بین الملل

قتل با سالح شکاری در خیابان

سقوط مرگبار گالیدر
آمریکایی

نسلفردا:دریکیازخیابانهایشهرآملیکجوانبهقتلرسید.فرماندهانتظامیشهرستانآملازوقوع
قتل با سالح شکاری در این شهرستان خبر داد .نعمت اهلل آزادی با اعالم خبر وقوع قتل با سالح شکاری در
یکی از خیابان های شهر آمل از نبود هرگونه تهدیدات امنیتی و انتظامی در سطح شهر خبر داد و اظهار کرد:
انگیزهقتلاختالفاتشخصیبودهوعامالنتیراندازیشناساییشدند.ویافزود:باتوجهبهمشاهداتمردمی،
ایناقدامدرحضورمردمرویدادهوتیراندازیباتفنگساچمهایبودهاست.فرماندهانتظامیشهرستانآمل
خاطرنشان کرد :با اعالم وخامت حال یکی از مجروحان حادثه تیراندازی ،ساعتی قبل اعالم شده که این فرد
مصدوم ،جان خود را از دست داد .با اکیپ بندی ماموران به دنبال پیدا کردن قاتل هستیم.

یو اس نیوز :رســانههای محلی آمریکا از
سقوط یک هواپیمای گالیدر با سه سرنشین
در منطقه کوهستانی ایالت ورمانت آمریکا
خبر دادند .تیم امــداد و نجات پس از یک
عملیات جستوجوی چندساعته به محل
حادثه سقوط هواپیمای گالیدر در منطقه
کوهســتانی ایالت ورمانت آمریکا رسیده
و اجساد دو مسافر و خلبان این هواپیما را
پیدا کردند.پلیس محلی آمریکا اعالم کرده
این گالیدر در حالــی که به یک هواپیمای
یدککش متصل بوده پرواز را آغاز کرده ،اما
پس از مدت کوتاهی از هواپیمای یدککش
جدا شده است.به گزارش یو اس نیوز ،اداره
هواپیمایی فدرال و هیئــت ایمنی حمل
و نقل ملی ایاالت متحــده آمریکا در حال
بررسی بیشتر علت این سانحه هستند.

حـوادث

Accidents

نسل فردا  :فرمانده انتظامي آستارا از غرق شدن دو مرد ميانسال در اين شهرستان خبر داد.سرهنگ رسول
عزيزي ،با اعالم اين خبر گفت :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليسي 110مبني بر غرق شدن 2نفر در دریا،
بالفاصله ماموران انتظامي به محل حادثه اعزام شد .با حضور ماموران و تيمهاي امدادي در محل مورد نظر،
مشخص شد 2مرد 40و 45ساله براي شنا به محدوده خارج از طرح سالمسازي دريا رفته بودند به دلیل عدم
تسلط و مهارت کافی غرق شدند .فرمانده انتظامي شهرستان آستارا با بیان اینکه با تالش گروههاي امدادي
و پليس ،دو جسد از آب خارج شدند كه براي سير مراحل قانوني به پزشكي قانوني منتقل شد از شهروندان و
مسافران خواست درمحدوده طرحهاي سالمسازي دريا شناکنند .
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پدر سنگدل مرندی در چنگال
پلیس

خفه کردن همسر با چادر سفید عروسی

 ۴۰کشته و زخمی در
واژگونی اتوبوس

رویترز :مقامات ترافیکی آفریقای جنوبی
از کشته شدن دســت کم  ۱۰نفر و زخمی
شــدن  ۳۰نفر دیگر در پــی واژگونی یک
دستگاه اتوبوس در این کشور خبر دادند.
این اتوبوس در حال ســفر از کیپ تاون به
کیپ شرقی بوده است.یک مقام ترافیکی
آفریقای جنوبی اعالم کرده راننده کنترل
این اتوبوس را از دســت داده که در نهایت
منجر به واژگونی آن و کشته شدن  ۱۰نفر
و زخمی شــدن  ۳۰نفر از مســافران شده
اســت .علت این ســانحه در حال بررسی
اســت.به گزارش رویترز ،آفریقای جنوبی
با وجود برخورداری از مدرن ترین شــبکه
جاده ای قاره آفریقا ،امنیت جاده ای بسیار
ضعیفی دارد .بر اســاس آمارهای رسمی،
سال گذشته بیش از  ۱۴هزار نفر در حوادث
جاده ای این کشور جان باختند.

یلدا توکلی  /گروه حادثه

چادرعروسی،آلتقتالهشد

tavakoli.yalda11@gmail.com

از او خواهش کردم تا چادر سفید
دوران عقدمان را با خودش بیاورد
و او نیز چادر سفید دوران عقدمان
را با خودش آورد ؛ به بهانه اینکه از
بیرون سفارش غذا دادم خواهش
کردم تا زمان بیشــتری در خانه
بمانند و او نیز به خاطر پســرمان
قبول کرد  .در زمان صرف شام ...

اسپوتنیک :رسانههای چینی از زخمی
شدن دهها تن در حادثه تصادف یک ون با
عابران پیاده در یکی از استانهای این کشور
خبر دادند .در این حادثــه که در خیابانی
شلوغ در شهر ناننینگ استان گوانگشی در
نزدیکی مرز ویتنام رخ داد ،دست کم یک
تن کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدهاند
و با توجه به شــدت مجروحیت ها انتظار
میرود تعداد قربانیــان این حادثه افزایش
یابد .ویدیو های منتشر شده از این حادثه
نشــان میدهد این ون پیش از زیر گرفتن
عابران پیاده دستکم با شش موتور سیکلت
نیز برخورد می کند.

تهویه نادرست هوای
بیمارستان جان  4ژاپنی را
گرفت

که شاهد کشته شــدن مادرش توسط
پدر خود بوده است؛ بالفاصله با شماره
تلفن همراه خواهرم تماس گرفتیم اما
او جوابگو نبــود ؛ در همین زمان برادر
قاتل طی تماس تلفنی عنوان داشت که
خواهرم به قتل رسیده است.

اعتراف به ارتکاب جنایت
کارآگاهــان اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ در ادامه رسیدگی
به پرونده اطالع پیــدا کردند که متهم
پس از جنایــت  ،از تهــران متواری و
به یکی از شهرســتان استان گلستان
رفته است ؛ تحقیقات جهت شناسایی
دقیق مخفیگاه محمد در دســتور کار
کارآگاهان قرار داشــت تــا اینکه وی
خودش را تسلیم کارآگاهان کرد  .محمد
با اعتراف صریح به ارتکاب جنایت و قتل
همسر ســابقش به کارآگاهان گفت :
خیلی تالش کردم تا موافقت همسرم
را به زندگی مجدد با خود جلب کنم اما
او مخالف این موضوع بود تا اینکه اطالع
پیدا کردم که وی قصد دارد تا با شخصی
دیگــر ازدواج کند ؛ در حالــی که قرار
بود پســرم را مالقات کنم از [ مقتوله ]
خواهش کردم تا چادر سفید عروسیمان
را با خودش بیاورد؛ به بهانــه اینکه از
بیرون سفارش غذا دادم خواهش کردم
تا زمان بیشتری در خانه بمانند و او نیز
به خاطر پســرمان قبول کرد  .در زمان
صرف شام  ،مقتوله نوشیدنی مسموم
شــده به داروی خوابآور را نوشــید و  
بیهوش شد ؛ ابتدا قصد داشتم تا او را
با دســت خفه کنم که در همین زمان
متوجه پسر چهار ســاله مان شدم که
شاهد صحنه بود ؛  پسرمان را به داخل
اتاق بردم ؛ پس از آن همسرم را با چادر
خفه کردم.

به صورت غیابــی از وی
متارکه کرده است
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در
تحقیقات خود اطــاع پیدا کردند که
قاتل و مقتوله  ،حدودا  15سال پیش
با یکدیگر ازدواج کرده و نتیجه ازدواج
آنها یک دختر  13ســاله و یک پسر
 4ساله بوده اســت؛ طی مدت زندگی
مشترک آنها ،بنا بر اظهارات خانواده
مقتوله ،همسر مقتوله ( محمد ) بارها

خیلی تالش کردم تا موافقت
همسرم را به زندگی مجدد با
خود جلب کنم اما او مخالف
این موضوع بود تا اینکه اطالع
پیدا کردم که وی قصد دارد تا
با شخصی دیگر ازدواج کند

او را مورد ضرب و جرح قــرار داده تا
اینکه سرانجام مقتوله در سال 1394
اقدام به طرح شکایت با موضوع ضرب و
شتم از همسر خود کرده ؛ همسرش در
دادگاه محکوم و روانه زندان می شود و

نیز نبوده تا اینکه فردای آن روز خواهر
مقتوله از موضــوع جنایت اطالع پیدا
می کند .

عکس:نسلفردا

اعــام وقوع یــک فقره
جنایت
از طریــق مرکز فوریت های پلیســی
 110وقوع یک فقره جنایت در پایتخت
اعالم شد  .با حضور مأمورین در محل و
تأیید خبر اولیه مبنی بر کشــته شدن
خانم جوانی حدودا  35ساله  ،موضوع
به پلیس آگاهی تهــران بزرگ اعالم و
پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد"
تشکیل شد .در همان تحقیقات اولیه
مشخص شد همسر سابق مقتوله به نام
"محمد" طی تماس تلفنی که با برادرش
داشــته ،موضوع ارتکاب جنایت و قتل
همسر سابقش را اطالع داده و برادر قاتل
نیز بالفاصله با مراجعه به محل سکونت
برادرش ( محل جنایت) و مشاهده جسد
مقتوله موضوع را به پلیس اطالع داده
است .خواهر مقتوله نیز پس از حضور در
محل جنایت به کارآگاهان عنوان داشت
 :خواهرزاده ام ( پســربچه  4ساله) در
حالی که توسط پدرش ( قاتل متواری
شــده ) تا ابتدای کوچه محل سکونت
ما آورده شــده بود که پس از ورود به
خانه و با همان بیان کودکانه عنوان کرد

زیرگرفتن عابران پیاده توسط
راننده چینی

در ادامه  ،در طــول دوران محکومیت
محمد به صورت غیابی از وی متارکه
کرده اســت .بنا بر اظهارات خانواده
متهم" ،محمد" پس از آزادی از زندان
تا مدت ها از محل ســکونت همســر
ســابق خود ( مقتولــه ) و فرزندانش
اطالعی نداشــته تا اینکه حدودا 20
روز پیش از جنایت  ،به صورت کامال
اتفاقی مقتولــه را در خیابان مالقات
و از وی درخواســت کرده تا در هفته

یک نوبت فرزندانــش را مالقات کند.
بنابــر اظهارات خانــواده مقتوله طی
همین مدت کوتــاه مقتوله چندین
نوبت فرزندانش را به منزل استیجاری
پدرشان برده و پس از چند ساعت نیز
به همراه آنها به خانه باز میگشــته تا
اینکه آخرین بار پسر چهار ساله شان را
به منزل محمد برده اما پس از آن دیگر
مراجعتی به خانه نداشته و پاسخگوی
تماس های تلفنی اعضای خانواده اش

حوادث ویژه

بی ســی نیوز:پلیــس ژاپــن در حال
بررســی پرونده مرگ چهار ســالمندی
است که به دلیل مشــکل سیستم تهویه
هوای بیمارســتان فوت کردنــد .پلیس
شــهر "گیفو"ی ژاپن تایید کرد مرگ این
چهار بیمار ســالمند در این بیمارستان به
دلیل دمای باالی  ۳۶درجه ســانتیگرادی
اتاقهای بیمارستان و تهویه نامطبوع هوا
بوده است .تعداد دیگری از بیماران نیز در
این بیمارستان با حال وخیم مواجه شدهاند.

دستگیری قاچاقچی بزرگ مواد
مخدر

نسل فردا :فرمانده دریابانی هرمزگان گفت :ماموران
مرزبانیاستانموفقبهدستگیرییکیازسرکردههای
باند قاچاق مواد مخدر به استانهای مرکزی کشور در
شهرستان بندرلنگه شدند .سرهنگ علی اصغر خرم
روی افزود :مرزبانان هرمزگان با اقدام های اطالعاتی
مطلعشدندیکیازسرشبکههایقاچاقموادمخدربه
کشور در مخفیگاه خود در بندرلنگه زندگی می کند.
وی بیان کرد :این فرد پس از شناسایی و متالشی شدن
باند خود ،متواری شد که ماموران مرزبانی هرمزگان با
تعقیبومراقبتهاینامحسوسموفقشدندویرادر
مخفیگاهششناساییوبهصورتغافلگیرانهدستگیر
کنند.فرددستگیرشدهبهاتهامحملوجابهجایییک
هزار و 400کیلوگرم مواد مخدر و همکاری با باندهای
حمل مواد مخدر ،پس از تشکیل پرونده راهی دادسرا
شد.ماموران مرزبانی هرمزگان باند بزرگ مواد مخدر
در بندرلنگه که قصد انتقال محموله یک هزار و 400
کیلوگرمتریاکتوسطخودروهایتندروبهاستانهای
مرکزی کشور را داشتند ،متالشی کردند.

خبر کوتاه
ارسال پیامکهای احساسی با
نیت کالهبرداری

کشف محموله اشیای عتیقه پیش از
خروج از کشور

نسل فردا :اداره کل اطالعات استان خوزستان
از کشف  908قلم اشیای عتیقه کم نظیر در این
استان خبر داد .ماموران با چهار ماه رصد اطالعاتی
این مجموعه نفیس را که حاوی  81نوع اشــیای
عتیقه از جمله سکههای تاریخی ،سرنیزه ،درفش،
آیینه شمعدان ،بازوبند ،دستبند ،انگشترهای طال،
نقره و آهنی ،عطردانهای شیشهای ،خنجر ،گرز،
ظروف و وسایل جنگی بود را کشف و ضبط کردند.
براساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی ،قدمت
اشیای این محموله مربوط به دوره های ساسانی،
الیمایی ،اسالمی ،هخامنشی ،هزاره اول پیش از
میالد و قاجاریه اســت و از نظر فرهنگی ،معنوی
و تاریخی گنجینه تمام عیار محســوب می شود
و غیرقابل ارزشگذاری است.قاچاقچیان قرار بود
این محموله را به یکی از کشورهای اروپایی منتقل
کنند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج)
شناسایی و در این رابطه تاکنون چند نفر دستگیر
شده اند.

دستگیری اوباش معروف
به دنبال سرقت خودرو

عکس:ایسنا

نسل فردا :طــی چند روز گذشــته عده ای
فرصت طلب و کالهبردار با ســوء استفاده از
نام عید قربــان و غدیر به دنبــال جمع آوری
کمکهای مردمی بــوده و برخی نیز کمک به
ســاخت مکان های مذهبی را بهانه میکنند.
معاوناجتماعیپلیسفتاضمنهشداربهمردم
درخصوص حفظ و نگهداری اطالعات شخصی
و حسابهای بانکی گفت :سودجویان فرصت
طلب به خصوص در ایام خاص طول ســال از
جمله اعیاد قربان و غدیر با ارسال پیامکهای
احساسی به دنبال کالهبرداری و خالی کردن
جیب مردم هستند.ســرهنگ رامین پاشایی
افزود :عــده ای از این افراد ســودجو و فرصت
طلب نیز در شیوه ای دیگر برای جلب اعتماد
مردم از طریق معرفی شماره پیامکی اقدام به
کالهبرداری کرده و پس از جلب اعتماد دارنده
گوشــی تلفن همراه طی چند مرحله اقدام به
انجام نیت خود میکنند .پاشایی گفت :عموما
افرادی که در فضای مجازی با ایجاد حفره برای
نفوذ کالهبرداران فعالیت می کنند تنها با یک
هدف مشترک ،اما با شیوههای مختلف به فکر
خالی کردن حساب های شخصی مردم یا سوء
استفاده های دیگر هستند .وی اظهار داشت:
فضای مجازی در هر شــکل ممکن به صورت
رایانههای شخصی و تلفن همراه از حساسیت
بسیار باالیی برخوردار بوده و مردم نباید تنها
به صرف یک پیام آن هم از سوی افراد ناشناس
به آنان اعتماد کرده و مورد ســوء استفاده قرار
گیرند.

دریای خزر دو مرد را بلعید

مریم یادگاری  /گروه حادثه

myadegari@gmail.com

ماموران پلیس اقدام به شلیک تیر
هوایی کرده ،اما این افراد همچنان به
فرار و رانندگی دیوانه وار خود ادامه
دادندکهسرانجامدرسریکیازپیچها
ناتوانیرانندهدرکنترلسواریپرشیا

سبب ...
رفتار مشــکوک راننده یک
دستگاه سواری
سارقان خودرو که با ناشی گری حین فرار
خودرو را واژگون کرده بودند ،دســتگیر
شد.ســرهنگ حســین فاضلی رئیس
کالنتری  150تهرانســر پایتخت گفت:

شوخی نابهجا منجر به قتل شد

نسل فردا :رئیس پلیس آگاهی استان کهگیلویه
و بویراحمــد از دســتگیری جوانی کــه بر اثر
شوخی نابهجا حین شــنا کردن با دوست خود،
منجر به مرگ وی شــد خبــر داد و گفت  :یک
فقره غرقشــدگی منجر به فــوت در رودخانه
منطقه دهنو شهر یاسوج به پلیس گزارش شد.
کارآگاهان جنایی وارد عمل شده و در تحقیقات
میدانی دریافتند چند جوان حــدودا  ۱۷تا ۱۸
ساله به رودخانه منطقه دهنو به جهت شنا کردن
رفتند که یکی از این جوانان با شوخی نابه جا و هل
دادن دوست خود به رودخانه ،منجر به مرگ وی
شد.
با تشــکیل پرونده و بررســی های انجام شده
و طبق نظر مقــام قضایی ،این اقدام و شــوخی
نابهجا ،قتل تشخیص داده شد .سرهنگ بالشزر
تصریح کرد :فــردی که اقدام بــه چنین کاری
کرد بیــان کرده بــود در یک لحظــه و تنها به
خاطر شــوخی بیمزه ،به زندگی دوستم پایان
دادم.

چندی پیش شــاهد افزایش گزارشها و
شکایات شــهروندان در خصوص افزایش
ســرقت تجهیزات داخلی و به ویژه باتری
خودروهایشان بودیم که در همین راستا
عوامل کالنتری  150تهرانسر ،گشت زنی
هدفمند خود در حوزه استحفاظی را آغاز
کرده و مدتی بعد هنگام گشــت زنی در
خیابان به رفتار راننده یک دستگاه سواری
پرشیا مشکوک شدند.وی با بیان اینکه با
شک مأموران ،آنان برای بررسی اقدام به
استعالم پالک خودروی پرشیای نقرهای
رنگ کردند ،گفت :همچنین با بررســی
بیشتر متوجه شدند که راننده این خودرو
که فردی قوی هیکل بود قصد دارد با دیلم
در اتوبوس را باز کند.
قصد دستگیری راننده و فرد
همراه
رئیس کالنتری  150تهرانسر با بیان اینکه
در استعالم پالک خودرو نیز مشخص شد
که این خودرو صبح همان روز در محدوده

خوردن آب از برکه جان  4نفر
را گرفت

نسل فردا :چهار دختر و زن در روستای زیردان
نیکشهر هنگام برداشت آب از برکه جان خود را
از دست دادند.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت:
نیروهای امداد پزشــکی پس از اطالع به محل
اعزام شــد؛ اما ســه نفر از این حادثــه دیدگان
قبل از رســیدن آمبوالنس جان خود را از دست
داده بودند .همچنین یک نفر دیگر بعد از انجام
عملیات ناموفق نجات فوت کرد .
این چهار نفر شامل دختر بچه هشت ساله11 ،
ساله و  14ساله و یک زن  25ساله بودند که برای
تهیه آب به برکه روســتا رفته اما کودک هشت
ســاله هنگام آب خوردن به داخــل گودال لیز
خورده و سه نفر دیگر یکی پس از دیگری برای
نجات جان همراهان خود اقدام کردند که به دلیل
گرفتار شدن در گل و الی کف گودال جان خود
را از دست دادند  .

خیابان ستارخان به ســرقت رفته است،
افزود :در همین راستا ماموران به خودرو
نزدیک شده و قصد دســتگیری راننده و
فرد همراه او را که با نقابــی بر صورت در
حال باز کردن در اتوبوس بودند داشتند؛ اما
این افراد به محض رویت ماموران سوار بر
خودرو شده و پا به فرار گذاشتند.
رانندگی به شکل دیوانه وار
فاضلی با بیان اینکه راننده خودرو
به شــکل دیوانــه واری در خالف جهت
بزرگراه در حال رانندگی بــود و ماموران
نیز در تعقیبش بودند اظهار کرد :به ناچار
ماموران پلیس اقدام به شلیک تیر هوایی
کرده اما این افراد همچنان به فرار و رانندگی
دیوانه وار خود ادامه دادند که سرانجام در
سر یکی از پیچها ناتوانی راننده در کنترل
سواری پرشیا سبب واژگونی این خودرو
شد.رئیس کالنتری  150تهرانسر با بیان
اینکه دو متهم پــس از واژگونی خودرو از
آن خارج شــده و از دو مسیر متفاوت پا به

فرار گذاشتند ،گفت :دقایقی هم تعقیب
و گریز با پای پیاده انجام شــد تا اینکه در
حالی که سارق قوی هیکل راهی جز تسلیم
شــدن در برابر پلیس نداشت ،سعی کرد
تا با قمه به ماموران حملــه کند که البته
در اقدام خود ناکام مانده و دســتگیر شد.
این فرد کــه متولد ســال  1360بوده به
کالنتری منتقل شده و در تحقیقات اولیه
به سرقت خودروی ســواری و نیز سرقت
از بیش از  130دســتگاه خودرو اعتراف
کرد .وی با بیان اینکــه اقدامات مأموران
برای دستگیری همدســت متواری این
فرد نیز ادامه دارد ،اظهــار کرد :در همان
مراحل اولیه بیش از  100شاکی این فرد
شناسایی شده و به کالنتری دعوت شدند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از لوازم همراه
متهمشاهکلید،دیلموسالحسردنیزکشف
شد ،گفت :برای متهم پروندهای تشکیل
شــده و برای رســیدگی به پایگاه پنجم
پلیس آگاهی تهران بــزرگ تحویل داده
شد.

نسل فردا :فرمانده انتظامی شهرستان مرند
گفت :پدر ســنگدل مرندی که پس از ضرب و
جرح فرزند خردسالش و انتشــار تصاویر وی
در فضای مجازی ،متواری شــده بود ،با تالش
کارآگاهان پلیس مرند در مخفیگاهش در تهران
دستگیر شد .در پی شــکایت مادری مبنی بر
کتککاریوآزارواذیتدختربچ ه 3سال هتوسط
پدرش بهعلت اختالفات خانوادگی و انتشــار
تصاویر آن در شبکههای مجازی ،با هماهنگی
مقامات قضایی ،موضوع بالفاصله در دستور کار
مأموران انتظامی شهرستان مرند قرار گرفت.
وی ادامه داد :با تالش مأموران ،کودک خردسال
در کمترین زمان پیدا و با دستور قضایی تحویل
اداره بهزیستی داده شد ،شناسایی و دستگیری
پدر ســنگدل نیز بهصورت ویژه در دستور کار
پلیس قرار گرفت و با اقدامات و شیوههای خاص
پلیسی ،محل اختفاء وی شناسایی و متهم در
یک اقدام غافلگیرانه ،در تهران دستگیر و تحویل
مقاماتقضاییشد.

پیدا شدن جسد دو نوجوان
یاسوجی در کوه

نسلفردا:رئیسپلیسآگاهیاستانکهگیلویه
و بویر احمد از پیدا شــدن جســد دو نوجوان
گمشده یاســوجی خبر داد .سرهنگ «سعید
بالشزر» افزود :جنازه این دو نوجوان در کوههای
اطراف شهر یاسوج محدوده منطقه بنسنجان
کشف شد.وی یادآور شــد :با حضور مقامات
قضایی ،انتظامی و عوامل تشــخیص هویت و
دایرهجناییآگاهیاستانکهگیلویهوبویراحمد
اقدامات پلیسی در حال انجام است.

کشف جسد زن در بابلرود

نسل فردا :رئیس هیئت نجات غریق مازندران از
کشف جسد زنی در بابلرود خبر داد.نقی کریمیان  
در مورد کشــف جســدی در رودخانــه بابلرود
شهرستان بابلســر اظهار کرد :با حضور مامورین
نجات غریق در ابتدای رودخانه بابلرود و بندر بابلسر
جسد زنی حدودا30ساله کشف شد.رئیس هیئت
نجات غریق مازندران  خاطرنشــان کرد :عوامل
نجات غریق و جت رانان با طناب و وســایل الزم،
جسدراازوسطرودخانهبهحاشیهآوردند.کریمیان
ادامه داد :این خانم با لباس ورزشی و پوشش کامل
در ابتدای رودخانه کشــف و با حضور نیروهای
انتظامی پزشکی قانونی و پلیس آگاهی تحویل
داده شد .جسد این فرد هنوز شناسایی نشده است.

محموله سنگین مواد افیونی به
مقصد نرسید

نســل فردا :پلیس مبارزه با موادمخدر استان
سمنان در عملیات مشترک با استان یزد ،خودرو
مزدا حامل  390کیلوگرم هروئیــن را در محور
"گرمسار -تهران" کشف و سه نفر را نیز دستگیر
کردند .ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان
یزد از انتقال محموله ســنگین مــواد افیونی از
محورهایسمنانمطلعشدند؛بنابراینهماهنگی
های الزم با پلیس استان سمنان برای دستگیری
سوداگران مرگ انجام شد .وی با بیان اینکه این
محموله از استان های جنوبی به مقصد پایتخت
بارگیری شــده بود ،افزود :بالفاصلــه تیمهای
عملیاتی در محورهای مواصالتی سمنان مستقر
شدند.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد :با شناسایی
خودروهای مزدا و پژو 405از سوی پلیس در محور
"گرمسار-تهران" ،ماموران به رانندههای خودروها
دستور ایســت دادند که رانندگان بدون توجه به
دستور پلیس ،به سمت شهرک صنعتی گرمسار
متواری شدند و طی یک عملیات تعقیب و گریز،
هر دو خودرو متوقف و سه نفر در این رابطه دستگیر
شدند.سردار قاسمی ادامه داد :ماموران در بازرسی
از خودرو مزدا 390کیلوگرم هروئین جاسازی شده
کشفکردند.

تصادف در کاروان عروسی

نسل فردا :معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس
کشور از تصادف چند دســتگاه خودرو در کاروان
عروسیبا ۱۷مجروحخبرداد.معاونفنیوعملیات
سازمان اورژانس کشور در ارتباط با جزئیات تصادف
چند دستگاه خودرو گفت :این حادثه بین پراید ،پژو
 ۴۰۵و موتورسکلت در محور مرودشت -ارسنجان
 جاده عزآباد پس از بازگشت از مراسم عروسی رخداده است .دکتر نوری افزود :پس از تماس با سامانه
 ۱۱۵اورژانــس بالفاصله  ۴دســتگاه آمبوالنس  
به محل حادثه اعزام شــدند .براســاس گزارش
ســایت اورژانس ،معاون فنی و عملیات سازمان
اورژانس کشور گفت :متاسفانه در این حادثه ۱۷نفر
مجروح شدند که توسط تکنسین های اورژانس به
نزدیکترین مرکز درمانی انتقال یافتند.

