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ازمیان خبرها

دستگیری باند کالهبرداری
میلیاردی در فضای مجازی

فرمانده انتظامی استان ایــام گفت :اعضای باند سه
نــفــر های کــه از طــریــق شبکههای اجتماعی تلگرام و
اینستاگرام در قالب فال گیری و رمالی در سراسر کشور از
هموطنان کالهبرداری میکردند ،شناسایی و دستگیر
شدند.به گزارش ایسنا ،سردار «نورعلی یاری» اظهار کرد:
در پی شکایت زنی مبنی بر کالهبرداری  750میلیون
ریالی یک رمال و فالگیر در شبکههای اجتماعی ،موضوع
در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افـــزود :پــس از انــجــام اقــدامــات فنی و اطالعاتی
شــبــانــهروزی تــوســط کــارشــنــاســان پلیس فــتــای ایــن
فرماندهی ،اعضای این باند طی عملیاتی غافلگیرانه
به طور همزمان در دو استان مرکزی کشور شناسایی و
دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان ایالم ادامه داد :متهمان با درج
و انتشار آگهی طالع بینی و فالگیری پس ازجلب اعتماد
و سو ءاستفاده از اعتماد قربانیان ،با دادن وعد ههای
دروغین از آنها مبالغ زیادی پول دریافت میکردند.
ایــن مقام ارشــد انتظامی خاطرنشان کــرد :از ایــن باند
مقدار زیادی سکه ،ارز و تجهیزات رایانهای و رمالی نیز
کشف و توقیف شد .وی در ادامه یادآور شد :متهمان در
بازجوییهای اولیه به کالهبرداری بیش از پنج میلیارد
ریال از هموطنان اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی استان ایالم با هشدار به کاربران فضای
مجازی افزود :افراد سودجو ،مسائل خرافی را به اشکال
گوناگون در شبکههای اجتماعی رواج میدهند و به این
طریق از اعتماد طعمههای خود سوءاستفاده میکنند که
میطلبد هموطنان با حساسیت و آگاهی به فضای مجازی
وارد شوند تا در دام کالهبرداران گرفتار نشوند.
یاری خاطرنشان کرد :متأسفانه کالهبرداری مالی به
روش طالعبینی و کفبینی به تازگی به یکی از روشهای
مجرمان در فضای مجازی تبدیل شده اســت ،از اینرو
به کاربران توصیه میکنیم با تقویت باورهای دینی و
افزایش آگاهی ،راه سوءاستفاده و سودجویی را بر این
کالهبرداران ببندند و به چنین تبلیغاتی که از طریق
فضای مجازی بهخصوص شبکههای اجتماعی منتشر
میشود ،اعتماد نکنند و فریب نخورند.
وی با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی یادآور شد:
از عموم مردم می خواهیم در صورت مشاهده جرایم رایانه
ای مراتب را به سرعت به وب سایت پلیس فتا به آدرس
 www.cyberpolice.irگزارش کنند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان مطرح کرد

کالهبرداری اینترنتی
اینبار با پیش فروش سکه

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی
انتظامی اصفهان گفت :فردی که با وجود هشدارهای
پلیس به طمع کسب ســود ،اقــدام به پیش خرید سکه از
طریق شبکههای اجتماعی کرده بود ،قربانی کالهبرداری
اینترنتی شد.
به گــزارش مــیــزان ،سرهنگ محمد مرتضوی گفت :با
ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان با عنوان
کالهبرداری اینترنتی تحت عنوان پیش فــروش سکه،
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا
قرار گرفت .وی افزود :مال باخته در تحقیقات اولیه بیان
کرد قصد پیش خرید سکه را داشتم که با صفحهای در شبکه
اجتماعی اینستاگرام مبنی بر پیش فروش تضمینی سکه
مواجه شدم .مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت
به شماره کارت فرد مد نظر واریز کردم اما پس از واریز وجه،
این صفحه حذف شد و دیگر کسی پاسخگو نبود ،به همین
دلیل از شخصی که اقدام به ایجاد صفحه و انتشار آگهی
کرده شکایت و تقاضای رسیدگی دارم.
ایــن مقام ارشــد انتظامی ادامــه داد :با آغــاز تحقیقات
تخصصی کارشناسان پلیس فتا و سرنخهای به جا مانده ،
در نهایت متهم پرونده شناسایی و به پلیس فتا منتقل شد.
سرهنگ مرتضوی در این باره گفت :متهم در مواجهه با
مدارک و مستندات پلیسی به صراحت به بزه انتسابی اقرار
و انگیزه خود را کسب منافع مالی از طریق درج آگهی کذب
پیش فروش سکه در صورتیکه هیچ کاالیی برای فروش در
اختیارنداشتهعنوانکرد.نهایت ًاپروندهتکمیلوبرایانجام
اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.
رئیس پلیس فتای استان اصفهان در ادامه به شهروندان
توصیه کرد :شهروندان باید برای خرید اینترنتی و واریز
هر وجهی ،تحقیقات الزم را انجام دهند و از صحت ادعای
گردانندگان سایت و صفحات پیش فروش کاال اطمینان
یابند و سپس اقدام به خرید و واریز وجه کنند.
وی خاطر نشان کرد :شهروندان حتما از فروشگا ههای
دارای نماد اعتماد الکترونیک که به نوعی شناسنامهدار
هستند ،خرید کنند و تحت تاثیر تبلیغات فریبنده و
اغواکننده سودجویان قرار نگیرند .مجرمان سایبری با
ادعای این که عامل فروش سکه یا ارز اینترنتی و دارای
نمایندگی از بانک مرکزی هستند ،با ثبتنام پیش فروش
سکه ،ارز و  ...زیر قیمت بازار و تحویل فوری ،مبالغ هنگفتی
را از شهروندان کالهبرداری می کنند و پس از گذشت
مهلت مقرر پاسخگوی خریداران نیستند.
سرهنگ مرتضوی ،سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی
 www.cyberpolice.irرا منشاء انتشار اخبار حوادث
و هشدارهای آموزشی معرفی و آمادگی کارشناسان
متخصص و فنی به عنوان پشتیبان سایت را برای دریافت
گ ــزارش هــای مردمی و نظرات شهروندان و کاربران
اعالم کرد.

جان باختگان واژگونی قطار در ترکیه
به  24نفر رسیدند

...

دستگیری عامالن قطعی برق در شرق تهران
رئیس کالنتری  ۱۱۴جوادیه تهرانپارس از دستگیری
سارقان کابلهای برق که سبب قطعی جریان برق در
برخی مناطق نیز شده بودند ،خبر داد.
سرهنگ منصور حشمتیان در گفت وگــو با ایسنا،
در این بــاره گفت :چندی پیش واحــد گشت موتوری
کالنتری  ۱۴۴جوادیه تهرانپارس در حال گشت زنی
در حوزه استحفاظی خود به رفتار یک موتورسوار جوان
مشکوک و برای بررسی موضوع به وی نزدیک شد اما این
موتورسوار به محض مشاهده ماموران با موتورسیکلت از
محل فرار کرد که در پی آن ،عملیات تعقیب و گریز میان
پلیس و این فرد آغاز شد .سرانجام متهم در محدوده

خیابانوفادارتوسطپلیسدستگیروبهکالنتریمنتقل
و موتورش نیز توقیف شد .وی با اشاره به انجام بازجویی
از متهم دستگیر شده ،گفت :این فرد ابتدا قصد داشت با
بیان اظهارات خالف واقع خود را بی گناه نشان دهد اما
با توجه به اظهارات ضد و نقیض ،سرانجام به جرم خود
اعتراف کرد و گفت که به همراه دوستانش قصد سرقت
کابل های برق را داشته و برای شناسایی محل و راه های
در رو به آن جا آمده است.
رئیس کالنتری  ۱۴۴جوادیه تهرانپارس با بیان این
که متهم در بازجویی ،محل اختفای همدستانش و نیز
مالخری را که اقدام به فروش اموال به وی کرده بودند،

معرفی کرد ،افزود :ماموران پس از هماهنگی با مقام
قضایی به مخفیگاه متهم اعــزام شدند و همزمان به
محل اختفای همدست دیگر و مالخر رفتند و اقدام به
دستگیری و انتقال آنان به کالنتری کردند.
حشمتیان با بیان این که در بازرسی از مخفیگاه متهم
و محل دستگیری مالخر صدها متر کابل برق سرقتی
و همچنین وسایل شهرداری همچون نرده های وسط
بزرگراه و پل های عابر کشف و ضبط شد ،گفت :متهمان
که  ۲۵ ،۲۲و  ۲۶ساله بــودنــد ،در بازجویی به بزه
انتسابی اقرار کردند و محل سرقت کابل های برق در
بزرگراه زین الدین را نیز به ماموران نشان دادند.

درامتدادتاریکی

کاسه گدایی چیست؟

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان دستگیر
شده ،خاطرنشان کرد :این افراد پس از تشکیل پرونده،
برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند و
از آن جا برای کشف دیگر جرایم در اختیار کارآگاهان
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

افزایشجانباختگانسیلدر ژاپنبه110نفر
نخست وزیر ژاپن سفر خود به اروپا و خاورمیانه را لغو کرد

همزمان با افزایش شمار جان باختگان ناشی از باران
شدید و سیل در ژاپن و ضرورت کمک رسانی به مناطق
سیل زده ،مقامات این کشور اعالم کردند 'شینزو آبه'
نخست وزیر ژاپن ،سفر از پیش برنامه ریزی شده خود به
اروپا و خاورمیانه را لغو کرده است.
بهگزارشایرناازکیودو'،توشیهیرونیکایی'دبیرکلحزب
لیبرال دموکراتیک ،حزب حاکم بر ژاپن اعالم کرد نخست
وزیر ژاپن در دیدار با وی گفته با توجه به وضعیت پیش آمده
«هیچ گزینه ای جز لغو سفر» برایش باقی نمانده است.
مقامات ژاپنی می گویند تا ساعت  15روز دوشنبه به وقت
محلی ،به دلیل جاری شدن سیل ،مرگ  110تن تایید
شده است و دست کم  80تن دیگر نیز ناپدید شده اند.
استان هیروشیما با  ۴۲کشته بیشترین تلفات جانی را
داشته است .در استان اِهیمه نیز  ۲۳نفر جان خود را از
دست داده اند .تلفاتی در استان های اوکایاما ،هیوگو،
کیوتو ،شیگا ،فوکوئوکا ،کوچی ،گیفو ،یاماگوچی ،ساگا
و کاگوشیما نیز گزارش شده است.
مقامات ژاپن همچنین به پنج میلیون و  900هزار نفر
در  19حــوزه مختلف دستور داده انــد منازل خــود را
تخلیه کنند .همزمان با چهارمین روز بارش ها 54 ،هزار
امدادگر ژاپنی جست وجوی خود را برای یافتن مفقودان
گسترش داده اند اما سیل و رانش زمین سبب شده است
که عملیات نجات با کندی پیش رود.
منابع دولتی روز گذشته اعالم کردند که آبه هم اکنون در
حال بازدید از مناطق سیل زده ای است که از روز پنج شنبه
تا کنون در معرض باران های شدید و سیل آسا قرار گرفته
اند .نخست وزیر ژاپن قرار بود روز چهارشنبه برای امضای
قرارداد تجارت آزاد با اروپا ،راهی بروکسل شود و انتظار

می رفت او قبل از بازگشت به ژاپن،
از کشورهای فرانسه ،عربستان و مصر نیز بازدید کند.
سازمان هواشناسی ژاپن از مردم مناطقی که بارش باران
در آن شدید است ،خواست به هشدارها و راهنمایی هایی
که توسط مسئوالن اعالم می شود ،توجه کنند.
مقامات ژاپن اعالم کرده اند بارش باران بهخصوص در

کالهبرداری هکر  ۱۵ساله با کانال "صیغهیاب" از کاربران تلگرام
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات همدان ،از
دستگیری نوجوانی  ۱۵ساله خبر داده است که با یک
روبات تلگرامی با عنوان "صیغهیاب" از کاربران تلگرام
یکرد.
کالهبرداری م 
سرهنگ فیروز سرخوشنهاد با اعالم این خبر به ایرنا
گفت« :این نوجوان ساوهای ،هزینه عضویت در کانال
"صیغه یاب" را تنها  ۲۰هزار ریال در نظر گرفته که این
رقم اندک موجب وسوسه عدهای برای استفاده از این
روبات شده بود».
کاربران بــرای عضویت در این کانال باید وارد یک
صفحه جعلی می شدند و مشخصات حساب بانکی

خود را وارد میکردند ،به این ترتیب اطالعات بانکی
این افراد در اختیار این نوجوان قرار می گرفت.
این نوجوان  ۱۵ساله همچنین برای جذب مخاطب
بیشتر ،عکس دختران جوان را از دیگر صفحههای
اجتماعی بر می داشت و آن ها را به عنوان گزینه صیغه
معرفی میکرد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات همدان
اضافه کــرده اســت« :ایــن نوجوان در بازجوییهای
اولیه اعــتــراف کــرد مــوجــودی تمامی حساب های
بانکی را بررسی و مبلغ قابل توجهی را سرقت کرده
است».

ماجرای فروش طالهای تقلبی در سایت دیوار

رئیس کالنتری  ۱۱۲ابوسعید ،از دستگیری متهمی
خبر داد که با شیوه آب طال کردن نقره ،طال و جواهرات
جعلی را به شکل دســت بند ،گــردن بند و زنجیر به
مردم میفروخت.شگرد متهم  ۲۷ساله برای جذب
مشتری ،چرب زبانی ،اعالم قیمت پایین نسبت به
مغازه دار و جعل فاکتورهای طالفروشی بود.
سرهنگ صادق ضرونی به میزان گفت :روز گذشته
ماموران کالنتری  ۱۱۲ابوسعید جاعل و کالهبرداری
را که با شیوهای زیرکانه از مردم کالهبرداری میکرد،
شناسایی کردند.
سپس ماموران تجسس کالنتری به سرعت به محل
اعالمی رفتند و متهم پرونده را دستگیر کردند .به
گفته این مقام انتظامی ،شاکی پرونده با حضور در
کالنتری اعالم کرد :حدود هشت ماه پیش همسرم
در سایت دی ــوار یــک دســت بند بــا قیمت مناسب
پیدا کــرد .با یکدیگر سرقرار رفتیم و در حالی که
قیمت واقعی آن دست بند چهارمیلیون تومان بود،
فروشنده قیمت آن را به ما سه میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان اعالم کرد .با این تفاسیر و با چرب زبانیهای
او ما گول خوردیم چراکه او حتی برای این کارش
فاکتور نیز جعل کرده بود .بعدا که به طالفروشی
درج شده در فاکتور مراجعه کردیم متوجه جعلی
بودن مهر و امضای آن و همچنین طال نبودن دست
بند مذکور شدیم تا این که باالخره در بررسیهای
دوباره مان در سایت دیوار ،چند روز پیش یک آگهی
دیگر مشاهده کردیم و با این مرد قرار گذاشتیم .او
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چهره خود را کامال تغییر داده
بود و با این شیوه قصد داشت ما
او را شناسایی نکنیم .به بهانه
ایــن کــه میخواهیم از صحت
طال بــودن دســت بند انتخابی
همسرم مطمئن شویم ،او را به
یک طالفروشی کشاندیم و در
ایــن مــدت پلیس را از موضوع
مطلع کردیم و همین که پلیس
رسید خوشبختانه او بازداشت
شـــد .رئــیــس کــانــتــری ۱۱۲
ابوسعید توضیح داد :متهم
این پرونده با جعل انــواع مهر و
فاکتور ،سعی میکرد کار خود
را دقیق و درست جلوه بدهد و در ادامه وقتی سر قرار
با مال باختگان حاضر میشد با چرب زبانی آ نها را
فریب میداد و به بهانه این که قرار است به زودی به
اروپا برود و به همین دلیل قصد دارد جنسش را ارزان
بفروشد ،شاکیان را گول میزد .وی افزود :در بازرسی
کیف همراه متهم  ۲۷ساله ،تعدادی گردن بند ،دست
بند و زنجیر آب طال کــاری شده کشف شد که متهم
قصد داشت آنها را نیز از طریق سایت دیوار به فروش
برساند .متهم معترف شد قبل از این شغل نیز در کار
طالسازی بوده و به همین دلیل در آب طال کردن نقره
مهارت خاصی داشته است.

غرب ژاپن در ماه ژوئیه امسال سه برابر سالهای گذشته
بوده که با رانش زمین و خارج شدن رودخانهها از مسیر
اصلی خود در این مناطق همراه شده است.
بسیاری از خانههای مسکونی در پی سیل کامال ویران
شد هاند و بیش از دومیلیون نفر باید به دستور مقامات
ژاپنی ،خانههای خود را رها می کردند و به مناطق امن
منتقل می شدند .نیروهای امــدادی از  ۲ /۳میلیون
نفر دیگر نیز خواستهاند هرچه زودتر خانههای خود را
ترک کنند .وقوع زمین لرزهای به شدت  ۵ /۹ریشتر در
نزدیکی توکیو ،پایتخت ژاپن ،شرایط را بحرانیتر کرده

است .بسیاری از شهروندان ژاپنی برای نجات از سیل به
طبقات باالی خانههای خود گریختهاند.یک مقام سازمان
هواشناسی ژاپن گفته چنین چیزی تاکنون بیسابقه
بوده است.
ی آلمان ،در جنوب غربی ژاپن همهجا
به گزارش خبرگزار 
آثار سیل و رانش زمین مشاهده میشود :خیابانهایی که
سیل آن ها را پوشانده ،خانههایی که رویشان گلوالی
سیل مشهود است ،رانش زمین ،درختان بسیاری که
شکسته و راهها را بستهاند و خود خطری دیگر آفریدهاند
و قــطــاری کــه از خــط خــارج شــده و در گـــلوالی سیل
بیحرکت مانده اســت .شینزو آبــه ،نخست وزیــر ژاپن،
دستور کمکهای عاجل را برای نجات جان مردم صادر
کرده است .گفته می شود  ۵۴هزار نفر از نیروهای ارتش،
پلیس و نیروهای آتشنشانی به مناطق بحرانی اعزام
یاست
شدهاند.نخستوزیرژاپنگفتهاست«:اینمبارزها 
با زمان ».سربازان بسیاری مشغول کمک به سیلزدگان
هستند .آن ها شهروندان را از خانههای سیل زده خود
خارج و به مناطق امن منتقل میکنند و بسیاری دیگر در
پی یافتن قربانیان این حادثه هستند.
سازمانهای هواشناسی ژاپن اعالم کرده اند این شرایط
میتواند ادامه یابد و مناطق وسیعتری را تا شمال ژاپن در
بر گیرد .یکی از کارکنان آژانس هواشناسی ژاپن در این
بارهدریککنفرانسمطبوعاتیگفت«:ماتاکنوناینهمه
باران را تجربه نکرده بودیم .این نشانه خطر شدید است».
گفته میشود سیل اخیر بدترین فاجعه اقلیمی ژاپن
طی چنددهه اخیر بوده است .پیشبینی شده بارندگی
همچنان ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق میزان آن
به  ۲۵۰میلیمتر خواهد رسید.

نجات دختر نوجوان گنبدی از خودکشی
فرمانده انتظامی گنبد کاووس از نجات جان دختری
که قصد خودکشی داشــت ،توسط مأموران گشت
کالنتری  11این شهر خبر داد.
به گــزارش ایسنا ،سرهنگ «محمود علیفر» اظهار
کرد  :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 110مبنی
بر یک فقره اقدام به خودکشی بر روی پل آهنی در یکی
از خیابانهای اصلی و پر تردد شهرستان ،بالفاصله
موضوع به دلیل حساسیت زیــاد به صــورت ویــژه در
دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی افـــزود :گــروه گشت کالنتری  11شهرستان
بالفاصله پس از کسب خبر در محل حضور یافت و

مشخص شد ،دختر نوجوانی روی لبه پل آهنی ورودی
شهر ایستاده است و قصد خودکشی دارد.
فرمانده انتظامی گنبدکاووس ادامه داد :مأموران
حاضر در صحنه با حفظ خونسردی و هوشیاری و
بهرهگیری از فنون روانشناسی ،نوجوان 18ساله را
از اقدام به خودکشی منصرف کردند.
علیفر تصریح کرد :دختر نوجوان نجات یافته از مرگ،
مشکالت خانوادگی را علت اقدام به این عمل دانست.
فرمانده انتظامی گنبدکاووس خاطرنشان کرد :نهایت ًا
این دختر پس از اقدامات قانونی صحیح و سالم تحویل
خانواد هاش شد.

 ۳روز فرصت برای نجات پسربچههای تایلندی گرفتاردر غار
مــقــامهــای تــایــلــنــد مـیگــویــنــد
شرایط جوی مساعد برای انجام
عملیات نجات جان  ۱۲پسربچه
فوتبالیست و مربی آن ها از اعماق
یک غار طی سه-چهار روز آینده
فراهم شده هر چند هنوز برنامه
ویــژهای برای این عملیات اعالم
نشده اســت.بــه گـــزارش بــی بی
ســی  ،نارونجسک اوستاکرن،
رئــیــس ســتــاد ویـــژه نــجــات ایــن
نوجوانانگفته اکنون شرایط برای
انجامعملیاتنجات"عالی"است.
نگرانی از بارش دوباره بارانهای
فصلی و باال آمدن سطح آب درون
غاری که این پسربچهها در اعماق آن به دام افتادهاند،
اصلیترین موضوع مورد بحث در چند روز گذشته و علت
تمرکز بر راههای نجات بوده است.
صبح روز یک شنبه (هشتم ژوئیه) به وقت محلی ،گزارش
شد مقامهای امداد از خبرنگاران و کسانی که حضور
غیرضروری در محوطه اطراف غار داشتند ،خواستهاند
این منطقه را ترک کنند؛ اقدامی که میتواند از آماده
شدن غواصان برای آغاز عملیات نجات خبر دهد.
پلیس هم علت این تخلیه را نیاز امدادگران به خلوت
شدن محوطه اطراف دهانه غار اعالم کرده هرچند از
قریب الوقوع بــودن آغــاز عملیات نجات چیزی نگفته

است .این نوجوانان که همگی اعضای یک تیم فوتبال
هستند ،دو هفته پیش ( ۲۳ژوئن) به همراه مربی خود ،
هنگامطبیعتگردیماجراجویانهبهداخلاینغاررفتند
اما با بارشهای شدید ،خیلی زود راه بازگشت آن ها به
بیرون مسدود شد .در اولین مرحله چند کودک توسط
غواصان ماهر نجات یافتند.

امــروز که روزگــارم به سیاه بختی گره خــورده اســت ،می
خواهم فریاد بزنم آی دختران جوان اگر روزی کاسه گدایی
محبت را در کوچه و خیابان به دست گرفتید ،به یقین آینده
خود را نابود می کنید .می خواهم به همه بگویم از تلخ کامی
های زندگی من عبرت بگیرند چرا که بزرگان گفته اند
تلخی عمر بشر حاصل بی تجربگی است و ...
زن  21ساله در حالی که نامه معرفی به محضر ثبت طالق
را در دست داشت ،در تشریح ماجراهای تلخ زندگی اش به
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سناباد مشهد گفت:
 10ساله بودم که پدر کارگرم جان سپرد و من و خواهر
کوچک ترم زندگی سختی را در کنار مادر خانه دارم ادامه
دادیم اما خیلی زود همه پس اندازهای پدرم خرج شد و
مادرم به ناچار با مردی ازدواج کرد که هیچ جایی در قلب
من و خواهرم نداشت و هیچ گاه نتوانست جای خالی پدرم
را پر کند ،این گونه بود که من کاسه گدایی محبت را به
کوچه و خیابان بردم و در دوران دبیرستان با پسری به نام
«سام» آشنا شدم .قرارهای ما در پارک و سینما ادامه داشت
تا این که باالخره با هم ازدواج کردیم اما در همان هفته اول
دوران نامزدی فهمیدم که سام به مواد مخدر صنعتی اعتیاد
دارد ،احساس کردم او با فریب و دروغ وارد زندگی ام شده
است و من باید خودم را برای مبارزه با سرنوشت آماده می
کردم .اما عشق سام به مواد مخدر بیشتر از عشق به من بود
به ناچار با اصرار مادرم از او جدا شدم و به آموختن حرفه
آرایشگری روی آوردم .شنیده بودم اگر دختری در ازدواج
اولش شکست بخورد ،دیگر زندگی اش را باید با سختی و
تالش و دقت زیاد بنا کند .در همین روزها بود که هنگام
بازگشت از آرایشگاه پسر همسایه رو در رویم قرار گرفت و
با ابراز عالقه به من گفت :سال ها عاشق تو بودم اما هیچ
گاه نتوانستم این موضوع را با تو در میان بگذارم« .کریم»
پسری ساده لوح و مهربان بود که از حدود  10سال قبل
در همسایگی ما زندگی می کرد اما مادرش زن مغرور و
خودخواهی بود که کمتر با همسایگان رابطه داشت .در
نهایت و با وجود نارضایتی مادر کریم ما با یکدیگر ازدواج
کردیم .کریم رفتار خوبی با من داشت به طوری که انگار
ازدواج قبلی من برایش فقط یک رویا بود .در این میان مادر
کریم به هر ترفندی متوسل می شد تا ما را از یکدیگر جدا
کند .باالخره او موفق شد .روزی کریم با من تماس گرفت
و گفت تو از اول هم وصله ما نبودی منتظر باش تا طالقت
بدهم! مادرم که این جمالت را شنید خانه را فروخت و به
محله دیگری نقل مکان کردیم .یک سال بود که دیگر از
کریم و خانواده اش خبری نداشتم .شماره تلفن همراهم را
نیز عوض کردم و با این تصور که کریم با همدستی مادرش
رای طالق مرا از دادگاه گرفته اند ،به روزگار سیاه خودم
ادامه دادم .تا این که روزی «آمنه» یکی از دوستانی که با او
در آرایشگاه کار می کردم مرا برای برادرش خواستگاری
کرد .او از ماجرای من و کریم خبر داشت اما قصه ازدواج
اولم را به او نگفته بودم .این بار به اصرار مادرم در حالی با
«محمود» ازدواج کردم که هنوز نام کریم در شناسنامه ام
وجود داشت .مادرم می گفت او یک سال قبل تو را طالق
داده است .در این شرایط بود که خواهر کوچک ترم نیز به
مواد مخدر صنعتی آلوده شد .او برای به دست آوردن هزینه
های اعتیادش ،لوازم خانه را می شکست و به من و مادرم
حمله ور می شد تا این که چند روز قبل وقتی دوباره خواهرم
جنجال به راه انداخته بود ،مادرم در تماس با کریم (همسر
قبلی ام) از او تقاضای کمک کرد .آن روز وقتی به خانه آمدم
متوجه حضور کریم نشدم اما ناگهان محمود را دیدم که با
پلیس زنگ منزل ما را به صدا درآورد .او به اتهام خیانت از
من شکایت کرده بود و سرزنش های من نیز نسبت به مادرم
سودی نداشت .محمود در حالی مرا طالق داد که خودش
نیز در فضای مجازی با چند دختر ارتباط داشت .کریم هم
وقتی ماجرای ازدواجم را فهمید تقاضای طالق کرد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

تصادف در انزلی  3کشته برجا گذاشت

معاون عملیات سازمان آتــش نشانی و خدمات ایمنی
بندرانزلی از وقوع تصادف بین دو خودرو در محور انزلی به
رضوانشهر خبر داد و گفت :در این حادثه ،سه نفر کشته و
سه نفر دیگر مصدوم شدند.
علیرضا جعفرزاد راد روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با اعالم
این خبر اظهار کرد :با گزارش مردمی به سامانه 125مبنی
بر وقوع تصادف بین خودروی سواری پراید و وانت مزدا در
محور انزلی به رضوانشهر و در محدوده روستای سنگاچین
،بالفاصلهتیمواکنشسریعآتشنشانیبندرانزلیبهمحل
حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به استفاده از سه خودروی عملیاتی و شش آتش
نشان در انجام این عملیات افزود :ماموران آتش نشانی
بالفاصله پس از رسیدن به محل حادثه برای خارج کردن
مصدومان از خودروها اقدام کردند ولی در این حادثه ،سه
نفر در دم جان باخته و سه نفر دیگر نیز مصدوم شده بودند.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی بندرانزلی ،علت وقوع
این حادثه را توسط پلیس راهور در دست بررسی بیان و
خاطر نشان کرد :مصدومان حادثه توسط تیم اورژانس به
مراکز درمانی و متوفیان نیز به سردخانه انتقال یافتند.
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