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معتاد شیشه ای خانواده اش را
زندانی کرد
فرماندهانتظامیشهرستانکرمانشاهازدستگیری
مرد  ۴۰سالهای خبر داد که پس از مصرف مواد
مخدر و به دنبال اختالفات خانوادگی ،همسر و ۲
فرزند خردسال و نوجوانش را حدود چهار ساعت
در حمام منزل زندانی کرده بود .سرهنگ دلیری
در گفت و گو با ایرنا افــزود :پس از اعالم یک مورد
اختالفخانوادگیمنجربهحبسدرشهرکدانش
کرمانشاه ،با توجه به حساسیت موضوع ماموران
ابتدا تالش کردند با مشاوره و راهنمایی ،فرد معتاد
را متقاعد به آزاد کردن همسر  ۳۷ساله ،دختر ۱۵
ساله و پسر  ۲ساله اش کنند؛ اما موفق به این کار
نشدند.ویگفت:ازآنجاییکهجانافرادمحبوس
درخطربودوهرآنامکاناقدامغیرمعقولیازمعتاد
شیشهای می رفــت مــامــوران با هماهنگی مقام
قضایی ،وارد منزل شدند .وی افزود :ماموران پس
از حضور در منزل ،ضمن دستگیر کــردن جوان
معتاد ،همسر و  ۲فرزندش را نیز پس از حدود چهار
ساعت محبوس شدن در حمام از دست وی نجات
دادند و آزاد کردند .دلیری ادامه داد :مرد معتاد در
بازجویی ها گفت به دنبال اختالفات خانوادگی،
همسروفرزندانمقصدترکمنزلراداشتندامابرای
جلوگیری از این کار ،آن ها را در حمام منزل زندانی
کــردم .وی از معرفی معتاد شیشه ای به دستگاه
قضاییبرایصدورحکمالزمخبرداد.

زلزله مرگبار  5.3ریشتری
در غرب افغانستان

مشهد عازم منزل ویالیی در خیابان قاضی
طباطبایی  19شدند و با تایید درستی خبر،
مراتب را به قاضی ویــژه قتل عمد اطالع
دادند .دقایقی بعد با حضور قاضی «محمود
عارفیراد»وگروهتخصصیکارآگاهانپلیس
آگاهیخراسانرضویدرمحلوقوعجنایت،
تحقیقاتدراینبارهآغازشد.
جسد مربوط به مردی حدود 60ساله بود که
درکناراپنآشپزخانهقرارداشتوآثارضربات

خریدوفروشموادمخدربالوازمسرقتی!
فرمانده انتظایم مهشد خرب داد

سجادپور -نیروهای پلیس مشهد در
یک عملیات ضربتی ،تعدادی از توزیع
کنندگان مواد مخدر را به دام انداختند
که باندهای دزدان معتاد را هدایت
میکردند.
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته
با بیان این مطلب به خراسان گفت:
در پــی اعــام نارضایتی شهروندان
درباره قاچاقچیانی که دزدان معتاد را
با خرید لوازم سرقتی ،وادار به دستبرد
به اموال مردم می کنند ،طرح ویژه ای
توسط نیروهای کالنتری میرزاکوچک
خان مشهد به اجــرا درآمــد .سرهنگ
حسین دهقان پور افزود :با جمع آوری
گ ــزارش هــای مــردمــی ،بررسی های
اطالعاتی غیرمحسوس در مکان های
اعالمی و به ویژه اطراف بوستان شکوفه در
انتهای خیابان وحید  21آغاز شد و گروه
مشترکی از نیروهای انتظامی با هدایت و
نظارتمستقیمسرهنگعلیعبدی(رئیس
کالنتری میرزا کوچک خان) خالفکاران
شناسایی شده را زیر چتر اطالعاتی گرفتند
و به تحقیقات پلیسی ادامــه دادنــد .مقام
ارشد انتظامی مشهد تصریح کرد :بررسی
های مذکور بیانگر آن بود که تعدادی از

توزیع کنندگان مواد مخدر در این منطقه،
سرکردگی باندهای سرقت را نیز به عهده
دارنــد و امــوال سرقتی را به بهای ناچیزی
در قــبــال ف ــروش م ــواد مــخــدر از ســارقــان
معتاد ،خریداری می کنند .به همین دلیل
عملیات برای شناسایی سارقان ،مدتی به
تاخیر افتاد تا این که نیروهای کالنتری با
هماهنگی مقام قضایی همه ابعاد و زوایای
این ماجرای تکان دهنده را مورد واکاوی

جوالن سیل در جنوب کرمان با 2کشته و یک مفقود
تــوکــلــی /مــدیــر عــامــل جمعیت هـــال احمر
اســتــان کــرمــان از پــیــدا شـــدن پــیــکــرهــای دو
مفقود شــده از  ۳مفقود سیل توسط نیروهای
هــال احــمــر در شهرستان هــای قلعه گنج و
ریــگــان خبر داد .بــه گـــزارش خــراســان ،فالح
افــزود :در پی وقوع سیل در شهرستان قلعه گنج
از یک شنبه شب گذشته ،دو جــوان در سیالب
در روســتــای شریک آبــاد گرفتار سیل شدند.
وی با اشــاره به این که نیروهای هالل احمر در
یک شنبه شب گذشته اولین مفقودی را زنده
پیدا کردند ،ادامه داد :عصر دوشنبه پیکر دومین
مفقودی در روستای شریک آباد توسط نیروهای
هالل احمر پیدا شد .مدیرعامل جمعیت هالل
احمراستانکرماندرادامهبااشارهبهمفقودشدن
دو کودک هشت و پنج ساله در رودخانه روستای
ناصرآباد چاه ملک شهرستان ریگان خاطر نشان
کرد :غروب دوشنبه پیکر کودک هشت ساله در
مسیر رودخانه توسط نیروهای هالل احمر پیدا
شد .وی با اشــاره به حضور  ۴۵نفر از نیروهای
امدادیجمعیتهاللاحمردرمحلحادثه،افزود:
عملیات جست و جو برای پیدا کردن کودک پنج
ساله ادامه دارد .فالح همچنین از امدادرسانی
به  ۷۰۰نفر آسیب دیــده از سیل در شهرستان
های جنوب این استان خبر داد و گفت :با توجه
به بارندگی های یک شنبه و دوشنبه گذشته در
جنوب استان ۱۴۰ ،خانوار متاثر از سیل دچار
خسارت و حادثه شدند .وی افــزود :امدادگران و
نجاتگرانبیشاز  ۷۵نفررااسکاندادندوچندین
خودروی گرفتار در سیل را رهاسازی کردند .وی
با اشاره به حضور  ۱۲۱نیروی عملیاتی در قالب
 ۲۵تیم در مناطق حادثه دیده خاطر نشان کرد:

متعددچاقوبرپیکرشخودنماییمیکرد.
گزارش خراسان حاکی است :این درحالی
بود که پسر  30ساله مقتول نیز بیهوش کف
اتاقافتادهبودوبوینامطبوعمشروباتالکلی
ازدهانشخارجمیشد.
در همین حال مشخص شد که «نوید» (پسر
مقتول) پس از هجوم مرگبار به سوی پدرش
او را با وارد آوردن ضربات چاقو سالخی کرده
وخودشنیززخمیشدهاست!

در ادامــــه تحقیقات و بــا کــشــف بطری
مشروبات الکلی در گوشه اتاق ،جسد مرد
مذکور که «م -الــف» نام داشــت با دستور
قاضی عارفیراد برای تعیین علت دقیق
مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و پسر
 30ساله وی نیز توسط کارآگاهان اداره
جنایی آگاهی بازداشت شد تا بررسی های
تخصصی درباره انگیزه و علت این جنایت
هولناک صورت گیرد.

ارزیابی منازل مسکونی ،تخلیه آب منازل ،توزیع
بسته های غذایی ،اقالم امدادی ،توزیع و برپایی
چادر امــدادی از جمله اقداماتی است که توسط
نیروهای امــدادی هالل احمر انجام شده است.
امدادرسانی مناطق سیل زده در شهرستانهای

کهدر سیالبگرفتارشدهبودند،نجاتیافتند.
▪آبگرفتگیبیشترروستاهایقلعهگنج

براساس این گزارش ،در قلعه گنج به علت طغیان
رودخانه های فصلی بخش مرکزی و تخریب سیل

و کنکا شهای پلیسی قرار دادند و سپس
عملیات گسترد های را بــرای دستگیری
خالفکاران آغاز کردند.
سرهنگ دهقان پــور اضافه کــرد :در این
عملیات ضــربــتــی  11تــن از ســارقــان و
فروشندگان مواد مخدر در حالی دستگیر
شدند که همه آن ها دارای سوابق کیفری
بودند.
وی بـــا اشــــــاره بـــه ایــــن کـــه در مــیــان
منازل مسکونی در مساجد اسکان موقت داده
شدند .به گفته فرماندار رودبار جنوب  ،با طغیان
رودخانه کروچان در حاشیه  ،جازموریان آب وارد
منازل روستاییان شده و به مدد دهیاری اهالی
در مدرسه و اماکن امن منتقل شده اند  .پرورش
افزود:براثرهجومسیالب،پلهایمسیررودباربه
زهکلوتشکستهشدهاست.
▪پیگیریمعاوناولرئیسجمهورو وزیرکشور

معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور در تماس
های جداگانه تلفنی با استاندار کرمان بر بسیج
امکاناتبرایاهالیدرگیرآبگرفتگیتاکیدکرد.
مخبردراینگفتوگوگزارشوضعیتمناطقسیل
زده این استان را جویا شد و ضمن مثبت خواندن
اقدامات انجام شده ،بر رسیدگی به خانوادههایی
که منازلشان دچــار آب گرفتگی شــده و بسیج
امکاناتدراینحوزهتاکیدکرد.
▪بارش برف و سیالب در کشور

اینخودرو ۲سرنشینداشتکهیکنفرازآنهانجاتدادهشدوپیکرنفردومپسازساعتهاجستوجوپیداشد

قلعهگنج،منوجان،رودبارجنوب،کهنوجوعنبرآباد
همچنانادامهدارد.براساساینگزارش،فرماندار
ریگان هم گفت :سیالب راه ۴۵روستای ریگان را
مسدود کرد و همه روستاهای مناطق کوهستانی
درمحاصرهسیالبقرارگرفتند.امینباقری قطع
برق۳۰روستاوتلفشدندامهاراازدیگرخسارت
هــای سیالب در ریگان ذکــر کــرد .بهزاد عارف
رئیسجمعیتهاللاحمرشهرستانریگانهم با
اشاره به بارندگی های اخیر در شهرستان ریگان،
گفت :با تــاش نیروهای امـــدادی هــال احمر
شهرستان ریگان شش معلم و یک راننده جرثقیل

ا

ختصاصی

خراسان

دستگیرشدگان چند زن نیز حضور
دارند که سارقان معتاد را به سرقت
امـــوال م ــردم ترغیب مــی کــردنــد،
افــزود :در بازرسی از مخفیگاه این
خالفکاران ،مقادیری مــواد مخدر
صنعتی و سنتی بــه هــمــراه تعداد
زیادی اموال مسروقه از قبیل فرش،
اتو ،تلویزیون ،پیک نیک ،زاپــاس و
جعبه های ابزار خودرو و غیره کشف
و ضبط شد که تحقیقات نشان داد:
هرکدام از آن ها در قبال فروش مواد
مخدر ،لــوازم سرقتی را از سارقان
می خریدند و آن ها را به مالخران
می فروختند .رئیس پلیس مشهد
ادامه داد :با هماهنگی های قضایی
چند تن از سارقان معتاد نیز در این
زمینه دستگیر و به مقر انتظامی هدایت
شدند که همه آن ها نیز دارای سوابق متعدد
کیفری هستند .سرهنگ حسین دهقان
پور گفت :بررسی های بیشتر در این باره
همچنان ادامــه دارد و نیروهای انتظامی
تحقیقات ویــژه ای را بــرای ریشه یابی این
جرایم در حالی آغاز کرده اند که تعدادی از
اهالی محل ،به دلیل برخورد قاطع پلیس
با سارقان در این منطقه قدردانی کردند.
عکس :خراسان

رسانههای محلی گــزارش داده انــد که زلزلهای
در غرب افغانستان باعث خرابی خانهها شده و
"تلفاتی" نیز داشته است .به گزارش بی بی سی ،تا
شب گذشته ،شمار دقیق قربانیان یا خرابیهای
احتمالی از ســوی مقامات رسمی منتشر نشد.
رسانههای محلی از کشته شدن دست کم  ۱۲نفر
و تخریب چندین خانه مسکونی بر اثر تکانهای
زلزله خبر دادهاند .بخش زلزله مرکز زمین شناسی
آمریکا میگوید که این زلزله دیروز در ساعت ۱۱
و  ۴۰دقیقه قبل از ظهر (به وقت بینالمللی) و در
حدود  41کیلومتری شرق "قلعه نو" مرکز والیت
بادغیس در غرب افغانستان اتفاق افتاده است.
همین مرکز بزرگی این زمینلرزه را  5.3و در عمق
حدود هجده کیلومتری زمین گزارش کرده است.
بنابهگزارشها،شدتاینزلزلهبهقدریبودهکهدر
مشهدنیزاحساسشدهاست.

سجادپور -جوانی در مشهد پس از مصرف
مشروباتالکلیبهسویپدرشهجومبردواو
راباضرباتمتعددچاقوبهقتلرساند.
به گزارش اختصاصی خراسان ،این ماجرا
در دقایق اولیه بامداد روز گذشته زمانی
لو رفت که تلفن پلیس  110به صدا درآمد
و خبر جنایتی هولناک نیروهای انتظامی
را به تکاپو انداخت .در پی اعــام این خبر،
بالفاصلهگروهیازمامورانکالنتریسناباد

جوان مست ،پدرش را سالخیکرد!

در امتداد تاریکی

بندها  ،بیشتر روستاهای حاشیه آن ها دچار آب
گرفتگی شده است و به دلیل ورود آب به منازل
روستاییان  ،برای اسکان اهالی این روستاها یک
سالنسرپوشیدهدرنظرگرفتهشدهاست.همچنین
به علت بارش شدید باران در مناطق باالدست و
جاری شدن سیالب و طغیان رودخانه توکل آباد
که باعث آب بردگی و تخریب سه دهنه پل شده
اســت از ساعت  ۱۵عصر دوشنبه محور ریگان
به ایرانشهر بسته شده و تا اطالع بعدی مسدود
است .براساس آخرین گزارش ها اهالی روستای
حسینآباد شهرستان منوجان بر اثر آب گرفتگی

بارششدیدبرفدربرخیاستانهایغربکشور
و وقوعسیالبدربرخیاستانهایجنوبیکشور،
باعث به وجود آمدن مشکالتی برای مردم شده و
خسارت هایی به زیرساخت ها وارد کرده است.
امــدادگــران جمعیت هالل احمر در  ۷۲ساعت
گذشته منتهی به دیروز به بیش از  ۸هزار و ۸۰۰
هموطن محصور در برف ،کوالک و آب گرفتگی در
 ۸۴شهرستان درگیر شرایط جوی ،امدادرسانی
کردند.بهگزارششبکهخبر ،پلیسراهبااعالماین
که این روزها شرایط مناسبی برای سفر نیست از
شهروندانخواستسفرهایخودراتامساعدشدن

شرایط به تعویق بیندازند .با ادامه بارش برف در
اردبیل،مدارسایناستانبرایسومینروزتعطیل
شد .ارتفاع برف در گذرگاههای درونشهری به
حدودنیممتررسید .دراستانگیالنارتفاعبرفدر
برخی جادههای کوهستانی به بیش از ۶۰سانتی
متر رسید .برف سنندج را هم سفید پوش کرد.
مدارسمناطقیازاستانهایکردستان،کرمانشاه
نشرقیوغربیغیرحضوریشد.
وآذربایجا 
▪ ۵۰۰راهروستاییموقتبازگشاییشد

مدیر کل بحران سازمان راهــداری عصر دیروز با
اعالم این که  ۱۳۰۰راه روستایی به علت بارش
برف و کــوالک مسدود شده اســت ،گفت۵۰۰ :
راه روستایی موقت بازگشایی شده است .فرهاد
مهریاریافزود ۱۸:استانکشوردرگیربارشبرف،
کوالک و باران هستند که در برخی از استانهای
جنوبیکشورماشاهدطغیانرودخانههاوانسداد
برخیازمحورهابهصورتموقتودایمیهستیم.
ویادامهداد:خسارتهایواردشدهبراثرسیلبه
جاده های کشور طی دی ماه ،نیز  1861میلیارد
تومانبرآوردشدهاست.همچنینبهگزارشایسنا،
بهعلتبارندگیهایشدیدصبحدیروز،تخلیهکامل
سه روستای شهرستان میناب در استان هرمزگان
با بیش از هزار نفر جمعیت از دیروز آغاز شد .این
روستاها شامل مازغ باال ،مازغ پایین و تنبک است
کهدرپاییندستسداستقاللمینابواقعشدهاند.
ایرنا نیز به نقل از اسعدزاده معاون هالل احمر
خراسان جنوبی گزارش داد ۱۵ :نفر از کارگران
معدنکودکانکهمینیبوسحاملآناندرسیالب
گرفتارشدهبود،باتالشامدادگراننجاتیافتند.

زمزمههایشیطانی
درمردابهوسرانی
سال ها قبل یکی از دوستان صمیمی شوهرم که
به منزل ما رفت و آمد داشت چنان با زمزمه های
شیطانیاشمنرافریبدادکهبدونهیچدلیلیاز
شوهرمطالقگرفتموبهعقدموقتاودرآمدمو...
به گزارش خراسان زن  38ساله ای که مدعی بود
شوهرش به گاوصندوق منزل او دستبرد زده و
اکنون نیز تهدید به انتشار تصاویر دخترم در فضای
مجازی می کند ،به کارشناس اجتماعی کالنتری
قاسمآبادمشهدگفت:وقتیدررشتهادبیاتفارسی
تحصیالتم به پایان رسید به طور سنتی با "جالل"
ازدواج کردم او کارمند بود و به من عشق می ورزید
من هم به امور خانه داری مشغول شدم و با به دنیا
آمدن دخترم روزگار شیرینی را سپری می کردم تا
اینکهپای"همت"بهزندگیمابازشد.اوازدوستان
صمیمیهمسرمبودویکسالقبلازماازدواجکرده
بودروزیکهتولددوسالگیدخترمراجشنگرفتیم
او نیز به همراه همسر و فرزند خردسالش به جشن
تولدآمدواینگونهرفتوآمدخانوادگیمادرحالی
آغاز شد که همسرم اعتماد زیادی به "همت" داشت
به همین دلیل حتی در نبود همسرم نیز به منزل ما
میآمدوباکنایهواشاره بهمنابرازعالقهمیکرد.او
بابیاناینضربالمثلکههمیشهخربزهخوبراخر
میخورد ،اززیباییهایظاهریومهربانیهایمن
تمجید می کرد و مدعی بود جالل لیاقت چنین زن
با کماالتی را ندارد .خالصه او گاه و بی گاه به منزلم
میآمدوبازمزمههایشیطانیاشذهنوافکارمرا
بههممیریخت.بهطوریکهدیگرشوهرمرادرحد
و اندازه خودم نمی دیدم و به او بی مهری می کردم .
وسوسه های شیطانی او به جایی رسید که باالخره
تصمیم به طالق از جالل گرفتم این درحالی بود که
همت نیز بدون هیچ دلیلی همسرش را طالق داد و
سرپرستیفرزندشرانیزبههمسرشسپرد.منهم
بابهانهگیریهایبیهودهوروابطسردعاطفیجالل
را مجبور کردم تا مرا طالق بدهد با آن که در قلب
خودمجاللرادوستداشتمچراکهاوهیچگاهبهمن
بی احترامی نمی کرد و از رفتارهای عجیب و غریب
مندرحیرتبودخالصهباترفندهایشیطانیهمت
در حالی از همسرم طالق گرفتم که او بعد از این
ماجرا مدام مزاحم من می شد و درخواست ازدواج
می کرد ولی با تعریف و تمجیدهایی که از من کرده
بود او را نیز شایسته ازدواج با خودم نمی دیدم چرا
که نه شغل درست و حسابی داشت و نه تیپ و قیافه
ایکهمرابهاینازدواجمتقاعدکندبااینحالهمت
دست بردار نبود و هر روز کاخی از خوشبختیهای
خیالی برایم بنا می کرد تا این که برای مشاوره نزد
فردی رفتم که خود را کارشناس خانواده معرفی
می کرد و مدعی بود در امور ازدواج و طالق فردی
کارآزموده و خبره است اما راهنماییهای غلط او
زندگی و آینده ام را به نابودی کشاند .او گفت :برای
رهایی از مزاحمت های همت برای مدتی به عقد
موقت او در بیایم  .من هم به نظر او عمل کردم و به
عقد موقت همت درآمدم اما در همین مدت کوتاه
رفتارهایخیانتآمیزوپرخاشگریهایوحشتناکی
از او دیدم که تحمل آن ها برایم سخت بود .اگرچه
چندینبارقلمبخششبرخطاهایشکشیدمتاشاید
بهیکزندگیرویاییبرسمولیهمهاینآرزوهاپوچ
و بیهوده بود چرا که همت با زنان دیگری نیز ارتباط
داشت و من تازه فهمیدم چه اشتباه بزرگی مرتکب
شده ام در این شرایط تصمیم گرفتم برای همیشه
همترااززندگیامبیرونکنمبههمیندلیلدرخانه
امراقفلکردمودیگراورابهزندگیمشترکمان راه
ندادم ولی روز بعد از این حادثه زمانی که به همراه
دخترم به خانه بازگشتم متوجه سرقت طالها ،
مــدارک و گوشی دخترم شدم از آن جایی که گاو
صندوقودراتاقباکلیدبازشدهبود،دریافتمکهاین
سرقت را همت انجام داده است .چند ساعت بعد
پیامکیبرایمفرستادوتهدیدکردتصاویرخصوصی
دخترمرادرفضایمجازیمنتشرمیکندو...
گزارشخراسانحاکیاستبررسیهایتخصصی
در این باره توسط مشاوران زبده دایره مددکاری
اجتماعیکالنتریقاسمآبادمشهدآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

کوتاه از حوادث
*ایسنا /استیری رئیس جمعیت هــال احمر
مینودشت و گالیکش گفت :نجاتگران هالل احمر
پیکربانویسقوطکردهازآبشار ۷۵متریلوهراپس
ازپنجساعتعملیاتبهپایینآبشارمنتقلکردند.
فارس/خمر،رئیسپلیسراهسیستانوبلوچستان
گفت :بعد از ظهر دیــروز اتوبوس مسیر زاهــدان به
مشهددرمحورزاهدانبهنهبندان(لواریاب)بهعلت
عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از لغزنده
بودنسطحجادهازمسیرمنحرفودرسمتراست
جادهواژگونشدو ۵نفرازمسافرانمجروحشدند.
* مهر  /فردی که در تهران با ترفند فروش اقساطی
تلفنهمراهکالهبرداریمیکرد،دستگیرشد.
*فارس /از ابتدای سال چهار هزار و  ۶۶۵سارق
گوشیقاپکهدرقالب ۱۶۸باندفعالیتمیکردند
باتالشمأمورانپلیستهراندستگیرشدند.
*باشگاهخبرنگارانجوان/کاویانی رئیسپلیس
امنیتعمومیتهرانازپلمب ۲انبارموادمحترقهبه
ارزشمالی ۲میلیاردتومان،خبرداد.

