روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گذری در ستاد دیه

طمعکاردستم داد

زندگی بر وفق مراد بود و برای خودم در ساخت و
ساز ،حرفی برای گفتن داشتم اما چون سرمایه اولیه
نداشتم از چندین بانک وام گرفتم .مدت زیادی
نگذشت که کارم خیلی خوب گرفت اما طمع کردم و
پیشخودمگفتممنکهدرساختخانهوفروشزمین
تجربه دارم ،خرید و فروش خودرو را هم تجربه کنم
بنابراین چند معامله با خودروهای مدل پایین انجام
دادم و سود کردم .پول این کار زیر دندان هایم مزه
کرده بود که برای افزایش سرمایه دوباره از چندین
بانک وام گرفتم و همه ضمانت ها را اقوام و خانواده
همسرم انجام دادند چون خوش حسابی و سرمایه دار
بودنم برای آن ها محرز شده بود.همه چیز خوب پیش
می رفت تا این که نوسانات بازار در فروش مسکن
و ساخت و ساز مرا وادار به تمدید وام هایی کرد که
گرفته بودم ،چاره ای نداشتم ،نمی خواستم اعتبارم
را بین اقوامی که ضامن من شده بودند از دست بدهم
بنابراین دوباره برای نجات از این شرایط وام گرفتم
ولی نتوانستم اقساط آن ها را پرداخت کنم .به شش
بانک مقروض بودم که با توجه به دیرکرد وام ها باید
 270میلیون تومان می پرداختم و در این بین یکی از
بانک ها حکم جلب مرا گرفت و در ادامه دیگر بانک ها
هم اقدام کردند و در سال  95به زندان افتادم.طمع
در کار ،مرا حدود سه سال به زندان انداخت و از همه
مهم تر این که در خرید و فروش خودرو باید تجربه می
داشتم اما برق خودروهای مدل باال مرا گرفت تا با
گرفتن وام برای خودم معامله کنم.

• •بازگشت به کانون خانواده

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان به خبرنگار ما گفت:
پرونده این مددجو در هیئت امنای ستاد ،مطرح و
چندین جلسه با بانک ها برگزار شد که آن ها بخشی
از دیرکرد وام ها را بخشیدند و در نهایت  50میلیون
تومان کمک ویژه از ستاد دیه کشور دریافت شد و
مددجو توانست  150میلیون تومان دیگر وام قرض
الحسنه از بانک های عامل ستاد دیه استان وام بگیرد
و در مجموع با 200میلیون تومان ،پرونده این مددجو
مختومه شد و او به کانون گرم خانواده بازگشت.
«خویی» افزود 136:زندانی جرایم غیر عمد در زندان
های استان دوران محکومیت خود را سپری می کنند
که از این تعداد 32مددجو به دلیل ناتوانی در پرداخت
مهریه 101 ،نفر برای بدهی مالی غیر کالهبرداری و
سه نفر هم برای پرداخت نکردن دیه زندانی شده اند.
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زیبایی به قیمت بیآبرویی

رضایی  -وقتی جلوی آینه قرار می گرفتم یا خودم را با دیگر هم
سن و سال هایم مقایسه می کردم ،از شکل و شمایلی که داشتم
بدم می آمد .وقتی به مهمانی می رفتم مدام خودم را با دخترهای
اقوام مقایسه می کردم و از این که اندامی مثل آن ها نداشتم غصه
می خوردم .مدتی رژیم می گرفتم و چون اثری نمی دیدم دوباره به
همان روال قبل بر میگشتم .در این بین هر کسی برایم نسخه ای
می پیچید ،یکی مصرف فالن گیاه را توصیه می کرد و یکی مراجعه
به متخصص تغذیه و  ...این جریان ادامه داشت و من هر روز بیشتر از
خودم متنفر می شدم تا این که در یک مهمانی خانوادگی مراجعه به
کانال تلگرامی به من پیشنهاد شد .اول تردید داشتم ولی بعد که فکر
کردم با خودم گفتم من که همه چیز را امتحان کرده ام شاید در این
جا به چیزی که می خواهم برسم و ...رئیس پلیس فتای استان درباره
این پرونده به خبرنگار ما گفت :خانمی  21ساله به این پلیس مراجعه
و اظهار کرد که برای زیبایی اندامم چندین ماه درگیر بودم و مشاوره
می گرفتم که در این جریان در یک مهمانی خانوادگی یکی از اقوام
کانال تلگرامی را به من معرفی کرد و به من اطمینان داد که مدیر این

از طریق شبکه های اجتماعی با یاسر آشنا شدم ،او خودش را
اهل یکی از استان های مرکزی معرفی کرد و ...دختر جوان
که با چهره ای نگران روی صندلی انتظار نشسته بود دلیل
حضورش را در دادگاه این گونه بیان کرد :دانشجو هستم و از
یکی از شهرستان ها به این جا آمده ام و در خوابگاه زندگی می
کنم .دختر سر به راهی بودم و کاری به کسی نداشتم و سرم
در درس و کتاب بود اما چند هم اتاقی داشتم که به اصطالح،
سر و گوششان می جنبید .مدام به من می گفتند که چرا تو
این قدر پاستوریزه ای و  ...اوایل زیر بار حرف هایشان نمی
رفتم حتی خواستم اتاقم را عوض کنم ولی چون وسط سال
بود هیچ کس حاضر نشد جایش را با من عوض کند.باالخره
این دوستان نا اهل ،غالب شدند و مرا تسلیم حرف های خود
کردند .شاید یکی از دالیلی که زیر بار حرفشان رفتم این
بود که از متلک گفتن هایشان خسته شده بودم و این بود که
یک گوشی مجهز خریدم .خرید گوشی همان و گرفتاری در
دام فریبنده شبکه های اجتماعی همان .صبح تا شب کارم
گشتن در فضای مجازی شده بود تا این که در یکی از شبکه
ها با یاسر آشنا شدم .او خودش را اهل یکی از استان های
مرکزی معرفی کرد .بعد از کمی آشنایی ،صحبت هایش رنگ
احساسی و عاشقانه به خود گرفت و ادعا می کرد که نه یک
دل ،بلکه صد دل عاشقم شده است و این احساس دو طرفه
بود .تحمل این را نداشتم که روزی او را از دست بدهم .یک
روز از من خواست بهانه ای جور کنم و به دیدنش بروم ،من هم
بدون اطالع والدینم به سمت شهر او راه افتادم و فقط یکی از
دوستانم را در جریان گذاشتم .یاسر در ترمینال منتظرم بود،
از دیدنش احساس خوبی داشتم .او از من خواست همراهش

رویای بیهوده

کانال خانم است .سرهنگ «محمدپور» با بیان این که زن جوان پس
از این با مدیر کانال ارتباط می گیرد و مسائل مربوط به زیبایی خود را
مطرح می کند افزود :از طرف دیگر مدیر کانال خود را خانم معرفی
و در رد و بدل پیام ها اعتماد خانم  21ساله را جلب کرد .به گفته وی
مدیر شیاد کانال مشاوره های رایگانی به طعمه خود ارائه می دهد و
حتی در این پیام ها اطالعات شخصی زن جوان را می گیرد تا برای او
پرونده تشکیل دهد .وی ادامه داد :شیادی مدیر کانال به این جا ختم
نمی شود و در ارتباط های بعدی از شاکی تقاضا می کند که عکس
ایستاده از خودش بگیرد تا مشاوره های بعدی را به او بدهد .وی با
اشاره به این که مدیر شیاد کانال در هر ارتباط ،رایگان بودن مشاوره
های خود را با طعمه مطرح کرده است افزود :در ارتباط های بعدی که
اعتماد طعمه خود را به طور کامل جلب کرد از او خواست از اندام خود
عکس بگیرد و برای او ارسال کند که شاکی ابتدا تن به این کار نداد اما
با چرب زبانی و تبلیغات کاذب خام مدیر شیاد شد و عکس از اندام خود
ارسال کرد.سرهنگ «محمدپور» اضافه کرد :زن جوان بعد از مدتی که
با مدیر کانال ارتباط برقرار می کند متوجه می شود دیگر از آن تبلیغات

در راهروی دادگاه

فریب خورده

سیاه ،سفید ،خاکستری

به جشن تولد یکی از دوستانش بروم و قول داد که اتفاقی
نمیافتد .وقتی به آن جا رسیدم آن طور که فکر می کردم نبود
و عده ای دختر و پسر با سر و وضع نامناسب در حال رقص و
پایکوبی بودند .یاسر مرا به آن ها معرفی کرد و آن شب هر طور
بود گذشت .صبح روز بعد قصد برگشت داشتم که یاسر مانع
من شد و مرا به مکان های گردشگری برد و عکس هایی از من و
خودش گرفت.وقتی به خانه یاسر در یکی از محله های قدیمی
رفتم که چمدانم را بردارم دوباره یاسر از من خواست که
عکس خصوصی با همدیگر بگیریم که ابتدا از این درخواست
ناراحت شدم اما او از دلتنگی ها گفت و با چرب زبانی ،خام
او شدم و با لباس های زننده از من فیلم و عکس گرفت و بعد
مرا به ترمینال رساند .در مسیر بارها به او گوشزد کردم فیلم و
عکس هایم دست کسی نیفتد حتی خواستم آن ها را پاک کند
و ...دختر جوان ادامه داد :از دو روز همراه یاسر بودن به هم
اتاقی های خود فخرفروشی کردم تا این که یک روز در صفحه
شخصی یاسر یکی از عکس های خصوصی من بارگذاری شد.
با او تماس گرفتم و گفتم داری آبروی مرا می بری که در عین
ناباوری گفت اگر دو میلیون تومان به حسابم واریز نکنی تا یک
ساعت دیگر فیلم های تو را هم بارگذاری میکنم که از ناچاری
از دوستانم این مبلغ را قرض گرفتم و به حساب یاسر واریز
کردم اما او دست بردار نبود و مدام از من تقاضای پول میکرد
تا این که دفعه آخر  10میلیون تومان خواست که نتوانستم
تهیه کنم و او هم فیلم ها و عکس های خصوصی مرا منتشر کرد
که عکس ها به دست آشنایان و اقوامم رسید و  ...مادرم وقتی
تماس گرفت فقط با صدای لرزان گفت :آبرویی در شهر برای
من و پدرت نگذاشتی ،تو برای تحصیل رفتی یا آبروریزی؟!
حاال به این جا آمده ام که شکایت کنم تا این شیاد کالهبردار هر
چه سریع تر به دست قانون گرفتار و محاکمه شود.

رنگارنگ و از مشاورههای رایگان این خانم دکتر خبری نیست تا این
که بعد از مدتی با پیامی مواجه می شود که مدیر کانال زیبایی برقراری
ارتباط نامشروع را از او درخواست می کند که زن  21ساله متوجه
میشود گرداننده این کانال مرد است .به گفته وی پس از این مدیر
شیاد فاز تهدید و اخاذی از طعمه خود را شروع می کند که وقتی پیغام
های مدیر شیاد رنگ جدی تری به خود می گیرد زن جوان به پلیس
فتای استان مراجعه و موضوع را پیگیری می کند.وی گفت :با اقدام
های سایبری مهندسان پلیس فتا ،مدیر شیاد کانال زیبایی اندام را که
مرد 31ساله ای بود در یکی از شهرستان های استان دستگیر کردند.

بایدها و نبایدها

شبکه های اجتماعی و طالق عاطفی
اینکهشبکههایاجتماعیروزگارما،تاچهحدتوانستهاستنقشمخربدرروابطزوجین
ایرانی ایفا کند و بستر بروز طالق عاطفی شود ،مقوله ای نیست که تاکنون به طور علمی،
دقیقوآماریرویآنفعالیتیانجامشدهباشد.یافتههایتجربیوشواهدیکهدرزندگی
روزمره با آن رو به رو می شویم ما را به این درک می رساند که افزایش استفاده اعتیادآمیز از
شبکه های اجتماعی ،می تواند محرک خوبی برای بروز طالق های عاطفی میان زوجین و
حتیدیگراعضایخانوادهشود.وقتیفرزندان،بسیاریاززمانزندگیخودرابهابزارهای
دیجیتالی مانند بازی های رایانه ای و پرسه زدن در شبکه های اینترنتی صرف کنند و مادر
وپدرنیزبهجایصحبتبایکدیگروارتباطبافرزندان،دربهترینحالتمشغولپیامرسان
ها باشند ،مهارت های ارتباطی ،تبادل تجربه و شناخت اعضای خانواده کاهش می یابد.
این حالت ،زمانی در بین زوجین رخ می دهد که آن ها با حضور زیاد در کانال ها و گروه های
مختلف شبکه های اجتماعی ،با افراد گوناگون آشنا می شوند و تبادل اطالعات می کنند
و در این فضا ،بستر برای بدبینی و سوء تفاهم ،بسیار گسترده خواهد بود.در واقع بدبینی
های منشعب از فضای دیجیتالی ،یکی از بسترهای توسعه طالق عاطفی در کشور بوده
است که این موضوع در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی که گروهی از افراد،
بدون هیچ ضابطه ای به تبادل اطالعات و ارتباطات اقدام می کنند ،به وفور قابل مشاهده
است .زوجین در شبکه های اجتماعی وارد حریم خصوصی زوجین دیگر یا افراد مجرد و
مشغول الیک ،کامنت و پست گذاشتن در زیر مطالب آن ها می شوند که این امر فضا را
برای بدبینی و سوء تفاهم های گوناگون و حتی خیانت فراهم می کند.روش های بسیاری
برای مقابله با بروز پدیده طالق عاطفی در جوامع مدرن پیشنهاد شده که یکی از بهترین
راهکارها ،زوج درمانی است ،در این شیوه در جلسههای مشترک بین زن و شوهر بهمنظور
بهبودروابطآنهاباهمکاریمشاورانوکارشناسان،تالشبرایرفعمشکالتشانانجام
و این امر سبب افزایش شناخت زوجها از یکدیگر و روابط زناشویی می شود .راهکار بعدی،
استفاده مسئوالنه و اثربخش از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی توسط زوجین است.
رسانه ها باید در زمینه طالق های عاطفی و شبکه های اجتماعی ،بی پرواتر به تولید برنامه
و شفاف سازی در جامعه برای آگاه سازی اثربخش اقدام کند ،پرهیز از ارائه آمار و اطالعات
و نیز شفاف سازی و طرح مسئله  ،آتش را همچنان زیر خاکستر پنهان می کند.

حدود دو ماه قبل ،هنگامی که از مدرسه به خانه
باز می گشتم متوجه شدم موتورسواری مرا تعقیب
میکند .من هم طوری که او متوجه نشود زیرچشمی
نگاهش می کردم و در یک آن نگاه چشم هایمان به
هم گره خورد و ...
آن روز در یک کوچه خلوت شماره تلفنش را داد .من
هم بعد از این که به خانه رسیدم ،با او تماس گرفتم
و آن روز حدود دو ساعت تلفنی با یکدیگر صحبت
کردیم ،با ابراز عالقه و جمله های عاشقانه او در
آسمان ها اوج می گرفتم .وقتی از زیبایی من تعریف
می کرد ،احساس می کردم هیچ دختری خوشبخت
تر از من نیست.
بعد از مدتی ،دوستی من و آرمان به دیدارهای
مخفیانه کشید ه شد و او هر روز از ازدواج و خوشبختی
هایمان سخن می گفت .روزی به مادرم گفتم قصد
ازدواج دارم ،اما او خندید و موضوع را به شوخی
گرفت ،تا این که چند روز بعد پدرم متوجه ارتباط
خیابانی من و آرمان شد و در حالی که بسیار عصبانی
بود سیلی محکمی به صورتم زد ،ولی من در مقابل
پدرم ایستادم و گفتم او را دوست دارم.
پدرم تحقیق کرده بود و می دانست آرمان ،ترک
تحصیل کرده است و با دوستان خالفکارش رفت و
آمد دارد بنابراین مرا نصیحت کرد که دست از این
عشق خیابانی بردارم ،اما من به جز رسیدن به او فکر
نمی کردم .وقتی پدرم شرایط را این گونه دید ،گوشی
تلفنم را گرفت و مرا در خانه حبس کرد طوری که دو
روز به مدرسه نرفتم.
روزی که او در خانه نبود به آرامی شیشه در اتاق را
شکستم و از خانه فرار کردم و در خیابان از یک تلفن
عمومی با آرمان تماس گرفتم و به او گفتم به خاطر تو
از خانه فرار کرده ام ،اما او خیلی خونسرد گفت که
من و تو به درد هم نمی خوریم ،ضمن این که من نه
کاری دارم و نه پولی ،حتی خدمت سربازی نرفته ام!
به او گفتم من هم سر کار می روم تا با هم زندگی کنیم،
اما او با گفتن جمله گم شو دختر خیابانی ،گوشی
تلفن را قطع کرد.
دیگر روی بازگشت به خانه را نداشتم و به حال خودم
تاسف می خوردم تا این که به پارک رسیدم ،آن جا
یک دختر فراری مانند خودم را دیدم .او گفت آخر
عشق خیابانی همین است ،سپس سیگاری به من
تعارف کرد تا به اصطالح خودش غم هایم را فراموش
کنم .اولین پک را که به سیگار زدم ،سرفه های پی در
پی امانم را گرفت و تا چشمانم را باز کردم مأموران
انتظامی را باالی سرم دیدم.
حاال منتظر هستم که مددکار کالنتری با پدرم
صحبت کند چون خودم هیچ رویی ندارم که با او
مواجه شوم زیرا در بین اقوام پخش شده است که با
پسری فرار کرده ام.

