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در راهروی دادگاه

سفره های چرب از جیب خلیفه
حدود  30سال است که ازدواج کرده ام و ثمره این
ازدواج یک دختر و دو پسر است .دخترم را به علت
اعتیاد پدر و برادرانش در سن پایین شوهر دادم تا
مثل من سیاه بخت نشود اما انگار بخت ما را مثل هم
نوشته بودند.
زن ،آهی کشید و بعد از لحظه ای سکوت ،بغض خود را
فرو داد و گفت :شوهر و فرزندانم عالوه بر این که اعتیاد
به مواد مخدر دارند توان کار کردن هم ندارند.
بعضی مواقع برای خرید نان قصد کشتن یکدیگر را
داشتند و من به خاطر شرایط بد زندگی به خانه های
مردم می رفتم و کار می کردم تا لقمه نانی به دست
آورم ولی خرج و مخارج سنگین زندگی مرا ناتوان کرد.
یک روز که خسته از سر کار به منزل بر می گشتم
طالهای پیرزنی که جلوی در خانه اش نشسته بود
توجهم را به خود جلب کرد ،فردای آن روز با نقشه
این که می خواهم خانه اش را اجاره کنم نزد او رفتم
و وقتی حمام خانه را نشان می داد از فرصت استفاده
کردم و طالهایش را به زور از دستش گرفتم و از آن جا
فرار کردم.
همان لحظه طالها را فروختم اما با عذاب وجدان به
خانه رفتم و تا چند روز از خانه بیرون نیامدم تا آب از
آسیاببیفتد.بعدازتمامشدنپولطالهااینفکرمثل
خوره به جانم افتاد تو که توان کار کردن نداری و این
پیرزن ها هم لب گور هستند پس دوباره این کار را انجام
بده و من با همان نقشه به خانه پیرزن های دیگر رفتم و
حدود یک سال این کار را انجام دادم اما کابوس های
شبانه و التماس های پیرزن ها و نگاه های معصومانه
آن ها مانع از انجام این کار شد .توان کار کردن در خانه
های مردم را هم نداشتم ،کارم به جایی رسیده بود که
فکر می کردم خدا هم مرا به حال خود رها کرده است.
در این شرایط تصمیمی بدتر گرفتم و به اصطالح از
چاله به چاه افتادم ...اما خانواده ام اصال برایشان
مهم نبود که این پول ها از چه راهی برایشان تامین
می شود و ...
امیدوارم دخترم مرا ببخشد .تصمیم اشتباه گرفتم و
می دانم که باید تاوان آن را بپردازم .حاال منتظر هستم
ببینم دادگاه برای من چه تصمیمی می گیرد و تاوان
این همه اشتباه را چگونه باید پس بدهم.
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گداهایدزد

علیرضارضایی -در حاشیه میدان از این سو
به آن سو می رفتند و دست پیش مسافران و
شهروندان دراز می کردند .کارشان صبح و
شب نداشت ،حاشیه میدان امامزاده طبس
پاتوق خوبی برای پر کردن جیبشان شده بود،
برخی کسبه محل آن ها را دیده بودند که از
خودرویی مدل باال پیاده می شوند اما نزد مردم
خود را در راه مانده و بی پول جلوه می دهند
تا بتوانند از حس ترحم آن ها استفاده کنند.
با گزارش های دریافتی ،ماموران انتظامی
شناسایی ،تعقیب و مراقبت پوششی را شروع
کردند و دریافتند که این خانواده غیر بومی
هستند و به افرادی که مراجعه می کنند خود را
در راه مانده و بی پول جلوه می دهند.
هنوز ماموران انتظامی در حال رمزگشایی
از حضور مشکوک این خانواده در شهر بودند

که خبری اطالع داده شد مبنی بر این که
یکی از اهالی شهر طبس در تماس با پلیس
 110مدعی سرقت مقادیر زیادی از طالهای
همسرش شده است.
با مراجعه ماموران مردی جوان اظهار می
کند که به همراه همسرم برای فروش طال
به مغازه ای مراجعه کردیم که بر سر قیمت با
خریدار به توافق نرسیدیم .هنگامی که قصد
خروج از مغازه را داشتیم همسرم در میان سه
خانم چادری گیر کرد و وقتی به ابتدای بازار
رسیدیم متوجه نبود طالها شدیم.
رئیس پلیس آگاهی استان درباره این پرونده
به «خراسان جنوبی » گفت :با تشکیل پرونده
تکدی گری های مشکوک و با استعالم های
انجام شده مشخص شد زن و مردی که در قالب
تکدی گری اقدام به سرقت در شهر طبس

مشاوره برای ازدواج مجدد

می کنند سابقه  10فقره سرقت و مصرف
مواد مخدر دارند و از افرادی هستند که در
دیگر استان ها تحت تعقیب بودند .سرهنگ
«حسینی» افزود :با انتقال این افراد به پلیس
آگاهی ،ابتدا زن و مرد منکر سرقت از شهروند
طبسی شدند اما وقتی با مستندات روبه رو
شدند چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند و به

سرقت طالهای شاکی اعتراف کردند .وی
اظهار کرد :این زن و مرد قصد فریب پلیس
را داشتند و در اعترافات خود بیان کردند
که سرقت را به تنهایی انجام داده اند اما
کارآگاهان پلیس دو نفر دیگر را از همدستان
این زن و مرد شیاد دستگیر کردند .چهار متهم
با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام شدند.

طی  ۲۱۰روز اتفاق افتاد

کالهبرداری میلیاردی از شهروندان
رضایی  -میزان وقوع جرایم سایبری در استان از
ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 100درصد افزایش داشته است و بر این اساس
با گذشت  210روز از سال ،چهار میلیارد و 200
میلیون تومان از شهروندان کالهبرداری شد.
رئیس پلیس تولید و تبادل اطالعات فرماندهی
انتظامی استان در گفت و گو با «خراسان جنوبی»

با اشاره به این که کشف پرونده های سایبری در
مدت یاد شده نسبت به سال گذشته  166درصد
افزایش داشته است افزود :امسال جرایم مالی در
حوزه فضای مجازی 73درصد کل جرایم سایبری
را به خود اختصاص داده و رقم کالهبرداری
پرونده های جرایم مالی در فضای مجازی بیش
از چهار میلیارد و  200میلیون تومان بوده است.

سرهنگ «محمدپور» به پنج جرم سایبری در
استان اشاره کرد و برداشت اینترنتی از حساب
های بانکی با  46درصد را در صدر این جرایم
دانست و اظهار کرد :کالهبرداری های اینترنتی،
انتشار فیلم های خصوصی و خانوادگی ،هک
سیستم ها و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان
عمومی از دیگر جرایم بوده است.

خیانت به پدر بزرگ
نوه ،حساب بانکی پدربزرگ  80ساله اش را
خالی کرد.
فرمانده انتظامی استان به خبرنگار ما گفت:
مردی با قامت خمیده ،با در دست داشتن
شکایتی به پلیس فتای استان مراجعه کرد و
گفت که  11میلیون تومان در چند تراکنش
از حساب بانکی وی کسر شده و وقتی به بانک
مربوط مراجعه کرده متوجه خرید اینترنتی
شده است.

سردار «شجاع» افزود :مهندسان پلیس فتا با
اقدامات سایبری دریافتند که کارت بانکی
شاکی در اختیار همسرش بوده و او هم کارت
را برای خریدهای جزئی تحویل عروسش
داده است .به گفته وی در روند رسیدگی به
پرونده ،عروس خانواده به پلیس احضار شد اما
از خریدهای اینترنتی اظهار بی اطالعی کرد.
ماموران در ادامه تحقیقات دریافتند تمام
خریدها در تهران انجام شده و پای فردی جوان

در میان است که با هماهنگی قضایی وی به
پلیس فتا احضار شد و وقتی در مقابل شاکی
پرونده قرار گرفت حرفی برای گفتن نداشت.
سردار «شجاع» افزود :برداشت های اینترنتی
توسط نوه شاکی انجام شده است به گونه ای که
از غفلت مادرش سوء استفاده کرده و با برداشت
کارت بانکی در یک موقعیت مناسب رمز دوم
کارت را فعال کرده و خریدهای اینترنتی را
انجام داده است.

هفت سال از زندگی مشتركم با مجتبی می گذشت که
سركوفت های مادر و خواهرشوهرم برای بچه دار نشدنم
مرا کالفه کرده بود ،از راهنمایی همسایه ها و دوستان و
معرفی به پزشك های متخصص گرفته تا غرغر همسرم
برای پرداخت هزینه سنگین درمان؛ خسته شده بودم.
طبقه پایین منزل ما خالی بود و هر بار افراد مختلفی برای
اجاره سر می زدند ولی هر بار مجتبی به بهانه های مختلف
به آن ها جواب رد می داد.
روزی زنگ در خانه به صدا درآمد .جلوی در رفتم ،زن
جوانی با یك دختر بچه به محض دیدنم شروع كرد به دعا
كردن .گیج شده بودم ،علت حضورش را پرسیدم ،زن
گفت :صاحبخانه به بهانه باال بردن اجاره قصد ریختن
وسایل خانه ام به داخل كوچه را دارد و همسر شما آدرس
این جا را به من داد و گفت می توانم با مبلغ اجاره قبلی در
طبقه پایین خانه شما زندگی كنم.
سریع به مجتبی زنگ زدم و او هم گفت دلم برای آن زن
سوخت و خواستم ثواب كنم.
هنگام اسباب كشی از مهسا علت نبود شوهرش را پرسیدم
که گفت :شوهرش راننده ماشین سنگین است و االن
حضور ندارد.
بعد از یكی دو هفته از این ماجرا كم كم به رفتار شوهرم
مشكوك شدم ،او شب دیروقت به خانه می آمد و هنگام
جواب دادن به تلفن همراهش از من فاصله می گرفت.
از برادرم خواستم چند وقتی مجتبی را زیر نظر بگیرد که
او بعد از پذیرفتن درخواستم گفت مجتبی سر شب بعد
از اتمام كارش بالفاصله به خانه می آید و اص ً
ال مشكل
خاصی ندارد .این جا بود که شک من به ساکن طبقه پایین
خانه بیشتر شد .
فردای آن روز اوایل شب به محض این كه مجتبی وارد خانه
مهسا شد پشت در خانه منتظر شدم تا این كه تقریب ًا ساعت
 10شب از آن جا بیرون آمد و با دیدن من شوكه شد ولی
زود خودش را جمع و جور كرد و گفت آبگرمكن طبقه پایین
خراب بوده و مهسا خانم از من خواسته تا آن را درست كنم.
من كه از دروغ های او خسته شده بودم گفتم مثل این كه
هر شب آبگرمكن خراب می شود و...
بعد از كلی جر و بحث مجتبی حرف دلش را گفت که مهسا
از شوهرش جدا شده و قرار است به زودی با هم عقد موقت
کنند و نداشتن بچه را بهانه كرد.
بعد از تقریب ًا دو ماه از این ماجرا ،از مجتبی جدا شدم و به
خانه پدرم برگشتم .
اوایل برایم خیلی سخت بود ولی به كمك مادرم توانستم
این ماجرا را فراموش كنم.
مجتبی هم بعد از طالق من ،با مهسا ازدواج كرد اما او با
نقشه ای از قبل چیده شده خانه اش را از او به عنوان مهریه
گرفت و جدا شد.
االن مجتبی پشیمان از گذشته با من تماس گرفته و
درخواست ازدواج دوباره کرده است! حاال به مركز مشاوره
آمده ام تا ببینم چه كاری باید انجام دهم؟

