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روزنامه

 پایان رقابت های مچ اندازی قهرمانی
بانوان فارس

کسب مقام سوم تیمی مسابقات مچ اندازی 
قهرمانی فارس توسط بانوان ورزشکار رستم

گفت:  فارس  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
افزون بر 45 پروژه ورزشی در ایام دهه فجر انقالب 

اسالمی در فارس افتتاح و به بهره برداری می رسد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش و 
بابیان  کالنتری  کامیاب  حیدرعلی  فارس،  جوانان 
چهلم  فجر  در  ورزشی  پروژه   45 از  بیش  اینکه 
بهره برداری  به  فارس  استان  در  اسالمی  انقالب 
می رسد، اظهار داشت: با توجه به شعار سال وزارت 
ورزش و جوانان که چهل سال ورزش افتخار است 
حوزه  در  را  خاصی  برنامه های   97 سال  ابتدای  از 
با آنها در فجر  ورزش تدارک دیدیم که متناسب 
چهلم بخش بزرگی از فعالیت ها و زیرساخت ها در 
دهه  شکوهمند  ایام  همین  در  مختلف  حوزه های 

مبارک فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان افزود: مجموعه ورزشی 
مرودشت که شامل سالن تخصصی، بخش بانوان و 
زمین  همچنین  و  است  مصنوعی  چمن  زمین  یک 
نی ریز  شهرستان های  استاندارد  و  مصنوعی  چمن 
که  هستند  ورزشی  اماکن  مهم ترین  از  کوار  و 

مورداستفاده مردم قرار خواهند گرفت.
گزارش  ادامه  در  استان  ورزش  عالی  شورای  دبیر 
برنامه های پیش بینی شده اداره کل ورزش و جوانان 
نقاط  اکثر  در  خوشبختانه  گفت:  فجر  دهه  در 
از  مناطقی  در  و  داریم  افتتاح  برای  پروژه  استان 
داریم  احداث  فارس مجموعه های ورزشی در حال 
است  بوده  صفر  آنها  ورزشی  سرانه  تاکنون  که 
پیشرفت  حوزه،  این  در  همکارانم  تالش  همه  و 
عدالت  به صورت  استان  ورزشی  زیرساخت های 

محور در اکثر شهرها و روستاهای استان است.
بزرگ  مجموعه  احداث  به  اشاره  با  کامیاب 
زرقان  بخش  لپویی  در  کشور  جنوب  سوارکاری 
که  منحصربه فرد  و  زیبا  پروژه  این  کرد:  بیان 
می تواند در نوع خود بی نظیر باشد تا پایان بهمن ماه 
با حضور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان افتتاح 

می گردد.
از  دیگری  بخش  در  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ایام  این  برنامه های  صحبت هایش اشاره ای به سایر 
اوایل  در  که  همان طور  کرد:  خاطرنشان  و  داشت 
به خوبی  را  سواره  رزم  جهانی  رقابت های  آذرماه 
میزبان  هم  بهمن ماه  در  کردیم  برگزار  شیراز  در 
 30 حضور  با  که  هستیم  جهانی  رزمی  بازی های 

کشور در شیراز انجام می شود.
وی اظهار داشت: بیش از 700 برنامه شاد و مفرح 
نقاط  در  امسال  فجر  مبارک  دهه  ایام  در  دیگر 
ورزش  بر  عالوه  که  می گردد  اجرا  استان  مختلف 
راه اندازی  را  انقالب  اتوبوس  هم  جوانان  در حوزه 
کرده ایم که خاطرات ایام پیروزی انقالب را برای 

جوانان شرح می دهد.
به صورت ویژه  را  فجر چهلم  اینکه  بابیان  کامیاب 
جشن می گیریم، افزود: ورزشکاران استان با حضور 
بسیار گسترده تری در راهپیمایی بیست و دوم بهمن 
با گام های  و  مردم شرکت خواهند کرد  کنار  در 
مردم  مشکالت  رفع  جهت  در  ان شاءاهلل  و  استوار 
انقالب  وارد چهل یکمین سال پیروزی شکوهمند 

اسالمی خواهیم شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از ارتقای سرانه فضای 
ورزشی استان خبر داد.

و  خبری  پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی 
مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از ارتقای سرانه فضای 
استان خبر داد. سید محمدتقی علوی مدیرکل ورزش و جوانان  ورزشی 
استان بابیان این خبر افزود: سرانه فضای ورزشی در این استان در دو سال 

گذشته بی نظیر بوده است.
علوی بابیان اینکه توان و پتانسیل کارکنان و مجموعه حوزه دفتر فنی و 
مهندسی اداره کل در توسعه فضاهای عمرانی ورزشی در کل استان مشهود 
است، افزود: خوشبختانه ما هم از این حرکت انجام  شده و مسیر طی شده 
در استان و شهرستان ها و بخش های آن استفاده مطلوبی می کنیم و کمال 

قدردانی را از مجموعه زحمتکش خواهیم داشت.

توزیع  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
عدالت محوری امکانات ورزشی در شهرستان های استان خاطرنشان کرد: 
این امکاناتی که در اختیار ما قرارگرفته است باید به صورت عادالنه در 
ورزش  جامعه  و  جوانان  همه  تا  گردد  توزیع  بخش ها  و  شهرستان  این 
بتوانند به دوراز آسیب های اجتماعی، ورزش را انتخاب اول تفریحات خود 

قرار دهند.
ساخت  انتخاب  علت  به  پاسخ  در  استان  جوانان  و  ورزش  ارشد  مدیر 
استان  روستاهای  و  بخش ها  و  شهرستان ها  در  مصنوعی  زمین های چمن 
اظهار  و  عنوان  شهرستان  این  روستاهای  مردم  نظرسنجی  و  ارزیابی  را، 
سالن ها  سیستم سرمایشی  تابستان  فصل  در  زیاد  دلیل گرمای  به  داشت: 
با فضای روباز می تواند  دچار مشکل می شود، ولی زمین چمن مصنوعی 
استفاده  ظرفیت  فصول  همه  در  چراکه  شود  روبه رو  بیشتری  استقبال  با 

مطلوبی دارد.

قهرمانی  مچ اندازی  پیکارهای 
تیم های  معرفی  با  فارس  بانوان 

برتر به پایان رسید.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پایگاه خبری  از روابط عمومی و 
ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و 
کریمی  فارس،  استان  جوانان  و 
اندام  پرورش  هیئت  نایب رئیس 
این  گفت:  دراین باره  فارس 
پیکارها با شرکت ۱۵۰ ورزشکار 
مدت  به  فارس  شهرستان   ۱۵ از 
در  شیراز  میزبانی  به  روز  یک 
دست  و  راست  دست  بخش  دو 

و  امید  رده سنی جوانان،   ۳ چپ، 
بزرگساالن و ۸ وزن برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابت ها 
در رده سنی بزرگساالن، تیم شیراز 
قهرمان شد؛ زرقان در سکوی دوم 

ایستاد و تیم آباده سوم شد.
کریمی ادامه داد: در رده سنی امید 
هم تیم های زرقان، گراش و رستم 

اول تا سوم شدند.
اندام  پرورش  هیئت  نایب رئیس 
در  پیکار  این  کرد:  بیان  فارس 
تیمی  به صورت  جوانان  سنی  رده 

برگزار نشد.

مسابقات قهرمانی مچ اندازی بانوان 
استان برگزار شد و تیم شهرستان 
این مسابقات  با شرکت در  رستم 
برنز  و  نقره  مدال های  با  توانست 
سکوی  امتیازات  مجموع  با  خود 

سومی را از آن خود کند.
هیئت  مسئول  را  تیم  سرپرستی 
و  موسوی  شهرستان  بدن سازی 
عهده  بر  حیدری  را   مربیگری 

داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

افزون بر 45 پروژه ورزشی در ایام دهه فجر در فارس به بهره برداری می رسد

ارتقای سرانه فضای ورزشی در ورزش کهگیلویه و بویراحمد

دوره تئوری مربیگری درجه 
رشته های  مربیان  ویژه   ۳
پوشش  به منظور  مختلف 
دادن کالس های آموزشی و 
تمرینی در سالن اجتماعات 
اقلید  کوثری  شهید  کانون 

برگزار شد.
به گزارش روزنامه طلوع به 
اداره  عمومی  روابط  از  نقل 
شهرستان  جوانان  و  ورزش 
به  که  دوره  این  در  اقلید، 
ورزش های  هیئت  همت 
ورزش  اداره  و  همگانی 
به  شهرستان  جوانان  و 
بخش  دو  در  روز   5 مدت 
صورت  بانوان  و  آقایان 
با  شرکت کنندگان  گرفت، 
دوره های  تخصصی  دروس 
 ۱۲ قالب  در  مربیگری 
آموزشی  علمی  مبحث 
دوره  این  در  شدند.  آشنا 
شامل  تئوری  درس   12
آناتومی  همچون  دروسی 
برنامه ریزی  فیزیولوژی،  و 
نقش  تمرین،  طراحی  و 

تکامل،  و  رشد  مربی، 
جسمانی،  آمادگی  مبانی 
در  ایمنی  ورزشی،  تغذیه 
تربیت بدنی،  مبانی  ورزش، 
و  ورزش  روانشناسی 
مهارت ها  تجزیه وتحلیل 

تدریس شد.
گزارش،  این  اساس  بر 
از  دوره  پایان  در 
ن  گا کت کنند شر
آزمون های تئوری ۱۲ درس 
که  مربیانی  و  شد  گرفته 
درس  هر   ۱۲ نمره  حداقل 
را اخذ نمایند گواهی قبولی 
از سوی اداره کل ورزش و 
صادر  فارس  استان  جوانان 
درنهایت  و  شد  خواهد 
در  حضور  جواز  هنرجویان 
رشته های  عملی  کالس های 
دست  به  را  خود   موردنظر 

می آورند.
در  تدریس  است،  گفتنی 
جمعی  عهده  بر  دوره  این 
دانشگاه های  اساتید  از 

شهرستان بود.

 دوره دوازده تئوری مربیگری
درجه ۳ در اقلید برگزار شد

حـــــــــوادث

 کشف کاالی قاچاق ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون
ریالی در کازرون

 نجات مادر و کودک از دست 
قاتل نامرئی

 یک کشته حاصل برخورد وانت پیکان
با عابر پیاده

 کشف 2 کامیون چوب قاچاق
در گچساران

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون 
یک  قاچاق  کاالی  کشف  از 
در  ریالی  میلیون   ۸۵۰ و  میلیارد 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمد عبادی نژاد فرمانده 
در  کازرون  شهرستان  انتظامی 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
راستای  در  گفت:  پلیس  خبری 
ارز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  طرح 
شهرستان  آگاهی  پلیس  مأمورین 
مقداری  انباری  در  شدند  باخبر 
می شود،  نگهداری  قاچاق  کاالی 
قضایی  مقام  با  هماهنگی  از  پس 
مقدار  که  شدند  اعزام  محل  به 
جمعًا  کیلوگرمی   ۴۰ کیسه   ۳۰

مغز  کیلوگرم   ۱۲۰۰ وزن  به 
کانادا  کشور  ساخت  بادام زمینی 
را  نفر  یک  و  ضبط  و  کشف  را 
ریالی  ارزش  که  نمودند  دستگیر 
 آن ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال

است.
فرمانده انتظامی شهرستان کازرون 
با  باید  مردم  کرد:  خاطرنشان 
شده  حاضر  درصحنه  وجود  تمام 
عده ای  برای  را  موجود  فضای  و 
ناامن  فرصت طلب  و  قاچاقچی 
نمایند و هرگونه اخبار و اطالعاتی 
دارند  قاچاق  کاالی  درخصوص 
میان  در   ۱۱۰ پلیسی  مرکز  با 

بگذارند.

مادر و کودک با حضور به موقع 
قاتل  دست  از  آتش نشانان 

نامرئی نجات یافتند.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل 
همزمان  شیراز،  آتش نشانی 
تماس  و  حادثه  این  رخداد  با 
 125 سامانه  با  همسایگان 
ایستگاه  نجات گران  بالفاصله 
فرماندهی  ستاد  هماهنگی  با   7
دقیقه   15:32 ساعت  شیراز، 
فیروزان  ماه  روستای  سمت  به 

حرکت کردند.
در  حاضر  آتش نشانان  فرمانده 
برای  که  دو  این  افزود:  محل 
گرم کردن خود از عالالدین در 
می کردند  استفاده  بسته  فضایی 
منجر  ناقص  احتراق  اثر  در  که 
مونوکسید  سوخت  ایجاد  به 

کربن شده بود.

وی با توجه به اینکه بخاری ۴۴ 
درصد،   ۲۵ آبگرمکن  درصد، 
شومینه  درصد،   ۲۰ موتورخانه 
درصد   ۲ اجاق گاز  درصد،   ۸
 ۱ گازسوز  وسایل  سایر  و 
افراد  خاموش  مرگ  در  درصد 
متأسفانه  افزود:  دارند،  نقش 
فاقد  هم  منزل  این  آبگرمکن 

دودکش بوده است.
به  رسیدن  به محض  آتش نشانان 
محل حادثه عملیات ایمن سازی 
منزل را آغاز کردند و بالفاصله 
مادر و کودک را از محل حادثه 

به بیرون انتقال دادند.
نیروهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
آتش نشانی در ادامه عملیات این 
معاینات  انجام  برای  را  نفر  دو 
بعدی،  اقدامات  و  پزشکی 
اورژانس  امدادگران  تحویل 

دادند. استان  شمالی  پلیس راه  رئیس 
گفت: براثر برخورد یک دستگاه 
عابر  نفر  یک  با  پیکان  وانت 
پیاده در محور پاسارگاد به سمت 
کشته  نفر  یک  شهر،   سعادت 

شد.
در  دهقانی  عبدالهاشم  سرهنگ 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
پی  در  کرد:  بیان  پلیس،  خبری 
اعالم یک فقره تصادف فوتی در 
سعادت  سمت  به  پاسارگاد  محور 
محل  به  مأموران  بالفاصله  شهر، 
کردند  مشاهده  و  اعزام  موردنظر 
با یک  پیکان  وانت  یک دستگاه 

نفر عابر پیاده برخورد و براثر آن 
عابر به دلیل شدت جراحت وارده 

در دم فوت کرده است.
استان  شمالی  پلیس راه  رئیس 
پلیس راه  کارشناسان  اینکه  بابیان 
وقوع  علت  و  حاضر  درصحنه 
راننده  توانایی  عدم  را  حادثه  این 
از  ناشی  نقلیه  وسیله  کنترل  در 
عالئم  خواب آلودگی  و  خستگی 
رانندگان  به  هشدار  با  کرده اند، 
خواست:  آنان  از  نقلیه  وسایل 
مقررات  و  قوانین  رعایت  ضمن 
بروز  از  رانندگی  و  راهنمایی 

حوادث ناگوار پیشگیری کنند.

شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کامیون  دو  گفت:  گچساران 
توسط  قاچاق  چوب  حامل 
این  انتظامی  نیروی  مأموران 

شهرستان توقیف شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل 
از پایگاه خبری پلیس سرهنگ 
افزود:  موسوی  محمد  سید 
آبشیرین  پاسگاه  مأموران 
در  بازرسی  و  ایست  هنگام 
محورهای مواصالتی شهرستان 

حامل  کامیون  دو  گچساران 
چوب را توقیف کردند.

وی بیان کرد: این دو محموله 
که  بود  چوب  تن   20 حامل 
در  شیراز  سمت  به  آبادان  از 

حرکت بودند.
گچساران  انتظامی  فرمانده 
دو  زمینه  این  در  کرد:  اضافه 
به  کامیون ها  و  دستگیر  نفر 
منابع  تحویل  چوب ها  همراه 

طبیعی شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
استان همدان از کشف تونل ۶۰ متری 
استان  در  تاریخی  اثر  یک  سمت  به 

همدان خبر داد.
مهر،  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
عزیزی  حاجی  محمدرضا  سرهنگ 
اظهار داشت: طی دو هفته گذشته ۹ نفر 
با حفاری غیرمجاز و قاچاق  در رابطه 
اشیا تاریخی و فلزیاب در استان همدان 

دستگیر شده اند.
وی از کشف تونل ۶۰ متری به سمت 

یک اثر تاریخی در استان همدان خبر 
اخبار  پیگیری  اظهار داشت: در  داد و 
در  غیرمجاز  حفاری  بر  مبنی  واصله 
رزن،  شهرستان  روستاهای  از  یکی 
رصد  از  پس  حفاظت  یگان  عوامل 
خبر  صحت  از  اطمینان  و  اطالعاتی 
عوامل  همراه  به  قضایی  مجوز  اخذ  با 
منزل  بازرسی  اقدام  انتظامی  نیروی 
مظنون کردند که در پارکینگ منزل، 

حفاری به عمق ۳ متر مشاهده شد.
گودال  این  انتهای  اینکه  بابیان  وی 

تونلی به طول حدود ۶۰ متر به سمت 
با  متر   ۳۰۰ حدود  که  ثبتی  اثر  یک 
تا  و  شده  حفر  داشت  فاصله  محل، 
حرفه ای  کاماًل  شکل  به  آن  انتهای 
بود،  نصب  شده  روشنایی  و  سیم کشی 
دستگیر  نفر   ۳ رابطه  این  در  گفت: 

شده اند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
فعالیت های  ادامه  در  همدان  استان 
منزل  از  بازرسی  در  افزود:  یگان  این 
اشیا  قلم   ۳ نیز  اسدآباد  در  شخصی 

به  مربوط  قطعه  یک  ازجمله  تاریخی 
هزاره اول پیش از میالد کشف شد.

 ۳ در  کرد:  اضافه  عزیزی  حاجی 
عملیات جداگانه نیز در همدان، مالیر 
حفاری  حین  در  نفر   ۷ اسدآباد  و 
دستگاه  یک  و  دستگیر  غیرمجاز 

فلزیاب نیز کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
استان همدان اضافه کرد: متهمان برای 
قضایی  مرجع  تحویل  قانونی  برخورد 

شدند.

در پی وقوع نزاع مسلحانه خانوادگی 
که در کشاکش ماجرای طالق یک 
مشهد  در  مهریه  مبلغ  سر  بر  و  زوج 
انواع سالح های  با  نفر  داد هفت  رخ 

سرد و گرم مجروح شدند.
به گزارش مشرق، این حادثه خونبار 
درگیری  و  اختالفات  در  ریشه  که 
میانسال  زوج  یک  بین  خانوادگی 
دارد و از مدتی قبل به دلیل اختالف 
بر سر مهریه برای طالق شدت گرفته 
بود در شب هجدهم دی ماه به نزاعی 
دسته جمعی و مسلحانه بین بستگان این 
زوج کشید. این حادثه وحشتناک که 
موجی از ترس را در روستای »کنار 
ازآنجا  انداخت  راه  به  مشهد  گوشه« 
به  فردی  ادعاها  به  بنا  که  شد  آغاز 
نام »ع- ن« از سوی طرف های مقابل 
مورد ضرب وجرح قرار می گیرد که 
با  اطرافیان  تماس های  با  ماجرا  این 
دو  هر  بستگان  همچنین  و  یکدیگر 
زوج در کوچه های روستا رنگ خون 

می گیرد.
در پی وقوع نزاع حدود ۲۰ زن و مرد 
سالح های  آنان  از  برخی  درحالی که 
کالشینکف، کلت کمری، وینچستر 
در  شمشیر  و  قمه  دیگر  بعضی  و 
یکدیگر  جان  به  می فشردند  دست 
هر  متعدد  شلیک های  با  و  افتادند 
زمین  بر  نقش  خون آلود  فردی  بار 
خودروهایی  میان  این  در  که  می شد 
نیز تخریب شدند. به دنبال این حادثه 
نیروهای  بالفاصله  خونبار،  مسلحانه 
برای  مشهد  هاللی  انتظامی  پاسگاه 

بررسی موضوع و پایان دادن به نزاع 
گوشه«  »کنار  روستای  وارد  خونین 
شدند؛ اما شدت نزاع به حدی بود که 
هیچ کس به حضور نیروهای انتظامی 
با  مأموران  درنهایت  نمی کرد.  توجه 
شلیک تیرهای هوایی موفق شدند به 

این نزاع وحشتناک پایان بدهند.
از  برخی  که  حادثه  این  مجروحان 
به  داشتند  وخیمی  وضعیت  آنان 
برخی  و  یافتند  انتقال  درمانی  مراکز 

از عوامل نزاع نیز دستگیر شدند.
استان خراسان  دادستان مرکز  معاون 
رضوی با تشریح جزئیاتی از پرونده 
نزاع خونبار گفت: در پی گزارش نزاع 
بالفاصله  قضایی،  به دستگاه  مسلحانه 
و  شناسایی  برای  قاطعی  دستورات 
دستگیری عامالن این نزاع صادر شد 
برخورد  قضا،  دستگاه  رویه  چراکه 
جدی و قاطعانه با مخالن نظم و امنیت 
قاضی  است. حجت االسالم والمسلمین 
با  اگرچه  افزود:  حسینی  جواد  سید 
حضور مقتدرانه پلیس و حتی شلیک 
تیر هوایی برای خاتمه دادن به نزاع 
دستگیر  متهمان  از  برخی  مسلحانه، 
شدند و تعدادی از پوکه انواع سالح ها 
با  اما  شد؛  درگیری کشف  محل  در 
توجه به اهمیت و حساسیت این گونه 
خاص  جرائم  ردیف  در  که  جرائم 
به شعبه ۴۰۹  پرونده  قرار می گیرند، 
مشهد  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
ارسال شد و قاضی محمدرضا دشتبان 
رسیدگی به ماجرای نزاع مسلحانه را 
پذیرفت. این مقام قضایی با اشاره به 

عوامل  از  نفر  چندین  شدن  مجروح 
حاضر درصحنه نزاع خونین و کشف 
کرد:  خاطرنشان  جنگی  سالح های 
جای تأسف دارد که هنوز هم عده ای 
با  قانون،  به  مراجعه  به جای  افراد  از 
قداره بندی،  و  قدرت نمایی  خیال 
می زنند  مسلحانه ای  جرائم  به  دست 
وحشت  و  رعب  ایجاد  موجب  که 
می شود.  جامعه  در  ناامنی  احساس  و 
قاضی سید جواد حسینی تصریح کرد: 
قباًل  شده،  دستگیر  متهمان  از  برخی 
شرکت  وحشتناک  نزاع های  در  نیز 
داشته اند که بررسی ها دراین باره ادامه 
دارد و سوابق بعضی از آنها در شعبه 
بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع   ۴۰۸
حکایت  ماجرا  این  از  نیز  مشهد 

می کند.
انقالب  و  عمومی  دادستان  معاون 
جرائم  به  رسیدگی  سابقه  که  مشهد 
پرونده  در  نیز  را  جنایی  ویژه 
اینکه  بر  تأکید  با  دارد  خود  قضایی 
و  نظم  مخالن  به  عرض اندام  اجازه 
داد،  نخواهیم  را  عمومی  آسایش 
دستورات  صدور  با  کرد:  اضافه 
ویژه ای از سوی قاضی دشتبان، ادامه 
رسیدگی به پرونده مذکور در اختیار 
خراسان  امنیت  و  اطالعات  پلیس 
ترتیب  بدین  و  گرفت  قرار  رضوی 
باراهنمایی های قضایی، دیگر عوامل 
در  حساس،  پرونده  این  با  مرتبط 
چندین عملیات هماهنگ و گسترده 
از  زیادی  تعداد  که  شدند  دستگیر 
از  قانونی  قرارهای  صدور  با  آنان 

 ۴۰۹ شعبه  باتجربه  بازپرس  سوی 
روانه  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
بازجویی های  هنوز  اما  شدند،  زندان 
تخصصی و جلسات رسیدگی به این 

پرونده همچنان ادامه دارد.
تخریب  به  اشاره  با  قضایی  مقام  این 
درگیری  در جریان  برخی خودروها 
انگیزه  کرد:  تأکید  نیز  مسلحانه 
موضوعات  به  اگرچه  نزاع  عامالن 
و آسیب های اجتماعی مانند طالق و 
مهریه بازمی گردد؛ اما نزاع با چوب و 
چماق و انواع سالح های سرد و گرم 
مرد  و  زن  زیادی  تعداد  آن  در  که 
پذیرفتنی  مردم  برای  داشتند  حضور 
و  آسایش  سلب  موجب  و  نیست 
دلیل  همین  به  می شود.  عمومی  رفاه 
دقت  و  با سرعت  پرونده  قاضی  نیز 
را  ماجرا  این  به  رسیدگی  خاصی 
همه  اتهام  به  و  دارد  کار  دستور  در 
رسیدگی  خونبار  نزاع  این  عوامل 
دستگیر  افراد  اتهام  وی  شد.  خواهد 
شده را هم اکنون و طبق نظر بازپرس 
دسته جمعی  نزاع  در  پرونده، شرکت 
ایراد جرح عمدی،  به  منجر  مسلحانه 
گرم  سالح  غیرمجاز  نگهداری 
جریان  در  افزود:  و  کرد  ذکر  و... 
دارد  وجود  احتمال  این  تحقیقات 
دیگری  اتهامات  دشتبان،  قاضی  که 
و  دالیل  وجود  صورت  در  نیز  را 
مدارک مستند به متهمان تفهیم کند 
بیشتر  بررسی های  دلیل  همین  به 
درباره چگونگی این حادثه تأسف بار 

همچنان ادامه دارد.

کشف تونل غیرمجاز ۶۰ متری به سمت یک اثر تاریخی

جزئیات نزاع  خونبار مسلحانه بر سرمهریه


