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کوتاه تر از حادثه
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مهریه پر دردسر

فرشتهام رفت
متین نیشابوری -گریه میکرد .بغضی از دلتنگی در صدای مادرم در گوشم میپیچید .میگفت:
«بیا خانه را میفروشیم و هرکار که صالح میدانی انجام بده ».با شنیدن این حرف خوشحال شدم.
البته خودم هم د لتنگش بودم و دنبال بهانهای میگشتم به دیدنش بروم .مرخصی گرفتم و آماده
میشدم که به شهرمان بروم .برایش سوغات هم خریدم .نزدیک ظهر بود که خواهرم زنگ زد .میگفت
مادرم سکته کرده است و او را به بیمارستان بردهاند .با شنیدن این حرف ،انگار دنیا روی سرم خراب شد.
بالفاصله به ترمینال رفتم و تا اتوبوس به شهرمان رسید ،خونجگر شدم .متأسفانه دیر رسیدم .روی
صورت معصوم مادرم را با پارچه سفید پوشانده بودند .هنگامی که او را دفن میکردیم ،تازه فهمیدم چه
گوهری را از دست دادهام .وقتی پدرم فوت کرد ،یتیم نشدم اما با مرگ مادرم ،درد یتیمی را چشیدم .بعد
از مراسم خاکسپاری و ترحیم او ،به مشهد برگشتم.
از نظر روحی ،آسیب جدی دیده بودم .چند هفتهای گذشت .با موتورسیکلت سرکار میرفتم .صدای
بو قهای پید رپی ماشینی که پشت سرم بود اعصابم را به هم ریخت .نمیدانم چطور شد که با او
دستبهیقه شدم .خوب شد چند نفر جلو مرا گرفتند .باور کنید حالم خیلی بد است.
از یک سال قبل ،به علت فروش خانه پدر خدابیامرزم با مادرم اختالف پیدا کردم .او میگفت
شهر ما کوچک است و نباید اجازه بدهیم افراد سودجو خانهای را که پدرم عمرش را
پای آن گذاشتبزخر کنند .دو برادرم نیز میگفتند حاضر هستند بخشی از سهم
من را جور کنند و بدهند و تا مادرمان زنده است خانه را نفروشیم ،اما من توقع
بیشتری داشتم .قهر کردم و به مشهد آمدم .یک سال به دیدن مادرم نرفتم اما
لحظهای که با دلتنگی رفتم او را ببینم ،نفس گرمش سرد شده بود و هرچه
صدایش کردم ،جوابم را نداد .تا روزی که زنده بود ،قدرش را ندانستم.
حاال هم تا روزی که زندهام ،در حسرت گذشتهای هستم که به علت
لجبازی و غرور از دست داد هام .فرشتهام رفت و من د لتنگ
نوازشها ،نگاه مهربان و لبخندهای نازنینش هستم .من
اشتباه کردم.

ایرنا -یک خانم همدانی چهلوپنجساله
1
که هنگام ازدواج پسرش پرداخت  00
سکه از مهریه عروسش را تعهد کرده
بود ،به دلیل طالق فرزندش و پرداخت
نکردن مبلغ مهریه ،راهــی زنــدان شد.
بر اســاس تحقیقات صورتگرفته ،این
خانم میا نسال فاقد امــوال و دارایــی
اســت و در منزل استیجاری زندگی و
پس از مرگ همسرش ،ماهانه مستمری
دریــافــت م ـیکــنــد .عــاوهبــر ایـــن ،با
زنــدانــی شــدن ایــن مـــادر ،دیگر فرزند
یازد هساله او نیز درگیر این ماجرا شده
است.

قاچاق نیممیلیاردطال

روی خط حادثه

عامل توزیع گوشت االغ درمشهد دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان بینالود از کشف
مقادیری گوشت االغ و دستگیری عامل توزیع
آن در مشهد خبر داد.
به گزارش شهرآرا ،سرهنگ حسین دهقا نپور
گفت :مأموران پلیس آ گاهی شهرستان پس
از اطــاع از عرضه گوشت االغ در یک مرکز
پذیرایی ،به همراه مأموران اداره بهداشت
شهرستان به محل مراجعه کردند.
وی افزود :مأموران انتظامی با هماهنگی مقام
قضایی ،محل را بازرسی و10کیلو گوشت االغ

از داخل یخچالفریزر این رستوران کشف کردند.
وی ادامه داد :مأموران انتظامی در تحقیقات خود ،به اظهارات ضد و نقیض یکی از کارگران مرکز
پذیرایی مشکوک شدند و او را برای انجام بازجویی تخصصی ،به پلیس آگاهی منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بینالود تصریح کرد :با توجه به تصاویر بهدستآمده از دوربینهای
مداربسته و اطالعات بهدستآمده در بازجوییها ،عامل کشتار و توزیع گوشت االغ در اطراف مشهد
شناسایی و پلیس مخفیگاه او را با هماهنگی مقام قضایی بازرسی کرد .در این عملیات ،بیش از ۱ ۳۴
کیلو گوشت االغ کشف شد.
دهقانپور در خاتمه با اشاره به نادر بودن مشاهده چنین تخلفاتی ،از شهروندان خواست در صورت
مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی که مستقیما با سالمت مردم سر و کار دارد ،از طریق شماره تلفن
 ،۱۱۰پلیس را در جریان قرار دهند.

میزان -مــأمــوران انتظامی آذربایجان
شــرقــی در اقـــدامـــی اطــاعــاتــی یک
محموله به وزن سه کیلو و  5 00گرم
طالی قاچاق را از یک دستگاه کامیون
ایسوزو در شهرستان آذ رشهر کشف
و ضبط کــردنــد .ارزش ریــالــی محموله
کشفشده از سوی کارشناسان پلیس
 1میلیون ریال اعالم
پنج میلیارد و  00
شــده اســت .در ایــن عملیات ،یک نفر
متهم دستگیر و به محاکم قضایی معرفی
شد.

صید شکارچی پلنگ

کشف بذر ماده مخدر گل در گمرک
مدیر گمرک دوغارون از کشف 10کیلوگرم بذر
ماده مخدر گل خبر داد.
محمد کوهگرد به ایرنا گفت :مأموران گمرک
هنگام بازرسی از یک دستگاه کامیون با پالک
افغانستان متوجه جاسازی مقداری بذر ماد ه
مخدر گل در این خودرو شدند.
وی افزود :کامیون مزبور خالی از بار بود و قصد
بارگیری کاال از مشهد به مقصد افغانستان را
داشت.
مدیر گمرک دوغارون ادامه داد :این خودرو توقیف شد و راننده افغانستانی آن برای رسیدگی به
پروندهاش به مراجع قضایی معرفی شد.

خبر آخر

ایــرنــا -مــأمــوران یگان حفاظت محی 
ط
زیست خراسان شمالی در یک عملیات
اطالعاتی اجــزای بدن یک قالده پلنگ
و یک قالده گرگ را در یکی از روستاهای
نزدیک بجنورد کشف و ضبط کردند.
مأموران شکارچی غیرمجاز را دستگیر و
از مخفیگاهش یک قبضه اسلحه تکلول
غیرمجاز و مقادیری مهمات دستساز
غیرمجاز را کشف کردند .طبق قانون
جریمه شکار ،یک قــاده پلنگ 8 00
 4میلیون
میلیون ریال و یک قالده گرگ  0
ریال است.

اهدای عضو جان تازهای به  6بیمار نیازمند داد

خوزستان اسیرغبار

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار
نیازمند به عضو شد.
به گزارش شهرآرا ،مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :در عمل
اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی ،آقای احمد نخل احمدی ،شصتوپنجساله ،ساکن تربتجام،
که از بیمارستان پاستور به مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود ،پس از انجام مراحل تأیید
مرگ مغزی و رضایت خانوادهاش ،در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود :کلیههای زندهیاد احمد نخل احمدی به آقایی چهلونهساله ساکن تایباد و
آقایی چهلوششسالهساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند
اهدا و پیوند شد.وی گفت :کبد مرحوم در بیمارستان منتصریه به آقایی پنجاهوپنجساله ساکن مشهد
پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.
مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد :همچنین
قرنیههای وی برای پیوند به بیمارستان خاتماالنبیا(ص) مشهد ارسال شد.
خالقی خاطرنشان کـــرد :قسمتی از پــوســت مــرحــوم نیز بــه بخش سوختگی بیمارستان
امــامرضــا(ع) بــرای پیوند ارســال شد .پوست اهدایی معموال به صــورت روزانــه به بیماران نیازمند
پیوند میشود.

ایرنا -شهروندان  11شهرستان استان
بـــرابـــر
خــوزســتــان روز گذشته دوازده
ِ
همیشه گرد و غبار تنفس کردند و شاخص
1
حد مجاز میزان ذرات معلق در هوا  50
میکروگرم بــر مترمکعب گـــزارش شد
تا جایی که پــروازهــای اهــواز لغو و تردد
خــودروهــای سنگین نیز ممنوع اعالم
شد.

فردی که در دوران تحصیل کینه یکی از معلمانش را به دل گرفته بود به اقدام عجیبی دست زد

انتقامازمعلمپساز 15سال

سهیل دیبا -با شکایت یک معلم بازنشسته مبنیبر
هتک حیثیت در فضای مجازی ،پس از گذشت حدود
 15ســال ،یکی از دانــشآمــوزان قدیمی ایــن معلم
دستگیر شد.
به گــزارش شهرآرا ،در پى ارجــاع یک فقره شکواییه
مبنىبر ایجاد مزاحمت و هتک حرمت علیه یکی از
شهروندان در یکى از کانالهاى پرمخاطب شهرستان
زاوه ،رسیدگى به موضوع با دستور رئیس پلیس فتای
خراسان رضوی در دستور کار کارشناسان پلیس فتای
این شهرستان قرار گرفت.
بــا صــدور دســتــورهــای تخصصی سرهنگ مجتبى
حسنى ،فرمانده انتظامى شهرستان زاوه ،مأموران
به بررسی اظــهــارات شاکی پرداختند که مشخص
شد شاکی یکى از معلمهاى قدیمى و سرشناس در

شهرستان زاوه و مورد احترام بسیارى از شهروندان است
و انتشار مطالب موهوم و خالف واقع علیه وى موجب
سیا هنمایى چهره این معلم قدیمى شهرستان شده
است .از این رو ،به نظر مىرسید انگیزه اصلى عوامل
این اقدام خصومت شخصى و انتقامگیرى باشد.

دستگیری دانش آموز قدیمی

پیگیر یها نشان داد که این تخریب و سیا هنمایی
در یکی از کانا لهای پرمخاطب تلگرام رخ داده
است .با توجه به تحقیقات و اقدامات فنى و پلیسى
کارشناسان پلیس فتا ،عامل انتشار مطالب خالف
واقــع علیه شاکى شناسایى و با هماهنگى قضایى
دستگیر شد.
متهم در مواجهه با ادله فنى انکارناپذیر ،جرم خود را

پذیرفت و گفت :سا لها قبل شاکی معلم من بود.
یک روز نمیدانم چه کرده بودم که جلو جمع به من
بیاحترامی کرد و موجب شد از سوی همکالسیهایم
مورد ریشخند قرار بگیرم و تحقیر شوم .از همان زمان،
کینه معلمم را به دل گرفتم و به دنبال فرصتی بودم تا از
او انتقام بگیرم.
سرهنگ جهانشیری،رئیس پلیس فتای خراسا ن
رضوی به کاربران فضاى سایبرى بهویژه گردانندگان
کانالهاى پرمخاطب یادآور شد :با توجه به قابلیتهاى
فضاى سایبرى که در کسرى از ثانیه مىتوان اخبار و
اطالعات را به مخاطبان زیادى ارسال کرد ،از بارگذارى
مطالبى که صحت و سقم آن مشخص نیست خوددارى
کنند تا بر اثر یک بىتوجهى ،هویت افراد خدشهدار
نشود و متعاقبا تحت پیگرد قانونى قرار نگیرند.

پلیس فتا هشدار داد

مسافران نوروزی ،سوژه جدید کالهبرداری
رزرو بلیت بــرای مسافر تهای نـــوروزی ،خرید
تورهای مسافرتی ،رزرو هتل و  ...چند سالی
است که دستمایه فیشرها و کالهبرداران سایبری
شده است تا از این طریق اهداف مجرمانه خود
را عملی کنند ،اهدافی که نهتنها پول شهروندان
را به غــارت میبرند بلکه گاهی اوقــات آ نهــا را
در پایانهها و فرودگا هها یا ایستگا ههای قطار
سرگردان  ،و تمام تعطیالت نوروز یشان را خراب
میکنند.
به گزارش شهرآرا ،رئیس اداره پیشگیری از جرائم
سایبری پلیس فتای ناجا گفت :در ایــام نــوروز،
به علت افــزایــش مسافر تهای نـــوروزی ،تهیه
بلیت ،رزرو تورهای نــوروزی یا هتل از مهمترین
مشغلههای فکری هموطنان میباشد و گاهی
اوقات مسافران مجبور هستند با مبالغی بیشتر
از نرخ معمول ،به تهیه پیشنیازهای مسافرت
اقدام کنند.
ســرهــنــگ مــهــدی شکیب گــفــت :از آنجایی
کــه پــیــشفــروش بــلــی ـتهــای نـــــوروزی آغــاز
شــده اســـت ،پیشبینی م ـیشــود پــای افــراد
ســودجــو و کــاهــبــردار بــه فــضــای مــجــازی نیز
باز شود.

تبلیغات اغوا کننده

وی یکی از نارضایتیهای عمده شهروندان در طول
سا لهای اخیر را نحوه تهیه و رزرو بلیت اینترنتی
مطرح کرد و گفت :متأسفانه برخی از سودجویان
سایبری با بهره بردن از مطالب جذاب و اغواکننده
و گاهی اوقات با تخصیص جوایز متنوع به مسافران
یا بلیتهایی با قیمتهایی کمتر از حالت متعارف،
سعی میکنند متقاضیان را به سمت سایتهای
جعلی هدایت کنند.
شکیب ادامــه داد :طراحی سایتهای جعلی
یکی از روشهـــای رایــج بــرای ســوءاســتــفــاده و
کالهبرداری از مسافران نــوروزی اســت .از این
طریق ،میتوانند تعداد بسیار زیادی از هموطنان
را درگــیــر ،و مبالغ هنگفتی را کــاهــبــرداری
کنند.
وی افــزود :در اصطالح سایبری ،به این شگرد
مجرمانه فیشینگ گفته میشود .مجرمان سایبری
به دنبال سرقت اطالعات بانکی کاربران هستند و
طبیعی است که با در اختیار داشتن شماره کارت،
رمز دوم c vv2 ،و تاریخ انقضای کارت ،بهآسانی
میتوانند از حساب قربانیان به صورت غیرمجاز
برداشت کنند.

فریب سایت های مشابه را نخورید

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس
فتای ناجا ادامــه داد :سایتهای جعلی بسیار
شبیه سایت اصلی هستند و از نظر ظاهری ،تفاوت
چندانی با یکدیگر ندارند .بنابراین در نگاه اول،
کاربران شک نمیکنند.
شکیب در توصیه بــه کــاربــران گفت :کــاربــران
سعی کنند همیشه آدرس سایتهای بانکی و
سایر سایتهای مهم را خود در آدرس بار تایپ
کنند و از رفتن به لینکهایی که در سایتهای
مختلف یا در شبکههای اجتماعی ارائــه شده
است خــودداری کنند .همچنین در استفاده از
پروتکل  h ttpsدقت و حساسیت بیشتری داشته
باشند.
وی در توصیه به مسافران نوروزی گفت :هموطنان
عزیز دقت داشته باشند برای تهیه بلیت به مراکز
و سایتهای مجاز که در پرتال رسمی هریک از
ارگا نهای حملونقل عمومی مثل هواپیمایی
کشوری (  ،)http://www.cao.irحملونقل
ریلی (  )https://www.raja.irو حملونقل
جــاد های (سایت تعاونیهای مجاز) آمــده است
مراجعه ،و از خرید بلیت از سایتهای واسط که به
صورت غیرمجاز و بعضا گرا نتر از قیمت مصوب
بلیت میفروشند خودداری نمایند.

تورهای ارزان شگردی قدیمی

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس

فتای ناجا ادامــه داد :یکی دیگر از اقدامات
مجرمانهای که در این زمینه میتواند موجبات
سوءاستفاده از هموطنان را فراهم کند ،رزرو هتل
و تورهای مسافرتی و گردشگری است .برخی از
تورهای گردشگری که فاقد مجوز الزم هستند
و با وعد هها و تبلیغات آ نچنانی ،عالقهمندان
شعار
و مسافران را به ثبتنام ترغیب میکنند و با
ِ
اقامت در بهترین هتلها و گشتوگذار در شهر،
سعی دارند اهداف خود را عملی کنند.
وی گفت :حجم زیادی از این تبلیغات در فضای
ســایــبــر و ب ـهخــصــوص شــبــکـههــای اجتماعی
خودنمایی میکنند.
شکیب ادامه داد :برخی از سایت ها نیز پا را فراتر
گذاشتهاند و با ارسال پیامک و ایمیل ،عالقهمندان
را به ثبتنام در این تورها تشویق میکنند ،تورهایی
که در پشت آنها مجرمان و کالهبرداران سایبری
قرار دارند که بعد از ثبتنام ،دیگر پاسخگوی شما
نیستند.

به افراد غریبه اعتماد نکنید

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای
ناجا در توصیه به کاربران تأکید کرد :هموطنان
عزیز قبل از هر اقدامی از مجاز بــودن فعالیت
اینگونه سایتها اطمینان حاصل کنند .همچنین
نسبت به افــراد آنالین در فضای مجازی کمی
حساسیت و دقت بیشتری داشته باشند و این نکته
را در نظر بگیرند که این افراد همان افراد غریبه در
فضای واقعی هستند.

