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یکمیلیونتومان

 15کشته در سه تصادف رانندگی

گروه حوادث /وقوع سه سانحه رانندگی در  24ساعت گذشته در جادههای کشور منجر به مرگ
 15نفر شد.
ëëآتش گرفتن پراید
در نخســتین حادثــه کــه عصــر دوشــنبه بــر اثــر برخــورد یک دســتگاه پرایــد با ســمند در
جــاده پیربــازار و در محدوده شــیخ محله صومعهســرا رخ داد پنج نفــر در دم جان باختند و
راننده ســمند نیز راهی بیمارســتان شد .دکتر پیمان اســدی ،رئیس مرکز مدیریت حوادث و
فوریتهای پزشــکی گیالن در این باره گفت :حادثه تصادف ســاعت  ۱۹:۲۱دوشنبه به اطالع
اورژانــس رســید که در پی آن دو تیم اورژانس از شــیخ محله و رشــت به محــل حادثه اعزام
شــدند .نخســتین بررسیها نشان میداد ســواری پراید دچار حریق شده و  5سرنشین آن در
اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند.
ëëبرخورد سه خودرو در جاده اردبیل
در دومین حادثه که ســاعت  ۱:۴۰بامداد  ۲۳شــهریور رخ داد ســه خودرو در جاده اردبیل -
نمین با یکدیگر برخورد کرده و  ۵نفر جان باختند .عزت اهلل ضربی ،مدیرعامل جمعیت هالل
احمر استان اردبیل گفت :در تصادف  ۳دستگاه خودروی خاور ،برلیانس و زانتیا در کیلومتر ۲۰
اردبیل  -نمین (روبهروی کارخانه روغن نباتی)  ۵نفر فوت و یک نفر مصدوم شــدند .بهگفته
این مســئول ،پیروی گزارش اورژانس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت
ل احمر اســتان ،تیمهــای عملیاتی جمعیــت هاللاحمر به محل اعزام شــدند .قربانیان
هال 
حادثه توسط نجاتگران پایگاههای امداد و نجات بینشهری گردنه حیران و تیم واکنش سریع
استان رهاسازی شده و در محل حادثه تحویل عوامل نیروی انتظامی شدند و یک نفر مصدوم
ل داد ه شده است.
حادثه هم توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقا 
ëëبرخورد پژو با کامیون
ســومین حادثــه نیــز بامداد دوشــنبه در کیلومتر  ۸۵محور طبــس به یــزد رخ داد و یک پژو
 206با کامیون کشــنده برخورد کرد و پنج نفر شــامل راننده و سرنشــینان خودروی ســواری در
دم جان باختند .سرهنگ علیرضا رضایی ،رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در این باره گفت:
علت تصادفی که منجر به فوت پنج نفر در محور طبس  -یزد شد ،انحراف به چپ خودروی
سواری پژو  ۲۰۶ناشی از خستگی و خوابآلودگی تشخیص داده شده است .وی گفت :با توجه
به کویری و طوالنی بودن راههای خراســان جنوبی رانندگان دقت بیشــتری داشــته باشند و در
صورت خستگی حتماً استراحت الزم را داشته باشند تا شاهد این گونه حوادث نباشیم.

مرگ کارگر

در ریزش معدن راور
گــروه حــوادث :ریــزش معــدن
زغالســنگ هجــدک شهرســتان
راور منجربــه جــان باختــن یکــی از
معدنچیان شد.
مالــک اژدری ،فرمانــدار راور
دربــاره ایــن حادثــه گفــت :حــدود
ساعت  ۱۶و  ۳۰دقیقه عصر دوشنبه
حادثــهای در معــدن زغــال ســنگ
هجــدک رخ داد که موجــب ریزش
معدن و کشــته شــدن یک کارگر ۳۵
ســاله این معدن شــد کــه علت این
حادثه از ســوی تیم بازرسی و ایمنی
نجات در دست بررسی است.
به گفته شــاهدان عینی «ســعید
هــزاری» معدنــکار  35ســاله فــوت
شــده این حادثــه از اهالی روســتای
حرجند بخش کوهســاران راور بوده
و بــه گفتــه همکارانش هنــگام بروز
حادثــه از ارتفــاع بــه داخــل واگــن
ســقوط کرد و ریزش حجــم زیادی از
خــاک وی را داخــل واگــن ،مدفون
کرد و قبل از رســیدن نیــروی امداد و
نجات برای بیرون کشــیدن وی از زیر
آوار خاک ،وی جان باخته بود .

یک لحظه عصبانیت
 7سال زندگیم را تباه کرد

گفتوگو با متهم

ëëاختالفتان با مقتول سر چه بود؟
 11ســالی میشــود کــه در ایــن کارگاه
مبلســازی مشــغول بــه کار هســتم .اوضاعم
خــوب بود و صاحبــکارم احترام زیــادی برایم
قائــل بود تا اینکه یک ســال و نیــم قبل ،بابک
بهعنوان کارگر در کارگاه ما مشغول به کار شد.
او مدام پشــت ســر من بدگویی میکــرد آنقدر
خودش را پیش صاحبکارمان خوب نشان داد
که او نیز حقوق و جایگاهش را بیشتر کرد.
ëëو تو از او کینه به دل گرفتی؟
بله .من سالهاســت با صداقــت کار کردم
امــا او مــرا پیش صاحبــکارم تخریــب و تحقیر
میکرد بــرای همین تصمیم گرفتم کمی او را
تنبیه کنم که دســت از کارهایش بردارد .ماجرا
را بــه یکی از دوســتانم بهنام پیمــان گفتم و او
گفــت دو نفر را ســراغ دارد که میتواند این کار
را برای من انجام دهند .روز جنایت آن دو نفر
با من تماس گرفتند .قرار شــد ساعت  10شب
به خانــه ویالیی برویم .در یکــی از میدانهای
شــرق تهــران با آنهــا قرار گذاشــتم و ســاعت
حدود  11شب به خانه بابک رسیدیم.

ëëچطور وارد خانه شدید؟
من بهعنوان میهمان وارد خانهاش شــدم.
بعد دو مرد اجیر شــده بابک را به اتاق خواب
بردنــد تــا کتکــش بزننــد ،مــن فقــط صــدای
فریادهــای او را میشــنیدم .بعــد از دقایقــی
بهنظــرم آمد کــه آنها در کتــک زدن زیادهروی
کردهانــد میخواســتم اعتراض کنــم که دیدم
آنها درحالی که گوشی تلفن همراه بابک را به

همراه داشــتند از اتاق بیرون آمدند و آن زمان
بود که متوجه شدم بابک را به قتل رساندهاند.
بعــد هم خانه را بهــم ریختند و طوری وانمود
کردند که انگار ماجرا انتقامگیری بوده است.
ëëبرای این کار چقدر به آنها پول دادی؟
آنها دو میلیون تومان میخواســتند اما من
در نهایــت یــک میلیــون تومان به حسابشــان
واریز کردم.

اجرای حکم قصاص برای قاتل عصبانی
گــروه حــوادث /مرد زندانــی که به جــرم قتل و آتش زدن جســد
یکــی از اقوامش به قصاص محکوم شــده بود با گذشــت  8ســال از
این جنایت در زندان رجاییشهر به دار مجازات آویخته شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رســیدگی بــه این پرونده از
ششــم اسفند سال  ،92بهدنبال اعالم خبر آتشسوزی خودروی پژو
پارس در محدوده خیابان ری آغاز شد .پس از خاموش کردن آتش
امدادگــران با جســد مرد جوانــی روی صندلی عقب خــودرو مواجه
شــدند و بدیــن ترتیب بازپرس کشــیک قتل پایتخت و تیم بررســی
صحنه جرم راهی محل شدند.
باتوجــه بــه ســوختگی شــدید جســد ،هویــت آن مشــخص نبود
امــا کارآگاهــان جنایی با بررســی پالک خــودرو ،هویــت مالک آن را
بهدســت آوردند و مشخص شد مقتول  30ســاله که نادر نام داشته
مدتی قبل خودرو را به صورت قولنامهای خریداری کرده بود.
خانــواده مقتول در تحقیقات اعالم کردند :پنجم اســفند به یک
مراســم عروســی دعوت بودیم .بعد از پایان مراســم ،نــادر به خانه
پسرعمه پدرش به نام بابک رفت و بعد از آن از او بیخبریم.
بدینترتیــب کارآگاهــان به ســراغ بابــک رفتند اما مرد  40ســاله
در تحقیقــات مدعی شــد نادر ســاعتی بعد از اینکه بــه خانه او رفته
بــا تماس مــرد ناشناســی از خانه او بیــرون رفته و دیگر خبــری از او
نداشته است.
بررســیها
در
ایــن
رابطه
ادامه داشــت تــا اینکه با گذشــت بیش
از دو ســال از
قتل
نادر،
مدارک
و
شــواهدی بهدســت آمد که نشــان
میداد
بابک
و
همسرش
در
ماجرای
قتل
نادر
نقش
دارند و با دروغ
سعی در تغییر دادن مسیر تحقیقات دارند.
بدیــن ترتیــب بــه دســتور بازپــرس جنایــی بابــک و همســرش

بازداشــت شــدند .در ادامه همســر بابک پس از گذشــت چند روز از
بازداشت ،راز قتل نادر را برمال کرد.
او گفــت :شــوهرم آن شــب نــادر را کشــت .شــب حادثه بــرادرم
قدرت نیز در خانه ما بود .او نیز به همســرم کمک کرد تا جســد نادر
را از خانه بیرون ببرند و آن شــب کســی از حضور قدرت در خانه ما
اطالعی نداشت.
بهدنبال
اعتراف
زن
جوان،
قدرت
نیز
بازداشــت
شــد
و
اظهارات
خواهــرش را تأییــد کــرد .بابــک کــه همچنان منکــر جنایــت بود در
مواجهــه حضــوری بــا همســر و بــرادر همســرش بــه ناچــار لــب به
اعتراف گشــود :پس از بازگشــت از مراســم عروســی ،نادر به همراه
قــدرت داخــل اتاق پذیرایــی خوابیدند و من و همســرم ،بــه همراه
پســر  9ســالهمان داخل اتاق خودمان بودیم .حدوداً ســاعت  2بود
کــه پســرم مــرا از خــواب بیــدار و از من خواســت تا او را به ســرویس
بهداشــتی ببــرم .از اتاق خواب بیرون آمده بــودم که ناگهان متوجه
ســر و صدایــی داخل اتــاق دیگر خانه شــدم .به آهســتگی خودم را
بــه داخل اتاق رســاندم اما در کمال تعجب با نادر روبهرو شــدم که
در حال ســرقت طالهای همســرم بود .شــنیده بودم که نادر معتاد
بــه مواد مخدر اســت امــا باور نمیکــردم .خیلی عصبانی شــدم در
یــک لحظه نفهمیــدم چکار میکنم و نــادر را خفه کــردم .بعد هم
بــه همــراه قدرت جســد را روی صندلــی عقب خودرو گذاشــته و به
خیابان ری رفته و ماشین را آتش زدیم.
بــا اعتراف بابــک به جنایت ،بــا
توجه
به
درخواســت اولیای دم،
بابــک بــه قصاص محکوم شــد و
بــا
تأیید
ایــن
حکــم
در
دیوانعالی
کشــور ،متهم ســرانجام پس از  8ســال در زندان رجاییشــهر به دار
مجازات آویخته شد.

انهدام باند
مسافربرنماهای مسلح
گروه حوادث /ســه مرد مســلح که به بهانه
مسافرکشــی از اتبــاع بیگانه ســرقت میکردند
توسط پلیس پایتخت دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،چندی
ی بر ســرقت مســلحانه یک
قبل پروندهای مبن 
بانــد مســافربرنما بــه اداره یکم پلیــس آگاهی
تهــران ارجاع شــد و اکیپــی از کارآگاهــان برای
تحقیقات وارد عمل شــدند .شــاکی پرونده که
جوانی اهل کشــور افغانستان بود در تحقیقات
گفــت :ســاعت  8شــب در میــدان آزادی بــه
مقصد صادقیه ســوار بر یک دستگاه خودروی
پــژو  405نقــرهای شــدم که بــه غیــر از راننده 2
مســافر مــرد دیگر ســوار بــر آن بودنــد .خودرو
بهسمت مقصد در حال حرکت بود که ناگهان
راننــده خــودرو تغییــر مســیر داد و همزمــان 2
مرد دیگر که در نقش مسافر بودند با وسیلهای
که شــبیه به اســلحه کلت کمری بــود مرا مورد
ضرب و شتم قرار دادند و پس از سرقت گوشی
موبایل ،پول نقد و کارتهای عابربانک دوباره
مرا هدف ضرب و شــتم قرار دادند که در ادامه
بــا تهدیدهایشــان رمــز کارتهــای بانکــیام را

گرفتنــد با کارتهایم مبلغ  200میلیون ریال از
مغازههای مختلف خرید کردند و در ادامه مرا
در میــدان فتح از خــودرو به بیرون پرت کرده و
پا به فرار گذاشتند.
ســرهنگ کارآگاه «مرتضی نثــاری» معاون
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران در
توضیــح خبر بیان داشــت :کارآگاهــان با توجه
بــه حساســیت موضــوع در تحقیقــات میدانی
بــه مســیر حرکــت خــودروی ســارقان رفتــه و
دوربینهــای مداربســته را مــورد بازبینــی قرار
دادند و درنهایت یکی از ســارقان که سپهر نام
دارد شناسایی شد و شاکی پرونده وقتی تصویر
بهدســت آمــده از دوربینهــای مداربســته را
مشــاهده کرد با اطمینان وی را یکی از ســارقان
خشــن و مســلح معرفی کرد .کارآگاهــان اداره
یکــم پلیس آگاهی تهران در ادامه تحقیقات با
شناسایی متهم موفق به شناسایی  2همدست
دیگــر او که بهــزاد و فریدون نام دارند شــدند و
در تحقیقات مشــخص شــد که متهمان دارای
ســابقه زورگیری به شــیوه مسافرکشــی هستند
بنابرایــن هماهنگیهــا بــا مقــام قضایــی برای

گروه حوادث/پســر زندانی که پس از  7ســال توانست رضایت خانواده
مقتــول را جلــب و از مجــازات قصــاص رهایــی پیــدا کند در شــعبه دهم
دادگاه کیفری استان تهران ب ه لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایــران» ،این پســر جوان ،آذر ســال ۹۳
بهدنبال یک درگیری در پارک ایثار شــهرری پسر  ۱۸سالهای ب ه نام سعید
را کــه از هــم محلهایهایــش بود با چاقــو مجروح کرد که ســاعتی بعد در
بیمارستان جان باخت.
چنــد روز بعــد متهم خــودش را به پلیس معرفی کــرد و انگیزهاش از
درگیری و قتل را متلک پرانی مقتول عنوان کرد.
پــساز تکمیــل تحقیقــات پرونده بــه همراه متهــم بــه دادگاه کیفری
اســتان تهران فرســتاده شــد .در ابتدای این جلســه اولیای دم درخواست
قصاص و اظهار کردند که به هیچ عنوان حاضر به گذشــت نیســتند .مادر
مقتــول گفت :پســر من بیدلیل کشــته شــد .متهم ادعا کــرده که بهخاطر
متلک پرانی به یک دختر پسرم را کشته ،اگر پسر من کار خالفی کرده بود
پلیس باید پسرم را تنبیه میکرد نه اینکه این پسر او را بکشد.
در ادامه متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل عمد ،گفت :من هیچ
قصــدی برای قتل نداشــتم و مرگ او یــک حادثه بود و درخواســت دارم
اولیای دم من را ببخشــند .در پایان و بعد از اینکه جلسه دادگاه تمام شد
قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند.
حکــم صــادره در دیوان عالی کشــور مــورد بررســی قرار گرفــت و مهر
تأییــد خــورد و قطعی شــد .به این ترتیب پســر جوان پای چوبــه دار رفت
اما دقایقی قبل از اجرای حکم توانست رضایت اولیای دم را جلب کند.
با گذشت هفت سال از این قتل پرونده برای رسیدگی از جنبه عمومی
جرم به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلســه متهم که حاال  ۲۶ســاله شده به جایگاه رفت و گفت:
مقتــول بچــه محلمــان بــود و بارهــا او را دیده بــودم ،امــا آن روز وقتی به
دختــر جوان متلــک گفت عصبانی شــدم .بــاور کنید فکر نمیکــردم این
درگیــری منجر به قتل شــود .در این  7ســال خودم و خانــوادهام به اندازه
 70ســال نابود شــدیم و خودم را هرگز ب ه خاطر رنجــی که به مادرم دادم
نمیبخشــم .در این ســالها به اندازه کافی تنبیه شــدهام و حاال از قضات
دادگاه تقاضا دارم کمکم کنند و در مجازاتم تخفیف قائل شوند.
با پایان دفاعیات متهم  ،قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

اخبار

گــروه حوادث/مرجــان همایونــی -دو مرد
شرور که با دریافت یک میلیون تومان از سوی
کارگر مبلســازی اجیر شــده بودند تا ســرایدار
یــک خانــه ویالیــی را تنبیه کننــد وی را به قتل
رساندند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
شامگاه یکشــنبه دهم مرداد امسال ،مأموران
کالنتــری  163ولنجــک در تمــاس بــا بازپرس
رحیــم دشــتبان از کشــف جســد ســرایدار یک
خانه ویالیی خبر دادند.
بهدنبــال اعــام ایــن خبــر ،تحقیقــات بــه
دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امورجنایی
پایتخــت آغــاز شــد .بــا حضور تیــم جنایــی در
محــل آنها بــا جســد مــرد  35ســاله در یکی از
اتاقهای خانه ویالیی مواجه شــدند .معاینات
متخصصان پزشــکی قانونی در صحنه جنایت
حکایــت از آن داشــت که مرد جــوان با اصابت
ضربه جســم سخت به ســرش به قتل رسیده و
از زمان مرگ  17ساعت میگذرد.
مرد همسایه که موضوع جنایت را به پلیس
خبر داده بــود در تحقیقات گفت :صاحب ویال
خــارج از کشــور زندگی میکند و بابک ســرایدار
خانه بود .دیشــب حدود ســاعت  12متوجه سر

و صــدا از خانه ســرایداری شــدم ،اما چون صدا
زود قطع شد خیلی توجه نکردم .امروز که برای
خرید از اینجا عبور کردم ،متوجه شدم در خانه
باز اســت .چند ساعت بعد که برگشتم هنوز در
خانه باز بود و مشکوک شدم .چند باری بابک را
صدا کردم و وقتی جواب نداد داخل خانه شده
و با جسد او مواجه شدم.
تحقیقــات برای رازگشــایی از قتل ســرایدار
جــوان از ســوی کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس
آگاهی پایتخت ادامه داشت تا اینکه مشخص
شد بابک در یک کارگاه مبلسازی کار میکرده
و شــبها ســرایداری خانــه ویالیــی را بهعهده
داشــته اســت .همچنیــن در بررســیهای تیم
جنایی مشخص شد بابک با یکی از کارگرهای
مبلسازی بهنام بهروز اختالف داشته است.
بدینترتیــب بهــروز تحــت نظــر گرفتــه و
ردپای وی در قتل بابک شناسایی شد .با برمال
شــدن ایــن موضوع به دســتور بازپــرس رحیم
دشــتبان ،بهــروز بازداشــت شــد .او کــه ابتــدا
منکــر جنایت بــود در ادامه تحقیقــات به قتل
بهخاطــر کینه قدیمی اعتراف کــرد .تحقیقات
برای شناســایی و دســتگیری ســه متهــم دیگر
این پرونده ادامه دارد.

متهم به قتل در دادگاه:

سوختن راننده تانکر
میان شعله های آتش

گروه حوادث /تانکر حامل  30هزار لیتر گازوئیل که در جاده مشــهد به
تربت حیدریه از مســیر اصلی منحرف و به داخل رودخانه فصلی سقوط
کرده بود پس از انفجار مرگ راننده را رقم زد.
آتشــپاد دوم مهدی رضایی ،معاون عملیات آتشنشانی شهر مشهد
در تشــریح جزییات حادثه آتشســوزی تانکر حمل سوخت گفت :سقوط
این تانکر حمل ســوخت به داخل رودخانه در کیلومتر  ۸۰محور مشــهد ـ
تربتحیدریه ،عصر دوشنبه به ستاد فرماندهی آتشنشانی مشهد اعالم
شــد و با هماهنگی مسئوالن ارشد سازمان و فرمانداری مشهد ،بالفاصله
 ۷دســتگاه خــودرو ســنگین اطفای حریــق و خودروی پودرپــاش به محل

حادثه در حوالی روستای رباط سفید اعزام شدند.
وی ادامه داد :با حضور نیروهای امدادی در محل مشــخص شد تانکر
 ۳۰هــزار لیتری حمل گازوئیل بهدلیل نامعلوم از ارتفاع  ۱۰متری از روی
یک پل که متعلق به رودخانه فصلی بوده سقوط کرده است.
رضایــی بابیــان اینکــه این حادثــه منجر به آتشســوزی تانکــر و مرگ
راننــده در داخــل وســیله نقلیه شــده بود ،گفــت :بالفاصله آتشنشــانان
ضمــن اطفــای حریق پیکر بیجان راننده را از میــان آهنپارههای خودرو
خارج کردند و تحویل عوامل انتظامی حاضر درصحنه دادند.
گفتنی اســت؛ علت دقیق وقوع این حادثه توســط کارشناسان مربوطه
در دست بررسی است.

سقوط مرگبار از باالی درخت گردو

گــروه حوادث /مرد میانســال هنگام چیدن گردو در یکی از روســتاهای
شهرستان صحنه بهعلت سقوط از درخت جان باخت.
به گزارش خبرنگار فارس ،با شــروع فصل گردوچینی در کشــور هرساله
شــاهد حوادث حین کار برای کســانی هستیم که بدون رعایت نکات ایمنی
اقــدام بــه گردوچینی میکنند .روز دوشــنبه نیز مرد میانســالی در روســتای
«علی گرزان علیا» شهرستان صحنه از توابع استان کرمانشاه هنگام چیدن
گردو در باغ شخصی خود دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
پــس از اعــام این موضوع بــه مرکــز فوریتهای پلیســی  ۱۱۰و حضور
مأمــوران پرونــدهای دربــاره ســقوط ایــن مــرد میانســال از بــاالی درخت
تشــکیل و تحقیقات برای یافتن علت این حادثه آغاز شــد جسد صاحب
باغ برای علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.

مرگ تلخ دو کودک در کانال
آب شهری

دســتگیری هــر  3ســارق ســابقهدار صــورت
گرفت.
وی اظهــار کــرد :مأمــوران پلیــس آگاهــی
تهــران پــس از هماهنگیهــای قضایــی در 2
عملیــات همزمــان و منســجم ســارقان را در
منطقــه جنــوب تهــران کــه در حال اســتراحت
بودند دستگیر کردند.
کارآگاه نثــاری در پایــان گفــت :متهمــان

پــس از دســتگیری با توجــه به مدارک پلیســی
بــه سرقتهایشــان بــه ایــن شــیوه و شــگرد از
تبعههای افغانستان اعتراف کردند و مشخص
شــد اعضای این باند  4ســرقت مشابه دیگر در
پایتخــت انجــام دادهانــد ،مجرمــان بــا صدور
قرار قانونی از ســوی مقام قضایــی برای انجام
تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار کارآگاهان اداره
یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

گروه حوادث /دو پسر بچه که کنار کانال آب شهری در منطقه مهرگان
قزوین در حال بازی بودند بهعلت سقوط در آب جان باختند.
فرامرز چگینی مدیرعامل ســازمان آتشنشــانی محمدیه در این باره
به صداوســیما گفت :ســاعت  ۱۹و سی دقیقه روز دوشــنبه والدین این دو
پســر  9و  13ســاله در تماس با آتشنشــانی اعالم کردند که فرزندانشــان
در حاشــیه کانــال آب ناحیــه شــهری مهرگان بــازی میکردند امــا ناپدید
شدهاند.
چگینی افزود :آتشنشــانان بالفاصله در محل حاضر شــدند ،اما پس
از مدتــی بهخاطــر تاریکــی هوا و شــدت جریان آب جســتوجو را متوقف
کردنــد .تــا اینکه صبح سهشــنبه بــا ادامه عملیات جســتوجو ســرانجام
ســاعت  ۱۱و  ۳۰دقیقــه صبــح پیکر بیجان ایــن دو نوجــوان از آب بیرون
کشیده شد.
تحقیقات درباره علت این حادثه از سوی پلیس ادامه دارد.

