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ازمیان خبرها

دستگیری عامالن قاچاق
عقربهای سیاه  
توکلی -متخلفان قاچاق عقرب های سیاه در شهرستان
ریگان به دام ماموران حفاظت محیط زیست افتادند.  
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ریگان
دراین باره گفت :دونفر از متخلفان حرفه ای که دراطراف
وحومه  شهرستان  به صورت غیر مجاز وبه طرز ماهرانه ای
اقدام به زنده گیری عقرب های سیاه می کردند ،دستگیر
شدند .به گزارش خبرنگارما ،حمزه ابراهیمی  افزود :این
افراد ،عقرب ها را برای فروش به  پایتخت کشور منتقل
می کردند  .وی اضافه کرد :متهمان  این پرونده برای
سیر  مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

«پیامک عاشقانه»
راز جسد سوخته
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
از افشای راز جسد سوخته در منطقه امین آباد خبر داد.
به گزارش ایسنا ،در ساعت  6:30صبح روز یازدهم مرداد
کشف جسد مردی ناشناس و حدود  35ساله ،در زمین
های کشاورزی به کالنتری امین آباد اعالم شد که با تأیید
خبر توسط کالنتری  ،173تیم تشخیص هویت و بررسی
صحنه اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ در
محل حاضر شدند و در بررسی به عمل آمده مشخص شد
جسد متعلق به مردی حدود  35ساله است که پیش از
سوزانده شدن در جریان یک درگیری با ضربات متعدد
چاقو به ناحیه صــورت ،شکم ،دست ،گردن و ...به قتل
رسیده و در نهایت سوزانده شده است.
در زمان بررسی جسد توسط تیم تشخیص هویت و بررسی
صحنه اداره دهم پلیس آگاهی ،کارآگاهان در بررسی
لبا سهای به جا مانده از مقتول اقــدام به خــارج کردن
کارت شناسایی متعلق به مقتول کردند و هویت مقتول به
نام صادق  35ساله ساکن خیابان پیروزی شناسایی و در
تحقیقات از خانواده وی مشخص شد مقتول در تاریخ دهم
مردادماه به دنبال تماس یکی از دوستانش به نام علی از
خانه خارج شده و دیگر مراجعتی نداشته است.
با شناسایی محل زندگی علی  40ساله در منطقه پیروزی،
کارآگاهان بــرای انجام تحقیقات به محل سکونت وی
مراجعه و اطالع پیدا کردند که علی همزمان با کشف جسد
مقتول ،از محل سکونتش خارج و پس از آن ناپدید شده و
پاسخ گوی تماسهای تلفنی اعضای خانوادهاش نیز نبوده
است .همچنین در تحقیقات تکمیلی ،کارآگاهان اطالع
پیدا کردند که علی از حــدود یک ماه پیش با همسرش
متارکه کرده است .
کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی تهران بــزرگ در
تحقیقات از همسر سابق علی اطــاع پیدا کردند که
مقتول در زمان زندگی مشترک علی و همسرش ،دوست
خانوادگی آن ها بوده است همسر سابق علی به نام ساناز
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :صادق دوست نزدیک
همسر سابقم بود و به همین علت به خانه ما تردد داشت و
من او را کامال می شناختم .من و همسرم از مدتها پیش
با یکدیگر اختالف و قصد متارکه با یکدیگر را داشتیم و
قبل از متارکه ،مقتول چندین بار پیامکهای عاشقانه
برایم ارسال کرده بود که آنزمــان موضوع را به همسرم
اطالع و پیامکها را به او نشان داده بودم و به خاطر همین
پیامکها ،همسرم از صادق کینه پیدا کرده بود تا این که
پس از گذشت حدود یک ماه به دلیل اختالفات قبلی که
داشتیم ،من و همسرم متارکه کردیم و پس از آن دیگر
هیچ اطالعی از همسر سابق خود و همچنین مقتول ندارم
و نمی دانم که آیا موضوع کشته شدن صادق به موضوع
پیامک ها ارتباط دارد یا خیر؟
با توجه به اطالعات به دست آمــده در خصوص انگیزه
احتمالی جنایت ،کارآگاهان با انجام اقــدامــات ویژه
پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه علی در منزل یکی
از دوستانش به نام علیرضا شدند ،این محل در محدوده
خیابان شوش شناسایی شد و تحت مراقبت نامحسوس
پلیسی قــرار گرفت و سرانجام در ساعت  16:30روز
سیزدهم مردادماه ،کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ با اطمینان از حضور متهم پرونده در محل
اقدام به دستگیری وی به همراه علیرضا کردند.
متهم اصلی پرونده با تأیید اظهارات همسر سابقش در
خصوص ارســال پیامک های عاشقانه اظهار کرد که از
همان زمــان تصمیم به کشتن مقتول گرفته است و در
اعترافاتش به کارآگاهان گفت  :از مقتول کینه پیدا کرده
بودم و به همین دلیل در تاریخ دهم مردادماه با تصمیم
قبلی و به همراه علیرضا او را به بیابان های اطراف امین
آباد بردم و با چاقویی که از قبل به همراه داشتم ضرباتی
را به صورت ،گردن ،کمر و  ...مقتول زدم و پس از کشتن
صادق جنازه اش را آتش زدم و بههمراه علیرضا از محل
دور شدیم .علیرضا نیز در اظهاراتش با تأیید اظهارات
متهم اصلی پرونده بیان کرد که در محل ارتکاب جنایت
حضور مستقیم داشته اما هیچ دخالتی در درگیری منجر
به جنایت یا سوزاندن جسد نداشته است.

 3كشته و  6زخمی  در حوادث
رانندگی   كرمان
تــوکــلــی   -حــــوادث ران ــن ــدگ ــی  در كــرمــان ســه کشته
و شش زخمی برجا گــذاشــت   .رئیس پلیس راه شمال
استان  کرمان  گفت :با توجه به تعداد زیاد عبور و مرور در
جاده ها و معابر برون شهری   در  24ساعت گذشته ،بر اثر
بی احتیاطی برخی از رانندگان ،سه فقره تصادف منجر به
فوت و جرح به وقوع پیوست.به گزارش خبرنگارما سرهنگ
"   نجفی"افزود:دریكیازاینحوادثکهدرمحور"رفسنجان
 سرچشمه" رخ داد  ،یک دستگاه سواری پژو 206به علتخستگیوخوابآلودگیرانندهازمسیرمنحرفكهبهكشته
شدن سرنشین و زخمی شدن راننده خودرو منجر شد .وی
اظهارکرد :در محور روستایی  شهرستان "بم"   نیز   سواری
پراید به علت ناتوانی راننده  در كنترل وسیله نقلیه از مسیر
خود منحرف و واژگون شد كه راننده آن در دم جان باخت
و  پنجسرنشینآنبهشدتمجروحوروانهبیمارستانشدند.
وی خاطرنشان کرد:بی توجهی به جلو راننده پژو  405و
برخورد با موتورسیكلت در محور شهر نگار – كرمان  ،راکب
آنرابهکاممرگکشاند.

حکم تبعید و محرومیت از موبایل برای یک شاخ اینستاگرام
رئــیــس شعبه  ۱۱۲کیفری  ۲کــرج گــفــت :حکم
محکومیت متهمی که با گرفتن عکسهای مختلف در
حالت برهنه و با در دست داشتن قمه و قداره مردم را به
خشونت و درگیری تحریک میکرد صادر شد.
به گزارش ایسنا ،صادق حسنوند از صدور حکم یکی
از شرورهای فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر
داد و گفت :دادگاه متهم به نام «مصطفی.ت» که دارای
سوابق متعدد کیفری بود به اتهام تحریک به اعمال
خشونتآمیز در فضای مجازی برگزار شد.
وی دربــاره پرونده توضیح داد :این متهم با گرفتن

عکسهایمختلفدرحالتبرهنهوبادردستداشتن
قمه و قداره و سپس انتشار آن در صفحه خود مردم را به
خشونت و درگیری تحریک میکرد.
رئیس شعبه  ۱۱۲کیفری  ۲کرج بیان کرد :پس از
بررسیها ،این فرد که توسط پلیس امنیت استان
البرز شناسایی و بازداشت شده بود به یک سال حبس،
جریمه نقدی و تبعید به یکی از مناطق محروم سیستان
و بلوچستان و همچنین ممنوعیت از داشتن هر
نــوع خط تلفن همراه بــرای مــدت دو ســال محکوم
شد.

علت ُسر خوردن خودروها در جاده چالوس مشخص شد
مدیر ساخت و توسعه راههــای البرز گفت :تنها دلیل
لغزش خودروها در برخی نقاط محور کرج _ چالوس
ریختن گازوئیل است .به گــزارش ایسنا ،علی اصغر
کاظمیاظهارکرد :بدونشکلغزندگیبرخیازنقاط
محور کرج _ چالوس به خاطر جنس آسفالت نیست و
به ریختن گازوئیل مربوط است .وی ادامه داد :حتی
اگر سطح آسفالت این محور به طور کامل آغشته به قیر
باشد ،وقتی راننده ترمز میگیرد امکان لغزش خودرو
وجودندارد.دراینمحورقبلازانجامعملیاتآسفالت،
زیرسازی قیر صورت گرفته که این امر احتمال لغزش

خودروها را منتفی میکند .وی توضیح داد :تصاویری
که از لغزش خودروها در این محور به دست ما رسیده
به طور قطع ثابت میکند خودروها به دلیل گازوئیل
کنترل خود را از دست می دهند .وی گفت :به طور
قطعمشخصنیستاینگازوئیلهابهصورتعمدییا
سهویدرمسیرریختهمیشود .شایانذکراستچندی
قبل تصاویری از تصادف خودروها در جاده چالوس
بر اثر ریختن گازوئیل در شبکه های اجتماعی انتشار
یافت که محتویات آن نشان می داد برخی از رانندگان
خودروهای یدک کش اقدام به این کار می کنند.

قاتل نجمه کوچولو در جلسه بازپرسی چه گفت؟

سیدخلیل سجادپور -مرد  23ساله ای که در پی یک
نزاع خانوادگی و با «خنجر خشم» قلب دختر  3ساله اش
را شکافت ،در اولین جلسه بازپرسی و در حالی که همه
راه های انکار این حادثه تلخ را بسته می دید به ناچار لب به
اعترافگشودورازمرگنجمهکوچولورادربرابرقاضیویژه
قتلعمدفاشکرد.
بهگزارشاختصاصیخراسان،اینمتهمجوانکهبا«خنجر
خشم» دو تن از بستگانش را مجروح کرده و فرزندش را نیز
به قتل رسانده بود ،در اولین جلسه بازپرسی ،روبه روی
میز عدالت نشست و به سواالت تخصصی قاضی «کاظم
میرزایی»پاسخداد.
او اگرچه در مراحل اولیه و مقدماتی تحقیقات و برای فرار
از مجازات به نیروهای امدادی و انتظامی گفته بود «نجمه
کوچولو» بر اثر سقوط از پله ها جان باخته است اما مقابل
قاضی شعبه  211دادسرای عمومی و انقالب مشهد در
اعترافاتیتلخبهقتلدخترشبا«خنجرخشم»اقرارکرد.آن
چهمیخوانیدپاسخمتهمبهسواالتقاضیمیرزاییاست.
اهل و ساکن مشهد هستید؟ نه! اهل آبادان هستم و در
یکیازروستاهایآبادانزندگیمیکنم.
درچهتاریخیبهمشهدآمدید؟بیستوچهارمتیربودکه
دستهمسروفرزندمراگرفتموبههمراهپدرزنوبرادرزنم
راهیمشهدشدیم.
با اتوبوس آمدید؟ نهباهواپیما
مهمان چه کسی بودید؟ شوهر عمه همسرم در شهرک
شهید بهشتی معروف به شهرک عرب ها سکونت دارد به
همیندلیلازفرودگاهتاکسیگرفتیموبهمنزلآنهارفتیم.
قصد داشتید چند روز در مشهد بمانید؟ قرار بود جمعه
یعنی پنجم مرداد به آبادان بازگردیم که یک روز مانده به
پایانسفرماناینحادثهرخداد.

اعترافات تلخ

حــادثــه ای را کــه مــی گویید
چگونه اتــفــاق افــتــاد؟ حــدود
ساعت 23:30بودکهازبیرونبه
منزلمیزبانبازگشتم.درهمین
حال پدرزنم گفت« :دخترها می
خواهند بــرای تفریح بــه پــارک
بــرونــد» من بالفاصله مخالفت
کردم و گفتم «االن شب است و
دختر من (نجمه) هم شیطنت
می کند بنابراین نباید به پارک
بــرونــد!» در ایــن لحظه حبیب
(میزبان)واردبحثماشدوگفت:
مگر بچه ها را زندانی کرده ای! و
مرامیزدکهدیگرانمرابهداخل
اتاقخوابفرستادندولیحبیبآمدوبامندرگیرشد.بابا
جعفرهمقصدداشتمراازخانهبیرونکندکهدعوانکنیم!
ناگهان من چاقو را نزد خودم پیدا کردم ولی نمی دانم
دخترم را چطور زدم! وقتی باباجعفر مرا به بیرون از اتاق
انداخت دیدم دخترم را در آغوش گرفته و بیرون پرید ولی
نفهمیدمچگونهدخترمچاقوخورد!
چاقو را از کجا برداشتی؟ چاقو روی اپن آشپزخانه بود! در
آنلحظهمنعصبانیبودم!
درتحقیقاتمقدماتیگفتیدکهچاقوراازداخلچمدان
بیرونآوردید؟تاجاییکهیادممیآیدازرویاپنبرداشتم!
بعد از قتل چاقو را چه کردی؟ شهرک عرب ها شلوغ بود،
همهمردمجمعشدهبودندکهچاقوراازدستمگرفتندومن
بهسمتبیمارستانرفتم.
چگونه و با چه کسی به بیمارستان رفتید؟ با ماشین
دربستی رفتم که همسر و خواهرم و ننه جعفر نیز با من

فروش آجر به جای تنماهی

رئیس کالنتری  161ابوذر از دستگیری یک عمده
فروش کالهبردار که اقدام به فروش آجر سهسانتی به
جای تن ماهی کرده بود ،خبر داد .سرهنگ اردشیر
نــادری به ایسنا گفت :در پی تماس تلفنی مبنی بر

این که در کاالی دریافتی به جای کنسرو تن ماهی،
آجر سه سانتی جاسازی شده است ،بالفاصله گشت
انتظامی به آدرس اعالمی اعــزام شــد .وی با بیان
این که در بررسیهای انجام شده مشخص شد فرد
کالهبردار تعداد  10هزار و  800عدد کنسرو ماهی را
برای فروش به سوپر مارکتی تحویل داده است ،افزود:
از این تعداد فقط چند کارتن آن حاوی تن ماهی بوده
و در بقیه کارتن ها ،آجر نماهای  3سانتی جاساز شده
بود .نادری با بیان این که این فرد سودجو قصد داشته
است کل محموله را به قیمت  30میلیون تومان به
فروش برساند ،تصریح کرد :با حضور به موقع پلیس،
کالهبردار دستگیر و بــرای سیر مراحل قانونی به
کالنتری منتقل شد.

بودند.
پدر خانمتان را چگونه مجروح کردید؟ وقتیاودخترمرا
رویدستشگرفتودرحالفراربهبیرونازمنزلبودپشت
سرش دویدم ضربات چاقو را روی پله ها به پشتش زدم در
حالیکهاوهمچناندخترکوچکمرادرآغوشمیفشرد!
چرا او را با چاقو زدی؟ چون دعوا به خاطر او شروع شده و
دخترمفوتکردهبود!
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دخترتچگونههدفاصابتچاقوقرارگرفت؟درگیری
داخل اتاق خواب بود من اصال نجمه را ندیدم!
مگر کجا بود که او را ندیدی؟ داخل اتاق شلوغ بود ،پنج
نفر خانواده ما بودند و بیش از 10نفر دیگر هم آن جا بودند
بههمیندلیلمندخترمراندیدم.
با توجه به این که فرزند شما  3ساله بود و قد او حتی به
زانوی شما نمی رسید چگونه چاقو را به قلب او فرود
آوردید؟ «نجمه» هنگام درگیری وسط ما بود ،وقتی چاقو
را باال بردم باباجعفر دست مرا گرفت که دستش زخمی
شد وقتی دستم را پایین کشیدم ،احساس کردم جایی گیر
کرده است چرا که دیگر چاقو باال نمی آمد و من به سختی
دستم را دوباره باال بردم که بعد فهمیدم چاقو به دخترم
اصابت کرده است.
یعنی تیغه خون آلود چاقو را هم ندیدی؟تیغه چاقو خون
آلود بود ولی چون باباجعفر گفت :دستم را بریدی! فکر
کردم خون او بوده اما وقتی دخترم را دیدم دیگر چیزی
نگفتم!
پس چرا ابتدا گفتی که دخترت از بلندی سقوط کرده
است؟ به خاطر این که همه می گفتند چاره ای نداری! در
آنلحظهمیخواستمفرارکنمکهمامورانمراباخودنبرند!

سابقه خبر
دقایق اولیه بامداد چهارم مرداد ،ماجرای مرگ تلخ دختر سه ساله ای که هدف اصابت چاقو قرار گرفته بود به قاضی
ویژه قتل عمد در مشهد اعالم شد و بدین ترتیب قاضی کاظم میرزایی شبانه به بیمارستان صاحب الزمان(عج) مشهد
رفت .تحقیقات مقدماتی نشان می داد :نجمه کوچولو قربانی نزاع خانوادگی شده و پدربزرگ او نیز در مرکز درمانی
بستری است .گزارش خراسان حاکی است ،در ادامه تحقیقات که به صبح روز بعد کشید ،پدر  23ساله نجمه به اتهام
قتل دخترش بازداشت شد.

 11نفر در تصادف مرگبار تویوتا با تریلی جان باختند
سرپرست اورژانــس کشور گفت:در تصادف تویوتا با
تریلی در محور خاش به ایرانشهر  ۱۱تن در دم جان
باختند.
پیر حسین کولیوند در گفتوگو با خبرگزاری میزان
دربـــاره جزئیات ایــن حادثه مرگبار گفت :ساعت
 ۱۴:۳۶بعد از ظهر دیروز وقوع حادثه تصادف بین
سواری تویوتا و تریلی در کیلومتر  ۷۰محور خاش به
ایرانشهر به مرکز اورژانس اعالم شد.
وی افــزود :بالفاصله چهار دستگاه آمبوالنس برای
امــداد رسانی به مصدومان به محل حادثه اعــزام
شد.
کولیوند با اعالم این که  ۱۸تن در این حادثه مرگبار
دچار حادثه شده بودند ،افــزود۱۱ :تن از مسافران

▪گفت وگو با مادر میثم

با انتشار خبر خودکشی پسر نوجوان شایعات زیادی
دربــاره این خانواده به گوش رسید که خبرنگار رکنا
برای رسیدن به واقعیت های زندگی مادر میثم به گفت
وگو نشست.
مادر میثم هنوز باور ندارد پسرش در یک ماجرای تلخ
به زندگی اش پایان داده است و ادعا می کند هنوز با
پسرش زندگی و سایه و حضور او را در خانه حس می کند
اما صدایی از او نمی شنود.
خانه ای که میثم در آن زندگی می کــرد یک اتاقک
کوچک است و چند وسیله قدیمی و کمدهایی چوبی
در گوشه ای از خانه وجود دارد و در گرمای شدید شهر
آبــادان کولر این خانه خراب است و زن جوان همراه
دختربچه اش بدون میثم در این خانه زندگی می کند.
مادر میثم به خبرنگار رکنا گفت :پدر میثم یک مغازه
آرایشگری داشــت و زندگی بدی نداشتیم اما وقتی
میثم  3ساله بود پدرش فوت کرد و من با کار کردن در
خانه های مردم پسرم را بزرگ کردم .روزها به سختی

می گذشت تا این که مشکل پا درد پیدا کردم و دیگر
نمی توانستم در خانه ها کار کنم و به همین علت هر روز
زندگی ما سخت تر می شد تا این که با یک مرد ازدواج
موقت کردم.
میثم راضی به این ازدواج نبود اما از روی بدبختی راهی
جز ازدواج نداشتم که حاصل این ازدواج موقت یک
دختر بود اما شوهر دومم بعد از تولد دخترمان رفت و ما
را تنها گذاشت و هنوز مدارک ازدواجمان را دارم چون
نمی خواستم کسی به بدنامی مرا یاد کند .مادر میثم
در پاسخ به این سوال که چرا دستگیر شده است؟ گفت:
زمستان بود و من همراه دو بچه در خیابان ها پرسه
می زدم و جایی برای زندگی نداشتم تا این که متوجه
شدم یک خانه خالی از سکنه است و برای اطمینان از
همسایهها سوال کردم که مطمئن شدم کسی در آن
خانه زندگی نمی کند به همین دلیل اقدام به تخریب
در خانه و همراه فرزندانم در آن جا شروع به زندگی
کردم.
وی ادامه داد :پس از چند روز مرد جوانی که ادعا می

کرد صاحبخانه است همراه پلیس به سراغمان آمد و
دستور دادند تا خانه را خالی کنیم که پسرم خواست
در همان خانه بمانیم و آن ها نمی توانند کاری کنند
به همین دلیل حــدود شش مــاه در همان جا زندگی
کردیم تا این که پلیس با حکم دادگاه به سراغم آمد و
مرا بازداشت کرد.
وقتی به زندان رفتم هر روز نگران سرنوشت فرزندانم
بودم و این در حالی بود که هیچ کسی به مالقاتم نیامد
و از بچه هایم خبر نداد تا این که از زندان آزاد شدم و به
همان محلی که دستگیر شدم رفتم و متوجه شدم یکی
از زنان همسایه بچه هایم را به خانه خودش برده و از آن
ها نگهداری کرده است .مادر میثم  12ساله به رکنا
گفت :مریض بودم و بعد از آزادی از زندان نیز اعتیاد
پیدا کردم ومواد می کشیدم که به بدبختی هایم فکر
نکنم  ،روزها همراه دخترم به سرچهارراه می رفتیم و
گدایی می کردم و این در حالی بود که میثم ناراحت
بود و اصــرار داشــت ترک تحصیل کند تا با کار کردن
هزینه های زندگی را تامین کند اما من مخالفت کردم

...

درامتدادتاریکی

فرار از منجالب

با آن که هنوز در سن نوجوانی قرار دارم اما آن قدر در
منجالب فالکت و اعتیاد فــرو رفته ام که دیگران مرا
بازیچه ای برای هوسرانی های خودشان می دانند .دیگر
کاخ آرزوهایم فرو ریخته و داشتن یک زندگی خوب و آرام،
رویایی است که شاید هیچ گاه برایم تعبیر نشود چرا که
آن شب وقتی در برابر پیشنهاد بی شرمانه فروشنده مواد
مخدر مقاومت کردم ناگهان ...
دختر  15ساله در حالی که طالق پدر و مادرش و زندگی
با مــادری معتاد را ریشه بدبختی هایش ذکر می کرد،
به کارشناس اجتماعی کالنتری میرزاکوچک خان
مشهد گفت :دو ساله بودم که قیچی طالق رشته نازک
پیوند پدر و مادرم را برید و این گونه سرنوشت هر کدام
از اعضای خانواده ما به گونه ای دیگر رقم خورد .پدرم
مدتی بعداز آن که مهر طالق بر شناسنامه اش حک شد با
زن دیگری ازدواج کرد و حضانت مرا به عهده گرفت .با آن
که کودکی خردسال بودم اما از آزار و اذیت های نامادری
ام می فهمیدم که او مادر من نیست .تا سن پنج سالگی
در کنار پدرم ماندم اما آن زندگی را دوست نداشتم من
هم مانند خیلی از کودکان دیگر آرزوهایی داشتم که هیچ
گاه به آن ها نرسیدم تا این که روزی مادرم به سراغم آمد
و مرا با خودش برد .آن روزها از این که نزد مادرم زندگی
می کنم احساس رضایت می کردم اما طولی نکشید که
فهمیدم در منجالب اعتیاد و گناه گرفتار شدم مادرم در
خانه مرد تبعه خارجی معتادی زندگی می کرد تا بتواند
هزینه های اعتیادش را تامین کند« .شکور» هم که با
گدایی و خرده فروشی مواد مخدر روزگار می گذراند از
اعتیاد مادرم برای درآمدزایی خودش سوءاستفاده می
کرد و مادرم نیز در واقع کارگر او شده بود .آرام آرام کار
به جایی رسید که ناگهان به خود آمدم و فهمیدم آلوده
کریستال شده ام چرا که «شکور» مرا هم برای فروش مواد
مخدر به کار گرفته بود .در سن  12سالگی با کمک دختر
خاله ام موفق شدم اعتیادم را کنار بگذارم اما مجبور بودم
در خانه شکور زندگی کنم چرا که هیچ سرپناه دیگری
نداشتم مادرم نیز گرفتار مشکالت خودش بود و توجهی
به من نداشت به همین دلیل دوباره در منجالب اعتیاد
فرو رفتم .در حالی که آرام آرام به سن بلوغ می رسیدم
از چشمان هوس آلود شکور هم می ترسیدم تا این که
روزی پیشنهاد شومی به من داد .من که از شدت ترس
می لرزیدم موضوع را با مادرم در میان گذاشتم ولی او
خیلی خونسرد از کنار این ماجرا گذشت و توصیه کرد
مراقب خودم باشم .روزها به سختی می گذشت تا این که
روزی دوباره شکور بر پیشنهاد بی شرمانه اش پافشاری
کرد اما وقتی در مقابل او قرار گرفتم ناگهان به سمت
من حمله ور شد و با فشار دادن گلویم مرا زخمی کرد.
دیگر تحمل این رفتارها را نداشتم چرا که همه چیزم را از
دست داده بودم حتی آرزوی تحصیل هم برایم رویا شده
بود به همین علت دست به دامان قانون شدم تا در دایره
مددکاری چاره ای برای رهایی از این مشکالت بیابم.
شایان ذکر است به دستور سرهنگ حمیدرضا عالیی
(رئیس کالنتری) این دختر نوجوان پس از طی مراحل
قانونی به اداره بهزیستی معرفی شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

مدیرکل راه آهن شمال
آتشسوزی قطار را تکذیب کرد
حاضر در محل حادثه فوت کردند و هفت تن دیگر
بــرای طــی مــراحــل درمــانــی بــه بیمارستان منتقل
شدند.

ماجرایزنیدرگرداباعتیاد
مـــادر میثم  12ســالــه کــه پــســرش دس ــت به
خــودکــشــی زده اس ــت ،مــی گــویــد کــه از روی
بدبختی با مرد جوانی ازدواج موقت کردم و پس
از آن دیگر پای هیچ مردی به زندگی ام باز نشد و
برای تامین هزینه های زندگی گدایی می کردم.
به گزارش اختصاصی رکنا  ،میثم در یک خانواده
فقیر بزرگ شده بود و روز قبل از این اقدام تلخ
وقتی صاحبخانه و دخترش برای گرفتن پول
اجاره خانه به سراغ مادرش در جلوی در خانه
آمدند شاهد فحاشی و درگیری آن ها بود و مادر
میثم که قصد داشــت اجــاره عقب افتاده را به
صاحبخانه پرداخت کند تصمیم گرفت دوچرخه
پسرش را بفروشد.
میثم وقــتــی فهمید مـــادرش ب ــرای پــرداخــت
اجاره خانه تصمیم به فروش دوچرخه و گوشی
موبایلش دارد شبانه پیام هایی بــه بهترین
دوستش داد و صبح روز  19تیرماه وقتی مادرش
از خانه خــارج شد با حلق آویــز کــردن خــود در
حیاط خانه قدیمی به زندگی اش پایان داد.
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چون پسرم درس خوان بود و در مدرسه همه او
را دوست داشتند .وی درباره اتهامات سیاهی
که به او زدند گفت :من اگر می خواستم با مردان
غریبه رابطه داشته باشم در خیابان گدایی نمی
کردم و پسرم به دلیل نداشتن پول خودش را
دار نمی زد.
این زن ادامه داد :بعد از آزادی از زندان به دنبال
خانه گشتم تا این که این خانه قدیمی را که یک
اتاق دارد ،پیدا کردم و یک خیریه نیز کمکم کرد
تا پول پیش و اجــاره را پرداخت کنم اما حدود
شش ماه است که کرایه  150هزار تومانی را
پرداخت نکردم تا این که صاحبخانه و دخترش
به سراغم آمدند.
وی در حــالــی کــه اش ــک مــی ریــخــت ،گفت:
صاحبخانه و دخترش به دلیل نپرداختن پول
مرا کتک زدند و جلوی چشمان فرزندانم به من
فحاشی کردند و ناسزا گفتند و این در حالی بود
که میثم با دیدن این صحنه اشک می ریخت و در
چهره اش ناراحتی را که نمی تواند در برابر مرد
صاحبخانه و دخترش حرفی بزند ،می دیدم به همین
دلیل تصمیم گرفتم دوچرخه و گوشی موبایل پسرم
را بفروشم تا پول اجاره خانه را پرداخت کنم اما نمی
دانستم ناراحتی میثم باعث می شود او دست به این
کار بزند .میثم مدتی در قبرستان ها با شستن قبرها
از مردم پول می گرفت و با زحمت توانسته بود پول یک
دوچرخه را تهیه کند .وی ادامــه داد :قرار بود از این
خانه به یک خانه خرابه که تنها یک سقف داشت برویم
و درآن جا زندگی کنیم و بابت آن نیز باید به مرد افیونی
که برادرش در زندان است اجاره می دادم و حتی برای
زندگی در آن جا باید برای خانه دیوار می کشیدم چون
هیچی جز یک سقف نداشت که برای زندگی در آن جا
نیز پولی نداشتم.

مدیر کل راه آهن شمال با تکذیب هرگونه آتش سوزی قطار
در این مسیر  ،گفت  :تمامی قطارهای این مسیر روز یک
شنبه هم مانند روزهای دیگر به صورت معمول مسیر خود
را طی کردند و هیچ مشکلی نداشتند.
ب ــه گـــــزارش ای ــرن ــا  ،وقــــوع آتـــش ســــوزی در یــکــی از
قطارهای مسیر تهران  -ســاری در منطقه سوادکوه
از صبح دیــروز ابتدا در شبکه هــای اجتماعی مطرح و
سپس بــه بعضی از رســانــه هــای رسمی کشانده شــد .
یوسف گران پاشا گفت  :قطار مسافر بری از تهران به ساری
حرکت و بدون مشکل تمام مسافرانش را در ایستگاه راه
آهن مقصد پیاده کرد .

وی توضیح داد  :آن چه که به عنوان آتش سوزی از آن یاد
شده  ،روال معمول حرکت قطارهای دیزل در این مسیر
است به این معنی که از ایستگاه گدوک تا پلسفید بیشترین
شیب ریل راه آهن وجود دارد که قطارها برای باقی ماندن
در مسیر باید از سرعت خود بکاهند .
گران پاشا گفت  :کاستن سرعت و ترمز زدن زیاد برای
کنترل قطار باعث بلند شدن دود از چرخ ها یا اندکی
آتش در ترمز قطار می شود که این حالت عادی است و
پس از اندکی توقف  ،قطار به راه خود ادامــه می دهد.
وی اضافه کــرد  :قطار مسافربری دیــروز نیز با چنین
وضعیتی در مسیر در حال تردد بود که رسانه ها از آن با
عنوان آتش گرفتن قطار تعبیر کردند .

▪دستور دادستانی

صبح جمعه  12مرداد امسال با دستور دادستان آبادان
مادر میثم که اعتیاد دارد برای درمان به یک کمپ ترک
اعتیاد و خواهر کوچک میثم نیز به بهزیستی آبادان
منتقل شد.
CMYK

