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باند بزرگ ترانزیت مواد مخدر
متالشی شد

فرماندهانتظامیخراسانرضویازدستگیریپنجعضوباندبزرگترانزیتموادمخدروکشف 850کیلوگرمانواعموادافیونیخبرداد.سردار«محمدکاظمتقوی»گفت:تیم
هایمرکزعملیاتویژهفرماندهیانتظامیسبزواردراقدامیاطالعاتیوهماهنگباپلیساستانگلستانسوداگرانیرا دستگیرکردندکهدرپوششدودستگاهتریلرحامل
بارچوبدرحالقاچاقمحمولهموادافیونیبودند .سردارتقویافزود:ماموراندربازرسیازدوخودرویسنگین 850کیلوگرمموادمخدرصنعتیوسنتیکشف کردند.

اغفالشدگانیکزندر«تانگو»فاشکردند

اخت

صاصی

راز وحشت درالنه سیاه!

رفتند و هر آن چه را درون خودرو داشتم حتی قفل
فرمانسرقتکردند.آنقدرترسیدهبودمکهدچار
تپش های متعدد قلبی شدم و با خوردن یک قرص
کمیآرامگرفتماماآنسهمرد«هیوالصفت»مرارها
نمیکردند.آنهامیگفتندچراواردمنزلیکزن
متاهل شده ام؟! و درحالی که خود را از بستگان
آن زن معرفی می کردند ،به ظاهر قصد داشتند
تا با همسر و دیگر فامیل های آن زن جوان تماس
بگیرند! آن ها همچنین مدعی بودند فیلم هایی
راکهباپوششزنندهازمندرمنزلضبطکردهاند
برایخانوادهامارسالمیکنند.
به شدت ترسیده بودم و از رسوایی و آبروریزی که
به متالشی شدن زندگی ام می انجامید کامال
وحشت داشتم به همین دلیل مجبور شــدم به
خواسته آن ها تن بدهم .مردان چاقو به دست با
گرفتن رمز کارت های عابر بانک مبالغ میلیونی
را از حسابم برداشت کردند و سپس مجبور شدم
تا برگه های سفید دیگری را امضا کنم که آن ها
بتوانند مبالغ دیگری را باز هم از من بگیرند اما
وقتی با هر بدبختی از آن «النــه سیاه» گریختم،
باز هم با تهدیدهای وحشتناک اعضای این باند
روبه رو شدم و عاقالنه ترین کار را در یاری گرفتن
از پلیس دانستم و به کالنتری آمدم تا  ...گزارش
خراسان حاکی است با توجه به اظهارات این مرد
و به دستور سرهنگ حمیدرضا عالیی (رئیس
کالنتریمیرزاکوچکخانمشهد)نیروهایدایره
تجسس ،مراتب را به طور محرمانه به قاضی سید
جواد حسینی (معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی)اطالعدادند.قاضیحسینیکهبهاهمیت
و حساسیت ویژه این پرونده واقف بود ،بالفاصله
دستورات خاصی را بــرای شناسایی ساختمان
معروف به «النه سیاه» و شناسایی عوامل این باند
خطرناکصادرکردوازمامورانانتظامیخواست
بهطورغیرمحسوسودرعملیاتیسریبهتحقیق
در این باره بپردازند بنابر گزارش خراسان ،این

خر
اسان

با مراجعه اغفال شدگان به پلیس و دستگاه قضایی  ،هویت شاکیان پرونده
کامال سری و محرمانه باقی می ماند

تعدادی از ارزهای خارجی کشف شده از پاتوق اعضای باند

گونه بود که گروه ویژه عملیاتی با هدایت مستقیم
رئیس کالنتری و سرپرستی سرگرد کسروی
(رئیسدایرهتجسس)واردعملشدندوتحقیقات
گسترده ای را آغاز کردند .بررسی های مقدماتی
و غیرمحسوس گروه ویژه عملیاتی که سرنخ آن به
شبکه اجتماعی تانگو نیز کشیده بود ،نشان می
داد که ردپای زن جوان به عنوان طعمه ای برای
کشاندنمردانبه«النهسیاه»وجودداردبههمین
دلیلوباتوجهبهحساسیتماجرا،معاوندادستان
عمومیوانقالبمشهدبهطورمستقیمبرعملیات
سری پلیس نظارت می کرد تا این که با رصدهای
اطالعاتی ،مشخص شد اعضای این باند قبال در
نقاط دیگری از شهر مشهد و به ویــژه در مناطق
وکیلآبادوهمچنینقلعهساختمانباهمینشیوه
به اقدامات مجرمانه دست می زدند و از حدود دو
ماه قبل پاتوق خودشان را با اجاره یک ساختمان
 2.5طبقه به بولوار میرزاکوچک خان کشانده اند
تا سرنخی از خود برجا نگذارند .گزارش خراسان
حاکی است ،این عملیات مخفیانه در حالی برای
جمعآوریاسنادومدارکادامهیافتکهطیچند
ماهگذشتهوباتدابیرویژهسردارمحمدکاظمتقوی

عکس ها از خراسان

سیدخلیل سجادپور -راز وحشت در النه سیاه،
زمانی با شکایت تعدادی از اغفال شدگان یک
زن جوان در شبکه اجتماعی تانگو فاش شد که
نیروهای کالنتری میرزا کوچک خان مشهد با
صدور دستورات ویژه قضایی این باند خطرناک
شکنجهواخاذیازمردانرامتالشیکردند.
به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای «النه
سیاه» از حدود دو هفته قبل زمانی در دستور کار
نیروهای انتظامی مشهد قرار گرفت که مرد 44
ساله ای با مراجعه به کالنتری میرزاکوچک خان
مشهدرازهولناکیرافاشکرد.اینمردکهمدعی
بود توسط یک زن جوان در فضای مجازی اغفال
شده است ،دربــاره «راز وحشت در النه سیاه» به
ماموران دایره تجسس گفت :در شبکه اجتماعی
تانگوتصویربدونحجابوزنندهزنجوانیرا دیدم
که خودش را «م» معرفی کرده و در پی دوست یابی
هایفضایمجازیبود!
منهمکهوسوسهشدهبودمباآنزنتماسگرفتم
واونشانیساختمانیرادادکهدریکمکانخلوت
بایکدیگرگفتوگوکنیم.زمانیکهدرساعتمقرر
به طرف آن «النه سیاه» حرکت کردم همان زن
جوان پیام داد که برایش یک ظرف غذا هم ببرم تا
ناهاربخورد!منهمبیخبرازهمهجا،ازرستوران
غذا گرفتم و به خانه آن زن در بولوار میرزا کوچک
خان مشهد رفتم .خــودروام را در حاشیه کوچه
پارک کردم و پا به درون خانه ای گذاشتم که بیش
از دو طبقه بود .آن زن با همان وضعیت بی حجابی
کامل،ظرفغذاراازمنگرفتوبرایصرفناهاربه
گوشهاتاقرفت.منهمکهازنظرظاهریوضعیت
مناسبینداشتمولباسهایمرابهجالباسیآویزان
کرده بودم ،منتظر ماندم تا «م» غذایش را صرف
کند و بعد از آن برای عقد موقت با یکدیگر گفت
وگو کنیم .در همین هنگام بود که ناگهان سه مرد
با چهره هایی وحشتناک و عصبانی و درحالی که
چاقودردستداشتندویکیازآنهاباگوشیتلفن
همراه فیلم برداری می کرد ،روی سرم ریختند و
قبل از آن که بتوانم سخنی بگویم یا از خودم دفاع
کنم،کتکمفصلیخوردم،باتهدیدوارعابمورد
شکنجهقرارگرفتم.آنسهمردکهمانند«هیوال»به
جانمافتادهبودندکارتهایشتاببانکی،گوشی
تلفن ،پول و هر چیزی را که همراه داشتم ،از من
گرفتند و سپس به سراغ خــودروی پارک شدهام

(رئیسپلیسخراسانرضوی)نیروهایانتظامی
مبارزه قاطعانه ای را با جرایم خاص آغاز کردهاند.
در همین حــال و پس از شناسایی «النــه سیاه»
نیروهای تجسس به کمین  24ساعته نشستند
تا این که دو تن از اعضای باند سوار بر زانتیا وارد
کمینشدند.مامورانانتظامیمنتظربودندتاآنان
وارد النه شوند که یکی از افراد تحت نظر به نام «ج»
پابهدرونساختمانگذاشتولیدرهمینهنگام
راننده متوجه حضور غیرمحسوس پلیس شد و در
حالی که دنده عقب گرفته بود با تخریب خودروی
پلیس از محل گریخت اما نیروهای انتظامی «ج»
جوان37سالهتحتتعقیبرادستگیروبهکالنتری
هدایتکردند.گزارشاختصاصیخراسانحاکی
است ،در بررسی های مقدماتی مشخص شد که
یکی از پاتوق های اصلی اعضای باند در منطقه
قلعه ساختمان است بنابراین ماموران تجسس
با فرماندهی سرهنگ عالیی و صدور دستورات
قضاییازسویحجتاالسالموالمسلمینقاضی
سیدجوادحسینیپاتوقاعضایاینباندخطرناک
را در حالی مورد بازرسی قرار دادنــد که تصاویر
و فیلم هایی از حدود  150طعمه اعضای باند به

همراه تعداد زیادی کارت های شناسایی ،انواع
گوشیهایهوشمندتلفنهمراه،برگههایتعهد
برای خرید زعفران ،لوازم استعمال مواد مخدر
صنعتیوسنتیو...کشفشد.درهمینحالبود
کهباپیچیدنخبردستگیریمتهمانوافشای«راز
وحشت در النه سیاه» شاکیان دیگر نیز با مراجعه
به کالنتری میرزاکوچک خــان ،از اعضای باند
شکایتکردند.
گــزارش خراسان حاکی اســت ،در همین حال
معاون دادستان مرکز خراسان رضــوی با تایید
خبر دستگیری اعضای این باند و در گفت و گویی
اختصاصی با روزنامه خراسان گفت :با توجه به
اهمیت و حساسیت ویژه این پرونده که اعضای آن
بهجرایمخالفعفتدستزدهاند،ادامهرسیدگی
به آن در اختیار کارآگاهان زبده دایره جرایم مهمه
پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفته است.
قاضی سیدجواد حسینی افزود :تالش گسترده
کارآگاهانبانظارتهایقضاییبرایافشایدیگر
جرایماعضایاینباندودستگیریمتهمانفراری
همچنانادامهدارد.اینمقامقضاییتصریحکرد:
تحقیقات مقدماتی با بررسی ها رد رایانه کشف
شده از پاتوق متهمان نشان می دهد که آنان افراد
زیادیراازطریقشبکهاجتماعیتانگواغفالکرده
و مورد شکنجه و اخاذی قرار داده اند .سرپرست
مجتمعقضاییشهیدبهشتیمشهدازدیگرطعمه
ها که به خاطر حفظ آبرو شکایتی را در دستگاه
قضاییمطرحنکردهاند،خواستبرایشناساییو
طرحشکایتبهادارهجناییپلیسآگاهیخراسان
رضویمراجعهکنندویقینبدانندکهنهتنهاهویتو
مشخصاتآنهادرپروندهبهصورتکامالمحرمانه
و سری باقی می ماند بلکه حتی نحوه تحقیقات به
گونه ای خواهد بود که نزدیک ترین افراد خانواده
شاکیاننیزدرجریانموضوعقرارنمیگیرند.
مــعــاون دادســـتـــان عــمــومــی و انــقــاب مشهد
خاطرنشان کــرد :بررسی فیلم هایی که هنگام
شکنجه یا با ظواهر زننده از طعمه های این باند
گرفتهشده،نشانمیدهدکهاعضایباندافرادی
ازکشورهایافغانستان،عراقوشهرهایمختلف
ایــران را به دام انداخته انــد چــرا که در بازرسی
ها قطعات زیــادی ارزهــای خارجی مانند دالر و
اسکناس های کشورهای همسایه به دست آمده
است.تحقیقاتدراینبارههمچنانادامهدارد.

خارج شدن قطار باری بندرعباس از ریل




این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

رکوردهای گینسی لکه گیری خیابان و تخلف در یک عکس!






3.2 M views

5.2 M views

2.9 M views

ایرانیهامبدعمفاهیمدولتداری

روشی عجیب برای لکه گیری خیابان!

ویدئویی از برنامه در شبکه های ترکیه در فضای
مجازی بازتاب زیادی داشت .در این ویدئو «هاکان
بایراکچی» ،تاریخ پژوه ترکیه ای با تعریف از شیعیان
و ایرانی ها میگوید« :این ایرانی ها بودند که
مفاهیم دولت داری و حکمرانی را برای اولین بار
در تاریخ ابداع کردند .برخالف ما و جوامع اروپایی
که هزار یا دو هزار سال پیش در نتیجه مهاجرت
های طوالنی تشکیل شدند ،ایرانی ها همواره در
منطقه حضور داشته اند ».کاربر با ذوقی نوشت:
«خوشتر آن باشد که ِس ّر دلبران  /گفته آید در
حدیث دیگران »...کاربر دیگری نوشت « :متاسفانه
همواره چوب عدم خود باوری مون رو خوردیم ولی
دیگران به استعدادهای ما ایمان دارن ،نمونش
همین هسته ای و موشک .به امید خدا ماهواره
بعدی رو هم سالم در مدار قرار می دیم».

ویدئویی از شهر شوشتر در فضای مجازی خبرساز
شد .در این ویدئو فردی که دوربین را به دست
گرفته ،مدعی است« :شهرداری شوشتر وانت و
کارگری را به خیابان فرستاده تا در چاله های خیابان
گِ ل بریزد و با این گِ ل ها آسفالت را لکه گیری کند!»
کاربری در این باره نوشت« :یعنی واقعا شهرداری
فکر نکرده این جوری اگه چند دقیقه بارون بیاد
خیابون چه شکلی می شه؟!» ،کاربر دیگری نوشت:
«شهرداری همین که برای گل مالی خیابون هم کارگر
می فرسته یعنی بودجه خرج میشه .پس چرا کارشو
درست انجام نمیده؟! عجیبه واقعا!» .کاربری هم
نوشت« :این حرکت شهرداری شوشتر این سوال
رو ایجاد می کنه که آیا مسئولی که دستور همچین
کاری رو داده می دونه ما در کدوم قرن زندگی می
کنیم؟ اصال این مسئول شناختی از ابزار مناسب رو
داره؟ بودجه تهیه ماشین آالت کجا خرج می شه؟».

خبرگزاری تسنیم دیروز ویدئویی از زندگی یک
زن در دل کوه منتشر کرد که واکنش کاربران
شبکه های اجتماعی را هم به دنبال داشت .در این
گزارش ،حکایت زنی روایت می شود که در کوه و
بدون کمترین امکانات زندگی می کند .این زن که
«شهین تاج» نام دارد در روستای مهرزادگان ،یکی
از مناطق محروم «پیپچاب» شهرستان «باشت»
سکونت دارد و چهار سال پیش شوهرش را از
دست داده و اکنون با دو فرزندش در یک خانه
کاه گلی با بدترین شرایط زندگی می کند .شهین
تاج در بخشی از صحبت هایش می گوید« :خیلی
وقت ها غذایی برای خوردن نداریم و انتظار می
کشیم ببینیم آیا کسی می آید که برای ما غذایی
بیاورد؟!» کاربری نوشت« :امیدوارم با پخش شدن
این ویدئو مردم خیر برای کمک برن سراغشون».







4.1 M views

زندگی در دل کوه!

3.1 M views

نوش داروی ممنوعیت انتقال خاک

رکوردتخلفدریکعکسشکست!

باالخره بعد از کش و قوس های فراوان ،نمایندگان
مجلسانتقالخاکرابهخارجازکشورممنوعکردند.
این مصوبه مجلس در فضای مجازی بازتاب زیادی
داشــت .کاربری نوشت« :یک کم دیگه صبر می
کردین  ،چه عجله ای بود حاال؟ هنوز که خاک داریم
می گذاشتین رو به تمومی که می رفت بعد ممنوع
الخروجی خاک رو تصویب می کردین» .کاربر دیگری
نوشت« :امیدوارم مجازات های تعزیری که براش
در نظر گرفته شده به حد کافی قوی باشن و انگیزه
سوز که دیگه شاهد این ماجرا نباشن» .کاربری هم
نوشت« :بهتره راهکارهای الزم برای نظارت بر قاچاق
نشدن خاک رو هم پیگیری کنن یه وقت به هوای
خرید گلدون خاک از مملکت خارج نکنن».

تصویری در فضای مجازی پخش شد که در یک نگاه
می شد تعداد زیادی تخلف را در آن دید .پرایدی
که بیش از حد مجاز بار زده ،موتور سواری که خالف
جهت حرکت می کند ،راکب موتور فرمان موتور را
رها کرده و در حال عکس گرفتن از پراید است،
هیچ کدام از سرنشینان موتور کاله ایمنی ندارند.
کاربری نوشت« :این عکس رو بفرستی گینس می
تونه رکورد تخلفات در یک عکس رو از آن خودش
کنه» ،کاربر دیگری نوشت« :البته بد نیست نیمه
پر لیوان رو ببینید که دارن بین خطوط رانندگی می
کنن» .کاربری هم نوشت« :بعضیا با تخلفاتشون
تنها برای خودشون ایجاد خطر نمی کنن بلکه برای
دیگران هم خطر محسوب میشن».

3.4 M views

نجات یک سگ حادثه دیده
به تازگی فیلمی از مداوای یک سگ حادثه دیده
منتشر شده که به جاده های منتهی به صومعه
سرای استان گیالن مربوط می شود و سگی که
در جاده به دلیل تصادف با خودرویی روی زمین
افتاده توسط تیم امداد و نجات هالل احمر بانداژ
و آتل بندی می شود .کاربری نوشت« :کسی که با
حیوونا مهربون باشه مطمئن باشید با انسان ها هم
مهربونه» ،کاربر دیگری نوشت« :اگه همین ویدئو
از یک کشور دیگه منتشر می شد همه انتشارش
می دادن حاال خوبی های مردم خودمون رو هم
بازنشر کنیم».
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توکلی -تــعــدادی واگـــن بـــاری در مــحــدوده
شهرستان انار کرمان ( روستای بیاض ) صبح
روز گذشته از خط خارج شد.به گزارش خبرنگار
ما به نقل از راه آهن جمهوری اسالمی ایران ،این
قطار باری حامل سنگ آهن با  ۴۳واگن از خواف
به بندرعباس در حال حرکت بود که  ۱۶واگن

آن حدفاصل ایستگاههای جنتآباد به بیاض انار
از خط خارج شد که تالش برای بازگشایی این
خط ریل ادامه دارد .درتماس خبرنگار ما با اداره
کل راه آهن کرمان ،اظهارکردند این خط ریلی
از نظر جغرافیایی در استان کرمان است واز نظر
رسیدگی جزو وظایف راه آهن هرمزگان است.

قتلهایی که اسپانیا را شوکه کرد
مردیکهدراسپانیابهقتلهمسرشمحکومشده
بود ،وکیلش را به قتل رسانده و سپس خودش را
کشتهاست.گفتهشدهکهاینمردباوکیلشرابطه
داشته است .به گزارش بی بی سی ،خوزه خاویر
سالوادورکالو  ۵۰ساله پس از این که دریافت
پلیس به دنبالش است ،از پلی در شهر تروئل به
پایین پرید .این پرونده مردم اسپانیا را شوکه کرده
و باعث ایجاد بحثهایی درباره قوانین مربوط به

خشونت خانگی در این کشور شده است .خوزه
خاویر سالوادور کالو در مه  ،۲۰۰۳همسر ۲۹
سالهاش پاتریشیا مائورل کونته را در آراگــون
در شمال شرق اسپانیا به ضرب گلوله کشت.
به گزارش رسانهها ،او که در سال  ۲۰۱۷آزاد
شده بود ،با ربکا سانتامالیا کانسر  ۴۷ساله وارد
رابطه شد .خانم سانتامالیا در پرونده قتل همسر
سالوادور کالو وکالت او را برعهده داشت.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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درامتدادتاریکی
دختری در دام شیطان
اگرچه همواره سعی می کنم با خودروها و
اتوبوس های عمومی در شهر تردد کنم اما
نمیدانمچراوقتیرانندهجوانیکدستگاه
خودرویسواریمقابلمترمززدبهاصرارهای
اوبرایسوارشدنبهخودرواشاعتمادکردم
درحــالــی که آن فــرد شیطان صفت هدف
شومیرادرسرداشتو...
دختریکهباتماسیکیازشهروندانوتوسط
پلیس گشت به کالنتری هدایت شــده بود
درحالیکهبیانمیکردنمیخواهمشکایتی
رامطرحکنمولیحادثهتلخیکهبرایمرخداده
است شاید عبرتی برای دیگران شود تا مانند
من به راحتی در چنگ گرگ های خیابانی
قــرار نگیرند به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری الهیه مشهد گفت :دختر کم بینایی
هستم که تحت پوشش یکی از مراکز حمایتی
قرار دارم ،پدرم فوت کرده و مــادرم نیز از دو
سالقبلبهدلیلبیماریزمینگیرشدهاست.
خواهر بزرگ ترم نیز معلولیت جسمی دارد
و تنها برادرانم که ازدواج کرده اند گاهی به
ما سری می زنند ،با وجود این زندگی آرامی
داشتم تا این که برای رفتن به منزل دوستم در
ایستگاهمینیبوسهایشهریمنتظررسیدن
خودروی «ون» بودم که ناگهان راننده جوان
یک دستگاه سواری بدون عالیم مسافرکشی
مقابلم توقف کرد و از من خواست سوار شوم با
آن که راننده خودرو با مخالفت های من روبه
رو شده بود اما اصرار می کرد که دلش به حالم
سوختهوقصدداردبهمنکمککندنمیدانم
دریکلحظهچگونهبهاواعتمادکردموباسوار
شدن به خــودرو نشانی منزل دوستم را به او
دادم.درصندلیعقبنشستهبودمودرحالی
که عصر هنگام با زحمت بیرون را می دیدم،
احساس کردم راننده مسیر را اشتباه می رود
وقتیبااعتراضمنروبهروشدبهمنگفت«می
خواهمشمارابهنوشیدنآبمیوهدعوتکنم»
ولی من با درهم کشیدن اخم هایم مخالفت
کردم.اوهمبالفاصلهگفتباشدمسیرشمارا
میروم.هواآرامآرامتاریکشدهبودومندیگر
تقریباعبورومرورخودروهارانمیدیدمچراکه
همزمان با تاریکی هوا تشخیص من نیز بسیار
کممیشوددرهمینحالباتکانهایخودرو
فهمیدم که راننده وارد جاده فرعی و ناهموار
شده است چرا که دیگر از روشنایی تیر برق ها
خبرینبود.دراینهنگامرانندهجوانخودرو
رابهبهانه«پنچری»متوقفکردوبرایتعویض
الستیکپیادهشدولیناگهاندرعقبخودرو
راگشودودرحالیکهبادستشدهانمراگرفته
بود کنارم نشست و تهدید کرد اگر سروصدا
کنم دست و پاهایم را می بندد و پیکرم را زیر
چرخ های خــودرو می انــدازد .از او خواهش
کردم با من کاری نداشته باشد چرا که پول،
طال یا اشیای باارزش همراهم ندارم اما وقتی
متوجه هدف شوم آن راننده شیطان صفت
شدم التماس کردم مرا رها کند ولی او هیچ
توجهیبهگریههایمنداشتومراموردآزارقرار
داد.اوقصدداشتمرادرهمانبیابانرهاکند
ولیباخواهشوالتماسگفتممنکهبهخاطر
کم بینایی نمی توانم چهره ات را شناسایی
کنمفقطمراتانزدیکیمنزلمانبرسان.اوهم
وقتی ترس و وحشت مرا در آن بیابان دید مرا تا
جادهآسفالترساندوسپسمتواریشد.درآن
تاریکیشبباتکاندادندستمازخودروهای
عبوری کمک خواستم تا ایــن که مــردی به
سراغمآمدوازاوخواستمباپلیس 110تماس
بگیرد .چند دقیقه بعد خودروی گشت پلیس
مرا به کالنتری رساند و  ...حاال هم می خواهم
دیگر دختران و زنان جوان از این حادثه تلخ
عبرتبگیرندو...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس
پیشگیری خراسان رضوی

