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شناساییعاملسوءقصدمسلحانه
بهجانسرپرستآموزشوپرورش
قرچک
فرماندارشهرستانقرچکگفت:ضاربسرپرست
آموزشوپرورشقرچککهپیشازظهرروزدوشنبه
به وی تیراندازی کرده بود ،توسط عوامل انتظامی
وامنیتیشناساییشدوتحتتعقیبقرارگرفت.
بهمن خطیبی به ایرنا افزود :پیش از ظهر دیروز
فــردی بــا ورود بــه آمـــوزش و پـــرورش قرچک،
سرپرست این اداره را با اسلحه هدف اصابت
گلوله قرار داد و از محل حادثه متواری شد.
ویادامهداد:عواملانتظامیوامنیتیبالفاصلهبه
محل حادثه مراجعه و با بررسی مستندات ،ضارب
راشناساییکردندوویراموردتعقیبقراردادند.
رئیس شورای تأمین شهرستان قرچک با اشاره
بــه ایــن کــه حــال عمومی سرپرست آم ــوزش و
پرورش مساعد اعالم شده ،تأکید کرد :با هرگونه
ناامنی و تعرض به مال و جان مردم برخورد قاطع
میشود و اجازه نمیدهیم که فرد یا افرادی برای
ایجاد ناامنی در شهرستان اقدام کنند.
پیش از ظهر دیروز «روحا ...زنجیرانی فراهانی»
توسط فردی در محل کارش هدف اصابت گلوله
قرارگرفتوضارببالفاصلهازمحلمتواریشد.

دستگیری متخلف سنگدل
کشتار حیات وحش در کرمان
توکلی  /قاتل بی رحم حیوانات وحشی همراه
با بقایای  ۱۲راس دام وحشی ،پنج تخته پوست
حیوانات مختلف و  ۹قطعه پرنده وحشی در
شهرستان بافت به دام افتاد.
به گــزارش خراسان ،حسن موسی پور رئیس
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافت
دراین باره گفت  :پس از تحقیقات در باره یکی
از بزرگ ترین عامالن کشتار حیوانات وحشی
کشور و صید پرندگان ،این متخلف حرفه ای و
سنگدل در بازرسی از منزلش رسوا شد.
وی افزود :در بازرسی از خانه مسکونی این متهم
در شهرستان بافت اجزای مربوط به هفت راس
کل وحشی ،پنج راس قوچ وحشی ،پنج تخته
پوست حیوانات وحشی ۹ ،قطعه کبک وحشی و
تیهوی شکار شده کشف وضبط شد.
وی با بیان این که در ادامه این بازرسی ،ده ها
تیر فشنگ اسلحه  ،۲۷۰اسلحه برنو و فشنگ
اسلحه  ۳۰۸کشف و ضبط شــد ،از معرفی و
تحویل این متخلف برای سیر مراحل قانونی به
مرجع قضایی خبرداد.

کوتاه از حوادث
*مــیــزان  /بــه گفته مــهــدی ولــی پــور رئیس
سازمان امداد و نجات ،در استانهای بوشهر،
چهارمحال و بختیاری ،خوزستان ،فــارس،
قزوین ،کرمانشاه ،گلستان ،لرستان و همدان
طی  ۴۸ساعت گذشته منتهی به دیروز سیل رخ
داده و امدادرسانیها ادامه دارد.
*ایسنا  /سرهنگ موقوفه ای رئیس پلیس
پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری قدیمیترین
موبایل قاپ تهران خبر داد و گفت :از منزل این
سارق  ۲۷دستگاه تلفنهمراه و تبلت مسروقه
کشف و ضبط شد و او در مجموع به دست کم ۳۰
فقره موبایلقاپی اعتراف کرد.
* مهر /محمود خلجی مــعــاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت :در
پی افشای راز قتل زن شازندی پس از پنج سال
توسط خــواهــرزاد هاش ،دو نفر از متهمان این
پرونده دستگیر شدند.
*ایسنا /ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران از مسموم شدن
خانوادهچهارنفرهباگازمنواکسیدکربنخبرداد  .
*ایــســنــا /معتمدی مــعــاون فنی و عملیاتی
اورژانــس تهران از ضرب و شتم یک تکنیسین
اورژانس هنگام مأموریت خبر داد و گفت :حدود
ساعت  ۰۰:۴۵بامداد دیروز تصادف دو دستگاه
موتورسیکلت به مرکز  115اورژانــس تهران
گزارش شد که بالفاصله تکنیسین های اورژانس
به محل حادثه در پل چوبی اعزام شدند .هنگام
خدمت رسانی ناگهان راکب موتور که تحت تاثیر
مشروبات الکلی بود ،به تکنیسین اورژانس حمله
ور شد و وی از ناحیه دهان مورد آسیب جدی قرار
گرفت و دندان او شکست.
*باشگاه خبرنگاران جوان /سرهنگ گودرزی
سرپرست پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از
دستگیری چهار ســارق خبر داد که با تبانی
نگهبان دامـــداری اقــدام به سرقت  ۱۵رأس
گوسفند کرده بودند.
*مهر /محمد جعفر علیزاده معاون وزیــر راه و
شــهــرســازی و مــدیــرعــامــل ســـازمـــان مجری
ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی کشور
شنبه گذشته به دلیل خواب آلودگی راننده ،در
مسیررشت-قزویندچارسانحهشدیدرانندگیو
بااورژانسهواییبهبیمارستانمنتقلشد.
*رکنا   /در پی تصادف یک دستگاه خودروی
پراید با وانت آریسان در شهر کرج ،یک نفر کشته
شد و دو نفر مصدوم شدند.
میزان /تیم عملیاتی کالنتری  ۱۳۰نازی آباد به
دنبال پایش اطالعاتی خود موفق به شناسایی و
دستگیریجاعالنتراولتقلبیشدند.

قتل نوعروس  15ساله در شب نامزدی!
سجادپور -جوان  20ساله ،نامزد 15
ساله اش را در مشهد خفه کرد و شبانه
از منزل گریخت.
به گــزارش خــراســان« ،منصور» جوان
 20ساله تبعه کشور بیگانه سال گذشته
به خواستگاری دختر عمویش رفت که
در منطقه پنجتن مشهد ساکن بودند.
به خاطر آشنایی هــای فامیلی ،خیلی
زود مراسم خواستگاری به سرانجام
رسید و او با دختر عموی  15ساله اش
پای سفره عقد نشست .این گونه بود که
دوران نامزدی «منصور» و «عزیزه» آغاز
شد .روزهای کرونایی در حال گذر بودند
کهمدتیقبلمنصورهمتصمیمگرفتبه
طور غیرمجاز در ایران زندگی کند .او به
صورتقاچاقیواردکشورشدوبهفعالیت
درکارجمعآوریضایعاتپرداخت.
گزارش خراسان حاکی است ،در همین
حالاوشبدوشنبهگذشتهودرحالیکه
گوییرازعجیبیراپنهانمیکردبهدیدار
نامزدش رفت اما رفتارهای او با همیشه
فــرق داشــت .منصور در کنار خانواده
عمویش نشست و در افکار شیطانی خود
غوطه ور شد .با این حال شب به نیمه
رسیده بود که منصور برای خواب به اتاق
نامزدش رفت و دیگر اعضای خانواده نیز
در حالی به خواب رفتند که هنوز مادر
عزیزه بیدار بود و امور خانه داری را انجام

می داد .عقربه های ساعت از  5بامداد زنی و انجام وظیفه در حوزه استحفاظی
دوشنبه گذشته بودند که حس عجیبی خود بود ،با شنیدن خبر این جنایت،
مادر «عزیزه» را به اتاق خواب دامادش بی درنگ به همراه گروهی از نیروهای
کشاند .او که با مشاهده در نیمه باز اتاق تحت امــرش عــازم پنجتن  48شد و با
ت ــای ــی ــد درس ــت ــی
متعجب شــده بود،
خبر دستور حفظ
دخترش را دید که
صــحــنــه جــنــایــت،
بــه طــرز مشکوکی
تــا رســیــدن قاضی
روی رخــت خــواب
ویـــژه قــتــل عــمــد و
افتاده و داماد نیز در
کارآگاهان پلیس
اتاق حضور ندارد!
جــنــایــی را صــادر
ایــن زن میان سال
کرد .دقایقی بعد با
با نگرانی به داخل
حضور قاضی علی
اتاقرفتوناگهانبا
اکبر احمدی نژاد
پیکر بی جان دختر
و گ ــروه تخصصی
نوجوانش روبــه رو
کـــارآگـــاهـــان در
شــد کــه بــا روســری
محل وقوع جنایت
گلدار زردرنگش به
متهم به قتل فراری را شناسایی کنید
تــحــقــیــقــات ویـــژه
قتلرسیدهبود!
قضایی آغــاز شد.
او وحـــشـــت زده
فریاد زد و اهالی منزل را به اتاق خواب مادر «عزیزه» که حال روحی مناسبی
کشاند .به گزارش خراسان ،لحظاتی نیزنداشتدرمیاناشکونالهبهقاضی
بعد و درحــالــی کــه عقربه هــا ساعت شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب
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تلفن پلیس  110به صدا درآمد و خبر بامداد بیدار بــودم و بــرق اتــاق خواب
جنایتی وحشتناک در بی سیم های دخترم و نامزدش روشن بود و احتمال
پلیس پیچید .بدین ترتیب سرهنگ میدادمکهآنهابیدارهستنداماوقتی
علی مالداری (رئیس کالنتری پنجتن) سپیده دم از خواب بیدار شدم احساس
که در آن ساعت بامداد مشغول گشت کردم وضعیت خانه مشکوک است که

ناگهان از الی در نیمه باز دخترم را دیدم
که روی رخت خواب افتاده است و ...
گــزارش خراسان حاکی است :بررسی
های مقدماتی مقام قضایی در صحنه
جنایت بیانگر آن بود که تازه داماد جوان
بهدلیلنامعلومی،دخترعموی 15ساله
اشراباروسریخفهکردهوشبانهازخانه
نامزدش گریخته است .به همین دلیل
گروه ویژه کارآگاهان با راهنمایی های
ارزنــده قاضی احمدی نــژاد وارد عمل
شدند و به ردیابی متهم به قتل فراری
پرداختند .آنان در همان ساعات اولیه
صبح عــازم مناطقی شدند که احتمال
اختفای متهم فــراری در آن جا وجود
داشتوبدینترتیبرصدهایاطالعاتی
بــرای شناسایی و دستگیری متهم در
حالی ادامــه یافت که قاضی ویــژه قتل
عمد با صدور دستور درج بدون پوشش
تصویر منصور دورانــی (متهم  20ساله
تبعه کشور بیگانه) در روزنامه خراسان
از شهروندان خواست چنان چه او را در
مخفیگاهی مشاهده کردند مراتب را
با تلفن هــای  110یا 21825267
ستادخبریپلیسآگاهیاطالعبدهند.
بنابراینگزارش،تحقیقاتبیشتردراین
بــاره با نظارت مستقیم سرهنگ جواد
شفیعزاده(رئیسپلیسآگاهیخراسان
رضوی)ادامهدارد.

معمای جنایی بقایای جسد یک زن در شیراز
پیدا شدن جسد یک زن که صورتش توسط حیوانات خورده
شده  ،سناریوی یک جنایت معمایی را پیش روی ماموران
پلیس فارس قرار داد .به گزارش ایرنا ،روز شنبه اول آذرماه
جاری ،فیلمی درباره پیدا شدن جسد یک زن در کنار جاده
کهمره سرخی شهر شیراز در فضای مجازی منتشر شد که
دراینفیلمگفتهشد،دستهایزنجوانقطعیابریدهشده
است.رئیسمرکزاطالعرسانیپلیسفارسدرخصوصاین
پرونده گفت :جسد این زن روز شنبه در کنار جاده و نزدیکی
روستایکهمرهسرخیشهرشیرازپیداشدکهتجسسهای
پلیسی برای بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار

گرفت .سرهنگ حمید افرامن افزود :جسد این زن حدود
 ۳۰تا ۳۵سالهروزشنبهیکمآذرماهامسالدرحالیکهمیان
یک پتو پیچیده شده بود پیدا شد که بررسی های ابتدایی
نشان می داد آثار ضربه روی صورت وجود دارد و با توجه به
این که  ۲۴ساعت از مرگ این زن می گذشت ،حیوانات
بخشی از بافت های نرم صورت را خورده بودند .وی ادامه
داد:تحقیقاتکارآگاهانپلیسآگاهیدرصحنهجرمنشان
دادکهجسدبهاینمحلمنتقلشدهوباتوجهبهازبینرفتن
بافت های صورت توسط حیوانات و نبود مدارک شناسایی
همراهاینزنهنوزجسدناشناساست.مقامقضاییدستور

کشفمحمولهتریاکباگزارشمردمی
کرمانی/فرمانده انتظامیکرمانگفت:گزارش
مسئوالنه مردم به پلیس منجر به کشف ۱۹۹
کیلوگرم تــریــاک در عملیات شبانه پلیس
شهرستان«منوجان»شد.ناظریافزود:ماموران
انتظامی هنگام پایش شبانه محور منوجان-

هشتبندیبهبندرعباسبهیکدستگاهخودروی
پژو  ۴۰۵مشکوک شدند و دستور توقف آن را
صادرکردند ،امارانندهمتواریشد وباهمکاری
خوب اهالیمناطقروستایی،خودروکشفشد
وتالشبرایدستگیریمتهمادامهدارد.

انتقالجسدبهپزشکیقانونیراصادرکردهاست.
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس فارس گفت :جسد برای
بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده است و
تحقیقاتبرایشناساییهویتزنجوانوعامالناینجنایت
معماییدردستورکارمامورانپلیساستانفارسقرارگرفته
است .وی در خصوص بریده شدن دستان زن جوان گفت:
بریدهشدندستهاصحتنداردوهیچآثاریمبنیبرضربات
چاقو روی بدن این زن دیده نشده و جسد به پزشکی قانونی
منتقلشدهاست.افرامنگفت:جزئیاتاینماجرابامشخص
شدنابعاددیگردرآیندهاطالعرسانیخواهدشد.
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در امتداد تاریکی

تنگناهایزجرآور!
دیگر نمی توانم با همسرم زندگی کنم .بارها به خاطر فرزندانم از
گناهان او گذشتم تا آن ها فرزندان طالق نشوند و آینده ای تاریک
نداشتهباشنداماوقتیهمسرمفریادزدکهنمیتواندبهخاطربچهها
اززندگیخودشچشمپوشیکند،دیگر...اینهابخشیازاظهارات
جوان 34ساله ای است که برای جدایی توافقی از همسرش وارد
کالنتری شده بود .او در حالی که بغضی مردانه گلویش را می فشرد،
نگاهی عاشقانه به فرزندان خردسالش انداخت و درباره ماجرای
ازدواجش به کارشناس و مددکار اجتماعی کالنتری سیدی مشهد
گفت :حدود 10سال قبل به خواستگاری دختری رفتم که مادرم او
را پسندیده بود« .آزیتا» به تازگی دیپلم گرفته و از طریق همسایگان به
مادرم معرفی شده بود .خالصه من و آزیتا در حالی به صورت سنتی
ازدواج کردیم که او سومین فرزند یک خانواده هفت نفره بود و پدرش
با کارگری و زحمت کشی هزینه های زندگی آن ها را تامین می کرد.
من هم که احساس می کردم او دختری رنج کشیده است و می تواند
شریک خوبی برای من در زندگی باشد ،با او ازدواج کردم .اما مدتی
بعد و در حالی که دخترم به دنیا آمده بود ،او را به همراه مردی غریبه
داخلخودرومشاهدهکردموباپلیستماسگرفتم.بااینحالزمانی
که پدر و مادرش متوجه ماجرا شدند و او را سرزنش کردند ،من هم
تصمیم گرفتم به خاطر دخترم از گناه او بگذرم .این گونه بود که آن
ماجرا را به فراموشی سپردم و به زندگی مشترک با آزیتا ادامه دادم.
اما رفتارهای غیراخالقی او پایانی نداشت و به همین دلیل فضای
سرد و بی روحی بر زندگی ما سایه افکنده بود .دیگر من هم نمی
توانستم آن عشق و محبت حقیقی را به او هدیه کنم .همسرم بارها
گفت که مرا دوست ندارد و می خواهد از من جدا شود ،این در حالی
بود که پسر کوچکم نیز تازه به دنیا آمده بود و من نمی توانستم با آینده
آن ها بازی کنم ،چرا که به عاقبت طالق می اندیشیدم و می دانستم
فرزندانمقربانیهوسرانیهایمادرشانخواهندشدوآیندهسیاهی
در انتظار آن هاست .به همین دلیل این شرایط سخت را تحمل می
کردمتاحداقلآیندهفرزندانمتباهنشودولیمتاسفانههمسرمدست
از رفتارهای زننده اش بر نمی داشت .تا این که مدتی قبل زندگی من
و آزیتا در تنگناهای زجر آوری قرار گرفت .او دیگر فرزندانش را رها
کرده بود و هیچ توجهی به من نداشت و مدام در الک تلفن همراه اش
فرو رفته بود .وقتی پنهانی تلفن اش را بررسی کردم ،تازه فهمیدم او
با یک راننده مسافربر رابطه غیراخالقی دارد و صداهای ضبط شده
اش از قرارهای عاشقانه آن ها حکایت می کند و حتی به منزل او نیز
رفت و آمد دارد .این بود که برای آخرین بار با او به گفت و گو نشستم
اما زمانی که فریاد زد «من نمی توانم زندگی خودم را فدای فرزندانم
بکنم» دیگر تصمیم به طالق توافقی گرفتم و ...
شایان ذکر است ،به دستور سرگرد احسان رسایی (رئیس کالنتری
سیدی)پروندهاینزوججوانتوسطکارشناسانزبدهدایرهمددکاری
اجتماعیموردبررسیهایویژهقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

