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حوادث
رو به قبله نشسته است و با صدای بلند
گروه حوادث
قرآن می خواند و چند بار یک آیه را تکرار
می کند ،گویی سعی در حفظ کردن آیات دارد و غرق در
تالش است .متوجه حضورم نمی شود و با امیدواری هر چه
تمام می خواند .فرصتی پیش می آید و باب گفت وگو با او باز
می شود«.فرهاد» در حالی که بغض عجیبی در صدایش
اســت ،آه عمیقی می کشد و می گوید :فرزند هفتم یک
خانواده  13نفری هستم ،پدر و مادرم بی سواد هستند،
مادرم خانه دار است و پدرم که سابقه مصرف مواد مخدر
داشت کارگری می کرد تا مخارج خانواده را تامین کند اما
هنوز به سن مدرسه نرسیده بودم که پدرم فوت کرد .همین
موضوع سبب شد دوره ابتدایی را به اتمام نرسانده به پرسه
زدن در کوچه و خیابان بپردازم و مادر که آن قدر درگیر
مشکالت نگهداری فرزندان بود وقت نظارت و کنترل من و
برادران و خواهرانم را نداشت.

ماجرای عضو سیزدهم خانواده که امروز پوست انداخته است

بهشت سبزپس ازکوه خاکستری

لغزش بزرگ تر

وی می گوید :حضور در زندان و سختی های آن سبب شد
مصرف مواد مخدر را کنار بگذارم و پس از آزادی هم تا مدتی
سراغ آن نروم از همین رو مادرم که نگهداری فرزندان برایش

اگر پدرم مواد مخدر مصرف نمی کرد مدت بیشتری سایه اش بر سرم بود و زندگی من رنگ دیگری به خود می گرفت

سخت بود دختر یکی از اقوام را برایم خواستگاری کرد و با
همسر جدیدم زندگی را آغاز کردم اما به دلیل ارتباط کاری
با دوستان قدیمی ،دوباره اعتیاد دامن گیرم شد ولی به خاطر
حفظ ظاهر خود و مخفی نگه داشتن موضوع از همسرم،
بیشتر قرص مصرف می کــردم.وی بیان می کند :با تولد
فرزند سوم و هزینه های باالی نگهداری نوزاد دوباره وسوسه
شدم تا در قبال دریافت یک میلیون و  500هزار تومان،
خودروی حامل مواد مخدر جاساز شده را به شهرستان ببرم.
این بار برای رد گم کنی وانمود کردم خودرویی را از دوستانم
به امانت گرفتم تا همسرم را به مسافرت ببرم و به این بهانه
همسرم را نیز با خود بردم ،اما به دلیل مصرف مواد مخدر و
قرص در میان راه کنترل خودرو از اختیارم خارج و واژگون
شد .خودم و همسرم مجروح و راهی بیمارستان شدیم و
خودرو هم به پارکینگ نیروی انتظامی منتقل شد ،صاحب
خودرو از ترس لو رفتن مواد جاساز شده برای خارج کردن
خودرو از پارکینگ اقدامی نکرد و من را برای پول مواد و
خودرو در تنگنا قرار داد.وی ادامه می دهد :برای جبران
خسارت های قبل برای بار سوم تصمیم گرفتم خودرویی را
که در آن مواد مخدر جاسازی شده بود به شهرستان منتقل
کنم ،اما این بار هم در ایست بازرسی مشکوک شدند و مواد
مخدر را از داخل خودرو کشف کردند و روانه زندان شدم.

معجزه قرآن

فرهاد می گوید :اعتیادم سختی تحمل زنــدان را برایم دو
چندان کرد ،اما در حالی که با تجویز پزشک زندان از طریق

سایه روشن

دارو در حال ترک اعتیاد بودم در این بازه به مرور گذشته
ام پرداختم و مصرف مواد مخدر را دلیل همه بدبختی های
خود دیدم و به فکر چاره ای اساسی افتادم ،در همین افکار
بودم که برگزاری کالس های قرآن و روحیه زندانیانی که در
این کالس ها شرکت می کردند توجه ام را جلب کرد.وی
ادامه می دهد :زیاد شنیده بودم که قرآن معجزه می کند در
یک آن با خودم گفتم من که چندین بار خواستم مواد مخدر
را کنار بگذارم اما نتوانستم حال به قرآن پناه بردم تا در سایه
آن بتوانم بدون استفاده از دارو موادمخدر را ترک کنم و چنین
شد که با قرآن همنشین شــدم.وی بیان می کند :با این که
سواد چندانی نداشتم در کالس های آموزش قرآن شرکت
کردم ،سرعت یادگیری ام بهترین مشوق برای ادامه راهم بود
هر چند که از ترک اعتیاد از لحاظ جسمانی به شدت سختی
می کشیدم اما روحم را به قرآن سپرده بودم .عالوه بر کالس
های روخوانی به حفظ سوره های کوچک قرآن پرداختم چنان
که در مدت  10ماه موفق به حفظ چهار جزء از کالم وحی
شدم.

اعدام؛ پایان راه

وی تصریح می کند :اما این بار داستان زندگی ام متفاوت
شد نوع موادمخدرکشف شده از من و سابقه دار بودنم سبب
صــدور حکم اعــدام شد ،بــرای این که مــادر پیرم ،همسر و
فرزندانم را غمگین نکنم آن ها را از این موضوع مطلع نکردم
اما صدور حکم اعدام اراده و تصمیمم را در توسل به قرآن
افزایش داد ،زیرا سبب شد بیشتر به گذشته و آخرت خودم

او می گوید :این اتفاق خوب سبب شد عالوه بر آموزش های
قرآنیدرکالسهایفنیوحرفهایشرکتکنموپیرایشگری
مردانه را فرا گیرم و با اصالح سر و صورت هم بندی ها و دیگر
زندانیان مخارج خانواده ام را تامین کنم ،عضو کتاب خانه
و از اعضای فعال کتابخوان کتابخانه زندان شدم .چون در
خانواده بی ســوادی بزرگ شدم آگاهی الزم برای زندگی
کردن را نداشتم ،در مسیر اشتباهی که دوستانم می رفتند
حرکت کردم .در زندان در کالس های آموزش مهارت های
اساسی زندگی شرکت کردم و کتاب های زیادی در این زمینه
مطالعه کردم تا بدانم با اطرافیان و خانواده ام چگونه برخورد
کنم و چه نوع ارتباطی داشته باشم ،چگونه فرزندانم را تربیت
کنم که در مسیر درست زندگی قدم بردارند.وی اظهار می
کند :وقتی خانواده ام در مالقات ها تغییر روحیه مرا دیدند
باور نمی کردند .حتی بعضی از اقوام با هماهنگی مسئوالن
زندان در محل مسابقات قرآنی حضور یافتند و تالوت های
مرا مشاهده کردند .این موضوع سبب شد همسر اولم مجدد
به خانه برگردد و به نگهداری فرزندانش بپردازد و اقوام هم
که متوجه شدند فرهاد گذشته نیستم به خانواده ام کمک
می کنند تا مشکل اقتصادی نداشته باشند.از فرهاد درباره
آرزوهایش می پرسم ،می گوید :قبل دستگیری آن قدر گرفتار
بودم که همه آرزویم رسیدنم به مواد مخدر و به دست آوردن
موقعیتی برای مصرف بود و توجهی به خانواده و فرزندانم
نداشتم اما وقتی زندانی شدم آرزویم این بود که پاک شوم که
خوشبختانه به آرزویم رسیدم ،می خواهم مهارت های اساسی
زندگی را که در زندان آموختم به افرادی که مانند خودم در
غفلت و ناآگاهی به سر می برند آموزش دهم و به این طریق
تاثیر منفی که در گذشته بر جامعه داشتم را جبران کنم.او در
پاسخ به این که اگر به گذشته برگردد چه مسیری را انتخاب
می کند می گوید :اشتباه های من به دلیل ناآگاهی بود ،اگر
می توانستم به کسانی که به من مواد مخدر تعارف کردند
«نه» بگویم اگر می دانستم مجازات حمل مواد مخدر چیست
هرگز در این راه قدم بر نمی داشتم اما مهم تر این است که اگر
خانواده ام سواد داشتند به تحصیل من اهمیت می دادند و
اگر پدرم موادمخدر مصرف نمی کرد مدت بیشتری سایه اش
باالی سرم بود و زندگی من رنگ دیگری به خود می گرفت.

حادثه در کمین

اختالف سنی زیاد
در خانواده فقیری زندگی می کردیم ،پدرم
شهرکی
فرزندان زیادی داشت و نمی توانست از پس
هزینه هــای همه آن ها برآید به همین دلیل به اولین
خواستگاری که بــرای دخترانش می آمــد جــواب مثبت
می داد و آن ها را راهی خانه بخت می کرد 15 .ساله بودم
که پدرم به خواستگارم که مرد  40ساله ای بود جواب مثبت
داد .حرف ازدواج من در میان فامیل پیچید .این در حالی
بود که دلم می خواست درس بخوانم تا حداقل بتوانم دیپلم
بگیرم اما دیگر امکانش میسر نبود .نور محمد پس از گذشت
سه ماه از نامزدی مان مراسم عروسی را برگزار کرد و من به
خانه او رفتم .او تقریبا هم سن و سال پدرم بود و من هم که
گمان می کردم ازدواج با نور محمد من را از آرزوهایم دور
کرده است نمی توانستم دوستش داشته باشم .نور محمد
هر چند وقت یک بار برای تجارت به چابهار می رفت و من
هم به تنهایی زندگی می کردم .در همسایگی ما پسری بود

هشدار
امنیت حافظه های جانبی

فرهادگذشتهنیستم

اولینپرتگاه

وی بیان می کند :برای کمک به تامین هزینه های خانواده
با تعدادی از بچه های هم سن و سال محل برای کارگری به
شهرستان رفتم ،در آن جا برخی کارگران برای رفع خستگی
حشیش مصرف می کردند ،من هم به پیشنهاد آن ها برای
اولین بار مصرف مواد مخدر را امتحان کردم ،اگر چه اولین
مصرفم ،سبب خراب شدن حالم شد اما این امتحان آغازی
بود برای نابودی زندگی ام.او ادامه می دهد :پس از چند
سال کار در شهرستان به خانه برگشتم و با یکی از اقوام مادرم
ازدواج کردم .در این مدت به صورت مخفیانه و به دور از چشم
همسرم مواد مخدر استفاده می کردم .تولد دو فرزند دو قلو
اگر چه همسرم را شادمان کرد ،اما مخارج تامین مواد مخدر از
یک طرف و هزینه نگهداری بچه ها از طرف دیگر از من مردی
بد خلق و عصبانی ساخته بود و روز به روز هم اخالق و وضعیت
اقتصادی ام بدتر می شد .به همین دلیل همسرم که از
مصرف مواد مخدر من بو برده بود و دیگر نمی توانست اخالقم
را تحمل کند خانه را ترک کرد و بچه ها را به مادرم سپرد.
وی می افزاید :در یک روز تابستانی که به خانه آمدم مادرم را
کالفه از بی تابی فرزندانم و گرمای اتاق دیدم ،برای تهیه پول
خرید یک دستگاه کولر آبی به دوستان و آشنایان رو زدم ،اما
کسی به من روی خوش نشان نداد ،به همین دلیل پیشنهادی
را که یکی از دوستانم داد پذیرفتم تا در قبال انتقال خودرویی
به شهرستان که در آن مواد مخدر جاساز شده بود  500هزار
تومان دریافت کنم اما در اولین ایست بازرسی دستگیر و روانه
زندان شدم و تا پنج ماه در حبس بودم.

فکر کنم.وی بیان می کند :ارتباطم را با واحد فرهنگی زندان
بیشتر از گذشته کردم ،محفوظات قرآنی ام را به  10جزء
رساندم و در مسابقات مختلف قرآنی زندانیان شرکت می
کردم و چندین مقام اولی به دست آوردم ،دوره های آموزش
مربی گری قرآنی را گذراندم و به دیگر زندانیان نیز قرآن
آموزش می دهم .همین ممارست در حفظ ،آموزش و تالوت
قرآن و حسن اخالق و رفتارم سبب شد مسئوالن زندان با
ارسال گزارش هایی از وضعیتم کمک کنند تا حکم اعدامم
بشکند و با تخفیف مجازات رو به رو شوم.



حمل غیر استاندارد بار
که متوجه تنهایی ام شده بود و تالش می کرد به من نزدیک
شــود .اوایــل تمایلی به صحبت با او نداشتم ،اما کم کم
احساس کردم به او عالقه مند شدم .زمان هایی که همسرم
در شهر نبود با عماد وقتم را می گذراندم و به خودم حق می
دادم زیرا من هیچ احساسی به همسرم نداشتم و ازدواجم با
مردی که  25سال بزرگ تر از من بود ،اجباری بود.
پدرم بی آن که نظر من را بخواهد به نور محمد جواب مثبت
داده بود .حتی صبر نکرد خواستگاری جوان تری پیدا
شود تا من با او ازدواج کنم .همسرم از طریق یکی دیگر
از همسایه ها از رابطه من و عماد اطالع پیدا کرد و پس از
آن که من را در خانه حبس کرد و به پدرم اطالع داد برای
طالقم اقدام کرد .کار من اگرچه اشتباه بود اما از اشتباه
پدرم نشات گرفت .او بدون نظر خواهی من را به عقد مردی
در آورد که اختالف سنی ،سلیقه و فکرمان زمین تا آسمان
تفاوت دارد.

صحنه های حمل غیر استاندارد بار بارها و
شهرکی
بارها در کوچه ها و خیابان ها دیــده شده
است .رانندگان وانت بارها ،خودروهای سواری و حتی
راکبان موتور سیکلت ها برای صرفه جویی در هزینه و
وقت گاه این کار را انجام می دهند که ممکن است تبعات
جبران ناپذیری داشته باشد .در یکی از این موارد وانت
بــاری در حــال حمل در و پنجره هــای فلزی در یکی از
بولوارهای زیباشهر بود که محموله اش ایمنی چندانی
نداشت و فقط با طناب هــای نازکی بسته شــده بود!
خودروی دیگری هم در همان مسیر با فاصله کمی از وانت
بار در حال حرکت بود .حمل غیر استاندارد بار و رعایت
نکردن نکات ایمنی در هنگام حمل می تواند سبب سقوط
بار از وانت بار شود و خودروها یا عابرانی که پشت وانت بار
در حرکت یا تردد هستند ممکن است دچار حادثه شوند.
در مــورد دیگر وانــت بــاری در حــال حمل بــاری بــود که

نوع موادمخدر
کشف شده از
من و سابقه دار
بودنم سبب
صدور حکم
اعدام شد ،برای
این که مادر پیرم،
همسروفرزندانم
را غمگین نکنم
آن ها را از این
موضوعمطلع
نکردم اما حکم
اعدام اراده و
تصمیمم را در
توسل به قرآن
افزایش داد،
زیرا سبب شد
بیشتر به گذشته
و آخرت خودم
فکر کنم

حافظه های جانبی یکی از پرکاربردترین ابزارهاست
که مراقبت از اطالعات ذخیره شده برای استفاده
کــنــنــدگــان از آن هــا ضــــروری اســـت .ابــزارهــای
جانبی قسمتی از سخت افزار رایانه هستند که به
قسمت های اصلی اضافه می شوند .حافظه های
جانبی ابــزارهــایــی اســت کــه بــه صــورت اختیاری
استفاده می شود .روشهایی وجود دارد که کاربران
می توانند امنیت بیشتری برای ابزارهای جانبی
رایانه ایجاد کنند .این روش ها مانع نفوذ هکرها
یا سرقت اطالعات می شود .یک راه مطمئن برای
تأمین امنیت دستگاه های جانبی رمزگذاری آن
اســت .با این کار در صــورت گم شدن فِلش ،برای
استفاده نامناسب از اطالعات داخل حافظه جانبی،
نگرانی کمتری وجــود دارد .حفاظت از اطالعات
شخصی به ویــژه اطالعاتی که روی حافظه های
جانبی ذخیره می شود به دلیل قابل حمل بودن،
امکان سرقت یا گم شدن آن ،اهمیت باالیی دارد.
اسکن دستگاه جانبی قبل از استفاده با نرم افزارهای
س یاب ضروری است زیرا انتشار ویروس های
ویرو 
رایانه ای بیشتر از طریق دستگاه های جانبی اتفاق
می افتد .داشتن یک آنتی ویروس مناسب می تواند
تا حد زیــادی مانع از نفوذ ویــروس ها شود .فرآیند
پشتیبانگیری عبارت است از تهیه یک نسخه از
داده ها که ممکن است برای بازیابی داده های اصلی
پس از وقوع حادثه و از دست رفتن آن استفاده شود.
از دست دادن اطالعات رایانه ،اتفاق ناگواری است
که ممکن است برای هر فردی رخ دهد .به طور مثال
ممکن است هــارد دیسک شما از کار بیفتد ،فایل
هایتان توسط یک باج افزار به گروگان گرفته شود یا
یک حفره امنیتی نرم افزاری ،فایل های مهم را حذف
کند .از این رو ،اگر به طور منظم به پشتیبان گیری از
رایانه خود اقدام نکنید ممکن است اطالعات برای
همیشه از دست بــرود .متصل کــردن حافظه های
جانبی به سیستم های عمومی و ناشناس خطرناک
است .هرگز حافظه های جانبی شامل فلش و هارد
اکسترنال و  ...را به سیستم های عمومی از قبیل
ت ها ،گیم نت ها و ادارات متصل نکنید زیرا
کافی ن 
م های اداری بد افزارهایی
در اکثر موارد در سیست 
وجود دارد که ممکن است اطالعات سرقت یا خراب
شــود .در صورتی که از حافظه هــای جانبی خود
ی کنید یا به دلیل خرابی بدون استفاده
استفاده نم 
شدهاست آن ها را نزد خود در محل امنی نگه دارید
یا به طور کامل امحا كنید.

قسمتی از آن به صورت شیب دار روی بارهای زیرین قرار
گرفته بود و امکان سقوط آن وجــود داشــت .حمل غیر
استاندارد بار می تواند سبب بروز حادثه برای خودروها یا
رهگذرانی شود که پست آن در حرکت و تردد هستند.

پلیس فتا سیستان و بلوچستان

کشف  3162تن مواد خوراکی
احتکار شده در  10روز
ســه هــــزار و  162تــن و 300
گروه حوادث
کیلوگرم مــواد خوراکی احتکار
شــده طــی  10روز گذشته کشف شــد.فــرمــانــده
انتظامی استان گفت :مأموران انتظامی استان در
 10روز گذشته سه هزار و 162تن و  300کیلوگرم
مــواد غذایی احتکار شده به ارزش  83میلیارد و
700میلیون ریال کشف کردند.به گزارش خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،سردار «محمد قنبری» افزود:
همچنین در ایــن مــدت  350هــزار لیتر سوخت
قاچاق 40 ،میلیارد ریال لوازم خانگی احتکار شده و
سه میلیارد و  700میلیون ریال انواع کاالی قاچاق
در مبارزه با احتکار و قاچاق در این مدت کشف شد.

