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ازمیان خبرها

 8سال آب دزدی با خط لوله  3کیلومتری!

توقیف پژو با محموله  719کیلویی حشیش
توکلی -ماموران انتظامی بخش راین کرمان طی عملیاتی
 719کیلوگرم حشیش کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این بــاره گفت:
ماموران انتظامی بخش "راین" شامگاه یک شنبه هنگام
گشت زنی نامحسوس در حوزه استحفاظی به یک دستگاه
خودروی پژو  405مشکوک شدند و دستور ایست دادند.
به گــزارش خبرنگار ما ،سرهنگ محمدرضا فدا افــزود:
راننده این خودرو بدون توجه به ایست و اخطار پلیس با
افزایش سرعت و استفاده از نارنجک دودزا از محل گریخت
و به سمت ماموران نیز تیر اندازی كرد.وی تصریح كرد:
ماموران پلیس بالفاصله اقدام به تیراندازی و تعقیب این
خودرو کردند و موفق شدند ،خودروی قاچاقچیان مسلح را
متوقف كنند.این مقام انتظامی در پایان  خاطرنشان کرد:
در این عملیات از خودروی متعلق به سوداگران مرگ 719
کیلوگرم حشیش و یک نارنجک دست ساز کشف شد و دو
قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

جوان گیالنی از چنگ گروگان گیران
آزاد شد
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد ،گفت:
جوان  ۳۵سالهای که دو روز پیش در بندر انزلی استان
گیالن ربوده شده بود ،عصر روز یک شنبه گذشته با تالش
کارآگاهان استان آزاد شد.
به گزارش میزان ،سردار مهدی انصاری ،اظهار کرد :در پی
ارجاع یک فقره نیابت قضایی از سوی دادسرای عمومی و
انقالب شهرستان بندر انزلی استان گیالن و در راستای
اجــرای دستور دادس ــرای عمومی و انقالب شهرستان
کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر ربایش جوان  ۳۵ساله و
انتقال وی به استان کهگیلویه و بویراحمد ،شناسایی و
دستگیری متهمان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
استان قرار گرفت.
وی بیان کــرد :تیم ویــژ های از زبد هترین ماموران پلیس
آگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد با انجام اقدامات فنی
و تخصصی پلیسی ،محل اختفای گروگان را در یکی از
مناطق شهر یاسوج شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام
قضایی ،در چند عملیات جداگانه با دستگیری شش
گروگان گیر جوان گروگان گرفته شده را آزاد کردند.
این مقام ارشد انتظامی ادامــه داد :طبق اظهارات فرد
گروگان ،دو روز پیش ،چند نفر او را از بندر انزلی در استان
گیالن ربوده و به شهر یاسوج منتقل و حبس کردهاند.
فرماندهانتظامیاستانکهگیلویهوبویراحمدبابیاناینکه
متهماندرتحقیقاتپلیسیعلتگروگانگیریرااختالف
مالی  ۲۰میلیارد ریالی با فرد گروگان گرفته شده اعالم
کردند ،ادامه داد :گروگان بدون پرداخت هیچ گونه وجهی
و نیز سالم از دست گروگان گیران آزاد شد.

فــرمــانــدار ســاوجــبــاغ از کشف یــک خــط لــولــه سه
کیلومتری سرقت آب در این شهرستان خبر داد و
گفت :مجرمان هشت سال با استفاده از این خط لوله
به سرقت آب مبادرت میکردهاند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از
متالشی شدن باند  12نفره سارقان میلیاردی منازل،
موتورسیکلت و خودرو با  29فقره سرقت در شهرکرد،
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار «غالمعباس غالمزاده» گفت:
در پی وقوع سرقتهای متعدد منازل ،موتورسیکلت
و خــودرو در شهرکرد ،موضوع به صــورت جــدی در
دستور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی
فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت .وی افزود:
مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی مخفیگاه
سارقان را شناسایی کردند و موفق شدند اعضای
این باند  12نفره را دستگیر و  15دستگاه خودرو و
موتورسیکلت و مقادیر قابل توجهی وسایل منزل از
جمله طال و زیور آالت کشف کنند.

بالفاصله سه جوان مذکور سوار
بر دو دستگاه موتورسیکلت به
تعقیبخودرویمردافغانستانی
پرداختند تا این که در ابتدای
خیابان ولیعصر  17به خودرو
رسیدند .رانــنــده نیز بــا دیــدن
موتورسواران خودرو را به حاشیه
خیابان کشید و بدین ترتیب
دوباره نزاع خونین آغاز شد ولی
این بار مرد افغانستانی که دیگر
از عصبانیت لبریز بود تیغه کارد
را طوری زیر بغل یکی از دوستان
جوان  20ساله کوبید که شکاف
عمیق و بریدگی هفت سانتی
متری را ایجاد کرد .شاهرگ اصلی این جوان  21ساله که
«مهدی» نام داشت بر اثر اصابت تیغه کارد بریده شد و خون
از زیر بغل سمت راست وی فواره زد .شدت خون ریزی به
حدی بود که همه پیکر «مهدی» (جوان مجروح) را رنگین
کرده بود .موتورسوار  20ساله با مشاهده وضعیت وخیم
دوستش،اورابرترکموتورسیکلتنشاندتابهدرمانگاهی
درهمان نزدیکی برساند اما وقتی پزشک درمانگاه شکاف
عمیق تیغه چاقو را دید بالفاصله با اورژانس تماس گرفت و
بدین ترتیب جوان  21ساله توسط نیروهای امدادی و در
حالی که دیگر نیمه جان بود به بیمارستان شهید کامیاب
مشهد انتقال یافت .گزارش خراسان حاکی است ،تالش
کادر درمانی برای نجات این جوان به نتیجه نرسید و او بر
اثر شدت خون ریزی و عوارض ناشی از اصابت ضربه کارد،

جان خود را از دست داد .دقایقی بعد با گزارش این ماجرا
بهقاضیویژهقتلعمد،تحقیقاتقضاییدرحالیآغازشد
که بازپرس احمدی نژاد شبانه به همراه کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ،به سوی بیمارستان
امــدادی مشهد حرکت کــرد .بررسی های مقدماتی و
تحقیقات میدانی نشان می داد که «ضارب» تبعه خارجی
نیز در شهرک طرق سکونت دارد به همین دلیل و با دستور
قضایی ،گروهی از کارآگاهان زبده اداره جنایی وارد عمل
شدند و طی چند دقیقه با استفاده از رصدهای اطالعاتی
دقیق ،موفق شدند محل سکونت ضارب را به محاصره
درآورند اما هیچ کس در آن خانه نبود و متهم به قتل همسر
و فرزندش را نیز به مکان نامعلومی برده بود .درحالی که
سرنخ ها کارآگاهان را به منزل دیگری کشانده بود که

مادر نازنین زهرا پشت پرده ربودن دخترش توسط پدر
وی را تشریح کرد.
به گزارش اختصاصی رکنا ،انتشار فیلم های شکنجه
وحشیانه دختربچه سه ساله ای به نام نازنین زهرا
توسط پدرش در فضای مجازی احساسات عمومی
را به شــدت تحت تاثیر قــرار داد .فیلم هــای ضبط
شده توسط پدر بی رحم حکایت از آن داشت که او
بــرای مجاب کــردن مــادر نازنین زهــرا دست به این
کار زده است .مادر نازنین زهرا در تشریح ماجرای
آزار دخترش به رکنا گفت :من یک سال است که
از همسرم جدا شده ام و حضانت دخترم نیز به من
سپرده شــده بــود ،هنگام جدایی با همسر سابقم
توافق کــرده بــودم که هر وقــت من اجــازه بدهم می
تواند نازنین زهرا را ببیند .وی ادامه داد :در این مدت

همسرسابقم به شیوههای
گوناگون مــرا تهدید می
کرد که باید به زندگی من
بــازگــردی و هــرکــاری که
من میگویم انجام دهی
امـــا م ــن ب ــه حـــرف هــای
او توجهی نمی کــردم تا
این که جمعه هفته پیش
هنگامی که من در خانه
نبودم به خانه مادرم رفت،
مادرم نیز در را باز کرد ،در
همین هنگام نازنین زهرا
جلوی در آمد و پدرش او را دزدید و فرار کرد.
مادرم ماجرا را با من در میان گذاشت ،پس از ساعتی

 2جوان مست گوش و انگشت مرد گلفروش را بریدند
دو جوان مست برای بزرگنمایی در آبادان به دو مغازه
حمله کردند و گوش و انگشت مرد گل فروش را بریدند.
به گزارش خبرآنالین ،شنبه  27مرداد ساعت 23:30
دو پسرجوان سوار بر موتور وارد خیابان امیری آبادان
شدند و در حالی که شمشیر در دست داشتند شروع به
فحاشی و عربده کشی کردند.
دو پسر جــوان در حالت مستی بــرای بزر گنمایی به
سمت مغازه ساندویچ فروشی و گل فروشی حمله وبا
شمشیر اقدام به شکستن شیشه های مغازه ها کردند.
صاحب گل فروشی که در برابر حمله دو جوان شمشیر
به دست شوکه شده بود به رفتار آن ها اعتراض کرد
که یکی از آن ها به سمت مرد گل فروش حمله کرد و با
شمشیر ضربه ای به صورت وی زد.
دو انگشت دست مرد گل فروش که در برابر شمشیر
جوان مست قرار داشت در اثر ضربه شمشیر قطع شد و
در ادامه جوان خشمگین اقدام به بریدن گوش صاحب
گل فروشی کرد.
صحنه وحشتناکی بود و دو جوان سپس به سمت مردم
حمله و چند نفر را با شمشیرهای شان زخمی کردند.
با اعالم این خبر ماموران کالنتری  16امیرکبیر به
سرعت قبل از این که دو جوان دست به قتل بزنند در
صحنه حاضر شدند.

دو متهم با دیدن پلیس به سمت ماموران حمله کردند
که تیم پلیس ابتدا شروع به شلیک چند تیرهوایی کرد
تا دو جوان شمشیر به دست تسلیم ماموران شوند اما بی
فایده بود و دو پسر جوان به سمت ماموران حمله کردند
تا این که ماموران پای یکی از آن ها را هدف گلوله قرار
دادند.
بدین ترتیب دو جوان مست که راه را برای درگیری با
پلیس بسته دیدند به سرعت سوار بر موتور شده و پا به
فرار گذاشتند.
در این مرحله چند تن از اهالی خیابان امیری که در
حمله مردان خشن مصدوم شده بودند به بیمارستان
منتقل شدند و صاحب مغازه گل فروشی نیز که شرایط
سختی را داشت به بیمارستان اهواز منتقل شد.
ماموران کالنتری  16امیرکبیر با توجه به حساس
بودن این اوباشگری تحقیقات فنی خود را آغاز کردند
و به سرعت مخفیگاه دو جوان در منطقه جمشید آباد
شناسایی شد.
در نهایت ساعت  3بامداد یک شنبه  28مــرداد ماه
ماموران موفق شدنددر چند تیم عملیاتی دو جوان
شرور را دستگیر کنند.
بنا بر این گزارش ،متهمان برای سیر مراحل قانونی در
اختیار مقام قضایی قرار گرفته اند.

دی ــدم کــه همسر سابقم
فیلم شکنجه نازنین زهرا
را بــرای من ارســال کرده
اس ــت ،بــه شــدت عصبی
شده بودم و این فیلم ها را
به همسایه ها و هر کسی
کــه مــی شناختم نشان
دادم و ف ــرس ــت ــادم ،در
ادامه ساعت  2بامداد به
کالنتری  13مرند رفتم
و موضوع را با پلیس در
میان گذاشتم و فیلم های
شکنجه دخترم را به آن ها نشان دادم اما آن ها به من
گفتندکه هر چه باشد او پدرش است و هیچ اقدامی

فرمانده انتظامی استان با اشاره به معرفی سارقان
به مراجع قضایی ،خاطرنشان کــرد :ارزش امــوال
مسروقه مکشوفه بیش از دو میلیارد ریال برآورد شده
است.

احتمال می رفت متهم فراری در آن جا مخفی شده باشد،
فضای آن منزل نیز تاریک بود و هیچ صدایی به گوش
نمیرسید .در این هنگام قاضی احمدی نژاد دستور ورود
به منزل را صادر کرد که ناگهان مرد افغانستانی از منزل
دیگری بیرون آمد و خود را پدر متهم تحت تعقیب معرفی
کرد و مدعی شد که از فرزندش اطالعی ندارد .او که سعی
می کرد خود را کامال بی خبر از ماجراهای هولناکی
نشان دهد که ساعتی قبل رقم خورده بود ،ادامه داد :از
همسر و فرزند دیگرم نیز بی اطالع هستم! اما کارآگاهان
که به پنهان کاری های این مرد پی برده بودند با انجام
یک سری تحقیقات غیرمحسوس در همان ساعت اولیه
بامداد دریافتند که این فرد انباری در منطقه زیارتگاه
خواجه اباصلت دارد بنابراین آن ها با دریافت دستورات
قضایی ،شاخه ای ازعملیاتاطالعاتی خودرابهآنمنطقه
کشاندند اما باز هم متهم فراری را پیدا نکردند .در همین
حال کارآگاهان که با نظارت های شبانه سرهنگ بیات
مختاری (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) به شاخه
های اطالعاتی و عملیاتی خود ادامه می دادند ،موفق
شدند به مدارک مستندی دست یابند که نشان می داد
برخی از نزدیکان متهم به قتل ،در ماجرای فرار او نقش
دارند به همین دلیل افرادی از بستگان «ضارب» به اتهام
مشارکت در فراری دادن متهم ،بازداشت شدند و مورد
بازجویی قرار گرفتند .بنابر گزارش خراسان ،این درحالی
است که دو جوان موتورسوار دیگر نیز که در نزاع مرگبار
مشارکت داشتند با صدور دستور قضایی ،دستگیر و به
مقر انتظامی منتقل شدند و بدین ترتیب عملیات پلیس
برای دستگیری متهم فراری ادامه یافت.

برای پیدا کردن بچه انجام ندادند!
وی گــفــت :پــس از آن کــه بــه خــانــه بازگشتم دیگر
نتوانستم تحمل کنم و دست به خودکشی زدم ،در
ادامه مرا به بیمارستان تبریز منتقل کردند و دو روز
در آن جا بستری بودم ،زمانی که به هوش آمدم دیدم
که فیلم های شکنجه دخترم در شبکه های اجتماعی
پخش شــده و دستگاه قضایی پیگیر مــاجــرا شده
است.
وی ادامه داد :پس از گذشت شش روز پلیس نازنین
زهرا را در یکی از روستاهای مرند پیدا کرد اما پدرش
اکنون فراری است .پس از این ماجرا همسر سابقم
تهدید کرد که مادرم را با قمه خواهد زد .نازنین زهرا
نیز اکنون به دلیل نداشتن امنیت جانی در بهزیستی
است.

آزار و اذیت زن جوان به بهانه نشان دادن کلکسیون شکالت
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ از دستگیری فردی که در پوشش ارائه مشاوره
درسی اقدام به آزار و اذیت خانمی جوان کرده بود ،خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ علی ولیپور گــودرزی  ،در
توضیح این خبر گفت :در تاریخ  11مردادماه امسال
پرونده ای با موضوع آزار و اذیــت از کالنتری 102
پاسداران به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ
ارجاع شد که در آن خانم جوانی حدود  30ساله مورد
آزار و اذیت قرار گرفته بود.
وی افـــزود :شاکی پــرونــده پــس از حضور در اداره
شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به
کارآگاهان گفت که از حدود شش ماه پیش در شبکه
اینستاگرام با فردی به نام همایون آشنا شده وطی این
مدت از او در خصوص ادامه تحصیل مشاوره می گرفته
تا این که وی چند روز پیش از طریق تلگرام پیامی برایش
فرستاده و در ازای تدریس و مشاوره ای که انجام داده
بود درخواست حق مشاوره کرد.
این فرد از همایون شماره کارت عابربانک خواسته تا
هزینه مشاوره را به حسابش واریز کند اما متهم از او
خواهش کرده تا پول را به صورت ارز خارجی پرداخت
کند و به این بهانه نشانی محل سکونتش در محدوده

...

درامتدادتاریکی

اگر پلیس دیر می رسید...

افشای پشت پرده فیلم شکنجه دختر 3ساله

قتل به خاطر بساط قلیان
ساعت  2بامداد  20مرداد جاری مأموران کالنتری 153
شهرک ولیعصر (عج) در جریان یک نزاع دستهجمعی در
خیابان حیدری شمالی ،روبهروی پارک قائم (عج) قرار
گرفتند و به محل حادثه اعزام شدند .به گزارش تسنیم،
با حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد چند پسر
جوان با یکدیگر درگیر شده اند که پسر  21سالهای به
نام شاهین با ضربه چاقوی پسری به نام فرخ مجروح شده
است که بالفاصله شاهین به بیمارستان غیاثی منتقل
شد .همچنین مشخص شد فرخ نیز طی درگیری مجروح
و از محل متواری شده است .تحقیقات درباره این پرونده
ادامه داشت که دو روز بعد ( 22مرداد) شاهین به علت
شدت جراحات وارده جان باخت و مراتب به بازپرس امور
جنایی تهران اعالم شد .همزمان با انتقال جسد شاهین
به پزشکی قانونی ،تحقیقات برای بازداشت فرخ در دستور
کار کارآگاهان قرار گرفت و مأموران موفق به بازداشت فرخ
شدند .فرخ که  31سال سن دارد ،پس از دستگیری به قتل
شاهین اعتراف کرد و درباره جزئیات این قتل به بازپرس
گفت :شاهین دوست من بود و نمیخواستم او را بکشم؛
من و دوستانم در پارک قائم بساط فالفل و قلیان داشتیم
اما حدود دو هفته قبل از حادثه به دلیل این که فروش
فالفل سودی نداشت ،بساط فروش فالفل را جمع کردم
و فقط مشغول فروش قلیان شدم.
وی ادامه داد :در نهایت تصمیم گرفتم ک ً
ال بساط فروش
قلیان را نیز جمع کنم و با پول آن یک خودروی وانت بخرم
و کار کنم البته یکی از دوستان مشترک من و شاهین
(احمد) نیز در پارک بساط فروش قلیان درست کرده بود
که سر همین موضوع با وی اختالف پیدا کردم ،شاهین
نیز که آن جا رفتوآمد داشت ،از احمد طرفداری میکرد.
فرخ درباره نحوه قتل شاهین به بازپرس گفت :شب حادثه
در خانه بودم که یکی از دوستانم به خانه آمد و گفت وی و
برادرم در پارک با احمد درگیر شدهاند ،من نیز برای خاتمه
دادن به درگیری به پارک رفتم البته قبل از رفتن به پارک
مشروب مصرف کرده بودم .در زمان رفتن به پارک چاقویی
برداشتم و به پارک رفتم ،به محض حضور در پارک احمد و
دوستانش به من حملهور شدند و مرا با چاقو زدند ،من نیز
با آن ها درگیر شدم و یک ضربه چاقو به گردن شاهین زدم،
نمیخواستم این اتفاق بیفتد ،میخواستم ضربه را به سر
مقتول بزنم .فرخ پس از این اظهارات با دستور بازپرس
امور جنایی تهران بازداشت شد و برای ادامه تحقیقات در
اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از فرمانداری ساوجبالغ،
ابوالقاسم پالیزگیر گفت :مجتمعهای مسکونی در
حال ساخت و گلخانههای مجاور آن در قالب انشعابات
غیرمجاز ،آب شرب مردم را به سرقت برده و شهر را
سالهاست دچار بحران آب کردند.
وی گفت :افراد متخلف فکر همه چیز را کرده بودند
و با استفاده از لولههایی با فشار  16کار انتقال آب
آشامیدنی را انجام داده بودند که در طول زمان موجب
ترکیدگی و آسیب به لولهها نشود تا مسئوالن آبفا
متوجه انتقال این آب نشوند.
فرماندار ساوجبالغ گفت :متأسفانه هشت سال این
افراد مبادرت به استفاده از این آب میکردند که باید
جرایم و خسارت وارده را به آبفای شهری پرداخت
کنند.

باند  12نفره سرقت در چهار محال و بختیاری متالشی شد

نزاعمرگباردراعتراضبهکوچهنشینی!

سیدخلیل سجادپور -در نــزاع خونینی که به دلیل
«کوچه نشینی» مرد جوان تبعه خارجی در مشهد رخ داد،
تیغه تیز کارد بر پیکر جوان  21ساله فرود آمد که منجر
به قتل وی شد .به گزارش خراسان ،این حادثه هولناک
در دقایق اولیه بامداد روز گذشته هنگامی اتفاق افتاد
که جوان  25ساله افغانستانی خودرواش را در حاشیه
خیابانی پارک کرد و خودش نزدیک مسجدی در شهرک
طرق نشست .دقایقی بعد جوان  20ساله ای که در همان
اطراف سکونت داشت با دیدن این صحنه ،نزد مرد 25
ساله رفت و در حالی که بیان می کرد از این محل زن و بچه
مردم عبور می کنند به رفتار فرد افغانستانی اعتراض کرد
و گفت :چرا این جا نشسته ای؟! گزارش خراسان حاکی
است ،همین موضوع با پرخاشگری و رفتار تند روبه رو
شد و مرد افغانستانی پس از یک مشاجره لفظی ،ناگهان
کاردی را که همراه داشت ،بیرون کشید .جوان  20ساله
که با دیدن تیغه وحشتناک کارد ،در بهت و حیرت فرو رفته
بود ،سعی کرد از چنگ مرد خشمگین بگریزد اما هنوز
قدمی برنداشته بود که ضربه چاقو بازویش را شکافت
و خون از آن سرازیر شد .موتورسوار  20ساله بالفاصله
خودش را از این درگیری بیرون کشید و با دوستانش
تماس گرفت تا برای ادامه نزاع به کمک او بیایند .طولی
نکشید که مهدی و یکی دیگر از دوستان جوان  20ساله،
سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت خود را به محل حادثه
رساندند اما مرد افغانستانی در محل نبود! او سوار بر
خودرو به سمت بولوار ولیعصر حرکت کرده بود جوان
 20ساله که نمی خواست فرصت را از دست بدهد در چند
جمله ماجرای درگیری اش با مرد  25ساله را بازگو کرد و
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خیابان خواجه عبدا ...انصاری را به شاکی داده است
تا پول را برایش ببرد.
گودرزی با اشاره به ادامه اظهارات شاکی گفت :زمانی
که شاکی به در منزل همایون رسید ،او به بهانه نشان
دادن "کلکسیون کاله و شکالت " این زن را به داخل
خانه اش دعوت کرد اما زمانی که وارد خانه شد ناگهان
او از این فرصت سوء استفاده کرد و او را مورد آزار و اذیت
قرار داد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
با اعالم خبر دستگیری متهم گفت :در ادامه رسیدگی
به پرونده و با تأیید موضوع شکایت از سوی پزشکی
قانونی  ،کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی ضمن
هماهنگی با شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران
به محل سکونت همایون (  35ساله ) در خیابان خواجه
عبدا ...انصاری مراجعه و اطالع پیدا کردند که متهم
از این مکان متواری شده است ؛ لذا در ادامه اقدامات
پلیسی در نهایت مخفیگاه همایون در خیابان پاسداران
شناسایی و وی دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .
گودرزی گفت :متهم در تحقیقات بهعمل آمده صراحتا
به آزار و اذیت شاکی اعتراف کرد و پس از صدور قرار
قانونی ،برای سیر مراحل قضایی روانه زندان شد.

م ــادرم زنــی بسیار ســاده بــود کــه هیچ گونه اطالعاتی
درباره فضاهای مجازی نداشت من هم از این سادگی او
سوءاستفاده می کردم و در منزل با گوشی تلفن او وارد
فضاهای مجازی می شــدم و به چت کــردن و مکالمه با
گروههای تلگرامی می پرداختم سپس برای آن که کسی
به من مشکوک نشود همه مکالمه ها و چت هایم را پاک
میکردم تا این که روزی ...
دختر  17ساله ای که بعد از سه روز فــرار از منزل و با
پیگیر یهای پلیس در منزل پسری غریبه پیدا شده بود
دربــاره ماجرای فرارش از منزل به کارشناس اجتماعی
کالنتری سناباد مشهد گفت :من آخرین فرزند خانواده
شش نفره هستم به همین دلیل از همه امکانات رفاهی
برخوردار بودم با آن که در کالس های آموزشی مانند شنا و
نقاشی ثبت نام کرده بودم اما پدرم اجازه شرکت در کالس
موسیقی را نمی داد او از زمانی که بازنشسته شده بود
محدودیت های زیادی برای من ایجاد می کرد به طوری که
حق نداشتم از گوشی هوشمند استفاده کنم پدرم نظارت
و کنترل شدیدی بر رفت وآمدهای من داشــت و اجازه
نمیداد تنهایی به منزل دوستانم بروم سخت گیری های
پدرم به حدی بود که خودش مرا به کالس های تابستانی
می برد و بعد از اتمام کالس نیز به دنبالم می آمد او تنها یک
گوشی معمولی را در اختیارم گذاشته بود تا بعد از پایان
کالس های آموزشی با او تماس بگیرم ولی من لجبازتر از
این حرف ها بودم و دوست داشتم آزاد باشم و هر طور که
دلم می خواهد رفتار کنم این در حالی بود که مادرم نیز از
لجبازی ها و خودسری های من به تنگ آمده بود و میگفت
من با این کارها با آبروی خانواده بازی می کنم اگرچه پدر
و مادرم همه امکانات رفاهی را برایم فراهم کرده اند ولی
اجازه نمی دهند آزاد باشم و با دوستانم به مسافرت و تفریح
بروم این بود که به طور پنهانی و با گوشی هوشمند مادرم
وارد فضاهای مجازی می شدم و ساعت ها با اعضای یک
گــروه تلگرامی چت می کــردم در این میان با چند پسر
جوان نیز آشنا شدم که یکی از آن ها در آرایشگاه مردانه کار
میکرد او به من پیشنهاد داد تا برای رنگ کردن موهایم
نزد او بروم .ولی آن روز وقتی تصمیم به فرار از منزل گرفتم
آن جوان غریبه در محل کارش حضور نداشت و به همین
دلیل مجبور شدم نزد یکی از دوستانم بروم که با مادرش
به تنهایی زندگی می کرد آن جا منتظر بودم تا آن جوان به
آرایشگاه باز گردد سه روز بعد وقتی از طریق فضای مجازی
با او چت کردم آن جوان مرا به منزلشان دعوت کرد ولی
وقتی به آن جا رسیدم تازه فهمیدم که چه اشتباه بزرگی
را مرتکب شده ام چیزی نمانده بود تا در دام یک شیاد
و هوسران گرفتار شوم که بــرادرم از طریق بررسی های
چتهایم آدرس یکی از دوستانم را پیدا کرده و از طریق او به
شماره تلفن جوان غریبه دست یافته بود خوشبختانه زمانی
پدرم به همراه ماموران انتظامی مرا در خانه آن جوان پیدا
کردند که هیچ راه گریزی نداشتم حاال که در خلوت خودم
به حرفهای مادرم می اندیشم که اصرار داشت نماز بخوانم
و به اعتقادات مذهبی پایبند باشم به این نتیجه می رسم
که جز به رستگاری من نمی اندیشید .امروز وقتی مشاور
کالنتری از خطرات و آسیب های اجتماعی ناشی از فرار
منزل برایم سخن گفت و نمونه های عینی آن را در پرونده ها
دیدم به راستی تنم لرزید به پای پدرم افتادم و بسیار اشک
ریختم نمی دانستم چگونه می توانم نگرانی و دلشوره های
سه روزه آن ها را جبران کنم اگر تنها ساعتی دیرتر پلیس
میرسید آینده ام به تباهی کشیده می شد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

یککشته  و 4زخمی
درسرعتغیرمجازسانتافه   
توکلی -سرعت غیرمجاز خودروی  سانتافه دربرخورد با
سواری تیبا ،یك کشته وچهار زخمی  برجا  گذاشت.
فرمانده انتظامی بافت گفت :در پی  گزارش  مركز
فوریتهای پلیس 110در زمینه  وقوع یك فقره تصادف در
یكیازتقاطعهایشهربافت،بالفاصلهعواملگشتپلیس
راهنمایی و رانندگی و   گشت انتظامی به محل حادثه
اعــزام شدند .به گــزارش خبرنگارما ،سرهنگ منظری
افزود :با حضور ماموران در محل مشخص شد ،یک دستگاه
خودروی سانتافه با یک دستگاه تیبا  تصادف  كرده كه در
این حادثه یکی از سرنشینان خودروی تیبا کشته و چهار
سرنشین دیگر آن نیز  زخمی  وبه بیمارستان منتقل شدند.
وی اظهار کرد :كارشناسان پلیس راهور ،علت این حادثه را
سرعت زیاد خودروی سانتافه اعالم کردند.
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