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پایان سرقتهای افسانهای دوقلوها در شرق تهران
دو برادر دوقلو که با تشــکیل باند ســرقت اقدام به مونتاژ
موتورســیکلت و خرد کردن خودروهای سواری در شرق
تهران میکردند ،دستگیر شدند.سرهنگ جهانشاه تیموری
رئیس کالنتری نبرد در گفتوگو با ایسنا در این باره گفت:
صبح روز دوشــنبه ،ماموران کالنتری نبرد ،با کشــف یک
خودروی سرقتی و بهرهگیری از دوربینهای مدار بسته و
منابع اطالعاتی موفق به شناســایی سارقان این خودرو در
همان محدوده شدند.
وی با بیان اینکه هماهنگیها برای دســتگیری سارقان با
مقام قضایی انجام شده و ماموران پلیس عصر روز دوشنبه
در عملیاتی به محل سکونت سارقان رفته و آنها را دستگیر
کردند ،گفت :هنگام دســتگیری سارقان ،ماموران اقدام به
بازرســی از محل کرده و با دهها قطعات خودروی پراید و
موتورســیکلت روبرو شــدند و در این مورد نیز از متهمان
بازجویی انجام شــد.تیموری با بیان اینکه مالک خودروی
مسروقه مکشوفه شناسایی و به کالنتری دعوت شد ،گفت:
سارقان در رویارویی با مالباختگان ،لب به اعتراف گشوده
و به ســرقت خودرو و موتورسیکلت اعتراض کردند.رئیس
کالنتری نبرد همچنین گفت :این دو ســارق که  ۲۷سال
سن دارند ،دوقلوهای یکســان و مشابه هستند ،آنها ابتدا
ســعی داشتند با سوء اســتفاده از شباهتشان ،ماموران را
گمراه کنند اما با توجه به اسناد و ادله موجود مشخص شد
که هر دو نفر در سرقت مشارکت داشتند.
وی در مورد شــیوه و شگرد این ســارقان گفت :این افراد
که یک همدست دیگر آنان نیز شناسایی شدهاند ،اعتراف
کردند با تشــکیل باندی ســه نفره از مدتی قبل اقدام به
ســرقت خودروی ســواری پراید در نقاط مختلف شــهر
میکردند ،به طوری که تاکنون به حدود  ۱۵فقره ســرقت
پراید اعتراف کردهاند .این افراد پس از ســرقت پراید آن را

به نزدیکی مخفیگاهشــان برده و اقدام به تکه تکه کردن
اجزا و قطعات آن می کردند به طوری که به جز اســکلت
کابیــن ،تمامی قطعــات خودرو را جدا کــرده و از طریق
آگهی در سایتهای اینترنتی فروش کاالهای دست دوم و
همچنین چند مالخر در محدوده میدان شوش ،قطعات را
به فروش میرساندند.
رئیــس کالنتری نبرد اضافه کرد :ایــن متهمان همچنین
اعالم کردند که اگر داخل خودرو لوازمی گرانبها یا تزیینی
میدیدند آن را برای خود نگه میداشتند که چندین مورد

از مخفیگاه سارقان کشــف و ضبط شده است.تیموری با
اشاره به سرقت موتورسیکلت از سوی این افراد خاطرنشان
کرد :شــیوه ســرقت موتورسیکلت از ســوی اعضای این
بانــد متفاوت بود .آنها ابتدا اقدام به شناســایی افرادی که
موتورسیکلتشان سرقت شده میکردند و سپس در ازای
دریافت مبلغی کم سند و مدارک مربوط به موتورسیکلت
را از وی میگرفتنــد .این افراد در ادامه اقدام به ســرقت
موتورسیکلتی مشابه همان موتورسیکلت مسروقه کرده و
با تراشیدن شمارههای ثبت شده و درج شماره های جدید

روی بدنه و موتور موتورسیکلت ،آن را به عنوان جایگزین
موتورسیکلت مسروقه به مالباختگان میفروختند.
تیموری افزود :بــرادران دوقلو تاکنون بــه حدود  ۶فقره
ســرقت موتورسیکلت به همین شــیوه اعتراف کردند.وی
درباره ســوابق این سارقان نیز به ایسنا گفت :هر دو متهم
ســابقه دستگیری داشــته اما یکی از برادرها ادعا کرد که
از مدتها قبل دور خالف را خط کشــیده و در یک مغازه
موتورسازی مشغول به کار شده بود اما با تحریک برادرش
برای کسب درآمد بیشــتر دوباره به این کار روی آورده و
چون با ســاختار موتورسیکلت و خودرو آشنایی داشته در
اوراق کردن خودروها و ســند نمره کردن موتورسیکلتها
مشارکت داشته است.
تیمــوری در مــور د اینکه آیــا این افراد اقــدام به جعل
پالک موتورســیکلت نیز کرده بودند ،گفت:این موضوع از
ســوی ماموران در حال بررسی است و شواهدی در دست
بررســی است که نشــان میدهد احتماال این افراد پالک
موتورسیکلتها را نیز جعل کردهاند که با توجه به افزایش
قیمت موتورســیکلت این اقدام برایشان دارای درآمد قابل
توجهی بوده است.
رئیس کالنتری نبرد افزود :تحقیقات تکمیلی در مورد این
متهمان ادامه دارد و این افراد همراه با پرونده تشکیل شده
به دادســرا اعزام شــدهاند.تیموری با بیان اینکه تحقیقات
تکمیلی از متهمان دســتگیر شــده در حال انجام است و
همدست سومشــان نیز بزودی دســتگیر خواهد شد ،به
شــهروندان هشــدار داد که به هیچ عنوان سند و مدارک
موتورســیکلت خود را در اختیار دیگران قرار نداده و برای
خرید و فروش و نقل و انتقال موتور حتما به مراکز تعویض
پالک پلیــس راهور مراجعــه کرده و از خریــد و فروش
موتورسیکلتهای قولنامهای و وکالتی خودداری کنند.

دستگیری عامل جنایت پارک شقایق
معاون مبــارزه با جرائم جنایی پلیــس آگاهی پایتخت از
دســتگیری عامل قتل پارک شــقایق خانی آباد که بخاطر
بدهی به دوستش وی را به قتل رسانده و متواری شده بود
خبر داد.به گزارش ایسنا ســرهنگ کارآگاه علی گودرزی
درباره دستگیری این فرد متهم به قتل و تحت تعقیب اظهار
کرد :حوالی ساعت یک بامداد  ۲۹ماه جاری ،شهروندان طی
تماس با مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم کردند جوانی
 ۳۵ساله به نام «سیامک» که دچار جراحات شدیدی بوده
در یکی از بیمارســتانهای محدوده نازیآباد جان خود را
از دست داده اســت؛ ماموران کالنتری خانیآباد رسیدگی
به موضوع را در دســتور کار خود قرار داده به بیمارســتان
اعزام شــدند .وی با اشاره به حضور ماموران در بیمارستان
و تشــکیل پرونده در خصوص جانباختن این جوان گفت:
مامــوران موضوع را به کارآگاهان ویژه قتل اطالع دادند که
کارآگاهان به همراه تیم بررســی صحنه جرم ،تشــخیص
هویت و قاضی کشــیک ویژه قتل به بیمارســتان مراجعه
کردند .در تحقیقات اولیه توسط کارآگاهان مشخص شد که
مقتول با چاقو از ناحیه کمر به باال دچار جراحات شدیدی
شده و در اثر شدت خونریزی به قتل رسیده است.
ســرهنگ گودرزی درباره اظهارات یکــی از افرادی که در

محل حضور داشت ،گفت :فردی که در محل حضور داشت
درباره ماجــرای وقوع این قتل به کارآگاهان اظهار کرد که
یکی از دوســتان مقتول بنام «فرهاد »« ،ســیامک» را به
وسیله خودروی پراید شخصی خودش به بیمارستان منتقل
کرده اســت؛ در ادامه «فرهاد» نیز به کارآگاهان اظهار کرد
چند ســالی است که با ســیامک و فردی به نام «رامین»
دوست اســت ،روز حادثه مقتول طی تماسی با وی اظهار
کرده که بــه اتفاق یکدیگر به پارک برونــد تا او مبلغی را
از فردی به نام «شــاهین» بگیرد ،بنابراین فرهاد ،سیامک
و رامیــن با یکدیگر به پارک شــقایق خانیآباد میروند اما
مقتول به فرهاد میگوید که کنار ورودی پارک منتظر وی
بمانند ،اما حدود یک ربع بعد «سیامک» به حالت نیم خیز
و در حالی که خونریزی شدیدی داشته تنها برمیگردد و
میگویــد که رامین از آن محل فرار کرده اســت .فرهاد به
سرعت مقتول را به بیمارستان منتقل میکند و با اورژانس
هم تماس میگیرد اما وی جان خود را از دست میدهد.
ســرهنگ گودرزی با بیــان اینکه فرهاد بــه عنوان اولین
مظنون به قتــل به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شــد،
افــزود« :فرهاد» به کارآگاهان در ادامه اظهارات خود گفت
که شــاهین را یکی دوبار دیده اســت .در ادامه رامین نیز

دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد ،وی نیز در اظهارات
خود به پلیس گفت که روز حادثه من به اتفاق مقتول وارد
پارک شــده و شخصی بنام شاهین که از او طلب داشته را
دید ه اســت؛ مقتول و شاهین در ابتدا گفت و گو کردند اما
پس از چند دقیقه بحث آنها پیچیده میشــود ،در هیمن
حین شاهین به وی میگوید که با تو کاری ندارم و از محل
فرار کن بنابراین «رامین» از محل متواری میشود.
وی اداکه داد :کارآگاهان با شــنیدن اظهارات هردو مظنون
و اطالعات بدســت آمده دستگیری شــاهین ،را در دستور
کار خــود قرار دادند ومخفیگاه قاتــل را در محدوده خانی
آباد شناسایی کردند که با هماهنگی بازپرس شعبه چهارم
دادســرای ناحیه  ۲۷تهران وی در روز سیزدهم مردادماه
دستگیر شد.
معاون مبارزه با جرائــم جنایی پلیس آگاهی با بیان اینکه
متهم پس از گذشــت هفت روز در نهایت به قتل سیامک
اعتراف کرد گفت :وی انگیزه قتل دوســتش ســیامک را
اختالف مالی عنوان کرد.وی ادامه داد :با توجه به دستگیری
قاتل و اعتراف صریحش ،او با صدور قانونی از ســوی مقام
قضائی جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان
اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.
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اخبار کوتاه

مرگ دلخراش سارق کارتن خواب در جنوب تهران
فردی حین سرقت کابل روی دکل برق فشار قوی دچار برقگرفتگی شد و دردم
جان خود را از دســت داد .به گزارش ایســنا ،حوالی ساعت  ۲۱دوشنبه شب از
طریق مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰خبر مرگ فردی کنار دکل برق فشارقوی
به ماموران کالنتری امین آباد اعالم شد که با حضور ماموران در محل و بررسی
اشــیاء و لوازم همراه جسد مشاهده شد ،مردی حدودا  ۴۵ساله که برای سرقت
کابل از یک دکل برق فشــار قوی باال رفته بود ،دچــار برق گرفتگی و به روی
زمین پرتاب شــده است.با توجه به اینکه مرگ این فرد به تایبد عوامل اورژانس
نیز رســید ،جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شده و ماموران نیز
تحقیقات خــود برای یافتن هویت این فرد آغاز کردنــد که در تحقیقات اولیه
مشخص شــد این فرد کارتن خواب است.مرکز اطالع رسانی پلیس پیشگیری
تهران بزرگ با تایید این خبر اعالم کرد که در این خصوص پروندهای تشــکیل
شده و پیگیریهای بعدی ماموران ادامه دارد.

شرط راهور برای رانندگان سرویس مدارس
سرهنگ موســوی درباره رانندگان سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید
توضیحاتی داد .ســید مسلم موسوی جانشین معاون اجتماعی پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران بزرگ در گفتوگــو با خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره علت تغییر گواهینامه پایه  ۳رانندگان
سرویس مدرسه به پایه  ۲اظهار کرد :طبق قوانین و مقررات افرادی که در حوزه
ســرویس مدارس فعالیت دارند ،باید حداقل گواهینامه پایه  ۲را داشته باشند،
چراکه تعدادی از بزرگترین ســرمایههای این جامعه را جابجا میکنند.وی ادامه
داد :با توجه به مشــکالتی که وجود دارد ،برای ســال تحصیلی جدید ثبت نام
رانندگان متقاضی ای که ســابقه سرویس مدرسه داشتهاند در کوتاهترین زمان
انجام میشود اما باید گواهینامه پایه  ۳خود را به پایه  ۲تبدیل کنند.

 11مصدوم در تصادف زنجیرهای در جاده چالوس
رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشــکی البرز از وقوع تصادف زنجیرهای در
جاده چالوس خبر داد.مهرداد بابایی در گفت و گو با خبرنگار ایســنا اظهار کرد:
این حادثه ترافیکی ساعت  7:52صبح دیروز در محور کرج-چالوس در محدوده
وینه رخ داد.وی ادامه داد :برای امدادرسانی به مصدومان احتمالی ،بالفاصله سه
دستگاه آمبوالنس اورژانس به محل اعزام شد.بابایی توضیح داد :مصدومین پس
از عملیات رهاسازی توســط عوامل هالل احمر ،ضمن دریافت خدمات درمانی
پیش بیمارســتانی در حال انتقال به مراکز درمانی هستند.وی ادامه داد :در این
تصادف زنجیرهای یک دســتگاه جیلی ،دو دستگاه پراید و یک دستگاه سمند با
هم برخورد شدید داشتند.این مسئول توضیح داد :مصدومین که شش نفر آقا و
پنج نفر خانم بودند توسط چهار دستگاه آمبوالنس اعزامی به مراکز درمانی امام
علی علیه السالم و شهید مدنی کرج منتقل شدند.بابایی تصریح کرد :هفت نفر از
مصدومین انتقالی ،آسیبهای سطحی و چهار تن مصدومیت جدی داشتند.وی
گفت :خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت.

سقوط مرگبار خودرو به سد بوستان کالله
معاون جرائم جنایی پلیس آگاهی در پایان ،اظهار کرد :بیش
از یک سوم قتل های کشور به صورت ناگهانی و با استفاده
از ســاح سرد اتفاق می افتد؛ این در حالی است که حمل
ســاح سرد ،جســارت نزاع با دیگران را افزایش می دهد؛
نزاعی که در هر حال برندهای ندارد .همراه داشــتن سالح
سرد و اســتفاده از آن ،بی شک پشیمانی و ضرر به دنبال
داشــته و انگیزه ارتکاب جرم را افزایش می دهد؛ خویشتن
داری ،متانت ،تدبیر و مدارا در پیشگیری از انواع خشونت و
حتی قتل ،نقش چشمگیر و غیر قابل انکاری دارد و بدانیم
که در نزاع های آنی ،به طور ناخودآگاه از ســاح ســرد در
دسترس استفاده میشود.

هشدار «کارت سوختی» پلیس به شهروندان
پلیس فتا نســبت به کالهبرداری از شــهروندان با اپلیکیشــنها و سایتهای
جعلی کارت ســوخت هشدار داد.به گزارش ایســنا ،به دنبال اعالم شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردهای نفتی مبنی بر الزام اســتفاده از کارت سوخت برای
خودروها ،ممکن اســت کالهبرداران و مجرمان سایبری نیز دست به کار شده و
با سوءاستفاده از پیگیری بسیاری از شهروندان در مورد کارت سوخت با طراحی
اپلیکیشنها و سایتهای جعلی اقدام به کالهبرداری از شهروندان کنند.
عمده کالهبرداریها در این مورد به شــیوه فیشــینگ انجام شده و در جریان
آن ،کاربران به درگاههای جعلی پرداخت بانکی هدایت شــده و اطالعات مربوط
به شــماره کارت ،رمز دوم اینترنتی ،تاریخ انقضا cvv2 ،و هرآنچه که مربوط به
خرید اینترنتی اســت به بهانه پرداخت مبلغ اندکی نظیر دو تا 10هزار تومان از
آنان اخذ می شود و سودجویان در فرصتی مناسب اقدام به تخلیه حساب بانکی
کاربران می کنند.
همچنین در شــیوهای دیگر نیز ممکن است افراد ســودجو با طراحی سایت و
اپلیکیشــن و سواســتفاده ازدرگاههای بانکی واقعی که عمدتا اجارهای اســت،
مقادیری کمتر از  100هزار تومان را در ازای صدور المثنی کارت سوخت ،صدور
خارج از نوبت کارت سوخت و  ...دریافت کرده و هیچ خدماتی نیز به متقاضیان
ارائه ندهند که در این خصوص با توجه به کم بودند مبلغ احتمال شکایت از سوی
مالباخته نیز کمتر می شود.
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی در همین راستا به شهروندان
هشــدار داد که اوال دریافت کارت ســوخت خودروی خود را به روزها و ساعات
پایانــی موکول نکنند و ثانیا به هیچ عنوان به پیامکها ،تبلیغات فضای مجازی،
سایتها و اپلیکیشنهایی مرتبط با کارت سوخت توجه نکرده و اطالعات خود را
صرفا از مراجع رسمی اعالم شده از سوی وزارت نفت پیگیری کنند.
متاسفانه علیرغم هشدارهای متعدد از طریق رسانههای جمعی برخی از شهروندان
هنوز هم در هنگام ثبت نام کارت ســوخت وســایل نقلیه خود به نشانی سایت
توجه نکرده و با جســتجو از طریق موتورهای جستجو و یا رفتن به لینکهایی
که در دیگر ســایتها ارائه شده در دام سودجویان ســایبری گرفتار میشوند،
همچنین احتمال نفوذ بدافزارها به سیســتمهای شــهروندان نیز از طریق این
ســایتها وجود دارد .همچنین از آنجایی که یکی از روشهای ثبت نام ،استفاده
از اپلیکیشن دولت همراه اســت ،این احتمال وجود دارد تا مجرمان سایبری با
طراحی اپلیکیشنهایی مشابه و جعلی ،اقدام به سرقت اطالعات کاربران کنند یا
با قرار دادن این اپلیکیشــن در سایتهای آلوده به بدافزار ،اطالعات ذخیره شده
در سیســتم قربانیان را هدف قرار دهند .بنابــر این پلیس فتا تاکید کردهه که
شهروندان برای دریافت نسخه اصلی اپلیکیشن مربوطه باید از سایتهای معتبر
ارائه دهنده اپلیکیشــن تلفن همراه استفاده کرده و از دانلود و نصب منابع دیگر
خودداری کنند .همچنین باید توجه داشــته باشند که ثبت نام از طریق سامانه
مذکور و همچنین اپلیکیشن دولت همراه ،رایگان بوده و نیازی به پرداخت وجه
و ارائه اطالعات بانکی در این مرحله نیست .با اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ،مالکان خودرو و موتور سیکلتهای فاقد کارت تنها با مراجعه
به ســامانه خدمات دولت همراه بهنشــانی  www.mob.gov.irو اپلیکیشن
خدمات دولت همراه میتوانند برای ثبت نام کارت ســوخت اقدام کنند و دیگر
شیوهها و سایتها مورد تایید نیست.

دستگیری معاون
یکی از شرکتهای صنعتی و معدنی بافق

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان یزد از دستگیری معاون یکی از شرکتهای
صنعتی و معدنی بافق به جرم دریافت رشوه خبر داد.به گزارش میزان ،محمدرضا
حدادزاده دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان یزد در واکنش به برخی از
اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت برخی مدیران شرکتهای معدنی در تعدادی
سایتها و کانالهای خبری استان ،گفت :پروندههایی در خصوص سوء جریانات
مالی بعضی از شرکتها وجود دارد ،اما بازداشتی که اخیرا ً صورت گرفته مربوط
به معاون یکی از شرکتهای صنعتی و معدنی بافق است.
او ادامه داد  :این فرد مبالغ قابل توجهی رشوه به صورت وجه نقد و سکه از برخی
از پیمانکاران دریافت میکرده و هفته گذشــته در حین دریافت رشوه با دستور
قضایی دادســرای بافق ،از سوی مأموران اداره کل اطالعات استان یزد دستگیر
شده است.

سرپرســت فوریتهای پزشکی استان گلستان گفت :بر اثر سقوط یک دستگاه
خودروی سواری به داخل سد بوستان کالله 3 ،نفر کشته و سه نفر دیگر مصدوم
شدند.علیرضا کمال غریبی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :عصر دیروز خودروی
 206که در محور گنبدکاووس  -کالله در حرکت بود ،به دلیل نامشخص از جاده
منحرف و به داخل ســد بوستان سقوط کرد.وی افزود :سه سرنشین این خودرو
در محل حادثه جان خود را از دســت دادند.کمال غریبی تصریح کرد :با کمک
نیروهای امدادی سه سرنشین دیگر این خودرو که دو دختر بچه  12و  8ساله و
یک بانوی  40ساله بودند ،از آب خارج و به بیمارستان منتقل شدند.

اعالم علت مرگ مشکوک دانشآموز در سنندج
رییس بیمارستان تامین اجتماعی سنندجی در توضیحاتی به ایسنا ،علت اولیه
مرگ دانش آموز ســنندجی در این بیمارســتان را نارسایی کبد اعالم کرد.این
نخســتین اظهار رسمی گروه پزشــکی درباره مرگ این دانش آموز در سنندج
اســت .او می گوید :علت اصلی مرگ این بیمار در جواب کالبد شکافی پزشکی
قانونی و در  2ماه آینده مشــخص میشود.پرســتو نصیری دانشآموز پایه نهم
دبیرستان دخترانه شهید بهمنی محله عباسآباد سنندج  16مردادماه برای مداوا
به بیمارستان تامین اجتماعی این شهر مراجعه کرده بود .او ساعت  14:27دقیقه
روز چهارشنبه  16مرداد ،پذیرش و ساعت  17:40دقیقه به اتاق عمل برده شد.به
گفته رییس بیمارستان تامین اجتماعی ،به تشخیص پزشک معالج ،بیمار برای
عمل جراحی «کیسه صفرا» به اتاق عمل برده شد ،اما ساعتی بعد از عمل ،بیمار
فوت شد.دکتر افشین احمدی ،رییس بیمارستان تامین اجتماعی سنندج گفت:
مراجعه کننده به دلیل فشار پایین و بی حالی توسط پزشک معالج در بیمارستان،
بستری و با انجام آزمایش و سونوگرافی مشخص شد که در شکم او مایعی وجود
دارد و این موضوع باعث شــد پزشک برای تشخیص مایع موجود در بدن بیمار،
او را به اتاق عمل انتقال دهند.وی تایید کرد :بعد از تشــخیص پزشک ،مشخص
شــد هیچ گونه پارگی و ســنگ صفرا در بدن بیمار وجود نــدارد ،اما در انجام
آزمایشات« ،کبد و قلب» بیمار در وضعیت نامناسبی قرار داشت.وی یادآورشد:
برخی از متخصصان قلب و بیهوشی بعد از ویزیت بیمار تشخیص دادند که بیمار
به احتمال باالی  90درصد فوت کند ،در نهایت بیمار  7ســاعت بعد از خروج از
اتاق عمل به دلیل ایست قلبی فوت کرد .به گفته وی ،کمیته مردمی بیمارستان
تامین اجتماعی ســنندج روز شــنبه  19مرداد با حضور شــماری از پزشکان،
تشــکیل و در آن دلیل مرگ این نوجوان بررســی و علت مرگ «مسمومیت یا
نارسایی کبد» تشخیص داده شد.مرگ این نوجوان سنندجی پس از جراحی در
بیمارستان ،از سوی رییس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج رسانهای شد و
بازتاب گستردهای یافت .با این حال رییس بیمارستان تامین اجتماعی سنندج،
منکر هرگونه قصور پزشکی و ارایه خدمات به بیمار شد و با تاکید گفته ،هیچ گونه
قصور پزشکی در ارایه خدمات بیمارستانی وجود نداشته است.

فوت سرنشین وانت پیکان

در تصادف با تریلر زبالهکش در بزرگراه آزادگان

یک دســتگاه تریلر زباله کش به دلیل عدم رعایت فاصله طولی با یک دستگاه
وانت نیسان در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان برخورد کرد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،حدود ســاعت  ۰۵:۳۰صبحگاه دیروز در مسیر شرق به غرب
بزرگراه آزادگان مقطع تره بار یک دستگاه تریلر زباله کش به دلیل عدم رعایت
فاصله طولی با یک دستگاه وانت نیسان (خودروی اول) برخورد کرد و متاسفانه
باز هم به دلیل عدم رعایت فاصله طولی و عدم توجه کافی به جلو یک دستگاه
وانت پیکان (خودروی ســوم) با ســرعت با تریلی برخورد کرد که بر اثر شدت
تصادف به زیر تریلی رفت و سرنشین وانت پیکان در صحنه تصادف جان خود را
از دست داد.شهروندان و رانندگان توجه داشته باشند ،عدم رعایت فاصله طولی
و عدم توجه کامل به جلو از اصلیترین عوامل تصادفات پایتخت هســتند ،لذا از
رانندگان وسایل نقلیه درخواست داریم حتما فاصله طولی مجاز (حداقل  ۲ثانیه
در شــرایط عادی با خودروی جلویی فاصله) را رعایت کنند و با توجه کامل به
مقابل خود در سطح معابر شهر برانند.

علت تیراندازی در اتوبان بسیج اعالم شد
رئیس کالنتری خزانه علت تیراندازی در بزرگراه بســیج را اعالم کرد .به گزارش
ایسنا سرهنگ چنگیز ایدون ،درباره علت وقوع این تیراندازی اظهار کرد :ساعت
هفت دوشنبه شب ماموران گشت کالنتری حین گشت زنیهای خود به مردی
برخورد کردند که با نشــان دادن پراید خود مدعی شد ضبط خودرویش توسط
سه سارق مورد سرقت قرار گرفته است .وی همچنین به کارآگاهان گفت زمانی
که از پنجره بیرون را نگاه کرده متوجه حضور ســارقان در محل شده اما زمانی
که به دنبال آنها آمده متهمان ســوار یک خودرو پراید مشــکی شده و از محل
متواری شــدهاند .وی با بیان اینکه ماموران موضوع را به واحدهای گشتی دیگر
اعالم کردند گفت :واحدهای گشتی دیگر سریعا به سمت متهمان که با خودروی
خود به سمت افســریه متواری بودند رفتند؛ متهمان که متوجه حضور ماموران
شدند سرعت حرکت خود را افزایش دادند بنابراین ماموران در پی همین موضوع
و برای دستگیری ســارقان با رعایت قانون به کارگیری از سالح اقدام به شلیک
چند تیر هوایی کردند که خودرو متهمان در افســریه ،اتوبان بسیج متوقف شد.
وی از دســتگیری هر ســه متهم خبر داد و گفت :با انتقال خودروی متهمان به
کالنتری از متهمان حدود پنج گرم شیشــه به همراه دو دستگاه ضبط سرقتی
کشف و ضبط شد.

