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خواهر و برادر قاچاقچی
دستگیر شدند

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از دستگیری خواهر و برادری با بیش از سه کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه هنگام ورود به
تهران خبر داد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمد بخشنده گفت :این افراد در همان بازجویی اولیه اعتراف کردند که قصد داشتند در پوشش
خواهر و برادر ،مخدر شیشه را از یکی از استانها در جنوب تهران وارد پایتخت و پس از بستهبندی اقدام به توزیع آن کنند.
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ازمیان خبرها
یک کشته و  11زخمی در تصادف
اتوبوس با کامیون
تــوکــلــی -تــصــادف یــک دســتــگــاه اتــوبــوس بــا کامیون
درکمربندی کرمان  -ماهان یک کشته و 11زخمی
بــه جــا گــذاشــت .رئــیــس اورژانــــس پیش بیمارستانی
ومدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:این
تــصــادف ســاعــت ۳:۲۱بــامــداد روزچهارشنبه حوالی
کارخانه الستیک رخ دادکــه بــراثــرآن راننده  55ساله
اتوبوس به علت شدت جراحات وارد شده جان خود را
از دست دادو11نفرشامل یک زن و10مرد در ردههای
سنی20تا40سال زخمی شدند .به گزارش خبرنگارما
دکترصابری افــزود:چــهــار نفرازمصدومان را که تبعه
پاکستانی بودند،تکنیسین های اورژانس115درمحل
حادثه به صورت سرپایی درمان کردندوهفت زخمی را
به بیمارستان شهیدباهنرکرمان منتقل کردند که حال
آن ها رضایت بخش گزارش شده است .به گزارش مرکز
اطالع رسانی پلیس راه کرمان،این اتوبوس ازچابهاربه
مقصدتهران درحرکت بودکه درکمربندی جنوبی کرمان
ازعقب به کامیون برخورد کرد که احتمال خستگی و خواب
آلودگی راننده اتوبوس وجود دارد.

ماجرای بازگشت پسر بچه گمشده
پس از  2ماه به آغوش خانواده
توکلی -با تالش پلیس جیرفت پسر بچه گمشده پس از
دوماه به آغوش خانواده بازگشت.
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت گفت:اسفند سال
گذشته شهروندی بامراجعه به پلیس آگاهی ازگم شدن
پسر بچه ۱۲ســالــه اش وبــی خبری ازوی به مــدت سه
روزخبرداد که بررسی موضوع وتالش برای پیداکردن
این پسر بچه دردستورکار پلیس قرار گرفت.به گزارش
خبرنگارماسرهنگ رضــا محمدرضایی با بیان ایــن که
ازهمان روزهــای نخست مشخصات این پسر بچه توسط
خانواده اش درخیابانهای شهروفضای مجازی به عنوان
فرد گمشده منتشرشده بود ،افزود :دراین خصوص عکس
کودک مفقود شده به واحدهای انتظامی وگشتی ارسال
شد اما با وجود همه تالشها و با گذشت دوماه هیچ سرنخی
به دست نیامد که همین موضوع برنگرانیهای خانواده و
بستگانش افزوده بود.
این مسئول انتظامی اظهارکرد :سرانجام تیم گشتی
یــگــان امــــداد حــیــن گــشــت زنـــی در شــهــر بــا مشاهده
پسربچهای که با وضعیت آشفته و پریشان درحــال تردد
بــود ،به وی مشکوک شدند،که ماموران پس ازصحبت
با این پسربچه متوجه مفقود شدن وی شدند .فرمانده
انتظامی جیرفت خاطرنشان کرد:پس از انتقال این پسر
نوجوان به مقر انتظامی،ماموران با مطابقت پسربچه با
عکسی که دراختیارداشتند ،مطمئن شدند که وی همان
فردگمشده است ،که با پیگیریهای الزم این پسربچه را
پس ازحدوددوماه به آغوش گرم خانواده بازگرداندند.
شایان ذکراست علت مفقودشدن این پسرنوجوان ومکان
حضوروی دراین مدت ازسوی پلیس درحال بررسی است.

تشریح علت آتشسوزی در مجتمع
هایپرمی کرج
رئیس سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری کرج
گفت :جلوی گسترش حریق مجتمع تجاری هایپرمی به
موقع گرفته شد .محمد یساولی در گفت وگو با ایسنا اظهار
کرد :پیش از ظهر دیروز شاهد وقوع حریق در طبقه فوقانی
مجتمع تجاری هایپرمی بو لوار مؤذن کرج بودیم.
وی گفت :به محض اطالع از این حادثه تجهیزات و نیرو از
سه ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شد .این آتش سوزی
به دلیل رعایت نکردن مسائل ایمنی در حین عملیات
جوشکاری در این مجتمع اتفاق افتاده بود.
یساولی بیان کرد :خوشبختانه با واکنش سریع و به موقع
نیروهای آتش نشانی حریق ایجاد شده به سرعت مهار و
از گسترش آن جلوگیری شد .این مسئول توضیح داد :با
اطفای به موقع حریق از خسارت چند میلیاردی به مجتمع
جلوگیری شد .هنوز شدت خسار ت های وارد شده به طور
دقیق مشخص نشده است و در حال بررسی است.

انفجار موادمحترقه انگشتان کودکی را قطع کرد
سخنگوی اورژانــس کشور از قطع انگشتان دست
پسربچهای هشت ساله درپی انفجار مواد منفجره
خبر داد.
مجتبی خالدی در گفت وگو با ایسنا ،درایــن باره
گفت :حوالی ساعت  ۱۲:۳۲دیروز حادثه انفجار در
یکی از منازل واقع در خیابان آستانه شیراز به مرکز
فوریتهای اورژانس  ۱۱۵اطالع داده شد که درپی
آن عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

قتل  ۴عضو یک خانواده ایرانی در ایالت تگزاس

ویبااشارهبهحضورتکنیسینهایاورژانسدرمحل
و انجام اقدامات درمانی اولیه ،گفت :عوامل اورژانس
با حضور در محل مشاهده کردند که انفجار ناشی از
مواد منفجره بوده و متأسفانه موجب قطع انگشتان
دست پسربچه هشت ساله شده است.
به گفته سخنگوی اورژانــس کشور این پسربچه به
بیمارستان منتقل شد و اقدامات درمانی روی وی
در حال انجام است.

پلیس «نورث فورت ورث» ایالت «تگزاس» آمریکا پس
از دریافت تماسی مبنی بر بازرسی یک منزل ،جسد
چهار عضو یک خانواده را پیدا کرد.
به گــزارش فرتاک نیوز ،نیروهای پلیس ایالت
«تگزاس» در پی دریافت تماسی برای بازرسی از یک
منزل ،وارد آن شدند و جسد چهار عضو یک خانواده
را پیدا کردند.
دو منبع نزدیک به تحقیقات اعالم کردند احتماال

با دستگیری باند سارقان منزل لو رفت

فردی که با پلیس تماس گرفته قاتل سه عضو دیگر
این خانواده ایرانی بوده و سپس اقدام به خودکشی
کرده است .هیچ مظنونی در این باره دستگیر نشده و
به نظر میرسد این یک قتل خانوادگی باشد.
دو عضو قربانی این خانواده کودکان زیر پنج سال
بود هاند .پلیس گفته است قربانیان ،اعضای یک
خانواده مهاجر ایرانی هستند و هنوز هیچ انگیزه ای
برای این قتل عام خانوادگی وجود ندارد.

ماجـرای دزدان جهیـزیـه
سجادپور -دزدانــی که با شیوه ای
خاص قفل درهای آپارتمانی را می
گشودند در حالی به همراه مقادیر
زیـــادی جهیزیه سرقتی دستگیر
شدند که شاکیان پرونده آنان درحال
افزایش است.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان،
بیست و پنجم فروردین ،اهالی محله
اقدسیه مشهد ،دو جوان را مشاهده
کردند که درحال انتقال لوازم منزل
به داخل یک خودروی تاکسی تلفنی
هستند .با توجه به سرقت هایی که
در آن محله رخ داده بود و نیروهای
کالنتری آموزش های الزم را برای
پیشگیری از وقوع سرقت به اهالی
این منطقه داده بودند ،ناگهان شهروندان با تیزهوشی
دریافتند که احتماال دو جــوان مذکور ســارق هستند
بنابراین با شگردی هوشیارانه ،در حالی با پلیس 110
تماس گرفتند که دزدان همچنان لوازم منزل را با سرعت
به داخــل خــودرو منتقل می کردند .گــزارش خراسان
حاکی است ،چند دقیقه بعد ناگهان خــودروی گشت
کالنتری الهیه از راه رسید و یکی از سارقان با دیدن
خودروی پلیس فرار کرد اما همدست وی در چنگ مردم
و پلیس گرفتار شد.
با انتقال متهم به دایــره تجسس کالنتری ،تحقیقات
گسترده ای با صدور دستورات ویژه قضایی از سوی قاضی
سیدهادی شریعت یار (معاون دادستان مرکز خراسان

عکس تزیینی است

-۱ج ــوان ــان و نــوجــوانــانــی کــه تــوانــایــی «نــه گفتن» به
پیشنهادهای غیراخالقی را دارن ــد ،از آلــوده شــدن به
انحرافات اجتماعی مصون می مانند.
-۲نــوجــوان ما بیشتر به سرمشق نیازمند است تا عیب
جویی.
-۳جوانی که احساس می کند مدام از او خرده می گیرند و
مورد آزار و تمسخر قرار می گیرد ،در آغاز دچار کناره گیری
اجتماعی می شود و سپس می کوشد از طریق پرخاشگری
و سرکشی واکنش نشان دهد.
 -۴کسانی که محبت کافی از والدین خود دریافت نکرده و
در معرض خشونت قرار داشته اند ،مستعدترین افراد برای
بروز رفتارهای پرخطر هستند.
-۵بـــرای مصون مــانــدن فــرزنــدان خــود از آسیب های
اجتماعی ،مهارت رفتار قاطعانه را به آنان بیاموزیم.
 -۶در انتخاب دوستان شایسته به فرزندان خود کمک
کنیم.
-۷افراط در مالمت و سرزنش ،آتش لجبازی و سرکشی را
شعله ور می سازد.
 -۸برای انتقاد کردن از نوجوانان باید ابتدا به دنبال یک
نکته مثبت برای تعریف و تمجید باشیم ،چرا که انتقاد به
تنهایی باعث بیگانه شدن نوجوان با والدین می شود.
 -۹فرزندان خود را از محبت سیراب کنیم تا به محبت های
دروغین دل نبندند.
-۱۰هنگامیکهمحیطخانهناامنباشد،خیابانجایگزین
خانه می شود و شیادان جایگزین پدر و مادر.
-۱۱ساعات ورود و خروج فرزندانتان را از مدرسه کنترل
کنید و هرگونه تاخیر آن ها را جدی بگیرید .در عین حال از
برانگیختن احساسات آن ها خودداری کنید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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رضوی) آغاز شد .نیروهای تجسس کالنتری بالفاصله
وارد عمل شدند و با کسب مجوزهای قضایی ،عامل دیگر
سرقت ها را نیز در حالی به دام انداختند که بررسی ها
نشان می داد آنان اموال سرقتی را در یکی از واحدهای
آپارتمانی همان منطقه مخفی کرده اند.
اما وقتی نیروهای تجسس به محل اختفای لوازم مسروقه
رفتند ناگهان جوانی با حمله به متهمی که از داخل
خــودروی پلیس پیاده می شد ،ادعا کرد که تو باالخره
آبروی ما را بردی؟ او چنین وانمود می کرد که از سرقتی
بودن لوازمی که در منزلش قرار داشت ،اطالعی ندارد.
این فرد مدعی شد متهم به همراه همسر صیغه ای اش و
با تاکسی تلفنی نزد من آمدند و کلید منزلم را گرفتند تا
لوازم زندگی مستاجری را که صاحبخانه حکم تخلیه آن

تیراندازی هوایی برای دستگیری  2سارق قمه به دست
ساجدی-جانشین فرماندهی انتظامی مشهد از
تیراندازی ماموران کالنتری شفا برای دستگیری دو
جوان قمه به دست درحال ارتکاب سرقت خیابانی خبر
داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «محمد
طبسی» با اعالم این خبر گفت :تیم گشتی کالنتری
شفا اوایل بامداد روز گذشته در خیابان هدایت  12دو
مرد جوان را مشاهده کردند که با استفاده از چاقو قصد
تخریبقفلیکدستگاهخودرویسواریپرایدوسرقت

داشتند .وی افــزود :این دو ســارق خیابانی به محض
مشاهده خودروی گشتی پلیس و بدون توجه به دستور
ایست ماموران انتظامی پا به فرار گذاشتند .سرهنگ
طبسیخاطرنشانکرد:ماموراندایرهتجسسکالنتری
شفاباتیراندازیهواییایندومتهمرازمینگیرکردند و
در بازرسی بدنی از این افراد یک قبضه قمه و چند عدد
سیم کارت کشف شد .وی گفت :تحقیقات از متهمان
برایکشفسرقتهایدیگرادامهدارد.

را از دستگاه قضایی گرفته بود ،به طور امانت در منزل ما
بگذارند تا آن ها جایی را برای ادامه زندگی اجاره کنند!
بنابر گزارش خراسان ،کارآگاهان دایره تجسس کالنتری
الهیه کــه بــا دســتــورات و هماهنگی سرهنگ توفیق
حاجیزاده (رئیس کالنتری الهیه) به تحقیقات خود
ادامه می دادند در بازرسی از واحد آپارتمان مذکور موفق
به کشف مقادیر زیادی لوازم منزل شدند که بررسیها
مشخص کرد ،همه آن ها جهیزیه دختری است که مادرش
به تازگی خریداری کرده و منتظر بوده تا دخترش به خانه
بخت برود.
با انتقال متهمان به دادســرا ،بازجویی های تخصصی
از دستگیرشدگان نشان داد که راننده تاکسی تلفنی
از ماجرای سرقت لــوازم اطالعی نداشت و دزدان با
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بهانه انتقال مقداری لوازم منزل او
را به محل سرقت کشانده بودند.
گــزارش خراسان همچنین حاکی
است ،در حالی بررسی های پلیس
با دستورات معاون دادستان مشهد
دربــاره سرقتهای احتمالی دیگر
ســارقــان جهیزیه ادامـــه دارد که
هر لحظه بر شاکیان آن ها افــزوده
م ـیشــود تــعــدادی از اهــالــی محله
اقدسیه با حضور در کالنتری و با
تــوجــه بــه یکسان ب ــودن شــگــرد باز
کردن قفلهای آپارتمانی ،از سارقان
مذکور شکایت کرده اند.
«ع-ر» یکی از شاکیان این پرونده در
راهــروی دادســرا به خراسان گفت:
از طریق همسایگان متوجه شدیم که ماموران انتظامی
سارق لوازم منزل را دستگیر کرده اند و با توجه به این
که قفل منزل ما نیز به همین شیوه باز شده است مطمئن
هستم که دزدان دستگیر شده ،همان افرادی هستند
که به منزل ما دستبرد زده اند و باید پلیس در این باره
تحقیق کند.
«هاشم» یکی از سارقان دستگیر شده نیز به خراسان
گفت :من به همراه دوستم سیامک سرقت را انجام دادیم
اما این اولین باری است که اقدام به سرقت از منازل کرده
بودیم! شایان ذکر است :متهمان مذکور برای کشف
سرقت های احتمالی دیگر در اختیار کارآگاهان پلیس
آگاهی خراسان رضوی قرار گرفتند.

چوپان دروغگو 13 ،راس گوسفند و سگ گله را دزدید
ساجدی -سرکالنتر یکم پلیس مشهد از دستگیری
عامل سرقت  13راس گوسفند و یک قالده سگ گله
خبر داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ
«هــادی عبداللهی» با اعــام این خبر گفت :در پی
گزارش سرقت  13راس گوسفند و یک قالده سگ
گله از یک دامداری در محدوده شهرک طرق مشهد،
تحقیقات پلیس آغاز شد .سرکالنتر یکم پلیس مشهد
افــزود :تیم دایــره تجسس کالنتری طرق مشهد در

این ماموریت ضربتی به سرنخ هایی دست یافتند که
منجر به ردزنی و شناسایی عامل اصلی این سرقت
شد .سرهنگ عبداللهی خاطرنشان کرد :ماموران
کالنتری طرق بالفاصله متهم پرونده را که تا چندی
قبل چوپان این گله بوده دستگیر کردند و این فرد که
راهی جز بیان حقیقت نمی دید به ارتکاب سرقت با
همدستی یکی از دوستانش اعتراف کرد .وی گفت:
تحقیقات در این باره ادامه دارد.

زن و شوهر جوان داد مالکان خودروهای شخصی را درآورده بودند
سجادی -فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری عامل
دستبرد به خودروهای شخصی و کشف  50فقره سرقت
خبر داد.
سرهنگ «اکبر آقابیگی» در تشریح این پرونده گفت :از
چندی قبل گزارش سرقت های سریالی وسایل داخل
خودروهای ســواری در خیابان های خیام ،دستغیب،
ارشــاد ،توفیق و بیستون مشهد در ساعت های مختلف
شبانه روز و اعالم نارضایتی شهروندان ،طرح تشدید
مقابله با سرقت های خیابانی در دستور کار پلیس قرار
گرفت.

فرمانده انتظامی مشهد افزود :تیم های تجسس کالنتری
سناباد مشهد در این ماموریت ضربتی با تقویت گشت
های محسوس و اکیپ های گشت نامحسوس و همچنین
پیگیری سرنخ های موجود به سرنخ هایی دست یافتند که
نشان می داد زن و مردی جوان با خودروی سواری پراید به
سرقت های سریالی وسایل داخل خودرو اقدام می کنند.
وی خاطرنشان کرد :با انجام چهره نگاری ،متهمان مورد
شناسایی قرار گرفتند و پس از ردزنی های اطالعاتی،
محل تردد و پاتوق آنان در محدوده خیابان ارشاد مشهد
شناسایی شد .سرهنگ آقابیگی گفت :ماموران کالنتری

سناباد با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند و در
اقدامی غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند .وی گفت:
زن و شوهر جوان که در برابر شواهد و ادله موجود راهی
جز بیان حقیقت نمی دیدند تاکنون به بیش از  50فقره
سرقت وسایل داخل خودرو اعتراف کرده اند.
فرمانده انتظامی مشهد با اشــاره به این مطلب که 14
شاکی پرونده نیز برای پیگیری شکایت خود به کالنتری
سناباد مراجعه کردند و تحقیقات در این باره با توجه به
دستگیری یک مالخر اموال مسروقه ادامه دارد گفت :از
مالکان وسایل نقلیه انتظار داریم توصیه های پلیسی در

دستبرد پسر  ۱۶سال ه به حساب بانکی شهروندان!
فرمانده انتظامی استان البرز گفت :با تالش
مأموران پلیس فتای شهرستان ساوجبالغ،
پسر  ۱۶سالهای که با طراحی اپلیکیشنهای
جعلی ،از طعمههای خود کالهبرداری میکرد
شناسایی و دستگیر شد.
به گــزارش ایسنا ،عباسعلی محمدیان گفت:
در پی ارجاع یک فقره پرونده شکایت به پلیس
فتای فرماندهی انتظامی شهرستان ساوجبالغ
مبنی بر برداشت غیر مجاز  ۲۰میلیون ریال
از حسابش ،پیگیری موضوع در دستور کار
مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی گفت :بالفاصله حساب مذکور مسدود و با
اقداماتشبانهروزیکارشناسانپلیسفتامحل
سکونت فرد مد نظر که یک جوان  ۱۶ساله بود
در شرق استان تهران ،شناسایی و با هماهنگی
مقام قضایی دستگیر شد.
ســردار محمدیان تصریح کــرد :متهم پس از
انتقال به پلیس فتا در بازجوییهای مأموران
به جرم خود مبنی بر کالهبرداری از  ۱۰نفر از
شهروندان اعتراف کرد و در خصوص شیوه و
شگرد کالهبرداریها اذعان کرد که با طراحی
اپلیکیشنهای تبلیغاتی جعلی که قابلیت ارائه

خدمات بانکی را دارد ،به برداشت  ۲۰۰میلیون
ریال از حساب کاربران اقدام کرده است.
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان این که
بسیاری از اپلیکیشنها از نام و ظاهر برنامههای
معروف برای رسیدن به اهداف خود استفاده
میکنندوخیلیازکاربرانقبلازنصببرنامهها
توجه چندانی به جزئیات برنامه ندارند ،گفت:
یکی از مهم ترین اهداف طراحان این برنامهها،
سرقت اطالعات خصوصی و مهم کاربران است
که شهروندان باید در ایــن خصوص هوشیار
باشند و به توصیههای پلیسی توجه کنند.

عامالن حمله مسلحانه به خودروی حمل متهم در سراوان دستگیر شدند
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت :سه
عامل اصلی حمله مسلحانه به خودروی حمل متهم در
شهرستان سراوان با تالش نیروهای انتظامی دستگیر
شدند .به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس ،سردار
محمد قنبری چهارشنبه در این باره اظهار کرد18 :
بهمن سال گذشته ماموران پلیس شهرستان زاهدان در
حالیکهسهقاچاقچیموادمخدرراباخودرومنتقلمی
کردند در ورودی سراوان توسط اشرار مسلح مورد حمله
قرار گرفتند .وی افزود :طی این درگیری مسلحانه 2نفر
از اشرار مسلح به هالکت رسیدند و دو نفر از قاچاقچیان
مواد مخدر نیز متواری شدند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد:

با توجه به اهمیت موضوع مــامــوران پلیس امنیت،
شناسایی عامالن حمله را در دستور کار خود قرار دادند
و با اقدام های فنی و تخصصی مخفیگاه این اشرار مسلح
را در شهرستان سراوان شناسایی کردند.
وی بیان کرد :پس از شناسایی مخفیگاه این اشرار،
پلیس در عملیات غافلگیرانه و ضربتی سه نفر از عامالن
اصلی این حمله را دستگیر کرد .سردار قنبری اظهار
کرد :در بازرسی از محل اختفای این اشرار یک تیغه
خشاب کلت کمری و مــقــداری مهمات کشف شد.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود :متهمان
پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند و
دستگیری دیگر متهمان در دستور کار پلیس قرار دارد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مراقبت و توجه به نکات بازدارنده از سرقت خودرو و وسایل
داخل آن را مدنظر داشته باشند و در هنگام مواجهه با
وقوع سرقت مراتب را به پلیس 110اعالم کنند تا پیگیری
سریع به عمل آید.
وی در پایان اظهار کرد :متاسفانه تعدادی از شاکیان
پرونده با این توجیه که وسایل سرقت شده از خودروی
سواری آن ها دارای ارزش ریالی چندانی نبوده از گزارش
موضوع به فوریت های پلیسی  110امتناع کرده اند که
این امر فرصت را برای ارتکاب سرقت های بیشتر متهمان
فراهم ساخته است.

قربانی دوستی های خیابانی!
من از روابط نامتعارف با جنس مخالف هیچ گونه آگاهی
نداشتم و تنها از طریق فضاهای مجازی در جریان برخی
دوستی های خیابانی قرار می گرفتم و دوست داشتم زودتر
ازدواج کنم و زندگی مستقلی را تشکیل دهم ولی به خاطر
این که راهنمای درستی در زندگی ام نبود به بیراهه رفتم
و در جست و جوی محبت همه هستی ام را از دست دادم تا
جایی که ...
دختر 17ساله که به همراه مادرش و برای اعالم شکایت از
یک پسر جوان وارد کالنتری شده بود ،در حالی که اشک
ریزان بیان می کرد «امید» مرا فریب داد و زندگی ام را به
نابودی کشاند ،درباره سرگذشت اسفبار خود به کارشناس
اجتماعی کالنتری سیدی مشهد گفت :از روزی که چشم
باز کردم جز فریاد و درگیری های پدر و مادرم چیزی ندیدم.
از دوران کودکی فقط خاطراتی از ترس و وحشت هایی
برایم باقی مانده است که با هر بار مشاجره و کتک کاری
های پدر و مادرم به گوشه اتاقی می خزیدم و با چشمانی
وحشت زده جیغ می کشیدم .بزرگ تر که شدم از میان
جمالت توهین آمیز پدر و مادرم دریافتم که درگیری آن ها
به خاطر مصرف موادمخدر است.
خالصه ،هشت سال بیشتر از عمرم نگذشته بود که فهمیدم
آن ها از یکدیگر طالق گرفته اند .آن روز وقتی از مدرسه به
خانه بازگشتم ،مادرم هنگام مصرف موادمخدر ماجرای
جدایی از پدرم را برایم بازگو کرد و من در حالی که اشک
هایم داخل استکان چای می ریخت ناباورانه فقط گوش
می کردم اما نمی دانستم که این ماجرا سرنوشت مرا نیز
تغییر می دهد .از سوی دیگر مادرم بیماری ریوی داشت و به
ناچار حدود دوماه از سال را در مراکز درمانی تهران سپری
می کرد .من هم که کنار مادرم مانده بودم در این مدت
آواره منازل بستگان و دوستان مادرم می شدم .چند سال
بعد دیگر نتوانستم ادامه تحصیل بدهم و در حالی که برای
دوستانم دلتنگ بودم ،باالخره درس و مدرسه را رها کردم
و خانه نشین شدم .مادرم برای تامین هزینه های زندگی
در بیرون از منزل کار می کرد و من هم برای رفع تنهایی
هایم به گشت و گذار در شبکه های اجتماعی می پرداختم
و با انواع و اقسام ارتباط با جنس مخالف آشنا می شدم تا
این که در 14سالگی با پسری به نام «امید» آشنا شدم .او
شاگرد یک کارگاه تولیدی بود و من هر روز که برای خرید
مایحتاج زندگی به خواربار فروشی محله می رفتم او را می
دیدم که با نگاه های عاشقانه به من می نگریست .آن روزها
من تشنه ذره ای محبت بودم به طوری که حتی لبخندهای
آن جوان هم برایم لذت بخش بود .طولی نکشید که ارتباط
پنهانی من و امید با رد و بدل کردن یک شماره تلفن آغاز شد
و من به امید ازدواج با او به همه خواسته هایش تن می دادم.
ارتباط های ما به دیدارهای مخفیانه نیز کشید تا جایی که
اگر روزی او را نمی دیدم احساس افسردگی می کردم .سه
سال از آشنایی ما می گذشت و من در حالی هفدهمین
بهار زندگی ام را پشت سر می گذاشتم که هیچ خبری از
ازدواج من و امید نبود و او فقط از من سوءاستفاده می کرد.
در نهایت به امید گفتم اگر مرا دوست دارد باید با خانواده
اش به خواستگاری ام بیاید ولی او مدعی بود که مادرش با
ازدواجمان مخالف است.
خالصه ،حــدود یک مــاه قبل وقتی مــادرم دوبــاره برای
معالجه به تهران رفت ،قرار بود من هم به منزل مادربزرگم
بروم ولی امید مرا به خانه خودشان برد و به مادرش معرفی
کرد .اگرچه چند روز مادر او روی خوشی به من نشان نداد
اما آرام آرام روابطش با من بهتر شد و گفت تو عروس خوبی
برای ما می شوی! بعد از یک هفته امید مرا به منزل یکی
دیگر از اقوامشان برد تا این که یک شب همه هستی ام را
از من گرفت و ...
وقتی مادرم از تهران بازگشت من در حالی با ترس و لرز
موضوع را برایش بازگو کردم که دیگر امید و مادرش به تلفن
هایم پاسخ نمی دادند و ...
شایان ذکر است ،به دستور سرگرد قاسم احمدی (رئیس
کالنتری سیدی مشهد) پرونده ایــن دختر نوجوان به
دستگاه قضایی ارسال شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

رانش زمین در میانمار
 ۵۴معدنچی را مدفون کرد
در حادثه رانش زمین که در نزدیکی یک معدن در میانمار
اتفاق افتاد دستکم  ۵۴کارگر در میان گل و الی گرفتار
شدند.
به گزارش ایسنا ،در این حادثه که روز سهشنبه گذشته در
شمال میانمار اتفاق افتاد دستکم  ۵۴کارگر در زیر گل
و الی مدفون شدهاند که احتمال کشته شدن آنان وجود
دارد.
به گفته یکی از مقامات محلی تنها سه جسد در محل حادثه
پیدا شده و به دلیل مقدار باالی گل و الی بیرون کشیدن
اجساد دیگر دشوار است.
یکی از نمایندگان مجلس این کشور در بازدید از محل
حادثه گفت :تالشها برای یافتن حادثهدیدگان از عمق
حدود  ۳۰متری معدن ادامه دارد اما احتمال زنده یافتن
کارگران وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،رانش زمین اواخر روز
و زمانی که کارگران در حال استراحت بودند اتفاق افتاده
است.
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