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 اعدام »خرچنگ های سیاه«
در مألعام

شــهروند| صبح سه شــنبه 2 عضــو باند 
متجاوزان به عنف معــروف به »خرچنگ های 

سیاه« در مشهد در مألعام اعدام شدند.
خردادماه  سال گذشته با شکایت چند خانم 
جوان مبنی بر این که سرنشینان یک خودروی 
پراید  هاچ بک که آرم تاکسی تلفنی داشته است، 
آنها را با توســل به زور و تهدید با افشانه ربوده و 
پس از انتقال به بیرون شهر و تجاوز دسته جمعی، 
آنها را نیمه های شب در مشــهد رها کرده اند. با 
دستورات ویژه دادستانی مشهد، پرونده ای برای 
پیداکردن متهمان گشــوده شــد و کارآگاهان 
پلیس آگاهی توانستند دونفر از این متهمان را 

شناسایی و دستگیر کنند.
با اعالم شــکایت های مشــابه از سوی چند 
زن جــوان، تیمی از کارآگاهــان پلیس آگاهی 
خراســان رضوی مأموریت یافتند تا این افراد را 
شناسایی و دستگیر کنند که پس از چندی کار 
تحقیقاتی تخصصی، سه نفر از اعضای این باند 

دستگیر و به جرم شان اعتراف کردند.
در ادامه کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از 
مخفیگاه های این افراد که باغی در گلمکان بود، 
شدند و توانستند دو همدست دیگر متهمان را 
نیز دســتگیر کنند که پس از مواجهه حضوری 

شاکیان این افراد را شناسایی کردند.
با رسیدگی خارج از نوبت، به دونفر از متهمان 
ردیف اول پرونده »افساد فی االرض« و »محاربه« 
تفهیم شد و پرونده پس از صدور کیفرخواست در 

اختیار محاکم کیفری استان قرار گرفت.
5 متهم درحالی پای میز محاکمه ایســتادند 
که حکم اعدام برای دو متهم ردیف اول صادر و 
پس از تأیید به  منظور پیشگیری از وقوع جرایم 
احتمالی، این حکم به دســتور قاضی غالمعلی 

صادقی دادستان مشهد در مألعام انجام شد.

 2نفر در سیالب خراسان جنوبی
جان باختند

بارش های رگباری 24ســاعت گذشــته و 
جاری شدن سیالب در استان 311 حادثه دیده، 
چهار گمشده و دو کشته بر جای گذاشت. در اثر 
این بارندگی ها همراه با باد شدید چهار شهرستان 
بیرجند، درمیان، زیرکوه و سربیشه دچار سیالب 
شدند. هر چهارنفر گمشــده با تالش نیروهای 
امدادی پیدا شدند ولی دونفر از آنان جان باختند. 
با توجه به هشــدارهای ســازمان هواشناسی و 
مدیریت بحران کشــور از روز دوشنبه 39 گروه 
امدادی و عملیاتی به دستور استاندار در حالت 
آماده بــاش قرار گرفتند. در اثر ســیالب در این 
چهار شهرستان، 32 منزل درگیر آبگرفتگی و 20 
خودرو گرفتار سیل شــد. این بارندگی ها سبب 
تخریب 25 درصدی 16 رشــته قنات و تخریب 
راه های روستایی و ایل راه های عشایری نیز شده 
است. محصوالت باغی و زراعی شهرستان های 
بیرجند، زیرکوه، سربیشــه و درمیــان از بارش 
تگرگ خســارت دید و خســارت ها مربوط به 

میوه های سر درختی است.
با توجــه به بررســی های به عمــل آمده و 
اذعان مــردم محلی روســتاهای ایــن چهار 
شهرستان، 11میلی متر بارندگی در 10دقیقه 
بی سابقه بوده اســت. مدیرکل مدیریت بحران 
خراسان جنوبی با بیان این که بارش های فصلی 
و رگباری تا پایان فصل بهار ادامه خواهد داشت، 
گفت: مــردم ضمن جدی گرفتــن اخطاریه و 
هشدارهای هواشناسی در بســتر رودخانه ها 
قرار نگیرند و نــکات ایمنــی را رعایت کنند. 
بارش های رگباری همراه با وزش باد شــدید از 
اوایل هفته جاری در استان خراسان جنوبی آغاز 
شد و براساس پیش بینی سازمان هواشناسی تا 

24ساعت آینده نیز ادامه دارد.

ذره بين

 چطور دستگیر شدی؟
یک هفته قبل از شهرســتان به تهران آمدم 
و پولی نداشــتم؛ برای همین در این ساختمان 
مشغول شدم. من خیلی ســال ها قبل گچکار 
بودم. دوشــنبه بود که برای نهار تعطیل کردم. 
با بچه ها دورهم نشســته بودیم که مردی وارد 
اتاق شــد و گفت که گشنه اســت و می خواهد 
هم لقمه ما شــود؛ کنارم نشست و من هم به او 
بفرمــا زدم، تا این که آمدم یک لقمه از ســفره 

بردارم، دستبند را به دستم زد.
 اتهامت را قبول داری؟

بله؛ من عباس را به قتل رساندم؛ دو گلوله به 
او شلیک کردم.

 اسلحه را از کجا آوردی؟
از ناصرخســرو خریدم. این کلت را همراه با 
چندتایی فشنگ حدود 2  میلیون و پانصد هزار 

تومان از آن جا تهیه کردم. 
 کلت را برای همین کار خریدی؟

نه این که تصمیم قطعی داشــته باشــم؛ اما 
اعصابم به هم ریخته بود. هیچ پولی نداشــتم، 
شــب عید بود و جیب من خالی. من زن و بچه 
دارم، همــه پول و ســرمایه ام دستشــان بود؛ 
حتی چندباری به آنهــا التماس کردم، به خانه 
آنها رفتم، اما هیچ فایده ای نداشــت. آنها پول 
من را نمی دادند. حتــی چندبار تصمیم گرفتم 
خودکشــی کنم. تا این که آن روز به بازار رفتم 

و آن اتفاق افتاد.
 به چه کسی پول داده بودی؟

به بهمن خواهــرزاده مقتول؛ من بــا او کار 
می کردم. 

 دقیقا چه کاری انجام می دادی؟
به او پول مــی دادم و ســودش را می گرفتم. 
او هــم با پــول مــن و چنــد نفر دیگــر دالر 
خریدوفروش می کرد. ســودش هم خوب بود 
البته ثابت نبود، کم و زیاد داشت؛ اما حدودا هر 

بار بین 500 تا یک میلیون تومان سود داشت. 
 چطور با بهمن آشنا شدی؟

از طریق پدرش با او آشــنا شدم. پدرش آدم 
سرشــناس و بااعتباری در بازار است. چند ماه 

پیش از حادثه من با پــدر بهمن به طور اتفاقی 
آشنا شــدم. عید قربان بود و او از من خواست 
تا برایش گوسفند بیاورم. ســر همین موضوع 
آشــنایی مان بیشتر شــد. تا این که یک روز به 
من پیشنهاد خرید و فروش دالر دادند. من هم 
به آنها اعتماد کردم. یک خانه در شهرســتان 
داشتم که آن را فروختم، حدود 300 گوسفند 
هم داشــتم، آن را هم فروختم و همه زندگی ام 
را پــول کردم و به آنهــا دادم. البتــه آن اوایل 
همه چیز خوب بود. هم ســود داشت و هم اصل 
پولم را بــه موقع به مــن بازمی گردادند. بعد از 
مدتی هــم دو نفر از اقوام به من پــول دادند تا 
آنها هم سودی ببرند، ســرمایه من بیشتر شد. 

همین جوری شد که توی این کار افتادم. 
 چرا بــا بهمن اختالف حســاب پیدا 

کردی؟
اختالفــی نبود؛ او همه پــول و زندگی من را 
باال کشید. پول خیلی ها را مثل من خورد و فرار 
کرد اما من ازش مدرک داشتم. چندتا چک که 
البته بعــدا فهمیدم همــه آن چک ها بی محل 
است و حسابش خیلی وقت است که بسته شده 

است. 
 بیشتر توضیح بده.

16 بهمن  سال قبل بود که بهمن با من تماس 
گرفت و گفت که می خواهد 2 خط دالر بخرد. 
آن روز قیمــت دالر حــدود 4300 تومان بود. 
دوخط دالر یعنی دو میلیون دالر. من هم مثل 
همیشه به او پول دادم؛ البته مقداری از آن مال 
اقوامم بود ولی پول ها را به حساب پدرزن بهمن 
واریز کردم چون حساب خودش از طرف بانک 
مرکزی به دلیل یک شکایت بســته شده بود. 
بعد هم بهمن یک میلیون و 200  هزار تومان به  
عنوان سود به حسابم واریز کرد و بعد هم گفت 
که فردا اصــل پول من را می دهــد. فردای آن 
روز پنجشــنبه بود. جمعه هم که بازار تعطیل 
است. شنبه هم من بیمار شــدم و چند روزی 
در خانه ماندم. تقریبا 8 روز از وعده ما گذشت، 
من با بهمــن تماس گرفتم امــا او جواب تلفن 
من را نداد. فراری شده بود. وقتی به بازار رفتم 

فهمیدم چند نفر دیگری مثل من هم همین بال 
سرشان آمده است. 

 چرا به ســراغ پدرش نرفتی، خودت 
گفتی که مرد معتبر و شناخته شده ای بود؟

رفتم ولی فایده ای نداشــت؛ آنها از دســت 
بهمن شــاکی بودند. می گفتند که بهمن با این 
کارهایش آبروی آنها را هم برده اســت. یک بار 
هم من را به زور بــه داخل خانه کشــاندند تا 
برگه ای را امضا کنم که در آن نوشــته شده بود 
من هیچ طلبی از بهمن ندارم. به زور از من امضا 
گرفتند و 90  میلیون تومان چک بانکی به من 

دادند. 
 تو دنبال بهمن بودی، چرا دایی او را به 

قتل رساندی؟
کارهای بهمــن را دایی اش ردیف می کرد. در 
همان روزهایی که دنبال بهمن بودم، چندباری 
به مغــازه او رفتــم. دایــی اش را تهدید کردم، 
همان روز 20  میلیون تومان دیگر به حســاب 
من واریز شد. فهمیدم که او با بهمن در ارتباط 
است. آن روز هم رفتم و اولش کلی به او التماس 

کردم، به زبان خوش از او خواســتم تا نشــانی 
بهمن را به من بدهد. می دانســتم که بهمن و 
خانواده اش آنقــدری دارند کــه خیلی راحت 
طلب مــن را بدهند؛ اما دایــی بهمن خیلی بد 
جواب من را داد و گفــت از بهمن هیچ خبری 
ندارد. من هم عصبانی شــدم و با کلت دو گلوله 

به او شلیک کردم.
 چند  سال است که به تهران آمدی؟

از  ســال 69 در تهــران هســتم. آن اوایــل 
پول خرد و ســکه می فروختم، بعد هم شــروع 
به دستفروشــی کــردم؛ البته بعدهــا گچکار 
ســاختمان شــدم؛ ولی درآمد اصلــی من از 
گله داری بود. همه گله گوسفندم را فروختم تا 

بهمن با آن دالر خرید و فروش کند.
 چندتا بچه داری؟

یک پسر 14ســاله و یک دختر 11ساله. این 
چند وقته خیلی از زن و بچه ام خجالت کشیدم. 
شب عید پول نداشــتم تا برای آنها خرید کنم. 
چندبار می خواســتم با قرص برنج و ســیانور 

خودکشی کنم.

گفت وگوی »شهروند« با عامل تیراندازی مرگبار سبزه میدان تهران

تسویه حساب خونین دالالن دالر
   این مرد گله دار برای داللی دالر همه گوسفندانش را فروخت

  طلب 420  میلیون تومانی قاتل از پسر بازاری معروف انگیزه این جنایت بود

آژیر

خارج از مرز

 تصادف خونین
مینی بوس دانش آموزان

باشــگاه خبرنگاران| تصادف مینی بوس 
دانش آمــوزان بروجردی با یک نیســان موجب 
مصدومیت 13نفر از آنان شــد. ایــن حادثه روز 
دوشنبه در محور بروجرد – خرم آباد اتفاق افتاد 
و به دنبــال آن 13 دانش آموز که مصدوم شــده 
بودند، به بیمارســتان منتقل شدند. حسینعلی 
رفائی، رئیس مرکز فوریت های پزشکی لرستان 
در این باره گفت: این حادثه در منطقه تجره واقع 
در 5کیلومتری خرم آباد اتفاق افتاد و مینی بوس 
حامل دانش آموزان پسر با یک نیسان برخورد کرد 
که در این حادثه 13 دانش آموز مصدوم شدند. با 
این که جراحت چند نفر از دانش آموزان سطحی 

بود اما حال دو دانش آموز مساعد نیست.

 راز هواپیمای ناپدیدشده مالزی
سانحه یا خودکشی خلبان؟

شهروند| نزدیک به چهار  سال پس از ناپدیدشدن 
هواپیمای مالزی ایرالین، کارشناســان یک برنامه 
خبری تلویزیون اســترالیا که درباره سانحه تحقیق 
می کنند، به این نتیجه رسیده اند که خلبان به عمد 
باعث ســقوط هواپیما به اقیانوس هند شده است. 
یافته های جدید این احتمال را قوت می بخشــد که 
این حادثه به  عنوان یکی از بزرگترین رازهای هوایی 
دوران معاصر ممکن است نه صرفا سانحه ای فاجعه بار 
که یک کشتار دسته جمعی برنامه ریزی شده باشد. 
این گروه کارشناسان صنعت هوایی بین المللی که در 
برنامه »60دقیقه« تلویزیون استرالیا حضور یافته اند، 
می گویند ناپدیدشــدن هواپیمای مالزی یک عمل 
مجرمانه از سوی خلبان »ظاهرشاه« بوده است. لری 
ونس، محقق کانادایی سوانح هوایی می گوید: او داشت 
خودش را می کشــت و متاسفانه هر کسی را هم که 
سوار بر هواپیما بود، با خودش به کشتن داد؛ او این کار 
را به عمد کرد. کارشناسان که مسیر حرکت هواپیما 
را بر صفحه رادار نظامی ردیابی و بازسازی کرده اند، 
می گویند که خلبان مرتب بین محدوده فضایی مابین 
مالزی و تایلند جا عوض می کرده تا مانع از شناسایی 

مسیر هواپیما توسط نیروی نظامی دو کشور شود.

شهروند| یک ســال اختالف زوج جوان پایان 
وحشتناکی داشــت. مرد جوان که می خواست 
هرطور شــده همســرش را به خانه برگرداند و 
با او زندگی مشترکشــان را ادامــه دهد، این بار با 
کالشینکف به ســراغ همســرش رفت. اسلحه 
به دســت شــد و به همراه برادرش همه خانواده 
همســرش را به رگبار بست. شــلیک کرد و آدم 
کشــت. در این تیراندازی های مرگبار، مادرزنش 
به قتل رسید و نوه خانواده، پدرزن و دونفر دیگر از 
اعضای خانواده نیز مجروح شدند. در این میان یکی 
از همسایگان هم با گلوله های داماد عصبانی جان 
باخت و کشته شد. مرد جنایتکار به همراه برادرش 
هردو پس از این حمام خون، از محل متواری شدند 
و پلیس کرمانشاه تجسس های تخصصی خود را 

برای دستگیری این دونفر آغاز کرده است. 
ساعت 10شب دوشــنبه 24 اردیبهشت ماه 
بود که این حادثه در بلوار طاق بســتان کرمانشاه 
رخ داد. صدای شــلیک گلوله وقتی از داخل یکی 
از کوچه ها شنیده شد، همســایه ها وحشت زده 
از خانه خارج شــدند و دو مرد جوانی را دیدند که 
با فریاد درحال درگیری با اهالی یک خانه بودند. 
یکی از آنها اســلحه ای به دســت داشــت که به 
سمت این خانواده تیراندازی می کرد. هیچ کس 
نمی توانســت آنها را آرام کند. گلوله ها به سمت 
پدر خانواده، مــادر و حتی کودک خانواده اصابت 
می کرد و آنها غرق در خون روی زمین می افتادند. 
تا این که یکی از همسایه ها با دیدن چنین صحنه 
وحشتناکی، برای این که مانع این قتل عام شود، 
وارد این درگیری شــد تا میانجیگــری کند، اما 
این میانجیگری به قیمت جانش تمام شــد. این 
مرد نیز بر اثر تیرانــدازی روی زمین افتاد و جان 
خود را از دســت داد. دو مرد عصبانی پس از این 
تیراندازی های مرگبار دو خودروی زانتیا و پی کی 

خود را در محل حادثه جا گذاشتند و با پای پیاده 
گریختند. بالفاصله پــس از این موضوع ماموران 
پلیس راهی محل شدند و بررسی های خود را در 

این باره آغاز کردند. مجروحان 
که 5نفر بودند، به بیمارستان 
منتقل شــدند. مرد همسایه 
نیز در همان محل حادثه جان 
باخت. درحالی  که تحقیقات 
پلیس در این رابطه آغاز شده 
بود، از بیمارستان خبر رسید 
که زن 57ســاله بــه خاطر 
شدت جراحات با وجود تالش 
پزشکان جان خود را از دست 

داده است. 
در ادامه بررسی ها مشخص 

شد که داماد خانواده پس از اختالف با همسرش به 
همراه برادر خود، راهی خانه پدرزنش شده و آنها را 

به گلوله بسته است. 
یکی از همسایه های این خانواده درباره جزییات 

زندگی این زوج به »شــهروند« گفت: »این زوج 
جوان یک ســالی بود که با هم اختالف داشتند. 
زن جوان نمی خواســت به خانه خودش برگردد 
و قصــد جدایی داشــت، اما 
هربار شــوهرش می آمد و از 
او عذرخواهــی می کــرد. در 
این مدت یک ســال این زوج 
مرتب با هم درگیر می شدند، 
زن جــوان به خانــه پدرش 
می آمد و بعد از آن شــوهرش 
با عذرخواهی او را ســر خانه 
و زندگــی اش برمی گرداند. تا 
این که چند روز پیش از حادثه 
زن جوان دوباره به خانه پدرش 
آمد و این بار حاضر نشــد سر 
خانه و زندگی خودش برود. او طالق می خواست 
و به اصرارهای شوهرش توجهی نکرد. برای همین 
روز حادثه نیز، داماد خانواده به همراه برادرش راهی 
خانه پدرزنش شده و آنها را به گلوله بستند. در این 

حادثه مادرزن عامل جنایت و یکی از همسایه ها که 
قصد میانجیگری داشت، به قتل رسیدند. پدرزن و 
نوه خانواده به همراه دونفر دیگر نیز بشدت مجروح 
شــدند و درحال حاضر در بیمارســتان بستری 
هستند. ما از ترس جانمان نتوانستیم از خانه بیرون 
بیاییم. پشت پنجره خانه شاهد این اتفاق ها بودیم. 

با پلیس تماس گرفتیم اما کار از کار گذشته بود.«
سرهنگ »محمدرضا آمویی« معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه نیز جزییات 
بیشــتری از این حادثه تشــریح کرد و در این 
رابطه گفت: »حدود ســاعت 22 دوشنبه شب 
گذشته یک فقره تیراندازی در بلوار طاق بستان 
به پلیس گزارش شــد. پس از حضــور ماموران 
مشخص شد داماد خانواده به همراه برادرش به در 
منزل پدر همسر خود مراجعه کرده و به وسیله 
اسلحه کالشنیکوفی که به همراه داشته، اقدام 
به تیراندازی می کند. پس از باالگرفتن درگیری، 
همسایه  پدر همســر قاتل به قصد میانجیگری 
وارد عمل می شــود که با اصابت گلوله در همان 
محل تیراندازی جان خود را از دســت می دهد. 
در این تیرانــدازی همچنین 5نفــر از اعضای 
خانواده همسر فرد مهاجم زخمی می شوند که 
یکی از آنها که زنی 57ســاله بوده و از ناحیه سر 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، در بیمارستان 
فوت می کند. پــس از تیراندازی و قبل از حضور 
ماموران، افراد ضارب موفق به فرار می شوند که 
تالش و جســت وجو برای دستگیری آنها ادامه 
دارد. همچنین از محــل تیراندازی 8 عدد پوکه 
گلوله سالح کالشنیکوف کشــف و دو دستگاه 
خودروی زانتیا و پی کی متعلق به خانواده عامالن 
تیراندازی نیز توقیف شد. از خانه ضاربان هم یک 
قبضه اسلحه »ام یک« و یک قبضه اسلحه پران 

کشف شد.«

مرد جوان به همراه برادرش، خانواده همسر خود را به رگبار بست

قتل عام برای آشتی
  در این حادثه مرد همسایه که قصد میانجیگری داشت، به همراه مادرزن 57ساله کشته شدند
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همزمان با هفته جهانی ارتباطــات و روابط عمومی، 
و در هفتمیــن همایــش روابط عمومــی و صنعت که 
با حضــور جمعی از پیشکســوتان عرصــه ارتباطات و 
روابط عمومی، مدیران و کارشناســان روابط عمومی از 
سراسر کشور ، ســعیدی نماینده مردم مبارکه و رئیس 
فراکســیون روابط عمومی در مجلس شورای اسالمی  
و جمعی از مدیران روابط عمومی صنایع بزرگ کشــور 
برگزار شــده بود، از دکتر بهرام سبحانی به عنوان مدیر 
برتر حامی روابط عمومی در حوزه صنعت با اهدای مدال 
زرین و لوح تقدیر تجلیل شــد. به گزارش خبرنگار ما از 
اصفهان، در ابتدای این همایــش، امیرعباس تقی پور، 
عضو شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ضمن 
ابراز خرسندی از حضور گسترده فعاالن روابط عمومی 
در طول برگزاری ســیزدهمین همایش روابط عمومی 
الکترونیک و هفتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت، 
به تشریح اهداف و سیاســت های این ستاد در خصوص 

برگزاری هر چه باشکوه تر هفته روابط عمومی پرداخت.
وی با تقدیر از رویکرد صنایع کشور در اهمیت دادن 
به مقوله ارتباطــات و روابط عمومی عالوه بر مســائل 
بازاریابی و تجارت گفت: مســئولیت اجتماعی بر دوش 
صنایع کشــور یکی از مهمترین حوزه های عملکردی 
روابط عمومی هاست که باید با حفظ  کرامت انسان ها و 

شهروندان به آن پرداخته شود. 
زهرا ســعیدی نماینــده مــردم مبارکــه و رئیس 
فراکســیون روابط عمومی در مجلس شورای اسالمی 
در این مراســم در ســخنانی به جایگاه و پایگاه واقعی 
ارتباطات در روابط عمومی در هر نهاد و دستگاهی اشاره 
کرد و گفت: رئیس فراکســیون روابط عمومی و رسانه 
مجلس شــورای اســالمی از اقدام برای تدوین قانونی 
جامع و کامل برای حمایت از روابــط عمومی خبر داد 
و گفت:  برگزاری این همایش به ارزش و جایگاه روابط 
عمومی اعتبار و جایگاه ویژه بخشید.  وی گفت: با نگاهی 
به گزارش هایی که از سوی فعاالن صنعت روابط عمومی 
به دســت آمده و همچنین مروری بر شنیده ها می توان 
گفت کارشناسان روابط عمومی ســازمان ها کار بسیار 
سختی انجام می دهند، آنان، هم در جایگاه وکیل و هم 
در جایگاه موکل قــرار می گیرند و همین موضوع باعث 

شده جایگاه ویژه خود را از دست بدهند.

ششمین مدال زرین مدیر برتر 
حامی روابط عمومی در حوزه صنعت 
به دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعطا شد

استان

به گزارش روابــط عمومــی اداره کل کتابخانه های 
عمومی چهارمحال و بختیاری، نخستین دوره آموزشی 
» آشنایي با نسخ خطي، سربي و سنگي« ویژه تعدادی از 
کارکنان کتابخانه هــای عمومی چهارمحال و بختیاری 
روز یکشنبه 23 اردیبهشــت ماه در محل فرهنگسرای 
بروجن تشکیل شــد و رضا محمودپور، کارشناس ارشد 
نسخ خطی و چاپ سنگی از کتابخانه مرکزی ارومیه به 
آموزش چگونگی شناخت و تشخیص نسخ خطي، چاپ 
سربي و سنگي از یکدیگر، شیوه نگهداری صحیح از این 
گونه نســخ و راه های جلوگیری از آســیب دیدگی این 
منابع پرداخت. در این دوره آموزشی که با هدف ارتقای 
ســطح ســواد اطالعاتی کتابداران برگزار شد مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان نیز ضمن اشاره به اهمیت 
برگزاری دوره های آموزشــِی تخصصی برای کتابداران 
افزود: یکی از نیازهای اساســی جوامع دانستن است و 
کتابخانه ها به عنوان مهم ترین منبع اطالعاتِی مطمئن، 
وظیفه دارند که این نیاز جامعه را مرتفع ســازند.  فرهاد 
خلیل مقدم اذعان داشت: دو بازوی اصلی کتابخانه منابع 
کتابخانــه ای و اطالعات کتابداراســت و کتابدار آگاه و 
مجهز به دانــش روز می تواند کتابخانه را ســرپا و فعال 
نگه دارد و برای تحقق این مهم باید آموزش را عملیاتی 
کرد. گفتنی اســت برگزاری این دوره جزء سرفصل های 
آموزشــی نهاد بوده که با پیگیری کارشناس آموزش و 
پژوهش این استان برای 18 نفر از کارکنان کتابخانه های 

عمومی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

نخستین دوره آموزشی » آشنایي 
با نسخ خطي، سربي و سنگي« برای 
تعدادی از کارکنان کتابخانه های 
عمومی چهارمحال و بختیاری 

برگزار شد

استان

این زوج جوان یک سالی 
بود که با هم اختالف داشتند. 
زن جوان نمی خواست به خانه 
خودش برگردد و قصد جدایی 

داشت، اما هربار شوهرش 
می آمد و از او عذرخواهی 

می کرد. برای همین روز حادثه، 
داماد خانواده به همراه برادرش 

آنها را به گلوله بستند

این نخستین حادثه نیست
این درحالی است که دی ماه  سال گذشته نیز، مردی به  خاطر بخشیده شدن قاتل برادرش، 
مادر و سه دخترش را در کرمانشاه به گلوله بست و آنها را به قتل رساند. این مرد که عموی 
سه دختر بود، وقتی متوجه شد آنها قاتل پدرشان را بخشیده اند، درست در مزار برادرش، هر 
چهارنفر را کشت. این مرد هم با اسلحه خانواده برادرش را تنها به جرم بخشش، به رگبار بست 
و متواری شد. مدارک پرونده نشان می داد همسر زن میانسال و پدر این دختران به دست 
دامادش به قتل رسیده بود اما دختران مقتول با وجود نارضایتی خانواده پدری خود، از خون 
پدرشان گذشته و قاتل را بخشیده بودند. پس از این اتفاق عموی خانواده برای انتقام خون 
برادرش با همدســتی دونفر از برادرزاده های خود نقشه قتل این چهار زن را اجرا کرده بود. 

5روز پیش بود که درنهایت پلیس توانست این مرد جنایتکار را دستگیر کند. 

شهروند| اختالف حساب دالالن بازار ارز انگیزه جنایت بازار تهران 
بود. قتلی که در روزهای پایانی  سال گذشته در حوالی سبزه میدان 
رخ داد و ضارب با شلیک دو گلوله یکی از کسبه بازار را به قتل رسانده 
بود. متهم پس از این جنایت متواری شد و رسیدگی به این پرونده 
به بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران محول شد. ماموران 
ویژه قتل اداره آگاهی به دستور بازپرس مدیر روستا کار شناسایی 
و محل اختفای ضارب را آغاز و درنهایت  عامل این تیراندازی مرگبار 
را روز دوشنبه در ســاختمان نیمه کاره ای در ولنجک شناسایی 

و دســتگیر کردند. متهم بالفاصله پس از دستگیری به جرمش 
اعتراف کرد و انگیزه اش را از این جنایت طلب 420  میلیون تومانی 
از پســر خواهر مقتول عنوان کرد. اکبر متهم 41 ساله این پرونده، 
صبح دیروز به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و در برابر بازپرس 
پرونده جزییات این ماجرای خونین را تعریف کرد. او در اظهاراتش 
به قتل عمد عباس 51 ســاله اقرار کرد و درباره علت و انگیزه اش از 
این تیرانداری مرگبار گفت. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی 

»شهروند« با متهم اصلی این پرونده است.


