تصادف خونین در محور ازنا

دستگیری سوداگران مرگ هنگام انتقال  118کیلو تریاک

نسل فردا :تصادف بین دو خودرو درمحور ازنا حادثهای تلخ را رقم زد.مدیرعامل جمعیت هاللاحمر لرستان گفت :برخورد یک دستگاه
خودروی پژو  ۲۰۶با تریلر باعث مرگ چهار تن شــد .صارم رضایی اظهار کرد :در محور ازنا به اراک یک دستگاه خودروی پژو  ۲۰۶با
یک تریلر تصادف کردند که باعث فوت چهار نفر شد .وی افزود :در این حادثه سه تیم امدادی و یک تیم پشتیبانی به محل حادثه اعزام
شدند .رضایی گفت :به علت شدت حادثه ،امدادگران جمعیت هاللاحمر لرستان با استفاده از دستگاههای ست نجات ،افراد فوت شده
را از درون خودرو رهاسازی و تحویل شهرداری دادند .مدیرعامل جمعیت هاللاحمر لرستان خاطرنشان کرد :علت این حادثه از سوی
پلیس راه استان در حال بررسی است .گفتنی است در این محور تصادفات زیادی رخ میدهد که عمده آنها فوتی دارد.

نسل فردا :جانشین انتظامی استان یزد از دستگیری  2سوداگر مرگ و کشف  118کیلو تریاک در عملیات ماموران پلیس مبارزه
با موادمخدر خبر داد .سرهنگ "سیدرضا مکی" گفت :در پی کسب خبری مبنی بر اینکه  2قاچاقچی موادمخدر قصد انتقال یک
محموله موادافیونی به شمال کشور را دارند ،بررسی موضوع در دستور کار تیمی با تجربه از ماموران این پلیس قرار گرفت .وی
افزود :ماموران پلیس با انجام کارهای اطالعاتی و تالش شبانه روزی  2قاچاقچی حرفهای را تحت نظر قرار داده و آنها را هنگامی
که قصد خروج از استان را داشتند ،دستگیر کردند .سرهنگ مکی گفت :ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو قاچاقچیان118 ،
تریاک را کشف و متهمان را به مراجع قضائی معرفی کردند.
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حوادث بین الملل
کشف گور جمعی درمکزیک
ژاپن تــودی :مقامات مکزیک از کشــف
 166جمجمه انســان در یک گــور جمعی
خبر دادنــد .مقامات محلی ایالــت وراکروز
با اعالم اینکه ایــن  166جمجمه حداقل در
مدت دو سال گذشته دفن شــدهاند ،اظهار
داشــتند :همچنین لباس ،وسایل شخصی و
بخشهایی از اسکلت بدن انسان کشف شده
است .بازرســان با حضور در محل کشف این
گور جمعی در حال انجام بررسیهای بیشتر
هستند .کشف این گور جمعی پس از آن انجام
گرفت کــه مقامات محلی گزارشــی از دفن
صدها جســد در این منطقه دریافت کردند.
این گور ،یکــی از بزرگترین کشــفیات در
مکزیک بوده و بررســیها حاکی از آن است
اجســاد متعلق به قربانیان جنگ و درگیری
میان قاچاقچیان مواد مخدر بوده اســت .از
سال  2006درگیری میان نیروهای نظامی
و قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک افزایش
ناگهانی پیدا کرده که از آن زمان بیش از 200
هزار نفر کشته شدهاند .همچنین حدود 37
هزار نفر ناپدید شدهاند.
افزایش تلفات زمین لرزه در
جزیره هوکایدو

بیبیسی :با افزایش تلفــات زمین لرزه در
جزیره هوکایدو ژاپن نگرانیهــا در رابطه با
بازماندگان این حادثه افزایش یافته اســت.
نیروهای امدادگر در ژاپــن از ادامه عملیات
جســت وجوی حادثهدیدگان زمین لرزه در
جزیره هوکایدو خبر داده و اظهار داشــتند:
شمار تلفات این زمین لرزه به  16تن رسیده
اســت .همچنین در پی وقوع این زمین لرزه
چندین نفر ناپدید شدهاند و این احتمال وجود
دارد که در میان آوار به جا مانده ناشی از رانش
زمین گرفتار شده باشند .بنابر اعالم مقامات
محلی ،برق حدود  1.6میلیون مشــترک در
سراســر مناطق زلزلهزده ،قطع اســت .این
زمینلرزه پس از طوفان مرگباری که مناطق
غربی این کشور را درنوردیده،دومین فاجعهای
است که دریک هفته در ژاپن به وقوع پیوست.
این زمین لرزه اوایل پنجشنبه گذشته جزیره
هوکایدو را بــه لرزه درآورد و هــزاران نفر را
مجبور کرد تا شب را در پناهگاهها بگذرانند.

حمله مسلحانه در ایالت
کالیفرنیای آمریکا

سیان ان :در پی تیراندازی در یک مجتمع
مسکونی در شهر سن برناردینو واقع در ایالت
کالیفرنیای آمریکا ،چندین نفر زخمی شدند.
به نقل از پلیس محلی در پی این تیراندازی،
 10نفر زخمی شــدند که حال  3تن از آنها
وخیم گزارش شده اســت .گفته میشود در
محل حادثه جمعی از مــردم در حال بازی
بودند .تاکنون اطالعی از فردی که به ســوی
مردم تیراندازی کرده در دســت نیســت و
متواری است .نشریه پرس تلگرام مینویسد
که هیچ مشخصاتی از فرد مهاجم وجود ندارد
و در محل حادثه اسلحهای کشف نشده است
و تنها گفته میشــود که او با استفاده از یک
"کلت" به ســوی مردم شــلیک کرده است.
ساکنان محلی اعالم کردند که صدای حدود
 20شلیک را شنیدهاند و پس از  5دقیقه محل
حادثه به محاصره پلیس درآمد.

جاده ها
کاهش جانباختگان تصادفات در
نیمه نخست شهریور

نسلفردا :پلیس راهور به دنبال این است تا با اجرای
برنامههای مختلف و نیز اقدامات فرهنگی در راستای
ارتقای فرهنگ ترافیکی منشــاء اثر باشد و بتواند
اقدامات موثری را انجام دهد .سردار تقی مهری رئیس
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با تاکید
بر این مهم ،از افزایش  ۱۵درصدی سفرها و کاهش
جانباختگان ســر صحنه حوادث رانندگی در نیمه
نخستشهریورماهامسالخبرداد.مهریبابیاناینکه
برابر آمارها  ۳۸درصد از تصادفات رانندگی به دلیل
خستگی و خوابآلودگی و عدم توجه به جلو رخ داده،
گفت :این آمار نشان میدهد که به راحتی میتوان از
 ۳۸درصدازتصادفاتجلوگیریکرد.ویبابیاناینکه
تجربه سالیان گذشته نشان میدهد که شهریورماه
پرترددترین ماه کشور و متاسفانه پرتصادفترین ماه
نیز هست ،گفت :خوشــبختانه برابر آمارهای ما در
نیمه نخست شهریورماه امسال تعداد سفرها رشد
 ۱۵درصدی داشــته و در عین افزایش سفر ،تعداد
جانباختگان صحنه تصادفات نیز در مقایسه با مدت
مشابهسالقبلکاهشداشتهاست.
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به دنبال گذشت اولیای دم:

رهاییقاتلدانشآموزازپایچوبهدار
یلدا توکلی| گروه حادثه
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با پسرعمهام به سراغ دوستم سروش رفتم.
ماشینم را کنار خیابان پارک کردم و بیرون
از ماشین منتظر دوستم بودم که مقتول و
دوستش از کنارم رد شدند و چپ چپ مرا
نگاه کردند .سر این موضوع باهم بحثمان
شد و در این بین پسرعمهام به حمایت از
من از ماشین پیاده شد .من که دیدم دعوا
دارد باال میگیرد از آنها معذرت خواهی
کردم و دو پسر جوان رفتند .به محض رفتن
آنها دوستم از خانه بیرون آمد و علت سر و
صدا را پرسید .ماجرا را برایش تعریف کردم
و او گفت :میخواهد دو پسر جوان را ببیند.
بهدنبال یافتن دو پسر جوان وارد خیابان
شدیم .چند متر آن طرفتر دو پسر جوان
داخل کامیونی نشسته بودند ...
درگیری سرنشینان دو خودرو
مأموران یکــی از کالنتریهای پایتخت
در تماس تلفنی از درگیــری در خیابانی با خبر
شدند .در بررســیهای صورت گرفته مشخص
شد سه سرنشین خودروی پژو  ۲۰۶سفید رنگ با
سرنشینان یک خودروی کامیون درگیر شدهاند.
پسر  ۱۸ساله و دوستش که سوار کامیون بودند با
ضربات چاقو مجروح شده و به بیمارستان منتقل
شــدند .تالش برای نجات دو پســر جوان ادامه
داشت که محمدجواد در این حادثه دچار مرگ

چپ چپ مرا نگاه کردند
او گفت :شب حادثه با پسرعمهام به سراغ
دوستم سروش رفتم .ماشینم را کنار خیابان پارک
کردم و بیرون از ماشــین منتظر دوستم بودم که
مقتول و دوستش از کنارم رد شدند و چپ چپ مرا
نگاه کردند .سر این موضوع باهم بحثمان شد و در
این بین پسرعمهام به حمایت از من از ماشین پیاده

گلوله ساچمهای ،عروسی را
به هم ریخت

نســل فردا :معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
چهارمحال و بختیاری گفت :شلیک گلوله ساچمهای
از سالح شــکاری در روســتای «گردوی سفلی»
شهرستان کوهرنگ  10نفر را راهی بیمارستان کرد.
سرهنگ خسرو نجفی افزود :جوان 25سالهای هنگام
تیراندازی در جشن عروسی در روستای گردوی سفلی
کوهرنگ 10نفر را زخمی کرد.
وی با تاکید بر اینکه این حادثه عمدی نبوده است،
اظهار داشت :بیشــتر مصدومان این حادثه کودک
بودند که از ناحیه پا زخمی شــدند .بر اساس اعالم
مرکز مدیریت اورژانس و فوریتهای پزشکی دو نفر
از مصدومان برای ادامه درمان به بیمارســتانهای
اصفهان و فارسان منتقل و مابقی به صورت سرپایی
مداوا شــدند .تیراندازی در محافل عروسی و عزا در
برخی از شهرهای چهارمحال وبختیاری و استانهای
همجوار بخصوص قوم بختیاری به عنوان یک سنت
رواج دارد کــه هر ســال تعدادی کشــته یا زخمی
میشوند.

نسل فردا :راننده شیطان صفت به اتهام آدمربایی،
زورگیری و آزار و اذیت سه زن شناسایی و دستگیر
و پای میز محاکمه ایستاد .شــش ماه پیش ماجرا
با طرح شکایت زن  ۳۲ســالهای شروع شد .این زن
به پلیس گفت :ســوار خودروی پراید سفید رنگی
شــدم؛ اما رانندهاش که مرد جوانی بود ،مسیرش را
تغییر داد و با تهدید چاقو اموالم را دزدید و بعد نقشه
شیطانیاش را اجرا کرد .پس از تعرض مرا در محلی
ناشــناخته رها کرد ،در حالی که تصویری از پالک
خودرویش در ذهنم باقی ماند .بر اســاس اظهارات
این زن ،راننده دستگیر شد و سپس دو زن جوان هم
علیه او شکایت کردند .این مرد  ۳۵ساله بهنام سهیل
که متأهل و شغلش تراشکاری است ،در دفاع از خود
به قضات گفت :من اتهامم را قبول دارم؛ اما آن چیزی
که این زن میگوید کام ً
ال درست نیست .من مبتال
به مشکالت جنسی هستم و بههمین خاطر مرتکب
این جرم شدهام .در پایان محاکمه قضات برای صدور
حکم وارد شور شدند.

مرگ  6نفر در جاده سبزوار

شــد .من که دیدم دعوا دارد باال میگیرد از آنها
معذرت خواهی کردم و دو پســر جوان رفتند .به
محض رفتن آنها دوستم از خانه بیرون آمد و علت
سر و صدا را پرسید .ماجرا را برایش تعریف کردم و
او گفت :میخواهد دو پسر جوان را ببیند .بهدنبال
یافتن دو پسر جوان وارد خیابان شدیم .چند متر
آن طرفتر دو پسر جوان داخل کامیونی نشسته
بودند .دوباره با آنها درگیر شدیم من چاقو داشتم
و هر دوپسر جوان در این درگیری مجروح شدند،
پسرعمه و دوستم بالفاصله سوار ماشین شدند و از
من هم خواستند که فرار کنیم .به آنها گفتم که به
اورژانس زنگ بزنیم .اما آنها گفتند گیر میافتیم،
من هم به ناچار فرار کردم .اما عذاب وجدان باعث
شد بعد از  ۵روز خودم را معرفی کنم.

قضات حکم قصــاص متهم جوان را
صادر کردند
با اعتراف مرد جوان به جنایت او با قرار بازداشت
موقت روانه زندان شــد .کیوان پس از بازســازی
صحنه و تکمیل تحقیقات در شعبه  ۱۱۳دادگاه
کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه رفت .با
درخواست قصاص اولیای دم ،قضات حکم قصاص
متهم جوان را صادر کردند .با تأیید از سوی شعبه
نهم دیوان عالی کشور ،متهم جوان پای چوبه دار
رفت .اما در آخرین لحظات خانواده اولیای دم به
او مهلت دادند تا مرد جوان دیه به آنها پرداخت
کند و در نهایت خانواده محمدجواد از قصاص قاتل
فرزندشان گذشت کردند.

بازداشت پسر جوان به علت زیر
گرفتن معلم

نسل فردا :نوجوان  ۱۷ساله که برای خرید دارو
سوار موتورسیکلت پدرش شده بود ،معلم خواهر
خود را با موتورســیکلت زیر گرفت و بازداشت
شــد .پدر وی به بازپرس گفت :قــرار بود برای
زیارت عازم کربال شوم که ناگهان متوجه شدم
قرصهایی که برای تنظیم فشار خون استفاده
میکنم ،تمام شده است.
از پسرم خواستم تا داروهایم را از داروخانه محل
تهیه کند .او هم ســوار موتورســیکلت من شد
و بیرون رفت .پســرم گواهینامه نداشت ،هنوز
دقایقی از رفتنش نگذشته بود که از کالنتری با
من تماس گرفتند.
خــود را بــه کالنتــری رســاندم؛ اینجــا بود
که فهمیدم پســرم ســوار بر موتورســیکلت
هنــگام تعطیلی مــدارس بــا خانمــی که از
مدرســه خارج شــده بود تصادف کــرده و آن
خانم کــه معلم خواهــر متین بــوده ،مجروح
شده است.

کالهبرداری مجری قالبی رادیو
از  70اصفهانی

نسل فردا :فردی که با معرفی خود به عنوان مجری
یکی از شبکههای رادیویی توانسته بود از  70نفر بالغ
بر  5میلیارد ریال کالهبرداری کند ،دستگیر شد .در
پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کالهبرداری
فردی تحت عنوان مجری یکی از شبکههای رادیویی از
آنان ،در تحقیقات صورت گرفته مشخص شدکه فردی
باشاکیانتماسگرفتهوتحتعنواناینکهمجرییکی
از شبکههای رادیویی است عنوان میکرد که شما برنده
جایزه ویژه ما در قرعه کشی شــدهاید و با چرب زبانی
خاصی آنها را پای عابربانک کشــانده و پس از اینکه
شاکیان ،عملیات بانکی را به دســتور تماس گیرنده
انجام میدادند ،حسابشان خالی میشد .رئیس پلیس
آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه متهم با این شیوه
توانسته بود از  70شهروند اصفهانی بالغ بر  5میلیارد
ریال کالهبرداری کند ،اظهار داشــت :کارآگاهان این
پلیس با یک کار علمی دقیق و حساب شده توانستند
مخفیــگاه متهم را در شهرســتان کرج شناســایی
کنند.

چاقوکشی مرگبار در خیابان
مریم یادگاری| گروه حادثه

myadegari@gmail.com

در تحقیقات اولیه ماموران مشخص
شــد که این دو نفر از شب قبل از
جنایت با یکدیگر دچار مشکل شده
و برای نزاع با هم قرارگذاشته بودند
که پس از حضور در سر قرار هر دو
نفر با چاقو به یکدیگر حمله ور شده
و در این میان شدت ضربات وارده
به فرد  19ساله بیشتر بوده و موجب
مرگ وی شده است و قاتل نیز قصد
فرار از محل را داشته؛ اما با توجه به
جراحاتش تا چند کوچه بیشتر...
■ دستگیری نوجوان  15ساله
رئیــس کالنتــری  168ســیزده آبان
پایتخــت از دســتگیری نوجــوان
 15ســالهای که در جریان یــک نزاع
خیابانی اقدام به قتل فردی  19ســاله
در محله ســیزده آبان کــرده بود ،خبر
داد .سرهنگ امین محمدی گفت :خبر
وقوع چاقوکشی و مصدومیت یک تن به
مرکز فوریتهای پلیســی  110اطالع
داده شد که در پی آن ماموران کالنتری

 168ســیزده آبان به محل حادثه اعزام
شدند .وی با اشاره به حضور مأموران در
محل اظهارکرد :پس از حضور ماموران
مشاهده شد که نوجوان  15ساله از اتباع
کشور افغانستان از ناحیه پا و کمر بر اثر
اصابت ضربات چاقو ،مصدوم شده است
که مقدمات انتقال وی به همراه مامور به
مراکز درمانی انجام شــد و ماموران نیز
رسیدگی به پرونده را در دستورکار خود
قرار دادند.
■ اعالم وقوع یک چاقوکشی دیگر
رئیس کالنتری  168سیزده آبان با بیان
اینکه همزمان با رسیدگی به این پرونده،
گزارش دیگری از وقوع چاقوکشــی به
مرکز فوریتهای پلیسی  110اعالم شده
و تیمی دیگر از مامــوران به محل اعالم
شده اعزام شــدند ،گفت :محل دوم در
نزدیکی محل اول بود که پس از حضور
ماموران مشاهده شــد جوانی  19ساله
از اتباع کشــور افغانستان از ناحیه بازو و
گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفته است.
■ وخامت حال مصدوم  19ساله
وی با اشاره به وخامت حال مصدوم 19
ســاله اظهارکرد :این فرد به بیمارستان

نســل فردا :یک دســتگاه اتوبوس در محور
ســمنان به دامغان ( ۵۰کیلومتــری دامغان)
واژگون شد و  58مصدوم بر جای گذاشت .این
دستگاه اتوبوس که از اراک به سمت مشهد در
حال حرکت بود ،در محور ســمنان به دامغان
دچار واژگونی شد .بر اساس اعالم روابط عمومی
سازمان اورژانس ،با اعالم این حادثه به سامانه
 ،۱۱۵شش دســتگاه آمبوالنس و یک دستگاه
اتوبوس _ آمبوالنس به محل اعزام و مصدومان
را به بیمارســتان انتقال دادند .این حادثه ۵۸
مصدوم داشت که  ۱۴نفر به بیمارستان والیت
دامغان و  ۴۴نفر به بیمارســتان کوثر سمنان
منتقل شــدند .همچنین  ۱۱مصــدوم حادثه
واژگونی اتوبوس زیر  ۱۰سال سن داشتند .بنابر
اعالم اورژانس کشــور ،خوشبختانه این حادثه
مصدوم بد حال نداشت.

نسل فردا :رئیس شورای شهر بابل از احضار 5
تن از اعضای این شورا به دادسرا خبر داد .فرامرز
ابوالحسنی از احضار  5عضو شورای شهر  9نفره
این شهر به دادسرا خبر داد .گفتنی است ،پرونده
این افراد در حال بررسی است.

کوتاه از حادثه

راننده شیطان صفت
گرفتار شد

واژگونی اتوبوس با بیش از 50
مصدوم

احضار  5عضو شورای شهر به
دادسرا

مغزی شد .خانواده این پســر دانشآموز نیز به
اهدای عضو رضایت دادند.
شماره پالک خودروی  ۲۰۶بهدست
آمد
به دنبال مرگ محمدجواد موضوع این جنایت به
بازپرس کشیک قتل دادسرای امور جنایی تهران
و تیم تحقیــق اعالم شــد .در تحقیقات صورت
گرفته شماره پالک خودروی  ۲۰۶بهدست آمد.
در استعالم شماره پالک مشخص شد که خودرو
متعلق به زن جوانی است .با بهدست آمدن هویت
صاحب خــودرو ،کارآگاهــان اداره دهم پلیس
آگاهی پایتخت وارد عمل شدند .صاحب خودرو
 ۲۰۶در تحقیقات گفت :خودرو برای من است،
اما همســرم به نام کیوان از آن استفاده میکند.
از ماجرای درگیری و قتل نیز بیخبر هســتم.
در بررسیها مشخص شد که خودرو  ۲۰۶شب
حادثه دست کیوان بوده و در حالی که بررسیها
برای دســتگیری کیوان ادامه داشت ۵ ،روز بعد
از ماجرا کیوان بــه اداره آگاهی رفت و خودش را
معرفی کرد.

حوادث ایران

نسل فردا :رئیس جمعیت هالل احمر سبزوار
گفت :واژگونی یک دســتگاه خودرو ســواری
تیبا در جاده سبزوار  -شــاهرود  6کشته و یک
مصدوم به جا گذاشت .محمدعلی جباری ثانی
افزود :در پی این حادثه که در کیلومتر  75جاده
سبزوار  -شاهرود رخ داد ،امدادگران هالل احمر
به محل حادثه اعزام شدند .وی اظهار داشت :در
این حادثه  6نفر بر اثر شدت جراحات سر صحنه
جان باختند و یک مصدوم پس از ارائه خدمات
اولیه درمانی به بیمارستان انتقال یافت .جباری
گفت :علت این حادثه در دست بررسی است.

رهایی گروگان  40ساله

نســل فردا :با تالش ماموران آگاهی استان
البرز ،مرد  40ســالهای که از سوی اعضای باند
گروگانگیران ربوده شــده بود ،رها و به آغوش
خانوادهاش بازگشت .رئیس پلیس آگاهی استان
البرز گفت در پی دریافت یک فقره پرونده نیابت
قضایی از یکی از شــهرهای جنوبی کشــور به
پلیس آگاهی استان البرز ،مبنی بر ربوده شدن
مرد  40ساله توســط افراد ناشناس ،بالفاصله
شــاکی پرونده که برادر فرد ربوده شده بود ،به
پلیس آگاهــی دعوت و در تحقیقــات ابتدایی
از وی محرز شــد ،نامبرده راننده کامیون است
که اوایل شهریور ماه امســال برای حمل بار به
جنوب کشور رفته اســت .این مقام انتظامی به
عدم تماس راننده کامیــون با خانوادهاش و نیز
خاموش بودن تلفن همراهش پس از گذشــت
چند روز اشاره و بیان کرد :فرد ناشناسی ضمن
تماس با خانوادهاش ،مبلــغ  3میلیارد و 500
میلیون ریال پول در قبال آزادی وی درخواست
میکند .سرهنگ صفایی گفت :رباینده از برادر
ربوده شده میخواهد برای دادن پول به آدرسی
که در کرج به وی میدهد ،برود و بعد از تحویل
مبلغ ،فرد گروگان را که در جنوب کشور است،
رها میکند .این مقام انتظامی ادامه داد :با توجه
به اهمیت موضوع ،اکیپی از کارآگاهان مجرب
این پلیس بــا اقدامات اطالعاتــی و به صورت
نامحســوس به محل قرار رباینده اعزام و یک
دســتگاه خودرو وانت پیکان با  2نفر سرنشین
که منتظر سوژه خود بودند را مشاهده کردند.
وی تصریح کرد :برادر فرد ربوده شده با هدایت
ماموران و جلــب اعتماد ربایندگان ســوار بر
خودرو متهمان شــده و ماموران پس از تعقیب
خودرو در یک فرصت مناسب و طی یک عملیات
غافلگیرانه ،خودرو مذکور را متوقف و ربایندگان
را در حالی که قصد فرار داشتند با رعایت قانون
به کارگیری ســاح متوقف و دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان البــرز بیان کرد:
متهمان در بازجوییهای اولیه اعتراف کردند که
فرد ربوده شده را در منزلی در شهرستان فردیس
حبس کرده و  2نفر از همدستانشــان مراقب
وی هســتند .این مقام انتظامی گفت :ماموران
بالفاصله به محل مورد نظر اعزام و با رعایت موارد
حفاظتی و امنیتی وارد منزل شده و هر  2متهم
را دســتگیر و گروگان را آزاد کردند .سرهنگ
صفایی خاطرنشان کرد :هر  4نفر از اعضای باند،
پس از انتقال به پلیس آگاهی به جرم خود مبنی
بر آدم ربایی با هدایت  2نفر دیگر که ســرکرده
اصلی باند هستند اعتراف کرده که با راهنمایی
آنها  2متهم دیگر دســتگیر و تحویل مراجع
قضایی شدند.

رودخانه باغملک  2قربانی
گرفت

منتقل شده و متاســفانه به دلیل شدت
جراحات وارده ،جان خود را از دست داد
که بالفاصله نسبت به تشکیل پرونده با
موضوع قتل اقدام شــده و در تحقیقات
اولیه مشخص شــد که این فرد از سوی
جوان  15ســالهای که خودش نیز مورد
اصابت چاقو قرار گرفته بود ،کشته شده
است.
■ برای نزاع با هم قرارگذاشته بودند
محمدی با اشــاره به انجــام تحقیقات

به مامــوران گفت :در تحقیقــات اولیه
ماموران مشــخص شــد که این دو نفر
از شــب قبــل از جنایــت بــا یکدیگر
دچار مشــکل شــده و برای نزاع با هم
قرارگذاشــته بودند که پس از حضور در
ســر قرار هر دو نفر با چاقــو به یکدیگر
حمله ور شــده و در این میان شــدت
ضربات وارده به فرد  19ســاله بیشــتر
بوده و موجب مرگ وی شــده اســت و
قاتل نیز قصــد فرار از محل را داشــته؛

اما با توجه بــه جراحاتش تا چند کوچه
بیشتر نتوانسته از محل دور شود .رئیس
کالنتری  168سیزده آبان افزود :متهم
هم اکنون در بیمارستان است تا پس از
بهبود ،تحقیقات از وی آغاز شود.
به گفته وی ،پرونده تشکیل شده برای
این جنایت با دســتور مقــام قضایی به
کارآگاهان پلیس آگاهی ســپرده شــد

کشــف
تا ابعاد بیشــتر از این جنایت را
کنند.

نسل فردا :فرمانــده انتظامی باغملک از غرق
شدن  2نوجوان در رودخانه این شهرستان خبر
داد .سرهنگ "محســن دالوند" در تشریح این
خبر ،اظهارداشت :در پی اعالم مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰مبنی بر غرق شدگی در رودخانه
روستای اعالء ،با حضور ماموران پلیس و بررسی
صورت گرفته مشخص شد 2 ،نوجوان  11و 15
ساله به دلیل عدم آشــنایی با فنون شنا غرق و
تیم غواصان و نیروهای امدادی برای نجات آنان
موثر واقع نشد.

