حوادث

دوشنبه  1۲شهریور  2۲ .1397ذی الحجه  .1439شماره 1990۵

تصادف مرگبار اتوبوس
در جنوب اکوادور

در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در منطقه کوهستانی آند در اکوادور دستکم  ۱۱تن جان خود را از دست دادند .به گزارش ایسنا ،به این ترتیب تلفات
حوادث مشابه طی سه هفته گذشته در مجموع به  ۴۶تن رسیده است.همچنین در جریان این سانحه رانندگی که در جنوب اکوادور اتفاق افتاد ۳۷ ،نفر
دیگر مجروح شدند.تصاویر منتشر شده از محل حادثه حاکی از واژگون شدن اتوبوس است.

...

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ تشریح کرد:

ازمیان خبرها
توقیف محمولهبزرگقاچاق سوخت در کرمان
توکلی -فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان ازتوقیف
وکشف محموله قاچاق سوخت خبر داد که در سه تریلی
کانتینری جاسازی شده بود  .
به گزارش خبرنگار ما ،سرداربنی اسدی فر گفت:ماموران
پلیس آگاهی با اقدامات اطالعاتی ازحمل یك محموله
سوخت قاچاق بارگیری شده ازاستان همدان به مقصد
سیستان و بلوچستان ومرزهای شرقی باخبرشدند.وی
اظهارکرد  :در این زمینه ماموران انتظامی با رد زنی كاروان
سوخت قاچاق و با همكاری دستگاه قضایی ،سه  تریلر
کانتینردار حامل سوخت قاچاق را توقیف كردند.
وی تصریح كــرد :در بازرسی از خودروها  90هــزار لیتر
گازوئیل قاچاق كه قــرار بود به افغانستان منتقل شود،
کشف شد  .قاچاقچیان با استفاده ازپوشش های مناسب و
فریبنده قصد داشتند این محموله رااز همدان به سیستان
و بلوچستان برسانند و ازآن جا به کشورافغانستان قاچاق
کنند که با هوشیاری نیروهای پلیس آگاهی این استان،
تــاش آن ها شامگاه شنبه بی نتیجه وناکام ماند .وی
افزود:این بزرگ ترین محموله قاچاق کشف شده سوخت
درکــرمــان از ابتدای امسال به صــورت یک جا ازباندی
سازمان یافته است.وی خاطرنشان کرد:رانندگان هرسه
تریلی کانتینری دستگیر شدند و با هماهنگی مقام قضایی
دربازداشتبهسرمیبرند.ویتصریحکرد:روندقضاییاین
پرونده،تاشناساییسرباندهاادامهخواهدداشت.این مقام
ارشد انتظامی از افزایش  ۱۰۰درصدی کشف سوخت
قاچاق در استان کرمان طی امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل خبر داد و یادآورشد :از ابتدای امسال   850هزار
لیتر سوخت قاچاق در این استان کشف شده است  .

قتل همسر ب ه خاطر شک به خیانت
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ
جزئیاتوقوعجنایتخانوادگیدرخاورشهرراتشریحکرد.
به گزارش ایسنا ،در ساعات پایانی شب یک شنبه گذشته
از طریق مرکز فوریت های پلیسی  ۱۱۰وقوع یک جنایت
در منطقه اشرف آباد به کالنتری  ۱۷۷خاورشهر اعالم و با
حضور مأموران در محل و انجام بررسیهای اولیه مشخص
شد خانمی از اتباع کشور افغانستان که حدود ۲۵سال
داشته ،از ناحیه گردن دچار جراحت عمیق ناشی از جسم
تیز و برنده شده و به قتل رسیده است.
با تأیید خبر ،موضوع به اداره ویژه قتل پلیس آگاهی تهران
بزرگ اعالم و بالفاصله تیم بررسی صحنه اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ در محل حاضر شد .یکی از
بستگانمقتولهدر اظهاراتش به کارآگاهان گفت که جنایت
توسط همسر مقتوله به نام عزیز  ۲۷ساله صورت گرفته
است.وی افزود:منهمسربرادرعزیزهستم،زمانیکهوارد
خانهشدم ناگهانباصحنهوحشتناکیروبهروشدم.عزیزدر
تالش بود جنازه همسرش را در یک کیسه قرار دهد تا آنرا از
خانه خارج کند که من وارد خانه شدم .بسیار ترسیده بودم
و شروع به جیغ زدن و کمک خواستن از همسایهها کردم.
عزیز قصد فرار داشت که همسایه ها مانع از فرار وی شدند و
با حضور پلیس در محل ،عزیز دستگیر شد .عزیز در همان
اظهاراتاولیهبهصراحتبهارتکابجنایتوقتلهمسرش
اعتراف کرد و مدعی شد که همسرش به او خیانت کرده
است .او در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :از مدتی پیش
به رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم تا این که ساعت
شش بعدازظهر متوجه شدم او قصد خروج از خانه را دارد.
زمانی که همسرم به بهانه پارک بردن بچهها که پسر و دختر
 ۶و ۷ساله هستند ،از خانه خارج شد ،او را تعقیب و در داخل
پارک مشاهده کردم که با مردی ناشناس در حال صحبت
کردن است ،دیگر اطمینان پیدا کردم که همسرم به من
خیانت کرده است .عزیز درباره نحوه جنایت به کارآگاهان
گفت :وقتی همسرم حدود ساعت هشت شب به خانه آمد،
بچههارابهبهانهبازیکردندرداخلکوچهبهبیرونازخانه
فرستادم و پس از آن به سراغش رفتم و بدون هیچ صحبتی
با او درگیر شدم .ابتدا قصد داشتم او را خفه کنم اما زمانی
که دیدم هنوز نفس می کشد ،با برداشتن چاقو از داخل
آشپزخانهاورابهقتلرساندم.جسدراداخلیکپتوپیچیدم
و در حال قرار دادن آن داخل یک کیسه بودم که همسر
برادرم وارد خانه و با صحنه جنایت روبه رو شد.

دستگیری قاتل دقایقی پس از قتل
توکلی -قاتل دقایقی پس از ارتکاب قتل در شهربابک
دستگیرشد .به گزارش خبرنگار ما از مرکز اطالع رسانی
پلیس کرمان ،روز گذشته در پی وقوع یک فقره قتل در
شهربابک از توابع استان کرمان ،قاتل در عملیات ضربتی
پلیس ،دقایقی پس از ارتکاب این جنایت دستگیرشد .این
گزارشحاکیاست،دراینعملیات،آلتقتالهکهیکقبضه
کلت کمری بود ،از قاتل کشف شد.علت و انگیزه قتل پس از
تکمیل پروند ه اعالم خواهد شد.

انفجار لوله گاز در تهرانپارس
یک کشته و 5مصدوم به جا گذاشت

گرفت .وی بیان کرد :پس از ارسال چند پرونده به پلیس
موضوعبهطورویژهدردستورکارقرارگرفتودرتحقیقات
اولیه مشخص شد که بعضی از سایتهای غیر مجاز به
تبلیغ و ارائه پیشنهادهای واهی شرط بندی در فضای
مجازی اقدام میکنند .وی توضیح داد :مال باختگان در
اظهاراتخودبهپلیسگفتندباثبتناموعضویتدرسایت
و شرکت در بازیهای شرط بندی (قمار) بعد از مدتی
متوجه شدیم که مبلغ یک میلیارد و  80میلیون ریال در

بازیشرطبندیبهرقبایمجازیخودباختیم.
این مقام انتظامی با اشــاره به طراحی جالب و زیرکانه
مدیراناینسایتهادرترغیبوتشویقنوجوانانبهانجام
بازی شرط بندی ،گفت :مدیران این سایت ها با اعالم
تعدادیبرندهدروغینکهبامبلغبسیارکمتوانستهبودند
مبالغفراوانیرابهدستبیاورند،درصددتشویقوترغیب
کاربران به ویژه جوانان و نوجوانان به سمت این سایتها
هستند .رئیس پلیس فتای پایتخت با اشــاره به این که

پسازبررسیپروندهتوسطکارشناسانمشخصشدکه
مدیرانهیچکدامازسایتهامنشاءداخلیندارندوطراح
و مدیر آن ها در خارج از کشور فعالیت دارند ،گفت :یکی
از ویژگیهای فضای مجازی نبود مرز جغرافیایی است و
معموالمالکانسایتهاودرگاههابرایرسیدنبههدف
خودکههمانمالاندوزیاست،دستبهتبلیغهایغیر
واقعی میزنند که با حس طمع ورزی کاربران آمیخته
میشودوآنانیکشبهپولدارمیشوند.

اختالف دستگاه ها علت فاجعه مرگبار شهرک شهید رجایی مشهد را در هاله ابهام فرو برد

ز«آوارمرگ»
پاسکاریآواربرداریا 
سیدخلیل سجادپور -پاسکاری دستگاه های مختلف
برای آواربرداری از محل فاجعه مرگبار انفجار در شهرک
شهید رجایی مشهد که «آوار مرگ» نام گرفت ،در حالی
ادامه دارد که هنوز گاز اهالی این منطقه قطع است و مردم
با مشکالت وحشتناکی روبه رو شده اند .تعدادی از اهالی
این محل در تماس با روزنامه خراسان از این که با گذشت
بیش از یک هفته از وقوع فاجعه «آوار مرگ» در خیابان
پورسینای مشهد هنوز هیچ اقدامی از سوی دستگاه های
متولی ایمن سازی و رفع مشکالت مردم صورت نگرفته
است ،به شدت انتقاد کردند و خواستار ورود مدعی العموم
بهماجراشدند.ایندرحالیاستکهبرخیاهالیازقطعی
گاز در محل رنج می برند و آوارهای ناشی از تخریب به حال
خود رها شده است.
▪تشخیص علت حادثه در انتظار آواربرداری

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
مشهد در پاسخ به سوال خراسان درباره علت اصلی وقوع
این انفجار مرگبار گفت :علت وقوع حادثه در بررسی های
مقدماتی ،انفجار و نشت گاز شهری اعالم شد اما برای
اعالمرسمیونظرکارشناسیبهدستگاهقضاییبایدحتما
ازمحلآواربرداریشودتاکارشناسانآتشنشانیباتعیین
محل و کانون دقیق انفجار ،علت اصلی آن را تشخیص
دهند چرا که در این حادثه تاسف بار 10نفر جان باخته اند
و باید موضوع به طور دقیق مورد ارزیابی کارشناسان قرار
گیرد تا خدای ناکرده حقی از کسی یا سازمانی تضییع
نشود .مهدی رضایی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از
گذشت یک هفته از این ماجرا ،هنوز هیچ گزارش رسمی
بهدستگاهقضاییاعالمنشدهواصوالهیچگونهاقدامیدر
این باره صورت نگرفته است نیز گفت :وظیفه آتش نشانی،
اعالم نظر کارشناسی درباره علت وقوع حادثه است و تا

زمانی که آواربرداری صورت نگیرد ،نمی توانیم گزارشی
را به دستگاه قضایی اعالم کنیم .این مقام مسئول در
سازمانآتشنشانیتصریحکرد:مادرحالبررسیموضوع
هستیم اما باید شرایطی برای آواربرداری فراهم شود که
هماهنگی بین ادارات و دستگاه های مسئول را می طلبد
ولیایندستگاههانیزمشکالتیرامطرحمیکنندکهنیاز
به هماهنگی دارد.
▪پاسکاری برای آواربرداری

رضایی همچنین در پاسخ به این سوال خراسان که این
هماهنگی یا به قول معروف پاسکاری ادارات و سازمان
ها به یکدیگر چه زمانی پایان می یابد؟ گفت :جلساتی را
در استانداری تشکیل داده ایم که نمایندگان سازمان ها و
ادارات حضور داشتند و فرماندار مشهد نیز از محل انفجار
بازدید کرد ولی هنوز اقــدام اساسی بــرای آواربــرداری
صورت نگرفته و تا زمانی هم که آواربرداری انجام نشود و

کارشناسان آتش نشانی به کانون انفجار دست نیابند ،به
درستی نمی توان علت اصلی حادثه را اعالم کرد.
▪پای هزینه در میان است!

در همین حال یک مقام آگــاه که نخواست نامش فاش
شود به خراسان گفت :برای آواربرداری پاسکاری هایی
بین سازمان ها صورت می گیرد که زیبنده نیست .وی در
عین حال افزود :ماجرا به تخریب یک دیوار برمی گردد که
برخی معتقدند باید دادستان اجازه تخریب ملک افراد را
بدهد .این مقام آگاه با تایید قطعی گاز در محل نیز گفت:
در این باره پاسکاری هایی بین شرکت های متولی و یکی
از سازمان ها وجود دارد که گویا باز هم پای «هزینه» در
میان است!
▪هشدار مقام قضایی به مدیران سهل انگار

با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و مشکالت حادی
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که اهالی خیابان پورسینای شهرک شهید رجایی مشهد
حدود یک هفته با آن دست به گریبان هستند ،به سراغ
مقام قضایی رفتیم تا از وی آخرین اقدامات را برای تعیین
علتوقوعحادثهجویاشویم.قاضیکاظممیرزاییدرپاسخ
خبرنگارخراسانگفت:طیدستورکتبیکهپسازحضور
در محل حادثه صادر کردیم باید سازمان آتش نشانی نظر
کارشناسی خود را به دستگاه قضایی اعالم کند اما هنوز
گزارشی به دست ما نرسیده است .وی درباره قطعی گاز
در منطقه نیز گفت :دستور قضایی این بود که در همان روز
حادثه ایمن سازی صورت گیرد و مشکالت برطرف شود،
نه این که بعد از گذشت چندین روز از وقوع حادثه ،سازمان
ها رفع مشکالت مردم را به یکدیگر پاس بدهند! قاضی
ویژه قتل عمد مشهد تصریح کرد :فردا (امروز) به صورت
حضوری درباره اقدامات صورت گرفته در پی دستورات
قضایی از محل بازدید خواهیم کرد و در صورتی که سهل
ا نگاری یا کوتاهی رخ داده باشد باید مسئوالن امر پاسخ
گو باشند و اگر مشکالت مردم برطرف نشده باشد موضوع
طی گزارشی به دادستانی اعالم می شود .قاضی میرزایی
با بیان این که برای حل مشکالت مردم با هیچ سازمان و
اداره ای تعارف نمی کنیم چرا که موضوع حفظ و حراست
از حقوق عامه مطرح است ،افزود :اتفاقا مسئوالن و مدیران
در این گونه مناطق کم برخوردار که انسان هایی نجیب و
قانع زندگی می کنند باید همه تالش خود را به طور شبانه
روزی برای رفع مشکالت آن ها به کار گیرند و نباید چون
پول و قدرت ندارند به حال خود رها شوند! قاضی شعبه
 211دادسرای عمومی وانقالب مشهد همچنین درباره
علت تاخیر در وصل گاز نیز گفت« :گاز شهری» فقط یکی
از مشکالت این فاجعه مرگبار است و مسائل دیگری نیز
وجود دارد که باید به سرعت حل شوند در غیر این صورت با
هرگونه سهل انگاری برخورد قاطع و قانونی خواهیم کرد.

دستگیری همراهان هتاک راننده لندکروز جاده شیراز
ســخــنــگــوی ن ــاج ــا از
شناسایی محل اختفا
و دستگیری عامالن
ضـــرب و شــتــم مــامــور
پــلــیــس راهــنــمــایــی و
رانــنــدگــی شــیــرازی
در مــاجــرای واژگونی

لندکروز خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار احمد نوریان دراینباره گفت:
مطابق اطالع رسانیهای صورت گرفته ،این حادثه روز
پنج شنبه اول شهریورماه در جاده شیراز -کازرون در
حالی رخ دادکه ماموران پلیس راه برابر شرح وظایف،
دوربینهای لیزرینگ خود را برای کنترل عبور و مرور
خودروها،امنیتجادههاونیزهشداروتذکربهرانندگان
خاطی مستقر کرده بودند.
وی تصریح کرد :وضعیت عادی بود ،تا این که خانوادهای
براینقصفنیخودرو ۲۰۶ازمامورانپلیسدرخواست
کمک می کنند ،افسر وظیفه شناس با مشاهده این
صحنه به کمک سرنشینان خــودرو می رود و همراه با
راننده ۲۰۶تالش می کنند تا خودرو را به کناری هدایت

کنند .سخنگوی ناجا افزود :در این اثنا ،به مامور پلیس،
واژگونی یک خودروی لندکروز را که با سرعت غیرمجاز
حرکتمیکرد،اطالعمیدهند،وینیزبالفاصلهخودرا
به صحنه حادثه می رساند اما با عکس العمل غیرانسانی
یکی از همراهان سرنشینان این خــودرو مواجه و این
موضوع به درگیری و تعرض به پلیس منجر می شود که
با آمدن گشت پلیس ،ضاربان از محل حادثه متواری
می شوند.
این مقام ارشد انتظامی به تاکید فرمانده محترم نیروی
انتظامی مبنی بر پیگیری و برخورد قاطع و قانونی با
ضاربان افسر زحمت کش پلیس راهور اشاره و بیان کرد:
با توجه به حساسیت موضوع و نیز اقدامات اطالعاتی،
تاکنون سه نفر از متهمان دستگیر شدهاند که یکی از
آن ها راننده لندکروز است که به سرعت غیرمجاز خود
با  ۱۳۷کیلومتر اعتراف کرد ،این در حالی است که
سرعت مجاز در این محور  ۸۰کیلومتر در ساعت تعیین
شده است.
نوریان با بیان اینکه متهم دوم این پرونده،یکی دیگر از
عوامل ضارب مامور پلیس بوده است ،افزود :نفر سوم
برادر یکی دیگر از ضاربان است که هنگام درگیری به

پلمب 9فروشگاه غیرمجاز عرضه سموم کشاورزی
توکلی9 -فروشگاه غیرمجاز عرضه سموم کشاورزی
در رودبار جنوب پلمب شد.
دادستان عمومی وانقالب شهرستان رودبار جنوب
ازسامان دهی فروشگاه های عرضه مواد شیمیایی
وسموم غیرمجاز مصرفی در بخش کشاورزی در این
شهرستان خبر داد و گفت:در این  زمینه  با همکاری
جهادکشاورزی 9   فروشگاه عرضه سموم غیرمجاز
کشاورزی پلمب شد.

به گزارش خبرنگارما ،عمرانی افزود :باتوجه به این که
فروش سموم غیرمجاز از طریق این مراکز تاثیر مستقیم
بر سالمت مصرف کنندگان داشــت ،دادستانی به
عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرد.
این مقام قضایی تاکید کرد:پس از اخطارهای مکرر
از سوی نهادهای متولی  و بی توجهی فروشندگان به
مهلت های قانونی برای کسب مجوزهای الزم،دستور
پلمب این مراکز غیرمجاز صادر شد.

قصدتخریبچهرهپلیسوزورآزماییضاربفیلمبرداری
کرده است البته در این حادثه دو نفر فیلم گرفتهاند که
در فضای مجازی و شبکه اجتماعی منتشر شده است.
سخنگوی ناجا خاطرنشان کرد :نفر دوم ،در افشای
چهره این افراد خالفکار و مجرم نقش اصلی را داشته
که به دنبال آن موجی از اعتراضات مردمی علیه اقدام
مجرمانه آن ها در فضای مجازی شکل گرفت و حمایت
هایمردمیرابههمراهداشتکهشخص ًاازاقدامبهموقع
وی تشکر و قدردانی میکنم.
نوریان افزود :هنوز یکی از ضاربان با توجه به این که کار
بسیار غیرانسانی ،ناجوانمردانه و مجرمانه ای انجام
داده ،متواری و مخفی شده است که مأموران در تعقیب
وی هستند؛ ظاهرا این متهم از افراد سابقه دار کیفری
اســت .وی تصریح کرد :درگیری و هتاکی مجرمان و
متهمان با پلیس در بسیاری از کشورها طبیعی است،
در ایران نیز ساالنه بسیاری از محیط بانان و حافظان
امنیت عمومی و اجتماعی از سوی مجرمان و متهمان
مورد حمله قرار می گیرند اما این پرونده از جمله پرونده
های نادری است که هیچ تعقیب و گریزی بین مجرمان
(عوامل ضرب و شتم) و افسر پلیس راه شیرازی رخ نداده

است .براساس اعالم مرکز اطالعرسانی پلیس ،وی
گفت :پیرو اظهارات راننده ،خودروی لندکروز به دلیل
سرعت باال و ناتوانی در کنترل خودرو دچار سانحه شده
است .بنابراین دلیلی برای اعتراض یا حمله به پلیس
وجود نداشت البته این موضوع در دست بررسی است.
همین مسئله موجب شده موجی از احساسات عمومی
توسط مخاطبان رسانهای و مردم فهیم و قدرشناس
کشور به وجود آید و با پلیس همدردی کنند و خواستار
برخورد شدید با مجرمان شوند.
سخنگوی ناجا خاطرنشان کرد :برابر ماده  ۶۰۷قانون
مجازات اسالمی ( بخش تعزیرات) هر گونه حمله و
مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مأموران درست در
حین انجام وظیفه آنان به عمل آید ،تمرد محسوب می
شود .نوریان با بیان این که ماده  ۶۰۹نیز تصریح می
کند که هر کس به مأموران دولت در حین انجام وظیفه
توهین کند به سه تا شش ماه حبس محکوم می شود،
افزود :مراحل قانونی رسیدگی به پرونده در حال انجام
است .مالحظات و تدابیر سازمانی درباره این پرونده به
ما اجازه انتشار اطالعات بیش از این را نمیدهد تا انشاء
ا ...در آینده نزدیک اخبار تکمیلی اطالع رسانی شود.

 3کشته و  4مجروح در تصادف پراید با پژو
تصادف محور «خرمآباد  -کوهدشت» ،هفت کشته و
مجروح به همراه داشت.
رئیس پلیس راه لرستان در اینباره به ایسنا گفت :بر
اثر برخورد دو دستگاه خودروی پراید و پژو در کیلومتر
 5محور «خر مآباد  -کوهدشت» ،هفت نفر کشته و
مجروح شدند.
سرهنگ «چغلوند» خاطرنشان کرد :در این حادثه
متأسفانه یک نفر از سرنشینان پراید و دو نفر از

...

درامتدادتاریکی

جزئیات یک شبه پولدار شدن مدیران سایتها
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از کالهبرداری تعدادی
ازمدیرانسایتهاخبردادکهبادادنوعدههایدروغین
وفریبکارانهبهکاربرانمیتوانندمبالغهنگفتیرانصیب
خودشانکنند.بهگزارشمیزان،سرهنگتورجکاظمی
گفت :در پی شکایت تعدادی از مال باختگان که اغلب
نوجوانهستندومراجعهآنهابهدادسرایمبارزهباجرایم
رایانه ای ،پروندهای با موضوع "کالهبرداری" در دادسرا
تشکیلشدوبرایادامهرسیدگیدراختیاراینپلیسقرار
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سرنشینان پژو به علت شدت جراحات فوت کردند و
چهار نفر نیز مجروح شدند.
وی اظهار کرد :علت این حادثه توسط کارشناسان،
انحراف به چپ خودروی پراید اعالم شده است.
رئیس پلیس راه لرستان از رانندگان خواست سرعت
مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی را که حافظ
جان و مال آنهاست ،رعایت کنند تا شاهد وقوع چنین
حوادث ناگواری نباشیم.

فرجام یک دروغ!

زندگی که با دروغ و نیرنگ بنا شود عاقبتی جز ویرانی و
نابودی نخواهد داشت؛ زندگی من نیز از این جمله بزرگان
مستثنا نبود چرا که دیگران دربــاره خواستگارم آن قدر
دروغ گفتند و مبالغه کردند که پدرم نیز همه حرف های
آن ها را قبول کرد و من در حالی که می توانستم در یکی از
رشتههای خوب دانشگاهی پذیرفته شوم درس و کنکور
را رها کــردم و پای سفره عقد نشستم اما این زندگی به
سرانجام نرسید و. ...
زن  22ساله در حالی که بیان می کرد دیگر فرصتی برای
آزمون و خطا ندارم و این بار همه چیز را زیرپا گذاشته ام به
کارشناس و مشاور اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان
مشهد گفت :همواره در دبیرستان دانش آموز ممتازی
بودم به طوری که خیلی از دبیرانم مرا خانم دکتر آینده
می نامیدند .آن روزها به چیزی جز درس خواندن و قبولی
در رشته پزشکی دانشگاه نمی اندیشیدم .پدرم نیز که
خودش معلم بود و در مقطع دبیرستان تدریس می کرد
هیچ خواستگاری را به منزل مان راه نمی داد و معتقد بود
تا بعد از کنکور سراسری نباید ذهن من متوجه موضوعات
دیگری شود اما در این میان سرنوشت من به گونه دیگری
رقم خورد .پدرم با همه سخت گیری هایش خیلی راحت به
یکی از بستگان مان اعتماد کرد .ویدا خانم مرا برای پسر
یکی از دوستانش خواستگاری کرد .او زبان چرب و نرمی
داشت و چنان درباره خواستگار اغراق می کرد و از متانت
و خوبی های او سخن می گفت که هرکسی آرزو می کرد
چنین دامادی نصیبش شود .او می گفت :داماد مدرک
لیسانس دارد و اجازه می دهد من تا هر مقطعی که دوست
دارم درس بخوانم .در این میان پدرم نیز که تجربهای در
این بــاره نداشت به حرف های ویــدا خانم اعتماد کرد و
بدون هیچ گونه تحقیقی درباره خانواده داماد اجازه داد به
خواستگاری بیایند .با این حال پدر و مادرم مرا در ازدواج
مختار گذاشتند تا خودم برای آینده ام تصمیم بگیرم ،من
هم وقتی رضایت بزرگ ترها را دیدم بدون هیچ مخالفتی
پاسخ مثبت دادم و این گونه زندگی من و «نوشاد» آغاز شد.
اما در همان دوران نامزدی وقتی چندبار با یکدیگر مشاجره
کردیم و اختالفاتی بین ما بروز کرد تازه فهمیدم که همسرم
نه تنها لیسانس ندارد بلکه مقطع متوسطه را نیز به پایان
نرسانده است .آن جا بود که متوجه شدم اختالفات زیادی
از نظر فرهنگی و اقتصادی بین ما وجود دارد ولی من سعی
کردم با همه این فریبکاری ها زندگی ام را حفظ کنم .نوشاد
چند بار مرا کتک زد اما از ترس برمالشدن کار زشت خود
مرا به مسافرت می برد تا آثار ظاهری کتک هایش از بین
برود .او خودش نبود و هرآن چه مادر و خواهرش دیکته
می کردند در زندگی مان اجرا می کرد .بعد از آغاز زندگی
مشترک نیز رفتار همسرم تغییری نکرد تا این که یک بار بعد
از آن که مرا به شدت کتک زد ،پدرم در جریان قرار گرفت
و از او شکایت کرد .اما باز هم نوشاد متعهد شد که دیگر
دستش را روی من بلند نکند! و پدرم نیز برای حفظ آبرویش
از شکایت صرف نظر کرد .از سوی دیگر مادرشوهرم در هر
مراسم و مجلسی به صورت در گوشی از نازا بودن من سخن
می گفت .من هم تصمیم گرفتم بــاردار شوم ولی باز هم
نوشاد نه تنها خوشحال نشد بلکه رفتارش هر روز بدتر می
شد و دیگر سرکار هم نمی رفت .او بار دیگر مرا در حالی به
شدت کتک زد که سه ماهه باردار بودم .این بار همه چیز را
زیرپا گذاشتم و راهی خانه پدرم شدم .دیگر فرصتی برای
آزمون و خطا ندارم و می خواهم طالق بگیرم .شایان ذکر
است این زوج جوان به دستور سرهنگ حمیدرضا عالیی
(رئیس کالنتری) به مرکز مشاوره پلیس معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

آتشسوزی در پاالیشگاهی در جنوب آلمان

انفجار شدید و در پی آن آتشسوزی در یک پاالیشگاه
نفت در جنوب آلمان دستکم  ۹زخمی به جا گذاشت.
به گزارش ایسنا ،همه زخمیها از کارکنان این پاالیشگاه
هستند و حال یکی از آن ها وخیم گــزارش شده است.
این حادثه شنبه گذشته در نزدیکی شهر "اینگولشتات"
در ایالت بایرن روی داد .پس از این حادثه پلیس مناطق
اطراف را از ساکنان تخلیه کرد و به این ترتیب بیش از دو
هزار نفر مجبور به ترک خانههای شان شدند .هنوز دلیل
این انفجار که در بخش تولید گاز این پاالیشگاه روی داد و
منجر به آتشسوزی در مکان های مختلف پاالیشگاه شد،
روشن نشده است.

آگهیهایجعلیشگردیبرایکالهبرداریازافرادجویایکار

رئیس مرکز اورژانس تهران از انفجار لوله گاز در تهرانپارس
خبر داد و گفت :در این حادثه یک نفر کشته شد و پنج نفر
مصدوم شدند .به گزارش روابط عمومی اورژانس تهران،
پیمان صابریان درباره انفجار لوله گاز شهری افزود :این
حادثه حوالی ساعت  12ظهر دیروز (یک شنبه) در خیابان
وفادار شرقی تهرانپارس رخ داده است .وی اظهار کرد :پس
از تماس با سامانه  115اورژانس بالفاصله شش دستگاه
آمبوالنس و یک دستگاه موتورالنس به محل حادثه اعزام
شدند .رئیس مرکز اورژانس تهران افزود :متاسفانه یک نفر
جان خود را از دست داد و پنج نفر مجروح شدند که توسط
تکنسین های اورژانس به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال
یافتند.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری ناجا گفت:
آگهیهای استخدام از موارد جذابی هستند که طرفداران
خاص خود را دارند و همین موضوع این نوع آگهی را به
شگردی برای کالهبرداری از افراد جویای کار تبدیل
کرده است.
به گزارش ایسنا ،در جامعه امروز تعداد زیادی از هموطنان
برای انجام امور شخصی و کاری خود به سایتها ،گروهها
و کانالهای مختلف مراجعه میکنند و کمتر کسی است
که با مطالب تبلیغاتی ،جذاب و اغواکننده مواجه نشده
باشد اما نکتهای که باید در نظر داشته باشیم اصالت
اینگونه آگهیها ،پیامها و تبلیغات است.
سرهنگ«مهدی شکیب» با اشــاره به ایــن موضوع که
این روزهــا ،برخی از مؤسسات کاریابی بــرای پیشبرد
اهـــداف خــود از تبلیغات در شبکههای اجتماعی
استفاده میکنند  ،اظهار کرد :بر کسی پوشیده نیست
که انتشار اینگونه آگهیها در سایتها و کانا لهای

مختلف کمهزینه و فراگیر است و اکثر انتشاردهندگان
آگهیهای استخدامی سعی میکنند در کنار رسانههای
کثیراالنتشار از قابلیتهای شبکههای اجتماعی برای
انتشار بیشتر بهره ببرند و توجه کاربران و متقاضیان کار
بیشتری را به خود جلب کنند.
وی افــزود :نکته بسیار مهم در این زمینه ،سوءاستفاده
برخی افــراد سودجو از متقاضیان و افــراد جویای کار
است که با راهاندازی سایتها و کانالهای جعلی سعی
میکنند از هموطنان کالهبرداری کنند.
رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری ناجا گفت :این
افــراد با استفاده از جمالت جذاب و اغواکننده هدفی
جز جلب اعتماد کاربران و درنهایت سوءاستفاده از افراد
جویای کار ندارند.
به گزارش روابط عمومی پلیس فتا ،سرهنگ شکیب با
اشــاره به فعالیت غیرمجاز برخی از مؤسسات کاریابی
و سایتهای آگهی تصریح کرد :نحوه کار این سایتها

و مؤسسات به این شکل است که با استفاده از پیامها و
مطالب اغواکننده از کاربران خود درخواست می کنند
ابتدا رزومهای از فعالیتهای شان را برای شرکت ارسال
کنند و پس از چند روز با برقراری تماس از طرف شرکت
مبنی بر این که رزومه شما موردقبول شرکت واقعشده
است ،خواستار واریز کردن مبلغی بهعنوان هزینههای
ثبتنام و برگزاری آزمون استخدامی به حساب شرکت
میشوند .
این مقام مسئول با اشاره به دیگر شگردهای رایج در این
زمینه ،خاطرنشان کرد :هدایت کاربران و متقاضیان کار
به صفحات جعلی فیشینگ نیز ازجمله مواردی است که
در سالیان گذشته مورداستفاده قرارگرفته و قربانیان
زیادی داشته است.
سایتهای جعلی برای سرقت اطالعات شخصی و مهم
کارتبانکی قربانیان طراحی می شود و بهمحض ورود
اطالعاتدرفیلدهایطراحیشده،تمامیاطالعاتبرای

افراد سودجو ارسال می شود و آنها میتوانند از حساب
افراد قربانی برداشت غیرمجاز داشته باشند.
وی با اشاره به ترفند برخی ادمینهای کانال ها و گروهها
در شبکههای اجتماعی برای افزایش فالوئرهای خود،
با استفاده از آگهیهای استخدامی گفت :یکی دیگر از
شگردهای رایج برای سوءاستفاده از هموطنان گرامی،
انتشار آگهیهای دروغین یا تاریخ گذشته در فضای
مجازی باهدف جذب فالوئر است.
این افراد درنهایت با تغییر اسم کانال و محتوای موجود،
اقدام به تبلیغ برای فروش ،جذب آگهی و در نهایت درآمد
میکنند.
وی در پــایــان بــا معرفی ســایــت پلیس فتا بــه نشانی
 cyberpolice.irاز کاربران درخواست کرد در صورت
مواجهه با هرگونه مورد مشکوک و مجرمانه آن را از طریق
لینک سامانه پاسخ گویی بافوریتهای سایبری پلیس در
میان بگذارند.
CMYK

