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قربانیان قارچ سمی در کشور
به  10تن رسیدند

تعداد مسمومان قارچ سمی در حالی به  ۸۴۹نفر رسید که  10نفر نیز در کشور جان باخته اند.
به گزارش تسنیم ،سازمان اورژانس کشور؛ آخرین وضعیت مسمومیت با قارچ در  10استان کشور را تشریح و اعالم کرد :بیشترین
مسمومان در کرمانشاه با  336نفر و کمترین آن در فارس با یک نفر بوده است.

...

ازمیانخبرها
مردی وکیل خود را با شلیک گلوله کشت

غافلگیری باند 4نفره سرقت منزل
در عملیات ضربتی پلیس

توکلی   -ماموران پلیس آگاهی سیرجان   باندچهار  نفره
سرقت منزل را هنگام فرار و خارج شدن از این شهرستان
دستگیر كردند .فرمانده انتظامی سیرجان در تشریح این
خبر گفت :در پی گزارش وقوع چندین فقره سرقت منزل در
شهر ،  دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار
گرفت .به گزارش خبرنگارما  سرهنگ"  ایران نژاد" افزود:
با انجام پی جویی های پلیسی و كار اطالعاتی مشخص شد
چند نفرغیربومی در قالب یك باند از واحدهای مسكونی
شهر سرقت می كنند .وی بیان کرد :در این زمینه  ماموران
پلیس آگاهی پس از شناسایی متهمان   ،طی عملیاتی با
همكاری ماموران پاسگاه قطروئیه استان فارس چهار  نفر
از متهمان را هنگام خارج شدن از شهرستان سیرجان
دستگیر كردند .وی تصریح کرد :این افراد پس از مواجهه
با شواهد و مدارك مستدل پلیس به  6فقره  سرقت لوازم
كلی منزل به صــورت چند نفری و در زمــان های خالی
از سكنه بودن واحدهای مسكونی اعتراف كردند .این
مقام انتظامی  با اشاره به غیربومی بودن این سارقان و
قصد شوم آن ها برای فرار از شهرستان و اسكان در دیگر
نقاط  خاطرنشان کرد :در این زمینه  تحقیقات تكمیلی
برای كشف اموال مسروقه انجام شد و این چهار سارق به
مرجع قضایی تحویل شدند.

برادرکشی با  ۱۰ضربه چاقو
بر سر نگهداری از پدر

مرد  ۶۰ساله ای بر سر نگهداری پدر زمینگیر شان با
برادرش درگیر و با  ۱۰ضربه چاقو مرتکب قتل شد.
به گــزارش پویا؛ ساعت  23بیست و هشتم اردیبهشت،
مأموران کالنتری 116مولوی در تماس با بازپرس کشیک
قتلاعالمکردندمردی 61سالهدراورژانسبیمارستانسینا
دراثراصابتضرباتمتعددچاقوبهکاممرگفرورفتهوضارب
(برادرمقتول)نیزدرصحنهجرمبازداشتشدهاست.دقایقی
بعد از اعالم این خبر ،سجاد منافیآذر بازپرس ویژه قتل
پایتختبههمراهگروهتشخیصهویتآگاهیوکارشناسان
پزشکیقانونیدرصحنهجرمحاضرومشغولتحقیقدرباره
اینپروندهشدند.باحضورتیمجناییدربیمارستان،مشخص
شد مقتول با  10ضربه چاقو به قتل رسیده است همچنین
آثار ضرب و جرح و خونریزی روی بدن قاتل (برادر مقتول)
نیزوجودداشتکهحاکیازوقوعدرگیریبینقاتلومقتول
بود.بررسیهایاولیهنشاندادقاتل 60ساله،بابرادرخود
در حیاط منزلشان واقع در خیابان مولوی ،خیابان هرندی
درگیر شده است و هر دو اعتیاد به مواد مخدر داشتهاند.
تحقیقات تکمیلی نشان داد قاتل و مقتول هر دو مجرد بوده
و سابقه ازدواج نداشتهاند .متهم به قتل در اظهارات اولیه
مدعی شد که مقتول با چاقو خودزنی کرده است در حالی
که پدر مقتول به صراحت اعالم کرد پسر کوچک ،برادرش
را با چاقو در حیاط خانه زده و درگیری آن ها بر سر نگهداری
از پدرزمینگیرشان ( پدر حدود ًا  80ساله) به وقوع پیوسته
است .در نهایت جسد مقتول با دستور سجادمنافیآذر؛
بازپرسامورجناییتهرانبهپزشکیقانونیمنتقلومتهماین
پروندهبازداشتشد.ویبهزودیبرایبررسیحالتروحی
وروانیتوسطکارشناسانپزشکیقانونیمعاینهمیشود.

با کشف تعدادی شناسنامه در مشهد سرنخ های پرونده به استان های دیگر کشید

اعترافاتشبکهفروشنوزادان

سیدخلیل سجادپور -اعضای شبکه بزرگ فروش
نــوزادان که در قالب چند باند در مشهد فعالیت می
کردند در حالی با صدور دستورات ویژه قضایی به دام
افتادند که ردپای برخی از مستخدمان دولتی نیز در این
پرونده به چشم می خورد.
به گــزارش خراسان ،ماجرای این پرونده حساس از
چهارم اردیبهشت و زمانی آغاز شد که مردی به همراه
یک رابط و زنی معروف به خاله برای گرفتن شناسنامه
به نام یک نــوزاد به اداره ثبت احــوال مشهد مراجعه
کردند اما در حالی که اختالفی به خاطر مسائل مالی
بین مــرد رابــط و مــردی که قــرار بــود شناسنامه برای
نوزادش دریافت کند ،رخ داده بود ،ماموران ثبت احوال
با بررسی مــدارک و نام های دیگر شناسنامه والدین
کودک متوجه شدند که هم نام یکی از فرزندان ثبت
شده در شناسنامه« ،فاطمه» است و هم نام مادر کودک
«فاطمه» قید شده است.
این گونه بود که کارمند ثبت احوال به ماجرا مشکوک
شد و بالفاصله موضوع را به ماموران کالنتری سناباد
گزارش داد .دقایقی بعد ماموران اطالعات کالنتری
سناباد وارد عملیات شدند و احمد (مرد رابــط) را به
همراه «ع -الف» مردی که قرار بود شناسنامه برای
فرزندش بگیرد در حالی دستگیر کردند که زن معروف
به خاله از محل گریخته بود.
گــزارش خــراســان حاکی اســت :با توجه به اهمیت و
حساسیت مــاجــرا ایــن پــرونــده بــا صــدور دســتــوری از
سوی قاضی خدابنده (معاون دادستان مرکز خراسان
رضــوی) به شعبه  215دادس ــرای عمومی و انقالب
مشهد ارجاع شد .بازپرس با تجربه این شعبه که با همان
گزارش اولیه پی به اهمیت موضوع برده بود و احتمال
می داد یک باند حرفه ای کودک ربایی یا فروش نوزادان
در پس این ماجرا باشد ،دستوراتی تخصصی و فنی را
برای پیگیری قاطعانه این پرونده به نیروهای اطالعات
کالنتری سناباد صادر کرد.
به دنبال دستورات قضایی گروه ویژه ای از ماموران به
سرپرستی رئیس کالنتری تحقیقات گسترده خود را با
بازجویی از دو مظنون این حادثه ادامه دادند .بررسی
ها مشخص کرد زنی که از محل ثبت احوال گریخته خاله
واقعی احمد (فرد دستگیر شده) است بنابراین ماموران
انتظامی در یک عملیات هماهنگ خاله را در شهرک
شهید رجایی دستگیر کردند و به مقر انتظامی انتقال

دادند .این زن که دیگر همه راه های گریز را بسته می
دید ،در اعترافاتی تکان دهنده از ماجرای خرید و فروش
نوزادان با سندسازی جعلی و گرفتن شناسنامه های
واقعی خبر داد و پرده از شگردهای متفاوت اعضای این
شبکه خرید و فروش نوزادان در مشهد برداشت.
وی در اعترافات خود گفت :من و احمد فقط نوزادان
را پیدا می کردیم و در قبال فروش آن ها پولی به دست

ادامه اعترافاتش گفت :یک روز به آرایشگاه رفته بودم
که در آن جا با زنی که او را خانم دکتر صدا می زدند،
آشنا شدم و ماجرای «ع -الف» را که از احمد شنیده
بودم برایش بازگو کردم .آن زن هم شماره تلفن زوجی
را در تربت جام به من داد
که می خواستند دوقلوهای خودشان را بفروشند.
باالخره با رابطان دیگر موفق شدیم یکی از دوقلوها را به

عکس تزیینی است

فرزانه پور رجبی وکیل دادگستری بعد از اختالف با موکل
خود ،با شلیک اسلحه وی به قتل رسید.
به گزارش رکنا ،صبح دیروز دهیار سابق یکی از روستاهای
شهرستانلنگرود،مقابلدادگستریاینشهرستانباوکیل
خوددرگیرمیشودوباشلیکگلوله،ویرابهقتلمیرساند.
سرهنگ محمدرضا جعفری خیرخواه در تشریح این خبر
گفت  :کارآگاهان آگاهی لنگرود بعد از مطلع شدن از
قتل یک خانم  41ساله در شهرستان لنگرود برای بررسی
موضوع در محل حاضر شدند .این مقام انتظامی افزود:
قاتل  45ساله با یک اسلحه شکاری به طرف این خانم
شلیک کرد و پس از به قتل رساندن وی ،از محل متواری
شد .معاون اجتماعی پلیس گیالن با بیان این که قاتل
شناسایی شده است و دستگیری وی در دستورکار پلیس
قرار دارد ،بیان کرد :برابر تحقیقات اولیه قتل به دلیل
اختالفات شخصی بوده است.
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می آوردیم اما نقش اصلی را مرد  50ساله ای که ادعای
بازنشستگی از ثبت احوال را دارد به همراه زنی معروف
به خانم دکتر در این ماجرا ایفا می کنند.
احمد یکی از متهمان دربــاره چگونگی فروش اولین
نوزاد به قاضی شعبه  215دادسرای عمومی و انقالب
مشهد گــفــت :مــن و «ع -الــف» (فـــردی کــه قــرار بود
شناسنامه بگیرد) در خدمت سربازی آشنا شده بودیم
تا این که من برای مسافرت به یزد رفتم تا از آن جا برای
کارگری به چابهار بروم اما در یزد «ع -الف» برایم درد
دل کرد که حدود  10سال از ازدواجش می گذرد ولی
هنوز فرزندی نــدارد و به خاطر همین موضوع بسیار
ناراحت بود .وقتی از «ع -الف» جدا شدم و به مشهد
بازگشتم  ،موضوع را برای خاله ام تعریف کردم .او هم
زوجی را معرفی کرد که قرار بود دختران دوقلویش را
بفروشند.
گزارش خراسان حاکی است زن معروف به خاله نیز در

مبلغ هفت میلیون تومان خریداری کنیم تا آن قل دیگر
را هم به فرد دیگری بدهیم اما وقتی نوزاد  10روزه را
در مشهد تحویل گرفتیم دوباره با مردی که مدعی بود
بازنشسته ثبت احوال است و می تواند از طریق «رابطه»
برایمان شناسنامه بگیرد ارتباط برقرار کردیم و ...
گزارش خراسان حاکی است :بازجویی های تخصصی
و اطالعاتی از متهمان دستگیر شده به جایی رسید
که قاضی پرونده دســتــورات موشکافانه ای را برای
دستگیری دیگر اعضای این شبکه صادر کرد و بدین
ترتیب ماموران زبده اطالعات کالنتری سناباد موفق
شدند زن معروف به خانم دکتر را در شهرک طالقانی
مشهد به دام اندازند.
این زن خانه دار معموال در آرایشگاه ها و مجالس زنانه
طعمه های خود را پیدا می کرد و سپس با ارتباط با دیگر
اعضای باند به خرید و فروش نــوزادان می پرداخت.
بنابراین گــزارش ،در ادامــه ماجرا ،ماموران به سراغ

مرد  50ساله رفتند و او که خــودش را به نام یکی از
بازنشستگان سال  85اداره ثبت احوال معرفی کرده
بود به همراه فردی به نام مهدی دستگیر کردند.
در بازرسی از منزل مرد  50ساله و خانم دکتر چندین
شناسنامه دیگر مربوط به نوزادان کشف و ضبط شد.
در ادامه رسیدگی به این پرونده تاکنون کارمند یکی
از ادارات دولتی به همراه  25نفر دیگر دستگیر شده
انــد و بررسی ها با صــدور دســتــورات ویــژه قضایی در
حالی ادامه دارد که  12شناسنامه از اعضای این شبکه
کشف و شش کودک فروخته شده نیز شناسایی شده
اند .سرنخهای به دست آمده بیانگر آن است افرادی
در برخی بیمارستان ها نیز با اعضای این شبکه مرتبط
بوده اند که تحقیقات برای شناسایی آن ها آغاز شده
است.
از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد اعضای این
شبکه که فروش نوزادان را از مبلغ هفت میلیون تومان
آغاز کرده بودند در فروش آخرین نوزاد شناسایی شده
مبلغ را به  31میلیون تومان رسانده اند.
همچنین ادامــه تحقیقات بیانگر آن است که ردپای
فروش نوزادان به استان های یزد ،اصفهان و خراسان
رضوی کشیده شده است.
قاضی شعبه  215دادسرای عمومی و انقالب مشهد
درب ــاره آسیب شناسی ایــن گونه جرایم و چگونگی
پیشگیری از آن به خراسان گفت :در این گونه پرونده
ها عده ای به دنبال سودجویی از مشکالت و گرفتاری
های مردم هستند وعده ای نیز به خاطر برخی سخت
گیری ها در ادارات و نهادها در دام افراد شیاد گرفتار
می شوند.
وی افــزود :یکی از عوامل اصلی ریشه یابی این گونه
جرایم که تبعات و پیامدهای خطرناکی نیز در پی دارد به
ناکارآمد بودن قوانین فرزند خواندگی باز می گردد که
باید نمایندگان مجلس در این باره با جدیت وارد شوند
و به اصالح آن بپردازند .البته از سوی دیگر نیز برخی
سخت گیری هایی در ادارات و نهادهای مربوط وجود
دارد که شاید با بخشنامه و آیین نامه قابل حل باشد و
مسئوالن باید برای تسهیل در اعطای فرزند خواندگی
چاره اندیشی کنند در غیر این صورت افرادی به دلیل
ناآگاهی از قانون یا رسیدن به خواسته های خود دست
به کارهای غیرقانونی می زنند که تبعات منفی زیادی
دارد.

ردپای مستاجر در جنایت میدان تره بار تهران

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،از دستگیری مظنون اصلی جنایت در محدوده
بازار میوه و تره بار شهرک غرب خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در ساعت  ۱۲روز سوم اردیبهشت ماه
از طریق مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰وقوع یک فقره
تیراندازی منجر به جنایت به کالنتری  ۱۳۴شهرک
غرب اعالم شد که در پی آن مأموران در محل جنایت،
واقع در میدان میوه و تره بار شهرک غرب حاضر و با
جسد مردی  ۶۵ساله مواجه شدند که از ناحیه صورت و
گردن هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود.
بالفاصله موضوع به اورژانس اطالع داده شد و همزمان
تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم ،عوامل تشخیص
هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ و قاضی کشیک ویژه
قتل نیز در محل حاضر شدند .با تأیید خبر مرگ از سوی

تیم اورژانس و تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل
عمـد  ،کارآگاهان اداره دهم و عوامل تشخیص هویت در
بررسی صحنه جنایت اطمینان پیدا کردند که شلیک با
استفاده از یک اسلحه ساچمه زنی از نوع شکاری انجام
شده است .همچنین در تحقیقات میدانی از شاهدان
صحنه جنایت که متوجه شلیک گلوله شده بودند ،
کارآگاهان اداره دهم اطالع یافتند که همزمان با شنیده
شدن صدای شلیک گلوله  ،یک دستگاه خودرو  ۲۰۶با
یک نفر سرنشین  ،به سرعت از محل متواری شده است .
با شناسایی هویت دقیق مقتول ،کارآگاهان با مراجعه
به محل سکونتش در نزدیکی محل جنایت ،اطالع پیدا
کردند که مقتول چندی پیش با مستأجر واحد مسکونی
اش دچار اختالف و نهایتا درگیری شده و زمانی که
مستأجر از تحویل دادن منزل مسکونی مورد اجاره به

صاحبخانه سرباز زده  ،او نیز برابر روال قانونی برای
تحویل گرفتن منزل خود اقدام کرده است.
با شناسایی رستم  .ن  ۴۵ساله به عنوان مظنون اصلی
پرونده  ،کارآگاهان اداره دهم ،پس از شناسایی محل
سکونت وی در منطقه سعادت آباد ،با مراجعه به این
محل قصد انجام تحقیقات درباره اختالف او با مقتول
را داشتند که اطالع پیدا کردند رستم از زمان جنایت ،
دیگر ترددی به محل سکونتش نداشته و به احتمال زیاد
متواری شده است.
با توجه به شواهد  ،دالیــل و قراین به دســت آمــده و
قوت گرفتن احتمال ارتکاب جنایت از سوی رستم،
کارآگاهان اداره دهم با انجام اقدامات ویژه پلیسی ،به
شناسایی مخفیگاه وی در یکی از شهرستان های استان
کرمانپرداختندوضمنهماهنگیبامقامقضاییواخذ

نیابت قضایی به این شهرستان اعزام و سرانجام در تاریخ
 ۲۹اردیبهشت ماه موفق به دستگیری مظنون اصلی
پرونده جنایت شهرک غرب شدند.
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران
بزرگ ،سرهنگ حمید مکرم ،معاون مبارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،گفت  :مظنون اصلی
پرونده در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ارتکاب جنایت
و حتی اطالع از مرگ مقتول شد اما با توجه به شواهد
 ،دالیل و مدارک به دست آمده و قوت گرفتن احتمال
ارتکاب جنایت از سوی وی  ،قرار بازداشت موقت از
سوی بازپرس شعبه دوم دادســرای ناحیه  ۲۷تهران
صادر شد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و کشف
واقعیت در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرار گرفت.

زورگیر جنوب تهران دستگیر شد
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری
جوانی ۲۱سالهکهباپرسهزنیدرمناطقمختلفشهرری
و دولت آباد اقدام به ده ها فقره سرقت گوشی تلفن همراه
به شیوه زورگیری و تهدید با سالح سرد کرده بود ،خبر
داد .به گزارش ایسنا ،در ساعت  ۲۱روز  ۲۳فروردین
ماه ،دو نوجوان در بولوار قدس در حال تردد بودند که
سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵
به آن ها نزدیک شد و با تهدید سالح سرد و قدرت نمایی
اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه یکی از آن ها به ارزش
تقریبی یک میلیون و  ۳۰۰هزار تومان کرد و بالفاصله از
محل متواری شد.
پس از گذشت چند روز از زمــان سرقت  ،نوجوانی که
گوشی تلفن همراهش به سرقت رفته بود ،در تاریخ ۲۷
فروردین ماه و در حین تردد در داخل پارکی در محدوده

خیابان شهید بروجردی موفق به شناسایی سارق گوشی
تلفن همراه خود شد که بالفاصله به واحد گشت کالنتری
 ۱۶۷دولت آباد مراجعه کرد و موضوع را به مأموران اطالع
داد و مأموران نیز با اطالع از حضور جوان زورگیر در پارک،
ـدام جــوان ســارق بــرای ســوار شدن به
قبل از هرگونه اقـ ِ
موتورسیکلت و متواری شدن از محل ،موفق به دستگیری
وی شدند و در همان بازرسی اولیه نیزیک قبضه سالح
سرد از این جوان موتور سوار کشف کردند.
باانتقالمتهمبهنامامیرحسین.ش ۲۱سالهبهپایگاهنهم
پلیس آگاهی ،وی در اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتکاب
سرقت و زورگیری از مال باخته شد اما با انجام تحقیقات
پلیسیوشناساییتعداددیگریازشاکیانومالباختگان
 ،لب به اعتراف گشود و به ده ها فقره زورگیری گوشی تلفن
همراه و همچنین کیف قاپی در مناطق مختلف شهرری

 ،دولت آباد و سیزده آبان اعتراف و انگیزه اش از ارتکاب
سرقت ها را تأمین هزینه موادمخدر مصرفی خود از نوع
شیشه اعالم کرد.
براساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی پایتخت،
سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند ،رئیس پایگاه نهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم دستور انتشار بدون پوشش
تصویر متهم گفت :با توجه به اعتراف صریح متهم به ده ها
فقره زورگیری و کیف قاپی در مناطق مختلف شهرری ،
دولت آباد و سیزده آبان و با توجه به احتمال افزایش مناطق
سرقتهاوبهمنظورشناساییشاکیانومالباختگانیکه
توسط متهم هدف سرقت  ،زورگیری و تهدید قرار گرفتند،
دستور انتشار بدون پوشش تصویر وی صادر شده است.
وی ادامه داد :هماهنگی های الزم با بازپرس شعبه چهارم
دادســرای عمومی و انقالب شهرری برای انتشار بدون

پوشش تصویر متهم انجام شده است لذا از کلیه شاکیان و
مال باختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند،
دعوتمیشودبرایپیگیریشکایاتخودبهنشانیپایگاه
نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری – خیابان آستانه
مراجعه کنند.

...

درامتدادتاریکی

نقشهشومهوو!

دختری روستایی و بسیار ساده دل بــودم ،در واقع به همه
اعتمادداشتموباصداقتحرفهایدیگرانراباورمیکردم
اگرچههیچوقتبهمدرسهنرفتمودختریبیسوادبارآمدماما
قلب رئوفی داشتم و خیلی زود تحت تاثیر جمالت عاطفی و
احساسی قرار می گرفتم .با وجود این ،حتی ذره ای احتمال
نمی دادم که ماجرای ازدواج من نقشه ای زیرکانه باشد تا
دیگرانباسوءاستفادهازمنبهخواستههایشانبرسندو...
زن  26ساله که به طرز ناباورانه ای از مرگ حتمی نجات
یافته بود درحالی که بیان می کرد آن قدر به خاطر از دست
دادن نوزادم در شرایط روحی وحشتناکی به سر می بردم که
نفهمیدمچگونهبااقدامیاحمقانهدستبهخودکشیزدم،در
تشریحماجرایتلخزندگیاشبهکارشناسومشاوراجتماعی
کالنتری شهرک ناجای مشهد گفت :در یکی از روستاهای
دور افتاده شهرستان قوچان به دنیا آمدم ،متاسفانه برادری
نداشتم و مادرم برای آن که صاحب فرزند پسری شود ،شش
خواهربرایمبهدنیاآوردولیهیچکدامازفرزندانشپسرنشد.
پدرمنیزکارگرسادهایبودکهوضعمالیمناسبینداشت.او
برای اهالی روستا کار می کرد و به زحمت می توانست هزینه
های زندگی ما را تامین کند به همین دلیل من هم که تنها
یک خواهر بزرگ تر از خودم داشتم ،سعی می کردم در کنار
رسیدگی به امور منزل با قالی بافی به معاش خانواده کمک
کنم .باالخره با هر شرایطی بود لقمه ای نان حالل تهیه می
کردیم و زندگی را می گذراندیم تا این که جوانی شهری به
خواستگاری خواهر بزرگ ترم آمد و آن ها با یکدیگر ازدواج
کردند .شوهر خواهرم در یکی از شهرک های حاشیه مشهد
و در منزلی اجاره ای زندگی می کرد .او هم یک کارگر ساده
بود و وضعیت مالی خوبی نداشت به همین دلیل خواهرم از
همانروزهایاولیکهپابهخانهبختگذاشتمجبورشدبرای
گذرانامورزندگیدرخانههایمردمکارکند.مدتیبههمین
ترتیبگذشتتااینکهروزیخواهرمبههمراهزنیمیانسال
بهروستایمانآمد.وقتیدورهم نشستیم تازه فهمیدمآنزن
به خواستگاری من آمده است اما نه برای پسر یا برادرش بلکه
اومرابرایشوهرشخواستگاریکرد!ناباورانهومتعجبفقط
نگاهشمیکردمکه«سیمین»درادامهسخنانشگفت:چند
سالاستبا«احمد»ازدواجکردهامامامتاسفانهدراینسالها
باردارنشدم.خیلیدوستداشتمصدایگریههاوخندههای
یککودکرابشنومباوجوداین،معالجاتپزشکیهمنتیجه
اینداشتتااینکهتصمیمگرفتمهمسردیگریبرایاحمد
انتخاب کنم تا همه ما زیر یک سقف با شادی زندگی کنیم .تو
هم در کنار فرزندی که به دنیا می آوری ،خانم خانه باش و من
همه کارها را انجام می دهم تا تو فرزندانت را بزرگ کنی و ...
خالصه خیلی راحت به حرف های سیمین اعتماد کردم و به
عقداحمددرآمدم.باوجوداینکهخیلیزودباردارشدهبودم
امابازهمهمهامورخانهداریراخودمبهتنهاییانجاممیدادم
چرا که سیمین هیچ وقت در خانه نبود و تنها هنگام خواب به
منزل می آمد .ماه آخر بــارداری را می گذراندم که همسرم
منزلمحلسکونتمانرابهفروشگذاشتچراکهمعتقدبود
با به دنیا آمدن فرزندم ،نیاز به خانه بزرگ تری داریم .من هم
به حرف آن ها اعتماد کردم تا این که روز زایمانم فرا رسید،
همسرمبرایآنکههزینههایسنگینبیمارستانرانپردازیم،
مرا به خانه مامایی برد که ادعا می کرد از آشنایانش است اما
وقتیدرآنخانهبههوشآمدمنهازاحمدوسیمینخبریبود
و نه از نوزاد و مامایی که او را به دنیا آورده بود! وقتی فهمیدم
فریب خورده ام و سیمین به خاطر بچه ،مرا به عقد همسرش
درآورده اســت ،دچــار اشتباه وحشتناکی شدم و دست به
خودکشیزدماماخوشبختانهرهگذریمتوجهموضوعشدو
مراازمرگنجاتدادو...شایانذکراستبهدستورسرهنگ
علی نصرتی (رئیس کالنتری شهرک ناجا) رسیدگی به این
پروندهدردستورکارپلیسقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

جزئیات ربودن دختر  18ساله در تبریز
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی با
اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی با عنوان "دزدیده
شدن دختر  ۱۸ساله در تبریز"گفت :خواستگار پس از
شنیدن جــواب رد؛ اقــدام به فــراری دادن دختر کــرد! به
گزارش فرتاک نیوز ،سرهنگ علی اسمعیلپور" در توضیح
اینخبراظهارکرد:اینحادثهصبحدیروزدرمحلهمالزینال
تبریز اتفاق افتاد که آدم ربایان پس از طی مسافت کوتاهی،
دختر جوان را رها کردند و سپس متواری شدند .وی علت و
انگیزه ربایش این دختر جوان را قبول نکردن خواستگاری
رباینده اعــام کرد و گفت   :یکی از فرهنگهای غلط در
آذربایجان که به نوعی جرم نیز محسوب میشود ،فرهنگ
«قیزقاچیتما» یا فــراری دادن دختر توسط خواستگارش
پس از مخالفت خانواده دختر است .اسمعیلپور ادامه داد:
بالفاصله پس از شکایت خانواده دختر ،عامالن این حادثه
شناسایی و بازداشت شدند .معاون اجتماعی فرماندهی
انتظامی آذربایجانشرقی گفت :در حال حاضر هم دختر
جوانوهم ربایندهیاهمانخواستگاربههمراهخانوادههای
خود در بخش مشاوره کالنتری حضور دارند و امیدواریم این
ماجراباصلحوصفابه ازدواج منتهیشود.
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