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شــهروند| هزاران لیتر اسید اتوبان ســاوه را دربرگرفت. 
حادثه پرمخاطره ای که با عملیات نفســگیر آتش نشــانان به 
خیر گذشت. در این حادثه راننده تانکر اسید دچار 40 درصد 

سوختگی شد.
پنجشــنبه شــب 16 مهر ماه 2 تریلی در اتوبان ساوه درحال 
حرکت بودند. درست ساعت 22 بود که این دو تریلي در کیلومتر 
50 اتوبان ساوه به طرز هولناکي با هم برخورد کردند. چند ثانیه اي 
از آن تصادف وحشتناك نگذشته بود که ناگهان تانکر داخل یکي 
از تریلي ها روي زمین افتاد و محتویات آن شــروع به خالي شدن 
کرد. مایع مرگباري به نام اســید از این تانکر خالي مي شد. خیلي 
زود ماموران آتش نشــاني به همراه اورژانــس از این حادثه باخبر 
شدند و خود را به محل رساندند. تا عوامل امدادي سر صحنه حاضر 
شوند، 13 هزار لیتر اسید در سطح آزاد راه تخلیه شد و کف اتوبان 
پر از اسید شــده بود. در این میان راننده تریلي نیز به شدت دچار 
سوختگي شد، بنابراین ماموران آتش نشاني به امدادرساني محل 

پرداختند و ماموریت خطرناك خود را آغاز کردند. 

عباس خیراندیش مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی 
ساوه درباره این خبر گفت: »پنجشنبه شب به اورژانس خبر رسید 
که در اتوبان ساوه یک  تریلی با بار سویا از پشت به یک تریلی حامل 
تانکر اســید برخورد کرده اســت. بالفاصله عوامل امدادي راهي 
محل شــدند و بعد از حضور در اتوبان ساوه متوجه شدند که این 
تصادف باعث آسیب به تانکر و تخلیه کامل اسید در منطقه شده 
اســت. ماموران امدادي عملیات خود را آغاز کردند و در حالي که 
ممکن بود این حادثه به یک فاجعه تبدیل شود و باعث مصدومیت 
و سوختگي خیلي ها شود، به این حادثه بدون هیچ تلفاتي پایان 

دادند.«
وي در ادامــه صحبت هایش گفت:  »ایــن حادثه یک مصدوم 
داشت آن هم راننده تانکر اسید بود که دچار سوختگی 40 درصد 
شد. این مرد از سوي عوامل اورژانس به بیمارستاني در اراك اعزام 

شد.« 
خیراندیش اضافه کرد: »وقتي این حادثه مخابره شــد به دلیل 
خطرناك بودن آن، برای کنترل صحنه و پیشگیری از هر حادثه 

ممکن آمبوالنس مرکز فوریت های ساوه به همراه پلیس و عوامل 
آتش نشانی و مدیریت بحران شهرستان ساوه تا رفع خطر در صحنه 
حاضر بودند تا اگر به کسي آســیب رسید به سرعت امدادرساني 
کنند ولي خوشــبختانه صحنه به خوبی مدیریت شــد و حادثه 

دیگری اتفاق نیفتاد.«

پس از تصادف تريلي ها در اتوبان ساوه رخ داد

تخليه 13 هزار ليتر اسيد در كف اتوبان   عامالن شهادت مامور و معلم
در بن بست پليس

عوامل شــهادت استوار ســبحانیان و معلم 
ایرانشهری در دام پلیس افتادند. سردار رحیمی 
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان درباره 
عملیات دستگیری متهمان تحت تعقیب پلیس 
گفت: »پــس از این حادثه بالفاصلــه اقدامات 
پلیس برای شناســایی و دستگیری عوامل این 
جنایت آغاز شد و در کمتر از 4۸ ساعت توانستیم 
این اشــرار را در یک عملیات ضربتی دستگیر 
کنیم. امیدواریم با پیگیری مسئوالن عوامل این 
جنایت هرچه سریع تر به سزای عمل ننگین و 

ضد انسانی خود برسند.«
شهید استوار دوم حســین علی سبحانیان 
روز دوشنبه هفته گذشته حین ماموریت بر اثر 
تیراندازی اشرار مسلح در حاشیه شهر ایرانشهر 
به شــهادت رســید. در این حادثه، یک معلم 
ایرانشهری هم به نام پرویز روشناس بر اثر اصابت 

گلوله جان خود را از دست داد. 

آتش سوزی مرگبار در زندان 
فيليپين

11زندانی در آتش سوزی یک زندان منطقه ای 
در شــهر »ابویوگ« در جزیــره »لیته« فیلیپین 
کشته شدند. دولت فیلیپین روز جمعه اعالم کرد: 
اکثر کشته شدگان در آتش سوزی زندان فیلیپین 
دچار مشــکالت روحی و یا ضعف جســمانی 
بودند. به نوشــته تارنمای »بولتــن مانیل«، این 
آتش سوزی روز پنجشنبه اتفاق افتاد و گزارش 
پلیس لیته نشان می دهد  هزار و 245 زندانی پس 
از آتش سوزی سرشماری شده اند و مشخص شد 
 11 زندانی کشته شــده اند.  بررسی ها نشان داد

9 زندانی در این آتش سوزی در بخش روانپزشکی 
به کام مرگ فرو رفته اند. سیم کشی معیوب برق، 
علت احتمالی آتش سوزی اعالم شد که به بخش 
بهداری و ساختمان بیمارستان زندان نیز سرایت 

کرده است. 
»لیــال دلیما« وزیــر دادگســتری فیلیپین، 
کشته شــدن 9 نفر را تأیید کرد و گفت که اکثر 
کشته شدگان در بخش ویژه نگهداری از زندانیان 
دارای مشــکالت روانی یــا افرادی کــه دچار 
ضعف فیزیکی بودند، نگهداری می شــدند. این 
آتش ســوزی نزدیک به ۸ ساعت ادامه داشت تا 

این که حریق مهار شد. 

نجات معجزه آسای مهرداد ميناوند 
از مرگ

بازیکــن ســابق تیــم ملــی فوتبــال و 
پرســپولیس در یک قدمی مرگ قرار گرفت. 
مهرداد میناوند که روز پنجشنبه برای افتتاح 
دیوار 4۷ به رشت سفر کرده بود، هرگز تصور 
نمی کرد خودرواش در جاده رشت به نوشهر 
واژگون شود. میناوند که به جای بازگشت به 
تهران از مسیر خط کناره رشت به مازندران 
عازم بابل بود تا بر ســر مــزار  هادی نوروزی 
کاپیتان فقید پرسپولیس حاضر شود در نیمه 
راه و در نوشــهر دچار حادثه شد و خودروی 
لندکروز وی از مسیر جاده منحرف و واژگون 
شد.  باز شــدن ایربگ های خودرو میناوند او 
را از مرگ نجات داد و تنها با آســیبی جزیی 
از این ســانحه رانندگی جان سالم به در برد.  
خودروی تویوتــای لندکروز بــرای بار دوم 
اســت که جان یک بازیکن مطــرح فوتبال 
ایران را نجات می دهد، پیش از این علی دایی 
هم در جاده اصفهان – تهران دچار ســانحه 
شــدید شــده بود که ماشــین لندکروز وی 

جانش را نجات داد. 

باران كوثری تصادف كرد
باران کوثری بازیگر ســینما بر اثر تصادف 
دچار آســیب دیدگی شــد. مهیــن علیپور 
مدیــر روابط عمومــی اورژانس کشــور در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران، درخصوص 
جزییات حادثه دیدگی بــاران کوثری اظهار 
کرد:  ســاعت 4 صبح جمعــه در پی تماس 
بــا اورژانس، اطــالع یافتیم بــاران کوثری 
بازیگر ســینما دچار ســانحه تصادف شده 
اســت. وی در ادامه با بیان ایــن مطلب که 
ســانحه یاد شــده در شــهرك آتی ساز به 
وقوع پیوســته، افزود: باران کوثری به همراه 
 دو سرنشــین دیگــر دچار آســیب دیدگی

شدند. 
علیپــور تصریح کــرد: نیروهــای اورژانس 
حادثه دیدگان را به بیمارستان دی منتقل کردند 
و درحال حاضر باران کوثری دچار تروما شــده 

است. 

4 تصادف و 5 كشته در نقاط مختلف 
كشور

شهروند| 4 تصــادف از روز پنجشنبه تا ظهر 
دیروز در چهار نقطه کشــور منجر به مرگ پنج 
نفر شد. در این حادثه ها 50 نفر به صورت سطحي 

مصدوم شدند.
نخستین حادثه مربوط به تصادف زنجیره ای 
در آزاد راه کرج - قزوین اســت که ساعت 05: 13 
روز جمعه در الین شــمالی آزاد راه کرج - قزوین 
بین ۷ خودرو سوار رخ داد. این حادثه در محدوده 
شهر جدید هشتگرد شهرستان ساوجبالغ به وقوع 
پیوست که سبب ترافیک سنگین در این محور 
شد. دو نفر در این ســانحه مصدوم شدند که این 
2 مصدوم پس از انجــام اقدامات اولیه درمانی به 

بیمارستان انتقال یافتند.
حادثه دیگر در سیستان و بلوچستان بود که بر 
اثر واژگونی یک دستگاه تویوتا وانت 2 نفر کشته 
و 1۸ نفر مجروح شدند. ظهر دیروز یک دستگاه 
تویوتا وانت با 20 سرنشــین در زرآباد - کنارك 
واژگون شد. بر اثر این واژگونی، 2 نفر از سرنشینان 

جان باخته و 1۸ نفر نیز مجروح شدند. 
همچنین در حادثــه ای دیگر یک دســتگاه 
اتوبوس در جاده اراك - قاقان محدوده ازنا واژگون 
شد که در این حادثه 2 نفر از مسافران جان خود را 
از دست دادند. در این حادثه 1۸ نفر آسیب دیدند 
و 2 نفر از این افراد برای ادامه مداوا به مراکز درمانی 

منتقل و مابقی سرپایی مداوا شدند.
ساعت 12: 14 دیروز نیز آخرین حادثه رخ داد. 
در این ساعت خبر برخورد شــدید یک اتوبوس 
شــرکت واحد با یک کامیون باری در کمربندی 
اندیشــه بعد از پل کفش ملی به مرکز اورژانس 
تهران اعالم شد. با حضور تکنسین های اورژانس 
تهران چهار مصدوم این حادثه به بیمارســتان 
حضرت رســول)ص( منتقل شدند. 12 مصدوم 
دیگر این حادثه که همگی از ناحیه ســر، صورت 
و گردن دچار صدمات شــدیدی شــده بودند با 
اتوبوس آمبوالنس به بیمارســتان فیاض بخش 
منتقل شدند. در این حادثه کامیون هنگام حرکت 
و به دلیل پنچر شدن یکی از الستیک هایش راننده 
خودرو کامیون را برای پنچرگیری به کنار جاده 
هدایت کرده که ناگهان اتوبوس شرکت واحد به 
دلیل سرعت زیاد از پشت سر با کامیون پارك شده 
برخورد شدید می کند. شدت برخورد به گونه ای 
بود که راننده کامیون که یک مرد 35 ساله بوده در 

دم جان خود را از دست داد.

2 جيب بر پایتخت را شناسایی كنيد

شــهروند| دو جیب بر حرفه ای پایتخت که 
کارنامه سیاهی در پرونده خود دارند، در تحقیقات 
پلیسی به سرقت های ســریالی اعتراف کردند. 
پلیــس تصاویر ایــن زن و مرد مجــرم را جهت 

شناسایی مالباختگان تهرانی منتشر کرد.
20شهریورماه بود که یک زن و مرد با مشاهده 
مأموران کالنتری 11۷ جوادیه، قصد ترك محل را 
داشتند، رفتارشان مشکوك بود به همین خاطر 
تیم پلیسی این زن و مرد را دستگیر و به کالنتری 
منتقل کردند.  با انتقال ایــن دو به کالنتری و در 
بازرسی از آنها، گوشی تلفن همراه به همراه مدارك 
شناســایی و عابربانک های متعلق به سایر افراد 
کشف شد؛ با شناسایی مالک تعدادی از مدارك 
شناســایی و تماس مأموران مشــخص شد که 
تمامی آنها به شیوه جیب بری مورد سرقت اموال و 
مدارك شناسایی قرار گرفته اند.  وقتی دو متهم به 
نام های »شهین« )5۷ ساله( و »میثم« )32ساله( 
پیش روی کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی 
قرار گرفتند و در همان تحقیقات اولیه مشخص 
شد که شهین یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه 
جیب بری است که از  سال 1366 تاکنون بارها به 
اتهام سرقت به شیوه جیب بری در تهران و دیگر 
شهرهای کشور روانه زندان شده است. برابر سوابق 
به دست آمده، او آخرین بار 26مرداد ماه سال 93 
دستگیر شد و به جیب بری های سریالی اعتراف 
کرده بود که پس از گذشــت مــدت کوتاهی از 
زندان آزاد شــده اســت.  در ادامه مشخص شد 
شهین و میثم از بستگان نزدیک یکدیگر هستند 
که با تشــکیل گروه دو نفره اقدام به ســرقت به 
شــیوه جیب بری از مراجعه کننــدگان به مراکز 
تجاری تهران به ویژه در محدوده »بازار شــوش«، 
»نازی آبــاد« و »بازار تهران« کرده انــد؛ با توجه به 
شناسایی تعدادی از مالباختگان و اعتراف متهمان 
به سرقت های سریالی به شیوه جیب بری، بازپرس 
پرونده با تقاضای انتشار بدون پوشش تصویر هر 
دو متهم از کســانی که در دام این مجرمان قرار 
گرفته اند خواست تا جهت پیگیری شکایات خود 
به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در 

خیابان وحدت اسالمی مراجعه کنند. 

شهروند| طوفان و تگرگ 12 دقیقه ای مازندران را 
خاموش کرد و برق چند شهر برای ساعاتی قطع شد. 
نخستین سیالب پاییزی، 6 شهر مازندران را درحالی 
محاصره کرد که طوفانی با ســرعت ۷0 کیلومتر در 
ساعت، شهرها و روستا ها را درنوردید و خسارت های 
خیابانی و آبگرفتگی خانه ها را برجا گذاشت.  پس از 
این حادثه امدادگران هالل احمر و آتش نشانی راهی 
محل حادثه شدند و امدادگران جمعیت به ۸00 تن 

امدادرسانی کردند. 
بارانی که شامگاه پنجشنبه 16 مهر ماه تنها یک 
ساعت شروع به باریدن کرد خیلی زود سیل آسا شد 
و شهرهای ساری، بابلسر، بابل، بهشهر، نکا و قائمشهر 
را در محاصره آبگرفتگــی قرار داد. 20 تیم عملیاتی 
هالل احمر متشکل از 90 امدادگر برای نجات افراد 
گرفتار در سیل راهی شــهرها و جاده های مازندران 
شدند. شدت این ســیالب به حدی بوده که بارش 
شدید سبب نفوذ آب به خانه های برخی از ساکنان 
مناطق شهری و روستایی شهرهای مرکزی استان 
ساری، قائمشهر، آمل و بابل شده است.  به گفته علی 
نبیان، معاون عمرانی استاندار مازندران و جانشین 
ستاد مدیریت بحران، باد شدید همراه با رعد و برق 
و بوران، به سرعت ۷0 کیلومتر در ساعت در فاصله 12 
دقیقه شهرهای مرکزی مازندران را در خود درنوردید 

و مناطق مختلفی را اسیر سیالب کرد. 
طوفان شــدید بســیاری از درخت ها، تابلو ها و 
بیلبوردهای تبلیغاتی را واژگون کرد.  قطعی بیش از ۷ 
ساعته برق در برخی از نقاط نیز اتفاق افتاد. در برخی 
از کوچه های شهرها آبگرفتگی تا یک متر هم رسید. 

در شرق مازندران هم یک اتوبوس واژگون شد. 

خسارت های خیابانی سیل در ساری
بارش شــدید باران همراه با بوران، تندباد و رعد و 
برق حوالی نیمه شب پنجشنبه مازندران را درنوردید.  
این شدت بارش و باد به گفته مسئوالن هواشناسی 
مازندران بین ۸5 تا 110 کیلومتر بر ساعت گزارش 
شده بود. بارش شــدید باران و سیالب برق بسیاری 
از ساکنان شــهرهای مرکزی استان را تا صبح قطع 
کرد و سبب تخریب بســیاری از راه های روستایی 
شهرهای استان شده است. آبگرفتگی شدید معابر 
در خیابان های اصلی شهر ساری و بابل سبب شد تا 
بسیاری از خودروهای درحال تردد در شهر خاموش 
شده و برای مدتی ترافیک شدیدی مرکز این شهرها 
را فرا بگیرد. این بارش شــدید سبب شکسته شدن 
رمپ بخشی از بلوار امیر مازندرانی ساری و تخریب 
آسفالت این خیابان نیز شد و برق برخی مناطق شهر 

بابل تا ساعت ها قطع شده بود.  
بارش بیشترين باران در رامسر

بارانی که از ظهر روز دوشــنبه شــروع به باریدن 
 در شهرســتان رامســر کرد تا ظهــر روز جمعه به
150 میلیمتر رســید. علی اکبر قربان ســروری، 
فرماندار شهرستان رامسر در این باره گفت: »عالوه بر 
آب گرفتگی در معابر شهری در روستاهای اطراف 2 
منطقه طالش محله فتوك و دهستان چهل شهید 
نیز آب گرفتگی داشــتیم که نیروی های امدادی و 
اعضای ستاد مدیریت بحران دست به امدادرسانی 
در این منطقه ها زدند. خوشبختانه خسارت جانی 
نداشتیم و به واحدهای مسکونی و مزارع آسیبی وارد 
نشد. یک سردهنه در شهرستان دچار آسیب شدید 
و همچنین ســیالب موجب طغیان نهرهای فرعی 

شهرستان شد. 
امدادرسانی به 800 تن در مازندران

حسین درویشی، معاون عملیات سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر با اشاره به امدادرسانی به 
حادثه ســیل و آبگرفتگی در مازندران به »شهروند« 
گفت: »در حادثه طوفان، سیل و آبگرفتگی در استان 
مازندران 6 شهر ساری، بابلســر، بابل، بهشهر، نکا 
و قائمشهر آسیب دیدند. با اعالم این خبر بالفاصله 
تیم های امدادی راهی مناطق ســیل زده شــدند. 
امدادگــران جمعیت بــه ۸00 تــن در این حادثه 
امدادرسانی کردند و از 25 واحد مسکونی آب تخلیه و 
به ۸00 تن نیز امدادرسانی شد. 950 کیلوگرم نایلون 
نیز میان مردم که در این حادثه گرفتار شده بودند، 
توزیع شد.« معاون عملیات ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر همچنین به رهاسازی 5 خودرو 
از آب در این حادثه اشــاره کرد و گفــت: »20 تیم 
امدادی شامل 90 امدادگر با همراه داشتن ۸ موتور 
پمپ و لجن کش در عملیات امدادرسانی به حادثه 

سیل و آبگرفتگی در مازندران حضور داشتند. «
هجوم تگرگ های تخم مرغی به میاندورود

بارش تگرگ پنجشنبه شب در روستای »مرسم« 
میاندورود که به اندازه تخم مرغ بود، موجب شکسته 
شدن شیشه بسیاری از خانه ها و خودروهای اهالی 
این روســتا شد.  روستای اوســا و مرسم میاندورود 
در بخــش دارابکالی این شهرســتان که به عنوان 
ســیل خیزترین منطقه در این شهرستان شناخته 
می شود، از خسارات طوفان در امان نمانده است. صابر 
کالیی از اهالی روستای مرسم در این باره در تماس با  
فارس در این شهرستان با بی سابقه خواندن طوفان 

همراه با تگــرگ و رعد و برق در این روســتا، گفت: 
»در پی بارش تگرگ اهالی روســتا شب هولناکی را 
پشت سر گذاشتند. بارش تگرگ به اندازه تخم مرغ 
بود و به دلیل بارش این نوع تگرگ شیشــه بسیاری 
از خانه های اهالی روستا شکسته شد. خانه ها دچار 
آبگرفتگی شده بودند و برق روستا نیز ساعاتی قطع 
شده بود که بامداد روز جمعه برق وصل شد. شیشه 
بسیاری از خودروهای اهالی این روستا نیز شکسته و 
خساراتی به خودروهای این افراد وارد شد. بسیاری از 

درختان مرکبات و انار نیز شکسته شد.«
30 مصدوم بر اثر واژگونی اتوبوس

ســیل طوفان زده پاییزی پیامــد دیگری هم 
داشــت و یک اتوبوس درحال حرکت در محور 
نکا به بهشهر از مســیر جاده منحرف و واژگون 
شــد.  در پی این ســانحه 30 مســافر اتوبوس 
مصدوم شدند.  ذکریا اشــکپور، سخنگوی مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران 
درباره این حادثه گفت: »ساعت 22 و 54 دقیقه 
پنجشنبه در تماس مردمی با مرکز پیام اورژانس 
بهشــهر، واژگونی یک دســتگاه اتوبوس اطالع 
داده شــد. با اعالم این خبر بالفاصله 4 دستگاه 
آمبوالنس پایگاه های اورژانس بهشهر، رستمکال 
و نکا به منطقه پایانه نکا، بــه محل حادثه اعزام 
شد. پس از انجام اقدامات درمانی اولیه ماموران 
اورژانس در مورد مصدومــان این حادثه، تمامی 
این افراد بــا آمبوالنس های اورژانس، هالل احمر 
و خودروهــای عبوری به بیمارســتان های امام 
خمینی)ره( بهشهر، امام حسین )ع( و بوعلی نکا 

منتقل شدند.«

طوفان و سيل
مازندران را تسخير كرد

 رئیس دادگاه عمومی بخش شاوور شهرستان 
شوش گفت: برای سارقان مسلح جاده ترانزیتی 
شوش - اهواز تقاضای اشد مجازات و اعدام شده 
است. سه نفر سارق مسلح اردیبهشت ماه امسال با 
به رگبار بستن یک دستگاه خودروی پژو پارس در 
جاده شوش - اهواز یک سرنشین خودرو را که یک 
معلم بود کشته و دو نفر دیگر را با شلیک گلوله به 

شدت مصدوم کردند.  
سارقان مســلح در این سرقت از پیش طراحی 
شــده یک میلیارد و 500 میلیون ریال پول را از 
داخل خودرو به ســرقت برده و متواری شــدند.  
مجید افراخته رئیس دادگاه عمومی بخش شاوور 
روز جمعه درگفت وگو با ایرنا با بیان این که صحنه 
 جرم روز دوشــنبه توسط ســه نفر سارق مسلح
)علی - م(، )علی - چ( و )ستار - س( بازسازی شده 
است، گفت:  این سارقان مســلح که دو نفر آنان 
ساکن اهواز و نفر سوم نیز ساکن شوش است برای 
اجرای نقشــه خود ابتدا یک خودروی زانتیا را در 

اهواز سرقت کرده بودند.  
وی افزود: ســارقان چند نفر تاجــر را که برای 
خرید گندم از دزفول عازم شــوش بودند زیر نظر 
گرفته و به قصد سرقت یک میلیارد و 500 میلیون 
ریال خودروی آنان را در مسیر جاده شوش به اهواز 
در نزدیکی شــهر الوان به گلوله بستند.  سارقان 
مسلح برای توقف خودروی حامل پول به وسیله دو 

قبضه اسلحه کالشینکف به سمت آن تیراندازی 
کرده و پس از توقف خودرو به سه نفر سرنشین آن 

شلیک کردند.   
وی اظهار کرد: در این حادثه دو برادر به نام های 
علی و مهدی مجروح شــده و علیرضا داماد آنها 
که یک معلم بود و آنان را همراهی می کرد بر اثر 
اصابت گلوله به ناحیه سر در دم جان سپرد.  یکی از 
مصدومان این حادثه بر اثر شدت جراحت توانایی 
راه رفتن را از دســت داده بود.  برای سه نفر سارق 
مسلح به جرم شرکت در قتل مسلحانه، قتل عمد 
و نیز ســرقت در جاده اصلی همچنین ایجاد 
رعب و وحشت در جاده سراسری درخواست 
صدور حکم محاربه و اعدام شده است.  رئیس 
دادگاه عمومی بخش شــاوور همچنین گفت: 
این سارقان دارای ســوابق متعدد سرقت در 
شهرهای شــوش و اهواز هستند ضمن این که 
هفت نفر ازجمله دو زن به جــرم معاونت در 
ســرقت مســلحانه در این رابطه دســتگیر 
شــده اند. افراختــه همچنیــن درخصوص 
پول های به ســرقت رفته گفت: پول به سرقت 
رفته توســط این ســارقان تاکنون پیدا نشده 
و ســارقان اعتــراف کرده اند پــول را به یک 
قاچاقچی موادمخدر داده اند اما این قاچاقچی 
مواد-مخدر منکر این موضوع شــده و مدعی 

است پولی به وی تحویل نشده است. 

درخواست اعدام برای سارقان مسلح جاده شوش - اهواز

شــهروند| 2 برادر در یک درگیری خیابانی 
پسری را به قتل رســاندند و پا به فرار گذاشتند. 
پلیس از 4 ســال پیش دنبال ردی از این برادران 
قاتل است. ســاعت 22 چهارم مردادماه  سال 90 
یک درگیری دسته جمعی در منطقه تهرانپارس، 
محدوده میدان پروین به کالنتری 126 تهرانپارس 
اعالم شد.  وقتی ماموران کالنتری در محل حاضر 
شدند و به بررسی های اولیه دست زدند، مشخص 
شد جوانی 25ســاله به نام »حمید« مورد اصابت 
ضربات متعدد قمه و شمشــیر قرارگرفته است. 
بالفاصله این پسر به بیمارستان منتقل شد اما با 
وجود اقدامات درمانی، به علت اصابت ضربات به 
ناحیه سر، شکم و سینه و شــدت جراحات وارده 
جان باخت. بــرادر مقتول نیز که مــورد اصابت 
ضربات قمه از ناحیه دست قرار گرفته بود، ضمن 
معرفی 2 برادر به نام های ســعید ) متولد 1369 ( 
و مسعود )متولد 136۷( به عنوان عامالن جنایت 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »به همراه برادرم 
حمید درحال عبور از خیابــان 196 تهرانپارس 
بودیم که سعید و مسعود با یک خودرو سواری مزدا 
323 از مقابل ما عبور کردند. از سال ها پیش با این 
2 برادر اختالف و کینه شدیدی داشتیم و همین 
باعث چشم تو چشم شدن با یکدیگر و نهایتا آغاز 
درگیری من و حمید با آنها شد. با شروع درگیری، 
ناگهان سعید و مسعود به سمت خودرو خود رفتند 

و 2 شمشیر و قمه از داخل خودرو بیرون آوردند و 
به ســمت ما حمله ور شدند. سعید چند ضربه به 
سمت برادرم پرتاب کرد و مسعود نیز با شمشیر به 
سمت ما حمله ور شد که من از ناحیه دست مورد 
اصابت ضربه قرار گرفتم. در همین حین حمید نیز 
به علت اصابت ضربات به ناحیه شکم و سینه روی 
زمین افتاد و سعید و مسعود به سرعت سوار خودرو 
شــدند و از محل فرار کردند«.  با توجــه به ادامه 
رســیدگی به پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی و 
به جهت شناسایی مخفیگاه متهمان و دستگیری 
آنها، بازپرس پرونده با انتشار بدون پوشش تصویر 
متهمان از کسانی که موفق به شناسایی تصاویر 
این 2 متهم شــده اند و اطالعاتی درباره مخفیگاه 
یا محل های تردد این افـــراد در اختیــار دارند، 
درخواست کرده تا اطالعات خود را از طریق شماره 
تماس 51055510 در اختیــار کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند. 

4 سال فرار 2 برادر قاتل


