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 دستگيري آدم ربايان 
و رهايي گروگان

شــهروند| ربايندگان دانش آموز 10ساله در 
شهرس��تان آران و بیدگل دستگیر شدند. چندی 
پیش پدرجوانی ش��کايتی مطرح کرد که نش��ان 
می داد  دختر 10س��اله اش درشهرس��تان آران و 
بیدگل ربوده شده است. همین ادعا کافی بود تا  سه 
تیم ويژه و مجرب از مأموران انتظامي اين شهرستان 

وارد عمل شوند. 
گروگانگیران از خانواده اين کودك درخواس��ت 
مبلغ چهارمیلیارد ريال کرده بودند. مأموران با انجام 
يك سري کارهاي تخصصي و اقدامات خاص موفق 
شدند يکي از گروگانگیران را شناسايي و دستگیر 

کنند. 
فرد دستگیرشده ابتدا منکر جرم خود شد، ولي 
هنگامي که با مس��تندات پلیس روبه رو ش��د، به 
گروگانگیري با همدستي فردي ديگر اعتراف کرد. 
گروگانگیران اين دانش آم��وز را درمحلي اطراف  
شهرس��تان آران و بیدگل مخفي کرده بودند که 

مأموران به محل اعزام و او را پیدا کردند. 
مأموران پلیس شهرستان آران و بیدگل موفق 
ش��دند اين عملیات را کمتر از 11س��اعت پس از 
گروگانگیري به اتمام برس��انند و دو گروگانگیر را 
دستگیر و پس از تش��کیل پرونده تحويل مراجع 

قضائي دادند. 

دستگيری 5 گنج ياب در مهديشهر
ایرنا| يك گروه 5نف��ره گنج ياب، به همراه يك 
دس��تگاه گنج ياب پیش��رفته 500 میلیون ريالی 
درشهرستان مهديشهر دس��تگیر شدند. اعضای 
اين گروه  از مهديش��هر استان سمنان عازم شمال 
بودند، که توس��ط مأموران پلیس محاصره شدند. 
اين افراد با بی توجهی به دستور ايست مأموران، با 
حرکات مخاطره آمیز قصد فرار داشتند که با اجرای 
عملیات تعقیب و گريز ازسوی مأموران، خودروی 
متهمان درمسیر با يك خوردروی ديگر برخورد کرد 
و متوقف شد. مأموران دربازرسی خودروی متهمان، 
يك گنج ياب پیشرفته با ارزش 500 میلیون ريال 
کش��ف کردند و اکنون اين افراد به دادسرا معرفی 

شده اند. 

 خروج توده 11 کيلويی
 از شکم دختر 18 ساله 

توده ای به وزن 11کیلوگرم از شکم دختر 18ساله 
در بیمارستان آيت اهلل کاشانی)ره( شهرکرد خارج 
ش��د. اين بیمار با عاليم بزرگی و درد شديد شکم 
به بیمارس��تان مراجعه کرد که بعد از سونوگرافی 
و سی تی اس��کن، وجود توده شکمی با ابعاد 15 در 
25سانتیمتر تش��خیص داده شد. علت ايجاد اين 
قبیل توده ها دربیماران، اغلب مصرف خودسرانه 
داروهای شیمیايی و مواد غذايی ناسالم است.  حال 
عمومی اين بیمار رضايت بخش است و وی تا سه 

روز آينده از بیمارستان ترخیص خواهد شد. 

 نجات کوهنورد لهستانی
 پس از سقوط

يك کوهنورد لهستانی درقالب تیمی چهارنفره 
پ��س از صعود به قل��ه دماوند، هنگام بازگش��ت 
در ارتفاع��ات باالی پناهگاه بارگاه س��وم به  دلیل 
نامعلومی سقوط کرد و دچار ضرب ديدگی مچ پای 

راست شد. 
 اين کوهنورد بالفاصله با کمك همنوردان خود 
به بارگاه س��وم منتقل و وقوع اين حادثه به بخش 
جس��ت  وجو و نج��ات فدراس��یون، امدادونجات 
کوهستان هالل احمر و مسئول قرارگاه پلور اطالع 
داده ش��د.  بنا بر اين گ��زارش، در ابتدا تصمیم به 
پرواز بالگرد امداد جهت انتقال مصدوم گرفته شد 
اما با توجه به شرايط پرواز ممنوع درتهران به دلیل 
مراسم تشییع جنازه و هوای نامساعد بارگاه سوم، 
بارش برف و متغیربودن هوا، انتقال با بالگرد امداد 
لغو ش��د.  درپايان يك تیم از امدادگران کوهستان 
هالل احمر جهت انتقال مصدوم به بارگاه سوم اعزام 
ش��د و در آنجا نیز با توجه به شرايط غیراورژانسی 
مصدوم و حمايت های خوب يك تیم س��ه نفره از 
کوهنوردان اصفهان، انتقال کوهنورد حادثه ديده به 

امروز موکول شد. 

آيا شاه مازندران کشته شد؟
افکار نیوز| تش��ابه چهره يك ش��رور با شاه 
مازندران س��بب شکل گیری ش��ايعه ای مبنی 
بر قتل ش��اه مازندران در زندان شد. در پی انتشار 
تصاويری در فضای مجازی مربوط به يك مرد که 
با قمه زخمی شده بود، به علت تشابه چهره با يکی 
از اراذل و اوباش مازندران معروف به شاه مازندران 
که اکنون در زندان به سر می برد، شايعه ای مبنی 
بر قتل شاه مازندران در زندان شکل گرفت، اما در 
ادامه مشخص شد فردی که با قمه  زخمی شده بود 
نامش ج. ط است که در يك درگیری در خارج از 
زندان به شدت از ناحیه سمت چپ سر آسیب ديده 
بود اما اکنون حالش مس��اعد گزارش شده است. 
درخصوص اينکه اين فرد اکنون بازداش��ت شده 

است يا خیر هنوز گزارشی به دست نرسیده است.

ذره بين

خبر

فــارس| کالهب��رداران حرف��ه ای که تح��ت عنوان يك ش��رکت 
سرمايه گذاری جعلی و کمك به افراد نیازمند 15 میلیارد ريال کالهبرداری 

کرده بودند، درتحقیقات کارآگاهان پلیس دستگیر شدند. 
در آذرماه  سال جاری، پرونده ای به پلیس آگاهی شهرستان تفرش ارجاع 
شد که مستندات و بررسی های مقدماتی کارآگاهان، حاکی از کالهبرداری 

گسترده متهمان درآن بود. 
ماجرا از آنجا آغاز می شود که روزی متهمان پرونده که دوخانم سالمند 
هستند، به دلیل اختالفات ملکی با يکی از اهالی شهرستان تفرش درگیر و 
با حضور مأموران درمحل نزاع در راستای حل مشکل خود ابتدا به کالنتری 
و پس از تش��کیل پرونده قضائی مربوطه به پلیس آگاهی اين شهرستان 

منتقل شدند. 
با ادامه تحقیقات کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی، مشخص ش��د که اين دوخانم مدتی با فريب دادن مردم با حضور 
درمراسم مذهبی مختلف، اظهار می کردند که مالك شرکت و موسسه ای 
هستند که در زمینه خريدوفروش س��که و زعفران فعالیت داشته و سود 
حاصل از آن را در راس��تای خريد لوازم خانگی برای افراد نیازمند هزينه 

می کنند. 
يکی از روش های حرفه ای متهمان برای فريب ش��هروندان به اين 
صورت بوده که س��عی می کردند اعتماد افرادی را که پول بیش��تری 
ب��ه آنها می دادن��د، با پرداخت س��ود زي��اد درکمترين م��دت و نیز 

دادن وعده های دروغین، به س��ود خود جلب کنند. با اس��تعالم های 
صورت گرفته ازسوی کارآگاهان پلیس مشخص شد که هیچ سابقه ای 
ازثبت شرکت توسط متهمان پرونده درسامانه ثبت شرکت ها موجود 

نبوده و به هیچ عنوان چنین شرکتی موجوديت خارجی ندارد. 
با شناسايی 22نفر از مالباختگان ازس��وی پلیس، مشخص شد که 
متهمان 15 میلی��ارد ريال از آنان کالهب��رداری کرده اند. متهمان در 
اعترافات خود بیان داشتند که با سوءاستفاده از احساسات خیرخواهانه 
مردم و حضور درمراسم مختلف، تحت عنوان يك شرکت فعال در امر 
خريدوفروش س��که و زعفران، مبادرت به کالهبرداری از شهروندان 

می کردند. 

کالهبرداری ميلياردی  با سکه و زعفران در تفرش

آژير

 دستگيری سارق حرفه ای
 کارگاه های صنعتی 

س��ارق کارگاه ه��ای صنعت��ی در آخرين 
سرقتش ازسوی مأموران اسالمشهر دستگیر 
شد. مأموران کالنتری 14 احمدآباد مستوفی 
هنگام گشتزنی به فردی که درحال بارگیری 
اموالی از ي��ك کارگاه بود، مش��کوك و برای 

بررسی بیشتر به او نزديك شدند. 
متهم با مشاهده مأموران، با رهاکردن اموال 
و سوارشدن بر خودرو سعی کرد از محل فرار 
کند که با س��رعت عمل پلیس متهم دستگیر 

شد. 
پس از انتقال متهم به کالنتری و دربازرسی 
از داخل خ��ودرو تع��دادی اموال س��رقتی 
مربوط به کارگاه های صنعتی کش��ف ش��د. 
در بررس��ی های پلیس مش��خص شد، متهم 
از س��ارقان حرف��ه ای مغازه و ل��وازم خودرو 
اس��ت و پس از انتقال به پلی��س آگاهی و در 
بازجويی ه��ای تخصصی، وی به 17 س��رقت 
کارگاه ه��ای صنعت��ی، مغازه و ل��وازم داخل 
خودرو اعتراف کرد. بن��ا به اين گزارش، متهم 
پس از تش��کیل پرونده مقدماتی جهت سیر 
مراحل قانونی به مرج��ع قضائی تحويل داده 

شد. 

 ريزش کف حياط 
مرد ميانسال را بلعيد 

مرد میانس��ال هنگام بازديد از س��اختمان 
متروکه اش، بر اثر ريزش کف حیاط به داخل 

چاه سقوط کرد. 
شامگاه 20 دی ماه جاری خبر سقوط مردی 
به درون ي��ك چاه در س��اختمان قديمی در 
محله فالح، خیابان شهید اس��دی به سامانه 
125 اعالم شد که به سرعت مأموران ايستگاه 
28 آتش نش��انی و گروه امداد و نجات شماره 
پنج به محل حادثه اعزام شدند. حسن سیفی، 
معاون منطقه چهار عملیات آتش نشانی تهران 
درباره جزيیات اين حادثه اظهار داش��ت: در 
قسمت حیاط يك ساختمان قديمی متروکه، 
مالك س��اختمان در حال بررسی قسمت های 
مختلف اين س��اختمان بوده که ناگهان دهانه 
چاه در کف حیاط ريزش و مرد 62 س��اله به 

عمق 10 متری چاه سقوط مي کند. 
وی ادام��ه داد: آتش نش��انان به س��رعت با 
کش��یدن نوار هش��دار دهنده محل حادثه را 
ايمن س��ازی کردند، با بکارگی��ری تجهیزات 
فردی و ابزار مخص��وص نجات، خود را به مرد 
میانسال رس��اندند و با تالش فراوان وی را به 

خارج از چاه انتقال دادند. 
بنابر اعالم پايگاه خب��ری 125؛ با توجه به 
آس��یب ديدگی مرد میانس��ال از ناحیه پاها و 
گردن، نیروهای عملیات��ی وی را برای انتقال 
به مراکز درمانی تحوي��ل امدادگران اورژانس 
و پس از ايمن س��ازی محل حادث��ه را تحويل 

عوامل شهرداری دادند. 

کشف يک تن و 402 کيلو موادمخدر 
در درگيری با قاچاقچيان مسلح

باشــگاه خبرنگاران| فرمان��ده انتظامی 
استان سیستان وبلوچس��تان از کشف يك تن 
و 402کیلو موادمخدر، دوقبضه سالح کالش، 
يك قبضه آر.پی.جی و دستگیری سه قاچاقچی 
حرفه ای در درگیری با س��وداگران مرگ خبر 

داد. 
س��ردار حس��ین رحیمی دربیان جزيیات 
دقیق اين خبر، گفت: در سلسله عملیات های 
منس��جم علیه قاچاقچیان مس��لح، مأموران 
انتظامی شهرستان های »مهرستان«، »سیب 
و س��وران« و»خاش« يك باند ب��زرگ را که با 
اس��تفاده از خودرو های تیزرو قصد جابه جايی 
مقادير معتنابهی موادمخدر به صورت مسلحانه 
درمحور های فرعی شهرستان »مهرستان« را 
داشتند، شناس��ايی کردند.  فرمانده انتظامی 
سیستان وبلوچس��تان افزود: درپ��ی اقدامات 
فنی و اطالعاتی ش��بانه روزی، روز سه ش��نبه 
يگان های عملیاتی پلیس، دو دس��تگاه خودرو 
پژو متعلق ب��ه اعضای اين باند را شناس��ايی و 
به طور نامحس��وس تحت نظر ق��رار دادند. اين 
مقام ارشد انتظامی با اشاره به ورود قاچاقچیان 
به کمین پلیس، گفت: س��وداگران مرگ پس 
از ورود به منطقه کمین و مش��اهده يگان های 
عملیات��ی پلیس، ب��ا تغییر مس��یر ناگهانی و 
تیراندازی به سمت مأموران قصد فرار از منطقه 
را داشتند که مأموران پس از هدف قرارگرفتن 
الستیك های اين خودرو ها، ضمن دستگیری 
دو قاچاقچی مسلح که در اين درگیری مجروح 
شده بودند، 788کیلو ترياك، 26کیلو هرويین 
و 24کیلو حش��یش را به همراه دوقبضه سالح 
کالش، يك قبض��ه آر. پی. ج��ی، دوگلوله و 9 
خرج مربوطه را کشف کردند.  فرمانده انتظامی 
سیستان وبلوچس��تان دربخ��ش ديگ��ری از 
سخنان خود از شناسايی يك باند توزيع کننده 
ديگر موادمخدر که با اس��تفاده از خودرو های 
س��نگین اق��دام ب��ه جابه جاي��ی موادمخدر 
می کردند، خب��ر داد و گف��ت: دراين عملیات 
مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر اس��تان با 
همکاری مأموران انتظامی خراس��ان رضوی و 
فرماندهی انتظامی غرب تهران با شناس��ايی و 
توقیف يك دس��تگاه کامیون در »زاهدان«، در 
بازرس��ی آن 564کیلو ترياك را کش��ف و يك 

قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.
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شهروند| انتقام خونین. رگبار گلوله بر پیکر قربانیان. 
خواب شیرينی که با س��رب داغ آشفته شد. قتل عامل 
سحرگاهی اعضای 2 خانواده. 6 کشته و 3 مجروح در دو 
حمله مسلحانه. يك حادثه تکان دهنده ديگر اين بار در 
اراك. عامل هر دو حمله يك جوان 26 س��اله است. يك 
زندانی. يك س��ال حبس به جرم ضرب و شتم. اما زندان 
هم نتوانست جلوی اين حادثه هولناك را بگیرد. سرزنش 
خانواده، حرف و حديث های بستگان،  نگاه های سنگین 
اقوام و آشنايان. فشار خانواده مقتول برای کوچ اجباری 
از شهر و س��کته پدر که ديگر همه چیز را به کلی به هم 
ريخت. اين همه فشار در مدت 10 روز مرخصی از زندان. 
10 روز جهنمی ديگر تحمل بیشتر از اين را نداشت. خشم 
و انتقام از درونش شعله می کشید. انتقام از مسبب همه 
اين بدنامی ها و بدبختی ها، اين همه شماتت و سرزنش 
و پدری که روی تخت بیمارستان با مرگ دست وپنجه 
نرم می کرد. به دنب��ال تالفی بود. يك تسويه حس��اب 
خونین. خودش را تا دندان مس��لح کرد. هدفش از بین 
بردن کسانی بود که او را يك سال پشت میله های زندان 
انداخته بودند. همان ها که بی خب��ر از همه جا در خواب 
شیرين س��حرگاهی بودند که مرد جوان مسلح به سراغ 

آنها می رود....
پسر جنايتکار در اقدامی هولناك با حمله به دو خانواده 
6 نفر را به قتل رس��اند تا سومین پرونده قتل عام در دی  
ماه امس��ال را پیش روی کارآگاهان جناي��ی قرار دهد. 
پس از فهرج و ايرانش��هر، اين بار پلیس اراك پرونده يك 
کشتار دسته جمعی را بررسی می کند. آنها به دنبال پسر 
26 ساله ای هستند که پس از آزادی از زندان به سراغ دو 
خانواده رفت و آنها را به رگبار بست. اين پسر تبهکار که به 
اتهام درگیری و ش��رکت در نزاع منجر به مرگ در زندان 
بود، پس از آزادی به سراغ خانواده مقتول پرونده اش رفت 
و به سمت آنها ش��لیك کرد. اين پسر پس از کشتن پدر 
و مادر مقتول خانواده يك مأم��ور نیروی انتظامی را هم 
هدف حمله خود قرار داد. درنهايت حمله های خطرناك 
اين پس��ر با مرگ 6 نفر و مجروح شدن 3 نفر پايان يافت 
تا لیست کشته شدگان قتل عام های دی ماه خونین به 
24 نفر برسد. 24 نفری که در سه نقطه از کشور به دست 
جانی های خطرناك به رگبار بسته شدند. 10 نفر قربانی 
حمله خطرناك مرد جنايتکار در فهرج بودند و 8 نفر نیز 
در ايرانشهر به صورت دسته جمعی کشته شدند. حاال هم 

6 نفر ديگر در اراك به قتل رسیدند و پلیس به دنبال عامل 
فراری اين جنايت است. اين در حالی است که هنوز عامل 
کشتار دسته جمعی در ايرانشهر دستگیر نشده است. تنها 

در اين پرونده 3 مظنون شناسايی شده اند.
درگیری خانوادگی

ساعت 4 صبح بود که عباس با خانواده اش درگیر شد. 
او به تازگی از زندان آزاد ش��ده بود. يك  سال پیش او در 
يك درگیری شرکت کرده بود. درگیری که منجر به قتل 
مردی جوان ش��د و پس از آن عباس با شهادت شاهدان 
و ش��کايت خانواده مقتول به زندان افتاد. بعد از گذشت 
يك  سال روز 12 دی  ماه توانس��ت با قرار وثیقه از زندان 
آزاد شود؛ اما پس از آزادی، از سوی خانواده و بستگانش 
مورد شماتت قرار گرفت و مرتب با آنها درگیر می شد. از 
طرف ديگر نیز خانواده مقتول به وی فشار می آوردند که 
بايد اراك را ترك کند و از آنجا برود. تا جايی که پدر عباس 
در اين کشمکش ها سکته کرد و جان خود را از دست داد. 
درنهايت روز حادثه يعنی س��اعت 4 صبح ديروز عباس 
پس از درگیری دوباره با خانواده اش، از خانه بیرون رفت. 
هیچکس تصورش را هم نمی کرد که او قصد انجام چه کار 

وحشتناکی را دارد. 
حمله وحشتناک به دو خانواده

عباس رفت و اسلحه به دست در مقابل درِ خانه ای در 
خیابان طالقانی اراك ايستاد. خانه ای که متعلق به يك 
مأمور نیروی انتظامی بود. مأموری  که س��ال گذشته در 
جريان دستگیری اين پسر همکاری زيادی داشته است. 
ساعت 5:45 صبح شده بود که عباس با اسلحه وارد اين 
خانه ش��د و اعضای خانواده را به رگبار بست. اين مأمور 
نیروی انتظامی به همراه خواهر، م��ادر و برادرش مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت که مأمور نیروی انتظامی به همراه 
دو نفر از خانواده اش کشته شد و دو نفر ديگر از افراد اين 
خانواده نیز در بیمارستان بستری شدند؛ اما ماجرا به اين 
حادثه وحشتناك ختم نشد. عباس همچنان ديوانه وار به 
دنبال انتقام بود. او بالفاصله پس از کشتار دسته جمعی و 
قتل عام اين خانواده با همان اسلحه به سراغ خانواده ای 
ديگر در ک��وی علی ابن ابیطالب)ع( رف��ت. او پدر و مادر 
مقتول پرونده  سال گذشته را هم به قتل رساند و پسر اين 
خانواده را هم مجروح کرد. يك نفر از همسايگان هم در 
اين درگیری خطرناك مورد ضرب و شتم قرار گرفت که 

در بیمارستان بستری شد. ساعت 6:45 صبح بود که اين 
قتل عام ها به پايان رسید و عباس نیز فراری شد. ساعتی 
بعد از بیمارستان خبر رسید که يکی از مجروحان جان 
خود را از دست داده اس��ت و تعداد کشته شده های اين 

کشتار بامدادی به 6 نفر افزايش يافت.
قاتل در پرونده قبلی مجرم بالفطره نبود

حس��ینی طاهری دادس��تان اراك در اين باره گفت: 
»مقتوالن از دو خانواده بوده  و در جريان درگیری  س��ال 
گذشته اين قاتل دخیل و مرتبط بوده اند. در اين حادثه 
5 نفر به قتل رسیدند و يك نفر از مجروحان نیز ساعتی 
پس از انتقال به بیمارستان جان باخت . در حال حاضر نیز 
يك نفر ديگر از مجروحان وضع وخیمی دارد و دو نفر نیز 

بستری  هستند.«
دادستان اراك در خصوص ش��ايعاتی که در رابطه با 
مشارکت اين فرد در قتلی در  سال گذشته مطرح می شود، 
گفت: »سال گذشته يك درگیری مرگباری  رخ داد که در 
اين درگیری عباس به همراه دوستش مشارکت داشت. 
قتلی رخ داد  و  عباس  26 س��اله به دلیل شرکت در اين 
ضرب و شتم راهی زندان شد. يك سال از اين ماجرا گذشته 
بود که وی 12 دی ماه و با وثیقه 200 میلیون تومانی برابر 

با جرم انجام شده  از زندان بیرون آمد.«
وی در ادامه صحبت هايش گفت: »مجرمان خطرناك و 
بالفطره پس از آزادی از زندان و يا قرار وثیقه فعالیت آنها به 
صورت نامحسوس از سوی نیروی انتظامی و اداره آگاهی 
مورد بررسی قرار می گیرد اما عامل حادثه اگر چه با هدف 
و انگیزه مرتکب اين حادثه ش��ده، در حادثه قبلی مجرم 

بالفطره معرفی نشده است.«
 مأمور کشته شده 

از پرسنل نیروی انتظامی یک استان دیگر بود
همچنین سردار کیومرث عزيزی، فرمانده انتظامی 
اس��تان مرکزی نیز درباره اين حادث��ه گفت: »صبح 
روز چهارش��نبه گزارش��ی از وقوع تیراندازی به مرکز 
فوريت های پلیس 110 اعالم شد و بالفاصله تیم های 
انتظامی برای بررس��ی موضوع به محل اعزام شدند. با 
حضور مأموران انتظامی بالفاصله در تحقیقات اولیه، 
هويت قاتل شناسايی و در برنامه ريزی عملیاتی پلیس 
خودروی وی در يکی از محله ها کشف شد. همچنین در 
اين راستا دو نفر که با قاتل همکاری داشته اند، دستگیر 

شده اند. 
نیروی انتظامی به همراه دستگاه قضائی در خصوص 
شناسايی محل اختفای قاتل همکاری دارد و به زودی 
قاتل دس��تگیر و به مراجع قضائی تحويل داده خواهد 
شد.« وی در خصوص کشته شدن يکی از عوامل نیروی 
انتظامی در اين حادثه گفت: »اين فرد از مأموران نیروی 
انتظامی اس��تان های ديگر بوده است که شب در خانه 
پدرش در اراك میهمان بود اما در اين حادثه کش��ته 

شد.«
 قاتل به کمک برادرش 
دست به این جنایت ها زد

فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در اين باره گفت: 
»فرد قاتل مجرمی سابقه دار بوده که اخیرا از زندان آزاد 
شده  و به کمك برادرش برنامه ريزی قتل ها را انجام داده 
است. انگیزه قتل به قصد انتقام جويی و اختالفات قبلی 
قاتالن با 2 خانواده  بود. اين موضوع که قاتل قاچاقچی 
مواد مخدر ب��وده و اين حادثه با مواد مخ��در در ارتباط 
است، کذب است. در حال حاضر نیز برادر قاتل دستگیر 
شده است اما مشارکت وی  در قتل ها در دست بررسی 

است.«
قاتل را شناسایي کنید

به همین دلیل پلیس استان مرکزی با انتشار عکس 
قاتل فراري »عباس صحرايي«، از مردم خواس��ت در 
صورت هر گونه اط��الع از مخفی��گاه وي مراتب را به 
پلیس گزارش کنند.  سرهنگ »محمود خلجي«، معاون 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مرکزي در اين باره 
گفت: »برابر هماهنگي هاي  انجام شده با مرجع قضائي 
مجوز انتشار عکس قاتل فراري به نام »عباس صحرايي« 
صادر ش��ده اس��ت.« وي با درخواس��ت از شهروندان 
درخصوص شناسايي وي افزود:   »در صورت هر گونه 
اطالع از مخفیگاه قاتل مرات��ب از طريق تلفن 110 به 

پلیس اعالم شود.«

سریال کشتارهای خانوادگی در دی ماه ادامه دار شد

قتل عام های خانوادگی به اراک رسيد  
   مرد انتقامجو با حمله به دو خانواده 6 نفر را کشت و 3 زن و مرد را مجروح کرد
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