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خط زرد

هشدار پلیس فتا به مشتریان
سایتهای دیوار و شیپور
خبرگزاری میزان -رئیس اداره اجتماعی پلیس فتای ناجا
در توصیه به شهروندان گفت :همواره باید در استفاده از
سایتهای فروش کاال و نیازمندیهای آنالین ،چون دیوار
و شیپور مراقب و هوشیار باشند.
به گــزارش میزان ،سرهنگ رامین پاشایی اظهار کرد:
عــدهای از افــراد سودجو و کالهبردار با درج آگهیهای
دروغین فروش اجناس در سایتهای فروشگاهی خرید و
فروش اجناس دست دوم مانند “دیوار”و “شیپور” اقدام به
کالهبرداری و سودجویی از شهروندان میکنند.
وی افــزود :ایــن افــراد با هــدف تهییج و ایجاد انگیزه در
خریداران ،اجناس خود را که بیشتر خودرو و لوازم منزل
است ،با قیمتهای پایینتر از عرف بازار ارائه و با جلب
اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را به عنوان بیعانه از طریق
واریز به شماره کارت دریافت میکنند و پس از دریافت
مبالغ ،دیگر پاسخ گوی تلفن خود نیستند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا با بیان این که برای تبادل
یک کاال از طریق فضای مجازی باید همواره این موضوع
مهم را در نظر داشت که ممکن است تبلیغ صورت گرفته
برای کاال ماهیت واقعی نداشته باشد ،افزود :ممکن است
در پوشش یک تبلیغ در این گونه سایتها ،افراد شیادی
فعالیت کنند که قصد کالهبرداری از کاربران را دارند.
وی تاکید کرد :از قرار گذاشتن با فروشندگان این کاالها
در اماکن خلوت و کم تــردد جــدا باید خ ــودداری شــود و
متقاضیان خرید برای رویت کاال و پرداخت پول حتما در
اماکن عمومی با این افراد قرار مالقات بگذارند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس فتای ناجا گفت :از شهروندان
میخواهیم در صورت مواجهه با موارد مشکوک ،آن را از
طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir
بخش مرکز فوریتهای سایبری لینک ثبت گزارشهای
مردمی اعالم کنند.

...

ازمیان خبرها
اشیای تاریخی در چهارمحال و بختیاری
کشف و ضبط شد
نیروهای یگان حفاظت استان چهارمحال و بختیاری با
دستگیری اعضای باند خرید و فروش اشیای تاریخی،
مقادیری اشیای تاریخی اصل و تقلبی را کشف و ضبط
کردند.

دستگیری چهارمین متهم تجاوز به عنف ایرانشهر
فــرمــانــده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت:
چهارمین عامل اصلی پرونده تجاوز به عنف ایرانشهر
در شهرستان بجنورد دستگیر شد .به گزارش ایسنا،
سردار «محمد قنبری» در اینباره افزود :با اعزام یک
تیم مجرب از مأموران آگاهی سیستان و بلوچستان به
استان خراسانشمالی و با همکاری پلیس اطالعات
شهرستان بجنورد چهارمین عامل اصلی پرونده تجاوز
به عنف ایرانشهر دستگیر شد.
همچنین دادستان عمومی و انقالب مرکز سیستان

از قبل حسین پسر همسایه شان را به من نشان داده بود
و روز کودک ربایی به سراغ پسر بچه رفتم و به بهانه موتور
سواری او سوار بر موتور کردم .
سه ساعت بیشتر در اختیار من نبود  ،بعد از آن پسربچه را
رها کردم تا به آغوش خانواده اش برود.

سعید  41ساله که نیما را با موتور سیکلتش ربوده بود پس
از دستگیری ادعا می کند تنها به خاطر پنج میلیون تومان
پیشنهاد مرد همسایه را برای آدم ربایی پذیرفته است.

زندانی نبود ،با هم درخیابان می چرخیدیم ،اسباب
بازی برایش خریدم و حتی سفارش پیتزا داد که شام را
با هم خوردیم.

کودک ربایی.

توکلی -متهمان پرونده ثبت احــوال جنوب  کرمان به
مجازات زندان  ،شالق و انفصال از خدمات دولتی محکوم
شدند.
سرپرست مجتمع قضایی دادگاه های کیفری 2شهرستان
کــرمــان از صــدور حکم قضایی بــرای متهمان پرونده
ثبت احـــوال جنوب  این استان   خبر داد.بـــه گــزارش
خبرنگارما  قاضی علی مــیــرزابــیــگــی  روز گذشته در
تشریح جزئیات این حکم  گفت:متهمان در پرونده ثبت
احوال جنوب کرمان به صورت باندی در سه شهرستان
جنوبی  این استان و در قبال دریافت رشــوه ،مبادرت
به جعل اسناد سجلی و صــدور شناسنامه و کــارت ملی
به نام اتباع بیگانه و تحویل به آن ها می کردند .معاون
قضایی دادگــســتــری شهر کــرمــان افــزود:پــس از اعــام
گـــــزارش  اداره کــل اطــاعــات اســتــان کــرمــان در سال
،94بالفاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار سیستم
قضایی قرار گرفت .وی با بیان این که تعدادی از متهمان
پرونده ،اتباع  افغانستانی هستند ،خاطرنشان کرد:پس
از رسیدگی قضایی   از سوی محاکم دادگــاه کیفری 2
شهرکرمان،متهمان پرونده به مجازات حبس  ،شالق ،
انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدند   .این
مقام قضایی با اشاره به غیر قطعی بودن  احکام صادر شده
از ذکر جزئیات بیشتر  خودداری کرد.

و بلوچستان با تایید دستگیری چهارمین متهم تجاوز
به عنف ایرانشهر گفت :ضمن هماهنگی با دادستان
عمومی و انقالب بجنورد ،چهارمین عامل اصلی
پرونده تجاوز به عنف ایرانشهر در شهرستان بجنورد
دستگیر شد.
حجتاالسالم «علی موحدی» افــزود :پلیس استان
سیستان و بلوچستان با همکاری پلیس اطالعات
شهرستان بجنورد چهارمین عامل اصلی پرونده تجاوز
به عنف ایرانشهر را دستگیر کردند.

متهم تحت تعقیب ماموران پلیس تهران به خاطر خرید
یک پراید در یک سناریوی آدم ربایی نقش آفرینی کرد اما
خیلی زود با راهنمایی طراح این کودک ربایی دستگیر
شد.
به گزارش رکنا ،عقربه ها ساعت  20:30یک شنبه 24
تیرماه امسال را نشان می داد که خانواده ای سراسیمه
پای در کالنتری  147گلبرگ گذاشتند و ازماجرای
ربوده شدن پسر پنج ساله شان به نام نیما خبر دادند.
همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره  11پلیس
آگاهی به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه
 27تهران برای رهایی این پسربچه وارد عمل شوند.
کارآگاهان در تحقیقات ابتدایی پی بردند که آدم رباها
 100میلیون تومان پول برای رهایی نیماخواسته اند
و در صورت نپرداختن پول خانواده را به مرگ پسرشان
تهدید کرده اند.
تیم جنایی در ادامه متوجه شدند که خواهر  11ساله
نیما مرد موتور سواری که برادرش را ربوده بارها با مرد
همسایه مشاهده کرده است.
همین کافی بــود تا مــرد همسایه که حسین نــام دارد
دستگیر شود اما این متهم ادعا کرد که در کودک ربایی
نقشی نداشته است ،این ادعاها در حالی بود که ماموران
متوجه شدند کودک ربوده شده در شرق تهران آزاد شده
است.
ماموران در این مرحله احتمال دادند که همدست حسین
با اطالع از دستگیری وی برای ردگم کردن و بسته شدن
پرونده کودک را رها کرده است تا او آزاد شود.
حسین سعی داشــت با داستا نسرایی خود را بیگناه
معرفی کند اما وقتی در تناقض گویی هایش گرفتار شد
به ناچار لب به سخن باز کرد و سعید  41ساله را لو داد.
سعید روز چهارشنبه  27تیرماه وقتی برای دیدن پسرش
در زمین فوتبال حاضر شد در برابر ماموران قرار گرفت
اما سعی داشت سوار بر موتور پا به فرار بگذارد که از ناحیه
پای چپ هدف دو گلوله قرار گرفت.

▪طعمه تان را چطور شناسایی کردی؟

زندان  ،شالق و انفصال از خدمات
دولتی  مجازات متهمان پرونده ثبت احوال
جنوب  کرمان

مسئول روابط عمومی آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری جهرم اعالم کرد که براساس مشاهدات
اولیه علت آتش گرفتن یکدستگاه تانکر سوخت در
جهرم ،نقص فنی بوده است.
«علی مصلینژاد» در گفتوگو با ایسنا ،شایعات درباره
وقوع حادثه آتشسوزی در یک دستگاه تانکر حامل
سوخت در جهرم را رد و تصریح کرد :علت اولیه نقص
فنی گزارش شده اما کارشناسان بعد از بررسی کامل
نظر قطعی را اعالم میکنند.

وی خاطرنشان کــرد :ساعت  ۴و  ۴دقیقه بامداد
سهشنبه گزارشی مبنی بر وقــوع حادثه حریق در
یکدستگاه تانکر حامل سوخت به مرکز آتشنشانی
جهرم اعالم شد.
مسئول روابــط عمومی آتشنشانی جهرم با بیان
اینکه بالفاصله تیمهای امدادی و عملیاتی به محل
اعزام شدند ،افــزود :این حادثه در جاده مواصالتی
جهرم  -الر و در منطق ه رزک رخ داد که با حضور بهموقع
نیروها ،مهار شد.

آدم ربایی برایخرید پراید!

▪به چه جرمی دستگیر شدی؟

بهگزارش ایرنا از یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور،
سردار امیر رحمت اللهی فرمانده یگان حفاظت در بیان
جزئیات کشف اشیای تاریخی در چهارمحال و بختیاری
گفت :یگان حفاظت این استان در ادامه روند دستگیری
قاچاقچیان امــوال تاریخی ،به محض کسب اخباری از
دوستداران میراث فرهنگی مبنی بر خرید و فروش و معامله
قریب الوقوع مقادیری شیء عتیقه ،اقدامات و بررسیهای
اولــیــه و اح ــراز صحت خبر را در دســتــور کــار قــرار داد.
او تصریح کرد :یگان حفاظت استان چهارمحال و بختیاری
با تشکیل تیمی زبده از کارکنان و انجام تحقیقات گسترده،
پس از چندین روز تالش بی وقفه به محض شناسایی افراد
دخیل در قاچاق اموال تاریخی با همکاری عوامل انتظامی
و قضایی در عملیاتی غافلگیرانه با مراجعه به منزل یکی از
قاچاقچیان عتیقه و دستگیری سه متهم ،مقادیری شیء
قدیمی از جنس طال و ترکیبی از فلز زرد رنگ شامل 47
قطعه سکه ،خنجر ،پیکره بزکوهی ،یک جفت گوشواره
و تعدادی شیء دیگر از این افــراد کشف و ضبط کردند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی افزود :در پی انجام
کارشناسی های فنی از سوی کارشناسان اداره کل میراث
فرهنگی ،اصالت بخشی از اشیای مکشوفه تایید و قدمت
آن ها دوران سلوکی و بخش دیگری از اشیای جعلی ،به
تقلید از دوران اسالمی و دوران تاریخی تخمین زده شد.

نقص فنی علت حریق تانکر سوخت در جهرم

متهم  41ساله اعتراف کرد:

▪گفت وگو با مرد کودک ربا

پسر همسایه یکی از دوستانم بود و به پیشنهاد او من
دست به کودک ربایی زدم.

سختگیری کنند باید  15سال به زندان بروم.
▪حسین را از کجا می شناسی؟

همسرا نمان با هم دوســت هستند و حسین نیز می
دانست من به تازگی از زندان آزاد شدم و نیاز به پول دارم
به همین خاطر پیشنهاد کودک ربایی را به من داد.
▪خــانــواده نیما از وضعیت مالی خوبی بــرخــوردار
بودند؟

چند وقت پیش از خانه آ نها سرقت شده بود و حسین
که در همسایگی شان زندگی می کرد شنیده بود پول و
طالهای زیادی از خانه سرقت شده و با همین طرز فکر
احتمال می داد که آ نها خانواده پولداری هستند اما
بنده خداها شرایط مالی شان آن قدر هم خوب نبود.
▪به خاطر چی تصمیم به کودک ربایی گرفتی؟

به پول نیاز داشتم.

▪چقدر پول نیاز داشتی؟

پنج میلیون تومان پول نیاز داشتم.
▪سابقه داری؟

بله ،دو بار به خاطر درگیری و مواد مخدر دستگیر شدم .
▪آخرین بار چه زمانی زندان بودی؟

هفت ماه قبل بود که از زندان آزاد شدم.

▪با پنج میلیون تومان چه کار می خواستی بکنی؟

▪چرا بچه را رها کردی؟

چون دیدم کار خراب شده است ،به همین خاطر نیما را
رها کردم تا دستم رو نشود.
▪چطور متوجه شدی حسین دستگیر شده؟

بله ،با قرار وثیقه آزاد شده بودم اما دیگر به زندان نرفتم و
تحت تعقیب بودم.

همسرش اطالع داد که حسین پیغام داده سمت خانه
نروم ،به همین خاطر متوجه شدم که دستمان رو شده
است.

حسین پیشنهاد داد که پسر همسایه شان را بدزدیم و از
این طریق پول خوبی به جیب بزنیم.

نه.

▪شنیدم تحت تعقیب بودی؟

▪چطور به فکر آدم ربایی افتادی؟

▪چطور نیما را سوار بر موتور کردی؟

▪در این مدت پسربچه را کجا زندانی کرده بودی؟

▪نیما هیچ اعتراضی نمی کرد؟

من هیچ بدی به پسربچه نکردم و مرا در این مدت کوتاه
عمو صدا می زد .حتی شنیدم که نیما وقتی در برابر
قاضی قرار گرفته خواسته من به سراغش بروم تا با هم
بیرون برویم و بازی کنیم.

▪خانواده ها یتان از ماجرای کــودک ربایی اطالع
داشتند؟
▪چقدر درخواست پول کردید؟

ابتدا  100میلیون تومان اما وقتی دیدیم پولی در بساط
ندارند به آ نهــا تخفیف دادیــم و حاضر بودیم در قبال
دریافت  10میلیون تومان بچه را آزاد کنیم.
▪قرار بود چطور پول ها را تحویل بگیرید؟

حسین یک کارت بانکی به من داده بود و قرار بود پول ها
به این شماره حساب واریز شود.
▪بعد از رهایی نیما کجا رفتی؟

سه روز در خیابان ها می چرخیدم و حتی خانواده ام نیز
از من اطالعی نداشتند.
▪فکر می کردی دستگیر شوی؟

نه ،چون نقشه ای که حسین کشیده بود خیلی کامل بود
و اصال فکر دستگیری نمی کردم.
▪می دانی حکم کودک ربایی چیست؟

اگر به من رحم کنند نزدیک به هفت سال اما اگر بخواهند

راستش قصد داشتم موتورم را بفروشم و با پنج میلیون
تومانی کــه بــه دســت مــی آورم یــک پــرایــد بــخــرم و در
تاکسیهای اینترنتی کار کنم.
▪چرا از خانواده یا دوستانت پول قرض نگرفتی؟

به خاطر سابقه دار بــودن و زنــدان رفتنم کسی به من
اعتماد نداشت به همین خاطر کسی پولی قرض نمیداد.
▪شغل؟

قبال در خیابان عارف در کار خرید و فروش خودرو بودم اما
 100میلیون تومان از ارث پدری ام را خوردند به همین
خاطر زندگی ام خراب شد.
▪در زمان دستگیری چرا تیراندازی شد؟

برای دیدن پسرم به زمین فوتبال رفته بودم که ماموران
را در آنجا دیدم و زمانیکه خواستم فرار کنم هدف دو
گلوله پلیس قرار گرفتم.

▪شنیدم خانواده نیما را تهدید کردی اگر پول ندهند
پسرشان را می کشی؟

نه ،من تهدید کردم اگر پول ندهند پسرشان را مجبور می
کنم تا در خیابان گدایی کند و اصال تهدید به مرگ نکرده
بودم چون خودم پسر دارم و اصال دلم نمی آید به کسی
آسیب برسانم.
▪حرف آخر؟

پشیمان و شرمنده همه هستم.
بنا به این گــزارش ،متهمان بــرای تحقیقات بیشتر به
دستور بازپرس شعبه  8دادســرای ناحیه  27تهران در
اختیار ماموران اداره  11پلیس آگاهی تهران قرار دارند.

رئیس انجمن بیماران کلیوی:

شکلیه فعالیتغیرانسانیدارند
دالالندرسایتهایخریدوفرو 
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در نامههایی خطاب به دادستان
تهران و رئیس پلیس فتا توقیف سایتها و کانالهای خرید و فروش کلیه
و برخورد با دالالن و گردانندگان این شبکه های مجازی را خواستار شد و
گفت :دالالن در سایت های خرید و فروش کلیه فعالیت غیرانسانی دارند.
به گــزارش ایرنا از روابــط عمومی انجمن حمایت از بیماران کلیوی،
داریــوش آرمــان روز چهارشنبه در این نامهها نوشت :وب سایتهای
مختلف و کانالهای تلگرامی ناشناس اقدام به انتشار آگهیهای خرید و
فروش کلیه و اعضای بدن میکنند که یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی
است.
وی اف ــزود :دالالن گرداننده ایــن سایتها و کانا لها با استفاده از
مشکالت مردم نیازمند و ارائه اطالعات گمرا هکننده باعث سرگردانی
و گرفتار یهای فراوان پزشکی ،درمانی و نیز شکایات حقوقی فراوان
شدهاند.

آرمان اضافه کرد :تعدادی از افراد نیازمند پیوند کلیه به دلیل خروج از
چارچو بهای قانونی و بهرغم اطال عرسانی انجمن حمایت از بیماران
کلیوی ،نهتنها مال خود را باختهاند بلکه جان آن ها نیز در معرض خطر
قرار گرفته است.
وی از مسئوالن قضایی و انتظامی خواست که با صدور دستور توقیف
سایتهای اینترنتی و کانا لهای تلگرامی فعال در این زمینه و برخورد
انتظامی با دالالن و گردانندگان این شبکههای غیرقانونی ،مانع از بروز
مشکالت جدی برای بیماران نیازمند کلیه شوند.
در این نامه تاکید شده است :انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
ایران به عنوان قدیمیترین تشکل خیریه و بزرگ ترین انجمن تخصصی
در این حــوزه با داشتن بیش از  200شعبه در سراسر کشور آمادگی
دارد بدون هیچ چشمداشت مادی همه خدمات الزم در این زمینه را به
نیازمندان واقعی پیوند کلیه ارائه کند.

قربانیان آتشسوزی در یونان از  74تن گذشت
مقامات داخلی در یونان با اعالم افزایش تلفات حادثه
آتشسوزی جنگلی در این کشور از ادامه تالشها برای
یافتن بازماندگان احتمالی این حادثه خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،در حادثه آتشسوزی جنگلی که در
نزدیکی آتن اتفاق افتاده ،دستکم  ۷۴تن جان خود
را از دست دادنــد .وزش باد شدید موجب گسترش
شعلههای آتش شده ،بسیاری را داخل خانههایشان
حبس و تعدادی دیگر را مجبور کرده برای فرار از آتش
خود را به دریا برسانند .به دنبال وقوع این آتش سوزی
نخست وزیر یونان سه روز عزای عمومی اعالم کرد.
روز سهشنبه اجساد  ۲۶نفر از جمله تعدادی کودک
درحالی در باالی یک تپه پیدا شد که نتوانسته بودند

خود را از میان آتش نجات دهند و بر اثر سوختگی جان
باخته بودند.
دوشنبه شب صدها نیروی آتشنشان در تالش برای
مهار شعلههای آتش بودند که وزش باد با سرعت بیش
از  ۱۰۰کیلومتر در ساعت موجب شد شعلههای آتش
هر چه بیشتر گسترش پیدا کند.
به گزارش شبکه خبری بیبیسی ،اکنون نیروهای
امــداد در حــال جست وجــو در خانهها ،خــودروهــا و
مناطق ساحلی هستند تا اجساد قربانیان را پیدا کنند
و بازماندگان احتمالی را نجات دهند .همچنان این
نگرانی وجود دارد که تلفات این حادثه افزایش پیدا
کند.

کوچه تنگ سارق را گیر انداخت
رئیس کالنتری  159بی سیم از گیرکردن خودروی
مسروقه با سارق در یک کوچه تنگ خبر داد .به گزارش
ایسنا ،سرهنگ کیانوش عزیزی دراینباره گفت :نیمه
شبسهشنبهگذشتهمأمورانگشتانتظامیکالنتری
 159بیسیم در حال گشتزنی در محدوده خیابان
خانورزاده بودند که به راننده یک دستگاه خودروی
سواریمشکوکشدندوبرایبررسیمشخصاتپالک
آنراازمرکزکنترلپلیستهرانبزرگاستعالمکردند.
وی با بیان این که در بررسی ها مشخص شد خودرو
مسروقه است افزود :این خودرو مدتی پیش از همین
محدوده به سرقت رفته بود که در پی آن ماموران به
تعقیب راننده پرداختند و به او دستور توقف دادند.

وی افزود :به دنبال این واقعه ،گروهی از ماموران پلیس
امنیتعمومیبابررسیسرنخهایباقیماندهدرصحنه
جرم ،پوشش اطالعاتی خود را برای شناسایی متهم آغاز
کردند .امان اللهی تصریح کرد :با تالش شبانهروزی
پلیس باالخره مخفیگاه فرد تیرانداز در یکی از محالت
شهر کرمانشاه شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود :با هماهنگی
مقام قضایی و طی یک عملیات هماهنگ و ضربتی این
فرد شرور دستگیر و به یکی از پایگاههای پلیس منتقل
شد .متهم در بازجوییها ضمن اعتراف به جرم خود علت
تیراندازی را اختالفات مالی اعالم کرد.
امان اللهی با اشاره به سابقه متهم در شرارت و ایجاد

...

درامتدادتاریکی

اعتراض بی صدا

سال ها درد و رنج و کتک های همسرم را تحمل کردم اما دم
برنیاوردم چرا که از طالق وحشت داشتم و نمی خواستم
آشفتگی های گذشته را تجربه کنم .در این میان مادر
شوهرم نیز که قصد داشت به قول معروف «گربه را دم حجله
بکشد» چنان بالیی به سرم آورد که ...
زن  45ساله که به بهانه رفتن نزد پزشک معالج از خانه
خارج شده و خود را به کالنتری رسانده بود ،در حالی که
سعی می کرد آثار کبودی و سیاهی دور چشمانش را با
گوشه چادر بپوشاند ،آغاز بدبختی هایش را به زمان مرگ
پدرش گره زد و به کارشناس اجتماعی کالنتری سپاد
مشهد گفت :مدت کوتاهی بعد از تولد من و بــرادرم که
دوقلو بودیم ،پدرم بر اثر سکته قلبی جان سپرد و بدبختی
های ما از همان روز آغاز شد چرا که وضعیت مالی مناسبی
نداشتیم و مــادرم نمی توانست هزینه های ما را تامین
کند .از سوی دیگر نیز پدربزرگم مدعی بود زندگی ما در
کنار مادرم با مشقت و سختی همراه است و نمی توانیم به
خوشبختی برسیم این گونه بود که مادرم سرپرستی ما را
به پدربزرگم سپرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت اما
پدربزرگم نیز بنا به دالیلی سرپرستی ما را به برادرش واگذار
کرد .او فردی نظامی بود و با وجود آن که پنج فرزند داشت
باز هم حضانت من و بــرادرم را پذیرفت و سعی کرد هیچ
تفاوتی بین ما و فرزندان خودش نگذارد .برادر پدربزرگم
به خاطر روحیه نظامی گری که داشت همواره مساوات
را بین ما و فرزندانش رعایت می کرد و چیزی برای ما کم
نمی گذاشت .در عین حال هیچ گاه اجازه نمی داد درباره
مادرمان حرفی بزنیم ولی گاهی از این که فرزندانش من
و برادرم را یتیم می خواندند رنج می بردم .در کالس سوم
راهنمایی ترک تحصیل کردم و با همین خألهای عاطفی
بزرگ شدم تا این که در  27سالگی به عقد «غالم» درآمدم
و پا به خانه بخت گذاشتم .اما مدت زیادی از ازدواج مان
نگذشتهبودکهروزیبادیدنبساطمشروبخوریهمسرم
دنیا بر سرم آوار شد .تا آن روز فقط رفیق بازی های او را می
دیدم ولی این وضعیت برایم غیرقابل تحمل بود با این وجود
نمی توانستم طالق بگیرم چون دیگر کسی را نداشتم از
من حمایت کند و باید این وضعیت را تحمل می کردم .هر
بار صدای اعتراضم بلند می شد فقط ضربات مشت و لگد
را احساس می کردم .از طرفی مادرشوهرم برای آن که
زهرچشمی از من بگیرد روزی چنان کتکم زد که فرزندم
را سقط کردم .فشارهای عصبی همسرم و رفت و آمدهای
پنهانی مادرشوهرم به منزل ما ،مرا به سوی خرافات کشید
به طوری که فکر می کردم آن ها مرا جادو می کنند و موادی
را به خوردم می دهند این فشارهای روحی به جایی رسید
که در بیمارستان روان پزشکی مشهد بستری شدم اما بعد
از طی مدت درمان باز هم همسرم و خانواده اش به کارهای
زشت خودشان ادامه دادند و تالش کردند مرا عصبانی تر
کنند تا جایی که اکنون دچار توهمات روحی می شوم و
همواره احساس می کنم برای من جاسوس گذاشته اند یا
داخل شیر و کیک بچه ها موادی تزریق می کنند و ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد عباس زمینی (رئیس
کالنتری سپاد) این زن به مراکز مشاوره ای پلیس معرفی
شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

نجات کودک جیرفتی ازمیان شعله های
آتش توسط مامور پلیس
توکلی -مــامــور پلیس بــا رشـــادت و از خودگذشتگی
جان  کودک جیرفتی گرفتار در میان شعله های آتش
را نجات داد .سرپرست انتظامی جیرفت گفت :در پی
اطــاع پلیس از وقــوع یــک فقره آتــش ســوزی منزل در
بولوار اصلی روستای "علی آباد عمران"  این شهرستان
بــافــاصــلــه مـــامـــوران بــه مــحــل ح ــادث ــه  اع ــزام شــدنــد.
سرهنگ”  محمدرضایی” افزود:این  واحد مسكونی بنا
به دالیلی طعمه آتش  شده بود و صاحب منزل برای خارج
كردن دو كودك خردسال خود از میان آتش به كمك نیاز
داشت که یکی از ماموران به کمک آن ها شتافت.وی بیان
کرد :باوجود شعله های آتش و دود غلیظ حاصل از آن،
گروهبان یکم امیریان مامور پاسگاه انتظامی علی آباد با
جان فشانی و از خودگذشتگی به میان شعله های آتش
رفت و دوکودک سه و چهار ساله را از داخل این منزل خارج
كرد .وی خاطرنشان کرد:یکی از این دوکودک   به علت
شدت جراحات وارده جان باخت اما كودك دیگر به مرکز
درمانی منتقل شد.

دستگیری مامور قالبی حین خالی کردن
صندوق موسسه خیریه

رئیس کالنتری  159بیسیم با بیان این که راننده
خودرو ،به رغم شنیدن دستور پلیس سعی کرد با رفتن
به کوچه پس کوچه های فرعی این محدوده از دست
پلیس فرار کند ،اظهارکرد :وی سرانجام ناکام ماند و
پس از آن که در یکی از کوچه های تنگ گیر افتاد سعی
کرد با پای پیاده از محل فرارکند که ماموران با شلیک
تیر هوایی سارق را مجبور به تسلیم و به همراه خودرو به
کالنتری منتقل کردند.
وی ادامه داد :متهم در کالنتری تحت بازجویی قرار
گرفت که طی آن به سرقت خــودرو اعــتــراف کــرد و
سرانجام پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات بیشتر
به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

عامل تیراندازی در"باغ پرندگان" کرمانشاه دستگیر شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت :با اقتدار و
گستره اطالعاتی پلیس ،عامل تیراندازی باغ پرندگان
کرمانشاه شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایسنا ،سردار منوچهر امان اللهی اظهار کرد:
چند وقت پیش فردی با تیراندازی در باغ پرندگان و
پخش فیلم آن در فضای مجازی باعث ناامنی شده بود.
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مزاحمت برای شهروندان گفت :پس از تشکیل پرونده
متهم به مرجع قضایی معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان
شد .وی تاکید کــرد :پلیس با اقتدار و صالبت ضمن
کنترل و زیر نظر قرار دادن افراد شرور با مخالن نظم و
امنیت جامعه و هر گونه ناامنی به شدت برخورد خواهد
کرد.

رئیس کالنتری  ۱۳۳شهر زیبا از دستگیری یک جاعل
عــنــوان مــامــور موسسه خیریه در غــرب تــهــران در حال
خالیکردن صندوقهای این موسسه خبر داد.
به گــزارش ایسنا ،سرهنگ عظیم شبیپور در تشریح
جزئیات این خبر گفت :ظهر روز سه شنبه یکی از شهروندان
در تماس با مرکز فوریت های پلیسی  ۱۱۰اعالم کرد که
فردی مشکوک ضمن پرسه زدن در خیابان سازمان آب،
اقــدام به خالی کــردن صندوق های یک موسسه خیریه
معروف کرده است .وی با اعالم این که مأموران به محل
اعزام شدند و در بررسی و تحقیقات انجام شده این فرد را
در حال خالی کردن یک صندوق موسسه مذکور مشاهده
کردند ،گفت :ماموران برای روشن شدن موضوع به سمت
این فرد رفتند اما وی به محض دیدن ماموران سعی کرد
بدون جلب توجه از محل دور شود که با سرعت عمل پلیس
متوقف شد .رئیس کالنتری  ۱۳۳شهرزیبا با بیان این که
این فرد در پاسخ به سواالت پلیس به ضد و نقیض گویی
پرداخت ،افزود :ماموران به همین دلیل این فرد را بازداشت
و به کالنتری منتقل کردند .شبیپور با اشاره به بازجویی از
متهم گفت :متهم در کالنتری تحت بازجویی قرار گرفت که
طی آن به جرم خود مبنی بر جعل عنوان و سرقت از صندوق
های این موسسه اعتراف کرد و در بازرسی از وسایل وی یک
عدد کارت شناسایی جعلی این موسسه ،یک کیف دستی و
 ۲۸۵هزار تومان وجه نقد که از صندوق ها سرقت کرده بود،
کشف و ضبط شد .وی با اشاره به شکایت نماینده قانونی
این موسسه از متهم ،تصریح کرد :این فرد پس از تشکیل
پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم و سیر تحقیقات
به دادسرا منتقل شد.
CMYK

