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سقوط مرگبار پراید به درهای در بزرگراه همت

خط زرد
پیشگیری از کیف قاپی

 – 1هنگام مکالمه با تلفن های همراه خود مراقب افراد
مظنون و موتورسیکلت سواران (موبایل قاپ) باشید.
 – 2چنانچه به هر دلیلی مجبورید وجوه نقد زیادی حمل
کنید حتما از وسیله مطمئن و یک نفر همراه استفاده
کنید.
 – 3چنانچه کیف محتوی وجوه نقد یا اشیاء قیمتی دارید
هنگام تردد به صورت پیاده طوری حرکت نمایید که کیف
به سمت دیوار باشد.
 – 4هنگام سوار شدن به خودروهای عبوری سعی کنید
زیورآالت و یا اشیاء گرانقیمت خود را از دید دیگران پنهان
کنید.
 – 5از به نمایش گذاشتن وجوه نقد و اشیاء با ارزش خود
پرهیز کنید.
 – 6هنگام بازدید و یا پنچرگیری خودرو ،درب های خودرو
را قفل نموده و کیف خود را بر روی صندلی ها به نمایش
افراد رهگذر قرار ندهید.
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حادثه در قاب

تصادف زنجیره ای 50خودرو در اراک

...

ازمیان خبرها

سخنگویسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهرتهران
ازسقوطمرگباریکدستگاهخودرویپرایدبهعمقدرهای
در انتهای بزرگراه همت خبر داد.
سید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح جزئیات
این حادثه گفت :وقوع حادثه سقوط خودروی سواری به
دره در ساعت 22:14شب گذشته به سامانه 125اطالع
داده شد و در پی آن ،ستاد فرماندهی آتشنشانان چهار

تا این که صبح روز گذشته ،باز هم مشاجره
دیگری بر سر پارک خودرو در بولوار ادیب
مشهد رخ داد اما این بار درگیری لفظی به
نزاعی خونین بین همسایگان و فرزندان آن
ها کشید .در همین اثنا بود که ناگهان تیغه
کارد جوان  31ساله خشمگین در محل
درگیری درخشید .او که خشم سراپای
وج��ودش را می لرزاند به سوی همسایه
 54ساله اش حمله ور شد و ضربات متعدد
چاقو را بر بدن وی فرود آورد .ضجه های
سوزناک همسایه در فضا پیچید و در حالی
که خون از نقاط مختلف بدنش فواره می
زد نقش بر زمین شد .لحظاتی بعد مرد
مجروح که آخرین نفس های عمرش را می
کشید به یکی از مراکز درمانی در منطقه
قاسم آباد مشهد انتقال یافت و بدین ترتیب
خبر نزاعی خونین در بی سیم های پلیس
پیچید اما هنوز دقایقی از این درگیری
خیابانی نگذشته بود که خبری تلخ دل
های اهالی محل را تکان داد .مرد  54ساله
بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربات متعدد
چاقو جان سپرد! گزارش خراسان حاکی

▪ ▪قتل تعمیرکار آسانسور

گازگرفتگی  168کارگر در
امارات
پلیس ام��ارات از مسمومیت بیش از  168کارگر براثر
نشت گاز در یکی از مجتمع های مسکونی کارگران در
شیخ نشین شارجه خبر داد.ب��ه گ��زارش ایسنا ،پلیس
ام��ارات در گزارشی اعالم کرد که براثر نشت گاز یکی
از انبار ها درمنطقه صنعتی شارجه بیش از  168کارگر
مسموم شده و به بیمارستان های شهر شارجه منتقل
شدند.
این انبار که در نزدیکی واحدهای مسکونی کارگران در
منطقه صنعتی بود باعث شد که حجم مسمومیت و خفگی
کارگران شدت یابد.
براساس این گزارش تمامی کارگران دچار مسمومیت پس
از تکمیل مراحل درمانی از بیمارستان ترخیص شدهاند.
کارشناسان پلیس در حال بررسی علت حادثه می باشند.

و فراری دادن متهم با صدور دستوری از
سوی قاضی میرزایی بازداشت شده بود،
نزاع بر سر جای پارک خودرو را انگیزه این
جنایت هولناک عنوان کرد و گفت :وقتی
درگیری شروع شد ،فردی با چماق محکم
بر سرم کوبید که من بیهوش شدم و دیگر
چیزی نفهمیدم این درحالی است که نمی
دانم فرزندم (متهم) خود را به نیروهای

ساعت  28 ، 16:30اسفند سال گذشته و در جریان
درگیری میان تعمیرکارآسانسور و سرایدار یک ساختمان
در خیابان فردوس -غرب تهران-مرد  36سالهای براثر
اصابت ضربههای کارد کشته شد.بهدنبال اعالم خبراین
جنایت به بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم
دادسرای جنایی پایتخت ،تحقیقات تیم ویژه دراین باره
آغاز شد.مرد سرایدار که درجریان درگیری مجروح و به
بیمارستان انتقال یافته بود در بازجوییها گفت :مقتول
برای تعمیر آسانسور به ساختمان مراجعه کرده بود که
به من و همسرم ناسزا گفت.بعد هم با چوب به ما حمله ور
شد.درحالی که چاقویی دردست داشتم ناگهان چاقو به
وی برخورد کرد و پس ازانتقال به بیمارستان جان باخت.
▪ ▪دستگیری عامل قتل نوعروس

کارآگاهان جنایی پایتخت در روزهای پایانی سال موفق
به دستگیری عامل قتل زن جوانی شدند که جسدش
پس ازقتل با چاقو ،درحاشیه بزرگراه باکری رها شده
بود .رسیدگی به این پرونده از ساعت  23 ، 6:20اسفند
سال گذشته و به دنبال کشف جسد زن جوان ناشناس
در میان شمشادهای حاشیه بزرگراه در دستور کار تیم
جنایی قرار گرفت.
در حالی که تحقیقات برای شناسایی و کشف راز جنایت
آغاز شده بود ،زوج میانسالی با مراجعه به پلیس از ناپدید
ش��دن مرموز دختر ج��وانش��ان خبردادند .آنها پس از
حضور در پزشکی قانونی ،جسد دخترشان را شناسایی
کردند.در ادامه مشخص شد زن جوان مدتی قبل به عقد
مرد جوانی به نام سهیل درآمده است .تازه داماد هم در
بازجوییهای مقدماتی مدعی شد با همسرش اختالفی
نداشته و رابطه خوبی با هم داشتهاند.تحقیقات ویژه برای
کشف راز جنایت مرموز ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان
درجریانتحقیقاتپیبردندزنجوانباکمکیکآشنای
خانوادگی به نام ارسالن ،به دیدن یک رمال رفته است.
بنابراین ارسالن با دستور بازپرس جنایی بازداشت شد
و در تحقیقات به قتل اعتراف کرد.او درعین حال محل
پنهان کردن چاقو را نیز به کارآگاهان نشان داد.
ایندرحالیاستکهتحقیقاتپلیسینشاندادزنجوان
به خاطر اختالفاتی که با همسرش داشته و به خاطر گره
گشایی از مشکالتش با کمک ارسالن به سراغ یک رمال
رفتهبودامامردجواندرپیبروزاختالفهاییزنجوانرا
بهقتلرساند.هنوزجزئیاتاینجنایتوانگیزهقتلاعالم

اروپا ،کانون سوءاستفاده
از کودکان
در فضای مجازی

نشده است وتحقیقات تخصصی دراین باره ادامه دارد.
▪ ▪ دستگیری دستفروشان جنایتکار

کارآگاهان جنایی درآخرین روزهای سال گذشته موفق
به دستگیری دو دستفروش شدند که در جریان متلک
پرانی و ایجاد مزاحمت برای دختر جوان ،پسرجوانی
را کشته بودند .این جنایت حدود ساعت  12شامگاه
پنجشنبه  19اسفند ،هنگامی در فلکه دوم تهرانپارس
رخ داد که دخترجوانی همراه اعضای خانواد هاش به
یک مرکزخرید رفته بودند.اما ناگهان یک دستفروش به
دخترجوان این خانواده متلک پراند .همان موقع برادر
دختر با جوان دستفروش درگیرشد .علی که به شدت
از پسرنوجوان دستفروش ودوستش کتک خورده بود،
پس از تماس با دوستانش از آنها درخواست کمک کرد.
به دنبال این تماس فرهاد -دوست  17ساله علی -و
چند نفر از دوستانش به هواخواهی ،راهی محل درگیری
شدند اما ناگهان جدال آنها شدت گرفت و دراین میان
علی و فرهاد که مجروح شده بودند به بیمارستان انتقال
یافتند .اما فرهاد به علت شدت جراحات وارده تسلیم
م��رگ ش��د.پ��س ازاع�ل�ام ای��ن خبر ب��ه ب��ازپ��رس محسن
مدیرروستا و تیم جنایی ،تحقیقات دراین باره کلید خورد.
در نهایت کارآگاهان پس از 11روز ردیابیهای گسترده
پلیسی ،دو دستفروش فراری را دستگیر کردند .باتوجه
به سن متهمان ،بازپرس جنایی دستور انتقال آنها را به
دادسرای اطفال صادر کرد.
▪ ▪درگیری خونین بر سر تردد در خیابان یکطرفه

م��رد جوانی که درج��ری��ان درگیری خیابانی ،م��رد 62
سالهای را مجروح کرده و پس ازاعالم مرگ وی گریخته
بود ،با تالش کارآگاهان جنایی دستگیر شد .این حادثه
ساعت  9شب  11اسفند سال گذشته هنگامی درغرب
تهران رخ داد که عباس-مقتول -س��وار بر خ��ودرو پژو
پارس در جهت خالف خیابان یکطرفه در حال عبور بود.
اما ناگهان میان او و راننده جوان خودروی دیگر جدال

سختی درگرفت.سپس مرد 62ساله که مجروح شده بود
به بیمارستان منتقل شد وهمزمان با دستگیری راننده
جوان ،پروندهای در دادس��رای ناحیه  5تشکیل و عامل
درگیری با قرار وثیقه آزاد شد.اما  17روزبعد ،عباس به
خاطر شدت جراحات در بیمارستان جان سپرد .عامل
درگیری خیابانی هم زمانی که از مرگ عباس با خبر شد
فرار کرد .بدین ترتیب با دستور بازپرس جنایی ،تالش
برای دستگیری ناصرآغاز شد تا اینکه متهم به قتل فراری،
 5فروردینبازداشتشد.متهمدربازجوییهاگفت«:شب
حادثه عباس با خودرواش در جهت خالف خیابان اصلی
در حرکت بود که همین موضوع ترافیک شدیدی ایجاد
کرده بود .با وجود اعتراضهای مردم او حاضر به عقب
رفتن نبود و من که به شدت ناراحت وعصبانی شده بودم
به او اعتراض کردم.اما ناگهان عباس پیاده شد و در حضور
همسر و فرزندانم به من فحاشی کرد .من هم با دو دست
ضربهای به سینهاش زدم که ناگهان او روی زمین افتاد و
سرش به کف خیابان خورد.
▪ ▪پسری که پدر و مادرش را کشت

پسرجوان افغان که درجنایتی هولناک ،پدرومادرش
را ب��ه قتل رس��ان��ده و ب��ا صحنهسازی سعی درمخفی
کردن رازقتل داشت با هشیاری مأموران پلیس به دام
افتاد.رسیدگی به این پرونده همزمان با اعالم مرگ
مشکوک زوج میانسال درخانهشان واقع در شهرستان
پردیس آغاز شد .مأموران پس از ورود به محل حادثه با
جسد زن ومرد میانسالی روب�هرو شدند که به ظاهر بر
اثر مسمومیت ناشی از گازگرفتگی جان باخته بودند.
اما درادامه تجسسها مشخص شد آنها قربانی جنایت
شد هاند.مأموران درجریان تحقیق از پسرجوان این
خانواده و پس ازمشاهده آثار خراش و زخم روی دستش،
به بازجوییهای فنی ادامه دادند.تا اینکه او به قتل پدر و
مادرش اعتراف کرد.سردار عبدالرضا ناظری ،فرمانده
انتظامی ویژه شرق استان تهران دراین باره گفت :متهم
در اعترافهای تکان دهندهاش اظهار کرد .با همدستی
دست فروشان متهم به قتل

پلیس کلمبیا از کشف و ضبط بیش از شش تن کوکائین در
این کشور خبر داد.گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز حاکی
است :وزارت دفاع کلمبیا اعالم کرد این محموله کوکائین
کهبیشازششتنبودهروزجمعهدرشهر«بارانکیال»کشف
و ضبط شد .همچنین این محموله متعلق به چندین گروه
مواد مخدر بود ه است.
ارزش این محموله کوکائین در اسپانیا که مقصد نهاییاش
بوده  ،حدود  ۲۰۰میلیون یورو برآورد شد ه است.
طبق اعالم وزارت دفاع کلمبیا در سال جاری تاکنون۱۰۳
تن کوکائین در این کشور کشف و ضبط شد ه است.

است :در پی اعالم مرگ دلخراش مرد 54
ساله که به خاطر جای پارک خودرو جانش
را از دست داده ب��ود ،ماموران کالنتری
قاسم آباد در محل حادثه حضور یافتند و
با تایید درستی خبر قاضی ویژه قتل عمد
مشهد را در جریان ماجرا قرار دادند.
هنوز جسد مرد مذکور روی تخت مرکز
درم��ان��ی ب��ود که قاضی کاظم میرزایی
به همراه عوامل بررسی صحنه ج��رم و
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی با حضور در مرکز درمانی
تحقیقات خود را در این ب��اره آغ��از کرد.
ضربات متعددی که به گ��ردن ،سینه و
دستان مقتول اصابت کرده بود حکایت
از آن داشت که متهم به قتل همه خشمش
را ب��ر تیغه ک��ارد ف��رو ریخته است.بنابر
گ��زارش خ��راس��ان ،بررسی ه��ای قاضی
شعبه  211دادس��رای عمومی و انقالب
مشهد پس از انجام یکسری تحقیقات
میدانی و شناسایی هویت مقتول به محل
سکونت وی در بولوار ادیب کشید .پدر
متهم به قتل که به اتهام اختفای ادامه جرم

انتظامی معرفی کرد یا نه!این گزارش
حاکی است :با صدور دستورات ویژه ای
از سوی قاضی ویژه قتل عمد ،تحقیقات
کارآگاهان برای دستگیری متهم فراری
 31ساله این پرونده درحالی ادامه دارد
که افراد دیگری نیز در پی وقوع این نزاع
خونین که به تخریب خودروها نیز انجامید،
بازداشت شده اند.

جنایتهای نوروزی درپایتخت
از 28اسفند سال گذشته تا 13فروردین امسال ،پایتخت
شاهدوقوعچندجنایتبود.چندتنازمتهمانپروندههای
جنایی هم با تالش کارآگاهان پلیس جنایی شناسایی و
دستگیر شدند.از  28اسفند سال گذشته تا  13فروردین
امسال ،پایتخت شاهد وقوع چند جنایت بود .چند تن از
متهمان پروندههای جنایی هم با تالش کارآگاهان پلیس
جنایی شناسایی و دستگیر شدند.

کشف بیش از  ۶تن کوکائین در
کلمبیا

بی جان راننده جوان را از داخل دره به بیرون منتقل کرده
که در بررسی عالئم حیاتی مشخص شد جان خود را از
دست داده است.
وی با بیان اینکه علت این حادثه از سوی کارشناسان
آتشنشانی بررسی و اع�لام خواهد شد ،تصریح کرد :
آتش نشانان درساعت  5:31صبح دیروز به این عملیات
پایان دادند.

قتلبهخاطرجایپارکخودرو!

حمله به مأمور اورژانس با بیل

تکنسین ه��ای اورژان���س که ب��رای درم��ان یک بیمار به
شهرستان هرسین اعزام شده بودند  ،مورد حمله همراهان
بیمار قرار گرفتند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اکبر آزادی مدیر روابط
عمومی اورژانس کرمانشاه  ،با اعالم این خبر اظهار داشت
 :تکنسین های اورژانس که برای خدمت به یک بیمار  ،عازم
شهرستان هرسین شده بودند در کمال ناباوری مورد حمله
و ضرب و شتم همراهان بیمار قرار گرفتند .
وی با اشاره به اینکه نیروهای اورژان��س در مدت زمان 6
دقیقه در محل حاضر شدند  ،افزود  :همراهان بیمار به بهانه
دیر رسیدن اورژانس بر بالین مادر خود  ،نیروهای اورژانس
را به شدت با بیل زخمی کردند .آزادی تصریح کرد  :به
دنبال وقوع این حادثه  ،یکی از تکنسین های اورژانس از دو
ناحیه دچار شکستگی بینی شد .

ایستگاه را به محل حادثه واقع در انتهای اتوبان همت،
جاده وردیج اعزام کرد.وی با بیان اینکه این محل در خارج
از حوزه استحفاظی آتشنشانی تهران قرار داشت ،گفت:
پس از حضور آتشنشانان در محل آنان مشاهده کردند که
یکدستگاه خودروی سواری پراید هنگام حرکت از مسیر
اصلی خود منحرف شده و به عمق  150متری دره سقوط
کرده است.ملکی با اشاره به عملیات آتشنشانان در محل

اظهارکرد  :شدت حادثه به حدی بود که پراید با صخرهها
برخورد و اتاقک آن کامال متالشی شده بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر
تهران با بیان اینکه آتش نشانان با استفاده از تجهیزات
الزم در عمق دره عملیات جستجو را انجام داده و موفق
شدند خودروی پراید و راننده  28ساله آن را پیدا کنند،
گفت :آتش نشانان با استفاده از برانکار مخصوص جسم

نتایج یک تحقیق نشان میدهد اروپا به عرصه جهانی نشر
تصاویر و ویدئوهای سوءاستفاده از کودکان تبدیل شده
است.به گ��زارش ایسنا ،گ��زارش ساالنه نهاد نظارت بر
اینترنت ( )IWFدر انگلیس نشان میدهد که  ۶۰درصد
از مفاهیم غیراخالقی در فضای مجازی شامل فیلمها و
تصاویر مربوط به سوءاستفاده از کودکان در حال حاضر در
اروپا تهیه میشوند.
طبق آمار این نهاد در یک سال گذشته فضای مجازی اروپا
به کانون ترویج و نشر این مفاهیم غیراخالقی با محوریت

سوءاستفاده جنسی از کودکان تبدیل شده است.گزارش
 IWFحاکیست که اروپا در حال حاضر بزرگترین مرکز در
جهان به لحاظ انتشار این مفاهیم غیراخالقی اینترنتی
است.این آمار در اروپا نسبت به سال گذشته  ۱۹درصد
افزایش یافته و هلند در راس فهرست تولید حجم باالی
این محتویات غیراخالقی در بین کشورهای اروپایی قرار
دارد.به گزارش بیبیسی ،این در حالی است که آمریکای
شمالیدریکسالگذشتهدرمقایسهبااروپاوضعیتنسبتا
بهتری داشته است.در سال  ۲۰۱۵میالدی حدود ۵۷

...

درامتدادتاریکی

«چاقویخشم»سینههمسایهراشکافت

سیدخلیل سجادپور -درگیری 2همسایه
در مشهد بر سر جای پارک خودرو با قتل
مرد  54ساله به پایان رسید و بدین ترتیب
باز هم عصبانیت آنی به جنایتی هولناک
کشید .به گ��زارش خراسان ،همسایگان
ساختمان  2طبقه ای در بولوار ادیب مشهد
از مدتی قبل به خاطر پارک خودروهایشان
درحیاطمنزلمسکونیدچاراختالفشده
بودند .این موضوع که بارها به کشمکش
و درگ��ی��ری ه��ای لفظی بین  2همسایه
کشیده شده بود هر روز شدت می گرفت
و اختالفات آن ها زیادتر می شد تا این که
ماجرای نزاع بر سر پارک خودرو در حیاط
منزل مسکونی به قضاوت قانونی رسید
و بدین ترتیب مشکل  2همسایه درحالی
آتش زیر خاکستر ماند که قانون به نفع یکی
از آنان رای داد .اما هنوز مدت زیادی از این
ماجرا نگذشته بود که دوب��اره بهانه های
مختلف برای جای پارک خودرو در محل
سکونت  2همسایه مذکور آغ��از شد این
اختالفات قدیمی که به غده چرکین کینه
تبدیل شده بود هر روز بیشتر سرباز می کرد
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دوستش ،پدر و مادرش را خفه کرده است .پسرجوان
گفت :پدر و مادرم مخالف استفاده من از تلفن همراه
و ارتباط با دوستانم بودند.تا اینکه ازش��دت ناراحتی
تصمیم به قتلشان گرفتم .متهمان پس ازاعتراف به
جرایمشان راهی زندان شدند.
▪ ▪راننده پراید قربانی دزدان جنایتکار

راننده مسافربر پراید ،درجریان سرقت خودرواش توسط
دو تبهکار کشته شد.دراین ماجرا که بامداد 8فروردین رخ
داد دو مرد جوان در فلکه اول تهرانپارس سوار بر خودروی
پرایدی شدند تا به محله مشیریه بروند .آنها که نقشه
سرقت خودروی پراید را در سر داشتند پس از سوار شدن
به خودرو ،راننده میانسال را به محلی خلوت درجنوب
تهران کشاندند .بعد هم به بهانهای خودرو را متوقف کرده
و با تهدید ،راننده را پیاده کردند .بعد هم سوار برخودرو
گریختند .در این میان مرد  60ساله که خودرواش را در
حال سرقت دید ،خود را به خودرو آویزان کرد تا شاید از
این طریق بتواند مانع سرقت شود .اما سارقان زورگیر
به جای توقف خ��ودرو ،برسرعت خ��ودرو افزودند .مرد
نگونبخت هم به شدت روی زمین کشیده شد.دقایقی
بعد او از سوی امدادگران اورژانس به بیمارستان هفتم تیر
منتقل شد اما بهدلیل شدت جراحات جان باخت.با مرگ
مرد میانسال ،بازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای
امور جنایی تهران و تیم تحقیق وارد عمل شده و تحقیقات
گسترده برای دستگیری عامالن جنایت آغاز شده است.
▪ ▪معمای سقوط مرگبار دختر جوان

سقوط مرگبار دختر  20ساله از طبقه  15ساختمانی در
شرق پایتخت ،پرونده پیچیدهای را پیش روی بازپرس
کشیک قتل و مأموران پلیس تهران قرارداد .تحقیقات
مقدماتی نشان داد دختر جوان به علت نامعلومی از طبقه
 15مجتمع مسکونی سقوط کرده وجان باخته است.
درتحقیقات مشخص شد آپارتمان مذکور متعلق به پسر
جوانی به نام سهراب است .او در بازجوییها به بازپرس
مرشدلو گفت« :مدتی قبل با المیرا دوست شدم و قرار
ازدواج گذاشتیم .اما بعد از مدتی منصرف شدم و همین
مسئله باعث اختالفمان شد.روز حادثه المیرا به خانهام
آمد و سر همین مسئله باهم بحثمان شد .دقایقی بعد او
روی صندلی بالکن نشست .اما همین که برای دلجویی
به طرفش رفتم فریادی کشید و بعدهم خودش را از بالکن
به پایین پرتاب کرد».بهدنبال این اظهارات ،کارآگاهان به
بررسی بالکن پرداختند اما صندلی مورد ادعای سهراب
را نیافتند.این درحالی بود که در ادامه تحقیقات پسر
جوان با تغییراظهاراتش به بازپرس جنایی گفت« :المیرا
داخل بالکن ایستاده بود که وقتی به طرفش رفتم خودش
را از بالکن به پایین انداخت».باتوجه به اظهارات ضد و
نقیض پسر جوان ،بازپرس جنایی دستور بازداشت او را
صادر کرد تا درجریان بازجوییهای تخصصی راز این
معما فاش شود.

بی آبرویی!

با این رسوایی که به بار آورده ام ،دیگر خیانت و بی وفایی
من نسبت به همسرم زبانزد همه فامیل شده است .با این
آبروریزی همه پل های پشت سرم را خراب کرده ام و اکنون
بیش از دو هفته است که با چهره ای شرمگین نزد پدر و
مادرم بازگشته ام و از دیدن همسرم خجالت می کشم،
چراکه او . ...
زن26سالهدرحالیکهعنوانمیکردهوسهایشیطانی
و دوستی های نامتعارف در شبکه های اجتماعی ،زندگی
ام را تا مرز نابودی کشانده است ،به «سروان سوختانلو»
کارشناس اجتماعی کالنتری سناباد مشهد گفت :سال
آخر دبیرستان را می گذراندم که با «عابد» ازدواج کردم .او
همسر شایسته ای بود و به من عشق می ورزید .چند سال
از بهترین روزهای زندگی ام را در کنار او سپری کردم ،چرا
که همسرم همه تالش خودش را برای فراهم کردن یک
زندگی زیبا برای من و دو دختر خردسالم به کار می گرفت.
اما همه بدبختی های من از زمانی به وجود آمد که همسرم
حدود دو سال قبل با یک سری مشکالت مالی رو به رو شد.
او که شغل آزاد دارد ،نتوانست به دلیل کسادی بازار مبالغ
چک هایش را بپردازد ،به همین دلیل طلبکاران حکم جلب
او را گرفتند .در همین روزها «عابد» همه تالش خودش را
انجام داد تا رضایت طلبکارانش را جلب کند و در نهایت نیز
با پرداخت بخش زیادی از بدهی هایش از ماجرا رها شد.
ولی بعد از این اتفاقات ،همسرم به سوی دوستانش کشیده
شد و ساعت های زیادی را با آن ها می گذراند .او دیگر با
این بهانه که باید به کارهایش رسیدگی کند ،تا پاسی از
سپیده دم نزد دوستانش می ماند و با آن ها مشروبات الکلی
مصرف می کرد.
«عابد» آرام آرام من و دو فرزندم را فراموش کرده بود و گاهی
تا دو هفته هم به منزل نمی آمد .اگرچه هزینه من و فرزندانم
را پرداخت می کرد ولی حضور کم رنگی در خانه داشت.
در همین روزها بود که من هم برای سرگرمی و گذراندن
ساعت های تنهایی وارد گروه های تلگرام شدم و تا صبح با
دوستانم در شبکه های اجتماعی چت می کردم .اعتیاد من
به حضور در تلگرام آن قدر شدت گرفت که حتی هزینه های
نفقه فرزندانم را برای خرید شارژ اینترنتی می پرداختم.
در یکی از شب هایی که با دوستانم مشغول گفت وگو بودم،
یکی از آن ها شماره پسر جوانی را به من داد تا با او تماس
بگیرم« .حسام» خیلی خوش بیان بود و مدام از من تعریف
می کرد .من هم که به صحبت های او عادت کرده بودم ،از
سیر تا پیاز زندگی و مشکالت خانوادگی ام را برایش بازگو
می کردم ،تا این که روزی از من خواست به دیدارش بروم.
من هم که منتظر چنین فرصتی بودم ،بالفاصله به بهانه
آزمایش های پزشکی پول زیادی از همسرم گرفتم و با خرید
کادوی گران قیمت ،سرقرار با «حسام» رفتم ،اما همسرم
که به من مشکوک شده بود ،با تعقیب من در محل قرار ما
حاضر شد و شروع به فحاشی و سرو صدا کرد .او پس از
درگیری با حسام ،مرا به منزل برد و حدود یک هفته زندانی
ام کرد .اختالفات ما شدت گرفت و از «عابد» خواستم تا مرا
طالق بدهد ،اما او که مرا خیلی دوست داشت نسبت به من
مهربانی کرد و تصمیم گرفت از این موضوع به کسی چیزی
نگوید .با این وجود نمی دانم چگونه هوس های شیطانی
بر من غلبه کرد و با آن که زندگی بر وفق مرادم بود دوباره
وارد تلگرام شدم و این بار نیز با مرد دیگری که از سوی
دوستانم پیشنهاد شده بود ،رابطه برقرار کردم تا جایی که
این رابطه شیطانی به دیدارهای حضوری و ارسال عکس
های خصوصی کشید.
در این میان ،همسرم که دوباره به من مشکوک شده بود،
تالش می کرد تا رمز گوشی ام را پیدا کند ولی یک شب
که در حال گفت وگو با مرد غریبه بودم ،همسرم متوجه
شد و پس از یک درگیری خانوادگی ،منزل را ترک کردم
و نزد خانواده ام بازگشتم .آن جا بود که «عابد» در حالت
عصبانیت روابط پنهانی من در شبکه های اجتماعی را نزد
خانواده ام فاش کرد و . ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان
رضوی

عامالن شلیک گلوله در نوشهر
شناسایی شدند
نیمه شب دوشنبه گذشته ،چند گلوله در منطقه بهجت آباد
شهرستان نوشهر شلیک شد که در پی آن ماموران نیروی
انتظامی با حضور در محل ،عامالن این حادثه را شناسایی
کردند.فرمانده نیروی انتظامی نوشهر روز دوشنبه با تایید
وقوع این حادثه به ایرنا گفت  :ماموران نیروی انتظامی پس
از شنیدن صدای شلیک گلوله در محل وقوع این حادثه که
در منطقه بهجت آباد نوشهر رخ داده بود  ،حاضر شدند.
به گفته سرهنگ شعبان مهری  ،به برغم حضور به موقع
ماموران نیروی انتظامی در محل وقوع این حادثه متاسفانه
عامالن آن زودتر از صحنه متواری شدند .
وی اظهارداشت  :هم اکنون عامالن وقوع این حادثه و
خ��ودروی آنان شناسایی شده و ماموران پلیس آگاهی و
اداره اطالعات شهرستان نیز همچنان پیگیر دستگیری
این افراد هستند.
فرمانده نیروی انتظامی نوشهر بدون اشاره به جزئیات این
حادثه و علل وقوع تیراندازی  ،گفت  :به محض دستگیری
عامالن وقوع این حادثه  ،نتایج آن برای انتشار در سایت
های خبری و نشریات به خبرنگاران اعالم خواهد شد.
بنابه گفته شاهدان عینی  ،عامالن وقوع این حادثه  2زن و
یک مرد بودند که از صحنه متواری شدند .

درصد صفحات اینترنتی حاوی محتوای غیراخالقی در
آمریکای شمالی وجود داشته در حالی که در سال ۲۰۱۶
این رقم به ۳۷درصد کاهش یافته و هماکنون اروپا باالترین
آمار را از این حیث دارد.در این گزارش که فضای مجازی
اروپا با در نظر گرفتن روسیه و ترکیه ارزیابی شده ۳۴ ،هزار
و  ۲۱۲صفحه غیرمجاز به ترویج سوءاستفاده از کودکان
اختصاص دارد.این نهاد با هدف کشف و پاکسازی مفاهیم
غیراخالقی از شبکههای اینترنتی در انگلیس فعالیت
میکند.
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