پروندههای
شیرین سال
کامران علمدهی

وصالمادروپسریپساز15سال
پســری نوجوان کــه در کودکی مادرش را گم کرده بود ،با کمــک بخش جویندگان عاطفه و
پیگیریهای مأموران پلیس آگاهی تهران موفق به شناســایی خانوادهاش شد .فروردین
ســالجاری ،گزارشــی در صفحــه حوادث روزنامه ایران منتشــر شــد که پســر  19ســالهای
بــرای یافتن ردی از مــادرش با کمک بخــش جوینــدگان عاطفه و پیگیریهــای مأموران
پلیس آگاهی تهران موفق به شناســایی خانوادهاش شــد .این نوجوان بهخاطر مشکالت
اقتصادی مادرش ،از  4ســالگی به مدت دو ســال به شــیرخوارگاه آمنه ســپرده شــد و بعد
از توســط مــردی کــه خــودش را پدر او معرفــی کرده بود بــه خانه بازگشــت و از آن هنگام تا  19ســالگی در حســرت دیدار
مادرش بود تا اینکه پس از انتشــار سرگذشــتش در روزنامه و با مراجعه به اداره آگاهی تهران موفق شد نشانی خالهاش
را بهدســت آورد کــه اوایــل اردیبهشــت ماه با هــم مالقات کردند و ســرانجام پس از  15ســال موفق شــد مــادرش را هم
پیدا کند.

خبرنگار

در ســالی که به پایانش رسیدهایم ،شــاهد حوادث تلخ و
شــیرینگوناگونیبودهایم.خبرهاییکــهگاهیروزهای
متمادیاذهانعمومیراتحتتأثیرقرارمیدادوبرخی
ازاخبــارهمعواطفمخاطبانراجریحــهدارکرد.امادر
کناراینوقایع،حوادثشیرینیهمرخدادهکهمروریبر
آنهاخالیازلطفنیســتوامیدواریمدرسال97شاهد
حوادثتلخوناگوارنباشیم.

پیداشدن4دخترگمشدهدرکویر«شهداد»
عصــر جمعــه  19فروردین ســالجاری بود که خبر گم شــدن
چهــار دختر بچه کرمانی در کویر منتشــر شــد .ســهیال ،مبینا،
مهنــاز و الهــام چهــار دختــر  9تــا  11ســاله بودند که بــه همراه
خانوادهشــان بــه کویر «شــهداد» در کرمــان رفته بودنــد که با
غفلتخانوادههاواشتباهمحاسباتیدرانتخابمسیردرکویر
وهمانگیز گم شــدند .اما هیچکدام ناامید نشــدند و تصمیم
گرفتنــد با ســاختن دیوار ســنگی و گــره زدن روسریهایشــان
پتو درســت کنند تا از سرمای گزنده شــبها و حمله حیوانات
وحشــی در امــان بمانند تا اینکــه درنهایت پس از 17ســاعت
ســرگردانی توســط نیروهای مردمی ،انتظامی ،هاللاحمر و
مسئوالناستانیبهسالمتبهآغوشخانواد هبازگشتند.

دیداراینترنتیمادرودختر
رویخطایران–امریکا
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زن ســالخوردهای کــه پس از ســالها زندگی
در امریــکا و دوری ناخواســته از فرزنــدش،
در جســتوجوی تنهــا دختــرش بــود ،بــا
پیگیریهــای گــروه جوینــدگان عاطفــه
روزنامــه ایران و تالش چند آشــنا ،توانســت
خانــواده گمشــدهاش را پیــدا کنــد« .مزین»
 25ســال قبــل بــرای زندگی در کنار پســرش
راهی ینگه دنیا شــد و تنهــا دخترش «نادیا»
که یک پســر و دختر  8ســاله و  10ساله داشت
در ایــران ماند .تنهــا راه ارتباطی ایــن مادر و
دختر یک آدرس و شــماره تمــاس از امریکا
بــود کــه بعــد از نقــل مــکان دایــی بچهها به
خانــهای دیگــر این نشــانی برای همیشــه از
بین رفت 9 .سال بعد یکی از اقوام خبر فوت
مــادر را به دخترش داد و نادیا ســالها با این
غم ســر میکرد تــا اینکه ســوم فروردین ،96
پســر کوچک نادیــا ،پیام عجیبــی در صفحه
فیسبوکــش دریافت کرد که نشــان میداد
مادربزرگــش زنــده اســت و باالخــره پس از
انتشــار ماجــرای زندگــی ایــن خانــواده در
روزنامه ایران ،نادیا توانست پس از  25سال
از طریق تماس تصویری بــا مادرش ارتباط
برقرار کنند.

سهماهجدالبامرگدراقیانوسهند
خــرداد ماه  96شــش ملوان ایرانی بــا از کار افتــادن موتور و
غرق شــدن لنج ماهیگیریشــان در اقیانــوس هند ،حدود
ســه ماه در آبهــای متالطم و امــواج خروشــان اقیانوس،
ســرگردان بودند که با گذشــت این مدت ســوار بر یک قایق
نجات با ســرزمینی در فاصله  15کیلومتری روبهرو شدند و
خودشان را به سختی به ساحل رساندند .این  6نفر که به قصد ماهیگیری از سواحل چابهار کارشان را آغاز کرده بودند بعد از
سه ماه به سواحل نایروبی در کنیا رسیده بودند و درنهایت همه آنها به سالمت به ایران بازگشتند.

بازگشت«ملیکا»بهخانه
«ملیــکا» ،دختربچــه یــک و نیــم ســالهای بــود کــه اوایــل
مردادمــاه بهطــور اســرارآمیزی در مشــهد ربــوده شــد و
ســرانجام پــس از  10روز در یکــی از بوســتانهای شــهر
اصفهــان پیــدا شــد و بــه آغــوش خانــوادهاش بازگشــت.
خانواده ملیکا پس از آنکه دخترشــان ناپدید شــد با انتشــار
تصاویر گمشدهشــان در شــبکههای مجــازی و روزنامهها از
همه مردم کمک خواســتند تا اینکه چند نفر از شــهروندان
اصفهانی در بوســتان «نــاژان» ،این دختربچه ســرگردانی
را دیدنــد که بــه مأموران کالنتــری تحویل دادنــد .مأموران
پلیس هم این کودک را پس از طی مراحل قانونی و با حکم
دستگاهقضاییبهخانوادهاشرساندند.

لبخندزندگیبهپاکبانپاکدستکرجی

 9آبــانمــاهطــیگزارشــیدرروزنامهایــرانخواندیــمیکــیازرفتگران
پاکدستکرجیکه3بارکیفهایحاویطالومیلیونهاتومانپولنقدرا
یافتهوآنهارابدونهیچچشمداشتیبهصاحبانشبرگرداندهبود،بعد
ازمدتیازمحلکارش،بهدلیلمصدومیتشدیدناشیازبرقگرفتگی،
بــدونهیچحمایتیاخراجوخانهنشــینشــدوصاحبخانــهاشهمبه
علتناتوانــیدرپرداختاجارهخانهازاینرفتگربیکارشــکایتکردبه
زندانــشانداخت.پسازآنســخنگویدولت،اســتانداری،مســئوالن
شــورایشــهرالبرزومردمنیکــوکاربــرایآزادیاینمرداعــامآمادگی
کردند.تااینکهیکیازنیکوکارانبایکفقرهچک،پروندهبدهیاینرفتگر
رابستوخانهایهمدرحصارککرجبرایاواجارهکرد.

«یوسف»پساز5ماهپیداشد

 27تیر امسال پلیس در جریان گم شدن پسر  3/5سال های ب هنام
«یوســف» قرار گرفت .بــا اعزام تیم تحقیق بــه محل زندگی این
کودک ،بررسیهای تخصصی آغاز شد
و پــس از بررســی تصاویــر دوربینهای
مداربســته ســاختمان ،ردپــای زنــی
حــدود  40ســال بهدســت آمــد .او کــه
عینــک آفتابــی به چشــم داشــت ،این
کــودک را زیرنظر گرفته و بــا اطمینان از
تنهــا بودنــش ،در فرصتی مناســب او را
ربوده بود .همان موقع عکس «یوســف» بسرعت در شبکههای
اجتماعیمنتشرشدتااینکهاولدیماهزنیدرتماسباخانواده
پســربچه ادعــا کرد کــودک پیــش اوســت .بهدنبال ایــن تماس،
کارآگاهــان با زیرنظر گرفتن محل تردد زن ناشــناس ،او را همراه
بایوسفگمشدهشناساییودستگیرکردند.

روایت4شبانهروزجدالبامرگدرچاه
ســاعت  21پنجشــنبه  27مهــر مــرد جوانــی پس از ســقوط
بــه عمق 10متری چاهی در ســیرجان 4،شــبانهروز با مرگ
دســت و پنجــه نــرم کــرد و ســرانجام به دنبــال یــک اتفاق
معجزهآســا ،با تالش نیروهای آتشنشــانی نجات یافت.
«عباس»  36ســاله بــا شــنیدن صدایی در یک ســاختمان
نیمــهکاره وارد ایــن ســاختمان شــد و هنــوز چنــد قدمی در
پارکینــگ ســاختمان جلــو نرفته بود کــه ناگهــان زیر پایش
خالی شــد و به داخل چــاه افتاد .او پس از چهار شــبانهروز با
یاری یکی از همسایهها نجات یافت و به بیمارستان منتقل
شد.

پیداشدن«یگانه»پساز6سال
یگانــه ،دختربچهای که شــش ســال قبــل و در بهمنمــاه مقابل
چشــمان مادر و خواهر بزرگترش از مقابل خانهشان ربوده شده
بود ،بــا جســتوجوهای فــراوان و کمــک شــبکههای اجتماعی
بــه آغــوش خانــوادهاش بازگشــت« .یگانــه» توســط راننده یک
خودروی 405ربودهشدهبودکهخانوادهاشبراییافتناوتالش
بســیاری کردند ،اما هیچ اثــری از او نیافتند اما بعد از گســتردگی
فعالیتهــای شــبکههای مجــازی ،خانــواده «یگانــه» عکــس
دخترشــان را منتشر کردند و ســرانجام دو ماه قبل یک ناشناس،
آنهارابهدخترشانرساند.
پیداشدن«محدثه»درکمتراز48ساعت
اواســط بهمن مــاه ســالجاری «محمدثــه»  3ســاله که به
همــراه خواهرش بــه خرید رفته بود توســط زنی ناشــناس
ربــوده شــد .تصاویــر دوربینهــای
مداربســته در محــل ربــوده شــدن
ایــن دختــر ســه ســاله تبریــزی،
ســرنخهایی طالیــی را در اختیــار
پلیس قرار داد و مأمــوران دو نفر را
دســتگیر کردند اما رباینــده اصلی
پیدا نشــد .اما عامالن ربودن دختر ســه ساله تبریزی ،وقتی
تیمهــای پلیس را ســایه به ســایه در تعقیب خــود دیدند از
ســرناچاری و پــس از دو روز ،دخترک را در یک بوســتان رها
کردند و گریختند و پلیس او را تحویل خانوادهاش داد.

