 3کشته به دنبال تصادف  2خودرو
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حوادث بین الملل
تیراندازی در دانشگاه
نوادای آمریکا

بوگریز و تیراندازی
نسل فردا :در پی تعقی 
دو خودرو در محوطه دانشــگاه نــوادا در
السوگاس آمریکا ،پلیس ،منطقه را مسدود
کرد .دو خودرو که در حــال تعقیبوگریز
بودنــد ،وارد محوطه دانشــگاه نــوادا در
السوگاس شدند و خودروی تعقیبکننده
اقدام به تیراندازی کرد .با گزارش حادثه به
پلیس ،نیروهای پلیس وارد دانشــگاه شده
و منطقه را مســدود کردنــد .همچنین به
کارکنان و دانشــجویان دانشگاه گفته شد
درها را بســته و از ورودوخروج خودداری
کنند .خودرویی که اقدام به تیراندازی کرده
بود ،گریخته است و هنوز از خسارات جانی
احتمالی گزارشی منتشر نشده است.

نسل فردا :جســد جوان  21ســاله الهیجانی که در سواحل چمخاله
لنگرود غرق شده بود ،بعد از 24ساعت 20،کیلومتر دورتر از محل وقوع
حادثه ،در محدوده آبهای ساحلی شهرستان رودسر کشف شد.
این جــوان الهیجانی در منطقــه خارج از طــرح دریا غرق شــده و
دریا به دلیــل طوفانی بودن ،جســد را تا حــدود  20کیلومتر دورتر از
محل غرق شــدگی ،برده بود.حامد فرید ،جوان  21ســاله الهیجانی،
حیــن انجــام بــازی فوتبــال در خــارج از طرحهای سالمســازی
دریا ،در نوار ســاحلی بین چــاف و چمخاله ،طعمه امواج خروشــان
دریای خزر شد.

پایاننافرجامسرقت
از دانشجویان دختر

یلدا توکلی|نسل فردا
زمانیکهدانشجویاندخترقصدورودبهدانشگاهرا
tavakoli.yalda11@gmail.com
داشتند،بههمراهآنانوارددانشگاهمیشدم؛حتی
با آنان در کالس اساتید حاضر می شدم تا زمان مناسبی برای سرقت اموال دانشجویان پیدا شود؛ معموال
دانشجویاندرمابینکالسها،کیفهاودیگراموالخودراداخلکالسجامیگذارندوخودشانازکالس
بیرونمی روند و همین زمان .....

باران موسمی جان 17
پاکستانی را گرفت

نسل فردا :بارش سیلآسای باران موسمی
در مناطــق مختلــف پاکســتان ،موجب
جانباختن دســتکم  17نفر و واردشدن
خساراتی در شــهرها و روستاهای مختلف
شد .مناطق وســیعی از ایالت های پنجاب،
خیبرپختونخوا و برخــی مناطق دیگر این
کشور ،شــاهد بارش باران شدید در فصل
بارانهای موسمی بود .بارش باران شدید در
برخی مناطق روستایی ،موجب ریزش سقف
خانههای گلیوخشتی فاقد استحکام شده
و رانشزمین در برخی مناطق کوهستانی،
موجب تخریب جادههــای اصلی و راههای
مواصالتی روستاها شده اســت .حدود دو
هفته پیش نیز آســیب های ناشی از بارش
باران شدید در پاکستان ،موجب جانباختن
 21نفر شد .تابستان ســال گذشته بارش
شدید باران های موسمی در مناطق مختلف
پاکستان ،بیش از 200کشته برجا گذاشت.

کشته شدن  22نفر در
آتشسوزی چین

نسل فردا :مقامات چینی اعالم کردند بر
اثر آتشسوزی در یک ساختمان مسکونی
در استان «جیانگ سو» در شرق چین22 ،
نفر کشته شــدند .آتشسوزی در یک خانه
مسکونی  2طبقه در شهر کوچک «یوشان»
در شهرستان «چانگشــو» رخ داد .به گفته
مقامات ،بیش از  20نفر در این ســاختمان
زندگی میکردند .روزنامه چاینا دیلی دراین
مورد نوشــت :در این آتش ســوزی مهیب
همچنین سه نفر بهشدت زخمی شدند که
به مراکز درمانی منتقل شدهاند .علت آتش
سوزی در دست بررسی است.

ریزش دیوار ورزشگاه در
سنگال با  8کشته

نسل فردا :فروریختن بخشــی از دیوار
ورزشــگاهی در داکار پایتخت سنگال ،در
پایان بازی فوتبال باشــگاهی این کشــور,
هشت کشــته و  49زخمی برجا گذاشت.
این حادثه ،در پایان رقابت دو تیم باشگاهی
در ورزشــگاه «دمبــا دیوب» شــهر داکار
رویداد .مقامهــای محلی گــزارش دادند
که شــمار زیادی همچنان زیر آوار وجود
دارند و احتمال میرود شمار قربانیان این
حادثه افزایــش یابد .برخــی منابع ،وقوع
درگیری میان طرفداران دو تیم باشگاهی
را باعث ریزش بخشی از دیوار این ورزشگاه
عنوانکردند .عــدهای در ایــن حادثه زیر
توپا ماند ه و آمبوالنسها و خودروهای
دس 
آتشنشانی خود را به محل رساندهاند.

تهدید بمبگذاری مرکز
تجاری را به هم ریخت

نسل فردا :تهدید تلفنی فرد ناشناسی که
از بمبگذاری در یــک مجموعه تجاری در
شمال مســکو خبر داده بود ،این مرکز را به
تعطیلی کشاند.
فرد ناشناسی ،تلفنی ماموران امنیتی را از
بمبگذاری در مرکز تجــاری آویاپارک در
شمال مســکو آگاه کرد .پس از این تماس
تلفنی ،بیش از شش هزار نفر از مرکز تجاری
آویاپــارک تخلیه و خودروهــا در محوطه
پیرامونی نیز به فاصله دورتر منتقل شدند.
جستجو برای یافتن بمب احتمالی ادامه
دارد و چندین گــروه مامــوران امنیتی با
سگهای تربیت شــده در عملیات شرکت
دارند.

دو لپتاپم را دزدیدند
درپــی وصول اخبــار و اطالعات
مبنی بر فعالیت یکی از مجرمین سابقهدار
در زمینه خری دوفروش اموال مســروقه
در مخفیگاهــش واقع در شــرق تهران ،
کارآگاهان با شناســایی دقیق این مکان،
در بازرسی از آنجا ،موفق به کشف مقادیر
متنابهیاموالمسروقه،ازجملهدودستگاه
لپتاپ شــدند  .با بررسی مشخصات دو
دستگاه لپتاپ کشف شــده ،کارآگاهان
اطمینان پیدا کردند که هــر دو لپتاپ
دارای سابقه سرقت بوده و متعلق به یکی
از دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی است.
با حضور دانشجو در اداره آگاهی ،وی ضمن
شناسایی دو دستگاه لپتاپ ،درخصوص
نحوه سرقت اموالش به کارآگاهان گفت:
«در داخل کالس بودم که یکی از لپتاپها
نیاز به شارژکردن داشت و ب ه همین علت
آن را به برق وصل کرده بودم و لپتاپ دوم
را نیز بهصورت خاموش ،در زیر آن گذاشته
بودم؛ مابین دو کالس درس بود که برای
دقایقی بههمراه دوستان از کالس خارج
شدم اما زمانیکه به کالس بازگشتم ،در
کمالتعجبمتوجهشدمکههردودستگاه
لپتاپم سرقت شده است».
شناساییودستگیریسارق

سرقت مسلحانه نافرجام از بانکسپه

نسلفردا:سرقتمسلحانهازشعبهسلیمانخاطرپایتخت،بهسرانجامنرسید.یکفردباسالح
کمریدرحالیکهباماسک،صورتخودراپوشاندهبود،واردشعبهسلیمانخاطربانکسپهشد؛
وی پس از تهدید کارکنان مبنی بر منفجرکردن بمبی که درون ساک همراه خود دارد ،آنان را
بهبازکردندربگاوصندوقوادارکرد.براساساینگزارش،معاوناینشعبهضمنفعالکردن
دستگاه آژیر خطر ،با استفاده از فرصت پیشآمده ناشی از ورود یک پیک غذا ،از در شعبه خارج
شد و کمک طلبید .سارق با دیدن معاون شعبه و تالش وی ،بدون آنکه موفق به سرقت پول
از بانک شود ،از شعبه خارج و با تهدید راننده یکی از خودروهای گذری از محل متواری شد.

کشف  267کیلوگرم تریاک در نهبندان

نسل فردا :فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت267 « :کیلوگرم تریاک،
توسط ماموران انتظامی از یک دستگاه تریلی در شهرستان نهبندان کشف شد.
در ایــن عملیــات یک دســتگاه خــودرو ،توقیــف و  2متهم با تشــکیل
پرونده بــه مراجــع قضائی معرفــی شــدند ».وی تصریح کــرد« :مبارزه
با پدیده شــوم مــواد مخدر بــا جدیت از ســوی پلیس دنبال می شــود و
با توجه به نقش بیبدیل شــهروندان در دســتاوردهای پلیــس ،ضروری
اســت همکاری آنان در این زمینــه ،بیش از گذشــته با مأمــوران تداوم
یابــد و هرگونــه مــورد مشــکوکی را از طریــق تلفــن  110بــه پلیس
اطالع دهند».

کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی ،در
تحقیقات از فروشنده اموال مسروقه ،اطالع
پیدا کردند که خانم جوانی بــه نام الهام
(متولد  ،)1356چند روز پیش از عملیات
کارآگاهان پایگاه چهارم آگاهی ،دو دستگاه
لپتاپ مسروقه را به خریدار اموال مسروقه
تحویل داده است  .کارآگاهان پایگاه چهارم
پلیسآگاهی ،با شناسایی محل سکونت
الهام ،ضمن دســتگیری و انتقال «الهام .
ت» به پایگاه چهارم آگاهی ،در بازرســی
از این محل ،موفق به کشــف دهها کارت
دانشجویی متعلق به دانشگاههای مختلف
تهرانوهمچنیندههاکیفزنانهشدند.
اعترافاتمتهمپرونده
الهام  .ت که پس از انتقال به پایگاه
چهارم پلیس آگاهی ،چاره ای جز اعتراف و
بیان حقیقت نداشت ،صراحتا به دهها فقره
سرقت از مراکز دانشجویی و سرقت اموال
متعلق به دانشجویان ،بهویژه دانشجویان
خانم اعتراف کــرد .وی در اعترافاتش به
کارآگاهان گفت « :زمانیکه دانشجویان
دختر قصد ورود به دانشــگاه را داشتند،
بههمراه آنان وارد دانشگاه می شدم؛ حتی
با آنان در کالس اساتید حاضر میشدم تا
زمانمناسبیبرایسرقتاموالدانشجویان
پیدا شــود؛ معموال دانشجویان در مابین

کالسها،کیفهاودیگراموالخودراداخل
کالس جا میگذارند و خودشان از کالس
بیرونمیروندوهمینزمان،بهترینزمان
برای انجام سرقت است .بیشتر ،کیفهای
پول و کارتهای دانشــجویی را سرقت

متهم در اعترافاتش ،صراحتا
به دهها فقره سرقت از
مراکز دانشگاهی اعتراف
کرده که از جمله آنها
میتوان به دانشگاه قلهک،
موصنعت ،کشاورزی
عل 
کرج و ...اشاره کرد
میکردم ».
الهام  .ت ،در ادامه اعترفاتش به کارآگاهان
گفت « :چند هفته پیش برای سرقت به
دانشگاه شهیدبهشتی رفته بودم؛ در آنجا
بودکهتوانستملپتاپهاییکهداخلیکی
از کالس ها قرار داشت را بهراحتی برداشته
و با خود از دانشگاه خارج کنم ».الهام  .ت

Accidents
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نسل فردا :تصادف دو دستگاه خودروی سواری در جاده بجنورد -جنگل
گلستان 3 ،کشته و یک زخمی برجای گذاشت.
رئیس پلیسراه چمنبید در خراسان شمالی ،گفت« :تصادف خودروی
پژوه  405با پژو 206در کیلومتر  48محور بجنورد به جنگل گلستان،
از سمت چمنبید و نرسیده به دشت رخ داد و در این تصادف سه نفر از
سرنشینان خودروها کشته و یک نفر زخمی شد ».وی علت تصادف را
تجاوز به چپ خودروی پژو  405به ســمت پژو 206اعالم کرد .استان
یوفرعی دارد.
خراسان شمالی افزون بر پنج هزار و  500کیلومتر راه اصل 

کشف جسد جوان  21ساله الهیجانی در سواحل رودسر

حوادث

درخصوص علت سرقت مدارک شناسایی
دانشجویان نیز گفت « :مدارک شناسایی
دانشجویان را بهخاطر آن سرقت می کردم
که بتوانم از کارتهای دانشــجویی آنان
برای تردد در ســطح دانشگاههای تهران
استفادهنمایم».
شکاتبهپلیسمراجعهکنند
ســرهنگ کارآگاه فخرالدیــن
افراســیابی ،رئیس پایگاه چهارم پلیس
آگاهی تهــران بزرگ ،گفــت« :متهم در
اعترافاتش ،صراحتا به دهها فقره سرقت
از مراکز دانشــگاهی اعتراف کرده که از
جمله آنها می توان به دانشــگاه قلهک،
عل موصنعت ،کشاورزی کرج  ،دانشگاه آزاد
واحد جنوب ،دانشکده پرستاری دانشگاه
تهران ،دانشگاه آزاد واحد شمال ،دانشگاه
آزاد واحد اسالمشــهر ،دانشــگاه عالمه
طباطبایی،دانشگاهشهیدبهشتی،دانشگاه
علموفرهنگ،دانشگاهآزادرودهن،دانشگاه
الزهرا ،دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد واحد
تهران و  ....اشاره کرد ».رئیس پایگاه چهارم
پلیس آگاهی تهران بزرگ ،گفت « :از کلیه
شکاتومالباختگانیکهبدینشیوهوشگرد
مورد سرقت قرار گرفتند ،دعوت می شود
جهت پیگیری شــکایات خود به پلیس
مراجعهکنند».

اعتراف سارق بانکهای اصفهان و شیراز به  22فقره سرقت

نسل فردا :فرمانده انتظامی فارس گفت« :سارق مسلح بانک های اصفهان و شیراز ،پس از
یو
یوتخصصی ،به22فقره سرقت از بانکها اعتراف کرد .پس از اقدامات فن 
بازجوییهای فن 
علمی ،مشخص شد متهم در سال 84یک دستگاه پژو پارس را در استان اصفهان سرقتکرده
و با همان خودرو اقدام به سرقتهای مسلحانه میکرده است .این سارق حرفهای ،به 10فقره
سرقتمسلحانهازبانکهایاصفهانازسال 84تا86اقرارکرد .همچنیناینسارق،بههشت
فقره سرقت مسلحانه بانک در شیراز و چهار فقره سرقت مسلحانه بانک در استان اصفهان ،در
سال های 94و 95اعتراف کرد»ٌُ .

پایانخونینیکشوخی

نسل فردا
برای فروش و خالی کردن ضایعات پالستیک ،با وانت شخصیام پیش مشتری خود رفته بودم اما
حوادث
گروه
او در کارگاه حضور نداشــت؛ با کارگران کارگاه که چند نفر بودند و یک نفر از آنان را از قبل
میشناختم،شوخیمیکردیمکهآنهاشروعبهمسخرهکردنودستانداختنمنکردند؛همینموضوععلتآغازدرگیری
بوشتم قرار دهند ،همگی آنها چاقو در کمر داشتند و بههمین علت،
من با آنان شد .کارگران قصد داشتند تا مرا مورد ضر 
من نیز به سراغ چاقوی خود رفتم؛ درگیری شدید شد بهگونه ای که با آنان گالویز شدم و ....

تشــکیل پرونده قتل در اداره
ویژه قتل پلیس آگاهی
با بهصدا درآمدن تلفن فوریتهای پلیس
 ،110به ماموران اعالم شــد که طی یک
درگیــری ،کارگــر یــک کارگاه ضایعات
پالســتیک در منطقه کهریزک ،مجروح و
به بیمارستان منتقل شــده است .با وجود
انجام اقدامات درمانی ،به کالنتری اعالم شد
که مجروح صحنه درگیری به نام «علی .د»
( 18ساله) ،بهعلت اصابت جسم تیز به ناحیه
سینه فوت نموده اســت .با تشکیل پرونده
مقدماتی با موضوع «قتل عمـد» و بهدستور
دادرس  101دادگاه عمومــی کهریــزک،
پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
تحقیقاتمیدانی
با حضور کارآگاهــان اداره دهم در

محل جنایت (کارگاه ضایعات پالستیک)
و انجام تحقیقات از شاهدان صحنه جنایت،
مشخص شد فردی به نام «مهدی .ت» (29
ساله) که جهت فروش ضایعات پالستیک
بــه کارگاه مراجعه کرده بود ،طــی نزاع و
درگیری ،با اســتفاده از چاقوی همراهش
اقدام به ارتکاب جنایت نموده و بالفاصله از
محل متواری شده است.
دستگیریمتهممتواری
با شناسایی عامل جنایت ،کارآگاهان
به محل ســکونت وی در منطقه باقرشهر
مراجعــه و در تحقیقات پلیســی اطالع
پیدا کردند کــه مهــدی .ت ،از این محل
متواری شده است .اقدامات پلیسی جهت
دستگیری مهدی .ت ،همچنان در دستور
کار کارآگاهان اداره پلیس آگاهی قرار داشت
تا نهایتاً آخرین مخفیگاه وی شناســایی و

قتل برادرزن در نزاع شبانه

نسل فردا :وقوع یک درگیری در مقابل منزلی در
پایتخت ،پلیس را به محل کشاند و با حضور مأمورین
در محل و انجام تحقیقات اولیه ،مشــخص شــد
درگیری مابین دو نفر به نامهای ابوالفضل ( 40ساله)

دستگیریکالهبردار
 40میلیاردی در زاهدان
نسل فردا :فرمانده انتظامی زاهدان گفت« :کالهبردار
 40میلیارد ریالی ،با تالش مأمــوران انتظامی در این
شهرستان دستگیر شد .درپی کسب خبری مبنی بر
اینکه فردی ساکن تهران با ورود به زاهدان ،با استفاده از
یک برگ چک جعلی قصد کالهبرداری میلیاردی دارد،
وی دستگیر و مشخص شــد متهم برای اجرای نقشه
خود ،تغییرچهره داده اســت .پس از بازرسی بدنی از
متهم ،یک برگ چک به مبلغ  40میلیارد ریال کشف و
مشخص شد چک ،در یکی از شعبههای بانکی شوشتر،
بهصورت جعلی صادرشده و متهم برای کالهبرداری به
زاهدان عزیمت کرده است».

کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی ،به این محل
اعزام و موفق به دستگیری مهدی .ت شدند.
اظهارات متهم
مهدی .ت ،پس از انتقال به اداره دهم
پلیس آگاهی ،صراحتــاً به ارتکاب جنایت
اعتراف و عنوان داشت :برای فروش و خالی
کردن ضایعات پالستیک ،با وانت شخصیام
پیش مشتری خود در منطقهی کهریزک
رفته بودم اما صاحب کارگاه (مشتری) در
کارگاه حضور نداشــت؛ با کارگران کارگاه
که چند نفر بودند و یک نفر از آنان را از قبل
میشناختم شــوخی میکردیم که آنها
شروع به مسخرهکردن و دستانداختن من
کردند؛ همین موضوع علت آغاز درگیری
من با آنان شد .کارگران قصد داشتند تا مرا
بوشتم قرار دهند؛ (بهواسطه نوع
مورد ضر 
شغل تفکیک ضایعات پالستیک) همگی
ِ

و تقی (  42ســاله ) که ابوافضل برادرزن تقی است
بهوقوع پیوسته و نهایتا با دخالت مأمورین ،درگیری
مابین این دو نفر خاتمه پیدا میکند؛ بهگونهای که
تقی به داخل خانه هدایت می شود  .با پایان درگیری،
مأمورین اقدام به ترک محل نموده اما هنوز از محل
مذکور فاصله زیادی پیدا نکــرده بودند که به آنان

آنها چاقو در کمر داشتند و به همین علت
من نیز به سراغ چاقوی خود رفتم .درگیری
شدید شد بهگونه ای که با آنان گالویز شدم؛
متوجه نشدم مقتول که در زمان شوخی و
آغاز درگیری اص ً
ال حضور نداشت ،چگونه
مورد اصابت چاقو قرار گرفت .بسیار ترسیده

اعالم شد که دقیقا در همان مکان اعالم شدهی قبلی،
مجددا درگیری اینبار شدیدتری از سر گرفته شده
اســت .بالفاصله مأمورین به محل مراجعه و اینبار
مشــاهده میکنند که ابوالفضل توسط تقی مورد
اصابت ضربه چاقو از ناحیه سینه قرار گرفته است.
بالفاصله وی توسط مأمورین ،دســتگیر و با توجه

شناساییمتهمانتیراندازی
در رودبار

حوادث ویژه

نسل فردا :معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیالن ،از شناسایی
و معرفی متهمان تیراندازی در شهرستان رودبار خبر داد و گفت« :سه جوان
 26 ،24و  32ساله ،به یک خودروی پراید در روستای سیدان توتکابن از توابع
شهرستان رودبار ،تیراندازیکرده و سپس متواری شده بودند .در تحقیقات
اولیه 2 ،متهم وجود داشت اما با بررسی فنی پلیس ،مشخص شد متهمان
اصلی  3نفر بودهاند .در این تیراندازی به کســی آسیبی نرسیده است ».وی
اختالفات ملکی و درگیریهای قبلی را علت این تیرانــدازی عنوان کرد و
گفت« :متهمان برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند .این دو
خانواده از چندین سال قبل ،اختالفات ملکی با هم داشتند که از دو سال پیش،
پروندهای برای آنان تشکیل شده و در دادگاه رسیدگی و حکم صادر شده بود؛
اما این تیراندازی توسط یکی از طرفین پرونده انجام شد».

بودم ،بهسرعت از محل فرار کردم و طی این
مدت مخفیانه زندگی میکــردم تا اینکه
دستگیر شدم .ســرهنگ کارآگاه حمید
مکرم ،معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،در رابطه با این پرونده
گفت « :با توجه به دالیل و قرائن بهدســت

آمده ،بهویژه اعتراف صریح متهم به ارتکاب
جنایت ،قرار بازداشت موقت از سوی مقام
محترم قضائی صــادر و متهم جهت انجام
تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه
قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته
است».

به شدت جراحت  ،ابوالفضل به بیمارستان منتقل
میشود .به دلیل شدت جراحت وارده ،ابوالفضل فوت
و پرونده قتل گشوده شد .متهم پرونده در اعترافات
اولیه ،عنوان داشته است که انگیزه درگیری مجدد
او با مقتول بهخاطر فحاشی از ســوی مقتول بوده
است.

کشف جسد مادر و دختر
در حمیدیه

عامالن نزاع و شرارت
در خراسان گرفتار شدند

نســل فردا :جســد مادری بههمراه دختر هشت
سالهاش در جنگلهای خســرج از توابع حمیدیه،
پس از گذشت یک ماه کشف شد .اجساد این  2نفر
متالشی شدهاند اما با توجه به شواهد ،بقایای اجساد،
لباسها و سایر مستندات مکشوفه در صحنه جرم،
هویت آنها کام ً
ال مشخص شــد .پس از کشف این
اجساد ،یک نفر مظنون در این رابطه دستگیر شد که
اظهارات و اقرارهایی در این خصوص داشته و دالیل
محکمی علیه وی بهدســت آمده است .انگیزه قتل
هنوز مشخص نیست اما تحقیقات در این زمینه آغاز
شده است .حمیدیه در غرب اهواز واقع شده است.

نسل فردا :فرمانده انتظامی اسفراین خراسان شمالی ،گفت« :عامالن نزاع
و شرارت در این شهرستان دستگیر شــدند .در تماس با مرکز فوریتهای
پلیس ،مأموران در جریان یک نزاع قرارگرفته و پس از حضور ،مطلع شدند
شخصی با ایجاد وحشت در پارک ،دو نفر را بهوسیله چاقو ،زخمی و از محل
متواری شده اســت .با شناســایی ضارب در یک عملیات غافلگیرانه ،وی
دستگیر شد ».وی با بیان اینکه در بازجوییهای بهعملآمده ،مشخص شد
ضارب با همدستی یکی از دوســتانش اقدام به ایجاد وحشت در پارکهای
ســطح شهرســتان میکرد ،افزود« :متهم ردیف دوم نیز با اقدام به موقع
مأموران پلیس امنیت عمومی و تیم تجســس کالنتری دستگیر و به مقر
انتظامی منتقل شد ».شهرستان  120هزار نفری اسفراین ،در  60کیلومتری
جنوب شرقی بجنورد -مرکز خراسان شمالی قرار دارد.

