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در پی دستگیری متهم به قتل فراری بعد از  4سال لو رفت

ازمیان خبرها
هالکت شرور مسلح در شلیک بامدادی
پلیس
توکلی -فرمانده انتظامی استان کرمان از هالکت شرور
مسلح در عنبرآباد كه با حمل سالح ممنوعه و تیراندازی
باعث ایجاد رعب و وحشت شده بود ،خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما ،سردار «بنی اسدی فر» روز گذشته
در تشریح این خبرگفت :بامداد روز گذشته در پی اعالم
گـــزارش وقــوع تــیــرانــدازی و ایــجــاد رعــب و وحشت در
شهرستان عنبرآباد ،بالفاصله ماموران با دستور مقام
انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :با ورود ضربتی تیم های پلیس به محل ،فردی
كه ترك نشین یك دستگاه موتورسیكلت بود و با تیراندازی
در چند نقطه شهر قصد فرار داشت ،بدون توجه به اخطار
پلیس با سالح جنگی اقدام به تیراندازی به سمت ماموران
کرد و در نهایت با شلیك پلیس از پا در آمد.
وی با اشاره به تالش پلیس برای دستگیری دیگر متهم
فــراری  ،خاطرنشان کــرد :در بررسی سوابق این شرور
مشخص شد این مجرم سوابقی از جمله چندین فقره
اخالل در نظم و امنیت عمومی از طریق تیراندازی ،آدم
ربایی ،حمل و نگهداری سالح و قدرت نمایی را در كارنامه
سیاه خود دارد.

افزایش قربانیان خروج قطار از ریل
در تایوان

سیدخلیل سجادپور -مردی که چهار سال قبل و در
یک جنایت خیابانی ،جوان  29ساله ای را با ضربه کارد
به قتل رسانده بود ،با هوشیاری قاضی ویژه قتل عمد و
تالش کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در یک
عملیات غافلگیرانه به دام افتاد و راز جنایت در نیمه شب
را فاش کرد.

دسیسه زن فالگیر برای نابودی یک زندگی
محبوبه وقتی شنید شوهر دوستش مــرد خیلی خوبی
است او را برای خودش انتخاب کرد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،ناهید در شکایت عجیبی وقتی پیش
روی بازپرس ایستاد ،گفت :پنج سال قبل با جوانی در
فامیل ازدواج کردم« .حامد» زندگی را دوست داشت و من
هم راضی بودم تا این که دوستم را در بازار میوه دیدم آن
روز از محبوبه شنیدم از شوهرش جدا شده است و با اشتباه
بزرگی از خوبیهای حامد گفتم در میان همین سخنها
محبوبه گفت :مردها همه زیر سرشان یکی را دارند! من
هم فکر میکردم شوهرم خیلی به زندگی اش عالقهمند
است ،اما وقتی با زن فالگیر آشنا شدم تازه فهمیدم که
مهربانیهای او واهی بود و همسرم با زن دیگری ارتباط
دارد .آن روز محبوبه آن قدر از زن فالگیر اینترنتی تعریف
کرد که آینده را به راحتی پیش بینی میکند که من هم
وسوسه شدم با او تماس بگیرم.
وی افزود :او هر بار  ۸۰هزار تومان به خاطر مشاوره هایش
از من میگرفت تا این که یک روز گفت :همسرت به دختر
یکی از بستگانش عالقهمند است .دیگر به مهربانیهای
حامد توجهی نمیکردم و احتمال م ـیدادم او به خاطر
چاپلوسی در حق من لطف میکند این ماجرا تا به آن جا
ادامه یافت که به پیشنهاد فالگیر از همسرم طالق گرفتم،
اما امروز متوجه شدم که همه اینها نیرنگی بیش نبود و من
به راحتی فریب خورده ام.
ناهید گفت :زندگی ام نابود شد و حاال از زن فالگیر شکایت
دارم ،چون باعث شد تا حامد از من طالق بگیرد و با محبوبه
ازدواج کند حاال فهمیده ام آ نها دست به یکی بودند و
محبوبه با تعریفهای من تصمیم گرفته بود با شوهرم
ازدواج کند ،چون که شوهر اولش معتاد و بدرفتار بود و
با شنیدن تعریفهای من وسوسه شده بود شوهر خوبی
داشته باشد.

بدین ترتیب اولین سرنخ از این پرونده جنایی به دست
آمد و فرد فراری مورد ظن قرار گرفت .گزارش خراسان
حاکی اســت ،ادامــه تحقیقات با اظــهــارات نیروهای
اورژان ــس ،مقام قضایی را به خیابان الدن  23کشید
جایی که ماموران امدادی ،پیکر خون آلود و زخمی را به
بیمارستان برده بودند .همزمان با بررسی های میدانی
مشخص شد «رضــا-ق» فرد فراری از بیمارستان است
که ساعتی قبل به همراه جوان مجروح به مرکز درمانی
رفته و آن ها قرار بود یکدیگر را در خانه مجردی در همان
نزدیکی مالقات کنند.
وقتی این منزل ویالیی شناسایی شد ،نیروهای انتظامی
با دستور قاضی وقت ویژه قتل عمد به بازرسی پرداختند.
دو مرد میان سال که در این النه مجردی حضور داشتند
در حالی مــورد بازجویی های پلیسی قــرار گرفتند که
تعدادی بطری خالی مشروبات الکلی به همراه مقداری
مشروب کشف شد.
این دو نفر به مقام قضایی گفتند :ما ساکن تهران هستیم

▪اعتراف در حضور قاضی

و به عنوان مهمان به مشهد آمده ایم .ساعتی قبل قرار بود
شهرام (مقتول) و رضا (متهم به قتل) نیز نزد ما بیایند اما
ناگهان در نیمه های شب رضا درحالی که خود را نگران
نشان می داد و به سر و صورتش می کوبید ،هراسان
وارد خانه شد و گفت :شهرام در خیابان تصادف کرد.
ما هم بالفاصله به بیرون از منزل دویدیم .تعداد زیادی
از شهروندان اطراف پیکر زخمی و غرق در خون شهرام
حلقه زده بودند که اورژانس از راه رسید و رضا هم سوار بر
آمبوالنس به بیمارستان رفت تا شهرام را مداوا کنند .از
آن لحظه تاکنون نیز خبری از آن ها نداریم!
▪گره کور

گزارش خراسان حاکی است ،در ادامه تحقیقات که تا
پاسی از شب ادامه یافت ،مشخص شد که رضا بعد از فرار
از بیمارستان به منزل پدرزنش رفته و از آن جا به مکان
نامعلومی گریخته است .با صدور دستورات قضایی برخی
افراد که در فرار متهم نقش داشتند ،دستگیر شدند و
بدین ترتیب بررسی ها برای شناسایی مخفیگاه متهم به
قتل ادامه یافت تا این که بعد از گذشت مدت زیادی از این
ماجرا و با انتصاب قاضی موحدی راد به سمت دادستان
زاهــدان ،قاضی «کاظم میرزایی» رسیدگی به پرونده
های جنایی را به عهده گرفت و مشغول مطالعه پرونده
های قطوری شد که سرنخ های آن ها در گره های کوری

فرو رفته بود.
▪تحقیقات غیر محسوس

در میان این پرونده ها ،جنایت خیابانی در نیمه شب،
ذهن قاضی ویژه قتل عمد را به خود مشغول کرد چرا که
متهم اصلی پرونده شناسایی شده بود اما همچنان متهم
به صورت مخفیانه و زیرزمینی در مکان نامعلومی زندگی
می کرد .قاضی با تجربه شعبه  211دادسرای عمومی
وانقالب بعد از مطالعه این پرونده به سراغ متهمان دیگر
پرونده های جنایی رفت ،پرونده هایی که متهمان آن ها
از همشهریان متهم فراری بودند و بدین ترتیب متوجه
شد که «رضا -ق» ابتدا به تهران گریخته بود اما به صورت
مخفیانه به مشهد بازگشته است و به همین دلیل قاضی
میرزایی با صدور دستورات ویژه قضایی از کارآگاهان
اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی خواست
به طور غیرمحسوس به تحقیق درباره وضعیت اجتماعی
و زندگی کنونی  ،خانواده متهم فراری بپردازند چرا که
احتمال می داد خانواده متهم او را تامین مالی می کنند
و او با خانواده اش ارتباط دارد!
▪دستگیری متهم فراری

این تجربه مقام قضایی خیلی زود کارساز شد و کارآگاهان
در مدت کوتاهی با بررسی های غیرمحسوس گزارش

این مرد که اکنون  34ساله است در حضور قاضی ویژه
قتل عمد گفت :قرار بود یک سری معامالت انجام دهیم
و دو نفر از دوستان مان هم از تهران به مشهد آمده بودند
که هنگام صحبت تلفنی شهرام با فرد دیگری از آن سوی
خط ،رفتارهایی از خود نشان داد که احساس کردم قهر
کرده است! به همین دلیل چاقویی را که همراهم بود
بیرون کشیدم و خواستم او را بترسانم!
البته قصدم شوخی بود! ولی به طور ناگهانی تیغه چاقو را
روی قفسه سینه اش گذاشتم و فشار دادم که تیغه چاقو
به سینه او فرو رفت .خیلی ترسیدم صورتش را بوسیدم
وگفتم االن می رویم بیمارستان خوب می شوی!
بعد از آن هم به افرادی که در خانه منتظر ما بودند خبر
دادم!
وی در پاسخ به سوال قاضی که چاقو را برای چه حمل می
کردی؟ گفت :یک هفته قبل از ماجرای قتل ،یک مرغ
کشته بودم به همین دلیل چاقو نزدم مانده بود!
گـــزارش اختصاصی خــراســان حــاکــی اس ــت ،در پی
اعترافات صریح متهم به قتل شهرام ،وی با صدور قرار
قانونی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان
رضوی قرار گرفت تا تحقیقات درباره جزئیات این ماجرا
و همچنین بررسی زوایای پنهان دیگر پرونده ادامه یابد.
در همین زمینه قاضی میرزایی با قدردانی از سرهنگ
جوانبخت (رئیس اداره عملیات ویــژه پلیس آگاهی
خراسان رضوی) و سرگرد بخشی (افسر پرونده) گفت:
بررسی ها درباره پرونده های قدیمی همچنان ادامه
دارد.

توفان در مهران یک کشته و  15زخمی برجا گذاشت
بــه دنــبــال ب ــروز بــاد و بـــاران در اســتــان ای ــام و
شهرستان مرزی مهران  ،رئیس مرکز فوریت های
درمانی این استان گفت:توفان در شهر مهران
باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن  15نفر
شده است.علیمرادی در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا اظهار کرد :این  15نفر مصدوم برای مداوا

به شهر ایالم اعزام شده اند.گفته می شود متوفی
اهل استان ایالم است.
توفان  ،بارش شدید باران و جاری شدن سیالب در
مناطقمختلفاستانایالموشهرمهرانموجبفرو
ریختنتعدادیموکبزائرانونیزمختلشدنتردد
زائران شده است.روز یک شنبه این استان شاهد

حضور و ترددبیشترین جمعیت زائر بود به نحوی
که برخی منابع ،میزان تردد زائران از گذرگاه مرزی
مهران را حدود  80هزار نفر بیان کردند.
هم اکنون مناطق مختلف استان ایالم و شهر مهران
مملواز زائرانی است که گرفتار بارندگی شدید و
سیالب شده اند.

قتلیک حقوقدان درتهران
رکــنــا :عبدالرضا داوری در توئیتر نــوشــت« :خبر
تکان دهنده بــود .دکتر «فرشید هکی» حقوقدان
و اقــتــصــاددان عدالت خــواه و مشاور علمی نشریه
بررسیهای اقتصادی ،به طرز فجیعی به قتل رسید.
دکتر فرشید هکی فعال حقوق بشر و کودکان کار
که موسسه پیشتازان توسعه را در حمایت از آن ها
تاسیس کرده بود به ضرب چاقو در مقابل منزلش به

قتل رسید .اخبار رسیده حاکی از آن است که قاتل
یا قاتالن پس از به قتل رساندن دکتر هکی جنازه وی
را سوزاندهاند.
بر اســاس فایل صوتی توضیحات یکی از همکاران
فرشید هکی به نام «مدیری» که داوری منتشر کرده
است ،او میگوید ممکن است یک خصومت شخصی
یا مربوط به پروندههای وکالتش بوده است.

16مصدوم در واژگونی مینی بوس مدرسه
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
خوزستان گفت :واژگونی مینی بوس حامل دانش
آمــوزان پسر مقطع راهنمایی در جــاده اللی به تراز
در منطقه آرپناه اللی ،در شمال خوزستان ،در روز
دوشنبه  16نفر مصدوم بر جا گذاشت.
بــه گــــزارش ایــرنــا بــه نــقــل از روابــــط عــمــومــی ایــن
مــرکــز ،شهیار میرخشتی افــــزود :ایــن حــادثــه در

ساعت  13دیــروز اتفاق افتاد و مــامــوران اورژانــس
بــرای امــداد رسانی در محل حادثه حاضر شدند.
وی گفت :مصدومان توسط مــامــوران اورژان ــس به
بــیــمــارســتــان امــیــد الل ــی اعــــزام شــدنــد کــه  9نفر
بــه بــیــمــارســتــانگلستان اهــــواز انــتــقــال یافتند.
وی ادامــه داد :حال دو نفر از مصدومان بد گزارش
شده است.

دزدان طالی کودکان دستگیر شدند
رئیس کالنتری  144جوادیه تهرانپارس از دستگیری سارقان طالی
کودکان در شرق تهران خبر داد.
سرهنگ منصور حشمتیان به ایسنا ،گفت :از مدتی قبل و به دنبال طرح
شکایت های مختلف از سرقت های سریالی گوشواره کودکان ،تیم
عملیاتی کالنتری  144جوادیه تهرانپارس رسیدگی به موضوع را به طور
ویژه در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان این که ماموران کالنتری در تحقیقات خود متوجه شدند که
سرقت ها از سوی یک زن و مرد که سوار بر موتورسیکلت پالس سفید
رنگ هستند انجام می شود ،تصریح کرد :این افراد بالفاصله پس از
دزدیدن طالی کودکان که عمدتا گوشواره بود ،از محل متواری شده
بودند.
رئیس کالنتری  144جوادیه تهرانپارس با اشاره به افزایش گشت زنی
ماموران در محل هایی که پیشتر وقوع جرم در آن گزارش شده بود ،گفت:
سرانجام یکی از تیمهای گشتی پلیس این افراد را در یکی از پارکها

حمله میمونها با آجر ،جان پیرمرد هندی
را گرفت
تعدادی میمون با پرتاب آجر به سمت یک پیرمرد  ۷۲ساله
در هند باعث مرگ او شدند.
به گزارش ایسنا ،دارامپال سینگ ،پیرمرد  ۷۲ساله که در
جنگلی در هندوستان مشغول جمع آوری چوب خشک
بود ،هدف حمله میمون ها قرار گرفت.
این میمون ها که از قبل آجرهایی از ساختمان های خرابه
جمع کرده و در باالی درخت ها نگه داشته بودند با دیدن
این مرد با آجرها به سمت او حمله کردند.
میمون ها با پرتاب آجرها به سمت این پیرمرد او را به شدت
زخمی کردند به طوری که پس از انتقال به بیمارستان بر اثر
شدت جراحات وارد شده جان باخت.
به گــزارش اسپوتنیک ،مدت هاست که مردمان محلی
و اهالی روستا از این میمون های خشن شاکی هستند
اما از آن جایی که این گونه از میمو نها ،حفاظت شده
هستند نمی توان کاری برای اهالی محلی انجام داد.

دادند که همسر متهم فراری فرزند دیگری نیز به دنیا
آورده است! قاضی میرزایی با مطالعه گزارش تحقیقات
غیرمحسوس کارآگاهان ،بالفاصله دستور ردیابی متهم
فراری از طریق شگردهای پلیسی و امکانات و تجهیزات
فنی را صادر کرد و این گونه کارآگاهان پس از مدتی
زیرنظر گرفتن اعضای خانواده متهم و بررسی حساب
های مالی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد متهم
در منطقه کالهدوز مشهد مخفی شده است بنابراین وی
روز گذشته در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به شعبه
 211دادسرای عمومی و انقالب مشهد هدایت شد.
او که هنوز باور نمی کرد چگونه در دام کارآگاهان گرفتار
آمده است ،به ناچار همه راه های انکار ماجرا را بسته دید
و به قتل شهرام اعتراف کرد.

▪آغاز ماجرا

▪اولین سر نخ

تلفات حادثه خارج شدن قطار سریعالسیر از ریل در تایوان
به  ۲۲تن افزایش یافت.
به گزارش ایسنا ،رسانههای محلی در تایوان اعالم کردند:
حادثه شدید بــوده و برخی از قربانیان این حادثه بر اثر
لهشدگیکشتهشدهاند.همچنینتمامیهشتواگنقطار
از ریل خارج و پنج واگن واژگون شدند.
این قطار از حومه تایپه عازم شهر «تایتونگ» در جنوب تایوان
بود که ساعت  ۱۶:۵۰به وقت محلی دچار حادثه شد.
سخنگوی دولت تایوان با بیان این که این حادثه ۱۷۱
مــصــدوم نیز داشــتـه اســت ،افـــزود :بیشتر قربانیان از
سرنشینان اولین واگن قطار بودند و دست کم  ۱۸نفر از
آنان در صحنه حادثه جان خود را از دست داده بودند.
به گفته مقامات محلی این قطار هنگام وقوع حادثه حامل
 ۳۶۶مسافر بود ه است.
به گــزارش اسکای نیوز  ،علت این حادثه هنوز مشخص
نیست و بررسی جزئیات آن ادامه دارد.
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ماجرای جنایت خیابانی درنیمه شب

به گــزارش اختصاصی خراسان ،ماجرای این پرونده
جنایی از دقایق اولیه بامداد هشتم مهر سال  93از آن
جا آغاز شد که کارکنان بیمارستان شریعتی مشهد در
تماس با پلیس از مرگ جوان  29ساله ای سخن گفتند
که با ضربه چاقو مجروح شده بود! در پی دریافت این خبر،
قاضی علی موحدی راد (قاضی ویژه قتل عمد در زمان
وقوع حادثه) برای بررسی موضوع عازم مرکز درمانی
شد .تحقیقات مقدماتی نشان می داد :جوان مجروح
که شهرام نام دارد در حالی که آخرین نفس هایش را می
کشید توسط نیروهای اورژانــس به بیمارستان انتقال
یافته است اما از فردی که همراه مجروح و با آمبوالنس به
مرکز درمانی آمده بود ،خبری نیست! بررسی ها بیانگر
آن بود که مرد همراه مجروح بعد از شنیدن خبر مرگ
دوستش از بیمارستان به محل نامعلومی گریخته است.
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مشاهده و دستگیر کرد که پس از انتقال این دو نفر به کالنتری آنان از سوی
یکی از شاکیان نیز شناسایی شدند.
حشمتیان با اشاره به انجام بازجویی از زن و مرد دستگیر شده ،گفت :این افراد
در اعترافات خود بیان کردند که که بیش از دو ماه است که اقدام به سرقت
طالجات همراه کودکان در محدوده های تهرانپارس ،قنات کوثر ،خاک سفید
و  ...کرده و آن را به یک مالخر فروخته اند.
وی با بیان این که  12نفر از شکات این افراد به کالنتری دعوت شدند و متهمان
را شناسایی کردند ،تصریح کرد :پرونده اولیه برای این افراد تشکیل شده است
و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ
شدند که برابر گزارشهای دریافتی در پلیس آگاهی نیز به  45مورد سرقت از
کودکاناعترافکردند.
رئیس کالنتری  144جوادیه تهرانپارس با اشاره به این پرونده به شهروندان
هشداردادکهبههیچعنوانکودکانخودراتنهادرخیابانوپارکهارهانکنندو
طالوجواهراتکودکانخودرانیزدرمقابلدیدافرادقرارندهند.

...

درامتدادتاریکی

رازی که آن زن فاش کرد
مواد مخدر یک بار زندگی ام را به نابودی کشاند و مرا تا مرز
بدبختی سوق داد .با وجود این هنوز مادرم در این مرداب
هولناک دست و پا می زند و قصد دارد بار دیگر مرا در چنگ
معتادی بی رحم گرفتار کند که روزگارش را از راه سرقت
می گذراند و من به خاطر ترس از نگاه های هوس آلود آن
مرد هیچ گاه خواب راحتی نداشتم تا این که ...
زن 20ساله که قطرات اشک های سوزانش بر چهره زخمی
و کبودش می غلتید مقابل مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری پنجتن مشهد نشست و با بیان این که «من زندانی
مردی غریبه هستم!» رازی را فاش کرد که به کشف 14
فقره سرقت منزل انجامید و لبخند را بر لبان تعداد زیادی
از مال باختگان نشاند .این زن جوان سرگذشت تلخ خود را
به چهار سال قبل گره زد و در میان هق هق گریه گفت :در
خانواده ای هفت نفره به دنیا آمدم و به تحصیالتم تا مقطع
دوم دبیرستان ادامه دادم اما از دوران کودکی فقط کتک
کاری و بدرفتاری های مادر معتادم را به خاطر دارم .پدرم
برای تامین هزینه های زندگی به سرایداری و نگهبانی از
اماکن خصوصی می پرداخت و کمتر به منزل می آمد به
همین دلیل مادرم منزل ما را به محل رفت و آمد معتادان
تبدیل کرده بود .در همین شرایط بود که روزی مادرم با
اجبار مرا پای سفره عقد نشاند تا با «صمد» ازدواج کنم آن
زمان  16سال بیشتر نداشتم و می خواستم به تحصیالتم
ادامه بدهم ولی کسی به حرفم گوش نمی کرد تا این که
به ناچار به عقد او درآمدم .هنوز یک هفته از آغاز زندگی
مشترک مان نگذشته بود که فهمیدم صمد از سابقه داران
و فروشندگان موادمخدر است که خودش نیز اعتیاد دارد.
می دانستم زندگی با او عاقبتی ندارد به همین دلیل و در
حالی که هنوز فرزندی نداشتم از او طالق گرفتم و نزد
مادرم بازگشتم .اما وضعیت در خانه پدرم نیز آشفته تر از
زندگی خودم بودچرا که مادرم برای تامین هزینه های
اعتیادش دست به خرده فروشی مواد مخدر می زد و این
گونه منزل ما در نبود پدرم به پاتوق خالفکاران و معتادان
تبدیل شده بود به طوری که برخی از آن ها وقتی متوجه
می شدند من زنی مطلقه هستم برایم مزاحمت ایجاد می
کردند تا این که مجبور شدم به مرکز بهزیستی پناه ببرم
ولی آن جا نیز روزهای سختی را می گذراندم چرا که دوست
داشتم مانند خیلی از انسان های دیگر زندگی مستقلی
داشته باشم .این گونه بود که دوباره به خانه مادرم بازگشتم
تا زندگی جدیدی را آغــاز کنم ولــی مــادرم همچنان به
خالفکاری هایش ادامه می داد تا این که در یکی از دور هم
نشینیهایمصرفموادمخدرناگهاننگاههایهوسآلود
جوان 30ساله ای که کنار مادرم نشسته بود به نگاه من گره
خورد و این گونه طومار سیاه روزگارم درهم پیچید« .پدرام»
یکی از اتاق های منزل ما را اجاره کرد و اجازه نمی داد من
از منزل خارج شوم .از ترس این که شبی با وسوسه های
شیطانی به سراغم بیاید هیچ گاه خواب راحتی نداشتم و
اگر به حرفش گوش ندهم مرا به شدت کتک می زند .این
درحالی است که مادرم در برابر رفتارهای زشت وخشن او
فقط سکوت می کند و معتقد است پدرام تنها مردی است
که می تواند مرا خوشبخت کند اما من چگونه می توانم به
مردی شیشه ای اعتماد کنم که از راه سرقت روزگارش
را می گذراند؟ او اموال سرقتی را به مادرم پیشکش می
کند به همین دلیل نیز مادرم در برابر مزاحمت های او مهر
سکوت بر لبانش می زند! پدرام حتی طالهای سرقتی را با
همدستی مادرم و به عنوان هدیه ازدواج به طالفروشی ها
می فروشد و پول آن را بین خودشان تقسیم می کنند و ...
شایان ذکر است در پی اظهارات این زن جوان و با دستور
سروان مختاری فر (جانشین کالنتری پنجتن) گروهی از
نیروهای زبده تجسس با کسب مجوزهای قضایی و در یک
عملیات هماهنگ در حالی پدرام و مادر این زن را هنگام
استعمال مواد مخدر دستگیر کردند که تعداد زیادی اموال
سرقتی از منازل مردم نیز از منزل آن ها کشف شد .پدرام
تاکنون عالوه بر معرفی همدستانش به  14فقره سرقت از
منازل اعتراف کرده است و اعضای باند روانه زندان شدند.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

حمله دانش آموز به معاون مدرسه با شیشه
دلستر!
صبح دیروزهمزمان با فعالیت هنرستان مخبر ناحیه 3
اهواز یکی از دانش آموزان با تاخیر در مدرسه حضور پیدا
می کند .معاون آموزشگاه علت تاخیر دانش آموز را جویا
می شود و با توجه به این که دانش آموز در یک ماه گذشته
همواره با تاخیر در محل آموزشگاه حضور پیدا می کرده
است ،سوابق قبلی غیبت وی را به او یــادآوری می کند.
گــزارش فرتاک نیوز ،به نقل از آمــوزش و پــرورش حاکی
است،در ادامه ماجرا دانش آموز عصبانی می شود و پس
از خروج از مدرسه به همراه یک شیشه خالی نوشیدنی به
سمت معاون برمی گردد و به او حمله ور و متاسفانه در این
حادثه همکار فرهنگی از ناحیه سر و کمر دچار جراحاتی
می شــود .در اولین ساعات اطــاع از موضوع ،ریاست،
حراست ،واحــد حقوقی و واحــد ارزیابی عملکرد اداره
آموزش و پرورش ناحیه  3اهواز در محل آموزشگاه حاضر
می شوند و بالفاصله شکایتی تنظیم و به مراجع قضایی
تحویل می شود .همچنین پدر این دانش آموز با حضور در
محل مدرسه از این اقدام ناشایست و مذموم فرزند خویش
اظهار ندامت می کند.در این زمینه پرونده قضایی تشکیل
شده و توسط مراجع قضایی در دست پیگیری است.

آتشسوزی در یکی از مدارس بوشهر

دانشآموزان نجات یافتند؛ معلم به کما رفت
با وقوع آتشسوزی در آزمایشگاه مدرسه شهید امیری
آبپخش ،معلم پس از نجات جان دانشآموزان در بین
دود و آتش گیر افتاد و به کما رفت.
حبیب بنافی مدیر دبستان شهید امیری آبپخش به مهر
گفت:درحالیکهمحمدابراهیمزادهمعلمدبستانشهید

امیریآبپخشدرحینانجامآزمایشدرآزمایشگاهمدرسه
با وقوع حریق روبه رو شده بود ،با جانفشانی و ایثارگری
دانشآموزانرانجاتدادوبهبیرونازکالسهدایتکرد.
ویبابیاناینکهایناتفاقساعت ۱۲ظهردوشنبهرخداده
است،اضافهکرد:معلمباوقوعآتشسوزیبالفاصلهاقدام

به خارج کردن همه دانشآموزان از محیط حادثه میکند
ولیمتاسفانهخودشدرآزمایشگاهگیرمیافتدوبیهوش
میشود.مدیردبستانشهیدامیریآبپخشادامهداد:با
کمکتعدادیازاولیایدانشآموزانوکارکنانمدرسهدر
حالی که در آزمایشگاه قفل شده بود ،به سختی این معلم

را که بیهوش بود از آزمایشگاه خارج و به مرکز درمانی
منتقلکردیم.ویخاطرنشانکرد :اکنوناقداماتدرمانی
روی این معلم در حال انجام است و هرچند وی همچنان
بیهوش است ولی به گفته کادر درمانی به زودی شاهد
بهبودوضعیتویخواهیمبود.
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