  به دادسرا منتقل شد و وقتی مقابل  نوجوان  این خبر، دختر  با 

محمد امین تقویان نشست ،گفت: پارکی در نزدیکی خانه مان است که 
پدرم مرا منع کرده بود به آنجا بروم. شب حادثه بدون اینکه به خانواده ام 
افتاد.  به پدرم  بودم که چشمم  پارک  رفتم. داخل  پارک  به  بزنم  حرفی 
از ترس در گوشه ای مخفی شدم و از پسر جوانی که در حال عبور بود 
خواستم که تلفن همراهش را به من بدهد تا به دوستم زنگ بزنم و به 
با موتور  نام داشت گفت خودم  اما پسر جوان که شایان  بروم،  خانه اش 
می برمت. من هم سوار موتورش شدم، اما او تغییر مسیر داد و از طرفی 
هم با یکی از دوستانش که خودروی پژو داشت تماس گرفت. زمانی که 
دوست شایان آمد، او با شوکر به من حمله کرد و مرا با زور سوار ماشین 
کرده و به باغی در اطراف تهران بردند. آنها مرا در اتاقکی در باغ حبس 
کردند و پسر پژو سوار مرا مورد آزار و اذیت قرار داد،البته هر چه شایان 

خواست مانعش شود موفق نشد و روز بعد هم شایان مرا به همان پارک 
برگرداند.

با شکایت دختر نوجوان و خانواده اش، شایان شناسایی و بازداشت شد. او 
در تحقیقات گفت: زمانی که الناز را سوار موتورم کردم، وسوسه شدم و به 
دوستم موضوع را گفتم. ما قصدمان اذیت و آزار نبود، فقط می خواستیم 
با این کار جلوی دوستانمان عرض اندام کنیم و بگوییم که ما یک دختر 
را با خودمان به باغ برده ایم، اما دوستم وسوسه شد و الناز را اذیت کرد، 
من واقعاً نمی خواستم بالیی سر او بیاید، به همین خاطر الناز را به خانه 

برگرداندم.
با اعتراف پسر جوان به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی 
پایتخت، وی بازداشت شد و تحقیقات برای دستگیری دوستش ادامه دارد.

ماجرای والدین دروغین، طالق زوج جوان را رقم زد!
بخش اجتماعی- مرد جوان با چشمانی که خشم و افسوس در آن موج 
می زد به همسرش نگاه کرد. نگاهی که انگار می خواست بگوید چطور یک 
شبه همه آرزوهایش را بر باد داده است. اما در چشمان همسرش فقط 
التماس بود و پشیمانی. می خواست شوهرش را صدا کند که در همین 
موقع منشی یکی از شعب مجتمع قضایی خانواده آنها را به داخل فراخواند.

به گزارش اقتصاد آنالین ، به محض ورود به شعبه محسن و مینا سالمی 
کردند و در حالی که زن جوان به طرف صندلی ها می رفت تا مقابل قاضی 
بنشیند، مرد جوان بدون مقدمه گفت: من نمی توانم با کسی که به من 
دروغ گفته و با حرف هایش مرا فریب داده و زندگی ام را به بازی گرفته 

زندگی کنم.
قاضی با خونسردی گفت: اول بگویید ماجرا چیست و اجازه بدهید من 

صحبت های هر دو شما را بشنوم تا بتوانم تصمیم بگیرم.
مینا تا خواست حرف بزند محسن گفت: شما چیزی نگو من خودم تعریف 
تئاتر  کار  که  داریم  مشترکی  دوستان  مینا  و  من  قاضی  آقای  می کنم. 
می کنند و اولین بار هم برای دیدن نمایش دوستم به محل اجرا رفته بودم 
که مینا را دیدم. آنقدر از او خوشم آمد که بالفاصله بعد از پایان نمایش 
به سراغش رفتم و خواستم تا با هم بیشتر آشنا شویم حتی تأکید کردم 
که قصدم ازدواج است. مینا هم قبول کرد و با حضور خانواده های مان ۲ 
ماه بعد به عقد هم درآمدیم. البته من فکر می کردم که مینا با خانواده اش 
زندگی می کند. مدتی پس از عقدمان یک روز که به خانه مینا رفته بودم 
همسایه واحد کناری با دیدن من پرسید با چه کسی کار دارم و من هم 
خودم را معرفی کردم و گفتم که من داماد آقا رضا هستم. محسن نفس 

عمیقی کشید و ادامه داد: آقای قاضی کاش خودم را معرفی نمی کردم 
رضا  آقا  گفت  او  شد.  ویران  زندگی ام  که  داد  پاسخی  همسایه  که  چرا 
دختر ندارد. ابتدا فکر کردم من واحد را اشتباه آمده ام  اما وقتی دیدم 
اشتباهی نکرده ام به همسایه گفتم مگر اینجا خانه آقا رضا و مریم خانم 
نیست؟ خوب من هم همسر دخترشان مینا هستم. اما همسایه با حالت 
تعجب گفت مینا که دختر آقا رضا نیست. از شنیدن این حرف به یکباره 
برافروخته شدم و خواستم بیشتر توضیح دهد که گفت به من ارتباطی 

ندارد و به داخل آپارتمانش رفت و در را بست.
به اینجای صحبت که رسید ناگهان مینا زیر گریه زد و گفت: اگر می گفتم 
به  آنقدر  آقای قاضی من  ازدواج نمی کردی.  با من  تو  ندارم  پدر و مادر 
محسن عالقه مند شده بودم که می ترسیدم با شنیدن واقعیت با من قطع 

رابطه کند.
احساس  لحظه  آن  قاضی  آقای  نیرنگ؟!  و  دروغ  با  داد:  جواب  محسن 
کردم شاید مرد همسایه واقعیت را نگفته به همین خاطر به سراغ سرایدار 
ساختمان رفتم و از او پرس و جو کردم که متوجه شدم مینا دختر این 
خانواده نیست بلکه پرستار آقا رضا و همسرش مریم خانم است و او در 
مدتی که با هم  بودیم آنها را به جای پدر و مادرش معرفی کرده و من 
را فریب داده است. تازه وقتی هم برای اولین بار موضوع را گفتم زیر بار 

نمی رفت و منکر آن بود.
قاضی رو به مینا کرد و پرسید: حرف های همسرت را قبول داری؟

مینا آب دهانش را قورت داده و گفت: بله. سال هاست که پدرم اعتیاد دارد 
و من با مادرم زندگی می کردم. پس از فوت مادرم و برای اینکه بتوانم 

زندگی ام را تأمین کنم و محتاج کسی نباشم پرستار سالمندان شدم و به 
خانه زوج سالخورده ای رفتم و از آنها نگهداری می کردم. تا اینکه محسن 
وارد زندگی ام شد و من از ترس پیشینه خانوادگی ام از این زوج خواستم 
تا نقش پدر و مادرم را بازی کنند و آنها هم که فکر می کردند می توانند با 
کمک به من خوشبختم کنند، پذیرفتند. مینا با دستمال چشمانش را پاک 
کرد و ادامه داد: جناب قاضی باور کنید من مقصر نیستم. تقدیرم اینگونه 
بود و نمی خواستم محسن را با آگاهی از وضعیتم از دست بدهم. حاال هم 
اگر او تصمیم گرفته که من را طالق دهد حق دارد و من نباید از ابتدا به 
او دروغ می گفتم. می دانم که اعتبارم را پیش او از دست داده ام و دیگر به 
من اعتمادی ندارد. فقط کاش من را درک می کرد و لحظه ای خودش را 

جای من می گذاشت و فرصت دیگری به من می داد.
را  به محسن گفت: حرف های همسرت  رو  و  تأمل کرد  قاضی لحظه ای 
شنیدی او به خاطر عالقه ای که به شما داشته و برای اینکه از دستت ندهد 
زندگی سابقش را پنهان کرده آیا حاضری او را ببخشی؟ محسن جواب داد: 
او به من دروغ گفته و اگر با این ماجرا کنار بیایم با خانواده ام چه کنم؟ آنها 
برایشان مهم است که عروس شان در چه خانواده ای بزرگ شده است. ای 
کاش از اول ماجرا را صادقانه با من در میان می گذاشت تا خودم آن را طور 
دیگری با خانواده ام مطرح می کردم. قاضی در پایان به محسن گفت: چند 
روز دیگر با پدر و مادرت در دادگاه حاضر می شوی تا با آنها صحبت کنم. 

فعاًل صورتجلسه را امضا کنید.
محسن هم گفت: من هم مینا را دوست دارم اما حرف من، حرف پدر و 

مادرم است و اگر آنها قبول کنند شاید از تصمیمم منصرف شوم.


