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به گزارش خبرنگار ما، بررسی اکثر پرونده های 
آدم ربایی که در اداره پلیس تشکیل می شود، 
نشان می دهد که اغلب این حادثه ها به خاطر 
اختاف حسللاب یا اختللاف خانوادگی رخ 
می دهد. بسللیاری از افراد وقتی با همکار یا 
شللریک خود مشللکل مالی پیللدا می کنند، 
به جای مراجعه به محاکللم قضایی و برخورد 
قانونی برای حل مشللکل مالی خود دسللت 
به آدم ربایی می زنند کلله نه تنها به مال خود 
نمی رسند، بلکه عقوبت قضایی بزرگی هم در 

انتظارشان است. 
اواخر خردادماه امسال بود که مردی سراسیمه 
به اداره پلیللس رفت و حادثلله آدم ربایی را به 
مأموران اطاع داد. وی به مأموران گفت: من 
راننده هستم و با خودروی ون داخل تهران و 
اطراف آن مسافرکشللی می کنم. ساعتی قبل 
دو مرد جوان خودرویم را به صورت دربستی 
کرایه کردند، قللرار بود آنها را همللراه یکی از 
دوستانشان به باغی در کرج ببرم. دقایقی بعد از 

اینکه به راه افتادیم، آنها از من خواستند جلوی 
تاکسی توقف کنم تا دوستشان را که به عنوان 
مسافر سوار تاکسی بود، سوار و به طرف کرج به 
حرکت کنیم. وقتی توقف کردند، متوجه شدم 
آنها مرد میانسالی را به زور از داخل خودروی 
تاکسی بیرون کشللیدند و سوار خودروی من 
کردنللد. دو مرد جوان مدعی بودنللد که از آن 
مرد پول طلب دارند و می خواهند طلبشللان 
را وصول کنند، اما من احساس کردم که آنها 
قصد آدم ربایی دارند، به همین خاطر خواستم 
از خودروی من پیاده شللوند که یکللی از آنها 
تلفنی با مرد دیگری تمللاس گرفت و دقایقی 
بعد همان مللرد با خودروی پژوی پرشللیا در 
نزدیک خودرویم توقف کللرد و دو مرد جوان 
گروگان را به زور سللوار خودروی پژو کردند و 
به راه افتادند. من شللماره خودرو را یادداشت 
کردم و بافاصله به اداره پلیس آمدم تا موضوع 

آدم ربایی را اطاع دهم. 
پس از اعام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی به دستور قاضی واحدی، 
بازپرس شعبه 11 دادسرای امور جنایی تهران 

برای بررسی موضوع وارد عمل شدند. 
مأموران در نخستین گام شماره پاک خودروی 
پژو را از سامانه پلیس بررسی و صاحب خودرو را 
که مردی به نام اردشیر بود، شناسایی کردند. 

بررسللی ها نشللان داد اردشللیر مدتی است 

به باغی در حوالللی کرج رفت وآمللد دارد که 
مأموران احتمال دادند اردشللیر گللروگان را 
همراه همدستانش به همان باغ منتقل کرده 
است. کارآگاهان به دسللتور بازپرس پرونده و 
برای نجات مرد ربوده شللده وارد عمل شدند 
و پس از گذشت 24 ساعت از حادثه در نهایت 
گروگان را نجات دادند و سه متهم را داخل باغ 

دستگیر کردند. 
صبح دیروز شاکی و سه متهم برای بازجویی به 

دادسرای امور جنایی منتقل شدند. 
شللاکی در توضیح ماجرا عنوان کرد: روز قبل 
سللاعت 11 صبح بود که از خانه ام در یکی از 
خیابان های مرکزی تهران بیرون آمدم و برای 
رفتن به محل کارم سللوار تاکسللی اینترنتی 
شدم. هنوز مسافت کوتاهی را طی نکرده بودم 
که خودروی ونی راه ما را سد کرد و ثانیه هایی 
بعد دو مرد جوان از داخل خودروی ون پیاده 
و مدعی شدند که من به آنها بدهکارم و به زور 
مرا سللوار خودروی ون کردند. راننده ون که 
متوجه شده بود آنها قصد ربودن من را دارند، 
حرکت نکرد که با تماس یکی از آنها خودروی 
پژو پرشیایی نزدیک ما توقف کرد و مرا سوار 
خودروی پژویی کردند که متوجه شدم راننده 
آن اردشیر یکی از دوستان قدیمی ام است. آنها 
مرا به باغی در حوالی کرج انتقال دادند و پس 
از شکنجه از من خواستند پای برگه سفیدی، 

امضا کنم که به آنها بدهکارم. آنها مرا 24 ساعت 
داخل باغ حبس کردند و تصمیم داشتند پس 
از اینکه از من امضا و چک گرفتند من را به قتل 

برسانند که مأموران رسیدند و نجاتم دادند. 
اردشللیر هم در بازجویی ها گفت: شللاکی از 
دوسللتان قدیمی من است. چندی قبل با هم 
شللرکت بازرگانی راه انداختیم و شروع به کار 
کردیم. سپس چند وام میلیاردی برای شرکت 
گرفتیم کلله مدتی بعد متوجه شللدم تمامی 
سرمایه شرکت را او باال کشیده و حتی حاضر 
نیست اقساط وام ها را هم بپردازد. در حالی که 
از سوی بانک به من فشللار می آوردند، سعی 
کردم شللاکی را راضی کنم تا اقساط وام ها را 
پرداخت کنللد، اما فایده ای نداشللت. او حتی 
جواب تلفن مرا هم نمی داد که در نهایت همراه 
دو نفر از دوسللتانم نزدیک خانه اش کشیک 
دادیم و وقتی بیرون آمد، او را ربودیم و به باغی 

در کرج بردیم تا بتوانم طلبم را بگیرم. 
وی در پایان اضافه کرد: دو همدستم به خاطر 
دوستی که با من داشتند در آدم ربایی شرکت 

کردند و اصًا پولی به آنها ندادم. 
دو متهم دیگر هللم در بازجویی ها حرف های 
اردشللیر را تأیید کردند و مدعی شدند که به 
خاطر رفاقت با اردشللیر در آدم ربایی شرکت 
کرده اند. تحقیقات از متهمان به دستور قاضی 

واحدی ادامه دارد. 

نجات گروگان از باغ متروکه
راننده ون که دو مرد خودروی او را برای 
آدم ربایی کرایه کرده بودند به اداره پليس 
رفت و مأم�وران را از ماج�را باخبر کرد. 
مأموران پس از 24 ساعت گروگان را در 
باغی متروکه  در حوالی کرج نجات دادند. 

تحقيقات دوباره براي مرد همسركش 
پرونده مردي که از س�ه س�ال قبل ب�ه اتهام قتل همس�رش 
در بازداش�ت ب�ه س�ر مي ب�رد، پ�س از برگ�زاري س�ه 
جلس�ه محاکم�ه ب�ار دیگ�ر ب�ه دادس�را فرس�تاده ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، اول فروردین سللال ۹۶ مأموران کانتري 
11۹ مهرآباد از مرگ مشکوک زن میانسالي به نام مهین در یکي 
از بیمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. دختر آن زن که 
در محل حضور داشت پدرش را عامل قتل مادرش معرفي کرد و در 
توضیح به مأموران گفت: »روزگذشته پدرم مقابل چشمانم مادرم 
را از بالکن خانه به حیاط پرتاب کرد. وقتي باالي سر مادرم رفتم از 

سر و صورتش خون مي آمد.« 
جسد به پزشکي قانوني منتقل شد و بنا به اظهارات دختر 22ساله 
مقتول، حسن 50 ساله بازداشت شد، اما در تحقیقات جرمش را 
انکار کرد و گفت: همسرش به خاطر بیماري افسردگي خودکشي 

کرده است. 
او در شللرح روز حادثه گفت: »شللب عید بود و براي خرید بیرون 
رفته بودیم. مهین مي خواست مانتو برایش بخرم، اما از او خواستم 
بعد از پرداخت شهریه دانشللگاه بچه ها آن مانتو را بخرم. دختر و 
پسللرم دانشللجو بودند و من با بنایي مخارج زندگي مان را تأمین 
مي کردم، به همیللن خاطر بایللد درآمد زندگي ام را با حسللاب و 
کتاب خرج مي کردم که همین حرف باعث ناراحتي همسرم شد 
و وقتي به خانه برگشللتیم بار دیگر حرف خرید مانتو شد و مهین 
عصباني شد. فرداي آن روز دوباره به بهانه مانتو با هم درگیر شدیم 
و مهین به اتاق رفت و در را قفل کرد. قفل در را شکسللتم و وقتي 
وارد اتاق شدم، دیدم پرده بالکن کنار رفته است. وارد بالکن شدم 
دیدم همسرم خودش را به پایین پرتاب کرده است. باور کنید در 
قتل همسرم نقشي نداشللتم. او به بیماري افسردگي مبتا بود و 

خودکشي کرده است.« 
با اظهارات متهم بنا به شواهد موجود، وي روانه زندان شد و پرونده 
در نوبت رسللیدگي روي میز هیئت قضایي شللعبه هشتم دادگاه 
کیفري یک اسللتان تهران قرار گرفت. در آن جلسلله پدر و مادر 
مقتول درخواسللت قصاص کردند، اما دختر جوان اعام رضایت 

کرد. در ادامه متهم با ادعاي خودکشي مقتول جرمش را انکار کرد. 
با انکارهاي متهم هیئت قضایي پرونده را براي تحقیقات بیشتر به 
دادسرا ارجاع داد  تا اینکه پرونده بار دیگر روي میز هیئت قضایي 

همان شعبه قرار گرفت. 
به این ترتیب متهم در دومین جلسلله در همان شللعبه پاي میز 
محاکمه ایسللتاد. در ابتداي جلسلله پدر و مادر مقتللول بار دیگر 
درخواست قصاص کردند، سپس دختر مقتول بر خاف درخواست 
قبلي این بار براي پدرش درخواسللت قصاص کرد و گفت: »همه 
حرف هاي پدرم در این مللدت دروغ بود. به همیللن دلیل برایش 
قصاص مي خواهم. مادرم زن مؤمن و باخدایي بود، محال اسللت 
خودکشي کرده باشد. آن روز پدرم مقابل چشمانم او را از بالکن به 

حیاط پرتاب کرد و باعث مرگ او شد.« 

در ادامه متهم با انکار جرمش در دفللاع از خود گفت: »دخترم به 
خاطر مخالفت من با ازدواج با یکي از بسللتگان مللادري اش این 
حرف ها را مي زند و کینه دارد. من همسرم را دوست داشتم و راضي 

به مرگ او نبودم.« 
در پایان هیئت قضایي با توجه به لوث بودن پرونده رأي به برگزاري 
مراسم قسامه داد، تا اینکه روزگذشته در سومین جلسه محاکمه 
قبل از برگزاري این مراسم نماینده دادستان گفت: دادستان پس 
از بررسي این پرونده اعام کرده، احتماالً اظهارات دختر دانشجو 
صحیح باشد و متهم همسرش را کشته باشد. بنابراین الزم است بار 

دیگر تحقیقات بیشتر صورت گیرد. 
به این ترتیب پرونده براي بررسي و تحقیقات فني و بیشتر به دادسرا 

برگردانده شد.   

گروگانگيري در مراسم ترحيم

يك نفر از 8 معتاد ايدز دارد
دبي�رکل س�تاد مب�ارزه ب�ا موادمخدر ب�ا بي�ان اینكه 
مش�تقات تری�اك عام�ل ۷۶درص�د از مرگ و ميرهاي 
ناش�ي از مصرف موادمخ�در اس�ت اعالم ک�رد که هر 
8 معت�اد یک نف�ر از آنها به بيم�اری ایدز مبتال اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، اسکندر مؤمني روزگذشته در همایش 
سالروز جهاني مبارزه با موادمخدر که با حضور محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشور و فدولوف نماینده دفتر مقابله 

با جرم و موادمخدر سازمان ملل متحد برگزار شد،افزود: »7۶ درصد مرگ و میرهاي ناشي 
از مصرف موادمخدر از مشتقات تریاک اسللت و معتادان تزریقي موادمخدر در معرض 
بیشترین آسیب ها هستند. نیمي از این معتادان داراي بیماري هپاتیت C و از هر هشت 
نفر یک نفر داراي بیماري ایدز مي باشللد. همچنین براساس آمارهاي بهداشت جهاني 

450هزار نفر در نتیجه مصرف موادمخدر جان خود را از دست داده اند.«
مؤمني با تأکید بللر اینکه جوانان جللزو اولین سللوداگران مرگ هسللتند، اظهار کرد: 
»موادمخدر یک ناهنجاري بهداشللتي و جهاني اسللت و ضمن ایجاد فساد، پولشویي، 
خشونت و افراطي گري تمامي مرزهاي جهان را درنوردیده و سوءمصرف مواد چالش هاي 

زیادي را در منطقه ایجاد کرده است.«
مؤمني در ادامه گفت: »جمهوري اسللامي ایران تاکنون 3 هزار و 811 شهید، 12هزار 
جانباز در این راه داده است و 11هزار تن انواع موادمخدر و روانگردان ها را با کمک هاي 
نیروي انتظامي کشف کرده است. همچنین در سال 2018 با اجراي هزار و ۶00 عملیات و 
با تحویل 17شهید، 2 هزار و 500 باند منطقه اي موادمخدر را منهدم کرده  و 8هزار وسیله 

نقلیه و اماک قاچاقچیان موادمخدر به ارزش 5هزار میلیارد تومان توقیف شده است.«

کيف قاپي با پرايد سرقتي
گوش�ي  س�رقت  ب�ه  اق�دام  س�رقتي  خ�ودروي  ب�ا  ک�ه  م�ردي 
و کيف قاپ�ي مي کرد، ب�ا ش�ليک گلوله مأم�وران پليس تهران بازداش�ت ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، سللرهنگ منصور زماني، رئیس کانتري 115 رازي در توضیح 
حادثه گفت: از چند روز قبل به مأموران کانتري خبر رسید که مردي سوار بر خودروي 
پراید سفیدرنگ اقدام به کیف قاپي و سرقت گوشي مي کند. با اطاعاتي که شاکیان در 
اختیار پلیس گذاشللتند، متهم تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه شامگاه یک شنبه سوم 
تیرماه مأموران گشت کانتري خودرو را شناسایي و به راننده فرمان ایست دادند. راننده 
بدون توجه به فرمان پلیس از محل دور شد که مأموران در خیابان شوش با به کار گیري 
قانون استفاده از ساح هر چهار چرخ خودرو را هدف قرار داده و خودرو را متوقف و متهم 
را بازداشت کردند. متهم 2۹ساله گفت: خودرو را چندي قبل در محدوده باغ فیض سرقت 
و با آن اقدام به سرقت گوشي و کیف قاپي کردم که بازداشت شدم. سرهنگ زماني گفت: 

تحقیقات براي شناسایي جرائم بیشتر متهم در جریان است.

اخاذي در پوشش نماينده دادستان
دو م�رد ک�ه ب�ا معرف�ي خ�ود به عن�وان نماین�ده دادس�تان ی�ا مأم�وران 
ش�دند. بازداش�ت  مي کردن�د،  اخ�اذي  صنف�ي  واحده�اي  از  اماک�ن 

سللردار علي ذوالقدري، رئیس پلیس امنیت عمومي پایتخت گفت: این پرونده با طرح 
شکایت هاي مشللابه عده اي از کسللبه در نقاط مختلف تهران علیه دو مرد فریبکار به 

جریان افتاد. 
در بررسي ها مشخص شد که دو مرد جوان با معرفي خودشان به عنوان نماینده دادستان 

یا مأموران اماکن از کسبه اخاذي  مي کنند که   شناسایي و بازداشت شدند. 
مأموران پلیس در بازرسي از مخفیگاه متهمان بیسیم، شوکر و تعدادی مدارک و مهرهای 
جعلی کشف کردند. سللردار ذوالقدري عنوان کرد: دو متهم در بازجویي ها به جرمشان 

اعتراف کردند و بعد از طي کردن مراحل قانوني به زندان منتقل شدند.

زن خطاکار به مرگ محكوم شد
زن جواني که به اتهام قتل شوهرش در بازداشت به سر مي برد به قصاص محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، پرونده از 25تیرماه سال ۹۶ با قتل مرد 50 ساله به نام ظفر بر اثر 
شلیک گلوله ساچمه اي در کانتري 124 یوسف آباد تشکیل شد. پسر مقتول در توضیح 
به مأموران گفت: »قصد سفر داشتیم که پدرم خواست اسلحه بادي را برایش ببرم. یک 
ساچمه داخل تفنگ گذاشتم، اما شلللیک نکرد.  پدرم در حال تعمیر آن بود که ناگهان 
گلوله به سرش خورد.« از آنجایي که پسر جوان سعي داشت، مأموران را گمراه کند مادر 
و دختر مقتول با توجه به شواهد موجود مورد تحقیق قرار گرفتند تا اینکه همسر مقتول 
به نام نگار به قتل شوهرش با همدستي دختر و پسرش اعتراف کرد. او گفت: »شوهرم به 
من اهمیت نمي داد تا اینکه در فضاي مجازي با پسر جواني آشنا شدم. وقتي شوهرم به 
این رابطه پي برد، درگیري ما بیشتر شد تا اینکه با همدستي دختر و پسرم شوهرم را با 
شلیک گلوله کشتم.« با اظهارات همسر مقتول پسر و دختر مقتول که زیر 18سال بودند، 

قتل را انکار کردند و گفتند: روز حادثه در اتاق شان بودند. 
سه متهم در شعبه چهارم دادگاه کیفري یک استان تهران محاکمه و با درخواست قصاص از 
سوي اولیاي دم، همسر مقتول به قصاص، دختر نوجوان به اتهام معاونت در قتل   به پنج سال 

نگهداري در کانون اصاح و تربیت و پسر مقتول نیز از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد.    مرگ کودك 2 ساله 
در حمله سگ ها

 کودك 2س�اله در   درچه اصفهان در حمله سگ ها 
جان باخت. 

این حادثه دو روز قبل اتفاق افتاد و زماني که امدادگران 
در محل حاضر شدند، مشخص شد که کودک دو ساله 
تبعه افغان از نواحي مختلف بدن دچار جراحت شللده 

است. 
مجتبي گلزاري، مدیر شبکه بهداشت خمیني شهر به 
ایسنا گفت: در بررسي هاي بیشتر مشخص شد، طفل 
دو ساله ساکن خیابان سجادشللهر درچه بود که پس 
از خارج شللدن از خانه به دلیل تعدد باغ در آن منطقه 
مورد حمله چند سللگ قرار گرفته و جانش را از دست 

داده است. 

درگيری مرگبار
 مرد نجار با راننده تاکسی 
درگيری ترافيكی راننده تاکس�ی با راننده عبوری 
در یكی از خيابان های تهران به مرگ راننده تاکسی 

انجاميد. 
به گزارش خبرنگار ما، یکی از دالیل درگیری های خیابانی 
در فصل گرما پایین آمدن آستانه تحمل افراد در هوای 
گرم و به خصوص ترافیک های طاقت فرسای خیابان های 
پایتخت اسللت که همیشلله پلیس و مراجع قضایی به 
شهروندان توصیه می کنند در این فصل با تمرین، آستانه 
تحمل خود را باال ببرند و از مشاجره و درگیری با یکدیگر 
بپرهیزند. پرونده مرگ ناگهانی راننده تاکسی که هنگام 
مشاجره با راننده دیگری در یکی از خیابان های شلوغ 
تهللران رخ داد، سللاعت 11 صبح روز چهارشللنبه 2۹ 

خردادماه امسال به مأموران پلیس تهران گزارش شد. 
پس از اعام ایللن خبر، مأموران راهی بیمارسللتان و با 
جسد مرد ۶0 ساله ای روبه رو شللدند که حکایت از آن 
داشت هنگام درگیری با مرد دیگری سکته کرده و پس از 
انتقال به بیمارستان جان باخته است. همچنین مشخص 
شد مرد فوت شده راننده تاکسی است که دقایقی قبل با 
راننده عبوری دیگری در خیابان آزادی حوالی نواب درگیر 

شده و سکته کرده است. 
راننده عبوری که همراه همسرش در این حادثه بازداشت 
شده بودند به مأموران گفت: من نجار هستم. چند روز 
قبل خودرویی خریدم و ساعتی پیش همراه همسرم با 
خودروی خود از خانه بیرون آمدیم تا به دفتر ثبت برویم 
و سند خودرو را به نام بزنم. داخل خیابان آزادی در حال 
رانندگی بودم که راننده خودروی تاکسی پشت سرم دائم 
بوق می زد که سریع تر حرکت کنم. با دست اشاره کردم 
که ترافیک است. او خیلی عصبانی شد و وقتی در نزدیکی 
خیابان نواب توقف کردم از خودرو پیاده شللد و فحش 
ناموسی داد که من هم از خودرو پیاده شدم و به او فحاشی 
ناموسی کردم. سپس با هم درگیر شدیم که رهگذران 
میانجیگری کردند و درگیری ما پایان یافت. من سوار 
خودروی خود شللدم، اما راننده تاکسی همچنان اصرار 
داشت که با من درگیر شللود. او مدام فحاشی می کرد، 
اما من بی اعتنایی کردم و تصمیم گرفتم حرکت کنم و 
از محل دور شوم که راننده تاکسی جلوی خودرویم دراز 
کشید و مانع حرکت من شد. کمی به عقب رفتم و فرمان 
پیچاندم تا به او صدمه نزنم، اما راننده تاکسی دوباره از 
روی زمین برخاست و جلوی خودرو آمد و مانع حرکت 
من شد. چند باری سعی کردم با عقب و جلو رفتن از محل 
دور شوم، اما او همچنان مانع می شد تا اینکه عصبانی شد 
و از روی زمین برخاست و با دست چند ضربه به خودروی 
من زد و ناگهان حالش بد و نقش بر زمین شد. در حالی که 
ترسیده بودم با اورژانس تماس گرفتم که پزشک اورژانس 
از ما خواست تا زمان رسیدن عوامل اورژانس او را ماساژ 
بدهیم. همسرم دقایقی او را ماساژ داد تا اینکه آمبوالنس 
از راه رسید و او را به بیمارستان منتقل کرد، اما متأسفانه 

این فرد در بیمارستان فوت کرد. 
همزمان با ادامه تحقیقات دو متهم صبللح دیروز برای 
بازجویی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شدند. 
مرد نجار و همسرش در بازجویی ها حرف های روز حادثه 
را تکرار کردند.  وی در ادامه گفت:  ای کاش آن روز آستانه 
تحمل خود را باال می بردم و اصاً به بوق ها و فحاشی مرد 
فوت شللده توجهی نمی کردم تا االن شللاهد این اتفاق 
نباشم. از آنجایی که در معاینات اولیه پزشکی علت مرگ 
راننده تاکسی سکته اعام شده بود، مرد نجار و همسرش 
به اتهام تسبیب در قتل غیرعمد مرد تاکسی دار با قرار 
وثیقه تا کامل شللدن تحقیقات و مشخص شدن علت 
اصلی مرگ از سللوی پزشللکی قانونی به دستور قاضی 

پرونده آزاد شدند. 

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران از دستگيری 
زوج قاچاقچ�ي ب�ا 25 کيل�و حش�يش خب�ر داد.

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمد بخشنده گفت: 
مأمللوران پایگاه نهم پلیللس مبارزه با مللواد مخدر در 
جریان بررسللي هاي خود متوجه شدند زوج جواني در 
حال انتقال محموله حشیش از شیراز به تهران هستند 
که خودروي آنهللا در عوارضی قم به تهللران متوقف و 
25 کیلو  و700 گرم حشللیش از آنها کشف  شد و دو 
متهم بازداشت شدند. وي گفت تحقیقات از دو متهم 

در جریان است.

بازداشت زوج قاچاقچي 
با 25 کيلو حشيش

م�ردي ک�ه ب�ه خاط�ر اخت�الف خانوادگ�ي در مراس�م ترحي�م اق�دام به 
گروگانگيري کرده بود، بازداش�ت و گروگان ها در س�المت کامل آزاد شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ محمدرضا آمویي معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان کرمانشاه گفت: این حادثه دو روز قبل در یکي از محله هاي حاشیه شهر اتفاق 
افتاد. بررسي هاي پلیس بعد از حضور در محل نشان داد که مردي جوان به خاطر 
اختاف خانوادگي با حضور در مراسم ترحیم یکي از بستگانش اقدام به گروگانگیري 
کرده است. همزمان با حضور پلیس مرد گروگانگیر شروع به تیراندازي به سمت پلیس 
مي کند. بعد از آن بود که مأموران پلیس در چند مرحله وارد مذاکره با متهم شده و او را 
مجبور به تسلیم کردند.  سرهنگ آمویي گفت: این حادثه بیش از چهار ساعت به طول 
کشید و به کسي هم آسیب نرسید. وي گفت: تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد. 


