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ســجــادپــور -طــرح هــای ضربتی مــبــارزه با
یغماگران اموال مردم در حالی آغاز شد که طی
 48ساعت  184سارق به تور پلیس افتادند.
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در تشریح

فرماندهانتظامیمشهدخبرداد

 184سارقدرتورپلیس

عکس  :خراسان

ایــن عملیات ضربتی بــه خــراســان گفت :در
راستای مطالبات مردمی برای برخورد قاطع
با سارقان ،طرح ویــژه ضربتی  48ساعته در
دستور کار شش کالنتری مشهد قرار گرفت.
سرهنگ حسین دهقان پور افــزود :با توجه به
افزایش سرقت های خرد و نارضایتی مردم،
عملیات گسترده ای با حمایت های قاطعانه
دستگاه قضایی ،در نوار حاشیه شمال و شرق
مشهد آغــاز شد .وی تصریح کــرد :در اجرای

این طرح که با رصدهای اطالعاتی و بررسی
های میدانی همراه بود ،نیروهای کارآزموده
کالنتری های پنجتن ،رسالت ،گلشهر ،خواجه
ربیع و شهید رجــایــی وارد عمل شدند و به
شناسایی مخفیگاه سارقان پرداختند .مقام
ارشد انتظامی مشهد خاطرنشان کرد :سپس
با صدور فرمانی مستقیم از سوی سردار سرتیپ
محمدکاظم تقوی (فرمانده انتظامی خراسان
رضــوی) عملیات دستگیری به طور همزمان

و هماهنگ ،به مدت  48ساعت ادامه یافت و
ماموران انتظامی ،بازرسی پاتوق ها و مخفیگاه
های سارقان را شروع کردند .سرهنگ دهقان
پور ادامــه داد :در این عملیات ضربتی 184
ســارق دستگیر شدند و  27دستگاه وسیله
نقلیه سرقتی به همراه مقادیر زیادی از اموال
مردم کشف شد .به گفته این فرمانده باتجربه
انتظامی ،در حاشیه اجرای این طرح  24معتاد
متجاهر و  9خرده فروش مواد مخدر نیز به دام
افتادند که از آنــان  1.5کیلوگرم انــواع مواد
مخدر ضبط شد .وی با اشــاره به کشف 119
فقره سرقت یادآور شد :این عملیات ها به طور
ضربتی و غافل گیرانه در مشهد ادامه می یابد.

سیل و آب گرفتیگ 7 ،استان کشور را دربرگرفت

 6کشتهدرسیلتابستانی

▪ 5کشته و  3مفقودی در استان قزوین

نصرت ا ...علیرضایی فرماندار شهرستان آوج
واقع در استان قزوین هم به ایرنا گفت :سیالب
عصر دوشــنــبــه گذشته در ایــن شهرستان

تصویری از خسارت های سیل در آوج قزوین /عکس  :ایسنا

گروه حوادث /در پی وقوع سیل و آب گرفتگی
در هفت استان کشور ،شش نفر جان باختند
و سه نفر از جمله یک نــوزاد همچنان مفقود
هستند.سخنگوی جمعیت هــال احمر در
گفتوگو با ایسنا از امــدادرســانــی به ۸۴۶
نفر در پی وقوع سیل و آب گرفتگی در هفت
استان کشور خبر داد.محمد حسن قوسیان
مقدم افزود :به دنبال پیشبینیها از احتمال
جــاری شــدن سیل و آب گرفتگی در برخی
اســتــانهــای کــشــور ،جمعیت هــال احمر،
سازمان امدادونجات و امدادگران این سازمان
را به حالت آماده باش درآورد.وی با بیان این که
سیل و آب گرفتگی در هفت استان کشور اتفاق
افتاد ،ادامه داد :طی دیروز و دوشنبه گذشته،
 ۱۰۶نیروی عملیاتی در قالب ۲۸تیم به۱۸۴
خانوار و در مجموع  ۸۴۶نفر امدادرسانی
کردند.قوسیانمقدمخاطرنشانکرد:عملیات
امدادرسانیدرپنجاستانبهپایانرسیدهاست
اما در استان های قزوین و زنجان همچنان
ادامه دارد.

 3نفر همچنان مفقود هستند

متاسفانه موجب جان باختن چهار نفر شد
و همچنین یک نفر بر اثــر ایــن حادثه مفقود
شده است.فرماندار آوج درباره جزئیات این
حادثه هم به ایسنا گفت :در روستای وروق
یک خانم  ۴۷ساله ،یک دختر  ۲۰ساله ،یک
پسر  ۱۰ساله و یک بچه  ۶ماهه داخل خودرو
بودند که خــودرو در مسیر رودخانه و باغ ها
قرار داشته است و باز شدن در ماشین موجب
میشود کودک شش ماهه مفقود شود و بقیه
سرنشینان جان خود را از دست بدهند .در
روستای شهیدآباد نیز یک مرد  ۶۰ساله که به
در خودرو تکیه داده بود ،بهواسطه جریان سیل

توکلی/چهار سارقویکمالخرمرتبطباآنهاکهبهصورتمسلحانه
اقــدام به زورگیری و سرقت طال و جواهرات از چند منزل در سه
شهرستانشرقیاستانکرمان کردهبودند،درعملیاتپلیسدستگیر
شدند.به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر
دراین باره گفت :بیست و سوم تیر امسال ،در پی اعالم وقوع سرقت
و زورگیری توسط سارقانی که با تهدید سالح سرد ،طال و جواهرات
دو زن را در یک منزل در بخش«روداب شرقی» شهرستان نرماشیر
بهسرقتبردهبودند،مامورانپاسگاهانتظامی«عزیزآباد»نرماشیربا

مفقود شده است و پیکر او توسط نیروهای
امدادی کشف شد.وی افزود :عملیات جست
و جو بــرای یافتن پیکر نــوزاد پنج ماهه اهل
روســتــای وروق همچنان ادامــه دارد.ســیــل
دوشنبه گذشته که به دنبال بارش شدید باران
در آوج رقم خورد ،خساراتی را به تاسیسات،
منازل مسکونی ،راه ها و اراضــی کشاورزی
این شهرستان وارد کرد که میزان آن از سوی
کارشناسان در دست بررسی است.مدیرکل
مدیریت بحران استان قزوین هم در گفت و
گو با ایرنا به خسارات ناشی از سیل در منطقه
الموت شرقی و غربی اشاره کرد و افزود :وقوع

باند سارقان مسلح طالی منازل در دام پلیس  
بررسیصحنهوقوعسرقتوانجام تحقیقاتموفقشدند۱۸روزبعد
فردیرابهاتهاممشارکتدراینسرقتدستگیرکنند .سرهنگزید
آبادیافزود:بااقداماتاطالعاتیوتحقیقاتبعدیکارآگاهانپلیس
مشخصشداینفرددرزورگیریوسرقتهایمسلحانه درشهرستان
های نرماشیر ،بم و فهرج نقش داشته که در ادامه پس از رویارویی با
مدارک موجود به انجام چهار فقره سرقت و زورگیری مسلحانه طال

سیل موجب بروز خسارت های جانی و مالی
و همچنین اختالل در شبکه آب رسانی ،برق
و گاز در دو روستای منطقه شده است.قدرت
ا ...مهدی خانی با بیان این که سیل در الموت
شرقی یک کشته و دو مفقودی به جا گذاشته
اســت ،ادامــه داد :روستاهای کشکدشت،
گازرخان و آتان رود بیشترین آسیب را متحمل
شده اند و راه های ارتباطی با برخی روستاها
نظیررجاییدشتوشهرمعلمکالیهوسپوهین
مسدود شده است.
▪جان باختن چوپان در سیل شاهین دژ

همچنین به گزارش ایسنا ،مدیرکل مدیریت
بحران استانداری آذربایجان غربی گفت :سیل
در شاهین دژ جان یک چوپان را گرفت.امیر
عباس جعفری با اشاره به بارش های دوشنبه
گذشته در این استان افزود :بارش ها سبب آب
گرفتگی در پنج روستای تکاب شد و به طویله
احشام خسارت وارد کرد که برآورد خسارات در
دست بررسی است .وی ادامه داد :همچنین
در شهرستان شاهین دژ بارندگی به تعدادی
از عشایر خسارت مالی وارد کرد و سیل این
منطقه جان یک چوپان به همراه گوسفندانش
را گرفت که پیکر چوپان توسط نیروهای هالل
احمر پیدا شد.

با همکاری چهار نفر دیگر در این سه شهرستان و سرقت اخیر طالی
دو زن در بخش«روداب شرقی» شهرستان نرماشیر اعتراف کرد.
ویافزود:درادامهنیز نیروهای پلیسنرماشیر،سه عضودیگراینباند
در این شهرستان و بم را شناسایی کردند و به دام انداختند.او با بیان
اینکه یکمالخرکهاقدامبهخریداریطالهایسرقتی اینباندمی
کردهمدستگیرشد،ادامهداد:اقداماتبعدیبرایتحویلطالهای
سرقتیبهمالباختگانومعرفیاعضایاینباندبهمرجعقضاییدر
حالانجاماست.
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در امتداد تاریکی

زندگی در جهنمی سوزان!
باآنکه30سالاززندگیمشترکمانمیگذرداما
در طول این سال ها همسرم همواره درگیر تربیت
سهفرزندمبودوبهامورزندگیآنهارسیدگیمی
کرد .بعد از آن هم با نوه هایم سرگرم شد به طوری
که در این میان من به کلی فراموش شده بودم تا
اینکهسالگذشتهبازنجوانیآشناشدمکه...
مرد52سالهایکهبهدلیلترسازانتشارفیلمهای
غیراخالقی و فرار از اخاذی های یک زن جوان،
دست به دامان قانون شده بود ،درباره سرگذشت
خودبهکارشناساجتماعیکالنتریشفایمشهد
گفت22 :ساله بــودم که مــادرم به خواستگاری
«فرزانه» رفت .او یکی از بستگان دور پدرم بود و من
هیچ گونه شناختی از او نداشتم .با این حال پای
سفره عقد نشستم و زندگی مشترکمان را شروع
کردیم .در طول این سال ها همسرم درگیر خانه
داری و رسیدگی به سه فرزندم بود به گونه ای که
منهموارهدرحاشیهاینزندگیقرارداشتم.وقتی
فرزندانم سر و سامان گرفتند همسرم با نوه هایم
سرگرم شد و توجهی به من نداشت .در این میان،
من هم سکوت می کردم چراکه سرنوشت و آینده
فرزندانمبرایماهمیتداشت.
خالصهروزگارمابههمینترتیبسپریمیشدتا
این که سال گذشته روزی به شرکت تولیدی یکی
از دوستانم رفتم .آن جا با زن جوانی آشنا شدم که
ازاوضاعمالیخوبیبرخورداربود.آنزنکهبایک
خودرویشاسیبلندگرانقیمتبهشرکتدوستم
تردد داشت ،در یکی از مناطق مرفه نشین شهر
زندگی می کرد اما وقتی به «پریسا» نزدیک شدم
و باب گفت و گو با او را باز کردم ،موضوع عجیبی
را فهمیدم که چشمانم از تعجب گرد شد .پریسا
که زنی مطلقه بود ،اعتیاد شدیدی به مواد مخدر
داشت .با این همه خیلی عجیب بود که او چگونه
از این وضعیت اقتصادی برخوردار است .وقتی
درباره اعتیادش از او پرسیدم ،تنهایی و بی کسی
را بهانه کرد و مدعی شد اگر تکیه گاهی در زندگی
داشتهباشدکهازاوحمایتکند،اعتیادشراترک
خواهدکرد!
با این حرف ها اگرچه دلم برایش سوخت اما در
واقــع زیبایی ظاهری آن زن مــرا مجذوب کرده
بود و به او عالقه مند شده بودم .به همین دلیل به

صورت پنهانی او را به عقد موقت خودم در آوردم تا
عاطفه و محبت را به گونه دیگری تجربه کنم .ابتدا
احساس خوبی داشتم و تصور می کردم دوباره به
دورانجوانیامبازگشتهام.باخواهشوالتماس،
پریسا را در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری کردم
اما او هیچ اراده ای برای ترک نداشت و همه تالش
هــای من بیهوده بــود .مدتی بعد ،از ایــن روابــط
پنهانی و خیانت به همسرم خسته شدم و تصمیم
به جدایی از پریسا گرفتم اما وقتی با مقدمه چینی
های زیاد این موضوع را مطرح کردم ناگهان دنیا
در برابر دیدگانم تیره و تار شد چرا که او عکس ها و
فیلم هایی از روابط خصوصی مان برایم فرستاد و
تهدیدمکردکهبایدازنظرمالیاوراتامینکنم.این
ماجرا بسیار نگرانم کرد چرا که پریسا آن فیلم ها را
بهصورتپنهانیتهیهکردهبودواگرهمسرمآنها
را ببیند به یقین برای همیشه ترکم خواهد کرد و
اگر عروس و دامادهایم ماجرا را بفهمند ،رسوایی
بزرگی به بار خواهد آمد .ترس و وحشت سراسر
وجودمرافراگرفتهبودوحاالبعداز30سالزندگی
مشترک آبرویم را کف دستم گرفته بودم .از آن روز
به بعد ارتباطم را با پریسا قطع کردم اما ماهی چند
میلیونتومانبهحسابشواریزمیکردمتاآنفیلم
های زننده لو نرود .با وجود این آرام و قرار نداشتم
و زندگی برایم به جهنمی سوزان تبدیل شده بود.
حتیتصورانتشاریکیازآنعکسهاهممراتامرز
سکتهپیشمیبرد.
باالخره از این وضعیت خسته شدم و از این که باید
میلیون ها تومان از حق و حقوق خانواده ام را به
پریسا می دادم ،زجر می کشیدم و عذاب وجدان
داشتم .تازه فهمیدم چرا پریسا با آن که به مواد
مخدر صنعتی اعتیاد دارد ،چنین مرفه زندگی
میکندو...
در این شرایط بود که به ناچار تصمیم گرفتم برای
رهاییازاینوضعیتاسفباردستبهدامانقانون
شومو...
شایان ذکر است ،با صدور دستوری ویژه از سوی
سرگردعلیامارلو(رئیسکالنتریشفایمشهد)
برای محرمانه ماندن ماجرای این مرد میان سال،
بررسی های کارشناسی توسط مشاوران زبده
کالنتریدراینبارهآغازشد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

