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توکلی -فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج از دستگیری منتشرکنندگان مطالب خالف عفت عمومی و گردانندگان کانال های متخلف فضای مجازی با عنوان
«کراش یاب» در جنوب استان کرمان با هوشیاری پلیس فتا خبرداد .به گزارش خبرنگارما ،سرهنگ بهرامی گفت :یکی از پدیدههای نوظهور و مخرب در شبکه های
اجتماعی اینستاگرام و تلگرام« ،کراش» است که در زمان کوتاهی به سرعت رشد کرده و صفحات و کانال های مبتذل بسیاری با این موضوع فعال شده است .

...
خطزرد

هشدارهایپلیسدرباره
مادهمخدردروازهای

«تنباکویکمادهمخدردروازهایاست».
تنباکو مــادهای است که فرد دوست دارد آن
را با مــواد اعتیاد آور دیگر ترکیب کند .مثل
نوشیدن الکل و قهوه ،همراه با دود کردن
سیگار.تنباکواغلباولینمادهمخدری است
که توسط جوانان استفاده میشود .این افراد
پس از تجربه مثبتی که دریافت کردند ،به
فرایند زنجیره ای تجربه کردن و استفاده از
مــواد دیگر وارد میشوند .مــواد مخدر دیگر
مانندالکل ،ماری جوانا و گاهی اوقات مواد
مخدرخطرناکتر.در یک مطالعه که تنباکو و
اشتیاق مصرف مواد اعتیاد آور در آن بررسی
شد،ایننتیجهبهدستآمدکهبیندودتنباکو
واستفادهازموادمخدررابطهوجوددارد.چون
نیکوتینومواددیگریکههمانمسیررادرمغز
طی میکنند ،هوس و اشتیاق استفاده از هر
مادهمخدریراتقویتمیکنند.نتایجحاصل
از پژوهشها درباره نوجوانان ومطالعاتی که
درباره استفاده نوجوانان از سیگار و دیگر مواد
مخدر انجام شد ،به طور کام ً
ال آشکاری نشان
میدهدکهسیگار«یکمادهمخدردروازهای»
استکهمیتواندسببمصرفمواداعتیادآور
دیگرشود.بنابراینبههمهتوصیهمیکنیمبهتر
استهرچهسریعتربهترکسیگاراقدامکنند.
برخالف باور غلط رایج در جامعه سیگار هم
نوعی مخدر و اعتیاد آور است .تنباکوی داخل
سیگاربهاصطالح«مادهمخدردروازهای»است
و میتواند زمینه را برای مصرف دیگر مخدرها
آماده کند .سیگار و تنباکو به خاطر نیکوتینی
که دارند تاثیر مستقیم بر سیستم عصبی می
گذارند و حتی یک بار مصرف آن هم می تواند
اعتیادآورباشد،جدایازعوارضسیگارمانند
ریسکباالیابتالبهسرطان،وابستگیروانی
بهاینمخدرباالست.
سرهنگبوستانی
رئیسپلیسپیشگیریخراسانرضوی

دستگیری گردانندگان «کراش یاب»
در جنوب کرمان

تقدیرجانشینفرماندهانتظامیخراسان رضوی
ازمشاوران برتر ستون«درامتدادتاریکی»

سجادپور -مــشــاوران و مــددکــاران اجتماعی
پلیس،جهادگرانمخلصیهستندکهبرایایجاد
صلح و سازش و رفع مشکالت قضایی و انتظامی
مردم تالش می کنند .جانشین فرمانده انتظامی
استان خراسان رضوی صبح روز گذشته در آیین
تقدیر از مشاوران برتر ستون «در امتداد تاریکی»
روزنامه خراسان که به همت پلیس پیشگیری
استانوهمکاریکارشناساناجتماعیکالنتری
های مشهد در صفحه حوادث به چاپ می رسد ،با
گرامیداشتیادوخاطرهشهیدانعزتیوصفایی
کهدراولینروزامسال،هنگامانجاموظیفهشربت
شهادتنوشیدند،گرهگشاییازمشکالتراجهاد
در راه دین و سفارش های ائمه هدی(ع) دانست
و گفت :هدف اصلی از تشکیل دوایــر مشاوره و
مددکاریاجتماعیدرکالنتریهاکهازسال80
آغاز شد ،در واقع گره گشایی از مشکالت مردم
و پیشگیری از وقوع جرم بود .سرهنگ ابراهیم
قربانزادهاضافهکرد:درهمینزمینهپروندههایی
که به نوعی منشأ آن ها مشکالت و گرفتاری های
خانوادگیهستندیامیتوانندموجببروزآسیب
های اجتماعی دیگری در جامعه شوند به دوایر
مشاوره کالنتری ها ارجاع می شود و مددکاران
اجتماعی نیز که تخصص های ویژه ای در این باره
دارند برای رفع اختالفات یا پیشگیری از پدیده
های شوم یا آسیب های اجتماعی خطرناک دیگر
تالش می کنند که این گونه دستاوردها با هیچ
معیارومقیاسیقابلسنجشواندازهگیرینیست.
اینمیداندارعرصهامنیتکهسالهاستلباس
خدمت گــزاری به زائــران و مجاوران آقا علی بن
موسی الرضا(ع) را به تن کرده است ،ادامه داد:
وقتی پرونده ای در دستگاه قضا مورد رسیدگی

قرار می گیرد در نهایت یک طرف محکوم و طرف
دیگر حاکم می شود که همیشه یک طرف ماجرا
ناراضی است اما وقتی کارشناسان اجتماعی
پلیسمبادرتبهحلمشکالتمردممیکنند،هر
دو طرف با لبخند و رضایت از کالنتری بیرون می
روندوایننوعیجهادمحسوبمیشود.سرهنگ
قربان زاده تصریح کرد :بیشتر از نیمی از پرونده
هایارجاعیبهدوایرمشاورهومددکاریدرهمان
مراحل اولیه رسیدگی منجر به صلح و سازش می
شوندوبرخیدیگرنیزروندطوالنیتریراطیمی
کنند تا شرایط و موقعیت دو طرف برای گذشت از
یکدیگر فراهم شود که در همین باره بیش از 28
هزار پرونده سال گذشته در کالنتری های مشهد
بهصلحوسازشانجامیدهاست.ویبابیاناینکه
امروز پلیس حاصل سرمایه گذاری در سال  80را
برداشت می کند ،خاطرنشان کرد :دایره مشاوره
کالنتری ها امروز به درخت تنومندی تبدیل شده
است که محصول پربرکت و شیرینی دارد و ما از
این که می توانیم گره گشای مشکالت مردم در
کنار مضجع مطهر امام رئوف باشیم ،به خود می
بالیم.گزارشخراسانحاکیاست،رئیسپلیس
پیشگیری از وقــوع جرم خراسان رضــوی نیز در
این مراسم نقاط قوت دوایر مشاوره و مددکاری
اجتماعیراموردتاکیدقراردادوگفت:هنوزهماز
نظرامکاناتوسختافزاریبایدکالنتریهامورد
توجه ویژه قرار گیرند تا کاستی ها و معایب موجود
نیزمرتفعشود.سرهنگمحمدبوستانیخطاببه
کارشناساناجتماعیکالنتریهاتاکیدکرد:هیچ
گاه حاشیه شهر را رها نکنید چرا که این موضوع
هموارهموردتاکیدفرماندهمعظمکلقواوازدغدغه
هایایشاندرمشهداست.ویتصریحکرد:محیط
زندگی،فرهنگ،مهاجرتو...نقشمهمیدربروز
آسیب های اجتماعی دارد که در حاشیه شهرها
نمود بیشتری می یابد بنابراین مشاورانی که در
کالنتری های حاشیه شهر خدمت می کنند باید
به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند و برای
پیشگیری از آسیب های اجتماعی تالش کنند.
وی با بیان این که نتیجه بخشی از این تالش ها
در ستون «در امتداد تاریکی» روزنامه خراسان و
برای عبرت دیگران از سرگذشت آسیب دیدگان
باران شیخی که روز  24فروردین ماه در مسیر
مدرسه اش در اراک مورد آدم ربایی قرار گرفته
بود ،پس از  24روز عملیات پلیسی ،صبح دیروز
در سیستان بلوچستان از چنگ گروگانگیران
آزاد شد .ساعت 13:45روز 24فروردین امسال
پدری در تماس با ماموران پلیس از ماجرای ناپدید
شدن دختر هشت سالهاش به نام باران شیخی
خبرداد.کارآگاهاندربررسیاولیه پیبردندیک
زن و سه مرد سوار بر خودروی سمند صبح همان
روز دختربچه هشت ساله به نام «باران شیخی»
را در مسیر مــدرســه ،ربــوده و از محل متواری
شده اند.به گزارش رکنا ،همزمان با تحقیقات
پلیسی ،آدمربایان با خانواده باران تماس گرفتند
و  600میلیون تومان برای رهایی دختر نوجوان
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اجتماعیمنتشرمیشود،خاطرنشانکرد:هربار
ستون«درامتدادروشنایی»باتالشکارشناسانو
مشاوران کالنتری ها به چاپ می رسد که افرادی
جرموخالفکاریرارهاکردهاندوبهآغوشجامعه
بازگشته اند  ،خبری مسرت بخش برای مردم و به
ویژهپلیساستچراکهتوانستهایمحتیبهیکنفر
برایرهاییازگردابوحشتناکجرمکمککنیم.
بنابراین گـــزارش ،دبیرگروه حــوادث روزنامه
خراسان نیز ضمن قدردانی از «سرهنگ زمینی،
ســــروان ولــیــان ،سرهنگ عــایــی و سرهنگ
حــاج ـیزاده» روســای کالنتری هایی که دوایــر
مددکاری اجتماعی آنان ،رتبه های برتر مشاوران
ستون«درامتدادتاریکی»روزنامهخراسانراکسب
کرده اند ،به تشریح ماجراهایی از عبرت دیگران و
بازگشت دوباره به زندگی سالم ،از طریق مطالعه
ستون در امتداد تاریکی پرداخت و ابراز امیدواری

کرد در آینده نزدیک صفحه بررسی حوادث نیز
برای ریشه یابی جرایم وانگیزه های ارتکاب جرم
منتشرشود.شایانذکراست،درپایاناینمراسم،
سرگرد محبوبه گلمکانی و سرگرد مریم زواری
کارشناسان اجتماعی کالنتری هــای سپاد و
پنجتن(بهطورمشترکرتبهاول)سرکارخانمزهرا
رفیعیپلیسافتخاریکالنتریمیرزاکوچکخان
(رتبهدوم)وسرکارخانمسمیهجعفریکارشناس
اجتماعی کالنتری الهیه مشهد (رتبه سوم) به
عنوان مشاوران برتر ستون در امتداد تاریکی در
سال گذشته معرفی شدند و مورد تقدیر جانشین
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی و رئیس
پلیسپیشگیریاستانقرارگرفتند.همچنیندر
اینمراسمازمشاورانکالنتریهایامامرضا(ع)
و نجفی به خاطر عملکرد مناسب در حل و فصل
پروندههایارجاعیقدردانیشد.

...

درامتدادتاریکی

داماد فریب خورده!
باید محضرهای ازدواج و طالق به سیستم های داشتم داخل کافه بروم و سر و صدا راه بیندازم
برخی ادارات مانند ثبت احوال دسترسی داشته اما خودم را کنترل کردم تا موضوع را با خانواده
باشند تا هنگام جاری شدن صیغه عقد بتوانند اش مطرح کنم ولی شب وقتی به منزلشان رفتم
دختر و پسر جــوان را از وضعیت ازدواج های و موضوع را مطرح کردم پدر و مادرش با سر و صدا
ناموفق قبلی آن ها آگــاه کنند چــرا که اکنون مدعی شدند که به دخترشان تهمت می زنم.
پنهان کاری درباره طالق های دوران نامزدی به خالصه از آن شب به بعد دیگر با همسرم تماس
مشکل حادی تبدیل شده است که خود قربانیان نگرفتم و به خانه پدرم رفتم .حدود یک ماه بعد
دیگری می گیرد و  ...جوان  30ساله ای که به فرد ناشناسی با من تماس گرفت و مدعی شد
اتهام نپرداختن نفقه به همسرش با حکم قضایی که می خواهد موضوع مهمی را درباره زندگی ام
دستگیر شــده بــود در حالی که بیان می کرد بگوید .احساس کردم همسرم آن فرد ناشناس را
فقط به خاطر اعتماد به شغل پدرزنم با دختری واسطه ای برای آشتی قرار داده است به همین
ازدواج کردم که ازدواج ناموفق قبلی اش را از من دلیل سر قرار حاضر شدم اما آن جوان  25ساله
پنهان کرده بود ،درباره این ماجرا به کارشناس موضوعی را مطرح کرد که روح و روانم را به هم
اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت :سال  96ریخت .او گفت :نامزدم یک بار ازدواج ناموفق
بود که به پیشنهاد و ترغیب یکی از دوستانم به داشته است و خانواده اش این موضوع را از من
خواستگاری «مبینا» رفتم .پــدرش بازنشسته پنهان کرده اند .وقتی با سر و وضعی آشفته به
یکی از نهادهای نظامی بود و از چند ماه قبل در خانه بازگشتم و ماجرا را برای خانواده ام بازگو
مشهد ساکن شده بودند .وقتی خانواده ام به کردم ،مادرم که روی ویلچر بود مقابلم ایستاد
تحقیق محلی پرداختند همسایگان شناخت و گفت :زود تصمیم نگیر ممکن است عده ای
چندانی از آن ها نداشتند اما من به شغل پدر مبینا بخواهند از اختالف شما سوءاستفاده کنند.
اعتماد کردم و مطمئن بودم که او باورهای دینی و خالصه از طریق یکی از بستگان نزدیک مان
اعتقادی قوی دارد و می تواند شریک زندگی من که آشنایی در ثبت احوال داشت فهمیدم که آن
باشد .با این تصور به خواستگاری او رفتم و خیلی جوان حقیقت را گفته است .با پیگیری زیاد آدرس
زود مراسم عقدکنان برگزار شد اما هنوز چند ماه نامزد قبلی مبینا را پیدا کردم که او نیز گفت:
بیشتر از آغاز دوران نامزدی ما نمی گذشت که مبینا را به خاطر داشتن دوست پسر طالق داده
متوجه تغییرات زیادی در رفتارهای نامزدم شدم .است وقتی موضوع را با خانواده همسرم در میان
او به بهانه های واهی سعی می کرد از من دور گذاشتم تا حقیقت ماجرا را برایم بازگو کنند آن ها
باشد .وقتی با او تماس می گرفتم و از حضورش شبانه به شهرستان رفتند و مدتی بعد هم ساکن
در منزل مطمئن می شدم برنامه ریزی می کردم همان شهر شدند این در حالی بود که پدر مبینا با
تا با یکدیگر بیرون برویم اما وقتی به منزل آن ها تهدید من مدعی شد فقط در دادگاه پاسخم را می
می رسیدم مادرش مدعی می شد که چند دقیقه دهد .حاال هم همسرم به خاطر نپرداختن نفقه در
قبل با دوستانش بیرون رفت .خالصه تصمیم حالی از من شکایت کرده است که به خاطر سر و
گرفتم رفتارهای همسرم را کنترل کنم .یک روز صداهای هر روزه اش در محل کارم مرا اخراج
از محل کارم مرخصی گرفتم واز صبح در نزدیکی کرده اند .از سوی دیگر نیز مدعی است باید نیمی
منزل آن ها کشیک دادم تا این که دیدم سوار از مهریه  200سکه ای اش را بپردازم تا حاضر به
خودرویی شد که سه زن جوان دیگر سرنشین آن طالق شود و ...
بودند .وقتی پشت سر آن ها حرکت کردم به یک شایان ذکر است ،به دستور سرهنگ حاجی زاده
کافه سنتی در شاندیز رفتند و به کشیدن قلیان (رئیس کالنتری الهیه مشهد) این پرونده در دایره
مشغول شدند .آن قدر عصبانی بودم که قصد مددکاری اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

جزئیات رهایی باران شیخی کودک  8ساله
شازندی از چنگ آدم ربایان

 24روز جهنمی

خواستند .پلیس در ادامه سرنخ هایی از متواری
شدن اعضای این باند به سیستان و بلوچستان
به دست آوردنــد و کارآگاهان سرانجام پس از
 24روز ،ساعت  5صبح دیروز مخفیگاه متهمان
را در منطقه «گلشهر» چابهار شناسایی و پس از
هماهنگیقضاییبادادستاناینشهر،آنهارادر
اقدامی ضربتی دستگیر و دختربچه هشت ساله
را صحیح و سالم آزاد کردند .به گزارش ایسنا،

«عباسقاسمی»
دادســـــــتـــــــان
عـــــمـــــومـــــی و
انقالب اراک با
اعالم رهایی این
کودک از چنگ آدم ربایان افزود :هدف این بود که
در وهله اول این کودک سالم به خانواده بازگردد
ودیگراینکهازمرزخارجنشود،درنهایتمتهمان

در چابهار دستگیر شدند و کــودک آزاد شد و
احتما ًالبهزودی تحویلخانوادهاشمیشود.وی
افزود :اگر خانواده در ابتدا همراهی و همکاری
میکرد و مشکالتی در این زمینه نبود ،کودک
قطع ًا خیلی زودتر در یکی دو روز اول آزاد میشد.
وی خاطرنشان کرد :فع ً
ال نمیتوان درخصوص
علتربایشایندختربچهصحبتکرد،خطاهایی
متأسفانهوجودداشتهاستکهاگربهآنحوزهوارد
میشدیم ،ممکن بود کودک از دست برود .در
این میان خبرآنالین مدعی شد:این که انگیزه
آدمربایان چه بوده ،سوال پررنگی در این میان
بود که هیچوقت شفاف اعالم نشد اما پلیس از
اختالفات مالی گذشته خانواده باران شیخی با
ربایندگان و توافق نکردن با آنان خبر داده بود.

