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رئیس مرکز مدیریت حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت :یک خانم ۲۲ساله روز یک شنبه در اثر سقوط از پاراگالیدر
جان باخت .صائب مدرسی در گفت وگو با ایرنا افزود :این فرد که در سایت پروازی «ویس قرنی» مشغول عملیات پرواز بود ،از ارتفاع  80متری سقوط کرد.
وی اظهار کرد :کارکنان مرکز اورژانس که در محل حادثه حاضر شده بودند ،بعد از معاینه متوجه شدند که این فرد بعد از سقوط بالفاصله فوت کرده است.

...
خط زرد

هشدارهای پلیس درباره مواد مخدر

-۱برابرآمارهایرسمیبیشترمجرماندستگیرشدهمعتاد
به مواد مخدر هستند در حقیقت اعتیاد محرکی قوی برای
سوق دادن افراد به جرم است.
 _۲در بررسی انجام شده ریشه بیشتر آسیب های اجتماعی
اعتیاد است گرچه فقر و بیکاری نیز عوامل دیگر آن است اما
بایددرنظرداشتکهفردمعتادبهندرتحاضربهکارکردنو
کسب درآمد است و این عامل باعث فقر مالی خود و خانواده
اش می شود و می تواند زمینه ساز انحرافات وی شود.
 -۳بسیاری از مواد مخدر نظیر شیشه آسیب های روانی
شدیدی مانند توهم زایی و رفتارهای پرخطر در فرد معتاد
ایجاد می کند که منجر به وقوع حوادث تلخ و دلخراش در
جامعه می شود.
 -۴والدین گرامی درباره اعتیاد و خطرهای آن آموزش های
الزم را کسب کنید و سپس صریح و بی پرده با نوجوان خود
متناسب با سن تقویمی ،شخصیتی و عقلی او حرف بزنید.
 -۵بر رفتار های فرزندان تان و دوستان شان نظارت داشته
باشید و مهارت «نه» گفتن را به فرزندان خود آموزش دهید.
 -۶قاچاق مــواد مخدر سود باالیی دارد و ممکن است
افرادی را وسوسه کند .خطاب پلیس به این گونه افراد این
است که به رزق حالل خود اکتفا کنند و خود و خانواده شان
را به این پول های کثیف آلوده نکنند و بدانند که چشمان
تیزبین و بیدار پلیس تمامی قاچاقچیان را دنبال می کند
و حتم ًا به سراغ آن ها می آید و مجازات های سنگینی در
انتظارشان است.
 -۷همشهریان آگاه باشند که رحم به قاچاقچیان محل
سکونت ،در واقع خیانت به فرزندان مان است .مردم اگر
حضوراینگونهمجرمانراکهدرحوزهسکونتخودشانمی
شناسند به نیروی انتظامی اطالع دهند مطمئن باشند که
پلیس پس از یکسری کارهای اطالعاتی رسیدگی می کند
و اقدام قانونی انجام خواهد داد.
سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

...

ازمیان خبرها
کالهبرداری  32میلیارد تومانی
در پوشش شرکت کاغذی
توکلی -فــرمــانــده انتظامی اســتــان کــرمــان از کشف
کالهبرداری 32میلیاردتومانیدرپوشششرکت لیزینگ
کامیون های نیمه سنگین و سنگین خبر داد.
به گزارش خبرنگارما ،سردار رضا بنی اسدی فردرتشریح
ایــن خبرگفت :کــارآگــاهــان اداره مــبــارزه بــا جعل و
کالهبرداری پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطالعاتی
باخبر شدند افرادی با ایجاد شرکت کاغذی با عنوان فروش
لیزینگ کامیون در شهر کرمان اقدام به کالهبرداری می
کنند که به صــورت ویــژه موضوع را تحت رسیدگی قرار
دادند .وی افزود :ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی،
در این خصوص سه متهم را دستگیر وبه مقر پلیس منتقل
کردند .وی اظهارکرد :متهمان در تحقیقات پلیسی  ،به
کالهبرداری در قالب شرکت لیزینگ کامیون های نیمه
سنگین و سنگین به مبلغ  320میلیارد ریال از  85نفر
اعتراف کردند .مقام ارشد انتظامی کرمان خاطرنشان
کرد  :این متهمان ،با وعده فروش لیزینگی کامیون های
نیمه سنگین و سنگین با اقساط ،شرایط و تسهیالت بانکی
با کمترین سود و اقساط طوالنی ،مبالغی را از شهروندان
دریافت می کــردنــد.وی با اشــاره به ایــن که متهمان از
طریق مرجع قضایی با قرار بازداشت موقت روانه زندان
شدند،یادآورشد :با توجه به نوع تبلیغات و محل فعالیت
متهمان ،احتمال کالهبرداری خــارج از محدوده شهر
کرمان متصور است که این مسئله به صورت ویژه در دستور
کار کارآگاهان قرار دارد.

دزد خودروی سنگین بنز به دام پلیس افتاد
توکلی -دزد کامیون بنزدر عملیات پلیس آگاهی زرند
به دام افتاد .فرمانده انتظامی شهرستان زرند گفت :در
پی گزارش سرقت یک دستگاه خــودروی سنگین بنز از
یکی از استان های مرکزی کشورو ردگیری آن در این
شهرستان ،ماموران پلیس آگاهی با اقدامات پلیسی
وبازبینی دوربین های چند نقطه شهر موفق شدند یک
سارق را شناسایی کنند .به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ
میرزایی افزود:ماموران با دستگیری این سارق ،کامیون
سرقتی را دریک انبار در حومه شهر زرند کشف کردند.

سجادپور -زن جوانی که به تازگی به عقد موقت مردی
درآمده بود ،از ترک موتورسیکلت همسرش به درون
رودخانه وکیل آباد مشهد افتاد و سیل مقابل چشمان
وحشت زده داماد ،او را با خود برد!
به گزارش خراسان ،این حادثه هولناک حدود ساعت
 21جمعه شب در نزدیکی پل شهید پرتوی هنگامی
رخ داد که زن  37ساله تــرک نشین موتورسیکلت
همسرش بود و آن ها در زمین خاکی مسیر رودخانه
بــه مــوتــورســواری ادامـــه مــی دادنـــد امــا ناگهان زیر
موتورسیکلت با تلی از خاک برخورد کرد و زن جوان به
درون رودخانه پر از آب پرت شد.

مرگ دلخراش پاراگالیدر سوار
در کرمانشاه

سیلمشهد«تازهعروس» را برد!

این گزارش حاکی است ،موتورسوار مذکور که به تازگی
زن جوان را به عقد موقت خود درآورده بود ،برای نجات
همسرش پا به داخل رودخانه گذاشت اما شدت سیل به
حدی بود که پیکر زن جوان را به عمق آب های خروشان
کشید و فریادهای او را برید!
مرد جوان که خود را به حاشیه رودخانه رسانده بود ،از
مردی رهگذر که در آن محدوده پرورش اسب داشت،
تقاضای کمک کرد.
او به مرد رهگذر گفت :همسرم را سیل برد اما تلفن
همراهم خیس شــده اســت و نمی توانم با نیروهای
امــدادی تماس بگیرم! در این هنگام بود که با تماس

تلفنی مرد رهگذر ،نیروهای آتش نشانی وارد عمل
شدند و به جست وجو در میان رودخانه پرداختند.
این عملیات امدادی تا ساعت  3بامداد روز بعد به طول
انجامید اما هیچ اثری از تازه عروس پیدا نشد .نیروهای
امدادی به ناچار محل را ترک کردند و صبح روز بعد به
ادامه عملیات پرداختند تا این که حدود ساعت 10:30
صبح شنبه ،پیکر بی جان زن  37ساله در فاصله حدود
دو هزار متری پل شهید پرتوی کشف شد و امدادگران
آتش نشانی جسد وی را از میان گل و الی رودخانه
بیرون آوردند!
بنابر گزارش خراسان ،با گزارش کشف جسد زن جوان

به قاضی ویژه قتل عمد مشهد و با توجه به مشکوک
بــودن ماجرای مرگ تــازه عــروس در عمق رودخانه،
بالفاصله قاضی علی اکبر احمدی نژاد برای بررسی
دقیق موضوع ،عازم محل وقوع حادثه شد و بدین ترتیب
تحقیقات قضایی دربــاره چگونگی این حادثه تاسف
بار ادامه یافت .در حالی که شواهد و دالیل موجود از
غیرعمدی بودن حادثه مرگ زن جوان حکایت دارد ،به
دستور قاضی شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب
مشهد ،جسد این زن برای تعیین علت دقیق مرگ به
پزشکی قانونی انتقال یافت و بررسی های مقام قضایی
برای روشن شدن ماجرا آغاز شد.

«مداکبر» ،راه آهن اهواز  -خرمشهر را مسدود کرد

در حالی که استانداری خوزستان به دلیل وقوع مد اکبر
در آبادان ،خرمشهر و شادگان و آب گرفتگی در این مناطق
حالت فوق العاده اعالم کرده است ،آخرین گزارش ها
حاکیازمسدودشدنراهآهناهواز-خرمشهروهمچنین
زیر آب رفتن بخش هایی از جاده اهواز  -خرمشهر است.
همزمان سیل ورودی از افغانستان و برف های آب شده
هندوکش نیز وارد استان سیستان و بلوچستان شده و
عالوه بر بستن سه مسیر ارتباطی موجب زیر آب رفتن
یک روستا شده است .

هیرمند را فراگرفت و مردم این روستا در شهرک صنعتی
این شهرستان اسکان یافتند.
▪راه آهن اهواز-خرمشهر مسدود شد

▪استاندار  :آب با ارتفاع  4متر در حال ورود به
سیستان است

▪ورود سیل به زابل

سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
اظهار کرد :اکنون مسیرهای بنجار  -هیرمند ،نیاتک-
هیرمند و هیرمند -زابل بر اثر جاری شدن سیالب بسته
است.بر اساس اعالم اداره راهداری و حمل و نقل جادهای

زابــل ،با توجه به افزایش حجم ورودی آب تردد تمامی
وسایل نقلیه سنگین درمحور زابل  -زاهدان به دلیل فشار
بر پایه های پل نهراب از روی این پل ممنوع است.
در همین حـــال ،اســتــانــدار سیستان و بلوچستان
گفت :سیالب غیر قابل کنترل کشور افغانستان با
حداکثرسرعت ممکن و بدون خسارت در حال وارد شدن
به رودخانه هیرمند است و نگرانی برای آن وجود ندارد.
احمد علی موهبتی روز یک شنبه در حاشیه بازدید از
منطقه سیستان اظهار کرد :آب با حدود  2هزار و 500

ماجرای رهاشدن یک نوزاد در صندوق عقب خودرو
رئیس کالنتری  ۱۲۱سلیمانیه از کشف نوزاد یک
روزه در صندوق عقب یک خودروی مسافرکش خبر
داد .به گــزارش ایسنا ،سرهنگ محمود مالمیر در
اینباره گفت :حوالی ساعت  ۱۱دیــروز ماموران
کالنتری  ۱۲۱سلیمانیه از طریق تماسهای مردمی
با سامانه  ۱۱۰در جریان کشف نوزاد یک روزه قرار
گرفتند و بالفاصله با حضور در محل متوجه شدند
یک راننده مسافرکش این نوزاد را در صندوق عقب
خودروی خود کشف کرده است .وی با بیان این که
تحقیقات از راننده آغاز شد ،افزود :راننده مدعی بود
صبح از فرودگاه مهرآباد تهران به محدوده پل چوبی

دو مسافر خانم را رسانده و بعد دو مسافر خانم و آقا را
نیز به مقصد بازار ،سوار خودروی خود کرده و بعد از
رساندن آن ها ،در حالی که قصد بازگشت به خانه خود
را در شرق تهران داشته ،با شنیدن صدایی از صندوق
عقب خودرو متوجه شده است کودک یک روزهای در
صندوق عقب خودرویش قرار دارد.
وی گفت :این راننده بالفاصله ،با  ۱۱۰تماس گرفته
و بدین وسیله ماموران این کالنتری را در جریان قرار
داده است که با هماهنگیهای قضایی نــوزاد یک
روزه که طفل پسری بود ،به بیمارستان منتقل شد و
تحقیقات در این پرونده جریان دارد.

متر مربع بر ثانیه و ارتفاع 3.90سانتی متر در حال ورود به
منطقه سیستان است.وی افزود :مسئوالن حوزه شورای
هماهنگی مدیریت بحران سیستان و بلوچستان و پنج
شهرستان شمالی استان پای کار هستند و در روزهای
گذشته تمهیدات خوبی را برای ورود آب و استفاده از
نعمت الهی پیش بینی کرده اند.
در این میان ،مدیر عامل جمعیت هالل احمر سیستان و
بلوچستان گفت :سیالب ورودی غیر قابل کنترل کشور
افغانستانبهمنطقهسیستانمنازلمردمروستایداشک

از ســوی دیگر ،در منطقه جنوب کشور نیز مد اکبر ،
سیالب و روان آب ناشی از طغیان رودخانه کارون راه
آهن اهــواز -خرمشهر را مسدود کرده و بخش هایی از
جاده سراسری اهــواز  -خرمشهر به عنوان تنها مسیر
ارتباطی شهرستا نهای آبــادان  ،خرمشهر و شادگان
به مرکز استان خوزستان را زیر آب برده و تردد در این
جاده را با کندی مواجه کرده است .شدت مد (بازگشت
آب از دریا به درون رودخانه و نهرها) در نیمه ماه قمری و
هنگام کامل شدن ماه ،بیشتر از مدهای عادی است که
به مد اکبر معروف است .به گفته عبدالکریم درویشزاده
مدیر کل راه آهــن جنوب ،سیالب موجب آب شویی
خط آهــن خرمشهر  -اهــواز شــده و ایــن محور ریلی تا
اطــاع ثانوی مسدود اســت .همچنین سیالب و روان
آب ناشی از طغیان رودخانه کارون بخش هایی از جاده
سراسری اهواز  -خرمشهر به عنوان تنها مسیر ارتباطی
شهرستان های آبــادان  ،خرمشهر و شادگان به مرکز
استان خوزستان را زیر آب برده و تردد در این جاده را با
کندی مواجه کرده است.کوروش مودت با اشاره به آب
گرفتگی جاده خرمشهر  -اهواز گفت :بخشی از جاده
خرمشهر  -اهــواز دچــار آب گرفتگی شده اما وضعیت
تحت کنترل و تردد خودروها در این جاده در جریان است.
بخشدار مرکزی خرمشهر هم گفت :تقویت سیل بندها
در روستاهای مکسر و ام نوشه از توابع روستاهای غرب
کــارون این شهرستان که در معرض خطر سیالب قرار
دارند همچنان ادامه دارد.

عملیاتی اورژانسی برای اهدای یک "قلب "
صبح دیروز عملیات اهدای قلب بین دو بیمار ،از شهر
رشت به تهران ،توسط اورژانس هوایی انجام شد.
به گزارش ایسنا ساعت  ۶و  ۳۰دقیقه بامداد دیروز
اورژانــس هوایی کشور عملیاتی مشترک را با اداره
پیوند عضو وزارت بهداشت آغاز کرد.
در این عملیات مشترک که باید در کمتر از چهار ساعت
انجام میشد ،تیم جراحی ویژه با مدیریت اورژانس
هوایی کشور ابتدا به رشت رفتند و پس از تخلیه قلب
بیمار مرگ مغزی ،قلب را به تهران منتقل کردند و در
بیمارستان به بیمار دیگری پیوند زدند.
این قلب از یک خانم ۲۴ساله که بر اثر تصادف دچار

مرگ مغزی شده بود ،جدا و به خانم  ۵۴سال های اهدا
شد که بر اساس اعالم اورژانــس کشور این عملیات
تاکنون موفقیت آمیز بوده است.
دکتر صالحی ،رئیس عمل پیوند قلب در بیمارستان
امام خمینی (ره) درباره این عملیات اظهار کرد :این
ماموریت بسیار عالی انجام شد و سرعت عمل ،دقت و
همکاری بسیار عالی بود.
از دکتر کولیوند رئیس اورژان ــس کشور نیز تشکر
میکنم زیرا اورژانــس بسیار متحول شده است .در
سیل اخیر نیز اورژانس بسیار عملکرد قابل توجهی
داشت.

سوزاندندختربنگالدشیبه دستور مدیرمدرسه
پلیس بنگالدش اعالم کرد" :نصرت جهان رفیع" ،دختر
 ۱۹ساله به خاطر گــزارش کــردن مزاحمتهای مدیر
مدرسهاش به پلیس به آتش کشیده شد .مرگ این دختر
نوجوان اعتراضات گستردهای را طی هفته گذشته در
سراسر بنگالدش ب ه دنبال داشت .نخست وزیر این کشور
وعده داده که این ماجرا را پیگیری میکند .طبق گزارش
رسانهها،رفیعبهپشتباممدرسهبردهمیشودومهاجمان
از او میخواهند که شکایتش را پس بگیرد اما وقتی این
درخواست را رد کرد ،مهاجمان با ریختن نفت سفید ،او
را آتش زدند .پلیس روز جمعه با ارائه اطالعاتی جدید،

تصریح کرد که یکی از  ۱۷فرد بازداشت شده در ارتباط با
این پرونده ،مدیر مدرسه را متهم کرد که دستور این حمله
رادادهبود.محمداقبال،مقامارشدپلیسبنگالدشکهدر
حال تحقیق روی این پرونده است ،به خبرگزاری فرانسه
گفت :مدیر به آنها (مهاجمان) گفته بود که رفیع را برای
پس گرفتن شکایتش تحت فشار بگذارند و اگر قبول نکرد
او را بکشند .این دختر  ۱۹ساله ،اواخر ماه مارس برای
گزارش آزار و اذیت جنسی به اداره پلیس رفته بود .یک
ویدئوی درز پیدا کرده از این ماجرا ،نشان میدهد که
رئیس پلیس محلی شکایت او را ثبت میکند اما پرونده را
به دلیل این که «مسئله مهمی نبود» ،مختومه اعالم کرد.
پلیس اعالم کرد که دستکم پنج نفر از بازداشت شدهها
از جمله سه نفر از همکالسیهای این دختر قبل از به آتش
کشیدنش ،با روسری دست و پای او را بسته بودند .طبق
نقشه طراحی شده قرار بود این حادثه خودکشی جلوه

داده شود اما نقشه زمانی خنثی شد که
ی که دست و پای رفیع با
با سوختن روسر 
آن بسته شده بود ،او رها شد و توانست در
حالی که در آتش میسوخت از پشت بام به
طبقه پایین برود .این دختر بنگالدشی ،با
 ۸۰درصد سوختگی ۹ ،روز پیش (۱۰
آوریل  )۲۰۱۹در بیمارستان جان سپرد.
او پیش از مرگش در ویدئویی ،ادعاهای
خود دربــاره مدیر مدرسه را تکرار کرد.
رفیع ضمن تاکید بر اقــدام غیراخالقی
مدیر مدرسه  ،برخی از مهاجمان خود را
پیش از مرگش شناسایی کرد .به گزارش یورونیوز ،این
ماجرا ،باعث ایجاد خشم در بنگالدش شده است .شیخ
َحسینه واجد نخستوزیر این کشور اعالم کرد که هیچ یک
از مجرمان از اقدام قانونی در امان نخواهند بود .گروههای

...

درامتدادتاریکی

جدالسیستانبا سیلافغانستان

سیالب های غیر قابل کنترل افغانستان از اواخر اسفند
سال گذشته در منطقه سیستان جــاری شده است.به
گزارش ایرنا ،این سیالب ها پس از بارندگی های هفته
گذشته در حوضه آبریز رودخانه هیرمند و آب شدن برف
کوه های هندوکش در باال دست این رودخانه از جمعه
شب ( 30فروردین) شدت بیشتری گرفته است.معاون
مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت:
سه روستای شهرستان هیرمند بر اثر آب گرفتگی از صبح
دیروز تخلیه شده و ساکنان آن ها به مکان های امن منتقل
شدند .فرمانده پلیس شمال سیستان و بلوچستان نیز
گفت :بر اثر جاری شدن سیالب سه مسیر ارتباطی در
سیستان از بعد ازظهر دیروز (یک شنبه) بسته شد.
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حقوق بشر در این کشور میگویند که موارد آزار و اذیت
جنسی و تجاوز در بنگالدش به دلیل شکست در پیگرد
قانونی مهاجمان ،افزایش یافته است.

سرقت در پوشش ازدواج!
هنوز هم در شوک هستم ،خودم هم بــاورم نمی شود به
همین راحتی فریب مردی شیاد و کالهبردار را خورده
باشم .حاال با این اشتباهی که مرتکب شدم نه تنها همه
آمال و آرزوهایم بر باد رفته است بلکه چنان آبرو و حیثیتم
به بازی گرفته شده که نمی توانم حتی این ماجرا را برای
نزدیکترین افراد زندگی ام بازگو کنم چرا که...
ایــن ها بخشی از اظــهــارات زن 30ساله ای اســت که با
چشمانی اشکبار دست به دامان قانون شده بود تا شاید
با دســتــورات قضایی و کمک پلیس بتواند ردی از مرد
کالهبرداری بیابد که فقط در فاصله چند ساعت زندگی
او را به هم ریخته و امــوالــش را به یغما بــرده اســت .زن
جوان ضمن قدردانی از راهنمایی ها و دستورات قاضی
«سیدهادی شریعت یار» (معاون دادستان مرکز خراسان
رضوی) ،با چهره ای شرمگین ،کوله بار سرگذشت تلخ خود
را در راهروی دادسرا گشود و درباره چگونگی افتادن در دام
یک خواستگار دزد گفت :چند سال قبل به خاطر برخی
مشکالت ریز و درشت ،نتوانستم به زندگی با همسر سابقم
ادامه بدهم ،به همین خاطر از او طالق گرفتم تا زندگی
آرامی داشته باشم ،البته آن زمان چنان از وضعیت زندگی
مشترکم خسته بودم که هیچ گاه به عواقب تلخ طالق فکر
نمی کردم و تنها به رهایی از شرایط موجود می اندیشیدم.
خالصه ،بعد از آن که ُمهر طالق بین من و همسرم جدایی
انداخت ،من به زندگی مجردی روی آوردم و با کار در بیرون
از منزل هزینه های زندگی ام را تأمین می کردم .اما مدتی
قبل با پیشنهاد یکی از دوستانم وارد شبکه های اجتماعی
شدم و به جست و جو در سایت های همسریابی پرداختم.
با آن که در رسانه ها دربــاره شیادی و حیله گری در این
سایت های غیرقانونی مطالعه کرده بودم و اعتمادی به این
سایت ها نداشتم اما باز هم خودم را دارای فکر و اندیشه
می دانستم و چنین توجیه می کردم که افراد ساده لوح و
زودباور در دام کالهبرداران و سودجویان می افتند.
باالخره بعد از مدتی پرسه زنی در این سایت ها ،روزی مردی
برایم پیام گذاشت که او نیز تنهاست و دوست دارد با زنی که
مشخصات مرا دارد ازدواج کند .من هم که از تنهایی به تنگ
آمده بودم به پیام هایش پاسخ دادم .او بسیار مودبانه و با
جمالتی عاشقانه چنان مرا شیفته خود کرده بود که از چت
کردن با او خسته نمی شدم .دیگر داریوش تنها همدم من
شدهبودومنلحظهایبدونجمالتزیبایاونمیتوانستم
آرام بگیرم .به همین دلیل سیر تا پیاز گذشته ام را برایش
بازگو کردم اما دربــاره او به جز آن که خودش را داریوش
معرفی می کرد چیز دیگری نمی دانستم .او مدعی بود
اهل همدان است و باید مسیر طوالنی را برای مالقات من
طی کند .با این حال ،بعد از حدود یک ماه ارتباط اینترنتی
در نهایت قرار شد او طوری از همدان و با خودروی شخصی
خودشحرکتکندکهحدودظهربهمشهدبرسدومادریک
دیدار حضوری برای برگزاری مراسم سنتی برنامه ریزی
کنیم .او در حالی خودش را مردی بی نیاز و پولدار معرفی
می کرد که من فقط پنج سکه طال پس انداز داشتم.
خــاصــه ،آن روز بــرای دی ــدار داریـــوش لحظه شماری
میکردم و مدام با او در تماس بودم تا این که گفت خودرو
در جاده دچار نقص فنی شده و نیاز به تعمیر دارد .باالخره
ساعت  23به مشهد رسید و بالفاصله مرا با خودش به یکی
از مراکز زیارتی برد .آن جا هم بدون آن که درباره یکدیگر
بیشتر بدانیم مرا به عقد خودش در آورد و پس از آن نیز به
منزل اجاره ای من رفتیم .هنوز به خاطر این ازدواج سریع
در شوک بودم که داریوش صبح زود صبحانه اش را خورد
و به بهانه انجام یک کار ضروری از خانه بیرون رفت .آن جا
بود که فهمیدم داریوش سکه های طالیم را سرقت کرده
است ولی هرچه با او تماس گرفتم دیگر پاسخم را نداد.
اکنون هم در حالی که هیچ سند و مدرک و مشخصاتی
از آن مرد شیاد ندارم ،دست به دامان قانون شده ام .اما
ای کاش ...
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

درگیری مسلحانه در جنتآباد
به دلیل درخواست طالق
رئیسکالنتریجنتآبادپایتختازدرگیریمسلحانهدرپی
درخواست طالق خبرداد .به گزارش ایسنا ،سرهنگ سعید
لشینیگفت:ساعت 18:30عصرروزجمعهمامورانگشت
کالنتری در جریان یک درگیری مسلحانه قرار گرفتند و
تیمی از ماموران کالنتری برای بررسی موضوع به نشانی
اعالمی اعزام شدند .وی افزود :با حضور ماموران کالنتری
در محل ،مشخص شد که نزاع و درگیری خانوادگی بوده و
فردی که اقدام به تیراندازی کرده  ،پدر زن یکی از مصدومان
است .به گفته لشینی ،در تحقیقات پلیسی مشخص شد که
پدر زوجه برای رفع مشکالت خانوادگی اقدام به دعوت
از داماد و خانوادهاش میکند تا با حضور اعضای خانواده
مشکالت آن ها در جدایی از یکدیگر رفع شود اما با شدت
گرفتن اختالف و درگیری ،اقدام به تیراندازی با دو قبضه
سالح گرم می کند که در منزلش بوده است.
لشینیبابیاناینکهدرایندرگیریدامادوهمراهشدچار
مصدومیت جزئی از نواحی دست و شکم شدند ،افزود :با
کشف دو قبضه سالح گرم ،متهم اصلی پرونده دستگیر و
برای تحقیقات تکمیلی به کالنتری منتقل شد.
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