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سرقت مسلحانه با تهدید دختر  6ساله

دو سارق گروگانگیر منازل را شناسایی کنید

گروه حوادث :پلیس آگاهی با انتشــار تصویر دو سارق
گروگانگیر منازل از شهروندان خواست که آنان را شناسایی
کنند.
در شــهریور ماه سال جاری و از طریق مرکز فوریتهای
پلیسی  110وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در یک مجتمع
مســکونی در خیابان محمدعلی جناح ،بــه کالنتری 118
ستارخان اعالم شــد .با حضور مأمورین کالنتری در محل
و انجام بررســیهای اولیه مشخص شد دو جوان حدودا 30
ســاله که یکی از آنها کت و شلوار و دیگری شلوار و پیراهن
جین آبی رنگ به تن داشــتند ،با تهدید اســلحه اقدام به
ســرقت بیش از  70میلیون تومان پول و طالجات ساکنان
مجتمع کرده و پس از محبوس کردن افراد مجتمع از محل
متواری شدند.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت مسلحانه»
و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه  34تهران،
پرونــده در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گرفت.
کارآگاهــان اداره یکم پلیس آگاهــی با حضور در محل
ســرقت به تحقیق از اهالی مجتمع مسکونی پرداختند که
در همان تحقیقات اولیه مشــخص تمامیاهالی این مجتمع
از بستگان نزدیک یکدیگر هستند.
یک از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت« :ساعت
 10:55صدای جیغ کشیدن خواهرم که دیوار به دیوار و در
یک طبقه زندگی میکنیم ،شنیدم؛ اول اعتنا نکردم اما پس
از دقایقی جهت پیگیری موضوع به درب خانه خواهرم رفتم.
زنــگ زدم اما خواهرم در را باز نکــرد! با کلید یدک ،به
همراه پدرو مادرم کــه در طبقه پایین زندگی میکنند و
پسرم وارد خانه خواهرم شــدیم که دیدیم دو جوان غریبه
مأمــور پلیس راهور تهران بزرگ رشــوه  9میلیون ریالی را
که از سوی راننده متخلف خودروی زانتیا به وی پیشنهاد شده
بود ،رد کرد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ ستوان سوم
میالد مددی از مأموران پلیس نامحســوس بزرگراههای تهران
حیــن انجام وظیفه در بزرگراه شــهید خرازی با یک خودروی

حدودا  30ساله داخل خانه خواهرم هستند؛ آنها خواهرم را
در یکی از اتاقها و دختر  6ســاله اش را نیز در اتاقی دیگر
حبس کرده بودند.
یکی از این افراد به سمت ما آمد؛ اسلحه اش را به سمت
من گرفت؛ دســت و پای پسرم را بست و اسلحه را روی سر
پسرم گذاشت؛ تهدید کرد که اگر طال و پول ندهیم ،پسرم

را خواهد کشــت و در ادامه مرا به زور به طرف اتاق خواب
برد و اسلحه را به سمت من گرفت؛ من تمام طالهای خودم
را به او دادم اما او دست بردار نبود و دائما محل گاوصندوق
را از من میپرســید اما ما در خانه گاوصندوق نداریم؛ نهایتا
آنهــا همگی ما را در یکی از اتــاق محبوس کرده و پس از
زدن اسپری فلفل ،در اتاق را بسته و از خانه خارج شدند».

رد رشوه  9میلیون ریالی توسط مأمور پلیس راهور فاتب
زانتیا برخورد میکند که ضمن حرکت با سرعت غیرمجاز اقدام
به انجام حرکات مارپیچ و مخاطرهآمیز در سطح بزرگراه میکند.

پس از متوقف کردن خودرو اقــدام به برخورد قانونی با راننده
متخلف و توقیف خودرو در پارکینگ میکند .راننده خودرو نیز

شــاکی دیگر که ســارقین با ورود به خانه اش اقدام به
حبس کردن او و دختر شــش ساله اش کرده بودند نیز در
اظهاراتــش به کارآگاهان گفت« :با دختر  6ســاله ام داخل
خانــه بودیم که زنگ در واحد ما را زدند؛ دختر  6ســاله ام
در را باز کرد که ناگهان دو نفر با اســلحه وارد منزل شدند؛
من جیغ کشــیدم؛ آنها با مشت و لگد به جانم افتادند و مرا
به داخل یکی از اتاقها انداختند و دختر شــش ســاله ام را
نیز گروگان گرفتند؛ گفتنــد« :هرچه طال و پول داری بگو
کجاست».
تمام صــورت و دهان و گردنم خونی شــده بود؛ جلوی
دهــان دخترم را گرفته بودنــد و دائما تهدید میکردند که
«بچهات را میبریم» کــه در همین زمان خواهرم به همراه
پدر و مادرم و پســرش وارد خانه شــدند و  .»...کارآگاهان
با بررســی مجتمع مسکونی محل سرقت اطالع پیدا کردند
که پارکینــگ و درب ورودی مجتمــع دارای دوربینهای
مداربســته اســت؛ بالفاصله تصاویر دوربینها مورد بررسی
قرار گفت و با راهنمایی شــکات پرونده ،تصاویر دو ســارق
مسلح مورد شناسایی قرار گرفت.
مرکز اطالع رســانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با انتشار
ایــن خبر اعالم کرد« :در ادامه رســیدگی بــه پرونده و به
منظور شناســایی و دستگیری این دو سارق مسلح ،دستور
انتشار بدون پوشــش تصاویر این دو متهم از سوی بازپرس
محترم صادر شــده؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق
به شناســایی تصاویر این دو نفر شدند درخواست میشود
تا هرگونــه اطالعات در خصوص هویت ،محل ســکونت و
تردد این افراد را از طریق شماره تماسهای  51055501و
 55381036در اختیــار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار دهند».

بــ ه جهت فرار از عواقب قانونی قصــد تطمیع مأمور نامبرده را
داشته و اقدام به پیشنهاد پرداخت مبلغ  9میلیون ریال وجه نقد
به وی میکند .مأمور پلیس راهور تهران بزرگ نیز با پاکدستی و
اعتقاد راسخ به رد مبلغ مذکور و تحویل فرد متخلف جهت انجام
امور قانونی و قضایی به عوامل انتظامی اقدام میکند.

شناسایی و دستگیری کالهبردار  900میلیونی در یزد
رییس پلیس فتا استان یزد گفت :جوان بیست ساله که
طی مدت دو سال با ســوء استفاده از بیاطالعی استاد کار
خــود  900میلیون ریال از حســاب وی کالهبرداری کرده
شناسایی و دستگیر شد.به گزارش ایسنا ،سرهنگ«مرتضی
ابوطالبی» اظهار کرد :با مراجعه یکی شــهروندان به همراه
مرجوعه قضایی بــه پلیس فتا مبنی بــر اینکه به صورت
اینترنتی از حساب بنده مبلغ  900میلیون ریال کسر شده
و این برداشــتها طی مدت زمان دو ســال بوده است که
اخیرا ً متوجه شدم ،بررسی موضوع در دستور کار این پلیس
قــرار گرفت .وی افزود :با انجام اقدامات فنی و تخصصی در

فضای مجازی متهم به هویت فرهاد  20ســاله که شــاگرد
کارگاه نجاری شــاکی میباشد شناســایی و دستگیر شد.
رییس پلیس فتای اســتان یزد گفت :متهم طی دو ســال
بــا توجه به اینکه به دلیل مســایل درســی از همکاری با
شــاکی در کارگاه نجاری خودداری نموده و با وجود داشتن
اطالعات کارت استاد کار خود ،شخصا اقدام به انتقال ،خرید
و پرداخت وجه و شهریه دانشگاه مینمود و بعضا شهریه هم
کالســیهای خود را اینترنتی پرداختــه و در مقابل از آنها
چک دریافت میکرد ،که با توجه به مستندات مربوطه این
متهــم جوان انگیزه خود از ارتکاب عمل مجرمانه ســادگی

و عــدم آگاهی به امور بانکی شــاکی و همچنین در اختیار
داشــتن رمز و شــماره کارت و در پی آن تعریف رمز دوم
ت .سرهنگ ابوطالبی در ادامه تصریح
بانکی اعالم نموده اس 
کرد :اطالعات بانکی خود را تحت هیچ شــرایطی در اختیار
دیگران قــرار ندهید ،چرا که مجرمان ســایبری میتوانند
بــا اطالعات کارت بانکی شــما اقدام به پولشــویی نمایند،
پولهایی که منشاء آنها قاچاق موادمخدر و اسلحه است.این
مقام مسئول در پایان سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی
 www.cyberpolice.irرا منشاء انتشار اخبار حوادث و
هشدارهای آموزشی پلیس فتا اعالم و آمادگی کارشناسان

جدول شماره 4463
افقی:
 -1بنیانگذار علم روانــکاوی تحلیل که همه
ناهنجاریهای روانی را ریشــه گرفته از دوران
کودکی میدانست -پوشش پوست پرندگان
 -2سمت زبر ،روی -شاگرد مقرب بودا که بعد
از مرگ جسد او را به آتش کشید -شکاف میان
دو کوه
 -3تقلید دیگری به استهزا -علم تدبیر کشور-
خودسری و عدم توجه به تصمیمات جمع
 -4از نامهــا و القاب حضــرت فاطمه(س) و
حضرت مریم(س) -تعصب افراطی در عقیده
 -5نــام دیگر زاینــده رود -حقهباز و زرنگ در
تداول عامه
 -6اشــاره به دور در زبان انگلیســی -اشاره به
جمع نزدیک -خط نوشتاری اروپای غربی
 -7برادران -قالب سنگ -ناله اندوه زدگان
 -8ربالنوع دریای مصر قدیم -تفسیر خواب-
از چاشنیهای همراه غذا
 -9شــرم ،آزرم -لقــب فرهاد -نخســتوزیر
بریتانیا در زمان بحران کانال سوئز
 -10خاورشــناس فرانســوی کــه حاصــل
تحقیقاتش کتاب سکه شناسی در ایران باستان
بود -تک به تک -گشوده
 -11نیروی انســانی -سلســلهای از سالطین
حاکم بر شمال شرق ایران که به سامانیان نیز
 -12غذای گوشتی -لحظه آغاز حرکت هواپیما -به سیگار میزنند
معروف بودند
 -13دریایی بین کره و چین -پیران ،جمع شیخ
 -12پادشــاه قدرتمند قرن  8و 9م فرانسه که ریاست مذهبی و سیاسی تمام
 -14بخشــی از کشور آلمان که از شــهرهای مهم آن فرانکفورت و دورتموند
اروپا را در دست داشت -نیلگون ،کبود
میباشد -آنکه نمیشنود -برنده
 -13نیروی بازدارنده از بدی در وجود آدمی -ابزار رسم زاویه  90درجه -مادر
 -15شاعر بزرگ معاصر ایران با اثر معروف آتش دل -داخل.
باران
 -14صد سال -تغییر حالت کلی یافته -تابع
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 -15حرف ندا -مبارز بزرگ گیالنی در عهد رضا شاه.
عمودی:
 -1معروف و مشــهور نــزد همه -از شــعرای بــزرگ معاصر عرب و
بنیانگذار شعر اجتماعی در ادبیات اعراب
 -2خاطر ،حافظه -ماشــین چاپ و بســته بندی -به جریان انداختن،
انجام دادن
 -3آمرود -زبون و حقیر نمودن
 -4ضمیر جمع -بزرگ جثه و درشت -نژادی بزرگ در شرق آفریقا که
ماوای اصلی آنان جنوب حبشه میباشد
 -5کشور جنگزده آسیایی -شغل دفترداری در اداره
 -6نوعی پالستیک شفاف -از کشورهای اقیانوسیه -باال رفتن ناگهانی
دمای بدن
 -7بلندتریــن قله زاگرس -نیروی بین دو قطب همنام مغناطیســی-
صباغ
 -8گندیده و خراب شده -یاراستکان -ورزش هندی
 -9فیزیکدان آلمانی و کاشــف اشــعه ایکس -اقوام باستانی و متمدن
آمریکای جنوبی -منقار پرندگان
 -10دوستی و محبت -خریدار اموال دزدی -نام علمی بیماری زالیسم
 -11رابط دســته پیســتون و میللنگ در موتور اتومبیل -خبرگزاری
دانشجویان ایران

متخصص و فنی به عنوان پشتیبان سایت را جهت دریافت
گزارشــات مردمی و اخذ نقطه نظرات شهروندان و کاربران
اعالم کرد.

رهایی کودک  8ساله زاهدانی
از چنگال آدم ربایان

رئیس پلیس آگاهی سیســتان وبلوچســتان از رهایی پسر  8ســاله زاهدانی در
عملیات ضربتی و غافلگیرانه پلیس از دست گروگانگیران خبر داد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان از زاهدان ،سرهنگ ابراهیم مالشاهی رئیس پلیس آگاهی سیستان
وبلوچســتان گفت :در پی کسب خبری از مرکز فوریتهای پلیسی  110شهرستان
زاهدان ،مبنی بر گم شدن پسربچه ای هشت ساله ،کارآگاهان بررسی موضوع را در
دستور کار خود قرار دادند .وی افزود :در بررسیهای اولیه مشخص شد این پسربچه
بــرای خرید به مغازه رفته بود که به منزل مراجعه نکرده اســت .این مقام انتظامی
ادامه داد :با توجه به حساسیت موضوع کارآگاهان پلیس آگاهی اقدامات اطالعاتی و
تحقیقات پلیسی را با انجام تحقیقات از خانواده کودک آغاز و در بررسیهای میدانی
دریافتند ،افرادی با هدف اخاذی از این خانواده ،کودک خردسال را ربوده اند.سرهنگ
مالشــاهی افزود :ماموران در ادامه تحقیقات با استفاده از شگردهای خاص پلیسی و
اقدامات فنی و اطالعاتی مخفیگاه آدم ربایان و محل نگهداری گروگان را در اســتان
تهران شناسایی کردند .مالشاهی اظهار داشت :با هماهنگی قضائی کارآگاهان پلیس
در عملیاتی مشــترک با ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ پس از گذشت پنج ماه
با دســتگیری دو آدمربا ،کودک  8ساله زاهدانی را از چنگ گروگانگیران آزاد کردند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان سیستان و بلوچستان در پایان اضافه کرد :متهمان پس
از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

انهدام باند سوداگران مرگ در میناب

فرمانده انتظامی استان ازشناسایی و انهدام دو باند مسلح قاچاق موادمخدر و کشف 8
قبضه اسلحه جنگی و  600کیلو انواع مواد مخدر در دو عملیات مسلحانه در شهرستان
میناب خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار عزیزاله ملکی در جمع خبرنگاران با اعالم این
خبر ،گفت :ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان میناب با انجام کار اطالعاتی و
بهرهگیری از شیوههای پلیسی از حمل محموله بزرگ موادمخدر در محورهای مواصالتی
شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .وی افزود :بالفاصله
ماموران پس ازبررســی صحت ســقم موضوع با تشــکیل اکیپی به محل و مسیر تردد
قاچاقچیان در یکی از محورهای مواصالتی فرعی اعزام و پس از یک درگیری مسلحانه
موفق شــدند  358کیلو و 700گرم تریاک 48 ،کیلو و  900گرم حشیش و  8قبضه
اسلحه جنگی کشف کنند .این مقام انتظامی اظهار کرد :همچنین طی عملیاتی دیگر،
مأموران انتظامی شهرستان میناب حین کنترل محورهای مواصالتی با توقیف دو دستگاه
خودرو ،مقدار  150کیلو و  600گرم تریاک و  42کیلو و  300گرم حشیش کشف کردند.
فرمانده انتظامی هرمزگان با اشــاره به دســتگیری  9نفر از سوداگران مرگ در این دو
عملیات ،خاطرنشان کرد :در این رابطه  8دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به اعضاء
این دو باند توقیف شد .سردار ملکی تصریح کرد :در این عملیات مسلحانه رئیس پلیس
مبارزه با موادمخدر شهرستان از ناحیه پا زخمی که جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد.

قاتل فراری بعد از  ۱۷سال
در دام دریابانان بندرلنگه گیر افتاد

فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان از دســتگیری قاتل فراری بعد از  ۱۷سال توسط
دریابانان شهرســتان بندرلنگه خبر داد .به گزارش ایســنا ،سرهنگ علیاصغر خرم روی
در تشریح این خبر گفت :دریابانان شهرستان بندرلنگه در اجرای طرح جمعآوری سالح
غیرمجاز پس از کســب خبری مبنی بر وجود تعدادی اسلحه در منزلی واقع در یکی از
روستاهای شهرستان بندرلنگه مراتب را بهصورت ویژه در دستور کار اطالعاتی خود قرار
دادند .وی افزود :مأموران پس از اخذ حکم قضایی به محل اعزام و در بازرسی از منزل موفق
به کشف سه قبضه سالح شکاری غیرمجاز و دستگیری دو نفر متهم شدند .سرهنگ خرم
رودی خاطرنشان کرد :در بازجویی و تحقیقات تخصصی عوامل اطالعات پایگاه دریابانی
بندرلنگه از متهمین دستگیرشده مشخص شد یکی از متهمان به اسم اختصاری«ح.ا» به
اتهام قتل عمد و سرقت مسلحانه چندین سال متواری بوده است .فرمانده مرزبانی استان
هرمزگان در پایان اظهار کرد :نامبرده با تیزهوشی مأموران بندرلنگه بعد از  ۱۷سال فرار
از چنگال قانون دستگیر و تحویل دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بندرلنگه جهت
پیگیری اتهام قتل و سرقت و همچنین نگهداری سالح غیرمجاز شد.
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اخبار کوتاه

واکنش سخنگوی ناجا
به انتقادات رئیس اورژانس کشور

ســخنگوی نیــروی انتظامی جهوری اســامی ایران به انتقــادات رئیس
اورژانس کشــور پاســخ داد.به گزارش گــروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران
جوان؛ ســردار سعید منتظرالمهدی ســخنگوی ناجا در پاسخ به انتقاد رئیس
اورژانس کشــور اظهار کرد :ضمن تشــکر از عزیزانم در اورژانس بهتر اســت
در حــال حاضــر هرکس وظایف خــود را تمام و کمال انجــام دهد و به فکر
خدمت رســانی به حادثه دیدگان باشیم.وی افزود :بدیهی است در سایه نبود
آمبوالنس و اورژانس و یا به نوعی غافلگیر شدن عزیزانمان در اورژانس کشور
آن هم به ســبب حجم کار ،کمی ســرعت عزیزان در مراحــل اولیه کم بود
که در حال حاضر با کمک همه دســتگاهها خدمترســانی بــه بهترین نحو
در حال انجام است.

محموله  ۱۸۳کیلوگرمی تریاک
به مرکز کشور نرسید

دادســتان عمومی وانقالب شهرستان بافت از کشــف محموله موادمخدر
از نوع تریــاک به میزان  ۱۸۳کیلو گرم خبر داد .دادســتان عمومی وانقالب
شهرســتان بافت در گفت و گو با میزان از کشــف محموله موادمخدر از نوع
تریاک به میزان  ۱۸۳کیلو گرم خبر داد .خدابخش روح االمینی در تشریح این
خبر اظهار داشت :پس از انجام یکسری اقدامات اطالعاتی و پلیسی ،مامورین
پلیس مبارزه با موادمخدر شهرســتان بافت اقدام به ایجاد ایســت و بازرسی
محســوس و نامحسوس در محور بزنجان به بافت کردند.وی افزود :نهایتاً یک
دســتگاه خودروی ســواری پژو  ۴۰۵پس از نزدیک شــدن به محل ایست و
بازرســی اقدام به فرار مینماید که پس از تعقیب و گریز ،یکی از سرنشــینان
خــودرو با اســتفاده از تاریکی و پســتی و بلندی منطقــه از محل متواری و
سرنشین دیگر دســتگیر میگردد.این مقام قضایی بیان کرد :پس از بازرسی
خودروی مذکور مقدار صد و هشتاد و سه کیلو و هفتاد و چهار گرم تریاک که
به طرز ماهرانهای داخل خودرو جاســازی شده بوده کشف میگردد.دادستان
عمومی و انقالب شهرســتان بافت گفت :در بازجوییهای به عمل آمده متهم
اظهار داشته که مواد را از شهرستانهای جنوبی به مقصد استانهای مرکزی
کشــور حمل میکرده اســت ،ضمناً متهم مذکور با قرار بازداشــت موقت به
زندان معرفی و تحقیقات قضائی جهت شناســایی و دستگیری عوامل مرتبط
ادامه دارد.

 ۶نفر در تصادف مینیبوس با کامیون
در محور همدان  -بیجار کشته شدند

رئیس پلیس راه اســتان همدان از تصادف کامیونت ایســوز و مینیبوسی
در محــور همــدان بیجار خبــر داد و گفت :در این ســانحه  ۶نفر جان خود
را از دســت دادند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ رضا عزیزی
رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت :ســاعت  ۹:۱۰دقیقه صبح دیروز یک
دســتگاه مینیبوس و یک دســتگاه کامیونت ایســوز در محور همدان بیجار
بــا یکدیگر برخورد کردند.وی با اشــاره به اینکه مینیبوس از ســمت بیجار
به ســمت همدان با راننده  ۱۵نفر سرنشــین داشته اســت ،افزود :کامیونت
ایســوز از سمت تهران با بار تزئینات داخلی ساختمان به سمت تکاپ در حال
حرکت بود که به علت خواب آلودگی راننده کامیون این دو دستگاه با یکدگیر
برخــورد کردهاند.عزیزی با تأکید بر اینکه در این ســانحه تصادف  ۶نفر جان
خود را از دست دادهاند ،تصریح کرد :از این تعداد  ۴نفر مسافر و دو نفر دیگر
رانندههای خودروها هســتند .رئیس پلیس راه استان همدان ابراز کرد :گشت
پلیس راهور سریع و قبل از ساعت  ۹:۳۰دقیقه در محل سانحه تصادف حاضر
بوده است.عزیزی با اشاره به اینکه از  ۶نفر فوتی  ۵نفر در سر صحنه تصادف
جان خود را از دســت دادهاند ،عنوان کرد :یک پســربچه خردسال نیز پس از
انتقال به درمانگاه گلتپه جان خود را از دســت داده اســت.وی با بیان اینکه
مجروحان این ســانحه به بیمارســتان بعثت انتقال داده شدهاند ،ابراز کرد۲ :
دستگاه آمبوالنس هالل احمر و  ۳دستگاه آمبوالنس اورژانس این مجروحان
را به بیمارســتان انتقال دادهاند .رئیس پلیس راه اســتان همدان با تأکید بر
اینکه خواب آلودگی و خستگی عامل شــدیدترین تصادفات جادهای به ویژه
در جادههای دو طرفه اســت ،اظهار داشت :ساالنه تعدادی زیادی از تصادفات
منجر به فوت و مجروحیت به دلیل خواب آلودگی سرنشینان است.

 6کشته و زخمی در حادثه رانندگی
محور ایالم  -مهران

رئیــس پلیس راه ایالم گفت :در حادثه رانندگی یک شــنبه شــب  ۳نفر
کشته و  ۳نفر مصدوم شدند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ایالم ،رضا
همتیزاده رئیس پلیس راه ایالم با اشــاره به حادثه رانندگی یک شنبه شب
گفت :این حادثه در محور ایالم  -مهران محدوده روســتای گالن اتفاق افتاد
که  3تن جان خود را ازدست دادند.رئیس پلیس راه استان ایالم با بیان اینکه
در این حادثه یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه پژو  ۴۰۵تصادف کرد افزود:
تجاوز به چپ اتوبوس علت این حادثه بوده اســت .وی تاکید کرد  ۶ :کشته و
مجروح این حادثه متعلق به خودرو پژو  ۴۰۵بودند.

واژگونی پراید در جاده سبزوار -شاهرود
پنج کشته و زخمی برجای گذاشت
رئیس هاللاحمر سبزوار گفت :واژگونی پراید در جاده سبزوار -شاهرود دو
کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت .به گزارش ایسنا ،محمدعلی جباری ،در
خصــوص جزئیات این حادثه اظهار کرد :این حادثه  6صبح دیروز در کیلومتر
 43جاده سبزوار-شــاهرود رخ داد و بالفاصله ماموران اورژانس ســر صحنه
حاضر شــدند .وی اظهار کرد :بر اثر این حادثه دو نفر سر صحنه جان باختند
و سه مصدوم پس از ارائه خدمات پزشکی برای مداوا با سه دستگاه آمبوالنس
اورژانس به بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند .رئیس هالل
احمر ســبزوار عنوان کرد :علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست
بررســی است .از ابتدای ماه جاری تاکنون  9حادثه رانندگی در جادههای این
شهرستان رخ داده که بر اثر آن دو نفر کشته و  31نفر مصدوم شدند.

واژگونی مینیبوس حامل دانشآموزان در یاسوج
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی کهگیلویه و بویراحمد
از  18مصــدوم در حادثــه واژگونی مینیبوس دانشآمــوزان خبرداد .جالل
پورانفرد در گفتوگو با خبرنگار ایســنا افزود :بر اثر واژگونی مینیبوس حامل
دانشآموزان ســاعت  6و  30دقیقه تا  7روز دوشــنبه 22 ،آبان در یاسوج،
 18نفر مصدوم شــدند .وی بیان کرد :خوشبختانه مصدومان جراحت شدید
نداشــتند و جهت مداوا به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل و بصورت
ســرپایی مداوا شــدند.رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشــان کرد :کار رهاســازی دانشآموزان توســط
نیروهای اورژانس انجام شد و در این حادثه متأسفانه راننده ،همراه و به همراه
 16دانــش آموز مصدوم شــدند.پورانفرد تصریح کرد :ایــن مینیبوس حامل
دانشآموزان دختر مدرســه فرزانگان یاســوج در خیابان امامت  ۱۰این شهر
واژگون شد.رقیه شکوهی ،مدیر مدرسه دخترانه فرزانگان یاسوج ضمن تأیید
این خبر گفت :متأسفانه سرویس مدرســه به دلیل بیاحتیاطی واژگون شد.
هیچ کدام از دانشآموزان مشکلی پیدا نکردند و یک و دو نفر از دانشآموزان
دچار کوفتگی بدن و خراش ســطحی شــدن که الحمــداهلل حال همه دانش
آموزان خوب اســت.وی بیان کرد :مینیبوس ســرویس دانشآموزان در حال
حرکــت بوده که به دلیــل دود زیادی که از کامیون روبــرو مینیبوس بلند
میشــود ،راننده سرویس مدرسه جلوی دید خود را نمیبیند و با تپه ماسهای
برخورد میکند و واژگون میشود.شکوهی اضافه کرد :حال همه دانشآموزان
خوب اســت و همه آنها معاینه شدند و از دو و سه نفر آنها نیز عکسبرداری و
سونوگرافی انجام شد و هیچ مشکلی برای دانشآموزان پیش نیامد.

