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نمی دانم به فرزندم چه بگویم

دوستی خیابانی
من اغلب روزهــا در خانه تنها بــودم ،هم صحبتی
نداشتم و کسی به من محبت نمی کرد ،تا این که
از طریق یکی از دوستانم با مسعود آشنا و خیلی زود
به او عالقه مند شدم .آن روزهــا اصطالح دوستی
خیابانی را می شنیدم ،اما نمی خواستم باور کنم
که ارتباط من و مسعود هم دوستی خیابانی است،
زیــرا گمان مــی کــردم او بهترین فــردی اســت که
سر راه من قرار گرفته است .دو سه سالی از آغاز
دوستی من و مسعود می گذشت که تصمیم به
ازدواج گرفتیم .مسعود آن روزها سیگار می کشید
و من هم این موضوع را پذیرفته بودم .هنگامی که
برای خواستگاری اقدام کردند پدرم با بیان این که
دخترم در سن ازدواج نیست با آن ها مخالفت کرد،
اما اصرارهای من و خانواده مسعود ادامه یافت تا
سرانجام پدرم رضایت داد که مسعود و خانواده اش
به خواستگاری ام بیایند و در همان جلسه اول پدرم
به دلیل سیگاری بودن او را رد کرد .پدرم می گفت
فردی که اکنون سیگار می کشد بعدها ممکن است

حادثه در کمین

دیوارهای حادثه آفرین

گروه حوادث -مدتی پیش در خیابان مولوی زاهدان
دیوار فرسوده ای بر سر رهگذران آوار شد و جان آن
ها را گرفت .در خیابان پهلوانی ،مقابل «پهلوانی
 20و  » 22که «پهلوانی  » 37نامیده می شود دیوار
فرسوده ای است که به گفته ساکنان منطقه قدمت
آن به  50سال قبل برمی گردد .دیواری که در میان
دبستان قائم و دبستان دخترانه حسین برازنده واقع
شده است و هر روز تعداد زیادی دانش آموز از کنار
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پیشگیری از سرقت منزل
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داستان یک زندگی از عاشقی تا طالق

شهرکی -هنگامی که توانستم رضایت پدرم را برای
ازدواج با مسعود بگیرم بسیار خوشحال بودم .گمان
می کردم که همه چیز به دست آوردم و در کنار او می
توانم خوشبخت شوم ،اما نمی دانستم همه این ها
خیال باطلی است .زن  22ساله در حالی که از رفتار
گذشته خود ابزار پشیمانی می کرد به خبرنگار ما
گفت :دانش آموز دبیرستانی بودم که با مسعود آشنا
شدم .آن روزهــا دختری تنها بودم و نیاز داشتم با
فردی در ارتباط باشم و از نظر عاطفی به او تکیه کنم.
پدر و مادرم هر دو شاغل بودند و هر روز دیر وقت به
خانه باز می گشتند .خواهر بزرگترم هم دانشجو بود
و در شهر دیگری درس می خواند ،به طوری که هر
چهار ماه یک بار می توانستم او را ببینم .والدینم هم
وقتی از سرکار به خانه بر می گشتند خسته بودند و
ترجیح می دادند استراحت کنند.
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به دنبال مواد دیگری هم برود.
فرار از خانه
اما من مسعود را می خواستم و اصرارهایم ادامه
یافت ،تا این که وقتی متوجه شدم پدرم به هیچ وجه
راضی به این ازدواج نمی شود تصمیم به فرار گرفتم
و با مسعود قرار گذاشتم .سه روز از خانه فرار کردم تا
این که پدر و مادرم من را یافتند و از ترس آبروی خود
به این ازدواج نافرخنده رضایت دادند .من و مسعود
زندگی مشترک خود را شروع کردیم ،اما مسعود
از همان ابتدا بیکاری پیشه کرد و به خوشگذرانی
هایش ادامه داد و هر چه تالش می کردم او را متوجه
مسئولیت های زندگی اش کنم فایده ای نداشت.
مسعود دلــش می خواست مانند دوران مجردی
راحت ،آزاد و بدون مسئولیت باشد که در زندگی
مشترک برای من قابل پذیرش نبود .ماه چهارم از
زندگی مشترک ما می گذشت که فهمیدم باردار
هستم .اما آن روزها مسعود به من مشکوک شده بود
و گمان می کرد ممکن است بدون او جایی بروم یا
از خانه فرار کنم به همین دلیل هر گاه می خواستم
بیرون بروم باید با خودش می رفتم و در نبود او اجازه
بیرون رفتن نداشتم .حتی به من اجازه رفت و آمد به
خانه پدرم را نمی داد .بنابراین مجبور شدم ارتباطم
را با همه دوستانم قطع کنم و به دلیل شکاک بودن
مسعود او را راضی نگه دارم.
اعتیاد به شیشه
مسعود هنگامی که در خانه بود بی تابی می کرد و
رفتارهای مشکوک داشت که متوجه شدم اعتیاد
دارد .همسرم در ابتدا همه چیز را کتمان می کرد
و زیر بار اعتیاد نمی رفت اما پیگیری های پدرم
مشخص کــرد که او معتاد شــده اســت و از همان
روزهــای اول ازدواج هم به صورت تفننی این کار
را انجام می داد و من نمی دانستم! باورم نمی شد
مردی که به خاطر او در مقابل خانواده ام ایستادم

آن عبور می کنند تا به مدرسه برسند یا به خانه خود
برگردند .ساکنان این منطقه می گویند که چندی
پیش قسمتی از دیوار که کنار مدرسه قرار داشت
فرو ریخت ،اگرچه دانــش آموزانی در آن نزدیکی
حضور داشتند اما در اثر ریزش قسمتی از این دیوار
به آن ها آسیبی وارد نشد .قسمت باقی مانده دیوار
سال هاست که به همین حالت رها شده است و
بافت قدیمی و کاه گلی آن نشان می دهد سالیان
طوالنی از ساخت آن می گــذرد .برخی ساکنان
این محل چندین بار به شهرداری منطقه مراجعه
کردند تا چاره ای برای این دیوار فرسوده و نا ایمن
بیندیشند که هنوز به نتیجه ای نرسیدند .آن ها
نگران تکرار حادثه ای دیگر هستند و این که دانش
آموزان دبستانی که از کنار این دیوار رفت و آمد می
کنند ،هر آن ممکن است اتفاقی ناگوار برایشان رقم
بخورد .بدون شک برای جلوگیری از تکرار حادثه
خیابان مولوی و آسیب به شهروندان باید اقدامی
الزم از سوی متولیان امر انجام شود.

با رعایت چند نکته ساده میتوان از بروز بسیاری
از جرایم جلوگیری کرد که یکی از آن ها سرقت از
منزل است .رعایت نکات زیر می تواند از سرقت
منازل پیشگیری کند.
.1ازخالیگذاشتنمنزلتاحدامکانخودداریشود.
 .۲مقابل همه پنجره هــا ،نورگیر ،پاسیو و روی
دیوارهای کوتاه حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنید.
 .۳در راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن کنید.
 .۴برای تعویض قفل هایی که کلید یدکی آن ها

اخبار
نجات 3صیاد توسط تیم نجات دریایی چابهار

این گونه من را سنگ روی یخ کند .فرزندم به دنیا
آمده و مسعود قول داده بود که اعتیادش را کنار
بگذارد ،اما به قول خود وفا نکرد .یک بار که در این
باره با او صحبت می کردم عصبانی شد و مرا کتک
زد ،آن قدر کتک زد که گمان می کردم زیر ضربات
مشت و لگد او جان می دهم.
او شیشه مصرف کرده بود و در حال توهم گمان می
کرد من دشمن او هستم به همین دلیل به سمت من
حمله می کرد و من را می زد .گاهی من را در خانه
زندانی می کرد و خودش چند روزی بیرون می رفت
و به خانه برنمی گشت.
یک بار از شدت کتک های او دچار خونریزی شده
بودم و در خانه زندانی بودم به پدرم اطالع دادم که
به دادم رسید و من را از زندانی که به دستان خودم
ساخته بودم نجات داد .خانواده ام هنگامی که من
را در آن وضعیت اسفبار دیــده بودند دیگر اجازه
ندادند به خانه برگردم.

سایه روشن

هم کفو نبودیم

جدایی؛ پایان راه
من هم دیگر هیچ عالقه ای به بازگشت نداشتم و
می خواستم از او جدا شــوم .مسعود که به شیشه
معتاد شده بود و هر روز هم بیشتر در این اعتیاد
غرق می شد به جدایی رضایت نمی داد .چند بار از
من خواست به زندگی برگردم اما اعتیاد به شیشه،
ضربات مشت و لگد او ،بی توجهی و بی مسئولیتی
اش من را از زندگی مجدد با او نا امید کرده بود.
دو سال از جدایی من و مسعود می گذرد .حضانت
فرزندم را از او گرفتم و تالش می کنم دخترم را خوب
تربیت کنم ،اما نمی دانم وقتی او بزرگ شد و درباره
پدرش پرسید به او چه بگویم؟ اشتباه من در انتخاب
شریک زندگی و توجه نکردن به نصیحت های پدرم
سبب شد اکنون یک فرزند طالق داشته باشم و خود
هم دیگر دلم نمی خواهد ازدواج کنم .انتخاب من
زندگی ام را به سمت بیراهه سوق داد و سال های
جوانی ام را به نابودی کشاند.

عروسی با عقد محضری زندگی مشترک خود را
آغاز کردیم .مینا به خانه پدری من آمد و با مادرم سه
نفره زندگی کردیم.

شهرکی -من و مینا هفت ســال پیش با هم آشنا
شدیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم .آن روزها دانشجو
بودم و مینا هم در همان دانشگاه درس می خواند.
او از یک خانواده مرفه بود ،اما خانواده من تفاوت
زیادی با آن ها داشت.
مینا دختر بی پروایی بــود و به گفته خــودش هر
چه می خواست به دســت می آورد .حتی سنت
خواستگاری را هم شکست و خود به من ابراز عالقه
کرد و پیشنهاد ازدواج داد .من که از این اقدام او
شگفت زده شده بودم نمی دانستم چه کنم ،عاقبت
دل به دریا زدم و پیشنهادش را پذیرفتم .پدرم سال
ها پیش فوت کرده بود و من و مادرم با هم زندگی
می کردیم .به مینا قول دادم پس از پایان تحصیالتم
زندگی خوبی بــرای او فراهم کنم اما خانواده او
با ازدواج من و مینا مخالف بودند و پــدرش نمی
خواست دامــادش از لحاظ ثــروت از آن ها پایین
تر باشد .اصرارهای مینا سرانجام به نتیجه رسید
و پــدرش رضایت داد و ما بــدون برگزاری مراسم

خواسته های بی پایان
اوایــل از شرایط راضــی بــود ،امــا پس از گذشت
چند ماه ساز مخالف زد و از بودن مادرم با ما ابراز
نارضایتی کرد تا این که مجبور شدم خانه دیگری
اجاره و جدا زندگی کنیم .من که درآمد چندانی
نداشتم بیش از پیش تحت فشار بــودم و باید به
مادرم هم کمک مالی می کردم .مینا نیز خواسته
های زیادی داشت که متناسب با زندگی من نبود
و نمی توانستم رضایتش را به دست آورم .برای به
دست آوردن دلش و بر آوردن خواسته هایش از
دوستانم پول قرض می گرفتم ،اما خواسته های
او پایانی نداشت .هرگاه بی پولی من او را می آزرد
همه چیز را فراموش می کرد و با زبانش مرا آزار می
داد .او همیشه خــودش را با دیگران مقایسه می
کرد در حالی که من نمی توانستم با درآمد اندک
خود ،هزینه هایش را تامین کنم .سرانجام یک بار
پس از آن که خواسته اش برای خرید یک سرویس
طال به نتیجه نرسید تصمیم گرفت از من جدا شود.
او خودش به من پیشنهاد ازدواج داده بود و اکنون
می خواست جدا شود .من هم که دیگر توانی برای
بــرآوردن خواسته های ریز و درشــت او نداشتم با
جدایی موافقت کردم .کاش همان زمانی که متوجه
شدم هم کفو هم نیستیم با او ازدواج نمی کردم تا
هر دو این سال ها را در رنج سپری نمی کردیم.

گم شده یا برای مدتی در اختیار دیگران بوده است
سریع اقدام کنید.
 .۵در صــورت خــروج از منزل ،فقط به بستن در
خروجی منزل اکتفا نکنید و همه درهــای داخل
منزل را قفل کنید تا فرصت جست وجو و راه نفوذ از
سارقان سلب شود.
 .۶در صورت تغییر مکان قفل های در اصلی منزل
جدید را تعویض کنید.
.۷کلید منزل خود را در دسترس افراد غیر مطمئن

قرار ندهید.
 .۸از ورود افراد ناشناس با عنوان فال گیر ،رمال و
متکدی به داخل منزل جلوگیری کنید.
 .۹در صورتی که بیرون منزل شما فاقد روشنایی
است ،با نصب المپ سر در منزل روشنایی محل را
تامین کنید.
 .۱۰به هیچ عنوان برای شناسایی افراد اقدام به
باز کردن در منزل نکنید و این مورد را به فرزندان
خردسال خود آموزش دهید .پایگاه خبری پلیس

گروه حوادث -سه صیاد توسط مركز جست و جو و نجات دریایی بندر چابهار نجات پیدا
کردند.معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی گفت :مركز جست و جو و نجات
دریایی بندر چابهار توانست در یك عملیات جست و جو و نجات دریایی دو ساعته ،سه
سرنشین یك قایق صیادی را كه به دلیل مشکل موتوری در هوای نامساعد (فورس  )5در
فاصله  10مایلی از بندر چابهار گرفتار شده بودند ،پس از چندین ساعت سرگردانی در
دریا ،نجات دهند.
سید «حسن ابراهیمی» افزود :نجات یافتگان در صحت کامل به سر می برند و وضعیت
سالمتی آن ها رضایت بخش گــزارش شده اســت.وی به فرماندهان ،خدمه قایق ها و
شناورهای سنتی و لنج ها توصیه كرد :دریانوردان به صورت گروهی به دریا عزیمت کنند
و با به همراه داشتن تجهیزات ارتباطی مناسب و رعایت اصول ایمنی ،به اطالعات ارسالی
از طریق  SMSمرکز جست و جو و نجات دریایی که برای مسئوالن شیالت استان ،دهیارها
و بزرگان هر منطقه ساحلی ارسال می شود توجه ویژه داشته باشند.

متهم به جعل در زاهدان به دام افتاد
مظنون به جعل مهر و فیش های صندوق داروخانه در زاهدان دستگیر و تعداد زیادی مهر
جعلی از او کشف شد .رئیس پلیس آگاهی استان گفت :در پی گزارش تعدادی از داروخانه
های زاهدان مبنی بر جعل مهر صندوق و قبوض پرداخت وجه آن ها ،بررسی موضوع در
دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ «ابراهیم مالشاهی» افزود :کارآگاهان پلیس دریافتند شگرد جاعل در همه موارد
مشابه بوده و پس از انجام تحقیقات پلیسی متهم شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر
شد.به گزارش پایگاه خبری پلیس وی بیان کرد :متهم در تحقیقات اولیه پلیسی اظهار
کرد که با مراجعه به داروخانه و انجام خرید با مبالغ پایین نمونه ای از فیش واریزی و مهر
آن داروخانه را دریافت و اقدام به ساخت نمونه مهر داروخانه ها کرده است.وی تصریح
کرد :متهم بعد از جعل با مراجعه مجدد به داروخانه و انجام خرید با مبالغ باال با استفاده
از شلوغی داروخانه ها و در یک فرصت مناسب فیش واریزی جعلی را به متصدی مربوطه
ارائه و اقالم خریداری شده را از داروخانه خارج می کرد.
وی با اشاره به این که این فرد  433میلیون ریال از چهار داروخانه زاهدان کالهبرداری
کرده بود خاطرنشان کرد :متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل
قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری متهمان به سرقت تاسیسات آب و برق
چهار متهم به سرقت تاسیسات آب و برق در سیب و سوران دستگیر شدند و  25فقره
سرقت مسلحانه کشف شد.
فرمانده انتظامی استان گفت :ماموران در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه و به عنف
در سیب و سوران ،از فعالیت باند چهار نفره سارقان مسلح که اقدام به سرقت مسلحانه
پست های برق و ترانس های شرکت آب و فاضالب می کردند مطلع شدند.
سردار «محمد قنبری» افزود :اعضای این باند که به وسیله موتورسیکلت اقدام به سرقت
می کردند شناسایی شدند و زیر نظر قرار گرفتند که با هماهنگی مقام قضایی ،در محل
اختفای خود دستگیر شدند و به  25فقره سرقت مسلحانه اعتراف کردند .

سوخت های قاچاق به مقصد نرسید
کامیون حامل  20هزار لیتر سوخت قاچاق در سرباز توقیف شد.
فرمانده انتظامی سرباز گفت :ماموران به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و
برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند که در بازرسی از این کامیون  20هزار لیتر سوخت
قاچاق از نوع گازوئیل کشف شد .سرهنگ «سیامک مرادی» افزود :در این رابطه یک متهم
دستگیر و قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری متهمان به سرقت در ایرانشهر
 14متهم به سرقت در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ایرانشهر دستگیر شدند.
جانشین فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت :ماموران در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل،
خودرو و موتورسیکلت ،بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ «غالمرضا نورا» افزود 14 :متهم به سرقت منزل و خودرو شناسایی شدند و تحت
مراقبت قرار گرفتند که در مخفیگاه هایشان دستگیر شدند.
وی گفت :در بازرسی از مخفیگاه آنان  12فقره سرقت از جمله لوازم منزل ،یک دستگاه
موتورسیکلت و لوازم خودرو کشف شد که متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای
سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

 200هزار نخ سیگار قاچاق در مهرستان کشف شد
 200هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش  400میلیون ریال در مهرستان کشف شد.
سرهنگ «اسماعیل منصوری» فرمانده انتظامی مهرستان گفت :ماموران انتظامی به یک
دستگاه وانت تویوتا مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند که در بازرسی از آن 200
هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش  400میلیون ریال کشف و متهم دستگیر شد.
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