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ازمیانخبرها

اعتراف پدر و پسر سارق به
۴۵فقره سرقت داخل خودروها
توکلی -پدر و پسرسارق درحالی در عملیات
غــافــلــگــیــرانــه پــلــیــس کـــرمـــان درمــخــفــیــگــاه
شــان دستگیرشدندکه با شکایت تــعــدادی از
شهروندان مبنی بر سرقت محتویات داخل
خـــــودروی شـــان مــواجــه شــدنــد .بــه گـــزارش
خبرنگارما ،بــا توجه بــه اهمیت و حساسیت
موضوع بیدرنگ ،شناسایی و دستگیری سارق
یــا ســارقــان احتمالی در دســتــور کــارمــامــوران
انتظامی شهر کــرمــان قــرار گــرفــت .فرمانده
انتظامی شهرستان کرمان بااشاره به اقدامات
اطالعاتی،گشت زنــی هــای هدفمند،تالش
شبانه روزی پلیس وبــررســی هــای میدانی
وبــازدیــد ازمحل هــای سرقت،گفت:سرانجام
ماموران کالنتری۱۳موفق شدند ،سارقان را
که یک پدر و پسربودند شناسایی کنند .سرهنگ
«محمدرضا فداء» افزود :در ادامه با هماهنگی
مقام قضایی دریــک عملیات غافلگیرانه،آنان
رادرمخفیگاه شان دستگیرومقداری ازاموال
مسروقه را نیزکشف کردند.این مسئول انتظامی
خاطرنشان کــرد :این دو ســارق در تحقیقات و
بازجویی های انجام گرفته در مقر انتظامی به۴۵
فقره سرقت محتویات داخــل خــودرو در شهر
کرمان اعتراف كردند.

یک کشته و ۱۳زخمی در توفان
شدید کرمان
کرمانی -توفان شدید در کرمان یک کشته و۱۳
زخمی به جا گذاشت.
به گفته سرهنگ نصیری سرپرست پلیس راه
استان کرمان ،به علت وزش شدید توفان در محور
انار  -یزدبراثر چندین فقره تصادف  ۹نفر زخمی
شدند .وی از مسدود شدن چند ساعته محور
کرمان به استان یزد خبرداد.
امــیــنــی رنــجــبــر رئــیــس جمعیت ه ــال احمر
شهرستان رفسنجان هم گفت:براثر فروریختن
دیــوار یک کارگاه موزائیک سازی در روستای
بیاض ناشی از توفان  ،دو تیم امــداد و نجات از
پایگاههای کشکوئیه رفسنجان و انار موفق شدند
جان پنج نفر از اتباع افغانستانی را که در زیر آوار
محبوس شده بودند ،نجات دهند وبه صورت
سرپایی آنان را درمان کنند .وی اظهار کرد:یک
نفر نیز به دلیل شدت جراحت در زیر آوار جان
خود را از دست داد.گــزارش خبرنگار ما حاکی
است ،وزش شدید توفان در برخی نقاط کرمان
باعث شکستن درختان و تابلوها شد و کاهش
دید را هم به دنبال داشت .براساس این گزارش،
محورهای مواصالتی ریگان – ایرانشهر و ریگان
– نرماشیر در شرق کرمان به علت توفان وگردو
خاک مسدود است.
توفان شن باعث شن زدگــی به ۳۷خ ــودرو در
محور ترانزیتی ریگان -چابهار شدو ۶۳روستادر
محاصره گرد وغبار قرار گرفتند.
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استان لرستان امسال بــرای دومین بار سیل
ویرانگر را تجربه کرد ،سیلی که در فروردین98
با  ۱۰هزار میلیارد تومان خسارت زیان های
بسیاریبهایناستانوبهویژهپلدخترواردکرده
بود از روز دوشنبه دوباره در این استان تنها در
کمتر از  48ساعت متوسط بارندگی به ۱۰۴
میلی متر رسید.به راه افتادن سیالب سبب
تخلیه شبانه شهر نورآباد دلفان شد و بار دیگر
غربپلدختررادرخطرطغیانرودخانهکشکان
قرارداد.تخریبپلهایموقت،ورودآببهخانه
هایمردم،اعالمآمادهباشدرشهرستاندرود،
سیالبی شدن شهرستان نورآباد و بسته شدن
راه های ارتباطی بیش از  100روستا از جمله
خسارت هایناشیازسیلدوروزگذشتهبودکه
البته با قطع شدن بارش ها از اواخر دیروز سیل
نیزفروکشکرد.
▪مسدود شدن راه ارتباطی  100تا 350
روستا

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان
گفت :بــارش شدید و وقــوع سیل راه ارتباطی
بیش از ۱۰۰روستا در این استان را قطع کرد.
غالمرضاآقامیرزاییروزچهارشنبهدرگفتوگو
باخبرنگارایرنااظهارکرد:باتوجهبهبارشووقوع
سیلدرلرستان،برق۳۷روستاوآبآشامیدنی
سه روستا در این استان قطع است.وی گفت:
آب آشامیدنی هیچ کــدام از شهرهای استان
مشکل ندارد اما گاز شهر معموالن قطع است.
ویادامهداد:میانگینبارشهاتاساعت6:30
امروز(دیروز) ۱۰۴میلی متر گزارش شده که
بیشترین بارش با  ۱۴۵میلی متر در نورآباد و
کمترین بارش با ۷۰میلی متر در پلدختر ثبت

شدهاست.درعینحالبهگزارشمیزان،گودرز
امیری،معاوناستاندارلرستاناعالمکردکهراه
دسترسی و محورهای مواصالتی حدود ۳۵۰
روستا قطع شده است.خبرگزاری ایسنا نیز
دیروز نوشتکهسیلدرچندروزاخیردرلرستان
خساراتزیادیبهروستاهاوپلهاواردکردهوآب
گرفتگیشهرهاوروستاهاهمچنانادامهدارد.
قدرتا...ترابینژاد،فرماندارچگنیدرلرستان،
هم از آسیب جدی به «تعداد زیــادی از پلها و
ابنیه فنی» چگنی خبرداد  .فرماندار دلفان نیز
گفت :بارش های مستمر و شدید موجب بروز
وضعیت بحرانی در این شهرستان شده است.
فرماندارالیگودرز همخبرداد:درپیبارشهای
لآسا۳۳،واحدمسکونیدرالیگودرزتخریب
سی 
شدندیاخسارتدیدند.
▪ فروکشکردنسیل

درعینحالظهرروزچهارشنبهباکاهشنسبی

بارش های  ۴۸ساعته ،سیالب در بسیاری از
مناطق فروکش کرد و خطر طغیان رودخانه ها
کاهشیافت.بهگزارشایرنا،مردمنقاطمختلف
استان پس از  ۴۸ساعت بارش های مستمر و
سیلآسارفتهرفتهآسمانآبیرامیدیدند.خرم
روددرمرکزاستاننیزفروکشکردهوهماکنون
شرایط جوی شهر و روستاهای استان به ویژه در
مناطقساحلیورودخانهایبهنسبتآراماست
وامدادرسانیهایپساسیلشدتبیشترییافته
اســت.آب وبرق برخی مناطق همچنان قطع
است اما تخلیه آب از منازل شهری و روستایی
در حال انجام است و برخی نیز که خطر طغیان
از محل سکونتشان برطرف شده به خانه های
خودبازگشتهاند.درهمینحالرئیسجمعیت
هاللاحمربروجردنیزگفت:تخلیهسیالبوارد
شده به منازل روستاهای ملمیجان و همت آباد
آغاز شده و همچنان تا پایان بارندگی ها ادامه
خواهدداشت.

تصادفزنجیرهای 40خودرودرآزادراهقزوین -زنجان
رئــیــس پلیس راه اســتــان قــزویــن از پاک
ســازی و بازگشایی الیــن شمالی آزادراه
قزوین  -زنجان خبر داد .در این حادثه که
با ترافیک سنگین نیز روبه رو بود حدود ۴۰
دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنگین با هم
برخورد کردند که براثر این حادثه سه نفر از
سرنشینان خودروها متاسفانه جان خود را
از دست دادند و  ۱۰نفر دیگر نیز مجروح و
توسط نیروهای امــدادی به مراکز درمانی

اعزام شدند.
سرهنگ قــدرت حسنی روز چهارشنبه در
گفت و گو با ایرنا افــزود :همزمان با ورود
سامانه بارشی به استان از روز سه شنبه
و بــارش بــرف و بــاران که سراسر استان را
فرا گرفت ،متاسفانه با وجود تاکید پلیس
مبنی بر خــودداری شهروندان از سفرهای
غیرضروری در این موقع از سال ،صبح دیروز
به علت لغزندگی سطح جــاده شاهد وقوع

تصادف زنجیر های در الین شمالی آزادراه
قزوین  -زنجان بودیم که باعث مسدود شدن
این مسیر شد.وی تصریح کرد :عوامل پلیس
راه با کمک راهداران مستقر در محل حادثه،
بالفاصله اقدام به هدایت خودروهای مانده
در مسیر به سمت جاده قدیم قزوین  -زنجان
کردند و با پاک سازی سطح جاده موفق به
بازگشایی مسیر برای خودروهای عبوری
شدند.

کشف ۲۵هزار عدد ماسک احتکار شده در «سیرجان»
فــرمــانــده انتظامی اســتــان کــرمــان از کشف
 ۲۵هــزار ماسک احتکار شــده در شهرستان
«سیرجان» خبر داد .سردار «عبدالرضا ناظری»
گفت :ماموران پلیس امنیت عمومی پس از
اطالع از انبار و احتكار مقدار زیادی ماسک در

یكانبارومغازهدرشهرستان"سیرجان"بررسی
موضوعرادردستورکارخودقراردادند.اینمقام
ارشد انتظامی افزود :ماموران پس از شناسایی
انبار مزبور با هماهنگی مقام قضایی وارد انبار
شدند و در بازرسی از محل ۲۵هزار عدد ماسک

احتكار شده ،کشف کردند .وی با اشاره به این
که ارزش ریالی کــاالی قاچاق کشف شده از
سوی کارشناسان  ۷۵۰میلیون ریال برآورد
شده است ،خاطرنشان کرد :در این خصوص
انبار مذکور پلمب و یک متهم نیز دستگیر شد.
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در امتداد تاریکی

ماجرای دزد بدشانس
از ایــن که به راحتی آن همه طال را دزدیــده بیشتر به مرداب فالکت و بدبختی فرو می رفتم
بودم در پوست خودم نمی گنجیدم از شدت به گونه ای که دیگر حتی مخارج روزانه زندگی
خوشحالی دوباره همه طالها را از داخل کیسه را هم نمی توانستم تامین کنم در همین روزها
بیرون ریختم برق آن همه طال چشمانم را گرفته یکی از دوستانم که مادرش همسایه پولداری
بود به طوری که تصور می کردم تا چند سال داشت سراغم آمد و نقشه دستبرد به طالهای
آینده هزینه مواد مخدرم تامین شده است اما  ...صاحبخانه مــادرش را به ذهنم انــداخــت .او
جوان  25ساله ای که چند روز پس از دستبرد گفت :صاحبخانه مادرم حدود دو تا سه میلیارد
به یک منزل مسکونی و با تالش افسران ورزیده تومان طال در منزل نگهداری می کند .با این
تجسس کالنتری احمدآباد مشهد دستگیر وسوسه های «بشیر» نقشه زیرکانه ای طرح
شــده اســت درحــالــی که بیان می کــرد نقشه کردم تا مانند سرقت قبلی آثاری از جرم باقی
زیرکانه ای بــرای دستبرد به طالها کشیده نگذارم .چندین روز نقشه ام را مرور کردم و
بودم اما باز هم پلیس دستم را رو کرد درباره به بررسی همه جوانب و راه های دستبرد به
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی طالها پرداختم تا این که روزی بشیر به صورت
کالنتری گفت :در یکی از محالت پایین شهر تلفنی به من خبر داد که صاحبخانه مادرش به
زندگی می کــردم .پــدرم به مصرف حشیش مدت یک هفته به کیش سفر کرده و مادرش
اعتیاد داشت و هر روز مقابل چشمان من به نیز برای دیدار یکی از بستگانش به شهرستان
استعمال حشیش می پرداخت همین موضوع رفته است .این بود که بخش زیادی از قطعات
کنجکاوی عجیبی در وجودم ریشه دوانده بود پازل سرقت به راحتی کنار یکدیگر قرار گرفت
من هم دوست داشتم احساس و لذت مصرف و من شب هنگام نقشه ام را یک بار دیگر در کنار
حشیش را درک کنم باالخره روزی به دور از بشیر مرور کردم بالفاصله به بازار رفتم و یک
چشمان پدرم و در سن  17سالگی با همراهی دست لباس فضای سبز شهرداری را به مبلغ
برخی از دوستان هم محله ای ام برای اولین  80هزار تومان خریدم ،یک ماسک بهداشتی
بار سیگار حاوی حشیش را کشیدم و این گونه هم بر صورتم زد تا شناخته نشوم برای آن که
پلیس را گمراه کنم تا سراغ بشیر نروند ابتدا
مسیر زندگی ام را تغییر دادم.
از آن روز به بعد همواره با دوستانم در کوچه به خانه مادر بشیر به طور صوری دستبرد زدم
و خیابان دور هم می نشستیم و مــواد مخدر و بعد سراغ طالها و جواهرات صاحبخانه رفتم
مصرف می کردیم خیلی زود در دام مواد افیونی همه طالها را داخــل کیسه ریختم و به خانه
گرفتار شدم و نتوانستم هزینه های خرید مواد آمدم .همسر و دو فرزندم خواب بودند برای آن
را بپردازم .به همین دلیل دست به سرقت زدم که خیالم راحت شود که طالها تقلبی نیست
تا برای مدتی مخارج اعتیادم را تامین کنم اما آن ها را به آرامی روی فرش ریختم به گونه ای
چند روز بعد نیروهای انتظامی سراغم آمدند که برق طالها چشمانم را کور می کرد! بشیر
و من برای شش ماه روانه زندان شدم .بعد از راست می گفت ارزش طالها چند میلیارد بود
آزادی از زندان تصمیم گرفتم ازدواج کنم و راه با خوشحالی همه آن ها را در جای مطمئنی
درست زندگی را در پیش بگیرم .در این میان به پنهان کردم تا به دنبال مالخری برای فروش آن
خواستگاری دختری رفتم که از چند ماه قبل ها بگردم چند روز را با استرس و نگرانی سپری
با او آشنا شده بودم و ارتباط داشتم .آن دختر کردم اما خیلی زود افسران تجسس کالنتری
از گذشته ام خبری نداشت و در یک دوستی احمدآباد با رصدهای اطالعاتی و آثار به جا
خیابانی عاشقم شد .خالصه من و «رعنا» پای مانده از سرقت به سراغم آمدند و مرا در حالی
سفره عقد نشستیم و هنوز چند ماه از دوران دستگیر کردند که یکی از انگشترهای طال زیر
نامزدی مان نگذشته بود که همسرم باردار شد ریشه های قالی جامانده بود و من هنگام جمع
و من به اجبار مقدمات جشن عروسی را فراهم کردن طالها متوجه نشده بودم و ...
کردم ولی با مشکالت مالی شدیدی روبه رو شایان ذکــر اســت تحقیقات پلیس با صدور
شدم به گونه ای که برای فرار از این مشکالت دســتــوری از ســوی سرهنگ احــمــد مجدی
دوباره به آغوش مواد مخدر پناه بردم تا به قول (رئــیــس کالنتری احــمــدآبــاد) ب ــرای کشف
معروف این تالمات روحی و روانی را فراموش سرقتهای احتمالی دیگر این متهم ادامه
کنم اما نه تنها شرایطم بهتر نشد بلکه روز به روز دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

