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سرقت با تعارف سیگار

گفتوگو با متهم
ëëسوژهها را چطور شناسایی میکردی؟
در اینســتاگرام صفحات افرادی را که ب ه نظر میرســید وضع
مالــی خوبــی دارنــد دنبــال میکردم .بعــد از مدتی هــم با آنها
طرح دوستی میریختم ،اگر وضع مالیشان خوب بود در دومین
مالقات سرقت را اجرا میکردم.
ëëبه تنهایی سرقت میکردی؟
بلــه .زمانــی کــه با ســوژه قــرار میگذاشــتم به بهانه کشــیدن
ســیگار به آنها ســیگار تعارف میکردم ،اما داخل سیگارها مواد
مخدر میریختم و آنها با کشــیدن ســیگار حالشــان بد میشــد و
گوشــی و پولهایشان را سرقت میکردم ،اما بعد از اینکه پژمان
و دوســتش وارد تیــم من شــدند ،آنها به محل قــرار میآمدند و
سرقت میکردند.
ëëنمی ترسیدی دستگیر شوی؟
در جایی قرار میگذاشــتم که دوربین نباشــد .از طرفی بیشتر
آنها افراد متأهل و ثروتمند بودند که به خاطر ترس از آبرویشان
شکایت نمیکردند.

پرونده خودسوزی فرزند شهید را بررسی میکند

گــروه حــوادث  /همزمــان بــا خودســوزی روحاهلل پرازیده
فرزنــد شــهید در شــهر یاســوج ،معــاون رئیسجمهوری
و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ،دســتور برکناری
مدیرکل بنیاد شهید استان کهگیلویه و بویراحمد و معاون
تعاون و امور اجتماعی بنیاد این استان را صادر و بههمراه
مددکار مزبور امر به معرفی هیأت تخلفات کرد.
روحاهلل پرازیــده فرزند شــهید گلمحمد پرازیده یکی
از شــهدای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد روز سهشــنبه
 ۲۷مهر برای پیگیری درخواســت خود به امور ایثارگران
اســتانداری مراجعه کــرده بود که مســئوالن اســتانداری
طــی نامــهای ،وی را بــه اداره کل بنیــاد شــهید و امــور
ایثارگــران اســتان ارجــاع دادنــد امــا ایــن جــوان ،پس از
مراجعــه به بنیاد شــهید و امــور ایثارگران ،بنــا به دالیلی
مقابــل ســاختمان ایــن بنیــاد اقدام بــه خودســوزی کرد
و پــس از انتقــال بــه بیمارســتان ســاعت  10صبــح روز
پنجشنبه  ۲۹مهر با وجود تالش کادر درمانی بیمارستان
امیرالمؤمنیــن(ع) شــیراز به علت ســوختگی  80درصد
جان باخت.
س بنیاد شهید
ëëدستور ویژه رئی 
در پــی ایــن حادثــه معــاون رئیسجمهــوری و رئیس
بنیاد شهید و امور ایثارگران دستور ویژه به منظور پیگیری

ســریع موضــوع و اعــزام نماینــدهای بــه اســتان
کهگیلویه و بویراحمد را صادر کرد .گزارش نهایی
مدیــرکل حــوزه ریاســت و مشــاور عالــی رئیس و
مدیرکل بازرســی بنیاد شــهید و امور ایثارگران که
در همان ســاعات اولیه بهعنــوان نمایندگان ویژه
برای بررســی موضوع به این اســتان اعزام شده بودند به
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،همچنیــن دســتوراتی بــرای
دلجویی از خانواده و بازماندگان فرزند شهید صادر و مقرر
شد هیأتی از بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم تشییع
پیکــر وی حضور یابد و کمک و مســاعدت به فرزندان این
مرحوم نیز بخش دیگری از این دستور است.
همچنیــن امیرحســین قاضــیزاده هاشــمی ،رئیــس
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در نامــهای بــه اســتاندار
کهگیلویــه و بویراحمــد ،برکنــاری مشــاور امــور ایثارگران
اســتانداری را نیــز درخواســت کــرد کــه پس از آن مشــاور
ایثارگران استاندار کهگیلویه و بویراحمد توسط سید علی
احمدزاده استاندار این استان عزل شد.
ســیدعلی احمــدزاده اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمد
نیــز در پــی ایــن حادثه دســتور رســیدگی دقیــق موضوع و
برخــورد با خاطیــان و ســهلانگاران حادثه را صــادر کرد و

اعتراف به قتل تاجر ایرانی پس از  10سال

گروه حوادث /قاتل تاجر ایرانی در گرجســتان
کــه در طــول  10ســال زنــدان منکــر قتــل بــود
پس از اســترداد به ایران ســرانجام به جنایت
اعتراف کرد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران»23 ،
اســفند ســال  90جســد مرد جوانی کــه یکی از
ایرانیــان صاحــب منصــب در گرجســتان بود
داخــل دفتر کارش کشــف شــد .مرد جــوان با
ضربــات متعدد چاقو به قتل رســیده بود و به
دنبــال ایــن جنایــت کارآگاهان جنایــی پلیس
گرجستان وارد عمل شدند.
در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد

سرقت از سالمندان
مقابلعابربانک

گروه حوادث :مرد شــرور که بــا تهدید چاقو از زنان
و مردان ســالخورده سرقت میکرد از سوی پلیس
شهرری دستگیر شد.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،نیمــه
مهرماه امسال زن ســالخورده ای به پلیس آگاهی
شهرســتان ری مراجعــه و اعــام کرد کــه در حین
اســتفاده از دســتگاه خودپــرداز بانــک  ،ناگهــان
مردی با تهدید ســاح ســرد رمز کارتش را گرفته و
موجودی حســاب را به کارتی دیگــر منتقل کرده و
متواری شده است.
ســرهنگ دوســتعلی جلیلیــان فرمانــده
انتظامــی شهرســتان ری در اینباره گفــت :با توجه
بــه نوع گــزارش دریافتی ،رســیدگی بــه موضوع در
دســتورکار ویــژه مأمــوران پلیس آگاهی شهرســتان
ری قــرار گرفت و مشــخص شــد ســرقتی مشــابه از
فرد ســالخورده دیگری رخ داده اســت کــه با توجه
به شــباهت هــر دو موضــوع این احتمال کــه هر دو
سرقت از سوی یک فرد رخ داده باشد ،قوت گرفت.
با پیگیریهــای پلیس برای یافتــن ردی از صاحب
کارتــی کــه مبالــغ بــه آن واریز شــده بود ،مشــخص
شــد که کارت مذکور متعلــق به فردی کارتن خواب
اســت و این کارت به نام این فرد صادر شــده اما به
ســارق اجاره داده شده اســت .سرانجام مأموران با
استفاده از شــیوههای پلیسی هویت متهم اصلی را
شناسایی کرده و با کسب مجوز از مقام قضایی او را
در مخفیگاهش دســتگیر و به مقــر انتظامی منتقل
کردنــد  .ایــن فــرد در جریــان بازجوییهــای انجام
شــده به سرقت از  25زن و مرد ســالخورده اعتراف
کــرد و گفت که با شناســایی افراد ســالخورده و تنها
در مقابــل دســتگاههای عابر بانک بــه آنان نزدیک
شــده و در فرصتــی مناســب بــا تهدیــد چاقــو رمــز
کارت آنــان را گرفته و موجودی حســاب را به کارت
اجــارهای واریــز کرده اســت .تحقیقات بــرای یافتن
دیگــر مالباختــگان احتمالی در حال انجام اســت و
متهم در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

کــه مرد  44ســاله بــا ضربات متعــدد چاقو در
دفتر کارش در تفلیس به قتل رسیده و باتوجه
به نبود آثار ورود به عنف ،این احتمال مطرح
شــد که عامل این جنایت با مقتول آشــنا بوده
است.
در تحقیقات صورت گرفته از ســوی پلیس
گرجســتان ،آنهــا موفــق بــه شناســایی هویت
متهم نشــدند ،امــا اعضــای خانــواده مقتول
مدعــی شــدند کــه قاتــل را میشناســند و از او
به اتهام قتل پسرشــان در گرجســتان شکایت
کردند.به دنبال شکایت اولیای دم ،مرد جوان
به نام هرمز بازداشــت شــد امــا او منکر قتل و

مدعی شد از این جنایت بیخبر است.
بــا گذشــت  10ســال از قتــل مــرد ایرانی در
تفلیــس ،هرمــز که دراین مــدت درزندان بود
پــس از اســترداد بــه ایران بــا توجه به داشــتن
دســتور قضایــی بــرای دســتگیری وی توســط
کارآگاهــان پلیس بینالملل ناجا بازداشــت و
در اختیــار کارآگاهــان پلیس آگاهــی قرار داده
شد.
مــرد  43ســاله ابتدا منکــر جنایت بــود اما
در ادامــه تحقیقــات و باتوجــه بــه مدارکی که
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی در مقابــل او قــرار
دادند ،به جنایــت اعتراف کرد و گفت :من در

مراسم تشییع فرزند شهید پرازیده

در ادامه رئیس کل دادگســتری کهگیلویه
و بویراحمــد موضــوع را بــرای واکاوی به
ســازمان بازرســی اعــام کــرده تــا مــورد
رسیدگی قرار گیرد.
روحاهلل پرازیده
ëëبیانیهخانوادهشهید
خانــواده داغــدار روحاهلل پرازیده فرزند شــهید پرازیده
پــس از حادثــه تلــخ اخیــر در پیامــی اعــام کردنــد اجازه
نخواهنــد داد مرگ فرزند شــهید دســتاویزی بــرای توطئه
معاندان شود.
آنهــا ضمــن تقدیــر و تشــکر از ابــراز لطــف و همدردی
مــردم و مســئوالن بیان کردنــد :انتظار ما از مردم شــریف
یاســوج و تمام عزیزانی که بر اثر این حادثه آزرده شــدهاند
این است که اجازه دهند بررسیهای الزم توسط نهادهای
متولی صورت پذیرد.
ëëمراسمتشییع
ســاعت  ۹و  ۳۰دقیقــه صبــح جمعــه  ۳۰مهــر پیکــر
روحاهلل پرازیــده با حضور اقشــار مختلف مــردم ،نماینده
ولــی فقیــه در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و اســتاندار
و جمعــی از مدیــران و فرماندهــان نیروهــای ســه گانــه و
مســئوالن کشــوری و اســتانی برگزار و پیکرش در قبرستان
شرف آباد شهر یاسوج به خاک سپرده شد.

ترکیه زندگی میکردم اما سال  90آنجا را برای
پیــدا کــردن کار ترک کــرده و راهی گرجســتان
شــدم .حــدود ســه هفتــهای در تفلیــس بودم
که با مقتول آشــنا شــدم .او از افراد سرشناس
و تاجــر معروفــی بود کــه چند بار بــرای کار به
دفترش رفته بودم.
او ادامــه داد :روز حادثــه به دفتــر او رفتم و
در حــال صحبت بودیــم که ناگهــان به خاطر
موضوعــی بــا هم بحــث کردیم و او شــروع به
توهین کرد .مــن حرفی نزدم و با عصبانیت و
ناراحتی دفتر او را ترک کردم در خیابان پیاده
راه میرفتم که مرد دســت فروشی را دیدم او

چاقــو و خنجر میفروخــت .خنجری خریده و
دوبــاره بــه دفتر کار او برگشــتم .چند ضربه به
گــردن و قفســه ســینه او زدم و بالفاصله آنجا
را ترک کردم .با شــکایت اولیای دم بازداشت
شدم اما منکر قتل شدم .با این حال در زندان
بودم و پس از تحمل 10ســال حبس در کشــور
گرجســتان با توجــه به توافقهای انجام شــده
در رابطه با انتقال متهمان بین مقامات کشور
ایران و گرجستان ،به ایران برگردانده شدم.
بــا اعتراف متهــم جوان به قتل ،به دســتور
بازپرس پرونده او روانه زندان رجایی شهر شد
و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

جنا یـــــــــت
بــا بازپرس شــعبه پنجم دادســرای امور جنایــی پایتخت اعالم
کردند جسد زن جوانی را داخل خانهاش کشف کردند .مأموران
مدعی بودند که آثار خاصی روی بدن زن جوان دیده نمیشود.
بــا ایــن حــال بازپــرس جنایــی ،کارآگاهــان تشــخیص هویت را
راهــی خانه زن جوان کرد و در بازرســی بدنی متوجه آثار کبودی
روی گردن او شــدند که نشــان میداد زن جــوان بر اثر خفگی به
قتل رســیده است .بدین ترتیب بازپرس شــفیعی و تیم جنایی
راهــی خانــه مــورد نظــر شــده و تحقیقاتشــان را ادامــه دادند.
پدرشــوهر مقتول که جســد او را پیدا کرده بــود در توضیح ماجرا
گفت :عروســم مهرنوش و پســرم اشــکان مدتها بود که باهم
اختالف داشــتند .حتی یک ســالی هم جدا از هم زندگی کردند.
تا اینکه پسرم شکایت کرد و دادگاه حکم الزام بر تمکین داد .از
طرفــی هم ما و هم خانواده مهرنوش وســاطت کردیم و از آنها

فوت افسر پلیس هنگام انجام مأموریت

گــروه حــوادث :افســر پلیــس راه خراســان رضــوی هنــگام انجــام وظیفــه و کنتــرل
ترافیک بر اثر برخــورد یک خودرو پژو با وی جان باخــت .بهگزارش روابط عمومی
معاونــت اجتماعــی فرماندهی انتظامی خراســان رضــوی ،ســاعت  ۱۱و  ۳۰دقیقه
شامگاه پنجشــنبه تصادف خســارتی بین کامیون و تریلی در آزادراه شهید شوشتری
بــه فوریتهای پلیســی اعــام شــد و تیمهای گشــت پلیــس راه،
اکیــپ کالنتری ملک آباد ،تیم آتشنشــانی ،فوریتهای پزشــکی
و هالل احمر به محل اعزام شــدند .سرهنگ حسین میشمست،
رئیس پلیس راه این اســتان گفــت :کارشناســان تصادفات پلیس
راه در حال بررســی حادثه بودند که ســرهنگ سهراب عارفخانی با
تجهیزات و لباس شــبرنگ برای روانسازی ترافیک ناشی از توقف
و کنــدی حرکــت خودروهایی کــه در مســیر مخالف ملــک آباد به
مشهد متوجه تصادف شده بودند به ســوی دیگر آزادراه رفت .وی افزود:هنگامی که
این افسر وظیفه شــناس در حال خدمت به مردم برای پیشــگیری از وقوع حادثهای
دیگر بود یک دستگاه خودرو ســواری  ۴۰۵با او برخورد کرد؛ تیم فوریتهای پزشکی
 ۱۱۵حاضــر در محل بالفاصله پیکر افســر پلیس راه را به بیمارســتان امدادی مشــهد
منتقل کردند اما با وجود تالش کادر پزشــکی حدود ســاعت یک و  ۳۰دقیقه بامداد،
سرهنگ سهراب عارفخانی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مالکان خودرو

گــروه حــوادث  /مالــکان خودرو بایــد تغییــر آدرس محل ســکونت و تغییر
شماره تلفن همراه خود را در  ۴۸ساعت به پلیس اعالم کنند.
ســرهنگ عیــناهلل جهانــی معــاون اجتماعــی پلیــس راهــور ناجــا در ایــن
بــاره گفت :مالــکان خودروها براســاس قوانین موظف هســتند حتماً تغییر
نشــانی منزل مســکونی خود را از طریق مراجعه به دفاتر پلیس  ،۱۰+مراکز
شمارهگذاری و ادارات راهنمایی و رانندگی استان و شهرستانها اعالم کنند.
چراکه اعالم نکردن نشــانی جدید برای مالکان خــودرو عواقبی در پی دارد.
چنانچه بــرای مالکان خودرو مشــکلی پیش بیاید ،بهعنــوان مثال تصادف
کرده و از صحنه تصادف متواری شود ،در صورتی که این فرد شناسایی و به
آدرس وی مراجعه شــده و متوجه شــویم آدرس این فرد تغییر کرده اما در
ایــن زمینه اطالعی نداده ،در تصمیمگیری مراجع قضایی بســیار تأثیرگذار
بوده و عواقب خوبی برای فرد نخواهد داشت.
ســرهنگ جهانی گفت :عدم اطالع آدرس جدیــد در صورت ارتکاب جرم،
نشــان دهنده عدم همراهی مالک خودرو در اجرای قانون اســت و از ســوی
دیگــر هر گونه مکاتبات و پیامکهای مرتبط به قوانین راهنمایی و رانندگی
به وی ارســال نخواهد شــد ،براین اســاس توصیه میشــود هموطنان حتماً
آدرس جدیــد منــزل و شــماره تلفــن همــراه خــود را در ســامانههای راهور
بروزرسانی کنند.
وی در ادامه افزود :افراد برای اعالم آدرس جدید باید مدارک احراز هویت
و کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشند تا در سامانه راهور ثبت شود.

مرگ جوان ساروی در حین
کمکرسانی به حادثه دیدگان تصادف
گــروه حــوادث  /تحقیقــات پلیــس
دربــاره راننده یــک خودروی ســواری
ســفید رنگ که پــس از برخورد مرگبار
بــا جــوان ســاروی از محــل حادثــه
گریخته ،آغاز شده است.
ایــن حادثــه چنــد روز قبــل در جــاده
شــیروان بــه مشــهد رخ داد و در جریان
آن جوان ورزشــکار ســاروی جان خود را
از دست داد.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،حادثــه هنگامــی رخ داد که این ورزشــکار ســاروی به
همراه دوســتانش برای زیارت به مشهد میرفتند ،اما با مشاهده تصادف
چند خودرو در الین مخالف به قصد کمکرســانی پیاده شــده و به ســمت
محل تصادف رفتند .بر اســاس اظهارات شاهدان حادثه در حالی که آنها
مشــغول امدادرســانی به حادثه دیــدگان بودند ،خودروی ســفید رنگ در
تاریکی شــب بســرعت با امیر محمد نشاگر  22ســاله اهل روستای قرتیکال
ساری برخورد کرده و بسرعت محل حادثه را ترک کرده است.

حوادث جهان /

 24ساعت پس از صلح

گروه حوادث /تحقیقات در خصوص مرد جوانی که  24ســاعت
پس از آشــتی با همســرش ،وی را ب ه قتل رسانده و ساعاتی بعد
هــم خودش را از بــاالی یک برج بــه پایین انداختــه ادامه دارد.
ب ه گــزارش خبرنگار حــوادث «ایران» ،رســیدگی به ایــن پرونده
از ســاعت  1:15ظهر روز چهارشــنبه با اعالم ســقوط مرد جوانی
بهنــام اشــکان از طبقــه  19یــک بــرج در خیابــان ســتارخان بــه
مأمــوران کالنتــری  137نصــر آغاز شــد و مأموران موضــوع را با
محمد شفیعی بازپرس کشیک قتل پایتخت در میان گذاشتند و
تیمی از کارآگاهان تشخیص هویت راهی محل شدند.
تحقیقات مأموران مشخص کرد که متوفی ساکن برج نبوده
و برای خودکشی به آنجا آمده بود .پس از آن مأموران تشخیص
هویت در بازرســی تراس و راه پلهها ،کیف دســتی مــرد جوان را
پیدا کردند .از سوی دیگر مأموران کالنتری  129جامی در تماس

اخبـــــــار

گروه حوادث /دختر جوان که با ریختن ماده مخدر داخل سیگار
و با همدستی دو پسر موتورسوار از طعمههایش سرقت میکرد
دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،چندی قبل مرد جوانی
به پلیس مراجعه کرد و از ســرقت گوشــی تلفــن همراهش خبر
داد .او گفــت :بــا دختــر جوانی در اینســتاگرام آشــنا شــدم ،بعد
از مدتــی کــه از آشــناییمان گذشــت او از من خواســت همدیگر
را ببینیــم .زمانــی کــه بــرای بــار دوم بــه محــل قرارمــان کــه در
منطقه ســرخه حصــار بود رفتم ،ناگهان دو پســر جوان ســوار بر
موتورســیکلت به ســمت مــا آمدند .آنهــا با تهدید چاقو گوشــی
تلفــن همراه و پول هایم را ســرقت کــرده و همراه دختر جوان از
محل متواری شدند.
بــا شــکایت مــرد جــوان ،کارآگاهــان اداره پنجــم پلیــس
آگاهــی پایتخــت وارد عمل شــدند .در حالی کــه تحقیقات برای
دســتگیری متهمان ادامه داشــت ،کارآگاهان پلیس با شــکایتی
مشابه مواجه شدند.
باتوجه به شــیوه و شــگرد ســرقتها ،کارآگاهــان دریافتند که
تمامی آنها از ســوی اعضای یک باند صورت میگیرد .در ادامه
تحقیقات کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی پایتخت موفق به
شناسایی مخفیگاه دختر جوان شده و در عملیاتی ویژه او و یکی
از موتورســواران را دســتگیر کردند .به دســتور بازپرس دادسرای
ویــژه ســرقت ،متهمــان در اختیــار اداره آگاهــی قــرار گرفتــه و
تحقیقات برای دستگیری سومین عضو باند ادامه دارد.

سازمان بازرسی

عواقب عدم اعالم تغییر نشانی برای

خواســتیم به خاطر پســر  9سالهشــان آشــتی کنند که در نهایت
عروســم  24ســاعت قبل راهی خانهاش شد .صبح امروز هرچه
با اشکان و عروسم تماس گرفتم تلفنم را جواب ندادند و باعث
شد تا حضوری به خانهشان بروم .وقتی دیدم در را باز نمیکنند
بــا لگــد در را شکســتم و وارد خانــه شــدم که با جســد مهرنوش
مواجه شدم.
ëëخودکشی پس از قتل
در ادامــه تحقیقــات ،متخصصــان تشــخیص هویــت اعالم
کردنــد کــه زن جوان اوایل صبح با شــال توســط اشــکان به قتل
رســیده است و با بررسی بیشــتر مأموران مشخص شد که شوهر
جنایتکار ،همان مردی اســت که خودش را از طبقه  19به پایین
پرتاب کرده است.
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

فرار مرگبار در نیمه شب
گروه حوادث /پســر جوان که نیمه شب همراه یک
دخترسوار برموتورسیکلتسنگین در حال حرکت
بود وقتی مأموران پلیس را در تعقیب خود دید پا
به فرار گذاشت اما در تصادفی شدید جان باخت.
ب ه گزارش خبرنگارحوادث «ایران» ،ســاعت 2:30
بامــداد پنجشــنبه  29مهــر ،تصادف مرگبــاری در
بزرگراه باکری در غرب تهران به بازپرس حبیباهلل
صادقی اعالم شد .با اعالم این خبر ،تحقیقات به
دســتور بازپــرس کشــیک قتــل پایتخت آغــاز و در
بررســیهای صورت گرفته مشخص شد مأموران
پلیــس حیــن گشــتزنی متوجــه یــک دســتگاه
موتورســیکلت ســنگین بدون پالک میشــوند که
دختر و پســر جوانــی راکبین آن بودنــد .با توجه به
اینکه تردد با موتورسیکلتهای سنگین در سطح
شهر بدون مجوز ،غیرقانونی است ،به وی نزدیک
شــدند تا مدارکش را بررســی کنند اما پسر جوان با
دیدن مأموران اقدام بــه فرار کرد .مأموران پلیس
نیز به تعقیب او پرداختند .با شروع تعقیب و گریز

پســر جوان برای فرار از دســت مأموران وارد مسیر
مخالف شــد و با ســرعت زیاد فرار کرد .اما ناگهان
پسر موتورسوار به یک خودروی  206برخورد کرده
و همــراه دختــر جوانــی که پشــت وی نشســته بود
بشدت زمین خوردند اما به علت شدت جراحات
پســر جوان در دم تســلیم مرگ شده و همراه او به
بیمارستان منتقل شد .مأموران پلیس در بازرسی
از جیبهای پســر جــوان یک بــرگ حکم جعلی
یکــی از ارگانهــای نظامــی را پیــدا کردنــد .بــا این
فرضیه که پســر موتورسوار به خاطر همراه داشتن
همیــن حکــم جعلــی قصــد فــرار داشــته پرونده
به دســتور بازپرس شــعبه چهــارم دادســرای امور
جنایی پایتخت برای تحقیقات بیشتر به کارآگاهان
جنایی ســپرده و جســد پســر جوان برای مشخص
شــدن هویت و بررسی ســوابق احتمالی کیفری او
به پزشــکی قانونی منتقل شد .همچنین بازپرس
جنایی دســتور تحقیق از خانم جوانی که همراه او
بود ،پس از بهبودی را صادر کرد.

بازیگریکهدرصحنهفیلمبرداری
قاتل شد

«الــک بالدوین» بازیگر هالیوودی در هنگام فیلمبرداری با شــلیک اســلحه
باعــث مرگ یکی از اعضــای گروه تصویربرداری و همچنین مجروح شــدن
کارگردان شــد .بهگزارش یورونیوز ،پلیس ایالــت نیومکزیکو که فیلمبرداری
در آنجــا انجــام میشــده بــا تأیید مرگ یــک زن و زخمی شــدن یــک مرد،
اعــام کــرد کــه حادثــه در هنــگام فیلمبــرداری یــک فیلم وســترن قــرن ۱۹
میالدی بهنام «زنگار» اتفاق افتاده اســت .ایــن زن ،که یکی از اعضای گروه
تصویربرداری پروژه بود ،پس از انتقال به بیمارستان جان باخت .کارگردان
هم در بیمارستان و تحت مراقبتهای ویژه است.
ســخنگوی ایــن بازیگــر در توضیح این حادثــه گفت :در این حادثــه گلولهها
از یک اســلحه ویژه فیلمبرداری شــلیک شــده که باید خالی میبود .زنی که
جان باخته ،هالینا هاچینز  ۴۲ســاله مســئول عکاســی و تصویربرداری فیلم
بوده اســت .مرد زخمی هم جویل سوزا  ۴۸ساله ،کارگردان این فیلم است.
پلیس مشــغول تحقیــق درباره این حادثه بوده و کســی هنــوز در این رابطه
متهم نشده است .پلیس نیومکزیکو گفت که کارآگاهان با بالدوین صحبت
کردهاند .رســانهها به نقل از پلیس نوشــتهاند «او داوطلبانــه آمد و در پایان
پس از صحبت با کارآگاهان هم ساختمان اداره پلیس را ترک کرد».
از معروفتریــن فیلمهای الک بالدوین؛ میتوان به «رفتگان»« ،مأموریت
غیرممکن» و «پرل هاربر» اشاره کرد.

افزایش شمار قربانیان سیل در هند و نپال

شــمار جانباختگان ســیل ناگهانــی در ایالتهــای «اوتاراکنــد» و«کراال»
واقــع در هند و بخشهایی از نپال ،از  ۱۵۰نفر فراتر رفت .در این مناطق
خانههــا یــا زیــر آب رفتهاند یا براثر رانــش زمین و ســقوط صخره ،دچار
آسیب شدهاند .تا صبح روز جمعه دستکم  ۵۰نفر در ایالت اوتاراکند،
حــدود  ۴۰تــن در ایالت کــراال و نزدیک بــه  ۸۰نفر در نپال جــان خود را
در این ســیل از دســت دادند .همچنین دهها نفر در هر دو کشــور ناپدید
شــدهاند .ایالــت اوتاراکنــد طــی روزهای گذشــته شــاهد  ۳۲۸میلی متر
بارندگی تنها طی  ۲۴ساعت بوده است .در این ایالت در ماه اکتبر بهطور
معمول حدود  ۳۰میلی متر باران میبارد.

