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ضارب سرپرست آموزش و پرورش
قرچک دستگیر شد
فرماندهانتظامیشرقاستانتهرانازدستگیریفرد
شلیک کننده به سرپرست آموزش و پرورش قرچک
خبر داد .سردار کیومرث عزیزی در گفت وگو با مهر
افزود :این فرد در پی یک سری تحقیقات پلیسی به
چنگالقانونگرفتارشد.
وی با بیان این که فرد ضارب در منطقهای خارج از
شهرستان قرچک دستگیر شده است ،ادامه داد:
تحقیقات برای تکمیل پرونده ادامه دارد .فرمانده
انتظامی شرق استان تهران گفت :جزئیات بیشتر
دربارهاینحادثهفردا(امروز)اطالعرسانیمیشود.
براساساینگزارش،حالعمومیسرپرستآموزش
و پرورش قرچک مناسب است و در حال طی روند
بهبودی اســت .گفتنی اســت ،یکی از کارمندان
آموزش و پرورش قرچک ساعت  11:30دوشنبه
سوم آذرمــاه با اسلحه شکاری ساچمهای اقدام به
تیراندازی به سمت فراهانی ،سرپرست آموزش و
پرورش قرچک کرده و سپس متواری شده بود که
شامگاهسهشنبهوتنهایکروزبعددستگیرشد.

دستگیری سارق لوله های نفت
در گچساران
ســارق لولههای نفت شرکت نفت گچساران
دستگیر و راهــی زنــدان شــد .به گــزارش شبکه
خبر ،فرمانده انتظامی گچساران در این باره
گفت :در پی وقوع چند فقره سرقت لولههای
شرکت نفت در این شهرستان ،موضوع به صورت
ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این
فرماندهی قــرار گرفت .سرهنگ سید محمد
موسوی با بیان این که  ۴هزار و  ۵۰۰کیلوگرم
لول ه مسروقه شرکت نفت از این سارق کشف شد،
افزود:متهمدربازجوییهایاولیهبهچندینفقره
سرقت لولههای شرکت نفت در این شهرستان
اعتراف کرد .وی با اشاره به این که در این زمینه
یک دستگاه خــودروی وانــت پیکان نیز توقیف
شد ،گفت :متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع
قضایی معرفی و روانــه زنــدان و خــودرو نیز به
پارکینگ منتقل شد.

کوتاه از حوادث
*ایرنا/پلیسفتاضمنهشداربههموطناندرباره
کالهبرداریهایاینترنتیازآنهاخواستدرایام
تعطیالت مراقب چهار نوع کالهبرداری شامل
تبلیغاتجعلیخریدوفروشآنالین،خیرخواهانه،
هدیهوسفرباشند.
*تسنیم /ســردار محمد قنبری رئیس پلیس
آگاهی از اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت
های خشن در  ۲۴استان کشور و کشف بیش از
هزار و ۲۰۰فقره سرقت در طرح مذکور خبر داد و
افزود :از مجموع هزار و  223فقره کشف سرقت،
 638فقره مربوط به کشف قاپزنی 424 ،فقره
کشف سرقت خشن و  161فقره مربوط به کشف
سرقت احشام بوده است.
*ایسنا /سرهنگ محمد رازقی معاون عملیات
پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع روزانه ۱۵۰۰
تصادف رانندگی در تهران خبر داد.
*پلیس /سرهنگ شهاب امینی رئیس اداره
اجتماعی پلیس آگاهی از شناسایی و دستگیری
کالهبرداری خبر داد که هموطنان را با ترفند و
وعده های دروغین به سمت دستگاه های عابر
بانک می کشاند و حساب بانکی آن ها را خالی
میکرد.
*ایرنا/سرهنگحسینصادقیرئیسپلیسفتای
استانسمنانازشناساییودستگیریفردیخبر
داد که اقدام به انتشار اکاذیب و تشویش اذهان
عمومی علیه مسئوالن دولتی در شبکههای
اجتماعیتلگرامواینستاگرامکردهبود.
*رکنا /سرهنگ مهدی تاجیک رئیس پایگاه
چهارمپلیسامنیتعمومیپایتختازدستگیری
افــراد شــروری که اقــدام به عربده کشی  ،قدرت
نمایی با سالح سرد و تخریب شیشه خودروهای
شهروندان در حوالی خیابان سبالن تهران کرده
بودند خبر داد.
*فــارس /ســردار احمدعلی گودرزی فرمانده
مرزبانی ناجا از ناکامی قاچاقچیان و سوداگران
مــرگ و کشف یــک تــن و  735کیلوگرم انــواع
موادمخدردرمرزهایجنوبشرقکشورخبرداد.
*ایــســنــا /ســرهــنــگ کـــارآگـــاه عــلــی ولـــی پــور
گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران
بزرگازکشفکارگاهغیرمجازتغلیظواستحصال
سوختخبرداد.

سجادپور -با کشف کلکسیونی از لوازم باغ
ویالها و قطعات خودروهای مختلف در پراید
سارقان حرفه ای و سابقه دار ،پلیس مشهد در
حالی با معمای پیچیده ای روبه رو شده است
که یکی از مــال باختگان بلندگوها و باتری
خــودروی سرقت شده اش را در میان اموال
مذکور شناسایی کرد .به گزارش اختصاصی
خــراســان ،در پی افــزایــش دستبرد سارقان
به بــاغ ویالهای اطــراف آرامــگــاه فردوسی و
بولوار شاهنامه در مشهد ،گــروه مشترکی
از نیروهای تجسس و گشت های انتظامی
پاسگاه فردوسی به فرماندهی ستوان یکم
مجید رادپور (رئیس پاسگاه) وارد عمل شدند
و به تحقیق در این باره پرداختند .بررسی های
مقدماتی در مناطق جغرافیایی محل وقوع
جرم ،موجب شد نیروهای انتظامی با تقویت
گشت های نامحسوس به ردیابی سرقت های
مذکور بپردازند .گــزارش خــراســان حاکی
است،درحالیکهفعالیتهایاطالعاتیبرای
شناسایی و کنترل مــوارد مشکوک در حوزه
استحفاظی ادامه داشت ،نیروهای کارآزموده
یکی از خودروهای گشت به سرنشینان یک
دستگاه پراید در خیابان شاهنامه  61مظنون
شدند و آنان را زیر نظر گرفتند .رفتار و حرکات
مشکوک راننده که مدام اطــراف خود را می
پایید،ظنپلیسرابیشترکردتااینکهماموران
انتظامی با بیرون آمدن از پوشش نامحسوس،
خــودروی پراید مذکور را متوقف کردند .در
بازرسی از داخل خودرو موتور برق قرمز رنگی
کشف شد که به طرز بسیار حرفه ای جاسازی
شــده بــود .به همین دلیل نیروهای گشت
انتظامیبهبررسیدقیقصندوقعقبوداخل
خودرو ادامه دادند و در نتیجه به کلکسیونی از

اموال باغ ویالها و قطعات اوراقی انواع خودرو
رسیدند که سرنشینان پراید ،همه این لوازم
را در قسمت های مختلف خودرو جاساز کرده
بودند.کشفایناموالکهدرمیانآنهاکنتور
برقداس،چراغخوراکپزی،جعبهابزار،سیم
جــوش ،کمان اره و  ...به چشم می خــورد در
حالی پلیس را با معمایی پیچیده روبه رو کرد
که یک زن و دو مرد جوان دستگیر شده پس از
انتقال به کالنتری مدعی شدند که این لوازم
را سرقت نکرده انــد!! به گــزارش اختصاصی
خراسان ،سه متهم یاد شده که سوابق سرقت
دارند ،در بازجویی های فنی ارتکاب هر گونه
جرمیراانکارکردند.درهمینحالمالباخته
ای با شنیدن خبر دستگیری سه سارق سابقه
داربهپاسگاهفردوسیرفتوبلندگوهاوباتری

درهــای پــژو روآ را قفل کــردم و
پیاده به منزلم رفتم .صبح روز
بعدزمانیکهبرایانتقالخودرو
به محل رفتم تــازه فهمیدم که
خــــودروام سرقت شــده اســت.
سراسیمه موضوع را به پلیس
 110گزارش دادم تا این که دو
روزبعدمامورانپاسگاهانتظامی
«انــــداد» خـــودرو را در اطــراف
روستای «بــرگ» درحالی پیدا
کردند که شیشه ها و قفل های
آن تخریب شده و بسیاری از لوازم و قطعات آن
بهسرقترفتهبود.هنگامیکهمشغولانتقال
خودروبهمقرانتظامیبودیمناگهانخبررسید
که ماموران پاسگاه فردوسی نیز سارقانی را

خودروی خودش را در میان کلکسیون کشف
شده از سارقان شناسایی کرد .این مال باخته
با قدردانی از نیروهای انتظامی در تشریح
ماجرایسرقتخودرواشگفت:سیامآباناز
فردوسی به طرف منزلم در حرکت بودم که در
نزدیکی روستا
خـــــودرو دچـــار
نقص فنی شد
و من نتوانستم
آن را تعمیر کنم
به همین دلیل

دستگیر کرده اند .وقتی با عجله خودم را به
پاسگاه رساندم باتری و بلندگوهای خودروی
خودمراداخللوازمکشفشدهازسارقاندیدم
وخیلیخوشحالشدم!
بنابر گــزارش خــراســان ،با شناسایی امــوال
اوراق شده خــودروی پژو روآ ،بخش زیادی از
اینمعمایپیچیدهباهوشیاریپلیسحلشد
و آنان مراتب را به قاضی سید رضا طباطبایی
اطالعدادند.دقایقیبعدبادستورمقامقضایی
تحقیقاتگستردهنیروهایتجسسازسارقان
سابقه دار درحالی ادامه یافت که راننده 39

ساله مدعی بود همه لوازم کشف شده متعلق
به خودش است و سرقت را قبول نــدارد! این
متهم که چندین سابقه کیفری به جرم سرقت
و مواد مخدر دارد ،درباره کشف تعداد زیادی
قفل تخریب شــده نیز گفت :آن ها را از یک
ضایعات فروش خریده ام! در همین حال زن
 35ساله ای که چهار بار به جرم سرقت روانه
زنــدان شده است نیز با بیان این که با راننده
پراید رابطه دوستی دارد ،درباره لوازم کشف
شــده افـــزود :مــن اطــاعــی از سرقتی بــودن
آن ها نــدارم! به گــزارش خراسان ،متهم 29
ساله دیگر این پرونده نیز که چهار فقره سابقه
کیفری دارد نیز ادعــا کــرد :از سرقتی بودن
لوازم مذکور اطالعی نداشته و تنها با راننده
پرایددوستقدیمیاست! درعینحالقاضی
طباطبایی با صدور دستورات ویژه و محرمانه
ایازنیروهایتجسسپاسگاهفردوسیمشهد
خواستبررسیهایدقیقیدربارهچگونگیبه
دست آوردن هریک از لوازم کشف شده توسط
متهمان،انجامشودوتحقیقاتبرایشناسایی
مالباختگانوشاکیاننیزادامهیابد.
بنابراین گــزارش ،با دستورات ویژه قضایی،
بررسی های تخصصی پلیس درحالی برای
حل این معمای پیچیده ادامه دارد که برخی
از پیامک های ارسالی متهمان به دیگر افراد
مرتبط با ایــن پــرونــده حاکی از آن اســت که
ماموران انتظامی با یک باند حرفه ای طرف
هستند.

فرار راننده بنز پس از تصادف با پلیس موتورسوار

 4شرور مسلح در جنوب سیستان و بلوچستان دستگیر شدند
فــرمــانــده مــرزبــانــی اســتــان سیستان و
بلوچستان از دستگیری چهار شرور مسلح
وکشفمقادیریسالح،مهماتوتجهیزات
توسطمرزبانانمجاهدهنگمرزیجکیگور
خبرداد.
به گزارش میزان ،سردار محمد مالشاهی
افــزود :در راستای ارتقای امنیت منطقه
و با توجه به تحرکات موجود و تهدیدات
معاندان در حوزه استحفاظی ،مــرزداران
این فرماندهی با انجام اقدامات گسترده
اطالعاتی و رصد تحرکات اشرار در منطقه،
موفق شدند اعضای یک باند شرارت را که
باعث ایجاد ناامنی در منطقه شده بودند ،
دستگیرکنند.ویادامهداد:پسازچندروز
کار اطالعاتی هدفمند و با هدایت عملیاتی

عکس ها اختصاصی از خراسان

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا
از یک تصادف منجر به فوت در پلیس راه گناوه خبر
داد .سرهنگ احمد شیرانی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،افزود :ساعت  ۲۰دقیقه بامداد
روزچهارشنبه ۵آذرماهتصادفیکدستگاهکامیون
ایسوزودراستانبوشهرودرمحدودهپلیسراهگناوه
منجر به فوت سه نفر و مجروح شدن دو نفر شد .وی
ادامه داد :علت این حادثه بی توجهی به جلو توسط
رانندهکامیونایسوزواعالمشدهاست.

سرقتی
لوازم
کلکسیون
معمای
!
بلندگوهایپژواوراقشده،درخودرویدزدانسابقهداربهصدادرآمد

و پشتیبانی اطالعاتی مرزبانی استان،
مخفیگاه این باند زورگیر ،راهزن و شرور در
روستای «مشینگ» مورتان شناسایی شد
و ضمن هماهنگی با مقام قضایی و رعایت
حقوق شهروندی ،مــرزداران موفق شدند
چهار شرور را که با شرارتهای وسیع در
منطقه باعث ایجاد رعب و وحشت عمومی
شده و موجبات نارضایتی مرزنشینان را
فراهم آورده بودند در یک عملیات منسجم،
مقتدرانه و موفقیت آمیز دستگیر کنند.
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان
تصریح کــرد :مــــرزداران در ایــن عملیات
هوشمندانه مقادیری ســاح ،مهمات و
تجهیزات و یک دستگاه خودروی لندکروز
راکشفکردند.

در تماس بــا مرکز فــوریــت هــای پلیسی
 110اعــام کــرد راننده مذکور خــودرو
را در مکانی مخفی کرده و اعالم کرد که
تصاویری نیز از خودروی بنز ضبط کرده
است.
جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ
گفت :پس از بررسی بیشتر مشخص شد
خودروی بنز مذکور در نمایشگاه خودرو
قــرار دارد که پس از هماهنگی با مقام
محترم قضایی ،خودرو توقیف و راننده نیز
بازداشت شد.
به گفته وی ،موتورسوار انتظامی نیز در این
حادثه ،از نواحی مختلف بدن دچار آسیب
جــدی شــده و هماکنون در بیمارستان
بستری و حال عمومیاش خوب است.

جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ از
بازداشت راننده خودروی بنزی خبر داد
که پس از تصادف با پلیس موتورسوار از
محل متواری شده بود.
ســرهــنــگ عــلــیــرضــا نـــاصـــرینـــژاد در
گفتوگو با تسنیم افــزود :حدود ساعت
 19شامگاه دوم آذر  ،99موتورسوار
ضــربــت سرکالنتری پنجم پیشگیری
تهران بزرگ در بولوار گل های تهرانسر
مشغول گشتزنی بــود که ناگهان یک
دستگاه خــودروی بنز سفیدرنگ با این
پلیس موتورسوار تصادف کرد و پس از
برخورد با مأمور انتظامی و واژگون شدن
موتورسیکلت ،از صحنه متواری شد.
وی ادامــه داد :دقایقی بعد شهروندی

ماجرای سارقیکه با پیچ گوشتی سرقت میکرد
ناصر یکی از سارقان حرفهای لوازم خودروست
که با پیچ گوشتی در خودروها را باز میکند.
ناصر  30ساله از سارقان لــوازم خودرویی
است که در  72ساعت گذشته توسط پلیس
پیشگیری تهران بزرگ دستگیر شده است.
این متهم در گفتوگو با میزان اظهار کرد:
هــر ســارقــی بــرای خــودش تخصصی دارد،
مثل پــزشــکــان .تخصص مــن بــاز ک ــردن در
خودروهای پراید و پژو  ۲۰۶است ،حتی اگر
دزدگیر داشته باشند .وی دربــاره نحوه باز
کردن در خودروها گفت :من با پیچ گوشتی

در خودروها را باز میکردم .هر کدام کمتر از
دو دقیقه طول میکشید و برای من دیگر کار
سختی نبود .ناصر ادامه داد :من صبحها را
برای دزدی انتخاب میکردم و خیابانهای
خلوت بهترین گزینه برای سرقت بودند .مردم
به خاطر نگرانی از ترافیک و نبود جای پارک،
خودروهایشان را در هر کوچه پس کوچهای
پارک میکنند که همه آنها خلوت هستند،
بنابراین بدون نگرانی میشود وارد خودرو
شد و پس از سرقت فرار کرد   .این سارق با بیان
این که از سرقت هایش پشیمان است ،افزود:

کودک 10ساله درحملهسگهای خانگی
بهشدتزخمیشد
کرمانی /کودک  ۱۰ساله رفسنجانی در حمله دو قالده سگ خانگی از ناحیه زانو
به شدت زخمی شد .به گزارش خراسان ،مدیرگروه بیماری های واگیر و غیرواگیر
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ایــن بــاره اظهار کــرد :این
کودک هدف حمله دو قالده سگ خانگی همسایهشان قرار گرفت و از ناحیه شکم
به صــورت سطحی و از ناحیه زانــو به صــورت عمیق زخمی شد و تاکنون دوبــار برای
شستوشوی زخمها به اتاق عمل رفته است .سید محسن نژادقادری افــزود :در باغ
شهر رفسنجان ،باغهای پسته در حاشیه و حومه شهر و همچنین در روستاها ،محلی
برای جوالن سگهای ولگرد شدهاست و نگهداری سگهای خانگی در ضبطهای
پسته و سامان دهی نکردن سگهای ولگرد ،ازعوامل افزایش آمارسگ گزیدگی
در شهرستان رفسنجان است .وی ادامه داد :تاکنون در شهرستان رفسنجان سگ
گزیدگیهای دلخراشی به وقــوع پیوسته اســت از جمله چند مــاه قبل یک کودک
افغانستانی در یکی از روستاها درحمله سگهای ولگرد به شــدت آسیب دید.
وی با اشاره به آمار باالی حیوان گزیدگی در رفسنجان گفت :در این شهرستان میزان
حیوانگزیدگیدوتادوونیمبرابربیشترازمیانگینکشوریاست.

چند بار توبه کردم و آخرین بار بعد از مرگ پدرم
حدود دو سال پیش بود ،اما بعد از مرگ مادرم
دوبــاره دزدی را شروع کردم و حاال دستگیر
شده ام .وی درباره سابقه کیفری خود گفت:
سالها پیش نیز زندانی شده بودم و دفعه قبل
هم برای سرقت لوازم داخل خودرو دستگیر
شده بــودم ،چون تخصصم همین بود .ناصر
اظهار کرد :سال هاست اعتیاد دارم و شیشه
مصرف میکنم و از دخترم خجالت میکشم.
این سارق بیان کرد :دخترم  ۱۲ساله است
و هر بار که به او نگاه میکنم از همه کارهایم

پشیمان مـیشــوم ،امــا من دیگر به سرقت،
اعتیاد پیدا کرده ام .وی افزود :همسرم چندبار
خواست از من جدا شود ،اما به خاطر دخترمان
صبر کرد و من همیشه ممنون او هستم .این
متهم پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی
معرفی شد.

کالهبرداری 10میلیاردیبافروشسهامجعلی
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری
یک نفر که با فروش سهام یک شرکت جعلی ۱۰۰
میلیارد ریال کالهبرداری کرده و متواری شده بود،
خبر داد .به گــزارش پلیس ،ســردار کیوان ظهیری
افزود :در پی وصول شکایتی مبنی بر این که فردی
با فروش سهام شرکتی کالهبرداری کرده و متواری
شده است ،پیگیری موضوع در دستور کار ماموران
پلیس آگاهی قرار گرفت .وی ادامــه داد :ماموران
پس از هماهنگی قضایی و انجام اقدامات تخصصی
دریافتند کالهبردار یک زن است که با سوء استفاده
از وضعیت حاکم بر کشور درپی بیماری کرونا و با
جعلاوراقمربوطبهشرکتدولتیوجلباعتمادبه
صورت اینترنتی اقدام به کالهبرداری کرده است.
فرماندهانتظامی غرباستانتهرانگفت:کارآگاهان

پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطالعاتی موفق
بهشناساییمخفیگاهمتهمشدندوویرادرعملیاتی
غافلگیرانهدرشهراندیشهشهرستانشهریاردستگیر
و به پلیس آگاهی منتقل کردند .وی افــزود :فرد
دستگیرشدهکه ۱۰۰میلیاردریالاز ۶۰شهرونددر
سراسرکشورباترفندفروشسهامیکشرکتجعلی
کالهبرداریکردهبود،بهمرجعقضاییتحویلداده
شد.سردارظهیریخاطرنشانکرد:بااینکهپلیس
بارها به شهروندان هشدار داده است که فریب این
گونهافرادکالهبرداروشیادرانخورند،ولیمتاسفانه
بازهمشاهدوقوعایننوعکالهبرداریهاهستیمکه
توصیهمیشود،شهروندانبرایانجامسرمایهگذاری
ازطریقشرکتهایقانونیواردشوندومراقبباشند
دردامشیادانگرفتارنشوند.
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در امتداد تاریکی

قربانیاژدهایهفتسر!
با آن که من در 15سالگی قربانی اعتیاد پدرم
شدم و برای فرار از زندگی در یک خانواده آشفته،
با مرد 33ساله ای ازدواج کردم اما اکنون آینده
مادر و خواهرکوچکم نیز در مسیر تباهی قرار
گرفته است و من در حالی نگران این وضعیت
زجرآور هستم که ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 15ساله ای
است که با چهره ای مضطرب و با قلبی آکنده
از تردید وارد کالنتری پنجتن مشهد شده بود
تا شاید راهــی بــرای نجات خانواده اش از دام
اژدهــای هفت سر بیابد .این دختر نوجوان در
حالی که بیان می کرد من اولین قربانی اعتیاد در
جامعه نیستم و آخرین آن نیز نخواهم بود ،درباره
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت :از روزی که چشم باز کردم پدرم
را پای بساط موادمخدر دیــدم که همواره دود
غلیظ سیگار و موادش فضای خانه را پر می کرد.
آن روزها نمی فهمیدم که وقتی مادرم صبح زود از
خانه بیرون می رود و شب با بدنی خسته و رنجیده
به خانه باز می گردد و مرا در آغوش می کشد ،با
کارگری در خانه های مردم برای تامین هزینه
های اعتیاد پدرم تالش می کند اما پدرم پاسخ
محبت های او را با پرخاشگری و توهین می داد.
خالصه زمانی که به کالس پنجم ابتدایی رسیدم
تازه از گوشه و کنایه های دوستانم فهمیدم که
پدرم اعتیاد دارد و من در یک خانواده آشفته و
آسیب دیده زندگی می کنم .این بود که با وجود
عالقه ام به تحصیل ،درس و مدرسه را رها کردم تا
زودتر ازدواج کنم و از این شرایط خودم را بیرون
بکشم .همیشه به این موضوع می اندیشیدم
که به اولین خواستگارم پاسخ مثبت می دهم تا
خوشبختی و سعادت را تجربه کنم.
باالخره حدود یک سال قبل مرد 33ساله ای
که اهل یکی از شهرهای خراسان جنوبی بود
به خواستگاری ام آمــد .پــدرم که پای بساطش
نشسته بــود بالفاصله نظر مثبت اش را اعالم
کرد اما مادرم که به آینده من می اندیشید ،چادر
سیاهش را به سر کرد و به شهر خواستگارم رفت
تا تحقیقات الزم را درباره «قدیر» انجام بدهد.
خالصه با تایید مادرم ،در حالی پای سفره عقد
نشستم که همسرم 18ســال از من بــزرگ تر
بود .با این حال از این ماجرا ناراحت نبودم چون
احساس می کردم دنیای دیگری نیز بیرون از این
دود و دم ،پرخاشگری و کتک خوردن ها وجود
دارد .این در حالی بود که هیچ گاه راهنمای
درستی در زندگی نداشتم و از عاقبت اندیشه
های هیجانی دوران نوجوانی بی خبر بودم ولی
باز هم مشکالت من در این زندگی آشفته به پایان
نرسید ،چون هر بار نامزدم از شهرستان به منزل
ما می آید ،مورد خشم و بدرفتاری های پدرم قرار
می گیرد .پدرم مرا مجبور می کند به گونه ای
رفتار کنم که همسرم زودتر منزل ما را ترک کند
و به شهر خودشان بازگردد .او که همواره بساط
مواد مخدرش در خانه پهن است ،با آمدن نامزدم
دچــار مشکل می شود و جایی بــرای استعمال
موادمخدر پیدا نمی کند .وقتی دیــدم این بار
مادرم نیز به رفتارهای پدرم اعتراضی نمی کند،
تازه فهمیدم که او نیز برای تسکین دردهایش و با
تشویق پدرم به موادمخدر آلوده شده است .حاال
نیز نگران خواهر 5ساله ام هستم که شاید او نیز
قربانی بعدی این اژدهــای هفت سر خطرناک
باشد ،چون مانند روزهای سیاه من اکنون مقابل
بساط پدرم می نشیند و به دود غلیظی که از دهان
پدرم خارج می شود ،نگاه می کند و من برای آینده
او نیز نگرانم ،به همین دلیل با راهنمایی یکی از
دوستانم به کالنتری آمدم تا راهی برای نجات
مادر و خواهرم از این شرایط اسفناک پیدا کنم
زیرا دیگر امیدی به رهایی پدرم نیست و ...
شایان ذکــر اســت ،با صــدور دستوری از سوی
سرهنگ علی مالداری (رئیس کالنتری پنجتن)
رسیدگی کارشناسی و روان شناختی به این
پرونده توسط مشاوران زبده کالنتری در دایره
مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

دستگیری دزد سابقه دار
کنتورهای آب
توکلی /در عملیات ماموران انتظامی کرمان،
ســـارق سابقه دار کنتورهای آب شناسایی
و دستگیر شــد .به گــزارش خــراســان ،فرمانده
انتظامی شهرستان کرمان درایــن بــاره گفت:
بــه دنــبــال افــزایــش سرقت کنتور آب در معابر
عمومی شهرستان کرمان ،دستگیری سارق
یــا ســارقــان در دســتــور کــار پلیس قــرار گرفت.
سرهنگ محمدرضا فــداء افــزود :در این زمینه
ماموران انتظامی کالنتری ۱۵شهر کرمان با
انجامکارهایاطالعاتیوباگشتهایمحسوس
و نامحسوس موفق به شناسایی یک سارق شدند
و در ادامه این متهم سابقه دار را در یک عملیات
غافلگیرانه در مخفیگاه اش دستگیر کردند .وی
با اشاره به انتقال این دزد حرفه ای به مقر پلیس،
ادامهداد:ویدربازجوییهایتخصصیماموران
 ،به  ۲۰فقره سرقت کنتور آب اعتراف کرد.

