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خط زرد

توصیه پیشگیری از سرقت
دامداری ها و دارندگان احشام
كلیه اماكن نگهداری احشام با امكانات
موجود محصور شود .
از نگهداری گله برای حفظ احشام در محل
چرای دام در دشت ها استفاده شود.
برای نگهداری احشام از درهای آهنی و قفل
استفاده شود .
با چــراغ قوه یا نورافكن از محل نگهداری
احشام به طور مداوم بازدید و سركشی شود .
از پالك های بهداشتی و شماره كوبی روی
احشام استفاده شود.
شبان و نگهبان گله فردی جوان و توانمند
باشد .
برای كنترل ،احشام هر روز شمارش شود .
در شب هایی كه هوا سردتر یا وزش باد شدید
است مراقبت بیشتری به عمل آید.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیانخبرها

پایان اختالفات خانوادگی
با شلیک گلوله!
توکلی -با دســتــورات مقام قضایی و تالش
ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی جیرفت
قاتل فراری به دام افتاد.
به گــزارش خبرنگارمادرپی گــزارش یک فقره
قتل درمهرماه امسال ،بالفاصله ماموران پلیس
بــرای بررسی موضوع به محل حادثه واقــع در
یکی از روستاهای اطــراف شهرستان جیرفت
اعزام شدند که در بررسی های اولیه مشخص
شد جوانی براثرشلیک گلوله به شدت زخمی
شده وبه علت شدت جراحات وارد شده درصحنه
جنایت جان باخته وعامل قتل ازصحنه حادثه
گریخته است.
درادامـــه با تحقیقات میدانی و بررسی های
بعدی کارشناسان پلیس آگاهی ،هویت ضارب
شناسایی شد ودستگیری متهم دردستورکار
پــلــیــس قـــرارگـــرفـــت.ایـــن گـــــزارش حــاکــی
است،دربررسی های بیشترمشخص شد قاتل
پس ازوقوع قتل بالفاصله به خارج ازشهرستان
متواری شده است که درایــن زمینه ماموران
بارصد اطالعاتی و بهره گیری ازشیو ههای
پلیسی ،مخفیگاه قــاتــل فــــراری را دریــکــی
ازشهرستان هــای استان کرمان شناسایی و
با هماهنگی مقام قضایی،عامل ایــن جنایت
هولناک را درمخفیگاهش دستگیرکردند.
فرمانده انتظامی جیرفت گفت:قاتل دستگیر
شده پس از انتقال به مقر انتظامی  ،در تحقیقات
و بازجویی پلیس ضمن اعتراف به قتل ،انگیزه
خود را اختالفات خانوادگی بیان کرد .سرهنگ
محمدرضایی افــزود :در بررسی سوابق متهم
مشخص شد این فرد قبال چندین مرحله به علت
اتهاماتی از قبیل قتل عمد ،ایراد ضرب و جرح
عمدی و اخــال در نظم عمومی روانــه زنــدان
شده است.

سناریویربودهشدنملوانانسانچیغیرواقعیاست
مدیرعاملسازماندریانوردی ویکمدیرارشدشرکتملینفتکش
بهادعایربودهشدن ملوانانسانچیوتماسهایمشکوک پاسخدادند
معاون وزیر راه درپی انتشار برخی شایعات درباره
ربوده شدن دریانوردان و ملوانان سانچی قبل از
آتشسوزیوانفجارآنگفت:براساسبررسیهای
صورت گرفته ایران و پنج کشور دیگر در زمان بروز
این سانحه ،تمام ملوانان و دریانوردان سانچی در
این حادثه جان خود را از دست دادنــد.در برخی
رسانههاشایعاتیمطرحشدمبنیبراینکهبرخی
ازملوانانودریانوردانسانچیباخانوادههایشان
تماس گرفتهاند و ممکن است چنین سناریویی
وجود داشته باشد که آن ها قبل از آتشسوزی و
انفجارایننفتکشربودهشدهباشند.محمدراستاد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این باره
به ایسنا گفت :چنین سناریویی به هیچ وجه تایید
نمیشود،چراکهدرهمانزمانهمهدستگاههای
دولتی و متولی در کشور به اضافه پنج کشور دیگر
طی بررسیها و ارزیابیهای خود به این نتیجه
رسیدند که تمام دریانوردان و ملوانان سانچی در
زمانوقوعاینسانحهجانخودراازدستدادهاند.
▪فرحبد :روایتی که از سانحه میشود روایت
ایراننیست

کاپیتان شهرام فرحبد مدیر بازرگانی شرکت
ملینفتکشایران نیزبابیاناینکهتصورنمیکنم
در هیچ حادثهای در کشور ما مانند سانچی تا این
حد پیگیری و تالشی صورت گرفته باشد ،گفت:
در سانحه کشتی سانچی سعی شد تمام جوانب
دیده شود و هیچ موردی از قلم نیفتد .از همان روز
اول تیم اضطراری در شرکت ملی نفتکش ایران
تشکیل و پیگیریهای الزم انجام شد .روایتی که
از سانحه میشود ،روایت ایران نیست بلکه چهار
کشور چین ،پاناما ،هنگ کنگ و ایران به صورت
مشترک کارگروهی تشکیل دادند و پس از چند
ماهبررسیمستندات،فیلمها،مشاهداتمیدانی
و جعبه سیاه کشتیها نتایج گزارش خود را اعالم
کردند .از کشور ما نیز نمایندگان سازمان بنادر
و دریــانــوردی حضور داشتند و در این کارگروه
عضو بودند .نتایج گزارش مشترک چند کشور به
سازمانهایبینالمللینظیرسازمانبینالمللی
دریانوردینیزارائهشد.

▪ کارکنان کشتی همان لحظات اولیه جان
باختند

وی افزود :ما عقیده داریم برخی تالش میکنند
از احساسات پاک خانوادهها سوء استفاده کنند.

صدها ساعت بررسی فنی ،علمی ،شبیه سازی
سانحه ،استفاده از شواهد و دادههای اطالعاتی
حاضر در صحنه سانحه و همچنین اطالعات
جعبه سیاه کشتی سانچی ،بیانگر این است که
امکان زنده ماندن خدمه شجاع این کشتی وجود
نداشته و این عزیزان در همان لحظات اولیه بر اثر
استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان خود را
ازدستدادند.اوادامهداد:دربرنامهایکهدریکی
ازشبکههایماهوارهایپخششد،مواردمتعددی
خالف واقع و فاقد جایگاه تخصصی دربــاره این
سانحه مطرح شد که خانواده کارکنان سانچی را
آزردهساخت.برایمثالدراینبرنامهگفتهشدهاز
قایقنجاتکشتیاستفادهشدهاست،درحالیکه
ایننظرکامالغیرتخصصیوغیرفنیاستوحتی
به وضوح در تصویر منتشر شده در این برنامه نیز
استفادهنکردنازقایقهاینجاتکامالمشخص
است .زیرا در درجه اول پایههای نگه دارنده قایق
نجات در موقعیت اولیه خود هستند که به وضوح
بیانگراستفادهنکردنازقایقنجاتاست.بهگفته
وی ،آن چیزی که تصاویر نشان میدهد این است
که قایق نجات کامال ذوب شده است .کما اینکه
اجساد افرادی که روی عرشه کشتی پیدا شدند،
دراطرافقایقنجاتپیداشدندواگرامکانرفتن
باقایقنجاتبودآنهاقطعارفتهبودند.
▪ماجرایتماسهایمشکوکتلفنی

ویدرپاسخبهاینسوالکهآیاشرکتملینفتکش
اقدامیدرجهتپاسخبهمطالبهبرخیازخانواده
هاکهمعتقدندفرزندانشانهنوززندهاندوباآنها
تماس میگیرند انجام داده است یا خیر ،گفت :به
رغماینکهبرخیازاینخانوادههامیگویندبیش
از  ۱۲۰۰تماس ناشناس داشتهاند ،چرا حتی
یکی از تماسها واقعی نبوده و هیچ کدام از این

خانوادهها نتوانستهاند بعد از گذشت دو سال یک
تماستلفنیموفقداشتهباشند؟چرافقطاینچند
خانواده تماس تلفنی مشکوک دریافت میکنند
وبقیه ۲۲خانوادهدیگراینتماسهاراندارند؟
به گفته او ،برخی از این خانوادهها معترض به این
بودند که فرزندان ،همسر یا عزیزان شان که در
کشتی شهید شدند ،هنوز زندهاند و احتماال در
جایی هستند و باید پیگیری و پیدا شوند .آنها
راضی نبودند واقعیت را بپذیرند که عزیزانشان
طی این حادثه به شهادت رسیدند و تمام تالشها
برای نجات و یافتن پیکر آنها انجام شده است اما
این مهم میسر نشد.حتی اقدامات کارشناسی
بسیاری نیز صورت گرفت و بیش از این کاری در
اینبارهامکانپذیرنبود.
فرحبد افزود :ما به صورت مرتب به این خانوادهها
گفتیم مستندات خود را به نهادهای مربوط برای
پیگیری ارسال کنند و حتی ما خودمان نیز پیگیر
اینموضوعشدیمولیتاجاییکهبندهاطالعدارم،
نهادهای تخصصی نیز ادعاهای مربوط به تماس
خدمه کشتی با برخی خانوادهها را رد کردند و آن
رابیاساسدانستند.
فرحبد همچنین دربــاره پرداخت های بیمه ای
به بازماندگان گفت :به گفته او خسارت به تمام
خانوادههاییکهاینمراحلراطیکردهومدارک
موردنیازراارائهدادهاند،بهصورتکاملودرقالب
پرداخت ارزی انجام شده است و این رقم تا این جا
حدود  2.5میلیون دالر است .همچنین  13نفر
از بستگان بازماندگان تاکنون استخدام شده اند
.فراترازاین،طبقمصوبهمجمععمومیصاحبان
سهام شرکت ،مقرر شد نحوه پرداخت حقوق به
خانواده و بازماندگان آنها با یک درجه ارتقای
شغلی بــرای هر فــرد ،طبق ضوابط پرداخت به
خانوادههایشهدایجنگتحمیلیباشد.
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در امتداد روشنایی

شیادتلگرامی!
کارگاهآموزشیبررسیفضاهایمجازیدریکی
از مدارس متوسطه اول برگزار شده بود .مشاور و
مددکاراجتماعیکالنتریشفایمشهدباتشریح
خطرات فضای مجازی و هشدارهای پلیسی
برایجلوگیریازافتادندختراننوجواندردام
شیادان فضای مجازی گفت :دختران نوجوان
یکی از قربانیان اصلی آسیب های اجتماعی از
طریق دوست یابی ها و انتشار تصاویر شخصی
در فضای مجازی هستند چرا که هویت افراد در
این فضا پنهان است و  ...با پایان یافتن سخنان
کارشناس اجتماعی کالنتری ،دختر نوجوانی
که در همین مخمصه گرفتار شده بود مشاور
پلیسراپناهگاهمورداعتمادخودیافتورازیرا
فاش کرد که مدت ها آزارش می داد .این دختر
 14ساله درحالی که شرم و حیا از چهره اش می
بارید،گفت:هفتسالقبلزمانیکهبرایرفتن
به مدرسه آماده می شدم پدر و مادرم از یکدیگر
جدا شدند و من با چشمانی گریان راهی مدرسه
شدم .آن ها من و برادر بزرگ ترم را نیز از یکدیگر
جدا کردند چرا که قرار بود برادرم با پدرم زندگی
کند و مادرم هم سرپرستی مرا پذیرفت.چند ماه
بعد پدرم با زن جوان دیگری ازدواج کرد و اکنون
سه فرزند دارد ،اما مادرم همه خواستگارانش را
ردکردتابهقولخودشازآبوگلدربیایموخوب
و بد را تشخیص بدهم .خالصه من به زندگی با
مادرم در منزل مادربزرگم ادامه می دادم و پدرم
گاهیبهدیدارممیآمدومرابهپارکوسینمامی
برد و در همین حال بخشی از هزینههای مرا نیز
میپرداخت.ازسویدیگروقتیمیشنیدمبرای
مادرم خواستگار آمده است در تنهایی خودم فرو
میرفتمورنجمیکشیدم.اگرچهحقرابهمادرم
میدادمکهاونیزبرایخوشبختیوآیندهاشباید
دوبارهازدواجکنداماهموارهوحشتداشتمکهبا
ازدواج او آینده من تباه می شود وقتی خاله ام مرا
به منزلشان دعوت می کرد تا به دخترش ریاضی
بیاموزم خوب می دانستم که باز بــرای مادرم
خواستگار آمده است و آموزش ریاضی بهانه ای
بیشترنیستتامراازخانهدورکنند،اماهیچوقت
این موضوع را به روی خودم نمی آوردم .اگرچه
مادرم 30سال بیشتر نداشت و همیشه البه الی
نصیحتهایشبهمنیادآوریمیکرد«نازگلمتو
نیزروزیازدواجمیکنیوبهخانهبختمیروی
آن گاه مادرت برای همیشه تنها خواهد ماند!»
باالخره مادرم به یکی از خواستگارانش پاسخ
مثبتداد«.اصغرآقا»نانوابودوسهفرزندداشت.
همسراومدتیقبلبهخاطربیماریسرطانجان
خود را از دست داده بود و این گونه من و مادرم

به منزل اصغر آقا رفتیم .اگرچه اصغر آقا  ،مردی
بسیار مهربان و خوش اخالق بود اما دو خواهر
ناتنی ام رفتار مناسبی با من نداشتند آن ها با
نیش و کنایه و حرکات و رفتارشان من و مادرم را
آزارمیدادند.بهطوریکهمنبرایرهاییازاین
وضعیتروانیهموارهدرگوشهاتاقمینشستم
و تنهایی ام را با جست وجو در فضای مجازی
پر می کردم تا این که در تلگرام با دختری به نام
«مژگان» آشنا شدم او هم  14ساله بود و به درد
دل هایم گوش می داد .هیچ شناختی از مژگان
نداشتم.فقطبرایرهاییازتنهاییبااوچتمی
کردم.مژگانمدعیبودیکبرادرکوچکتردارد
ودرسمنانساکناست.اوتصاویرخیلیزیبایی
از خودش برایم ارسال می کرد و من با دیدن آن
همهزیباییهموارهبهاوغبطهمیخوردم.رفاقت
من و مژگان هر روز صمیمی تر می شد و من هم
تصاویر مختلفی را از خودم می گرفتم و برایش
ارسال می کردم از این که مژگان به حرف هایم
گوش می داد و با جمالت زیبایش آرامم می کرد
خیلیخوشحالبودمطوریبهاووابستهشدمکه
ساعتهابااوحرفمیزدموهمهرازهایزندگی
ام را فاش می کردم تا این که بعد از گذشت چند
ماه از این ماجرا یک روز مژگان چهره واقعی اش
را به من نشان داد و تصویری از خودش را برایم
ارســال کــرد .آن جا بود که فهمیدم مژگان مرا
فریب داده او یک پسر جوان بود و ادعا می کرد
که عاشقم شده است .وقتی متوجه این ماجرا
شدم بالفاصله با او قطع رابطه کردم اما از آن روز
بهبعدآنجوانناشناسمراتهدیدمیکندکهاگر
بهاینرابطهادامهندهمتصاویرخصوصیامرادر
فضایمجازیمنتشرمیکند.اکنونمدتیاست
که دچار مخمصه بدی شده ام و از ترس انتشار
تصاویرم در رنج و عذاب هستم چرا که می ترسم
رسواییبزرگیبهباربیایدو...
شایان ذکر است مشاور کالنتری پس از شنیدن
سرگذشتدخترنوجواناورابههمراهمادرشبه
دایره مددکاری اجتماعی دعوت کرد تا اقدامات
پلیسی و قضایی در این باره انجام شود .در عین
حال به دستور سرهنگ ناصر نــوروزی (رئیس
کالنتری شفا) مقرر شد تا هویت دختر نوجوان و
اقداماتپلیسیبهصورتمحرمانهباقیبماند.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

