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در جديدترين نوآوری ؛
قابلیت های جدید

 »آی او اس« مشخص شدند
به  با ضربه  اجازه می دهد  به کاربران  او اس«  آپدیت »آی 
آیفون قابلیت های مختلف آن را فعال کنند. همچنین یک نقطه 
نارنجی رنگ روشن بودن دوربین یا میکروفون را هشدار می 
دهد. با آپدیت جدید سیستم عامل اپل، آیفون ضربه به پشت یا 

جلوی دستگاه را تشخیص می دهد و واکنش نشان می دهد.
های  قابلیت  توانند  می  کاربران   iOS۱۴ آپدیت  کمک  با 
مختلف مانند تنظیم صدا و گرفتن اسکرین شات را فقط با 

ضربه ای به پشت آیفون فعال کنند. 
این ویژگی جدید را می توان طوری تنظیم کرد که با ۲ یا ۳ 
ضربه فعال شود. همچنین می توان با ایجاد تمایز میان ضربه 
های مختلف، دستورات متفاوتی را به دستگاه داد. قابلیت مذکور 

بخشی از مجموعه ابزارهای مختلف دسترسی اپل است.
البته قابلیت مذکور در بیانیه اپل موجود نبود اما کاربرانی که 
نسخه بتای iOS۱۴ را دریافت کرده اند، آن را فاش کرده 
اند. در حال حاضر این آپدیت فقط برای توسعه دهندگان نرم 
افزار ارائه شده است. همچنین نشریه دیلی میل نیز در خبری 
به قابلیت دیگری از iOS۱۴ اشاره کرده است، این قابلیت یک 
نقطه نارنجی رنگ کوچک است که در گوشه راست و باالی 
نمایشگر آیفون ظاهر می شود و به کاربران هشدار می دهد 

میکروفون یا دوربین دستگاه فعال است.
نرم  از  استفاده  هنگام  کاربران  نیست  الزم  ترتیب  این  به 
افزارهایی مانند زوم و فیس بوک مسنجر نگران روشن ماندن 

دوربین یا میکروفون باشند.

به دنبال احضار مدير فیس بوک ؛
هند فیس بوک را عامل 

نفرت پراکنی علیه مسلمانان دانست
به دنبال عدم حضور رئیس شعبه فیس بوک در هند در نشستی 
در دهلی نو برای بررسی نقش این شبکه اجتماعی در نفرت 
پراکنی، مقامات هندی فیس بوک را به غرض ورزی بر علیه 
فیس بوک  از  هندی  میلیون  صدها  کردند.  متهم  مسلمانان 
و واتس اپ برای تماس با یکدیگر استفاده می کنند، اما در 
دو  هر  هند،  در  گذشته  فوریه  فرقه ای  درگیری های  جریان 
پلتفرم به ابزاری برای توهین و به مسلمانان و نفرت پراکنی 
علیرغم  می گوید  هند  دولت  و  شدند  مبدل  هندوها  توسط 
طرح درخواست های بسیار از فیس بوک، این شبکه اجتماعی 

پست های نفرت پراکن را حذف نکرده است.
هفته گذشته کمیته تخصصی صلح و نظم اجتماعی دولت هند 
آجیت موهان مدیر فیس بوک در هند را احضار کرد تا در مورد 
نقش این شبکه اجتماعی در آشوب های فرقه ای هند تحقیق 
بسیاری از توهین ها و بی  کند. فیس بوک متهم است عمداً 
را در فیس بوک حذف  احترامی های هندوها علیه مسلمانان 
نکرده است. در جریان این درگیری ها بیش از ۵۰ نفر کشته 
شدند که اکثر آنها مسلمان بودند. کمیته یادشده به دنبال غیبت 
مدیر فیس بوک در هند اعالم کرد این اقدام نشان می دهد که 
فیس بوک قصد دارد نقش خود در آشوب های دهلی را مخفی 

کند. از همین رو مدیر یادشده مجددا احضار خواهد شد.

مجهز به دوربین حرارتی ؛
ربات بازرس برای تونل های 
برق فشار قوی ساخته شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان ربات هایی برای بازرسی 
از داخل تونل های انتقال برق فشار قوی ساختند که خطای 
انسانی بازرسی را کاهش و اطالعات دقیق تری از تونل ها در 
اختیار قرار می دهد. ابوالفضل حسنی مدیرعامل شرکت دانش 
بنیان در پارک فناوری پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 
بازرسی از داخل تونل های انتقال برق فشار قوی و تشخیص 
عیوب و موارد غیر مجاز از جمله ریزش دیواره تونل، ریزش 
آب، حرارت باال، انتشار گاز، آتش سوزی، حضور حیوانات موذی، 
حضور افراد غیر مجاز و ... باعث شد که بتوانیم ربات بازرس 
تونل های شبکه انتقال و فوق توزیع را طراحی کنیم. وی با بیان 
اینکه این محصول در راستای رفع نیاز برق منطقه ای تهران 
و بر اساس انعقاد قراردادی ساخته شده است، بیان کرد: از این 
ربات جهت بازرسی انواع تونل های تاسیسات شهری، معادن و 
... استفاده می شود. حسنی با اشاره به ویژگی ها و مزایای این 
ربات بازرس گفت: این ربات که برای اولین بار در ایران ساخته 
شده، می تواند تونل را به صورت اتوماتیک بازرسی کرده و یا با 
استفاده از دستگاه کنترل پنل توسط اپراتور جهت انجام بازرسی 
از نقاط خاص کنترل شود. وی ادامه داد: طی هر بازرسی، کلیه 
تصاویر دریافتی از تونل از طریق تکنولوژی پردازش تصویر با 
تصاویر قبلی مقایسه شده و هرگونه تغییر در ظاهر تونل را به 

عنوان عیوب در نظر می گیرد.

کارشناسان :
نقص امنیتی بلوتوث 

میلیاردها دستگاه را آسیب پذیر کرد
کارشناسان امنیتی از شناسایی یک نقص جدید بلوتوث خبر 
داده اند که میلیاردها گوشی، تبلت، لپ تاپ و دستگاه سازگار با 

اینترنت اشیا را در معرض خطر قرار می دهد.
نقص امنیتی یادشده به اختصار بلسا نام گرفته که مربوط به 
یکی از پروتکل های بلوتوث است که در زمان کم بودن شارژ 

دستگاه برای تسهیل تبادل اطالعات فعال می شود.
با  مشابه  نسخه ای  ای  ال  بی  به  موسوم  یادشده  پروتکل 
بلوتوث است و در زمان کم بودن شارژ  استاندارد کالسیک 
گوشی، تبلت و غیره کمک می کند تا ارتباط مبتنی بر بلوتوث 
کماکان فعال باقی بماند. این پروتکل به طور گسترده ای مورد 
استفاده است و بررسی های محققان دانشگاه پوردوی آمریکا 
نشان می دهد در زمانی که ارتباط بلوتوثی دو دستگاه با شارژ 
کم به علت افزایش فاصله قطع شده و آنها برای ارتباط مجدد 
نفوذ  امکان  می کنند،  تالش  رمزنگاری  کلیدهای  طریق  از 
کارشناسان  دارد.  وجود  آن  از  و سوءاستفاده  پروتکل  این  به 
امنیتی می گویند کلیدهای رمزگذاری که در جریان برقراری 
ارتباط مجدد مورد استفاده قرار می گیرند، چندان قوی نیستند و 
عالوه بر این فرایند رمزگذاری داده ها در طی این فرایند معمواًل 
انتخابی و نه اجباری است و از همین رو هکرها می توانند بدون 
نیاز به شناسایی هویت از پروتکل های یادشده برای سرقت 

داده ها بهره بگیرند.

تولید کفش کامال بازیافتی که اجاره 
داده می شود

یک شرکت سوئیسی از تولید کفش کتانی خبر داده که به 
طور کامل قابل بازیافت است و عالقمندان می توانند آن را 

به جای خرید اجاره کنند.
کفش یادشده که توسط شرکت سایکلون تولید شده نسبت 
با  کاملی  و سازگاری  است  تر  مشابه سبک  به کفش های 
محیط زیست دارد. عالقمندان بعد از پایان مدت استفاده از 
از این کفش ها می توانند در صورت تمایل کفش  هر یک 
دیگری را اجاره کنند. کفش های یادشده بعد از رها شدن در 

محیط زیست تجزیه می شوند.
وزن این کفش ها تنها ۲۰۰ گرم است و بخش باالیی آنها از 
غالف گیاه کرچک تهیه شده که برای تولید روغن کرچک 
به کار می رود. بدنه پایینی و کف این کفش نیز از پلیمری 
به نام ایوونیک تهیه شده که از همان گیاه مذکور به دست 

می آید.
عرضه این کفش به بازار در نیمه اول سال ۲۰۲۱ صورت 
می گیرد و هزینه کرایه آن در ماه ۳۰ دالر است. البته هر 
فرد باید این کفش را برای حداقل شش ماه کرایه کند. در 
امکان  مدت  این  طی  مذکور  کفش  دیدن  آسیب  صورت 

تعویض آن و کرایه کردن کفشی جدید وجود دارد.

 بر اساس نتايج يک مطالعه ؛
پروبیوتیک ها به کاهش عالئم

 اگزما در کودکان کمک می کنند
مطالعات نشان می دهد بکارگیری یک نوع باکتری خوب 
برای پوست می تواند به تسکین خارش و ناراحتی پوستی 

ناشی از اگزما در کودکان کمک کند.
 اگزما یک بیماری پوستی التهابی است که موجب خارش، 
خشکی پوست و بثورات پوسته ای می شود. معمواًل از اوایل 
با آلرژی های نظیر زکام  دوره کودکی آغاز شده و معموال 

فصلی و آسم همراه است.
در  برخی  ولی  دارد  وجود  اگزما  برای  متعددی  درمان های 

مورد کودکان قابل استفاده نیست.
ملی  مؤسسه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  میلز«،  »ایان  دکتر 
»ما  می گوید:  باره  این  در  عفونی،  بیماری های  و  آلرژی 
نیاز به روش های درمانی ایمن تر و مؤثری برای بچه های 

کوچک داریم.«
برای این مطالعه، از پروبیوتیک موضعی علیه اگزما در ۲۰ 
کودک ۳ ساله استفاده شد. در طول ۴ ماه، میزان خارش در 
۱۷ کودک تا بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت.همچنین در 
این کودکان استفاده از کورتیکواستروئیدهای موضعی، که 

درمان استاندارد برای اگزما است، کاهش یافت.
زنده  باکتری  حاوی  محلول  نوع  یک  پروبیوتیک درمانی 
روی  بر  که  است   Roseomonas mucosa
بر  طورمعمول  به  میکروب ها  این  می شود.  اسپری  پوست 
نشان می دهد که  اخیر  تحقیق  و  دارند  پوست وجود  روی 
پوست  از  آمده  بدست   Roseomonas mucosa
افراد سالم می تواند موش های آزمایشگاهی مبتال به اگزما 
به  می تواند  باکتری  »این  میلز،  گفته  به  نماید.  درمان  را 

ترمیم پوست از لحاظ خشکی و خارش کمک کند.«

با هک سیستم پذيرش ؛
حمله هکری به یک بیمارستان

 بیمار آلمانی را کشت
یک حمله باج افزاری به سرورهای بیمارستانی در آلمان به 

طور غیر مستقیم به مرگ یک بیمار منجر شد.
باج  حمله  یک  کردند   اعالم  گذشته  روز  آلمانی  مقامات 
افزاری به تعطیلی سیستم های فناوری اطالعات بیمارستانی 
در دوسلدورف منجر شد. در نتیجه این اختالالت زنی که 
باید به سرعت در بیمارستان بستری می شد، پس از انتقال 

به بیمارستان در شهر دیگری فوت کرد.
به نظر می رسد این نخستین مرگی باشد که در نتیجه یک 

حمله باج افزاری ثبت شده باشد.
یک  مدت  به  دوسلدورف  دانشگاه  کلینیک  های  سیستم 
که  کرد  اعالم  بیمارستان  این  بود.  شده  مختل  هفته 
تحقیقات نشان داد این اختالل در نتیجه حمله هکری به 

شکافی در نرم افزار تجاری بوده است.
به  بیمارستان  رایانشی  های  سیستم  حمله  این  نتیجه  در 
به  توانست  نمی  درمانی  واحد  این  و  افتاده  کار  از  تدریج 
اورژانس  به  مراجعان  نتیجه  در  یابد.  دست  اطالعات 
و  شدند  می  ارجاع  دیگر  درمانی  واحدهای  به  بیمارستان 

همچنین عمل های جراحی نیز به تعویق افتادند.
این  در  سرور   ۳۰ گذشته  هفته  موجود  اطالعات  طبق 
خواهی  باج  یادداشت  یک  و  شدند  رمزگذاری  بیمارستان 
یادداشت  این  در  داشت.  وجود  ها  سیستم  از  یکی  روی 
مشخص  باج  مقدار  اما  داشت  وجود  تماس  برای  آدرسی 

نشده بود.

با دوربین پیشرفته ؛
گوشی نسل پنجم جدید 

وان پالس به زودی عرضه می شود
گوشی نسل پنجم جدید وان پالس به نام نورد ان ۱۰ در 

آینده ای نزدیک با دوربینی پیشرفته به بازار می آید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، در مورد 
این گوشی اطالعات مختلف در فضای مجازی منتشر شده، 
از جمله اینکه گوشی یادشده یک گوشی میان رده مجهز به 

پردازنده اسنپ دراگون ۶۹۰ است.
به  از سری ۶ است که  دراگون  اسنپ  پردازنده  اولین  این 

مودم نسل پنجم تجهیز شده است.
از جمله دیگر ویژگی های سخت افزاری این گوشی می توان 
به ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و نمایشگر 
۶.۴۹ اینچی فوق دقیق با نرخ تازه سازی ۹۰ هرتز اشاره 
کرد. این گوشی دارای یک دوربین قدرتمند ۶۴ مگاپیکسلی 
 ۲ و   ۸ دوربین  دو  که  نیز هست  اصلی  دوربین  عنوان  به 
مگاپیکسلی آن را همراهی می کنند. گوشی یادشده احتمااًل 

زیر ۴۰۰ دالر قیمت خواهد داشت.
وان پالس قصد عرضه یک گوشی ارزان قیمت دیگر را نیز 

دارد که کمتر از ۲۰۰ دالر قیمت گذاری خواهد شد.

پرتـو علمي

عامالن زورگیری های خشن از زنان که چندی پیش کلیپ اقدام 
وحشیانه آنها افکار عمومی را جریحه دار کرده بود، دستگیر شدند.

این ۴ شیطان به زنان تهرانی و قزوینی رحم نمی کردند + فیلم 
دلخراش

سردار حاجیان فرمانده انتظامی قزوین در خصوص این پرونده به 
خبرنگار رکنا گفت: ۲ فرد اصلی باند ۴ نفره سارقان به عنف که با 
شگردهای خشن از زنان سرقت می کردند در یکی از استان های 

کشور دستگیر شدند.
خود  های  قربانی  از  نخست  گام  در  تبهکاران  این  افزود:  وی 
این شیوه  به  و  کردند  را می  فقیر  فرد  به یک  درخواست کمک 
متوجه می شدند قربانی همراه خود طال دارد تا نقشه زورگیری از 
زنان به ویژه خانم های مسن را عملی کنند. ۴ متهم با ۲ موتور 
قربانی ها خود  استان تهران  در سطح شهرستان قزوین و غرب 
را شناسایی می کردند. یکی از این متهمان از پشت دهان قربانی 

های خود را می گرفت و شخصی دیگری با سیم چین طالهای 
زنان بیچاره را به سرقت می برد.

سردار حاجیان ادامه داد: کلیپ یکی از زورگیری های متهمان در 
فضای مجازی منتشر شد و پلیس سریعا عملیات ویژه ای را برای 
دستگیری آنها آغاز کرد. در بررسی های نخست ماموران متوجه 
برای دستگیری  نیستند و  از سارقان بومی قزوین  شدند متهمان 
آنها دیگر شهرستان های کشور را مورد هدف قرار دادند که به چند 
به صورت مداوم  ماه  پلیس یک  برخورد کردند. ماموران  مظنون 
آنها را زیر نظر داشتند و در این مدت سرنخ هایی از زورگیری آنها 
در استان های تهران هم به دست آمد. عملیات برای دستگیری 
آنها آغاز شد و ۲ فرد اصلی این باند به دام ماموران پلیس افتادند.

* ۳۵ زورگیری به شیوه خشن
روش  همین  به  زورگیری  فقره   ۳۵ به  ها  بازجویی  در  سارقان 
شناسایی  را  متهمان  پرونده  این  شاکیان  تمام  و  کردند  اعتراف 

کردند. فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: چندتن از شاکیان پس 
از این حادثه به مدت ۲ ماه هرشب کابوس می بینند و برهم زدن 
آرامش مردم از خط قرمز پلیس که حافظ امنیت شهروندان است 
محسوب می شود. دستورات ویژه برای دستگیری ۲ سارق دیگر 
با دادستان قزوین داشتیم قرار بر  صادر شده و طی صحبتی که 
این است که متهمان به صورت جدی به سزای اعمال خود برسند.

غروب بود که سحر دست توی دست مامان و بابا از کالنتری بیرون 
اومد. هوا سرد بود و هنوز هم باد با برگ ها بازی می کرد. یه دفعه 
سحر چشمش افتاد به همون بادکنک بازی گوش که روی زمین 
قل می خورد و به سحر چشمک می زد. اما اینبار سحر دست مادر را 

محکم تر گرفت و دیگر دنبال هیچ بادکنک نرفت.
مامان مشغول آشپزی بود و سحر داشت از پنجره بیرونو تماشا می 
کرد. اون ور شیشه ی پنجره باد سردی می اومد و برگ های زرد و 
خشک درختا رو از اینور به اونور می کشید . سحر دلش می خواست 
به کوچه برود بازی کنده اما می دانست مامان بهش اجازه نمی دهد، 
تازه سحر هم قول داده بود که بی اجازه و تنها پا توی کوچه ندارد.

همین طور که با نگاش حرکت برگ ها رو تماشا می کرد چشمش 
افتاد که داشت روی زمین قل می خورد و  بادکنک رنگی  یه  به 
همراه برگ ها می چرخید. بادکنک رو که دید یادش رفت چه قولی 
به مادرش داده و سریع عروسک کوچولوشو بغل کرد و یواشکی از 

خونه بیرون اومد.
می خواست قبل از اینکه مامان بفهمه بادکنک رو برداره و برگرده 
خونه. اما بادکنک شیطون مدام از این طرف به اون طرف می رفت 
و سحر رو دنبال خودش می کشید. سحر همینطور رفت و رفت تا 
باالخره تونست بادکنک رو بگیره وخوشحال سر بلند کرد تا به خونه 

برگرده اما یک دفعه ترسید. اینجا کجاست؟

اونقدر حواسش به گرفتن بادکنک بود که کلی از خونه شون دور 
شده بود و حاال نمی دونست کجاست و باید به کدوم سمت بره. 
خیلی تالش کرد تا راهشو پیدا کنه اما انگار همه خیابونا شکل هم 
بودن. اونقدر کوچولو بود که هیچ کدوم از آدم بزرگای دور و برش 
متوجهش نبودن و با عجله از کنار دختر بچه ای که وحشت زده 

عروسک و یک بادکنک رنگی رو بغل زده بود رد می شدند.
سحر ترسید از اینکه شب بشه و توی تاریکی خیابون تنها بمونه، از 
اینکه دیگه هیچوقت خونه شونو پیدا نکنه و مامان بابای مهربونشو 

نبینه.
حاال پشیمون بود از اینکه بی اجازه و تنها پا توی کوچه گذاشته 
بود. وحشت زده دوید و مامانش و صدا زد یک دفعه پاش پیچ خورد 
و زمین افتاد. سحر زد زیر گریه. سردش بود و نمی دونست به جز 
گریه باید چیکار کنه! یه دفعه چشمش افتاد به یه آدم بزرگ که 
باالی سرش ایستاده بود و با یه خنده وحشتناک نگاش می کرد. 
آدم بزرگ کثیف و ژولیده بود و هر بار می خندید دندونای زردش 
حال سحر و بد می کرد. آدم بزرگ دستشو برد سمت سحر و گفت: 

گم شدی کوچولو ؟
نترس من می برمت پیش مامانت بیا بیا دست منو بگیر تا ببرمت 
خونه. سحر عروسکشو محکم بغل کرد و گفت نه نمی خوام. من 
مامانمو می خوام. مرد با عصبانیت گفت: بیا بریم و می خواست به 

زور دست سحر و بگیره که یه دفعه یه نفر مچ دستشو گرفت و گفت: 
چیکار می کنی ؟

چشای سحر دنبال صاحب صدا گشت و آقای پلیس و دید که داره 
به آدم بزرگ زشت و کثیف دستبند می زنه. آقای پلیس سحر و 

عروسکشو برد کالنتری.
پلیس مهربون به سحر گفت: یه بچه خوب بی اجازه پدر و مادرش 
پاشو از خونه بیرون نمی ذاره و هیچوقت هم توی خیابون دست 
مامان باباش و ول نمی کنه. اگه خدای نکرده گم شدی باید آدرس 
خونه و شماره تلفن و مشخصات مامان بابا و خودتو بلد باشی و فقط 
از آقا و خانم پلیس کمک بخوای. سحر قول داد که به همه حرفا و 
توصیه های آقای پلیس عمل کنه. یک ساعت بعد مامان بابای سحر 
که گمشدنش رو به پلیس اطالع داده بودن خوشحال اومدن دنبال 
سحر تا دخترشون و به خونه ببرن. سحر با دیدن اونا زد زیر گریه 
و قول داد دیگه تنها از خونه بیرون نره و از مامان و بابا که نگران 

شون کرده بود عذرخواهی کرد .
غروب بود که سحر دست توی دست مامان و بابا از کالنتری بیرون 
اومد. هوا سرد بود و هنوز هم باد با برگ ها بازی می کرد. یه دفعه 
سحر چشمش افتاد به همون بادکنک بازی گوش که روی زمین 
قل می خورد و به سحر چشمک می زد. اما اینبار سحر دست مامان 

و محکمتر گرفت و دیگه دنبال هیچ بادکنک شیطونی نرفت.

۲۳سال فرصت بودن در کنار خواهران و برادرم را از دست داده بودم 
و بزرگ شدنشان را ندیدم و همه اینها به خاطر ترس از پدرم بود. 
پدری که همیشه دست نوازشش را از ما دریغ کرده بود و فقط زبان 

کتک را بلد بود.
مینا گفت: ۱۸ ساله بودم که به اصرار والدینم ازدواج کردم و یک 
سال بعد به خاطر بدرفتاری همسرم و خانواده اش طالق گرفتم و به 
خانه پدرم بازگشتم. پدرم به شدت بداخالق بود و دست بزن داشت.

اما چاره ای نداشتم و برای اینکه به خانه همسرم باز نگردم تحمل 
ما  از دست  و  نبود  پدرم حالش خوش  روز که  اما یک  می کردم 

عصبانی بود مرا به شدت با شیلنگ کتک زد.
به من و  ناسزاهایی که  و  به سرم می زد  هیچ وقت ضرباتی که 

خواهرانم می گفت فراموش نمی کنم .
بعد از آن اتفاق بود که احساس کردم دیگر نمی توانم این شرایط 

را تحمل کنم به همین دلیل قهر کردم و یک شب به خانه نیامدم.
فردای آن روز پشیمان شدم اما جرات بازگشت به خانه را نداشتم 
فکر حرف هایی که از پدرم می شنیدم و ضرب و جرحی که انتظارم 
را می کشید باعث شد ماندن در کنار خیابان را به بازگشت به خانه 
پدری ترجیح بدهم. تصمیم گرفتم روی پای خودم بایستم و دیگر به 
آن روزهای آزار دهنده و تاریک برنگردم. با اینکه می دانستم زندگی 
در تنهایی هم آسان نیست و روزهای تاریکی در انتظارم خواهد بود 
اما سختی و بی پولی برایم قابل تحمل تر از کتک خوردن از پدرم 
بود. نتیجه این تصمیم ۲۳سال تنهایی و بی کسی بود. زندگی و کار 
به عنوان پرستار و نظافت چی و نقش بازی کردن برای همسایه ها 

و همکارانم تا متوجه زندگی مجردی ام نشوند.
با وجود ترس از پدرم همیشه دلتنگ خانواده ام می شدم و تنها کاری 
از من بر می آمد این بود گهگاهی مزاحمی به خانه شان زنگ بزنم 

و صدایشان را از پشت خط تلفن بشنوم و یا آژانس می گرفتم از 
خیابان محل سکونتشان عبور می کردم. با باال رفتن سن و احساس 
عمیق تنهایی و بی پناهی از خدا خواستم راهی پیش رویم بگذارد و 

دریچه ای به روی بن بست ۲۳ساله زندگیم بازکند.
تا اینکه دیروز از اداره چهارم پلیس آگاهی پایتخت با من تماس 
گرفتند و گفتند خواهر کوچکترم برای پیدا کردن من اقدام کرده 
شدم.  امید  و  شوق  از  لبریز  چطور  کنی  تصور  توانید  نمی  است. 
انگار دنیا را به من داده بودند. از دیروز تا االن که خود را به پلیس 
آگاهی رساندم یک لحظه خواب به چشمم نیامد و فقط به لحظه در 
آغوش گرفتن خواهرم فکر می کردم. ۲۳سال فرصت بودن در کنار 
خواهران و برادرم را از دست داده بودم و بزرگ شدنشان را ندیدم 
بود. پدری که همیشه دست  از پدرم  اینها به خاطر ترس  و همه 

نوازشش را از ما دریغ کرده بود و فقط زبان کتک را بلد بود.

زن ۳۴ ساله ای که با مهریه یک شاخه گل به عقد 
موقت جوان مجردی درآمده بود، در حالی که ادعا 
می کرد همسرش قصد دارد پول رهن منزلش را به 
ناحق از او بگیرد، درباره داستان تلخ زندگی اش به 
کارشناس اجتماعی کالنتری توضیحاتی ارائه داد.

او گفت: تا کالس سوم دبیرستان درس خواندم، اما 
عالقه ای به تحصیل نداشتم، به همین دلیل درس 
و مدرسه را رها کردم و به خانه داری پرداختم. ۲۲ 
ساله بودم که برادرشوهر عمه ام به خواستگاری ام 
آمد و من و »اکبر« ازدواج کردیم، اما هنوز بیشتر 
از سه سال از زندگی مشترکمان نگذشته بود که 
ریشه های خیانت در زندگی ام نمایان شد. با آن 
که به دلیل ازدواج فامیلی شناختی از اکبر داشتم، 
وقتی  کند.  خیانت  من  به  او  نمی کردم  تصور  اما 
ماجرای ارتباط همسرم با زنان غریبه را فهمیدم، 
دیگر آن عشق و عالقه جای خود را به تنفر داد و 

زندگی ما سرد و بی روح شد.
در همین حال همسرم که مدعی بود دیگران به 
زندگی شیرین ما حسادت می کنند و ما را چشم زده 
اند، مرا فریب داد تا به صورت توافقی از یکدیگر 
جدا شویم تا طلسم بشکند! من هم باور کردم و با 
بخشیدن مهریه ام از او طالق گرفتم، به این امید 
که دوباره به عقد او در می آیم، ولی اکبر نه تنها 
دوباره مرا عقد نکرد بلکه دختر خردسالم را نیز از 
من گرفت و من از دیدار »فرحناز« که اکنون ۹ 
ساله است محروم مانده ام. خالصه بعد از طالق، 
به عنوان نظافتچی در خانه های مردم مشغول کار 
شدم و زندگی جدیدی را آغاز کردم. همه پول هایی 

را که با کارگری به دست می آوردم طال می خریدم 
یا پس انداز می کردم تا روزی برای خوشبختی ام 
هزینه کنم. روزها به همین ترتیب سپری می شد 
با جوان مجردی آشنا  تا این که چهار سال قبل 
شدم. با آن که »یوسف« دوسال از من کوچک تر 
بود، اما ادعا می کرد مرا دوست دارد و عشقش را 
به پایم می ریزد. با وجود این، یقین داشتم او روزی 
تجربه  را  دختر  یک  با  ازدواج  تا  می کند  رها  مرا 
کند. به همین دلیل به یوسف گفتم من سختی های 
بار  نمی خواهم  و  ام  کشیده  ام  زندگی  در  زیادی 
دیگر زجر بکشم و زندگی ام متالشی شود، اما او 
با قاطعیت به من ابراز عالقه می کرد و ادعا داشت 
هیچ گاه تنهایم نمی گذارد. با همه این حرف های 
او  با  تا  کردم  قانع  را  خودم  دهنده  فریب  و  پوچ 

مشترک  زندگی  سال  از سه  بعد  اما  کنم،  ازدواج 
روزی فهمیدم که یوسف از دو سال قبل دختری 
کم سن و سال را به عقد خودش درآورده است و 
من از این موضوع بی خبر بودم. زمانی که از ازدواج 
پنهانی همسرم مطلع شدم چند ساعت گریه کردم 
و اشک ریختم. به یوسف گفتم ازدواج حق تو بود و 
من می دانستم تو روزی مرا رها می کنی! می دانستم 
من فقط طعمه ای برای هوسرانی های تو هستم، اما 
اکنون ناراحتم که چرا ازدواجت را پنهان کردی؟! با 
این حال، یوسف باز هم مدعی شد که مرا دوست 
دارد و با وجود بیماری صعب العالج رهایم نمی کند. 
باز هم او با حرف هایش مرا فریب داد. من هم 
و  نمور  زیرزمین  را که یک  خانه ای  مجبور شدم 
تاریک است به مبلغ ۱۰ میلیون تومان رهن کنم. 

آن روز طالهایم را فروختم و پول اجاره را نیز با 
دستمزد کارگری می پرداختم فقط به این امید که 
سایه یک مرد باالی سرم باشد به زندگی با یوسف 
ادامه دادم. او سیر تا پیاز گذشته مرا می دانست. من 
حتی کارت بانکی ام را در اختیارش گذاشته بودم، 
ولی درباره همسرم چیزی نمی دانستم و از حقوق 
دریافتی اش خبر نداشتم و تازه فهمیدم که دو واحد 
آپارتمان دارد. وقتی متوجه شدم یوسف آن دختر 
اش  جهیزیه  برای  حتی  و  داده  فریب  را  نوجوان 
لوازم دست دوم خریده است، دیگر طاقت نیاوردم و 
تصمیم گرفتم آن دختر بی گناه را آگاه کنم یوسف 
خام  مرا  کرد  دوباره سعی  فهمید،  را  ماجرا  وقتی 
کند تا نامزدش بویی از ماجرای ازدواج با من نبرد، 
ولی من راضی نشدم آینده آن دختر نابود شود. در 
همین حال همسرم برای آن که مرا تحت فشار 
بگذارد، از بنگاه امالک مبلغ رهن منزلم را گرفته 
ثبت کرده  او  نام  به  را  قولنامه  است چرا که من 
بودم تا دیگران بدانند که یوسف همسر من است. 
اکنون در حالی پول و سرمایه یک زن بی پناه را 
باال کشیده است که من حاضر شدم خودم بار دیگر 
طعم تلخ طالق را بچشم، اما با زندگی یک دختر 
بیچاره بازی نکنم. با وجود این کاش از همان روز 
آشنایی به این ماجراها می اندیشیدم و خودم را با 

حرف های پوچ و بی ارزش قانع نمی کردم و ...
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ محسن باقی 
زاده حکاک پرونده این زن جوان در دایره مشاوره 
و مددکاری اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان 

مشهد مورد بررسی های کارشناسی قرار گرفت.

فريب از همسر به بهانه شكستن طلسم ؛

طالق توافقي گرفتيم و مهريه ام را بخشيدم!

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: سه کالهبردار که ۴۰ میلیارد 
استان  از  یکی  در  بودند  کرده  خوزستان کالهبرداری  در  ریال 

های همجوار شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس 
زاده پنجشنبه شب درباره جزییات این خبر گفت: در پی وصول 
پرونده ای به پلیس آگاهی استان مبنی بر کالهبرداری به شیوه 

ناشناس، موضوع به  افراد  و شگرد خرید و فروش دالر توسط 
صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت .

و  ای  حرفه  صورت  به  متهمان  که  آنجایی  از  افزود:  وی 
شگردهای جدید اقدام به کالهبرداری کرده اند، کارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ، اقدامات اطالعاتی 
را برای شناسایی و دستگیری آن ها آغاز کردند.فرمانده انتظامی 

خوزستان تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی با بررسی شواهد 
و سرنخ های به دست آمده و اقدامات اطالعاتی متهمان را در 
یکی از استان های همجوار شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی 
سه نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.وی بیان کرد: 
متهمان در بازجویی های تخصصی پلیس به کالهبرداری ۴۰ 

میلیارد ریالی از مردم با همکاری یکدیگر اعتراف کردند.

پس از انتشار کلیپ ؛  دستگیري4مردشیطانيکهبهزنانرحمنمیکردند

سردار حیدر عباس زاده :

3نفربا4۰میلیاردکالهبرداریدرخوزستاندستگیرشدند

 با تیزهوشی پلیس ؛

دختربازیگوشازچنگالمردشیطانینجاتیافت

فرار مینا دختر 18 ساله از خانه پدری ؛

برایمجردبودنمنقشبازیمیکردم


