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راننده پورشه جنجالی
روانه زندان شد

ایسنا -فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت :راننده خودروی سواری "پورشه" که تصاویر تصادف آن با چند خودرو و متواری شدن وی از صحنه در شبکههای
مجازی منتشر شده بود ،خود را به پلیس معرفی کرد .در این زمینه پرونده ای تشکیل شده و راننده خاطی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و هم اکنون با حکم مقام
قضایی روانه زندان شده است .این خودروی پورشه روز  5شنبه گذشته با یک سواری پراید برخورد کرد که راننده خودروی پراید جان خود را از دست داد.

...
خط زرد

مراقبت از کارت های بانکی
 – 1در حفظ و نگهداری کارت های اعتباری
دقت الزم را به عمل آورید.
 – 2از نگهداری رمــز عبور در کنار کارت
و ارائــه کــارت بــرای دریافت پــول به افــراد
ناشناس خودداری کنید.
 – 3در هنگام برداشت مراقب افشا شدن رمز
خود باشید و هرچند وقت یک بار کلمه عبور
را تغییر دهید.
 – 4موجودی حساب خود را در فاصله های
زمانی مناسب کنترل کنید.
 – 5در فروشگاه هایی که امکان خرید با
استفاده از کارت های خودپرداز وجود دارد
از دادن رمز کارت به فروشنده خــودداری
کنید.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...

ازمیان خبرها
عامالن زورگیری ازافراد تنها
وسالخورده درچنگ پلیس
توکلی  -اعــضــای باند سرقت بــه شیوه
زورگــیــری درعملیات پلیس آگــاهــی بم
دستگیرشدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بم دراین باره
گفت:درپی اعالم گزارش وقوع یک فقره
سرقت طال به شیوه زورگــیــری از منزلی
دریکی ازمناطق شهرستان بم ،بالفاصله
عوامل پلیس به محل مد نظراعزام شدند.به
گزارش خبرنگارما ،سرهنگ نجفی افزود:
با حضور ماموران درمحل یک زن سالخورده
اعالم کرد حوالی غروب با شنیدن صدای
آیفون و بدون برداشتن آن اقدام به گشودن
در منزل کرده که بالفاصله یک زن و مرد
وارد منزل شده و پس از بستن دست و پای
او و چیدن و سرقت طالها و زیورآالتش فرار
کرده اند.
ایـــن مــســئــول انــتــظــامــی تــصــریــح کــرد:
خوشبختانه درایــن خصوص کارشناسان
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خیلی زود
در سایه تحقیقات گسترده پلیسی ،هویت و
محل اختفای متهمان را شناسایی کردند.
وی خاطرنشان کرد :دراین زمینه دو مرد و
دو زن که به این شیوه از افراد مسن و تنها
سرقت می کردند ،دستگیر شدند و از تکرار
این گونه سرقت ها جلوگیری شد.

تعرض جنسی یک پزشک به  ۱۷۷دانشجوی پسر دانشگاه اوهایو!
یک پزشک دانشگاه دولتی اوهایوی آمریکا در
فاصله دو دهه به دستکم  ۱۷۷دانشجوی پسر
تعرض جنسی کرده است .این نتیجه تحقیقات
همهجانبه یک گــروه مستقل است که از سوی
دانشگاهمامورانجاماینکارشدهبود.اینتعرضها
بههنگامدرمانصورتگرفتهاند.بهگزارشدویچه

وله ،ریچارد استراوس از دسامبر ۱۹۷۸تا مارس
 ۱۹۹۸بهطورعمدهبهعنوانپزشکبخشورزش
در مرکز درمانی این دانشگاه مشغول به کار بوده
است.به گزارش " ،"ABC Newsمدتها پس از
شکایتهایی که از سال  ۱۹۷۹علیه این پزشک
صورتگرفتهبود،دانشگاهباالخرهدرسال۱۹۹۶

او را از کار برکنار کرد ،اما
این پزشک تا سال۱۹۹۸
عضو ثابت دانشکده باقی
ماند تا اینکه در این سال
خود را بازنشسته کرد.ریچارد استراوس سال
 ۲۰۰۵در ۶۴سالگیخودکشیکرد.

این مرد از طریق تلگرام به زندگی ها پایان می داد

آموزشخودکشی و ارسال سیانور!

رئیس پلیس آگاهی تهران بــزرگ از دستگیری
متهمیخبردادکهباراهاندازییککانالتلگرامی
بهتشویقوآموزشافرادبرایپایاندادنبهزندگی
خود اقدام میکرد .در مورخ ۱۸اردیبهشت ۹۸از
طریقکالنتری ۱۳۴شهرکقدس،فوتمشکوک
جوانی ۳۰سالهدرمحلسکونتشواقعدرمنطقه
سعادتآباد به پلیس اعالم شد.کارآگاهان اداره
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه اقدامات
پلیسی اطالع پیدا کردند که متوفی از طریق یک
کانال تلگرامی با شخصی به نام حمید (متولد
 )۱۳۶۷در ارتباط بوده و از طریق این شخص با
پودر سیانور و نحوه خودکشی با آن آشنا و این پودر
مرگبارازطریقاینشخص(حمید)برایویارسال
شده است .به گزارش تسنیم،با شناسایی حمید
در شهرستان اسالمشهر و پس از هماهنگیهای
الزمبادستگاهقضایی،کارآگاهانادارهدهمپلیس
آگاهی با دریافت نیابت قضایی به این شهرستان
اعــزام و بعدازظهر روز پنج شنبه  26اردیبهشت
 ۹۸موفقبهدستگیریحمیدشدند .دربازرسیاز
محل سکونت حمید ،عالوه بر کشف قوطی حاوی
پودرسیانور،کتابهایرواندرمانیومقادیرقابل
توجهی قرص های آرامبخش و خوابآور نیز کشف
شد که وی در همان تحقیقات اولیه به صراحت به
فروش پودر سیانور و قرص به افراد مختلف اعتراف

کرد.حمیدپسازانتقالبهادارهدهمپلیسآگاهی
تهران بزرگ در اعترافاتش به کارآگاهان گفت:
سال گذشته از طریق فضای مجازی با شخصی
به نام بهنام آشنا شدم که مدیر یک کانال تلگرامی
بود؛ اعضای آن کانال به اصطالح "خودکشیگرا"
بودند .سپس به واسطه آشنایی با بهنام ،یک بار
پس از تهیه دارو اقدام به خودکشی کردم که شش
روز در کما بودم اما زنده ماندم .پس از آن ماجرا،
جداگانه یک کانال تلگرامی راه اندازی کردم و در
آن نحوه خودکشی با پودر سیانور را آمــوزش می
دادم و در ادامه به اعضای کانال اعالم میکردم
که میتوانم بستههای پودر سیانور را به قیمت یک

میلیون تومان برایشان ارســال کنم .وی افــزود:
تاکنون نیز بستههای حاوی پودر سیانور را برای
افراد مختلف در مناطق مختلف تهران (زعفرانیه،
قلهک ،سعادتآباد) و همچنین شهرهای مختلف
کشورارسالکردهام.سردارعلیرضالطفی،رئیس
پلیس آگاهی تهران بزرگ ،ضمن هشدار جدی به
خانوادهها برای نظارت بیشتر بر فعالیت فرزندان
شــان در فضای مجازی ،متذکر شــد :تحقیقات
برای شناسایی افرادی که متهم به فروش و ارسال
پودر سیانور برای آن ها اقدام کرده ،در دستور کار
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
قرارگرفتهاست.

اشاره به دستگیری ۲قاچاقچی موادمخدر گفت:
در بازرسی از مخفیگاه سوداگران مرگ ،یک تن
و  ۴۸۶کیلوگرم تریاک و  ۵۶کیلو مرفین کشف
و  ۴خودرو نیز توقیف شد.خانچرلی به عملیات

دیگر پلیس استان اشاره و بیان کرد :مأموران
در بازرسی از قسمت بار خــودرو  ۴۶۴کیلو و
 ۲۰۰گرم تریاک ۵۸ ،کیلوگرم هروئین۱۵۵ ،
کیلوگرمحشیش ۳۹،کیلوگرممرفینو ۳۴کیلو
و  ۸۶۵گرم شیشه کشف کردند.

کشف محموله  ۲۲۰۰کیلوگرمی موادمخدر در شهریار

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف
 ۲تن و  ۲۹۳کیلوگرم مواد افیونی و دستگیری
چهار سوداگر مرگ در دو عملیات جداگانه خبر
داد.به گزارش ایسنا ،سردار محسن خانچرلی با
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درامتداد روشنایی
روزگار طالیی!
از روزی که برای اولین بار در جمع گرفتاران در رفت و آمد کردم که نوشیدن مشروب و مصرف
دام اعتیاد و الکل (انجمن الکلی های گمنام) مواد بهترین تفریح زندگی شان بود .من هم در
نشستم درست  30ماه می گذشت اما هنوز شب نشینی آن ها و با مصرف الکل احساس
وسوسه های درونــی رهایم نمی کرد اگرچه بزرگی می کــردم و از تعریف و تمجیدهای
همه آن دردها ،حقارت ها و خماری ها مانند فریبنده دوستانم لذت می بردم .از آن روز به
سکانس های یک فیلم از مقابل چشمانم رژه بعددیگرکسیرادراطرافمنمیدیدمبهطوری
می رفتند ولی باز هم مواد مخدر و الکل بر اراده که مشروب و مواد مخدر مهمترین چیزها در
ام غلبه کرد و دوبــاره با اولین مصرف ابرهای زندگی ام بودند اگرچه همواره با سواالت بی
سیاه بر زندگی ام سایه انداخت تا این که روزی پاسخ وجدانم درگیر بودم اما هر روز یک ماده
با شنیدن صدایی آشنا از آن سوی خط تلفن مخدر جدید را تجربه می کردم .این سرخوشی
همراه بغضم ترکید و  ...مرد  38ساله که گویی هــای زودگــذر به حــدی رسید که حتی مرگ
در روزگـــاری طالیی قد می کشد و از شدت نزدیک ترین عزیزانم مانند پدر هم تکانم نداد
خوشحالی در آسمان ها به پرواز درمی آید در ودر حالی که من با یک خانواده بی سرپرست و
حالی که با افتخار فریاد می زد« :حمید هستم دوبرادرمعتادتنهاماندهبودمبازهمدستهای
یک الکلی!» درباره سرگذشت هولناک خود عاشقانهمادرنوازشممیکرد.اوباپولکارگری
گفت 10 :ساله بودم که به خاطر شرایط کاری خودشمرابهمرکزترکاعتیادسپردولیبازهم
پدرم به مشهد مهاجرت کردیم .آن روزهــا به باآنکه 27سالازعمرمگذشتهبودچشمهای
گریان مادرم را نادیده گرفتم و دوباره به مصرف
دلیل درآمد اندک پدرم مجبور بودم بر خیلی
از خواسته ها و آرزوهایم خط بکشم و سال های مشروبوموادرویآوردم.سهسالبعددرحالی
نوجوانی را با احساس یأس و آرزوهــای دست که دیگر در این منجالب وحشتناک به زحمت
نیافتنی سپری کنم .این در حالی بود که بیشتر دست و پا می زدم به وجود جلسات ( )A.Aاز
اهالی و بستگان مــان که در محل اقامت ما طریق یکی از دوستانم پی بردم به طوری که
زندگی می کردند به مواد مخدر و الکل آلوده ناخواسته به آن سو کشیده شدم و ساعتی بعد
بودند تا جایی که برخی از آن ها با خرده فروشی خود را در جمع الکلی های گمنام دیــدم .با
مواد و الکل هزینه های زندگی خود را تامین شنیدن حرف هایشان آرامش در وجودم موج
می کردند در همین سن و سال نوجوانی تنها می زد و آن ها بی پرده از ماجراهای تلخ اعتیاد
به خاطر یک حس کنجکاوی برای اولین بار و الکل سخن می گفتند .وقتی از آن جا بیرون
به استقبال مصرف الکل رفتم .آن روز گویی آمدم از شدت خماری پاهایم مرا همراهی نمی
کمبودهای گمشده در زندگی ام را یافته بودم کرد ولی روز بعد هم به جمع آن ها رفتم چرا که
و احساس سرخوشی و هیجان های فریبنده همه آن ها سرگذشتی مشابه من داشتند و مرا
الکل و مواد مخدر مرا وارد دنیای دیگری کرده درک می کردند .باالخره برای  30ماه مصرف
بــود امــا نمی دانستم که همه ایــن لــذت های الکل و مواد را کنار گذاشتم تا زندگی ایده آلی
زودگذر سرآغاز یک عمر تیره روزی و بدبختی بسازم اما وسوسه های فریبنده دوبــاره مرا به
های من است .خالصه آخرین سال تحصیل در گرداب بدبختی های خودساخته ام کشاند.
دبیرستان را می گذراندم که خانواده در جریان بعد از چند ماه در حالی که از زندگی بیزار بودم
سقوطم به مرداب مواد افیونی قرار گرفتند و با یکی از دوستان انجمن ( )A.Aبا من تماس
سرزنشهایآنهاومشکالتیکهبرایمبهوجود گرفت و من که دیگر بغضم ترکیده بود دوباره
آمــد ،بــرای مدتی مصرف مــواد مخدر را ترک با او همراه شدم و اکنون پنج سال و یک ماه از
کردموواردبازارکارشدماماطولینکشیدکهبه آن روز می گذرد و من با افتخار می گویم خدایا
خاطر احساس های سرکوب شده ام با افرادی سپاس گزارم.
ماجرایواقعیباهمکاریروابطعمومیانجمنالکلیهایگمنام

